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TIIVISTELMÄ 
 
Tekniikan koulutusaloja koskevat sukupuolen 
näkökulmasta tehdyt tutkimukset ovat keskittyneet 
enimmäkseen opintojen sisältöihin ja opetus-
menetelmiin. Tässä teoksessa on näistä aiemmista 
tutkimuksista poiketen, ja niiden tuottamaa tietoa 
täydentämään, tutkittu Oulun yliopiston teknillisen 
tiedekunnan koulutusohjelmien opetussuunnitelmien 
rakenteita sukupuolen näkökulmasta. Opetussuun-
nitelmien rakenteilla tarkoitetaan tässä yhteydessä 
erityisesti pakollisten ja valinnaisten 
opintojaksojen ajoittumista sekä opintojakso-
suoritusten ilmenemistä opintopolkuina. 
 
Kirjassa tarkastellaan teknillisen tiedekunnan 
nais- ja miesopiskelijoiden määrällistä suhdetta 
sekä sen kehittymistä erityisesti viimeisten vajaan 
kymmenen vuoden aikana. Edelleen kirjassa 
analysoidaan tilastollisilla ja graafisilla 
menetelmillä opintosuunnitelmien rakenteita, joita 
kuvataan yleisesti opintoviikkokertymien ja vielä 
tarkemmin yksittäisten kurssien tasolla. 
Opintoviikkokertymien tarkastelussa käytetään ns. 
opintoporras-kuvausta, jossa opintosuoritukset 
kuvataan valmistumista kohti etenevinä 
kumulatiivisina portaina opiskeluajan funktiona. 
Kurssitason tarkastelussa käytetään yhteisten 
perus- ja aineopintojaksojen osalta Kaplan-Meier –
estimointimenetelmää, sekä vapaavalintaisten 
kurssien kuvaamiseen ns. ympyräkoordinaatisto-
kuvausta. Löydösten pohjalta tehtiin muutama 
opettajahaastattelu ja niissä ympyräkoordinaatisto-
kuvaus osoittautui erinomaiseksi keskustelun 
virittäjäksi. Tarkastelun kohteena ovat myös nais- 
ja miesopiskelijoiden väliset erot valmistumisessa 
sekä opintojen keskeyttämisessä. Lisäksi 



 
 

 

tarkastellaan kahden jo aiemmin sähkö- ja 
tietotekniikan osastolla toteutetun selvityksen 
tuloksia sukupuolen näkökulmasta. Nämä selvitykset 
koskivat opiskelijoiden ajankäyttöä sekä osaston 
näkyvyyttä ja mainontaa. Tutkimuksen tulosten 
pohjalta on esitetty toimenpide-ehdotuksia 
koulutusohjelmia suunnitteleville tahoille. 
 
Asiasanat: yliopisto-opiskelu, diplomi-insinöörit 
ja arkkitehdit, koulutusohjelmat, nais- ja 
miesopiskelijat, tilastollinen tutkimus 
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ABSTRACT 
 
Most of the research done on the technical and 
engineering disciplines from the gender viewpoint 
has focused on the contents of courses and teaching 
methodology. This study, conducted in the Faculty 
of Technology at the University of Oulu, has its 
objective on the structures of the curricula and it 
aims to supplement the information gained from the 
previous studies. By structure, in this context, we 
mean the timing of the compulsory and optional 
courses and their implementation as study paths. 
 
This book examines the development of the 
male/female ratio in the Faculty of Technology, 
especially during the last decade. Furthermore, 
this book includes the statistical and graphical 
analysis of the structures of the curricula. These 
structures are represented on a general level in 
terms of the accumulated credits, and more 
precisely on the individual course level. For 
reviewing the accumulated credits we used the study 
stairs graphics, which describes the students’ 
accomplishments as stairs cumulating towards 
graduation as a function of study time. On the 
course level, the statistical Kaplan-Meier -method 
was adopted for reviewing the compulsory courses 
whereas the so-called quadrant coordinate graphics 
was used for examining the optional courses. Based 
on the findings a few teachers were also 
interviewed. Quadrant coordinate graphics proved 
out to serve as a good basis for discussion. Also 
the differences in the graduation and drop out 
rates were brought up in the book. Two earlier 
studies, conducted at the Department of Electrical 
and Information Engineering, were also examined  
from the gender perspective. The first study deals 



 
 

 

with the students’ usage of time on their studies 
and the other with the visibility and the marketing 
of the department. Based on the results from this 
study, plans for action were made for study 
advisors and other influential actors. 
 
Key words: university studies, male and female 
students, higher engineering education study 
programs, study paths, statistical study 
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JOHDANTO 
 

Naisten asemaa teknisten aineiden koulutuksessa ja 

tekniikan alan työtehtävissä on pyritty parantamaan 

erilaisten hankkeiden kautta 1980-luvulta alkaen 

[1], mutta teknillisiä korkeakouluja koskevien 

tutkimusten tai selvitysten osuus näistä hankkeista 

on ollut suhteellisen vähäinen. Tämä käsillä oleva 

raportti pyrkii omalta osaltaan paikkaamaan tätä 

aukkoa. Raportti on syntynyt Oulun yliopiston 

teknillisessä tiedekunnassa toteutetun WomenIT-

projektin alaprojektin tuloksena. WomenIT (Women in 

Industry and Technology) on vuosina 2001-2005 

toteutettu laajaan Equal-ohjelmaan kuuluva 

projekti, jossa on ollut mukana toimijoita kaikilta 

koulutuksen tasoilta sekä työelämästä [2]. Toinen 

raportin kirjoitushetkellä käynnissä oleva 

teknillistä korkeakoulutusta koskeva projekti on 

Teknillisen korkeakoulun TiNA-projekti 

(Tietoteollisuuden koulutus ja tasa-arvo – naisten 

erilaisuus voimavaraksi) [3]. Siinä pyritään 

vaikuttamaan korkeakoulun toimintakulttuuriin mm. 

kehittämällä opetuksen ja oppimisen työtapoja, 

lisäämällä poikkitieteellisyyttä ja tukemalla 

naisten ammatti-identiteetin kehittymistä 

kummimentortoiminnan avulla. MIRROR-projektissa 

haetaan puolestaan keinoja vahvistaa tyttöjen 

matemaattis-luonnontieteellisen ja tekniikan 

oppimisen motivaatiopohjaa sekä kehittää tätä 

tukevia opetusmenetelmiä ja – sisältöjä kaikilla 

koulutuksen tasoilla [4]. MIRROR on Euroopan 

sosiaalirahaston rahoittama laaja Equal-hanke, jota 
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koordinoi Sähkö-, elektroniikka- ja tietoteollisuus 

SET ry vuosina 2002-05. 

 

Aiemmat sukupuolen näkökulmasta tehdyt tekniikan 

koulutusalojen tutkimukset ovat keskittyneet 

enimmäkseen opintojen sisältöihin ja 

opetusmenetelmiin, joista onkin tuotettu varsin 

kattavasti tutkimustietoa. Mm. Salminen-Karlsson on 

tutkinut edellä mainittuja aiheita tekniikan ja 

erityisesti tietotekniikan alan koulutuksessa ja 

hänen julkaisuistaan löytyy runsaasti viittauksia 

muuhunkin alan keskeisimpään perustutkimukseen 

[5,6]. Teknillisen tiedekunnan WomenIT-projektin 

tarkoituksena oli näistä aiemmista tutkimuksista 

poiketen, ja niiden tuottamaa tietoa täydentämään, 

tutkia tiedekunnan omien koulutusohjelmien 

opetussuunnitelmien rakenteita sukupuolen 

näkökulmasta. Samalla haluttiin myös tuottaa 

konkreettisia työkaluja toteutuneiden 

opintopolkujen kuvaamiseen ja selvittää, näkyykö 

sukupuoli jotenkin erityisellä tavalla näissä 

poluissa. Opetussuunnitelmien rakenteilla 

tarkoitetaan tässä yhteydessä erityisesti 

pakollisten ja valinnaisten opintojaksojen 

ajoittumista sekä opintojaksosuoritusten 

ilmenemistä opintopolkuina. Saatua tietoa käytetään 

tukena tulevissa keskusteluissa 

opetussuunnitelmista päättävien keskeisten 

toimijoiden, eli opintoneuvojien sekä osastojen ja 

tiedekunnan johtajien kanssa. Soveltuvilta osin 

analyysin tuloksia voidaan hyödyntää laajemminkin 

eri yhteistyötahojen, kuten teknillisten 

korkeakoulujen sekä lukioiden parissa.  



 
 
 
 
 
 

10  
Teknillinen tiedekunta on Oulun yliopiston kuudesta 

tiedekunnasta suurin. Läsnä olleiksi 

ilmoittautuneita perustutkinto-opiskelijoita on 

tiedekunnassa noin 4100, joista naisia on 19.5%. 

Syksyllä 2003 aloitti 600 uutta opiskelijaa, joista 

23% oli naisia. Naisten osuus on siis hiljalleen 

nousemassa - vai onko? Vaikka naisten osuus 

opiskelemaan hyväksytyistä ja aloittaneista on 

kasvanutkin tasaisesti tiedekunnan perustamisesta 

(1965) alkaen, niin varsin moni nainen keskeyttää 

tekniikan opinnot jo pian aloittamisen jälkeen. 

Lisäksi osuuden nousu on tapahtunut lähinnä 

muutamissa koulutusohjelmissa eikä tasaisesti koko 

tiedekunnassa. Itse asiassa joillakin aloilla on 

ilmennyt lievää taantumista naisten osuuden 

muutoksessa viime vuosina. Samansuuntaisia 

havaintoja on tehty myös muissa teknillisissä 

korkeakouluissa. Esimerkiksi Teknillisessä 

korkeakoulussa on naisten osuus asettunut vajaaseen 

25%:iin vuosittain aloittaneista, naisten osuuden 

vaihdellessa koulutusohjelmittain tietotekniikan 

8%:sta ympäristötekniikan, maisema-arkkitehtuurin 

ja kemian yli 60%:iin [7]. 

 

Oulun yliopiston Teknillisen tiedekunnan vastaavia 

lukuja ja trendejä esitellään tarkemmin 

ensimmäisessä luvussa, jossa myös kartoitetaan 

opiskelemaan valittujen naisten ja miesten 

lähtötasotietoja teknillisten tieteiden 

yhteisvalintarekisterin [8] pohjalta. Tämä 

rekisteri sisältää mm. lukion ja ylioppilaskokeen 

arvosanadatan, jossa keskeisin mielenkiinto 

kohdistuu nais- ja miesopiskelijoiden 



 
 
 
 
 
 

11  
pohjatietoihin matematiikassa ja fysiikassa. 

Erityisesti fysiikan merkitystä tarkastellaan 

paitsi ensimmäisessä luvussa, niin myös raportin 

myöhemmissä luvuissa. 

 

Toisessa luvussa analysoidaan tilastollisilla ja 

graafisilla menetelmillä opintosuunnitelmien 

rakenteita, joita kuvataan yleisesti 

opintoviikkokertymien ja vielä tarkemmin 

yksittäisten kurssien tasolla. 

Opintoviikkokertymien tarkastelussa käytettiin ns. 

opintoporraskuvausta, jossa opintosuoritukset 

kuvataan valmistumista kohti etenevinä 

kumulatiivisina portaina opiskeluajan funktiona 

(mitä enemmän opintoviikkoja suorituksessa, sitä 

enemmän korkeutta portaassa). Kun naisten ja 

miesten polut kuvataan rinnakkain, saadaan 

muodostettua ensimmäinen karkea vertailu opintojen 

etenemisestä ja mahdollisista eroavaisuuksista 

sukupuolten välillä. Kurssitason tarkastelussa 

käytettiin yhteisten perus- ja aineopintojaksojen 

osalta Kaplan-Meier –estimointimenetelmää, sekä 

vapaavalintaisten kurssien kuvaamiseen ns. 

ympyräkoordinaatistokuvausta. Mainitut menetelmät 

voivat tulevaisuudessakin muodostaa työkalupakin, 

jolla voidaan suhteellisen helposti tuottaa 

kulloinkin kaivattua informaatiota opintopolun eri 

vaiheista. Saatujen tulosten pohjalta käytiin vielä 

tapaamassa muutamien kurssien vastuuhenkilöitä, 

jotta myös heidän näkemyksensä havaituista 

kurssikohtaisista eroista saatiin esille. 
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Kolmannessa luvussa käsitellään opintopolun 

loppupäätä, sekä valmistumista että keskeyttämistä, 

ja pohditaan hieman niihin vaikuttavia tekijöitä. 

Neljännessä luvussa esitellään sähkö- ja 

tietotekniikan osastolta lyhyesti pari aiempaa 

selvitystä, joissa oli mahdollista suorittaa 

vertailuja myös sukupuolen näkökulmasta. 

Ensimmäinen niistä, keväällä 2003 toteutettu 

selvitys, koski osaston opiskelijoiden ajankäyttöä, 

ja toinen oli syksyllä 2003 fukseille kohdistettu 

kysely koskien osaston mainonnan ja informaation 

näkyvyyttä. Viidennessä luvussa kootaan yhteen 

eräitä keskeisimpiä löydöksiä ja esitetään sekä 

omien että muiden aiempien selvitysten pohjalta 

toimenpide-ehdotuksia. 
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1 Teknisten tieteiden yhteisvalinta 

 

 

Oulun yliopiston Teknillinen tiedekunta koostuu 

kaikkiaan viidestä eri osastosta: prosessi- ja 

ympäristötekniikan, sähkö- ja tietotekniikan, 

konetekniikan, tuotantotalouden sekä arkkitehtuurin 

osastoista. Tällä hetkellä nämä jakautuvat yhteensä 

yhdeksään eri koulutusohjelmaan, jotka kukin ovat 

teknisten alojen yhteisvalinnan alaisina 

hakuvaihtoehtoina. Lisäksi yksi ympäristötekniikan 

neljästä eri suuntautumisvaihtoehdoista, 

ympäristönsuojelutekniikan opintosuunta, aloitetaan 

Kuopion yliopistossa. Tämän vuoksi tähän 

opintosuuntaan haetaan ja hyväksytään erikseen. 

Teknisten alojen yhteisvalinta on ollut käytössä 

vuodesta 1974 saakka [9]. 

 

Tämän hetkinen diplomi-insinöörialojen 

valintaprosessi etenee Kuvan 1 mukaisessa 

järjestyksessä. Erilliskiintiöitä lukuun ottamatta 

valinnassa on kolme kiintiötä, joista ensimmäisessä 

vaiheessa otetaan kynnysehdon täyttäneitä saman 

vuoden ylioppilaita enintään 30% koko kiintiöstä. 

Heidän järjestyksensä määräytyy paperivalinnassa 

alkupisteiden perusteella (valitut eivät osallistu 

valintakokeisiin). Paperivalinnan jälkeisestä 

kiintiöstä täytetään 60% yhteenlaskettujen 

alkupisteiden, valintakoepisteiden ja 

ensisijaisuuspisteiden mukaisessa järjestyksessä. 

Loput 40% valitaan pelkkien valintakoepisteiden 

perusteella. Tässä ryhmässä hakevat mm. vähintään 
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3-vuotisen ammatillisen tutkinnon suorittaneet ei-

ylioppilaat sekä ne ylioppilaat, jotka eivät 

tulleet hyväksytyiksi edellisissä kiintiöissä. 

Edellä kuvailtu jako on ollut voimassa vuodesta 

2002 saakka. Viime vuosina on 

suuntautumisvaihtoehdoissa ja valintakriteereissä 

tapahtunut useita muutoksia, jotka ovat vuodesta 

1987 alkaen pääpiirteissään Taulukossa 1. 

Opiskelijavalintapisteiden määräytyminen on kuvattu 

Liitteessä 1. 

 

 
Kuva 1 DI-yhteisvalinnan kiintiöt ja 
valintaperusteet vaiheittain (2001-04). 

 
Muutokset koulutusohjelmien hakukriteereissä voivat 

joskus vaikuttaa hyvinkin dramaattisesti 

sukupuolten väliseen suhteeseen koulutusohjelmaan 

hakeutumisessa. Helsingin yliopiston matemaattis-

luonnontieteellisen tiedekunnan tietojenkäsittely-

1. vaihe: Paperivalinta 
alkupisteiden perusteella 

 
 

2. vaihe: Valinta alku- ja 
koepisteiden perusteella 

 
 
 
 

3. vaihe: Valinta 
koepisteiden perusteella 

60% 
lopuista 

30% koko 
kiintiöstä 

40% 
lopuista 

 
 
 
 
TTK:aan 
 
 
 
opiskelemaan 
 
 
 
hyväksytyt 

Erillisvalinta  
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opin laitoksen pääsykriteereinä olivat 1970-luvulla 

arvosana matematiikasta sekä yleisarvosana. 

Tuolloin naisia oli noin kolmannes opiskelijoista. 

Vuonna 1978 kriteerejä muutettiin siten, että 

yleisarvosana korvattiin fysiikan ja kemian 

arvosanoilla, ja naisten osuus putosi 10-15 

prosenttiin. Kun 1980-luvun lopulta lähtien 

fysiikan sai korvata äidinkielellä, nousi naisten 

osuus jälleen, ensin 30 ja sitten 40 prosenttiin. 

[10] 

 

1987 - Valittavina olivat sähkötekniikan 

koulutusohjelma (410 SO), 

konetekniikan ko (430 KO), 

prosessitekniikan ko (450 PO), 

rakentamistekniikan ko (470 RO) ja 

arkkitehtuurin ko (490 AO). 

1988 - Uutena koulutusohjelmana 

tietotekniikka (405 TI). 

1990 - Uutena koulutusohjelmana 

tuotantotalous (435 TUTA). 

1991 - 450 PO: Koulutusohjelmaan 

pyrkineiltä huomioitiin 2 parasta 

koetta (joko matematiikka, fysiikka 

tai kemia). Aiempina vuosina 1987-

1990 huomioitiin kaikilta 

matematiikka sekä lisäksi fysiikka 

tai kemia sen mukaan kumpi koe oli 

paremmin suoritettu. 

1992 - Uutena suuntautumisvaihtoehtona 

ympäristönsuojelutekniikka (475 

RYM). 
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1993 - 475 RYM: fysiikka ja kemia 

vaihtoehtoisiksi valintakokeessa. 

1996 - 475 RYM: suuntautumisvaihtoehdosta 

opintosuunnaksi. 

- Paperivalinta tuli insinöörialoille 

(ensisijaiseen hakukohteeseen). 

Aluksi kiintiö maksimissaan 20%. 

Kynnysehtona matematiikan yo-

arvosana väh. eximia. Järjestys 

määräytyi yo-kokeen matematiikan, 

fysiikan ja kemian yhteispisteiden 

perusteella. 

1997 - 475 RYM: Koska rakennustekniikka 

lopetettiin Oulusta, siirtyi 

opintosuunta prosessitekniikan 

osaston yhteyteen (475 YMOP). 

1998 - 475 YMOP: 2 parasta 

valintakoetulosta huomioitiin. 

- Uutena koulutusohjelmana 470 YM 

(ympäristötekniikan koulutusohjelma, 

jossa 2 parasta valintakoetulosta 

huomioitiin). 

1999 - Paperivalintakiintiö nousi 30%:iin. 

2001 - 410 SO poistuu, uusina tulivat 

elektroniikan ko (411 ELE) ja 

tietoliikennetekniikan ko (412 TL). 

- 405 TI: jos matematiikka parempi 

kuin fysiikka, niin koepisteisiin 

laskettiin 2*matematiikka 

(kynnysehto kuitenkin mat ja fys 

perusteella). 

- Paperivalinnan matematiikan 
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kynnysehto laski magnaan ja 

paperivalinta laajennettiin 

kattamaan myös toinen hakukohde niin 

haluttaessa. Järjestys määräytyi 

alkupisteiden perusteella 

(tasatilanteessa yo-kokeen laajan 

matematiikan pisteiden perusteella). 

- Paperivalinnan jälkeiset kiintiöt 

muuttuivat siten, että alku- ja 

koepisteillä otettiin 60% entisen 

80%:n sijaan ja valintakoepisteillä 

40% aiemman 20%:n sijaan. 

2002 

 

- Uutena koulutusohjelmana 

informaatioverkostot (406 Info), 

jonka valintakokeessa matematiikka 

pakollisena ja fysiikka ja kemia 

vaihtoehtoisina. 

- 405 TI: matematiikka ja fysiikka 

jälleen pakollisina. 

Taulukko 1 Muutokset yhteishaun valintaperusteissa 
1987-2003. 

 
Tässä selvityksessä ei havaittu näin suuria 

muutoksia yhdessäkään koulutusohjelmassa, tosin 

yhtä selvää muutosta valintaperusteissakaan ei 

ollut missään vaiheessa tapahtunut. 2001 muutettiin 

yleisiä paperivalinnan kriteerejä (1. vaihe, Kuva 

1) siten, että aiemman matematiikan, fysiikan ja 

kemian yo-kokeen yhteispisteiden sijasta otettiin 

huomioon joko fysiikan tai kemian arvosana lukiossa 

ja 4 parasta ainetta yo-kirjoituksesta sekä 

ensisijaisuuspisteet. Tämä muutos laski fysiikan 

painoarvoa huomattavasti paperivalinnan 
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valintaperusteissa. Muutos oli minimissäänkin yli 

15%-yksikköä, sillä jos aiemmin pystyi fysiikalla 

saamaan 50% paperivalinnan pisteistä, oli vastaava 

määrä nyt alle 35% (9/26 pistettä). Mikäli 

hakijalla oli vähintään 4 kurssia kemiaa 

arvosanalla 10, ei välttämättä fysiikkaa tarvinnut 

olla lainkaan, jotta saattoi saada täydet pisteet 

paperivalintaan. Yleensäkin kemian ja fysiikan 

painoarvo laski, kun vuodesta 2001 alkaen oli 

mahdollista saada 21 pistettä paperivalintaan ilman 

aiempia pohjatietoja fysiikasta tai kemiasta. Tämä 

oli noin 80% maksimipisteistä aiemman 50%:n sijaan. 

Myös kynnysehto matematiikan yo-arvosanasta laski 

Teknillisen tiedekunnan hakukohteissa aiemmasta 

eximiasta magnaan. 

 

Samaan aikaan edellisten muutosten kanssa myös 

naisten osuus hieman nousi tiedekunnassa [Kuva 2]. 

Kuitenkin jo seuraavana vuonna tehtiin muutos joka 

nosti jälleen ennen kaikkea fysiikan painoarvoa 

valintaperusteissa. Paperivalinnan jälkeiset 

kiintiöt muutettiin valintakokeita (matematiikka ja 

fysiikka - tai kemia prosessi- ja 

ympäristötekniikassa) painottavaan suuntaan. 

Aiemman 80%:n sijasta yhteispistekiintiö laski 

60%:iin ja pelkillä valintakoepisteillä valittavien 

kiintiö nousi 20%:sta 40%:iin. Valittujen 

naisopiskelijoiden määrä myös pieneni muualla 

paitsi tuotantotaloudessa, joka on kuitenkin 

opiskelijamäärältään pienin tiedekunnan osastoista. 

 

Vuoden 2003 hakumäärissä tapahtui suuria muutoksia, 

sillä esimerkiksi tuotantotaloudelle ensisijaisesti 
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hakeneiden naisten määrä putosi edellisen vuoden 

31:stä 10:een ja hyväksyttyjen naisten osuus 

36%:sta 17%:iin. Jääkin tulevina vuosina 

nähtäväksi, oliko kyseessä vain vuosittainen 

satunnaisheilahtelu. Tuotantotalouden sisäänottoa 

kasvatettiin jonkin verran ja opiskelijavalinnan 

pisteraja laski hieman, mutta se ei selitä vielä 

mitenkään naisten osuuden laskua. Etenkin kun 

samaan aikaan kaikkiin muihin Suomen 

tuotantotalouden yksikköihin hakeutui reilusti 

enemmän naisia kuin vuotta aiemmin. [8] 

 

Myös arkkitehtuurin osastolla on esiintynyt varsin 

suurta vaihtelua sukupuolten välisissä suhteissa. 

Viimeiset kolme vuotta on osasto ollut varsin 

selkeästi naisten suosiossa. Vuonna 2001 osastolle 

hyväksytyistä 68% oli naisia. Tämä oli ensimmäinen 

kerta moneen vuoteen kun hyväksyttyjen 

opiskelijoiden enemmistö arkkitehtuurissa oli 

naisia. Seuraavina kahtena vuotena suuntaus on 

jatkunut samaan aikaan, kun osaston sisäänottoja on 

kasvatettu. Vuonna 2003 osastolle hyväksyttiin 31 

naista (69%) ja ensisijaisia naishakijoita oli 

kaikkiaan 100. Vastaava suuntaus on havaittavissa 

muissakin maamme arkkitehtuurin yksiköissä. 

 

Naiset hakevat melko keskitetysti sellaisille 

tekniikan aloille, joihin on pienet kiintiöt ja 

senkin vuoksi vaikea päästä sisälle. Tähän on 

kiinnittänyt huomiota myös Salokangas [10]. Jos 

jätetään arkkitehtuuriosastot pois tarkastelusta 

niin naisia pääsee opiskelemaan samassa suhteessa 

kuin hakeekin ensisijaisesti. Rekrytoinnin kannalta 
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voisikin olla kiintoisa selvittää miten käy niiden 

jotka eivät pääse ankarasti kilpaillulle alalle 

kuten arkkitehtuuri. Päätyvätkö he muille 

teknillisille aloille vai oliko arkkitehtuuri 

heille ainoa vaihtoehto tekniikan sisällä? 

 

Valtaosa arkkitehtuurille pyrkineistä, niin 

naisista kuin miehistäkin, hakee yleensä vain 

arkkitehtuurikoulutukseen. Vuosien 1996-99 haussa 

Oulun arkkitehtuurin koulutusohjelman ensimmäiselle 

sijalle asettaneista 222 mieshakijasta 55% asetti 

jonkin muun arkkitehtiyksikön toiselle sijalle, 28% 

ei laittanut mitään toiselle sijalle ja loput 17% 

haki jollekin muulle alalle toissijaisesti (Oulun 

sähkö- ja tietotekniikan koulutusohjelmaan noin 

puolet näistä). Naisilla vastaava jako oli vielä 

korostuneempi, sillä 33% 196 hakijasta ei asettanut 

mitään toiselle sijalle, ja 62% asetti jonkin muun 

vastaavan yksikön toiselle sijalle. Vain noin 5% 

asetti toiselle hakusijalle jotain muuta kuin 

jonkin arkkitehtuurin koulutusohjelmista. 

 

Kuten Salokangaskin [10] omassa kysely- ja 

haastattelututkimuksessaan huomioi, erottui 

arkkitehtuurin koulutusohjelma monessa suhteessa 

muista koulutusohjelmista. Usein arkkitehtuuri 

mielletäänkin pikemmin taiteen kuin tekniikan 

piiriin kuuluvaksi. Esimerkiksi Ranskassa 

valtionalaiset arkkitehtuuriosastot sijaitsevat 

nimenomaan taiteen, eivät tekniikan yksiköiden 

alaisuudessa. Muissa Teknillisen tiedekunnan 

koulutusohjelmissa runsaat matematiikan ja fysiikan 

perusopinnot ovat arkkitehtuurissa lähinnä 
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opiskelijan oman kiinnostuksen varassa. 

Tarkasteltaessa koko tiedekuntaa koskevia tuloksia 

onkin syytä huomioida siihen sisältyvien eri 

koulutusohjelmien erot ja aina kun mahdollista 

pyrittävä analysoimaan kukin koulutusohjelma 

erikseen. 

 

TTK - hyväksytyt opiskelijat sukupuolittain
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Kuva 2 Hyväksytyt opiskelijat sukupuolittain 1987-
2003 (vuoden 1991 hakija-aineistoa ei ollut 

sellaisenaan saatavissa). 

 

Kuvassa 2 on esitetty Oulun yliopiston teknilliseen 

tiedekuntaan hyväksyttyjen opiskelijoiden 

lukumäärien ja naisten osuuden kehittyminen 

vuodesta 1987 alkaen. Naisten osuus heilahteli 

vuosina 1987-1997 15%:n molemmin puolin, jonka 

jälkeen se on noussut, mm. ympäristötekniikan 

perustamisen ansiosta, reiluun 20%:iin. Jos 

tarkastellaan vain diplomi-insinöörin tutkintoon 

johtavia koulutusohjelmia, on todettava että 
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todellisuudessa naisten osuus on pysynyt ennallaan, 

ja jopa laskenutkin muutaman prosenttiyksikön 

vuosina 2002-03. Varsin samantyyppinen kehitys on 

ollut havaittavissa useissa muissakin 

eurooppalaisissa korkeakouluissa viime vuosina 

[11,12,13]. 

 

Liitteessä 2 on pyrkineiden ja hyväksyttyjen 

opiskelijoiden määrä sukupuolittain eriteltynä 

kussakin koulutusohjelmassa. Kuvista nähdään 

suoraan miten alalle pyrkineiden ja hyväksyttyjen 

naisten määrä on noussut varsin selvästi viime 

vuosina, mutta suhteellinen osuus on pysynyt 

suunnilleen samana arkkitehtuuria lukuun ottamatta. 

Sama kehityskulku tuotiin esille myös kansallisen 

LUMA-ohjelman (opetusministeriön ohjelma 

luonnontieteiden ja matematiikan osaamisen 

nostamiseksi) loppuraportissa [14]. Raportissa 

todettiin, että vuosina 1996-2001 oli uusien 

naisopiskelijoiden absoluuttinen määrä noussut 68% 

teknillistieteellisillä aloilla, vaikka 

suhteellinen osuus kasvoikin vain 20%:sta 24%:iin. 

Ohjelman alussa oli asetettu naisten osuuden 

tavoitteeksi 30%, josta siis varsin selvästi 

jäätiin. Vuosina 2002-03 näyttäisi nousujohteinen 

kehitys pysähtyneen sekä naisten määrän että 

osuuden suhteen. On varmastikin syytä pohtia mistä 

tämän hetkinen stagnaatio, sekä yleensäkin naisten 

vähäinen määrä teknillisillä koulutusaloilla, 

johtuu. 
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TTK - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Kuva 3 Ensisijaisesti ja 1.-5. sijoilla 
Teknilliseen tiedekuntaan pyrkineiden sekä 

opiskelemaan hyväksyttyjen naisten määrä 1987-2003. 

 

Kuvan 3 pylväsdiagrammi osoittaa Oulun yliopiston 

teknilliseen tiedekuntaan pyrkineiden naisten 

määrän nousseen suhteellisen voimakkaastikin 

erityisesti vuosina 1997-2001. Tuohon jaksoon 

ajoittuu myös useamman uuden koulutusohjelman 

perustaminen, kuten Taulukosta 1 voitiin nähdä. 

Uusien ohjelmien perustamisen sijasta on kyse 

lähinnä vanhojen koulutusohjelmien 

’uudelleenjaosta’, mutta ehkä näilläkin 

uudistuksilla on ollut ainakin ensi alkuun 

positiivinen vaikutus hakijoiden määriin. Näin 

vaikuttaisi käyneen myös informaatioverkostojen 

kohdalla, joka aloitettiin täysin uutena 

koulutusohjelmana 2002. Kyseinen koulutusohjelma on 

arkkitehtuurin ja ympäristönsuojelutekniikan 

suuntautumisvaihtoehdon ohella ainoa, jossa ei ole 
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pakollisena fysiikan opintoja. Sen sijaan 

opetussuunnitelma koostuu runsaammista 

kielikursseista sekä yleensäkin 

poikkitieteellisemmistä opinnoista. Ensimmäisenä 

vuonna koulutusohjelmaan ensisijaisesti hakeneita 

oli yhteensä 67 (joista 26 naisia), mutta toisena 

vuonna enää 42 (naisia 14). Näihin muutoksiin 

vaikuttavat tosin monet muutkin seikat, joista 

taloudelliset suhdanteet lienee yksi 

merkittävimmistä. 

 

Jos tiedekunnalla olisi tarve asettaa jotain 

lähitulevaisuuden tavoitteita naisten määrälle tai 

osuudelle opiskelijoista, niin sopiva rajapyykki 

voisi olla esimerkiksi 200 naisopiskelijaa 

vuosittain hyväksyttävistä. Vuoden 2004 haussa tämä 

tarkoittaisi kaikista hyväksytyistä reilua 30%:ia. 

Lähimpänä tätä oltiin vuonna 2001, jolloin 

hyväksyttiin opiskelemaan 173 naista (23.8%). 

Vuonna 2002 olisi päästy 209 naisopiskelijaan, jos 

kaikki ensisijaisesti tiedekuntaan pyrkineet 

(lukuun ottamatta arkkitehtuurille 1. sijalla 

hakeneita ei-hyväksyttyjä hakijoita) olisi tämän 

ajatusleikin mukaisesti hyväksytty, joten 

rekrytointipohjaa naisissa ainakin periaatteessa on 

olemassa. Noin 200 uuden naisopiskelijan sisäänoton 

kuvittelisi, ainakin useampana vuotena 

toistuessaan, tuottavan jo itsessäänkin niitä 

positiivisia vaikutuksia oppimistuloksiin, -

kulttuuriin ja alalla viihtyvyyteen, jotka mm. 

Godfroy-Genin [11], Robst, Keil ja Russo [15] sekä 

Chamberlain ja Delci [16] ovat omissa 

tutkimuksissaan havainneet. Entä millaisia keinoja 
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voisi olla käytettävissä naisopiskelijoiden 

rekrytoimiseksi? Teknillisen alan yleiseen 

kiinnostavuuteen teknillinen tiedekunta tai sen 

osastot voinevat vaikuttaa vain välillisesti 

esimerkiksi tiedottamisen kautta. Konkreettisia 

toimia sen sijaan voisivat olla vaikka sellaisten 

koulutusohjelmien perustaminen, joiden sisältö 

puhuttelee naisia, esimerkkinä Teknillisen 

korkeakoulun bioinformatiikan koulutusohjelma. 
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2 Opintopolkujen tarkastelua 

 

 

Tässä luvussa esitellään kolme eri menetelmää, 

joilla kuvattiin koulutusohjelmittain 

opetussuunnitelmien rakenteita siinä muodossa, kuin 

ne opiskelijoiden toteutuneina opintopolkuina 

ilmenivät. Yleiseen vertailuun käytettiin ns. 

opintoporrasviuhkoja eli kumulatiivisten 

opintoviikkokertymien kuvaajia, jonka jälkeen 

suoritettiin yksityiskohtaisempi kurssitason 

vertailu. Kurssit voitiin jakaa kahteen osioon, eli 

kaikille yhteisiin perus- ja aineopintojaksoihin 

sekä vaihtoehtoisiin ja vapaavalintaisiin 

kursseihin. Edellisten osalta sovellettiin 

tilastollisessa elinaika-analyysissä yleisesti 

käytettyä Kaplan-Meier –estimointimenetelmää, kun 

taas vaihtoehtoisten ja vapaavalintaisten kurssien 

kuvaamiseen kehitettiin ns. ympyräkoordinaatisto -

menetelmä. Lähinnä jälkimmäisellä menetelmällä 

saatujen tulosten pohjalta käytiin vielä tapaamassa 

muutamien kurssien vastuuhenkilöitä, jotta myös 

heidän näkemyksensä saatiin esille havaittuihin 

sukupuolten välisiin eroihin liittyen. 

 

On huomattava, että lukujen 2.1-2.3 kuvaajat 

perustuvat eri aikana päivitettyihin aineistoihin. 

Luvun 2.1 opintoporrasviuhkat ja luvun 2.2 Kaplan-

Meier –kuvaajat on tehty helmikuussa 2004 ajetun 

opintosuoritusaineiston haun pohjalta, kun taas 

luvun 2.3 ympyräkoordinaatistot perustuvat syksyn 

2002 aineistoon [17]. Luvun 2.3 kuvat jätettiin 
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vielä tähän yhteyteen päivittämättä, koska 

haastattelukäynnit opettajien kanssa perustuivat 

syksyn 2002 pohjalta tehtyihin kuviin. 

 

2.1 Opintopolut opintoporraskuvaajina 

 

Opiskelijoiden opintopolkuja ja –suorituksia on 

tutkittu Oulun yliopiston teknillisessä 

tiedekunnassa sekä sähkötekniikan osastolla 

aiemminkin (mm. Silvén, Rahkonen ja Vasikainen 

[18]). Näissä tarkasteluissa opintopolkuja on 

kuvattu opintoportaina, eli opintoviikkojen 

kumulatiivisena kertymänä opiskeluajan funktiona. 

Näin kuvattuina opintoviikkokertymät on helppo 

mieltää valmistumista kohti johtavina vaihtelevan 

korkuisina portaina. 

 

Tässäkin tutkimuksessa lähdettiin liikkeelle 

kuvaamalla opiskelijoiden toteutuneet opintopolut 

kullakin osastolla vuosikursseittain. 

Opintoportaina kuvatut opintopolut ovat 

vuosikurssista 1984 alkaen Liitteessä 3. 

(Vuosikurssilla tarkoitetaan tässä ensimmäistä 

kertaa yliopistolle läsnä olleiksi 

ilmoittautuneiden kyseistä lukuvuotta. Mikäli 

ensimmäinen ilmoittautuminen tapahtui keväällä, 

huomioitiin tällaiset opiskelijat samassa 

vuosikurssissa kuin edellisenä syksynä 

aloittaneet.) 

  

Silmämääräinen havainto näiden pohjalta on, ettei 

naisten poluissa ole siinä määrin suurilla 
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opintoviikkomäärillä keskeytyneitä opintoja kuin 

miehillä. Etenkään sähkö- ja tietotekniikassa sekä 

tuotantotaloudessa ei 1984 tai myöhemmin 

aloittaneiden naisten viuhkoista ole löydettävissä 

kovinkaan monta ’varmaa keskeyttäjää’, jolla olisi 

yli 60 opintoviikkoa opintoja takanaan. Päinvastoin 

naiset vaikuttavat joko jättäneen opintonsa kesken 

jo varhaisessa vaiheessa tai valmistuvan melko 

nopeasti. Tätä voisi tulkita siten, että osa 

naisista (myös miehistä) havaitsee jo varhaisessa 

vaiheessa, ettei valittu ala ollutkaan se oma, tai 

kyseessä saattoi olla alun perinkin vain 

siirtymisvaihe jollekin toiselle alalle. Tämä 

tulkinta olisi ymmärrettävä sitäkin kautta, että 

naisten suuntautuminen on keskittynyt harvemmille 

aloille ja erityisesti vähemmille aloituspaikoille. 

Siten näiden alojen (esim. arkkitehtuuri, 

lääketiede, kasvatustiede) pääsyvaatimukset ovat 

myös tiukentuneet ja osa hakijoista joutuu 

pyrkimään useitakin kertoja haluamaansa 

opiskelupaikkaan päästäkseen. Esimerkiksi 

Salokankaan [10] Teknillisestä korkeakoulusta 

koostuneessa tutkimuspopulaatiossa oli diplomi-

insinöörialoilla 90% opiskelijoista päässyt 

ensiyrittämällä haluamaansa koulutusohjelmaan, kun 

vastaava osuus arkkitehtuurissa oli alle 50%. 

 

Pelkkien opintoporrasviuhkojen perusteella ei voida 

tietenkään tehdä kovin pitkälle meneviä 

johtopäätöksiä, vaan lähinnä kartoittaa mahdollisia 

tutkimussuuntia ja –hypoteeseja. Toki jos annetaan 

tarpeeksi rajattuja ehtoja kuviin sisällytettävien 

opiskelijoiden opintopoluista, niin voidaan jo 
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suoraan kuvastakin muodostaa tarvittavia päätelmiä 

(esim. kaikki yli 3 vuotta taukoa pitäneet mutta 

myöhemmin jatkaneet nais- ja miesopiskelijat). 

Liitteessä 3 kuvattujen koulutusohjelma- ja 

vuosikurssikohtaisten viuhkojen osalta tämä ei 

kuitenkaan yleensä ottaen ole mahdollista, vaan 

kuvien pohjalta esitettävien hypoteesien 

todentamiseksi on laskettava ensin tarkemmat 

estimaatit sopiville tunnusluvuille ja tarvittaessa 

testattava tilastollisesti niiden eroja sukupuolten 

välillä. Keskeyttämistä ja muita 

opintoporraskuvista ilmeneviä yksityiskohtia 

käsitellään tarkemmin valmistumisen yhteydessä 

luvussa 3. 

 

2.2 Yhteiset kurssit  

 

Edellä esiteltyjen opintoporrasviuhkojen 

heikkoutena on niiden kurssi-identtisyys, toisin 

sanoen kuvista ei voida nähdä mikä kurssi on 

minkäkin yksittäisen porrasaskelman aiheuttaja. 

Kurssitason vertailuun oli löydettävä siten joku 

toinen menetelmä. Kaikille yhteisten kurssien 

osalta päädyttiin käyttämään Kaplan-Meier –

menetelmää, jota on yleisesti sovellettu 

tilastollisen elinaika-analyysin yhteydessä. 

Menetelmällä voidaan luontevasti kuvata jonkin 

tulostapahtuman, esimerkiksi valmistumisen tai 

tietyn kurssin suorittamisen toteutumista tiettynä 

seuranta-aikana [19]. K-M -menetelmä ottaa 

estimoinnissa huomioon myös ns. sensuroidut 

tapaukset, joille ei seuranta-ajan puitteissa 
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havaita vastetapahtumaa. Laskemalla estimaatit 

erikseen kaikille mielenkiinnon kohteena oleville 

yhden tai useamman muuttujan (esim. sukupuoli) 

luokille, voidaan eri luokkien Kaplan-Meier –

suoritusfunktioiden estimaatteja verrata keskenään 

kuvien ja tilastollisten testien sekä 

luottamusvälien avulla. 

 

Aineistoksi tähän yhteisten kurssien tarkasteluun 

otettiin vuosina 1996-2000 aloittaneet ja heidän 

opintosuorituksensa lokakuussa 2003 ja helmikuussa 

2004 ajetuista opintosuoritusrekisterin 

tietokantaotteista. Tähän vuosikurssivalintaan 

päädyttiin sen vuoksi, että opetussuunnitelman uusi 

moduulimalli tuli yleisesti käyttöön tiedekunnassa 

vuodesta 1996 alkaen, joskin vuosikurssit 1994 ja 

1995 ovat nekin noudattaneet enimmäkseen uutta 

mallia. Vuodesta 1996 eteenpäin haluttiin mukaan 

niin monta vuosikurssia kuin oli tarpeen, jotta 

myös naisten edustus olisi riittävä tilastollisten 

vertailujen aikaansaamiseksi. Vuoden 2000 jälkeisiä 

vuosikursseja ei kuitenkaan ollut teknisistä syistä 

järkevää ottaa mukaan, koska saatavien estimaattien 

tarkkuus heikkenee jo kyseisenkin vuosikurssin 

mukaan ottamisen myötä 3.3 seurantavuoden jälkeen 

(vähintään 3.3 vuotta on seurattu jokaista 

aloitusvuosikohorttia 1996-2000 tammikuuhun 2004 

mennessä). Tätä pidemmälle ulottuvien ajanhetkien 

luokkaestimaattien vertailussa on huomattava, että 

havaintojen määrän vähentyessä satunnaisvaihtelun 

mahdollisuus kasvaa myös vastaavasti. 
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Pientä harhaa saattaa aiheuttaa lisäksi 1990-luvun 

lopulle ajoittuva voimakas sisäänottojen kasvu 

useimmissa tiedekunnan koulutusohjelmissa. Vuosina 

1996-2000 kasvoi myös uusien naisopiskelijoiden 

määrä sekä osuus useimmissa osastoissa, jolla 

saattaa olla hieman naisten ’todellista’ K-M -

suoritusfunktiota aliarvioiva vaikutus. Mutta aivan 

kuten edellä, tämäkin vaikuttaa mahdollisesti vasta 

3.3 seurantavuoden jälkeisiin K-M –funktion 

estimaatteihin. Opetussuunnitelmien muutokset 

olivat pakollisten kurssien osalta verrattain 

vähäisiä tarkasteluajanjaksolla [20,21], joten 

vertailun tuloksia voitiin tässä suhteessa pitää 

melko luotettavina näiden vuosien osalta. 

  

Kunkin kurssin K-M -kuva on syytä suhteuttaa ennen 

kaikkea saman koulutusohjelman kuviin, ei niinkään 

toisten koulutusohjelmien vastaaviin kursseihin, 

koska vain tällöin tulokset asettuvat oikeaan 

mittasuhteeseen. Jos esimerkiksi jostain 

ensimmäisen syksyn peruskurssista on nähtävissä, 

että suurempi osa toista sukupuolta on ilmeisesti 

jättänyt opintonsa heti alkuvaiheessa, vaikuttaa 

tämä havainto myös myöhempinä opiskeluvuosina 

suoritettujen kurssien tulkintaan. Sen sijaan 

yleistä kursseista suoriutumisen tasoa 

tarkastellessa on huomattava, että kuviin 

sisältyvät myös ns. nollasuorittajat, jolloin eri 

koulutusohjelmien välillä saattaa olla 

huomattaviakin eroja. 

 

Koska kaikkien peruskurssien ja yhteisten 

aineopintokurssien K-M –kuvien esittäminen olisi 
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ollut hyvin tilaavievää, tyydyttiin tässä 

yhteydessä esittämään kuvat lähinnä niistä 

kursseista, joissa havaittiin tilastollisesti 

merkittävä ero. Eron merkittävyyttä voidaan 

muodollisesti testata esimerkiksi Wilcoxon- tai 

log-rank –testeillä [19,22,23], jotka testaavat 

hieman eri painotuksin globaalia eroa luokkakäyrien 

välillä. Näistä käytetään jatkossa Wilcoxonin 

testisuuretta, sillä se painottaa enemmän alkupään 

havaintoja. Testien globaalin luonteen vuoksi voi 

tietyn muotoisten käyrien merkittävätkin eroavuudet 

jäädä testisuureessa huomiotta, joten kuvien 

silmämääräinen arviointi oli lopullisissa 

valinnoissa vähintään yhtä tärkeä tekijä. Tämä myös 

sen vuoksi, että pelkkien naisten ja miesten 

välisten erojen tarkastelu olisi saattanut jättää 

huomiotta sellaisia kursseja, jotka ovat molemmilla 

sukupuolilla eronneet merkittävästi OPS:n 

mukaisesta tavoitteellisesta suoritusajasta. 

 

Tämän lisäksi esitetään jokaisesta osastosta - 

riippumatta sukupuolten välisen eron 

merkittävyydestä – muutama ennakkohypoteesien 

pohjalta mielenkiintoinen kurssi. Tällaisia olivat 

Fysiikka, Harjoittelu sekä Johdatus ohjelmointiin 

tai muu vastaava ohjelmoinnin peruskurssi, jos 

sellainen oli pakollisena opetussuunnitelmassa. 

Näitä kursseja koskien haluttiin tarkastella 

hypoteesia, jonka mukaan ne saattaisivat olla 

mahdollisia etenemisesteitä nimenomaan 

naisopiskelijoiden opintopoluilla. Jotta saataisiin 

käsitys opintojen ’todellisen’ aloittamisen 

ajankohdasta, aloitettiin kunkin osaston tarkastelu 
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kurssin Opiskelu ja sen suunnittelu 

(arkkitehtuurilla Orientoiva jakso) kuvauksella. 

Tässä kuvassa olisi luonnollisesti toivomuksena, 

että naisten ja miesten K-M –suoritusfunktiot 

kulkisivat mahdollisimman lähellä toisiaan, koska 

muuten on syytä epäillä eroja opintojen 

todellisessa aloittamishetkessä. Ts. ajatuksena on, 

että Opiskelu ja sen suunnittelu ei saisi olla 

vielä etenemiseste kummallekaan sukupuolelle, eikä 

sen pitäisi siten näkyä K-M -kuvassakaan. 

 

Ongelmana yhteisten kurssien vertailussa on 

mahdollisten aiempien opintojen sisältämien 

vastaavien suoritusmerkintöjen oikea määrittely ja 

tunnistaminen. Tässä yhteydessä voitiin kyseiset 

suoritusmerkinnät huomioida vain valmistuneilta 

opiskelijoilta, mutta ei edelleen opiskelevilta tai 

keskeyttäneiltä. Heidän osaltaan tulisi tarkastaa 

yksilökohtaisesti mitkä kurssit on korvattu 

esimerkiksi Muualla suoritetuissa opinnoissa, jotta 

ryhmittely kurssin suorittamisen osalta menisi 

varmuudella oikein. Seuraavissa tarkasteluissa siis 

saatetaan hieman aliarvioida suoritusosuuden (ja –

ajan) todellisia estimaatteja ja tämän harhan 

suuruusluokka riippuu siitä kuinka paljon ja 

millaisia korvattavia opintoja tarkastelun kohteena 

olevilla opiskelijoilla on ollut opintoja 

aloittaessaan. Tämän vuoksi on syytä kontrolloida 

kunkin koulutusohjelman kohdalla myös Muualla 

suoritettujen opintojen määrä ja yleisyys vuosina 

1996-2000 aloittaneilta opiskelijoilta. 
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Yksittäisten kurssien osaltahan osastot saavat 

suoraa palautetta myös opiskelijoilta, mutta tätä 

palautetta ei yleensä tarkastella sukupuolen 

näkökulmasta. Palautejärjestelmät tuottavat paljon 

sellaista laadullista tietoa, jota ei saa näkyviin 

tilastollisen tarkastelun avulla. Näin 

palautejärjestelmät ja tässä raportissa esitellyt 

tilastolliset tarkastelut täydentävät toisiaan. 

 

2.2.1 Arkkitehtuuri 

 

Arkkitehtuurin osastolla alkavat opinnot 

ensimmäisen kahden viikon aikana toteutettavalla 

Orientoiva opintojakso –kurssilla, joka sisältää 

koko tiedekunnalle yhteisen Opiskelu ja sen 

suunnittelu –opintojakson. Kyseinen kurssi on 

suunnattu nimenomaan suoraan lukiosta tuleville ja 

tämän vuoksi osalla opiskelijoista ei ole 

kyseisestä kurssista merkintää lainkaan. Miehistä 

merkintä puuttuu 21%:lla (23/109) ja naisista 

vastaavasti 15%:lta (9/60). Heistä lähes kaikilla 

on sen sijaan 40-70 opintoviikkoa Muualla 

suoritettuja opintoja, jolloin Orientoivan 

opintojakson suorittaminen ei yleensä ole enää 

pakollista. 
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Kuva 4 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille 'Orientoiva opintojakso' [H0 
(Naisten ja miesten käyrät identtiset), Wilcoxon: 

χ2=1.1, p=.29]. 

 
Kenties merkittävin ero oli löydettävissä kurssissa 

Muotoilu I (suoritusmerkinnät yleensä nimillä 

Teollinen muotoilu I ja Teollisen muotoilun 

perusteet), jonka oli tarkastelujakson aikana 

suorittanut naisista 55% ja miehistä 39%. Kurssi on 

opetussuunnitelman (OPS) mukaisesti toisen vuoden 

kurssi, jonka suoritukset ovat kuitenkin jääneet 

etenkin miehillä huomattavasti myöhemmäksi. 

Muotoilu I –kurssin osalta olisi tietysti helppo 

tyytyä stereotyypin mukaiseen selitykseen kurssin 

sisällön vetoavuudesta naisiin, sisältäähän kurssi 

mm. huonekalusuunnittelua ja teollisten tuotteiden 

muotoilua yleensäkin. Miksi sitten 

miesopiskelijoilla ovat suoritukset tulleet 

keskimäärin reilun vuoden myöhemmin? 
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Kuva 5 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Muotoilu I' [Wilcoxon: 

χ2=3.5, p=.06]. 

 
Toinen kotimainen kieli oli arkkitehtuurissa yksi 

selkeimmin naisten ja miesten kesken erottuneita 

kursseja, suoritusajan mediaanin estimaattien 

ollessa naisilla 2.7 ja miehillä 3.7 vuotta. 

Vieraassa kielessä yhtä suurta eroa ei ollut, 

vaikka naisten suorituskäyrä kulkikin jonkin verran 

miesten vastaavan yläpuolella. 
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Kuva 6 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille 'Toinen kotimainen kieli' 
[Wilcoxon: χ2=3.6, p=.06]. 

 
Ulkomaan ekskursio suoritetaan 4. tai 5. 

opintovuoden aikana ja sitä edeltää yleensä 

yhteinen ponnistelu matkarahojen hankkimiseksi. 

Tästäkin syystä tämän kurssin suoritusestimaatit 

kulkevat naisilla ja miehillä hyvin lähelle samoja 

uria. Vastaavan näköinen kuvaaja voitaisiin piirtää 

useimmista arkkitehtuurin osaston yhteisistä 

aineopintokursseista, sillä kovin merkittäviä eroja 

niissä ei sukupuolten väillä ole. 
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Kuva 7 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Ulkomaan ekskursio' 

[Wilcoxon: χ2=.3, p=.56]. 

 
Plastinen sommittelu I (4 ov) ja Plastinen 

sommittelu II (2 ov) ovat ensimmäisen ja toisen 

vuoden kurssit OPS:ssa, ja näistä varsinkin 

edellinen on syystä tai toisesta jäänyt roikkumaan 

varsin monella. Huolimatta I-kurssin varhaisesta 

ajoituksesta OPS:ssa, oli sen suorittanut 60 

naisesta vain 19 seuranta-aikana. Vaikka 

kummassakaan kurssissa ei havaittu tilastollisesti 

merkittävää eroa naisten ja miesten K-M –

funktioiden kesken, niin mielenkiintoista oli 

kuitenkin naisten ja miesten suoritusfunktioiden 

päinvastainen asettuminen kurssien välillä. 

Ainakaan opinto-oppaan kurssisisältöjen ja –

tavoitteiden kuvausten perusteella on vaikea nähdä 

merkittäviä eroja kursseissa.  
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Kuva 8 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Plastinen sommittelu I' 

[Wilcoxon: χ2=.9, p=.34]. 

 

 
Kuva 9 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille 'Plastinen sommittelu II' 
[Wilcoxon: χ2=1.2, p=.28]. 
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Edellisten kanssa hyvin samansuuntainen 

parivertailu saadaan aikaan Työmaaharjoittelun ja 

Toimistoharjoittelun välillä. Edellinen on OPS:n 

mukaan ensimmäisen vuoden kurssi ja jälkimmäinen 

toisen vuoden kurssi. Tässäkään ei saada 

tilastollisesti merkittäviä eroja näkyville, mutta 

joka tapauksessa Työmaaharjoittelun suorittaminen 

on tapahtunut noin puoli vuotta nopeammin 

ensimmäisellä neljänneksellä miehistä naisiin 

verrattuna. Sen sijaan Toimistoharjoittelun on 

naisopiskelijoista suorittanut noin 10%-yksikköä 

useampi kuin miehistä seuranta-ajan puitteissa. 

Jälleen olisi turhan yksioikoista tyytyä 

stereotyyppien mukaiseen selitykseen ’työmaan’ ja 

’toimiston’ välillä, mutta mikäli tälle erolle on 

olemassa jokin todellinen syy niin sen osaavat 

varmasti parhaiten kertoa kyseisten kurssien 

vastuuhenkilöt ja opiskelijat itse. Välttämättä 

tätä eroa ei käytännössä ole havainnut kukaan, 

mutta se lienee kuitenkin esille tuomisen arvoinen 

tämän osaston kursseista, jotka muuten olivat 

varsin tasapäin suoritettuja naisten ja miesten 

välillä. 
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Kuva 10 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 

miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Työmaaharjoittelu' [Wilcoxon: 

χ2=.3, p=.58]. 

 

 
Kuva 11 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 

miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Toimistoharjoittelu' 

[Wilcoxon: χ2=2.5, p=.11]. 
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2.2.2 Konetekniikka 

 

Opiskelu ja sen suunnittelu kurssin 

suoritusmerkintä puuttui miehistä 19%:lta, kun 

naisista vastaava osuus oli 15%. Usein tämän 

merkinnän puuttuminen tarkoittaa sitä, ettei 

opintoja kyseisessä koulutusohjelmassa ole 

käytännössä aloitettu ollenkaan. Vaihtoehtoisesti 

opiskelijalla voi olla aiempia opintoja takanaan 

riittävä määrä, jolloin kurssin suorittamista ei 

ole katsottu välttämättömäksi.  

 

Kuva 12 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille 'Opiskelu ja sen suunnittelu' 
[Wilcoxon: χ2=3.8, p=.05]. 

 

Toinen kotimainen kieli oli harvoja kaikille 

yhteisiä kursseja, josta tässä tutkimusjoukossa 

olivat naisopiskelijat suoriutuneet hieman 
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paremmin, eikä tämäkään ero ollut kovin merkittävä. 

Toinen tällainen kurssi oli Konetekniikan 

analyysimenetelmät, joka OPS:ssa on ensimmäisen 

syyslukukauden kurssi. Kurssi on otettu 

opintosuunnitelmaan vuonna 1994 ja se tuli 

korvaamaan Analyyttisen geometrian. 

 

 

Kuva 13 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille ’Toinen kotimainen kieli' 
[Wilcoxon: χ2=1.2, p=.28]. 
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Kuva 14 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille ’Konetekniikan 
analyysimenetelmät' [Wilcoxon: χ2=5.1, p=.02]. 

 

Kone-elimet –kurssi on toisen vuoden kurssi, mutta 

sen oli suorittanut ainoastaan 29% naisista 

helmikuuhun 2004 mennessä, kun miehistä sen oli 

suorittanut hieman yli puolet. Tämän kurssin osalta 

saattaisi olla syytä selvittää, miksi erityisesti 

naisten suoritukset ovat jääneet näin vähiin ja 

harvatkin suoritukset ovat enimmäkseen 

viivästyneet. Muuten naisten ja miesten 

suoritusfunktiot näyttävät yhteisissä konetekniikan 

aineopinnoissa jokseenkin samansuuntaisilta, vaikka 

useimpien kurssien kohdalla miehistä onkin hieman 

suurempi osuus saanut kurssin suoritettua. Yksi 

poikkeus tähän sääntöön kuitenkin löytyi. OPS:n 

mukaan vasta neljännen vuoden kurssin Luovan työn 

tekniikka oli suorittanut tarkasteluajanjaksona 

naisista 62% ja miehistä 57% [Kuva 17]. Kuitenkaan 
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yhdenkään näiden kurssin suhteen ei voitu puhua 

tilastollisesti merkittävästä erosta naisten ja 

miesten K-M –suoritusfunktioiden välillä. 

Merkittävin ero havaitaan Kone-elimet –kurssin 

ohella Statiikka –kurssissa, jossa naisten 

suoritusajan mediaanin estimaatti oli 2 vuotta 

suurempi kuin miehillä (4.3 ja 2.3 vuotta). 

Keskimääräiset suoritusajat ovat melko suuret 

siihen nähden, että kyseessä on ensimmäisen syksyn 

kurssi. Kurssi oli alkujaan rakentamistekniikan 

osaston vastuulla, mutta siirtyi 

rakentamistekniikan lakkauttamisen myötä 

konetekniikan osastolle. 

 

 

Kuva 15 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

kurssille ’Kone-elimet' [Wilcoxon: χ2=3.5, p=.06]. 
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Kuva 16 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille ’Luovan työn tekniikka' [Wilcoxon: 

χ2=1.4, p=.23]. 

 

Kuva 17 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

kurssille ’Statiikka' [Wilcoxon: χ2=2.5, p=.11]. 
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Fysiikan suoritusfunktiot erosivat naisilla ja 

miehillä muodoltaan selvästi. Miesten suoritusten 

tullessa varsin tasaisella intensiteetillä 

ensimmäisen 6 opiskeluvuoden kuluessa, jäi naisten 

suoritusfunktion käyrä selvästi miesten käyrää 

alemmaksi. Kun yhteensä 34 naisopiskelijan ryhmästä 

vain 11 oli suorittanut Fysiikan kaiken kaikkiaan 

ja heistäkin 5 yli 3.3 vuodessa, sisältyy K-M –

funktion estimaatteihin merkittävä virhetulkinnan 

mahdollisuus. Sama johtopäätös voidaan tehdä 

Ohjelmoinnin perusteiden kohdalla, joskaan ero ei 

ollut aivan niin merkittävä kuin Fysiikassa. 

Harjoittelun olivat naiset ja miehet suorittaneet 

tässä aineistossa jokseenkin samaan tahtiin. 

 

 

Kuva 18 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
’Fysiikan' opintojaksolle [Wilcoxon: χ2=2.1, 

p=.15]. 
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Kuva 19 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

kurssille ’Harjoittelu' [Wilcoxon: χ2=.2, p=.66]. 

 

 

Kuva 20 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille ’Ohjelmoinnin perusteet' [Wilcoxon: 

χ2=1.3, p=.26]. 
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2.2.3 Prosessi- ja ympäristötekniikka 

 

Prosessi- ja ympäristötekniikan koulutusohjelmien 

opetussuunnitelmat eroavat jonkin verran 

sisällöiltään yhteisten perus- ja aineopintojen 

osalta, joten kurssien vertailu suoritettiin 

ensisijaisesti vain prosessitekniikan 

koulutusohjelman kohdalta ja joidenkin kurssien 

osalta tarvittaessa ympäristötekniikastakin. 

Ympäristönsuojelutekniikan opintosuunta eroaa vielä 

molemmista edellisistä yksistään siksi, että osa 

kursseista on suoritettu eri nimikkeillä Kuopion 

yliopistossa ja näitä suorituksia ei 

pääsääntöisesti ollut käytössä olleen aineiston 

puitteissa tiedossa. Edelleen sekä 

ympäristönsuojelutekniikassa, että 

ympäristötekniikassa on suorituksia vasta vuodesta 

1998 alkaen ja kun molempien sisäänottomäärätkin 

ovat verrattain pieniä, ei vielä tässä vaiheessa 

ole mahdollista tehdä kovin luotettavaa vertailua 

naisten ja miesten opintopoluista näissä 

suuntautumisvaihtoehdoissa. 

 

Prosessitekniikan koulutusohjelmassa on sekä 

naisista että miehistä 93% saanut merkinnän 

kurssista Opiskelu ja sen suunnittelu [Kuva 21], 

eli voidaan päätellä, että opiskelupaikka on otettu 

yhtä hyvin vastaan. K-M –käyrissä ei ole juuri 

mitään eroa tämän kurssin suhteen, mutta sen sijaan 

kaikista kielten kursseista ovat naiset selvinneet 

jonkin verran paremmin. Kuvassa 22 on esimerkiksi 

K-M –käyrien vertailu kurssista Kirjallinen ja 

suullinen viestintä, joka OPS:n mukaan on joko 
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toisen tai kolmannen vuoden kurssi. Kuitenkin yli 

80%:lla miesopiskelijoista vaikuttaa kurssi jäävän 

neljännelle tai myöhemmälle vuodelle 

suoritettavaksi. On huomattava, että kyseinen 

kurssi tuli OPS:aan mukaan vasta 1998 alkaen, joten 

se ei ole ollut pakollisena kaikille kuvassa 

oleville. Toisessa kotimaisessa kielessä ero on 

vielä selvempi, naisten suoritusajan mediaanin 

ollessa 2.6 vuotta miesten 3.3 vastaan. 

 

 
Kuva 21 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 

miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille 'Opiskelu ja sen suunnittelu' [Wilcoxon: 

χ2=.1, p=.80]. 
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Kuva 22 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 

miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille 'Kirjallinen ja suullinen viestintä' 

[Wilcoxon: χ2=2.9, p=.09]. 

 

Kuva 23 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

kurssille 'Toinen kotimainen kieli' [Wilcoxon: 
χ2=9.0, p=.003]. 
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Matematiikan kursseista ovat yleensä ottaen naiset 

selvinneet hieman paremmin kuin miehet. Ehkä 

selvimmin tämä havaittiin Kuvan 24 kurssissa 

Matematiikan peruskurssi 2, joka OPS:n mukaan on 

ensimmäisen kevään kurssi ja yli puolet naisista on 

sen myös tuossa ajassa suorittanut.  

 
Kuva 24 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 

miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille 'Matematiikan peruskurssi 2' [Wilcoxon: 

χ2=4.4, p=.04]. 

 
Lämmönsiirto on OPS:n mukaan kolmannen syksyn 

kurssi ja yksi selvimmin naisten eduksi K-M –

vertailussa eroava prosessitekniikan ainekurssi 

Säätö- ja systeemitekniikan perusteet 2:n (3. kl) 

ohella. Edellisen kurssin on naisista suurin osa 

suorittanut ensimmäisen kolmen vuoden kuluessa, kun 

miesten mediaanin estimaatti oli 4.2 vuotta. Säätö- 

ja systeemitekniikan perusteet 2:n osalta vastaavat 

estimaatit ovat naisilla 4.5 ja miehillä 5.1 

vuotta. 
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Kuva 25 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 

miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille 'Lämmönsiirto' [Wilcoxon: χ2=10.1, 

p=.002]. 

 

 
Kuva 26 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 

miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille 'Säätö- ja systeemitekniikan perusteet 2' 

[Wilcoxon: χ2=6.0, p=.01]. 
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Sen sijaan Fysiikka ja Harjoittelu eroavat kaikista 

muista prosessitekniikan koulutusohjelman 

kursseista siinä suhteessa, että niissä miesten 

suoritusintensiteetti on jonkin verran korkeampi 

heti opintojen alusta alkaen ja naisten käyrät 

saavuttavat miesten vastaavat vasta neljännen 

(Fysiikka) ja kolmannen (Harjoittelu) 

opiskeluvuoden aikana. Näyttäisi ilmeiseltä, että 

juuri näiden kurssien suorittamisessa 

naisopiskelijat ovat kohdanneet suurimmat 

etenemisesteensä tässä koulutusohjelmassa, 

suhteutettuna yleisesti parempiin suoritusaikoihin 

ja -osuuksiin. Johdanto tietotekniikkaan –kurssin 

[Kuva 29] vertailussa tulee huomioida, että se on 

tullut OPS:aan vasta 1998. Tätä ennen ohjelmoinnin 

ja tietotekniikan peruskurssina oli Ohjelmoinnin 

perusteet, jonka lisääminen mukaan vertailuun 

tasoittaisi naisten ja miesten eron käytännössä 

olemattomaksi. Voitaisiinko kenties päätellä, että 

Johdanto tietotekniikkaan –kurssi on onnistunut 

jossain suhteessa paremmin tavoittamaan 

koulutusohjelman naisopiskelijat? 
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Kuva 27 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 

miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
’Fysiikan’ opintojaksolle [Wilcoxon: χ2=.5, p=.49]. 

 

 
Kuva 28 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 

miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille ’Harjoittelu’ [Wilcoxon: χ2=.02, p=.89]. 
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Kuva 29 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

kurssille ’Johdanto tietotekniikkaan’ [Wilcoxon: 
χ2=3.6, p=.06]. 

 
Kuten jo ensimmäisessä luvussa todettiin, prosessin 

valintakriteereihin ei kuulu pakollisena fysiikka. 

Koulutusohjelman perusopintoihin sisältyy kuitenkin 

kaikkiaan 10 opintoviikkoa fysiikkaa, minkä 

suorittaminen ilman aiempia pohjatietoja fysiikasta 

on arvatenkin hankalaa. Tarkasteltaessa Fysiikan 

opintokokonaisuudesta suoriutumista vuosina 1996-99 

aloittaneilta opiskelijoilta ja heidän lähtötasoaan 

fysiikassa, havaitaan selvin ero K-M –

suoritusfunktioissa miesten hyväksi siinä ryhmässä, 

jolla ei ole valintarekisterissä arvosanaa 

fysiikasta lainkaan. Todennäköisesti ilman fysiikan 

arvosanaa prosessitekniikassa aloittaneista 

miehistä useammalla oli aiempi keskiasteen tutkinto 

takana, kun vastaavien naisten kohdalla fysiikan 
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puuttuminen viittasi valintaan ylioppilasväylän 

kautta. 

 

2.2.4 Sähkötekniikka 

 

Opiskelu ja sen suunnittelu –kurssin on 

sähkötekniikassa suorittanut lähes 95% sekä 

naisista että miehistä. He, joilta suoritusmerkintä 

vielä puuttuu, ovat yleensä joko vaihtaneet 

toisesta koulutusohjelmasta eivätkä ole vielä 

valmistuneet tai ovat ns. nollasuorittajia.   

 

 

 

Kuva 30 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

kurssille ’Opiskelu ja sen suunnittelu’ [Wilcoxon: 
χ2=1.4, p=.24]. 

 

Tiedonhankintakurssi on ollut pakollisena 

sähkötekniikan koulutusohjelmassa vuodesta 1996 
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alkaen, mutta tietotekniikan puolella jo tätä 

aiemmin. Naisten keskimääräinen suoritusaika on 

lähes vuoden pienempi (1.4 – 2.3 vuotta) ja miesten 

K-M –kuvaaja pysyy koko seurantajakson ajan noin 

10%-yksikköä naisten vastaavaa alempana. 

 

 

Kuva 31 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
’Tiedonhankintakurssille’ [Wilcoxon: χ2=4.0, 

p=.05]. 

 

Tekniikan englanti 3 on vaihtoehtoinen kurssi 

Tekniikan saksan kanssa, vaikka jälkimmäinen onkin 

ollut melko harvinainen. Niissä oli selvästi 

havaittavissa kuinka suuremmalla osalla miehistä 

kyseisen kurssin suoritus on viivästynyt, kun taas 

naiset suorittivat kurssin keskimäärin lähes vuotta 

nopeammassa ajassa (1.7 – 2.3 vuotta). 
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Kuva 32 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille ’Vieras kieli’ [Wilcoxon: χ2=8.6, 

p=.003]. 

 

Johdatus ohjelmointiin on ensimmäinen kosketus 

ohjelmointiin sähkötekniikassa ja miesopiskelijat 

ovat suoriutuneet kurssista keskimäärin noin vuoden 

nopeammin (mediaanit 2.1 ja 1.1 vuotta). 

Samansuuntaiseen johtopäätökseen päädytään myös 

Ohjelmointityö –kurssissa, jonka on suorittanut 

toistaiseksi vain 32% vuosina 1996-2000 

aloittaneista naisista ja 44% miehistä. Kurssi on 

OPS:n mukaan toisen vuoden kurssi, mutta tässä 

ajassa kurssin on suorittanut alle 10% kaikista 

opiskelijoista. Ehkäpä kurssin ajoitusta 

opetussuunnitelmassa kannattaisi miettiä uudelleen, 

siksi suuri ero todellisten suoritusaikojen ja 

suunnitelman mukaisella tavoiteajalla on. 
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Kuva 33 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille ’Johdatus ohjelmointiin’ [Wilcoxon: 

χ2=4.6, p=.03]. 

 

 

Kuva 34 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille ’Ohjelmointityö’ [Wilcoxon: χ2=5.2, 

p=.02]. 
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Fysiikan 10 opintoviikon paketissa ovat sukupuolten 

väliset erot vain marginaalisia ja muutenkin 

kurssista on suoriuduttu kohtuullisen hyvin. 

Ensimmäinen kolmannes on suorittanut kurssin OPS:n 

mukaisessa suositusajassa eli ensimmäisenä vuotena 

ja toinen kolmannes seuraavan kahden vuoden 

kuluessa, jonka jälkeen suoritusfrekvenssi laskee 

huomattavasti. 

 

 

Kuva 35 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

’Fysiikan’ opintojaksolle [Wilcoxon: χ2=.2, p=.68]. 

 

Harjoittelun osalta ovat naiset suoriutuneet hieman 

miehiä nopeammin ja yleisemmin, vaikka ero ei 

merkittävä olekaan. Suoritusajan mediaanin 

estimaatti on naisilla 4.2 vuotta ja miehillä 4.4 

vuotta, ja yleisimmin sekä naiset että miehet 
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suorittavat kurssin neljännen tai kolmannen vuoden 

aikana. 

 

 

Kuva 36 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

kurssille ’Harjoittelu’ [Wilcoxon: χ2=2.4, p=.12]. 

 

Toisin kuin prosessitekniikassa, sähkötekniikassa 

ei voida sanoa mitään yleispätevää matematiikan 

kurssien suoritusfunktioista naisilla ja miehillä. 

Osasta kursseista, kuten Numeerisista menetelmistä 

[Kuva 37] sekä Matriisialgebrasta, olivat naiset 

suoriutuneet jonkin verran paremmin, mutta 

vastaavasti Matemaattiset apuneuvot ja 

Kompleksianalyysi olivat suhteellisesti useammalla 

miehellä suoritettuna. 
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Kuva 37 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 
kurssille ’Numeeriset menetelmät’ [Wilcoxon: 

χ2=5.7, p=.02]. 

 

Sähkötekniikan yhteisistä aineopinnoista oli 

löydettävissä eräitä kursseja, joiden K-M –

suoritusfunktiot erosivat merkittävästi miesten 

hyväksi. Tällaisia olivat erityisesti 

Analogiapiirit 1 sekä Tietokonetekniikka 1. 

Analogiapiiri 1:ssä oli miesten suoritusajan 

mediaani 2.9 vuotta, kun naisten mediaanin 

estimaatti oli 4.6 vuotta. OPS:ssa kurssi on 

sijoitettu toiselle kevätlukukaudelle, johon 

mennessä kurssin oli suorittanut naisopiskelijoista 

vain hieman reilu viidennes. Tietokonetekniikka 1 

on OPS:n mukaan toisen syyslukukauden kurssi ja 

suoritusaikojen mediaanien estimaatit olivat 

naisilla 3.5 sekä miehillä 2.5 vuotta. On 

mahdollista, että näiden kurssien osalta naisten 

suhteellisesti alhaisempi suoritusosuus ennakoi 
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jossain määrin myöhempiä moduulivalintoja. Kuten 

seuraavassa luvussa tullaan havaitsemaan, vaihtelee 

vaihtoehtoisten kurssien suoritusosuudet 

sukupuolittain myös sen mukaan mihin perus- tai 

jatkomoduuleihin kurssi kuuluu. 

 

 

Kuva 38 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

kurssille ’Analogiapiirit I’ [Wilcoxon: χ2=5.1, 
p=.02]. 
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Kuva 39 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden naisten ja 
miesten K-M –suoritusfunktioiden estimaatit 

kurssille ’Tietokonetekniikka I’ [Wilcoxon: χ2=4.2, 
p=.04]. 

 

2.2.5 Tietotekniikka 

 

Opiskelu ja sen suunnittelu –kurssin 

suoritusmerkintä on tietotekniikan 

koulutusohjelmassa 90%:lla naisista ja 94%:lla 

miehistä, ja huomattavaa on kuinka n. 15%:lla 

naisopiskelijoista merkintä on olemassa 

entuudestaan. Kyseiset opiskelijat ovat siis 

aloittaneet opintonsa jossain muualla ja 

mahdollisesti hankkineet jo muun tutkinnonkin ennen 

tietotekniikkaan tuloa. Tämä näkyy myös siten, että 

tietotekniikan koulutusohjelman naiset ovat olleet 

aloitusiältään keskimäärin noin 2 vuotta vanhempia 

kuin miehet [23.4 – 21.4, H0(Naisten ja miesten 

aloitusiät samat): t(Satterhwaite)=-1.94, p=.01]. 
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Vuosina 1990-95 aloittaneiden kohortissa naisten 

aloitusiän keskiarvo oli vieläkin korkeampi, 25.2 

vuotta. Koska keskiarvo ei anna aloitusiän 

jakaumasta parasta mahdollista kuvaa, testataan 

naisten ja miesten välistä eroa myös 

parametrittomalla Mann-Whitney-Wilcoxonin testillä. 

Sen mukaan ero ei ole aivan näin selvä [H0(Naisten 

ja miesten aloitusiän mukaiset sijalukusummat 

samat): Z=1.65, p=.10]. Tämä ilmenee myös 

mediaanien suhteellisen pienestä erosta (N 20.2, M 

20.1). Onkin varsin ilmeistä, että miehiin 

verrattuna suhteessa useampi nainen on päätynyt 

tietotekniikalle muuta kautta kuin suoraan 

lukiosta.   

 

Kuva 40 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille 'Opiskelu ja sen suunnittelu' 
[Wilcoxon: χ2=.6, p=.42]. 

 

Fysiikan suhteen kulkevat naisten ja miesten 

suoritusfunktion käyrät hyvin lähellä toisiaan ja 
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suurin osa on saanut kurssin suoritettua 

viimeistään kolmantena vuotena. Jälleen suhteessa 

useammalla naisopiskelijalla on suoritusmerkintä 

fysiikasta jo ennen ensimmäistä kertaa 

tietotekniikalle ilmoittautumista. 

 

 

Kuva 41 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit 'Fysiikan' opintojaksolle [Wilcoxon: 
χ2=.3, p=.57]. 

 

Harjoittelu on seurantajakson aikana vielä 

suurimmalta osalta suorittamatta, mutta ensimmäisen 

kvartiilin suoritusaika on naisilla lähes vuoden 

pienempi, 2.3 vuotta miesten 3.2 vuotta vastaan. 

Harjoittelun suorittamisessa ei siis vaikuta olleen 

kovin merkittävää sukupuolispesifiä eroa, sen 

sijaan voitaisiin kysyä onko kurssin keskimääräinen 

suoritusaika ollut tyydyttävällä tasolla. Johdatus 

ohjelmointiin –kurssissa on miesten suoritusajan 

mediaani 0.3 vuotta naisten vastaavaa pienempi (0.4 
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– 0.7), mutta yleisesti ottaen kulkevat molempien 

suorituskäyrät Fysiikan tavoin suhteellisen lähellä 

toisiaan. Kaikista opiskelijoista kolme neljännestä 

on suorittanut tämän OPS:n mukaan ensimmäisen 

kevätlukukauden kurssin viimeistään kolmantena 

vuotena. 

 

 

Kuva 42 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Harjoittelu' [Wilcoxon: 

χ2=2.7, p=.1]. 
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Kuva 43 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 

miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Johdatus ohjelmointiin' 

[Wilcoxon: χ2=.5, p=.48]. 

 

Naiset ovat suoriutuneet yleensä ottaen 

matematiikan kursseista miehiä paremmin ja kaikkein 

selkeimmin ero näkyy kursseilla 

Differentiaaliyhtälöt ja Matriisialgebra. 

Edellisessä ensimmäisen kevään kurssissa on 

suoritusajan mediaani naisilla vuoden pienempi ja 

ero on kauttaaltaan varsin selvä. Samoin on tilanne 

Matriisialgebrassa, jonka on naisista suorittanut 

noin 75%:ia viimeistään ensimmäisen syksyn aikana. 

Matematiikan kurssienkin suoritusfunktioiden 

vertailussa on syytä huomioida suhteessa useamman 

naisopiskelijan tietotekniikassa aloittamista 

edeltävät opintosuoritukset.  
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Kuva 44 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 

miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Differentiaaliyhtälöt' 

[Wilcoxon: χ2=8.5, p=.004]. 

 

 

Kuva 45 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille 'Matriisialgebra' [Wilcoxon: 
χ2=7.4, p=.007]. 
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Ohjelmointityö oli sähkötekniikassa ollut ehkä 

eniten naisille viivästyksiä aiheuttanut kurssi ja 

samaan johtopäätökseen on päädyttävissä 

tietotekniikassakin. Vaikka globaali ero ei 

yksiselitteisen merkittävä olekaan, niin jälleen 

suhteutettuna yleisesti parempiin 

suoritusfunktioiden estimaatteihin, on ero varsin 

huomattava. Ensimmäisen kolmen vuoden aikana on 

kurssin suorittanut ainoastaan hieman reilu 

kymmenes naisista, vaikka kyseessä on OPS:n mukaan 

toisen vuoden kurssi. Miestenkään suoritusfunktio 

ei kulje kovin korkealla, etenkin kun huomioidaan, 

että mitoitukseltaan kyseessä on vain 1.5 

opintoviikon kurssi. Enin osa naisten suorituksista 

on tullut neljännen vuoden aikana, jolloin 

esimerkiksi Johdatus ohjelmointiin –kurssista on 

ehtinyt vierähtää useimpien kohdalla jo kolme 

vuotta. Käytännössä edellinen ohjelmointia 

käsittelevä kurssi onkin ollut useimmilla 

Ohjelmistotekniikka, joka on OPS:ssa toisen vuoden 

syyslukukauden kurssi ja johon mennessä suurin osa 

naisista on kurssin suorittanutkin mediaanin 

ollessa 1.6 vuotta. Miesten suoritusajan mediaani 

on kahteen muuhun pakolliseen ohjelmointikurssiin 

(Johdatus ohjelmointiin ja Ohjelmointityö) 

verrattuna ehkä yllättäen naisia suurempi, eli 2.3 

vuotta. Samoin suoritusosuus seurantajakson aikana 

on jonkin verran alhaisempi (68% - 74%). Herättää 

luonnollisesti kysymyksen mistä nämä havaitut erot 

voisivat johtua. Kurssisisällöistä, 

opetusmetodeista, vai jostain muusta? Yksi 

mahdollinen selitys saattaisi olla vähäisempi 
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kontaktiopetuksen määrä Ohjelmointityössä. Useissa 

tutkimuksissa on havaittu opettajakontaktien 

merkitys suureksi erityisesti naisopiskelijoille 

[6]. 

 

 

Kuva 46 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille 'Ohjelmointityö' [Wilcoxon: 
χ2=2.3, p=.13]. 
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Kuva 47 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Ohjelmistotekniikka' 

[Wilcoxon: χ2=1.0, p=.31]. 

 

2.2.6 Tuotantotalous 

 

Tuotantotaloudessa on tietotekniikan tavoin varsin 

monella opiskelijalla osa perus- ja ainekursseista 

tehtynä ennen koulutusohjelmassa aloittamista. Tämä 

näkyy mm. Opiskelu ja sen suunnittelu –kurssin K-M 

–kuvassa, jonka mukaan noin neljänneksellä miehistä 

ja joka kymmenennellä naisista on kyseinen 

suoritusmerkintä jo aloitushetkellä.  
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Kuva 48 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille 'Opiskelu ja sen suunnittelu' 
[Wilcoxon: χ2=2.4, p=.12]. 

 

Johdatus ohjelmointiin on suoritettu 

tuotantotaloudessa suhteellisen hyvällä 

prosentilla, ja toistaiseksi kurssin on suorittanut 

1996-2000 aloittaneista naisista 90% ja miehistä 

81%. Yleisesti ottaen suoritusfunktiot ovat 

kuitenkin varsin yhteneväiset. 
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Kuva 49 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Johdatus ohjelmointiin' 

[Wilcoxon: χ2=.03, p=.87]. 

 

Tuotantotaloudessa tehdään muista osastoista 

poikkeava havainto Fysiikan kokonaisuuden osalta, 

sillä naiset ovat suorittaneet kurssipaketin 

huomattavasti nopeammin kuin miehet keskimäärin. 

Yli 90% naisista on suorittanut kurssin viimeistään 

toisen vuoden kuluessa. Yleensäkin ovat osaston 

opiskelijoiden suoritusfunktioiden estimaatit hyvää 

luokkaa ja varsinkin naisten osalta yhteisten 

perus- ja aineopintokurssien suoritusosuudet ovat 

tai ainakin hipovat 100%:ia. Näin on tilanne mm. 

Tilastomatematiikassa ja Matematiikan peruskurssi 

2:ssa, joissa oli matematiikan kursseista 

merkittävin ero sukupuolten välillä [Kuvat 51 ja 

52]. 
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Kuva 50 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit 'Fysiikan' opintojaksolle [Wilcoxon: 
χ2=3.4, p=.06]. 

 

 

Kuva 51 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Tilastomatematiikka' 

[Wilcoxon: χ2=2.1, p=.15]. 
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Kuva 52 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 

miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Matematiikan peruskurssi II’ 

[Wilcoxon: χ2=1.2, p=.27]. 

 

Toinen kotimainen kieli on tuotantotaloudessa siinä 

suhteessa poikkeava muihin osastoihin verrattuna, 

että selvityksen kohteena olleesta kohortista on 

toistaiseksi useampi mies kuin nainen suorittanut 

kurssin (naiset 87%, miehet 90%). Muuten K-M –

käyrät eivät juurikaan eroa, ja kurssi on varsin 

yleisesti suoritettu OPS:n tavoitteen mukaisesti 

kolmantena opiskeluvuotena. Harjoittelu sen sijaan 

eroaa varsin selvästi naisten eduksi, sillä heidän 

ylimmän kvartiilin suoritusajan estimaatin arvo on 

pienempi kuin miesten mediaanin estimaatti. 

Wilcoxonin testi ei kuitenkaan tue hypoteesia, että 

eroa olisi. Tämä johtunee naisten suorituskäyrän 

nousemisesta vasta kolmantena vuotena, kun osa 

miehistä on saanut kurssin suoritettua jo kahden 

ensimmäisen vuoden aikana. 
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Kuva 53 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 

estimaatit kurssille 'Toinen kotimainen kieli' 
[Wilcoxon: χ2=.04, p=.85]. 

 

 

Kuva 54 Vuosina 1996-2000 aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden K-M –suoritusfunktioiden 
estimaatit kurssille 'Harjoittelu' [Wilcoxon: 

χ2=1.73, p=.19]. 



 
 
 
 
 
 

79  
Tuotantotalouden koulutusohjelman yhteisissä aine- 

ja syventävissä opinnoissa ei ollut ainakaan tämän 

aineiston perusteella havaittavissa merkittäviä 

eroja. Koulutusohjelman OPS on jonkin verran 

muuttunut viime vuosina, jonka vuoksi relevanttia 

vertailua ei ollut mahdollista tehdä kaikista tämän 

hetken kursseista. Kaiken kaikkiaan 

tuotantotalouden naisopiskelijoilla ei vaikuta 

olevan opintosuunnitelman mukaisessa aikataulussa 

pysymisessä juurikaan ongelmia, jos ei niitä ole 

isommin miehilläkään. Tarkasteltaessa 

koulutusohjelman opiskelijoiden lähtötasoa, ei 

voida havaita tilastollisesti merkittävää eroa 

naisten ja miesten välillä ainakaan lukion fysiikan 

ja ylioppilaskokeen matematiikan arvosanojen 

suhteen, vaan sekä naiset että miehet ovat tulleet 

jokseenkin samalta lähtöviivalta opiskelemaan 

(1996-99 aloittaneet). Yhteisten aineiden kurssien 

suoritusfunktioiden perusteella vaikuttaa 

tuotantotalouden osastolle valikoituneen 

tiedekunnan kielitaidoiltaan etevimmät 

miesopiskelijat ja teknisten aineiden taidoiltaan 

etevimmät naisopiskelijat. 

 

2.3 Vaihtoehtoiset ja vapaavalintaiset kurssit 

 

2.3.1 Ympyräkoordinaatistot 

 

Vaikka pakollisten kurssien tarkastelu sinällään 

arvokasta tietoa antaisikin, ovat erityisesti 

valinnaisten kurssien kohdalla tapahtuva 
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valikoituminen ja mahdolliset eroavaisuudet 

sukupuolten välillä mielenkiintoisia. Tehtyjen 

valintojen tarkastelun kautta on ehkä parhaiten 

ymmärrettävissä miten nais- ja miesopiskelijoiden 

opintopolut olennaisesti, jos lainkaan, eroavat. 

Valinnaisten kurssien suorituksia tutkimalla 

voidaan havaita mahdolliset eroavaisuudet naisten 

ja miesten preferensseissä ja mieltymyksissä sekä 

havaita ehkä joitakin kursseja tai kurssien 

muodostamia kokonaisuuksia, joita erityisesti 

naiset tai miehet suosivat. 

 

Kaplan-Meier –menetelmällä saatiin kuvattua melko 

tarkasti kurssikohtaisten suoritusten eroja, mutta 

vapaavalintaisten kurssien suuresta määrästä 

johtuen vaatisi jokaisen kurssin yksitellen 

kuvaaminen tarpeettoman paljon tilaa ja aikaa 

suhteessa saadun informaation määrään. Tähän 

tarkoitukseen kehitettiin ns. ympyräkoordinaatisto 

–menetelmä, jonka tiivistetymmällä kuvaustavalla 

voidaan tehdä nopeita johtopäätöksiä paitsi 

yksittäisten kurssien niin myös kokonaisten 

moduulien jakautumisesta sukupuolittain. Kuvissa 

55-59 on kuvattuna koulutusohjelmittain ja perus- 

ja jatkomoduuleittain joukko vapaavalintaisia 

kursseja sekä niiden suoritusosuudet ja saatujen 

arvosanojen keskiarvot naisilla ja miehillä. 

Arvosanojen sijasta on mahdollista käyttää myös 

esimerkiksi suoritusajan keskiarvoa tai muuta 

mielenkiinnon kohteena olevaa muuttujaa. Mikäli 

kurssiin viittaavan ympyrän koordinaatit ovat 

ensimmäisessä yläneljänneksessä (+,+), on 

suhteellisesti suurempi osa naisista kuin miehistä 
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suorittanut kyseisen kurssin ja vieläpä paremmalla 

arvosanakeskiarvolla kuin miehet. Vastaavasti 

kolmannen alaneljänneksen kurssit ovat olleet 

suosiollisempia miehille. Jotta kurssit olisivat 

mahdollisimman helposti tunnistettavissa kuvista, 

vaihtelee kunkin kuvan mittakaava hajonnan 

mukaisesti, mikä on myös huomattava kuvia 

tarkasteltaessa. Ympyrän halkaisija puolestaan 

vaihtelee absoluuttisen lukumäärän mukaan, eli mitä 

useampi naisopiskelija on kyseisen kurssin 

suorittanut, sitä suurempi on ympyrä. 

 

 

Kuva 55 1996-99 sähkötekniikan koulutusohjelmassa 
aloittaneiden nais- ja miesopiskelijoiden 

perusmoduulikurssien suoritusten jakautuminen (#N = 
42, #M = 436). 

 

Ympyröiden keskinäinen sijainti riippuu 

luonnollisesti siitä mihin moduuliin kursseja 

ilmaisevat ympyrät kuuluvat. Koska sama kurssi voi 

sisältyä useaan varsin erityyppiseenkin 



 
 
 
 
 
 

82  
moduulikokonaisuuteen, voi sijainti olla hyvin 

poikkeavakin toisiin saman moduulin kursseihin 

nähden. 

 

Sähkötekniikan koulutusohjelmassa olivat naisten 

miehiin verrattuna eniten suorittamat 

perusmoduulikurssit Signaaliteorian jatkokurssi ja 

Tilastollinen signaalinkäsittely. Puolestaan 

vähiten naisten suosimat kurssit olivat 

Digitaalitekniikka II ja Mikroelektroniikan- ja 

mekaniikan kokoonpanotekniikat. Näiden lisäksi oli 

mainittava Analogiapiirit 3, joka jäi 

ympyräkoordinaatistotarkastelun ulkopuolelle, koska 

sitä ei ollut suorittanut yksikään naisopiskelija. 

Miehistä kurssin oli suorittanut kuitenkin 45 

opiskelijaa. Yleinen havainto perusmoduulikurssien 

osalta on, että yläneljänneksistä löytyy lähinnä 

tietoliikennelaboratorion kursseja, jotka ovat siis 

olleet suhteessa enemmän naisten suorittamia. 

Vastaavasti elektroniikan laboratorion kurssit ovat 

olleet enemmän miesten suorittamia. Tämä ei ole 

yllättävä havainto, jos katsotaan miten näiden 

nykyisten (vuodesta 2001 lähtien) koulutusohjelmien 

osalta jakautui vuonna 2003 opiskelemaan 

hyväksyttyjen naisopiskelijoiden osuudet. Naisia 

hyväksyttiin tietoliikenteen koulutusohjelmaan noin 

22%, kun elektroniikassa osuus oli 8% [Liite 2]. 

Vielä ensimmäisessä, eli vuoden 2001 haussa, luvut 

olivat lähes toisinpäin (tietoliikenne 12%, 

elektroniikka 20%). 
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Kuva 56 1996-99 sähkötekniikan koulutusohjelmassa 

aloittaneiden nais- ja miesopiskelijoiden 
jatkomoduulikurssien suoritusten jakautuminen (#N = 

34, #M = 325). 

 

Jatkomoduulikurssien osalta otettiin huomioon ne 

kurssit, joita ei esiintynyt OPS:ssa yhdessäkään 

perusmoduulissa. Sähkötekniikassa erottuivat 

jälleen lähinnä tietoliikennelaboratorion kurssit, 

joista ylimpänä Radiokanava tiedonsiirtokanavana 

[Kuva 56]. 

 

Tietotekniikan perusmoduulikurssien tarkastelussa 

oli informaationkäsittelyn laboratorion pitämä 

kurssi, Tietämystekniikka, naisten absoluuttisesti 

ja suhteessa miehiin eniten suorittama kurssi. 

Vähiten puolestaan oli suoritettu Reaaliaikaolio-

ohjelmointia, joka lienee osittain seurausta 

useiden naisten pakollisissa ohjelmointikursseissa 

viivästyneistä suorituksista. Tässä populaatiossa 

oli kuitenkin naisten määrä jo sen verran pieni,  
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Kuva 57 1996-99 tietotekniikan koulutusohjelmassa 

aloittaneiden nais- ja miesopiskelijoiden 
perusmoduulikurssien suoritusten jakautuminen (#N = 

20, #M = 228). 

 
Kuva 58 1996-99 prosessitekniikan 

koulutusohjelmassa aloittaneiden nais- ja 
miesopiskelijoiden valinnaismoduulikurssien 
suoritusten jakautuminen (#N = 71, #M = 171). 
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ettei senkään vuoksi voitu tehdä kovin luotettavia 

johtopäätöksiä. 

 

Prosessitekniikan osastolla on havaittavissa, 

ainakin vuosina 1996-99 aloittaneiden osalta, 

varsin selkeä polarisoituminen valinnaisten 

kurssien osalta. Miehiin verrattuna naiset 

suorittavat enemmän osaston omia kursseja, kun taas 

miehet valitsevat suhteessa enemmän sähkötekniikan 

ja konetekniikan kursseja. Prosessitekniikan 

koulutusohjelmassa opiskelevat naiset saavat 

keskimäärin parempia arvosanoja kuin miehet, mutta 

erittäin merkitseviä eroja ei ole kuitenkaan 

kumpaankaan suuntaan havaittavissa. Merkille 

pantavia ovat kaksi naisopiskelijoiden hyvin 

yleisesti valitsemaa kurssia, Katalyyttiset 

prosessit ja Puumassan valmistus, joista edellinen 

on näistä vapaavalintaisista kursseista ainoa 

naishenkilön vastuulla ollut kurssi. Ei liene 

sattumaa, että naisopiskelijoiden toteutuneissa 

opintosuunnitelmapoluissa nimenomaan naisopettajan 

luennoima kurssi on yleisin valinta suhteessa 

miesopiskelijoihin. Onko tämä seurausta kurssin 

opettajan tarjoamasta roolimallista vai liittyykö 

kurssiin itseensä jotain mikä vetoaa nimenomaan 

naisopiskelijoihin? Roolimallien merkitystä 

teknisillä aloilla opiskeleville naisille on varsin 

yleisesti pidetty tärkeänä ja tämä on havaittu myös 

useissa aiemmissa tutkimuksissa [6,13,15]. 
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Kuva 59 1996-99 arkkitehtuurin koulutusohjelmassa 
aloittaneiden nais- ja miesopiskelijoiden 

jatkomoduulikurssien suoritusten jakautuminen (#N = 
39, #M = 73). 

 

Arkkitehtuurissa on Sisustussuunnittelu ollut 

naisten eniten suhteessa miehiin suorittama kurssi 

1996-99 aloittaneiden osalta. Seuraavana tulevat 

Plastinen sommittelu IV ja A-matematiikka. Sen 

sijaan Plastinen sommittelu III on ollut selvässä 

epäsuosiossa ja eräs stereotyyppinen selitys tälle 

voisi olla sen kuuluminen opintosuunnitelmassa 

varsin tietokonepainotteiseen teollisen muotoilun 

perusmoduuliin. Muutkin tämän moduulin kurssit 

sijoittuvat koordinaatistossa alimpiin 

neljänneksiin. Koska arkkitehtuurissa on varsin 

runsaasti kursseja joiden arvostelu on asteikolla 

’hylätty/hyväksytty’, jää kuvan ulkopuolelle vielä 

runsaasti kursseja joista ehkä eräs kaipaa 

maininnan. Vaihtuvia arkkitehtuurin kursseja on 

hyvin yleisesti suoritettu kurssi, joka käytännössä 
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tarkoittaa vaihtelevan pituisia ajanjaksoja tehtyä 

toimistotyötä (0.5-8 ov). Miehistä n. 85%:lla on 

vähintään yksi tällä nimekkeellä kirjattu suoritus, 

kun naisista vastaava osuus on vain 51%. Ero on 

sikäli mielenkiintoinen, että luvussa 2.2.1 vasta 

todettiin, kuinka naiset saivat korkeampia K-M –

suoritusfunktion estimaatteja Toimistoharjoittelun 

kurssilta. Onko näiden havaintojen välillä kenties 

jokin selitettävissä oleva yhteys? 

 

Konetekniikan osaston kohdalla tarkastelu ei 

osoittaudu mielekkääksi koska valinnaismoduulien 

kursseista saman kurssin on suorittanut 

enimmilläänkin vain 3 naista. Kaikkinensa 

konetekniikan osastolla on varsin runsas valikoima 

valinnaismoduulien ja kurssien suhteen, joista ei 

vaikuta nousevan mikään erityisesti naisten 

suosimaksi moduuliksi (ainakaan 1996-99 

aloittaneiden kohdalla). Tuotantotaloudessa on 

opiskelijoita kokonaisuutena sen verran vähän ettei 

yllä olevien kuvien kaltaista vertailua voida 

tyydyttävästi toteuttaa.  

 

2.3.2 Opettajien tulkintoja ympyräkoordinaatistosta 

 

Jotta voisimme paremmin ymmärtää havaittujen erojen 

syitä ja tulkita kuvioita mahdollisimman oikein, 

päätimme käydä tapaamassa vastuuhenkilöitä niiltä 

kursseilta, jotka erottuivat 

ympyräkoordinaatistossa joko enemmän naisten (3 

kurssia) tai miesten suosimina kursseina (1 

kurssi). Tapaamiset kulkivat suunnilleen siten, 
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että näytimme ensin kuvaa jonka pohjalta olimme 

tapaamista ehdottaneet, ja sen jälkeen pyrimme 

saamaan vastauksia ainakin kolmeen kysymykseen: 1) 

Oletko itse havainnut tätä ilmiötä (eli kurssin 

suorittaneiden sukupuolijakauman poikkeavuutta)? 2) 

Osaatko arvioida mistä se voisi johtua? 3) Onko 

mielestäsi roolimalleilla merkitystä 

naisopiskelijoille?  

 

Kukaan tavatuista opettajista ei ollut kuitenkaan 

itse havainnut samaa ilmiötä, eli jommankumman 

sukupuolen odotettua suurempaa edustusta kurssilla. 

Ympyräkoordinaatisto oli ensimmäinen kerta kun 

yksikään haastateltavista tuli asian huomanneeksi 

tältä kannalta. Tosin yhdellä opettajalla löytyi 

tuoreempi esimerkki toisesta hänen pitämästään 

kurssista, jonka osanottajat koostuivat 

enemmistöltään naisopiskelijoista ja jonka seikan 

hän oli myös välittömästi ensimmäisellä luennolla 

huomioinut. Kyseisen kurssin osalta hän uskoi 

epätasaiselle sukupuolijakaumalle selityksenä 

olleen erään toisen kurssin samanaikaisten 

luentojen, joille hän oli huomannut suurimman osan 

miesopiskelijoista menneen. (Ilmeisesti hyvä 

itseopiskelumateriaali hänen kurssiltaan oli 

riittävä useimmille miesopiskelijoille, kun taas 

naiset halusivat käydä myös itse luennoilla.) 

 

Pari opettajaa myös hieman kyseenalaisti 

vinoutuneen sukupuolijakauman merkitystä vetoamalla 

pieneen otokseen ja havainnon satunnaisuuteen. 

Kuitenkin kaikki haastateltavat selkeästi halusivat 

löytää selityksiä havaitulle ilmiölle vaikka omia 



 
 
 
 
 
 

89  
mahdollisuuksia auttaa selityksen löytämisessä 

saatettiin valitella ja vähätellä. Selityksiä 

haettiin mm. kurssien sisällöistä, jolloin naisten 

suosimat kurssit olivat joko matemaattista 

lahjakkuutta, ihmistuntemusta tai päätetyöskentelyä 

vaativia ja vastaavasti miesten suosima kurssi oli 

’rasvaista käsityötä’. Opetusmateriaaleista ja –

metodeista löydettiin myös syitä naisten suosimille 

kursseille siten, että vakiintunut tai hyvä 

itseopiskelumateriaali ja luentojen ja harjoitusten 

tärkeys olisivat saattaneet vaikuttaneet siihen 

nostavasti. ’Tylsät luennot’ eli paljon kalvoja ja 

kaavoja oli myös yhden (naisten suosiman) kurssin 

luonnehdinta, vaikka tätä ei suoranaisesti 

selitykseksi tarjottukaan. Eräs opettajista yritti 

yhdistellä muita saman opintosuuntauksen kursseja 

samasta kuvasta ja pyrki selittämään suosiota 

laajemminkin kuin vain oman kurssinsa osalta. 

 

Roolimallien merkitystä naisopiskelijoille piti 

olennaisen tärkeänä yksi tavatuista opettajista, 

kun muiden mielestä opettajan sukupuolella ei ole 

erityistä merkitystä. Vastaukset jakautuivat tässä 

kysymyksessä vastaajien sukupuolen mukaan. 

 

Tekemämme haastattelut osoittivat, että 

ympyräkoordinaatisto toimi hyvin keskustelun 

virittäjänä. Opettajat saivat konkreettista tietoa 

omista kursseistaan ja saattoivat pohtia 

sukupuolijakaumaa ainakin osin tutulta maaperältä 

käsin. Merkittävää oli myös se, että kukaan 

haastateltavista ei ollut havainnut oman kurssinsa 

kohdalla ympyräkoordinaatiston paljastamaa ilmiötä. 
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Näin ympyräkoordinaatisto –esitys toimi myös 

tietoisuuden lisääjänä ainakin haastateltavien 

kohdalla. 
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3 Valmistuminen ja keskeyttäminen 

 

 

Valmistumisaikaa ja opintoviikkokertymää pidettiin 

tässä selvityksessä ensisijaisina opinnoissa 

menestymisen mittareina, mutta on syytä pitää 

mielessä, että ne eivät välttämättä ole sama kuin 

opiskelijan subjektiivinen kokemus opinnoissa 

menestymisestä [24]. Ne ovat kuitenkin 

yksinkertaisimmat ja yleisimmät pelkän 

rekisteriaineiston pohjalta käytettävissä olevista 

mittareista. 

 

Valmistumisaikoja ja -osuuksia vertailtiin samalla 

Kaplan-Meier –menetelmällä kuin luvussa 2.2 tehtiin 

pakollisten kurssien osalta. Tässä tarkastelussa 

ovat naiset valmistuneet lähes jokaisella osastolla 

hieman nopeammin kuin miehet. Ainoastaan 

konetekniikan osastolla ovat K-M -

valmistumisfunktiot melko identtiset [Kuva 61]. 

Tietotekniikassa on naisten valmistumisajan 

mediaani 5.6 vuotta, kun se miehillä on 8.8 vuotta. 

Valmistumisfunktioiden globaali ero ei ole 

kuitenkaan tilastollisesti merkittävä 5%:n 

merkitsevyystasolla, johtuen osittain naisten 

vähäisestä määrästä (n=25). Sähkötekniikassa ero on 

samansuuntainen ja myös tilastollisesti merkittävä 

[Wilcoxon: χ2=8.8, p=.003]. Naisten määräkin on 

hieman suurempi tässä joukossa, 39. Yksi 

mahdollinen selitys, monien muiden lisäksi, naisten 

paremmille valmistumisajoille ja –osuuksille voisi 

olla Godfroy-Geninin [11] omassa aineistossaan 
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esiintuoma valikoituvuus. Kun naisia ns. 1. 

vaiheessa (esimerkiksi sähkö- ja tietotekniikan 

tapauksessa vuosina 1990-95) on erittäin vähän, 

ovat he yleensä hyvin valikoituneita opiskelijoita 

ja tulokset vastaavasti hyviä. Kun naisten osuus 

kaikista opiskelijoista nousee, valikoituvuus 

vähenee ja tuloksetkin lähestyvät keskimääräistä. 

Tämän ohella Godfroy-Genin oli alustavissa 

tuloksissaan havainnut selvän yhteyden naisten 

osuuden sekä alalla viihtyvyyden ja 

opintomenestyksen välillä. 

 

Mikäli olisi mahdollista huomioida vain todelliset 

opiskeluun käytetyt lukuvuodet, saattaisivat 

miesten K-M -käyrät olla hieman lähempänä naisten 

vastaavia, sillä armeijan suorittamiseen käytettyä 

aikaa ei ole voitu poistaa tarkastelusta. 

Esimerkiksi TKK:n selvityksessä ’Opintomenestys 

puntarissa’ vuodelta 1997 oli miesopiskelijoista 

vain 34% selvinnyt ilman poissaololukukausia 

opinnoista kun vastaava osuus naisilla oli 82% 

[24]. Toki vastaavia poissaolon syitä löytyy 

naisiltakin vaikkapa äitiysloman muodossa, joten 

brutto-opiskeluaikaan perustuva vertailu on joka 

tapauksessa yksinkertaisin ja vakain mittari 

opiskeluajalle. Mikä aika kulloinkin kiinnostaa, 

riippuu myös tarkasteltavasta näkökulmasta. 
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Kuva 60 Arkkitehtuurissa 1990-95 aloittaneiden 
naisten ja miesten K-M -valmistumisfunktiot. 

 

Kuva 61 Konetekniikassa 1990-95 aloittaneiden 
naisten ja miesten K-M -valmistumisfunktiot. 
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Kuva 62 Prosessitekniikassa 1990-95 aloittaneiden 
naisten ja miesten K-M -valmistumisfunktiot. 

 

Kuva 63 Sähkötekniikassa 1990-95 aloittaneiden 
naisten ja miesten K-M -valmistumisfunktiot. 
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Kuva 64 Tietotekniikassa 1990-95 aloittaneiden 
naisten ja miesten K-M –valmistumisfunktiot. 

 

 

Kuva 65 Tuotantotaloudessa 1990-95 aloittaneiden 
naisten ja miesten K-M –valmistumisfunktiot. 

 

Valmistumislukuja vertailtaessa on syytä huomioida 

myös aiempi opintomenestys, ts. vaikuttaako naisten 
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yleisesti parempaan menestykseen teknillisessä 

tiedekunnassa paremmat lähtötasotiedot. Mikäli 

tarkastellaan lukion fysiikan arvosanoja havaitaan, 

että niillä miehillä ja naisilla, joilla ei ollut 

fysiikasta arvosanaa lukiossa, oli jokseenkin 

samanlaiset Kaplan-Meierin valmistumiskäyrät. Ilman 

fysiikan pohjatietoja aloittaneiden osalta olisi 

tarpeen selvittää, mitä väylää pitkin tiedekuntaan 

on tultu. Fysiikan arvosanan puuttuminen 

rekisteritiedoista voi viitata myös aiempaan 

keskiasteen tutkintoon, joka voi olla hyvinkin 

erilainen lähtökohta aloittaa opinnot. Sen sijaan 

lukion fysiikan arvosanoilla 7-10 aloittaneista 

opiskelijoista olivat naiset valmistuneet selvästi 

miehiä nopeammin ja useammin. Tätä heikommilla 

arvosanoilla ei ollut aloittanut vuosina 1987-1994 

ainoakaan naisopiskelija. Vastaavasti miehissä oli 

36 opiskelijaa joilla oli fysiikan arvosanana 5 tai 

6 ja heistä oli myös valmistunut 20 opiskelijaa 

syksyyn 2002 mennessä. 

 

Tiedekunnan koko valmistumishistorian aikana on 

valmistuneiden naisten määrän ja osuuden kasvu 

ollut tasaisesti nousevaa aina nykyhetkeen saakka. 

Kuitenkin jos tarkastellaan tilannetta viimeisen 

kymmenen vuoden osalta, on todettava, että nousu on 

tapahtunut lähinnä ympäristötekniikan ja 

ympäristönsuojelutekniikan turvin. Ilman kyseisistä 

pääaineista valmistuneita (2001 1 valmistunut ja 

vuonna 2003 jo yhteensä 21 valmistunutta naista) 

olisi vaikutelma hieman toisenlainen. 

Valmistuneiden ja keskeyttäneiden tilastojen 
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kehittymistä onkin syytä seurata tarkasti, jotta 

mahdollisiin muutoksiin voidaan reagoida ajoissa. 

TTK - valmistuneet 1970-2003
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Kuva 66 Teknillisestä tiedekunnasta valmistuneet 
naiset ja miehet sekä naisten osuus valmistuneista 

1970-2003. 

 

Keskeyttämisten tarkastelu on tärkeää siksikin, 

että se kuvaa paremmin tietynlaista ’tyytyväisyyttä 

alaa kohtaan’ kuin esimerkiksi opiskelemaan 

hakeneiden lukumäärä, koska hakijoilla ei vielä 

yleensä ole omakohtaista kokemusta alalla 

opiskelusta. Seymourin ja Hewittin mielestä 

pedagogiikka seuloo opiskelu-uran alussa pois 

opiskelijat, joilla ei ole syystä tai toisesta 

edellytyksiä saattaa opintojaan loppuun. He 

toteavat, että miehet reagoivat tähän 

pedagogiikkaan odotetusti, eli valikoituvat niihin, 

jotka jatkavat tai lopettavat. Naisopiskelijoista 

erinomaisetkin lopettavat eivätkä jatkajat 

välttämättä viihdy opinnoissaan. Naiset 

keskeyttävät, koska kokevat muun koulutuksen 
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mielekkäämmäksi tai koska opintojen jälkeinen 

työelämä ei vaikuta houkuttelevalta. [6] 

 

Tämän aineiston puitteissa voitiin lähinnä ottaa 

kantaa keskeyttämisen yleisyyteen, ei sen syihin. 

Vaikuttaa siltä, että naiset keskeyttävät lähinnä 

opintojen alku- ja keskivaiheilla, eivät useinkaan 

pitkittyneiden opintojen jälkeen (vastaavaan 

tulokseen päädyttiin myös Cunninghamin ja Delcin 

aineistossa [16]). Näitä keskeyttäjiä löytyy 

enemmän miehistä. On kuitenkin muistettava 

keskeyttämisen määrittelyn vaikeus, joka vaikuttaa 

olennaisesti saataviin tuloksiin. Tässä keskeyttäjä 

määriteltiin sellaiseksi opiskelijaksi joka ei 

ollut saavuttanut viimeiseen kolmeen vuoteen 

ainuttakaan opintoviikkoa ja jonka opintoviikkojen 

kokonaismäärä oli alle 100.  

 

Tarkasteltaessa tiedekuntaan ilmoittautuneiden 

kaikkia Oulun yliopistossa suoritettuja tutkintoja, 

on koko valmistumishistorian osalta (vuosina 1971-

2003) tiedekunnassa suoritetuista 7390 tutkinnosta 

(DI, ARK, TkL, TkT) vain 14.3 prosenttia naisten 

suorittamia. Sen sijaan jos verrataan samana aikana 

muualle kuin teknilliseen tiedekuntaan suoritettuja 

tutkintoja, joko ennen tai jälkeen TTK:ssa 

aloittamista suoritettuja, on vastaava osuus 39.9% 

(165/414). Näistä tutkinnoista olivat naisilla 

järjestyksessä kolme yleisintä lääketiede, 

matematiikka ja kemia. Vastaavasti miehillä kolme 

yleisintä ovat olleet matematiikka, fysiikka ja 

lääketiede. 
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 Kohj, N Lkm, 

N 

Kohj, M Lkm, 

M 

1 Lääketiede 23 Fysiikka 38 

2 Matematiikka 22 Matematiikka 28 

3 Kemia 16 Lääketiede 25 

4 Fysiikka 14 Matematiikka, 

erill. Tutk. 

20 

5 Biokemia 13 Tietojenkäsittely-

oppi 

13 

6 Hammaslääketiede 8 Lääketiede, erill. 

tutk. 

11 

7 Biologia 7 Tietojenkäsittely-

oppi, erill.tutk 

10 

8 Lääketiede, 

erill. tutk. 

6 Biokemia 9 

9 Biokemia, erill. 

tutk. 

5 Kemia, erill. 

tutk. 

8 

Taulukko 2 TTK:ssa opiskelleiden opiskelijoiden 
muut tutkinnot, joko ennen tai jälkeen TTK:aan 
ilmoittautumista suoritettu. 
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4 Muita selvityksiä 

 

 

Tässä luvussa esitellään lyhyesti kaksi sähkö- ja 

tietotekniikan osastolla tehtyä selvitystä koskien 

opiskelijoiden ajankäyttöä sekä mainonnan ja 

informaation näkyvyyttä ja sen vaikutusta 

opiskelupaikan valinnassa. Molemmat selvitykset 

tehtiin vuonna 2003. Vaikka sukupuolten väliset 

erot eivät olleet kummassakaan selvityksessä 

ensisijaisena tutkimuksen kohteena, oli se 

kuitenkin molemmissa aineistoissa olleilta 

opiskelijoilta tiedossa. Täten oli mahdollista 

tarkastella selvitysten antia myös sukupuolen 

näkökulmasta. 

 

4.1 Opiskelijoiden ajankäytön seuranta sähkö- ja 
tietotekniikan osastolla 

 

Sähkö- ja tietotekniikan osastolla seurattiin 

opiskelijoiden ajankäyttöä keväällä 2003 kahdessa 

ryhmässä, ensimmäisen ja kolmannen vuosikurssin 

ryhmissä [25]. Molemmissa ryhmissä otettiin kaksi 

otosta, joista ensimmäinen 4. periodin alussa ja 

toinen 5. periodin alussa. Ryhmän sisäiset otokset 

olivat toisistaan sikäli riippuvaiset, että 

ensimmäiseen otokseen osuneilla ei ollut 

mahdollisuutta päästä toiseen otokseen. Suurin osa 

tutkimukseen osallistuneista opiskelijoista oli 

mukana vähintään 2 periodin ajan seurannassa (1. 

vsk 83% ja 3. vsk 89%). Koska 4. ja 5. periodilla 
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aloittaneiden otosten välinen ajankäyttö ei eronnut 

tilastollisesti merkittävästi 5. periodin aikana, 

yhdistettiin ryhmien sisäiset otokset 

keskimääräistä ajankäyttöä kuvaaviin 

tarkasteluihin. 

 

Koska otosten keskimääräiset 

opintoviikkokertymätkin olivat yhteneväisiä koko 

populaation kanssa, voitiin otoksia pitää 

edustavina. Yhteensä tutkittavia oli ensimmäisen 

vuosikurssin ryhmässä 48 ja kolmannen vuosikurssin 

ryhmässä 53. Ensimmäisen vuosikurssin ryhmässä 

naisia oli 8 (16.7%) ja kolmannen vuosikurssin 

ryhmässä 10 (18.9%). Osuudet olivat siis hieman 

suuremmat kuin koko aloittaneiden opiskelijoiden 

populaatiossa, jossa vastaavat osuudet olivat 13.4% 

(syksyllä 2002 opiskelemaan hyväksytyt) ja 13.7% 

(syksyllä 2000 opiskelemaan hyväksytyt). Mikäli 

sukupuoli olisi otettu huomioon tutkimusta 

suunniteltaessa, olisi naisten osuutta kannattanut 

vieläkin nostaa. Tosin paineet koko 

tutkimuspopulaation määrän kasvattamiseksi olisivat 

myös nousseet lisäluokittelun myötä, eikä tämä 

olisi ollut mahdollista tutkimuksen budjetin 

puitteissa. 

 

Tutkimukseen osallistuneet opiskelijat täyttivät 

viikoittain seurantalomakkeen, johon kirjattiin 

kaikki luennot, harjoitukset ja muut opiskelutavat 

sekä mitä kurssia käytetty aika koski. Samoin 

vapaa-aikaan ja harrastuksiin käytetty aika 

pyydettiin kirjaamaan. Palkkiona tutkimukseen 

osallistumisesta oli 20 euron lahjakortti yhtä 
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periodia kohti. Tutkimuksesta vastannut FM Suvi 

Jutila otti viikoittain vastaan täytetyt 

seurantalomakkeet ja vaati osallistujilta 

aktiivista lomakkeiden palauttamista 

tutkimuspalkkion saamisen ehtona. Kaikkiaan 3 

opiskelijaa tuli poissuljetuksi tutkimuksen aikana 

tai ennen seurannan aloittamista. 

  

4.1.1 Ensimmäinen vuosikurssi 

 

Verrattaessa ensimmäisen vuosikurssin nais- ja 

miesopiskelijoiden ajankäyttöä, ei viikoittaisten 

keskiarvojen osalta voitu löytää kovinkaan 

merkittäviä eroja. Kuten Kuvasta 67 nähdään, 

kulkevat ohjattuun opiskeluun käytetyn opiskeluajan 

keskiarvot lähes päällekkäin viikoilla 2-18. Koko 

seurantajakson osalta olivat viikoittaisten 

ohjattujen työtuntien mediaanit täsmälleen samat 

sekä naisilla että miehillä, 15 tuntia viikossa. 

Sen sijaan hajonnat erosivat miehillä 

kvartiilivälin oltua lähes kaksi kertaa suurempi 

kuin naisilla. 
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Kuva 67 Ensimmäisen vuosikurssin ohjatun opiskelun 

viikoittaiset tuntikeskiarvot sekä koko 
seurantajakson viikkokeskiarvojen jakauma 

sukupuolittain. 

 

Kuva 68 Ensimmäisen vuosikurssin ohjatun opiskelun 
koko seurantajakson viikkokeskiarvojen jakauma 

sukupuolittain. 
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Ensimmäisellä vuosikurssilla opiskelun painopiste 

oli vielä selkeästi ohjatussa opiskelussa, lähinnä 

siis luennoissa ja ohjatuissa harjoituksissa. 

Sukupuolten välillä ei ollut tässäkään merkittävää 

eroa (5%:n merkitsevyystasolla), vaikka erityisesti 

miesten opiskeluajat heittelivätkin voimakkaasti 

eri viikkoina [H0(varianssit yhtä suuret): 

F442,102=1.59, p=.005].  

 

 

Kuva 69 Ensimmäisen vuosikurssin itsenäisen 
opiskelun viikoittaiset tuntikeskiarvot sekä koko 

seurantajakson viikkokeskiarvojen jakauma 
sukupuolittain. 
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Kuva 70 Ensimmäisen vuosikurssin itsenäisen 
opiskelun viikoittaiset tuntikeskiarvot sekä koko 

seurantajakson viikkokeskiarvojen jakauma 
sukupuolittain. 

 

Useissa tutkimuksissa (mm. Belenky, Seymour ja 

Hewitt, Beyer Salminen-Karlssonin viittaamina [5]) 

on havaittu ryhmä- ja projektimuotoinen työskentely 

erityisesti naisten oppimispreferensseille 

soveltuvaksi opiskelutavaksi. Ajankäytön 

seurannassa olleet naiset eivät kuitenkaan tehneet 

ryhmätyötä siinä määrin kuin miehet. Joko heitä ei 

ollut siihen rohkaistu tai edellytykset muuten vain 

puuttuivat. Ensimmäisellä vuosikurssilla naisten 

viikkokeskiarvo vaihteli 0-1.3 välillä miesten 

vastaavan ollessa 0-2.6 tuntia viikossa. 

Yhdelläkään naisopiskelijalla ei ollut minään 

viikkona yli 4 tuntia ryhmätyöskentelyä kun 

kaikkiaan 12 miesopiskelijalla oli ainakin 

kertaalleen 5-19 tuntia viikossa ryhmätyöskentelyä. 
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Kaiken kaikkiaan oli miehillä ryhmätyöskentelyä 2.3 

kertaa enemmän kuin naisilla seurantaviikkoihin 

suhteutettuna. 

 

Keväällä 2004 suoritetaan vastaavanlainen 

ajankäytön seuranta sähkö- ja tietotekniikan 

osaston ensimmäisen vuosikurssin opiskelijoille. 

Osittain samaan aikaan lukuvuoden 2003-04 aikana 

teknillisessä tiedekunnassa toteutetaan 

Matematiikan peruskurssien 1 ja 2 

laskuharjoitusillat pienryhmäohjaajien johdolla. On 

mielenkiintoista seurata ovatko opiskelijoiden 

ajankäyttötavat vuodessa mitenkään muuttuneet. 

Toivottavaa olisi, että tämän kokeilun kautta 

opiskeluryhmien muodostumisesta tulisi pysyvä 

käytäntö ja siten kenties naisopiskelijoidenkin 

tukiverkko muodostuisi vahvemmaksi. 

 

4.1.2 Kolmas vuosikurssi 

 

Myöskään kolmannen vuosikurssin viikoittaisten 

keskiarvojen osalta ei havaittu mitään merkittäviä 

eroja naisten ja miesten ajankäytössä. Kuvasta 71 

nähdään, kuinka ohjattuun opiskeluun käytetyn 

opiskeluajan keskiarvot kulkevat lähes päällekkäin 

koko seurantajaksolla. Koko seurantajakson osalta 

olivat viikoittaisten ohjattujen työtuntien 

mediaanit täsmälleen samat sekä naisilla että 

miehillä, 11 tuntia viikossa. Kolmannella 

vuosikurssilla myöskään hajonnat eivät eronneet 

tilastollisesti merkittävästi toisistaan [H0( 

varianssit yhtä suuret): F475,125=1.31, p=.07]. 
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Kuva 71 Kolmannen vuosikurssin ohjatun opiskelun 

viikoittaiset tuntikeskiarvot sekä koko 
seurantajakson viikkokeskiarvojen jakauma 

sukupuolittain. 

 

Kuva 72 Kolmannen vuosikurssin ohjatun opiskelun 
viikoittaiset tuntikeskiarvot sekä koko 
seurantajakson viikkokeskiarvojen jakauma 

sukupuolittain. 
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Samoin itsenäisen opiskelun keskiarvoprofiilit 

olivat jokseenkin samat sekä miehillä että 

naisilla, eikä yhdenkään yksittäisen viikon 

keskiarvot eronnut tilastollisesti merkittävästi 

toisistaan. Suurin ero keskiarvojen välillä oli 

viikolla 13, jolloin 6 naisopiskelijan keskiarvo 

oli 11 tuntia ja 22 miehen 19.4 tuntia [H0 

(varianssit yhtä suuret): F21,5=2.00, p=.45]. 

 

Kuva 73 Kolmannen vuosikurssin itsenäisen opiskelun 
viikoittaiset tuntikeskiarvot sekä koko 
seurantajakson viikkokeskiarvojen jakauma 

sukupuolittain. 
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Kuva 74 Kolmannen vuosikurssin itsenäisen opiskelun 
viikoittaiset tuntikeskiarvot sekä koko 
seurantajakson viikkokeskiarvojen jakauma 

sukupuolittain. 

 

4.2 Näkyvyys ja mainonta sähkö- ja tietotekniikan 
osastolla 

 

Sähkö- ja tietotekniikan osastolla suoritettiin 

syksyllä 2003 aloittaneille opiskelijoille kysely, 

jossa selvitettiin osaston näkyvyyttä ja mainontaa 

sekä sen vaikutusta opiskelijoiden alavalintaan. 

Kysely suoritettiin syyskuun ensimmäisellä viikolla 

pidetyn aloittavien opiskelijoiden 

perehdyttämisjakson yhteydessä. Kyselyyn vastasi 

kaikkiaan 213 opiskelijaa eli noin 70% kaikista 

läsnäolleiksi ilmoittautuneista. Saaduista 

vastauksista 7 oli jätettävä pois tarkastelusta 
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sukupuolitiedon puuttumisen vuoksi. Lopuista 

vastanneista 27 eli 13.1% oli naisia. 

 

Kyselyssä pyrittiin selvittämään millaista 

mainontaa ja informaatiota ensimmäisen vuoden 

opiskelijat olivat saaneet sähkö- ja tietotekniikan 

osastosta ennen opiskelemaan tulemista. Mainonnan 

osalta kysyttiin paikallisradion, lehtien ja 

esitteiden kautta saadun informaation määrää sekä 

lisäksi opinto-ohjaajalta, teekkarien 

kouluvierailuista, teekkarien vappu- tai muusta 

toiminnasta, vanhemmilta tai sisaruksilta, 

kavereilta ja osastolla opiskelevilta tai sieltä 

valmistuneilta saadusta informaatiosta sekä 

abipäiviltä tai –oppaista saadun informaation 

määrää. Vertailua hankaloitti jonkin verran 

asteikkojen vaihtuminen kesken kyselylomakkeen, 

jolloin kaikki eivät välttämättä olleet vastanneet 

yhdenmukaisella asteikolla samaan kysymykseen. 

Tämän vuoksi myös saatuihin tuloksiin tulee 

suhtautua tietyllä varauksella. Kysely toteutetaan 

myös syksyllä 2004 aloittaville opiskelijoille, 

jolloin on mahdollisuus korjata tässä lomakkeessa 

esiintyneet epäselvyydet. 

 

Selkein ero nais- ja miesopiskelijoiden välillä 

vaikutti olevan abioppaista saadussa informaatiossa 

[Kuva 76, H0 (Luokkafrekvenssit ovat samat): 

χ2=8.8, p=.07]. Naisista noin 46% sanoi sen 

vaikuttaneen joko paljon tai aika paljon 

(päätökseen tulla opiskelemaan), kun miehistä 

vastaava lukema oli 22%. Tämän kyselyn perusteella 

abioppaalla ja myös –päivillä oli ollut erityisesti 
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naisten kiinnostusta lisäävä vaikutus. Silmäys 

vuoden 2004 abioppaaseen paljastaa ainakin saman 

tien, että naisopiskelijoiden ääni ja kokemukset on 

tuotu oppaassa esille selvästi laajemmin kuin mitä 

heidän määrällinen edustuksensa tiedekunnan 

opiskelijoista on. Oppaaseen haastatelluista 15 

henkilöstä nimittäin 8 on naisia, millä tuskin on 

ollut ainakaan negatiivista vaikutusta 

naisabiturienttien mielikuviin tiedekunnasta. 

 

 

Kuva 75 Abipäivien vaikutus päätökseen tulla 
opiskelemaan STO:lle (1=paljon, ..., 5=vähän). 

Abipäivien vaikutus
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Kuva 76 Abioppaan vaikutus päätökseen tulla 
opiskelemaan STO:lle (1=paljon, ..., 5=vähän). 

 

Lomakkeessa oli myös avokysymys, jossa pyydettiin 

kertomaan yhdellä lauseella mikä oli tärkein syy 

opiskelupaikan valintaan. Sukupuolesta riippumatta 

yleisimmät vastaukset viittasivat joko ’alan 

mielenkiintoisuuteen’ tai ’hyviin 

työllisyysnäkymiin’. Kuitenkin kun vain yhdessä 

naisopiskelijan vastauksessa oli viitattu tavalla 

tai toisella ’lyhyeen välimatkaan koti- ja 

opiskelupaikan välillä’, löytyi tätä vastaava syy 

kaikkiaan 30:stä miesopiskelijan vastauksesta. Tämä 

havainto kaipaa vielä vahvistusta uudelleen 

toteutettavasta kyselystä. Huomattavaa oli myös 

usean, nimenomaan informaatioverkostojen, 

naisopiskelijan mainitsema ’opintojen 

poikkitieteellisyys’ tai ’monipuolisuus’. 

Poikkitieteellisyyden lisääminen on ollut yksi 

keskeinen tekijä monessa aiemmassa naisten 

rekrytointiin tähdänneessä projektissa, 

Abioppaan vaikutus
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esimerkkeinä 7 EU-maassa toteutettu INDECS-projekti 

[12] sekä Teknillisessä korkeakoulussa 2001 

käynnistynyt TiNA-projekti [3]. INDECS-projektin 

yhteydessä havaittiin naisten kiinnostuksen 

lisääntyminen niitä tekniikan aloja kohtaan joissa 

sosio-ekonomisia sisältöjä (kaupalliset aineet, 

kielet, sosiologia, teknologia ja yhteiskunta, 

jne.) oli vähintään 25% opetussuunnitelmasta, 

kunhan nämä tutkinnot vastasivat myös yhteiskunnan 

tarpeita. Kahden vuoden kokemuksen perusteella 

näyttäisi, että informaatioverkostojen 

koulutusohjelma on onnistunut vetoamaan erityisesti 

naisopiskelijoihin. Tosin toisena vuonna kyseiseen 

koulutusohjelmaan hakeneiden naisten määrä ja osuus 

putosivat jonkin verran ensimmäisestä vuodesta, 

mutta tehdyn kyselyn perusteella 

poikkitieteellisyys on tekijä, joka vetoaa 

informaatioverkostoihin hakeneita. 
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5 Yhteenveto ja toimenpide-ehdotuksia 

 

 

Raportin ensisijaisena tehtävänä on toimia 

keskustelujen käynnistäjänä tiedekunnan eri 

osastoissa ja tuoda osaltaan näkyväksi naisten 

opintopolut muuten hyvin miesvaltaisessa 

tiedekunnassa. Pidemmän aikavälin tarkastelussa 

niin uusien kuin valmistuneidenkin 

naisopiskelijoiden määrä ja osuus on tasaisesti 

noussut ja vuonna 2003 valmistuneita 

naisopiskelijoita oli enemmän kuin koskaan aiemmin, 

yhteensä 65. Vuosina 1998-2001 aloittaneiden 

määrien perusteella olisi helppo ennustaa, että 

ainakin aivan lähivuosina valmistuneita 

naisopiskelijoita on tulossa tätäkin enemmän. 

Huomiotta ei voi jättää kuitenkaan sitä 

tosiseikkaa, että jos luvuista poistetaan vuonna 

1998 alkaneet ympäristö- ja 

ympäristönsuojelutekniikan oppiaineet, on muualta 

tiedekunnasta valmistuneiden naisten määrä pysynyt 

ennallaan tai jopa vähentynyt viimeisen 10 vuoden 

aikana. Samaan aikaan on kuitenkin valmistuneiden 

miesten määrä noussut tasaisesti, joten 

naisvalmistujien osuus on itse asiassa laskenut 

muutamalla prosenttiyksiköllä [Kuva 66].  

 

Valtakunnallisesti naisten osuus 

teknillistieteellisen yliopistokoulutuksen uusista 

opiskelijoista on kasvanut LUMA-talkoiden aikana 

1996-2002 20 %:sta 24 %:iin. Suunta on oikea, mutta 

30 %:n tavoitteeseen on vielä matkaa. Huomattava 
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kuitenkin on, että naisten absoluuttinen lukumäärä 

on kasvanut samana aikana peräti 68 % alan 

aloituspaikkojen kokonaislisäyksen vuoksi. [14] 

Tällä hetkellä vaikuttaakin siltä, että 20-25 % on 

naisten osuuden suhteen jonkinlainen 

saturaatiopiste tyypillisessä tekniikan alan 

opetusyksikössä. Tämän rajan ylittämiseksi olisi 

mietittävä enemmän uusia oppiaineita ja -sisältöjä. 

Myös kokonaan uusi koulutusohjelma voidaan esittää 

perustettavaksi, jos ”tietyllä teknillis-

tieteellisellä tehtäväalueella on niin suuri ja 

pitkäaikainen yhteiskunnallinen koulutustarve, 

ettei jo olemassa oleva koulutusohjelma tai 

opintosuunta riitä vastaamaan koulutustarvetta”, 

kuten Oulun yliopiston teknillistä tiedekuntaa 

koskevissa pysyväismääräyksissäkin sanotaan [26]. 

Poikkitieteellisyyttä korostavat koulutusohjelmat 

ovat olleet yksi keino, jolla mm. Beraudin [12] 

esittelemissä 7 EU-maan INDECS- ja WOMENG –

projekteissa saatiin naisten määrää jonkin verran 

nostettua. Yhtenä keinona ovat olleet yksinomaan 

naisille suunnatut koulutusohjelmat ja 

opetusryhmät, joita on toteutettu INDECS –projektin 

lisäksi mm. Luulajan teknillisessä yliopistossa 

[13]. 

 

Naisten määrän lisääminen tiedekunnassa ei ollut 

tämän selvitystyön päämääränä eikä se sellaisenaan 

siihen kykenisikään, mutta määrän lisäämisen 

puolesta on löydettävissä useitakin perusteluja, 

kuten esimerkiksi Brandell [13] on perustellut 

naisten rekrytointia insinöörialoille Ruotsissa: 
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- Rekrytointi. Ei ole tarpeeksi miehiä 

tulevaisuuden insinöörikoulutuksen 

tarpeisiin. 

- Tasa-arvo. Naisilla tulisi olla yhtäläiset 

mahdollisuudet edetä insinöörialoille. 

- Valta. Insinöörit ammattikuntana edustavat 

yhteiskunnassa valtaa, jonka tulisi jakautua 

tasaisemmin kaikkien ryhmien kesken. 

- Arvo ja kulttuuri. Naiset voisivat tuoda 

uusia arvoja insinööritieteisiin ja muuttaa 

teknologian kulttuuria. 

Vastaavanlaisia perusteluja hieman vaihtelevin 

argumentein on esitetty useissakin eri yhteyksissä. 

Osaa perusteluista on kritisoitu varsin 

mieslähtöisistä näkökannoista: ’Kelpaavatko naiset 

vasta kun miehiä ei enää riitä?’, ’Onko jaettava 

valta lähinnä miesten määrittelemää valtaa?’, 

’Pitäisikö teknologian arvoja ja kulttuuria miettiä 

muutenkin?’. 

 

Raportin tulosten perusteella nainen voi menestyä 

teknillisellä alalla siinä missä mieskin. Itse 

asiassa naisten valmistumisluvut ovat olleet 

miesten vastaavia parempia lähes jokaisessa 

koulutusohjelmassa, eikä selkeitä rakenteellisia 

etenemisesteitä ollut löydettävissä kummankaan 

opintopoluista. Kuitenkin joidenkin yksittäisten 

kurssien ja niihin liittyvien pohjatietojen osalta 

voitaisiin ehkä päästä parempiin tuloksiin, kun 

selvitettäisiin tarkemmin mahdolliset syyt 

löytyneiden ilmiöiden taustalta. Tällaisia kursseja 

olivat esimerkiksi eräät ohjelmoinnin peruskurssit. 
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Johdatus ohjelmointiin ja Ohjelmointityö 

sähkötekniikassa, Ohjelmointityö tietotekniikassa 

sekä Ohjelmoinnin perusteet konetekniikassa olivat 

varsin selkeästi olleet eräille naisopiskelijoille 

jonkin asteinen etenemiseste. Näin ei ollut tilanne 

kaikkien tiedekunnan pakollisten 

ohjelmointikurssien osalta, kuten Johdanto 

tietotekniikkaan prosessitekniikassa ja Johdatus 

ohjelmointiin tuotantotaloudessa osoittivat. 

Fysiikka ei ollut ainakaan tämän tutkimuskohortin 

osalta tuottanut mitään erityisiä ongelmia 

naisille, konetekniikkaa ja tietyin varauksin myös 

prosessitekniikkaa lukuun ottamatta. 

Tuotantotaloudessa naiset olivat suoriutuneet 

kurssista jopa huomattavastikin paremmin. 

Harjoittelu oli tuotantotalouden lisäksi sekä 

sähkö- että tietotekniikassa suoritettu naisilta 

nopeammassa aikataulussa. Ainoastaan 

arkkitehtuurissa oli Työmaaharjoittelun 

suoritusfunktio naisilla hieman heikompi. Täten on 

todettava, ettei ennakkohypoteesille mahdollisista 

ongelmista ohjelmointikurssien, fysiikan tai 

työharjoittelun suhteen löytynyt juurikaan muutamaa 

ohjelmointikurssia lukuun ottamatta vahvistusta. 

Näiden sijaan löytyi joitakin koulutusohjelman omia 

aineopintokursseja, joiden osalta olisi aihetta 

kysyä opettajilta ja opiskelijoilta mahdollisia 

syitä havaittuun eroon.  

 

Kuten vapaavalintaisten kurssien kohdalla 

huomattiin, eivät opettajat itse olleet huomanneet 

mitään erityisen poikkeavaa kurssiensa 

sukupuolijakaumassa, vaikka tavattujen opettajien 
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kurssit oli pyritty valitsemaan suoritusten mukaan 

kaikkein polarisoituneimmasta päästä. Kun opettaja 

ei ollut havainnut sukupuolen mukaista eriytymistä 

tai muutakaan erityistä kurssillaan, oli tietysti 

vaikea keksiä hyviä syitäkään 

ympyräkoordinaatistoissa huomatuille eroille. Tämä 

johtunee osaltaan naisten vähäisestä määrästä 

kyseisissä koulutusohjelmissa, jolloin pienikin 

muutos suoritusmäärissä voi näkyä merkittävämpänä 

muutoksena kuvissa kuin miltä todellisuudessa 

luentosalissa näyttää. Toisaalta voisi ajatella, 

että tiedostuneisuus tasa-arvoasioista ja 

sukupuolen merkityksestä voisi myös vaikuttaa 

siihen miten suuren vaihtelun kurssinsa 

sukupuolikoostumuksessa on valmis havaitsemaan 

merkittäväksi. Vertailukohdalla on luonnollisesti 

suuri merkitys, kuten eräs haastateltava 

huomauttikin. Jos omilla tai oman laboratorion 

kursseilla on suunnilleen vakiosuhde naisia ja 

miehiä, ei naisten osuutta välttämättä noteerata 

vaikka se olisi kymmeniäkin prosenttiyksikköjä 

poikkeava koko koulutusohjelman osuudesta. 

 

On hyvin mahdollista, ettei naisten ja miesten 

suorituksissa olisi opettajilta kysyttäessä 

havaittu merkittäviä eroja pakollisten kurssienkaan 

suhteen. Tämän vuoksi myös opiskelijoiden ääni 

olisi saatava kuuluville, ja se olisikin luonteva 

lisätutkimuksen kohde numeerisen informaation 

jatkeeksi. Viimeisimpiä esimerkkejä teknisten 

opiskelualojen piirissä tehdyistä haastattelu- ja 

kyselytutkimuksista on mm. Salokankaan [10] tekemä 

selvitys sukupuolen tasa-arvon näkökulmasta 
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viidessä eri TKK:n koulutusohjelmassa. Salokangas 

havaitsi mm., että opiskelijat (sekä naiset että 

miehet) kokivat Teknillisen korkeakoulun varsin 

tasa-arvoiseksi paikaksi, ja että syrjintään 

viittaavia ongelmia kohdattiin lähinnä kesätyö- ja 

harjoittelupaikkojen saamisessa ja itse 

työpaikoilla. Vaikka tämän selvityksen perusteella 

ei työharjoittelun suorittamisessa naisilla 

ollutkaan ongelmia, voisi tätä kysymystä selvittää 

tarkemmin jo senkin vuoksi, että nähtäisiin mistä 

ristiriita näiden kahden tuloksen välillä 

mahdollisesti johtuu. Samassa yhteydessä olisi 

aiheellista selvittää myös kesätyöpaikkojen 

jakautumista. 

 

Suomessa opettaja/opiskelijasuhde on suurempi kuin 

OECD-maissa keskimäärin [27,28] ja myös 

teknillisessä tiedekunnassa opiskelijoiden määrä on 

kasvanut voimakkaammin kuin opettajien viime 

vuosina. Tämä ei luonnollisestikaan ole opetuksen 

laadun ja saatavuuden kannalta toivottava kehitys, 

eikä se ole omiaan lisäämään opettaja-

opiskelijakontakteja, jotka tutkimusten mukaan ovat 

erityisen tärkeitä naisopiskelijoille [6]. Yhtenä 

kompensaationa tälle kehitykselle voisi olla 

opiskelijoiden omaehtoisen ryhmätyöskentelyn määrän 

lisääntyminen, koska ryhmässä opiskelijoilla olisi 

mahdollisuus reflektoida omaa oppimistaan, 

mahdollisesti jopa tasa-arvoisemmassa 

vuorovaikutuksessa kuin opettaja-opiskelija 

suhteessa. Tiedekunnassa on menossa parhaillaan 

Matematiikan peruskursseihin 1 ja 2 liittyvät 

viikoittaiset laskuillat pienryhmittäin, joiden 



 
 
 
 
 
 

120  
vetäjinä toimivat uusien opiskelijoiden 

pienryhmäohjaajat. Ensimmäisen vuoden kokemuksen 

perusteella on molempien kurssien osalta saavutettu 

merkittävästi paremmat oppimistulokset ja 

korkeammat läpipääsyprosentit kuin edeltävinä 

vuosina. Tämän toiminnan jatkumista tulisi tukea 

siten, että muodostuneet opiskelijaryhmät 

toimisivat läpi opintojen eräänlaisina 

vertaistuutoreina. Kuitenkaan sähkö- ja 

tietotekniikan osaston ajankäytön seurannassa 

keväällä 2003 mukana olleista opiskelijoista 

varsinkaan naiset eivät olleet ryhmätyöskentelyä 

hyödyntäneet. Jatkossa saattaisikin olla 

aiheellista selvittää vähemmistönä olevien 

naisopiskelijoiden preferenssejä liittyen ryhmien 

muodostamiseen ja toimintatapoihin (mm. Salminen-

Karlsson [6] on käsitellyt melko kattavasti näihin 

liittyvää problematiikkaa). 

 

Nais- ja miesopiskelijoiden lähtötasotietojen erot 

ja niiden vaikutus myöhempään opintomenestykseen 

olivat myös mielenkiinnon kohteena tässä 

selvityksessä. Tarkasteltaessa 1993-99 tiedekuntaan 

hyväksyttyjen opiskelijoiden lähtötasoa voidaan 

havaita, ettei naisten ja miesten välisissä laajan 

matematiikan ylioppilaskokeen tuloksissa ole 

merkittävää eroa yhdessäkään koulutusohjelmassa. 

Lukion fysiikan arvosanassa oli merkittävät erot 

miesten hyväksi tieto-, prosessi- ja 

ympäristönsuojelutekniikassa sekä arkkitehtuurissa. 

Näissä kaikissa oli suhteessa useammalla miehellä 

arvosana 10 ja vastaavasti useammalta naiselta 

puuttui kokonaan arvosana fysiikasta. Sen sijaan 
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ympäristötekniikassa ja tuotantotaloudessa nämä 

suhteet olivat juuri toisinpäin, joskaan ero ei 

ollut tilastollisesti merkittävä. Fysiikan 

puuttuminen voi merkitä joko aiempaa keskitason 

koulutusta, jolloin fysiikan tiedot voivat olla 

kohtalaisen hyvälläkin tasolla, tai sitten fysiikka 

on todellakin puuttunut aiemmista ainevalinnoista. 

Esimerkiksi tuotantotaloudella ’ilman aiempaa 

fysiikkaa’ aloittaneista opiskelijoista oli 

Fysiikan kurssin suorittanut 89% (25/28), eli yhtä 

suuri osuus kuin kaikista tuotantotalouden 

opiskelijoista. Näiden opiskelijoiden taustatiedot 

tulisi selvittää ennen perusteellisempaa arviointia 

opintomenestykseen vaikuttavista taustatekijöistä. 

Valitettavasti käytössä olleesta yhteisvalinta-

aineistosta ei voinut saada tarkkoja tietoja muista 

kuin ylioppilasvalinnan kautta sisään tulleiden 

pohjatiedoista. Joka tapauksessa olisi hyvinkin 

harkitsemisen arvoista järjestää fysiikasta 

tukikursseja heikoilla fysiikan pohjatiedoilla 

sisään tuleville (vrt. TKK [3]). Fysiikasta 

suoriutuminen auttaisi selviytymään myös monista 

alan erikoiskursseista, joiden sisällöt nojaavat 

vahvasti fysiikan perustiedoille. Ilmeisesti 

kuitenkaan puuttuvan fysiikan paikkaaminen 

myöhemmin yliopistossa ei tule onnistumaan 

helposti. Tästä on kokemuksia Salminen-Karlssonilla 

[5] Linköpingin teknillisestä korkeakoulusta, jossa 

perustettiin uusi sosiaalisia tieteitä painottava 

teknologinen oppiaine, johon pyrittiin saamaan 

erityisesti naisia. Hakijat, lähinnä naiset, 

joutuivat myöhemmin urakoimaan omillaan heidän 

opetussuunnitelmaansa lisätyt ylimääräiset fysiikan 
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kurssit saavuttaakseen saman tason fysiikassa 

muiden oppiaineiden opiskelijoiden kanssa. 

 

Teknillisten alojen rekrytoinnin kannalta fysiikka, 

ja nimenomaan sen puuttuminen useimpien 

naisylioppilaiden ainevalinnoista, on edelleen 

ilmeinen rakenteellinen ongelma. Olisi saatava 

tytöt luontevammin valitsemaan yläasteen jälkeen 

lukiossa fysiikka/kemia ja matematiikka. 

Peruskoulun yhtenäistämisen yhteydessä fysiikan ja 

kemian opetus aloitetaan jo 5. luokan yhteydessä. 

Tämä muutos toteutetaan koko maan kattavasti 

vuoteen 2006 mennessä. Toimenpide pyrkii 

vahvistamaan yhdenvertaisia mahdollisuuksia 

teknisille aloille. Tampereen teknillinen yliopisto 

on aloittanut 3-vuotisen E-Girls –hankkeen, jonka 

avulla pyritään houkuttelemaan naisopiskelijoita 

tekniikan alalle [29]. Hankkeeseen kuuluu 

internetiin tehtävä opintokokonaisuus, joka on 

tarkoitettu lukioiden opiskelijoille. Kurssin 

aiheena ovat sähkö, elektroniikka ja ympäristö. 

Opinnot voidaan suorittaa jo lukiossa, mutta ne 

käyvät myös osana TTY:n opintoja. Verkko-

oppimateriaalin suunnittelussa kiinnitetään 

erityistä huomiota tyttöjen mielenkiinnon 

kohteisiin. Oulun yliopiston sähkö- ja 

tietotekniikan osasto suuntasi muutama vuosi sitten 

’Legoprojektin’ peruskouluille, jollaisen kaltaisia 

projekteja tulisi toteuttaa jatkossakin ja ottaa 

suunnittelussa erityisesti tytöt huomioon. WomenIT 

-hankkeen piirissä on toteutettu useitakin 

samantyyppisiä projekteja [2], joiden 

toimintamalleja voi helposti kierrättää. 
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Mies/naistilastojen tuottamista tiedekunnan tai 

osastojen omille sivuille olisi myös syytä harkita. 

Esittämällä sukupuolijakaumat koulutusohjelmaan 

pyrkineistä, sinne hyväksytyistä ja siellä 

opiskelevista, sekä esittelemällä tavalla tai 

toisella tyypillisiä opintopolun piirteitä, 

luotaisiin alanvalintaa harkitseville 

todenmukaisempi käsitys opintojen vaativuudesta ja 

etenemisestä. Tämä luultavasti myös tarkoittaisi 

tyytyväisempiä ja realistisemmin odotuksin 

opintoihin suhtautuvia opiskelijoita myöhemmässäkin 

vaiheessa. Mikäli koulutus ei vastaa 

ennakkokäsityksiä, eivät opinnotkaan yleensä etene. 

 

Useimmat edellä mainitut toimintamuodot vaativat 

tietysti rahaa toteutuakseen, mutta omien, 

mahdollisesti sukupuolittuneiden toimintatapojen ja 

käytänteiden tarkastaminen maksaa lähinnä vaivan. 

Jotta naiset voisivat osallistua nykyistä enemmän 

teknologian ja teknistyvän yhteiskunnan 

kehittämiseen, on työtä tehtävä kuitenkin 

yhteiskunnan joka tasolla asenteiden ja 

ennakkokäsitysten muuttamiseksi. Tämän projektin 

yhteydessä tehdyt löydökset toimikoon omalta 

osaltaan muutoskeskustelun virittäjinä 

teknillisessä tiedekunnassa ja sen osastoissa.   
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LIITE 1. Opiskelijavalintapisteiden määräytyminen 

insinöörialoilla. 

 

Lukion päättötodistus 

 

Lukion päättötodistuksen fysiikan tai kemian 

arvosanoista laajan oppimäärän pisteet lasketaan 

seuraavasti (maksimi 5 p.): 

 

Arvosana Fysiikan 

kurssien 

lkm 

6 7 8 9 10 

8 1 2 3 4 5 

7  1 2 3 4 

6   1 2 3 

 

Arvosana Kemian 

kurssien 

lkm 

6 7 8 9 10 

4 1 2 3 4 5 

3   1 2 3 

 

 

 

 

 

Ylioppilastutkintotodistus 

 

Ylioppilastutkintotodistuksesta otetaan huomioon 

allaolevista neljä eri ainetta siten, että 

pistemäärä on hakijalle edullisin (maksimi 18): 
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Ylioppilastodistuksen 

arvosana 

A B C M E L 

Äidinkieli   1 2 3 4 

2. kotimainen kieli, 

pitkä 

  1 2 3 4 

2. kotimainen lyhyt/ 

keskipitkä 

   1 2 3 

Vieras kieli, pitkä   1 2 3 4 

Vieras kieli, lyhyt/ 

keskipitkä 

   1 2 3 

Matematiikka, pitkä 1 2 3 4 5 6 

Matematiikka, lyhyt   1 2 3 4 

Reaali   1 2 3 4 

 

Valintakoepisteet 

 

Matematiikan, fysiikan tai kemian pääsykokeesta saa 

kustakin 0-20 pistettä. Prosessi- ja 

ympäristötekniikan koulutusohjelmiin huomioidaan 

matematiikan lisäksi joko fysiikka tai kemia, 

muihin pakollisina ovat matematiikka ja fysiikka 

(maksimi 40 p.). 

 

Ensisijaisuuspisteet 

 

Hakemuksen ensimmäisestä DI:n koulutusohjelma- tai 

opintosuuntavaihtoehdosta annetaan 

opiskelijavalintapisteisiin 3 ensisijaisuuspistettä 

(maksimi 3 p.). 
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Yhteenveto opiskelijavalintapisteistä, 

paperivalinta (max. 30% kiintiöstä) 

 

Alkupisteet 

- lukion päättötodistus, 

fysiikka tai kemia 

- Ylioppilastutkintotodistus 

 

5 p. 

18 p. 

Ensisijaisuuspisteet (vain 1. 

hakuvaihtoehdosta) 

3 p. 

Opiskelijavalintapisteet yhteensä 

maks. 

26 p. 

* (tasapisteissä ratkaisee pitkän matematiikan 

kokeen pistemäärä) 

 

Valinta alku- ja koepisteiden perusteella (60% 

paperivalinnan jälkeisestä kiintiöstä) 

 

Alkupisteet 

- lukion päättötodistus, 

fysiikka tai kemia 

- Ylioppilastutkintotodistus 

 

5 p. 

18 p. 

Valintakoepisteet 

- 2 koetta á 20 p.  

 

40 p. 

Ensisijaisuuspisteet (vain 1. 

hakuvaihtoehdosta) 

3 p. 

Opiskelijavalintapisteet yhteensä 

maks. 

66 p. 
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Valinta pelkkien koepisteiden perusteella (40% 

paperivalinnan jälkeisestä kiintiöstä) 

 

Alkupisteet 

- lukion päättötodistus, 

fysiikka tai kemia 

- Ylioppilastutkintotodistus 

 

5 p. 

18 p. 

Ensisijaisuuspisteet (vain 1. 

hakuvaihtoehdosta) 

3 p. 

Opiskelijavalintapisteet yhteensä 

maks. 

26 p. 
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LIITE 2. Pyrkineiden (1. sijalla ja 1.-5. sijoilla) 

ja hyväksyttyjen naisten määrän sekä hyväksyttyjen 

nais- ja miesopiskelijoiden määrän ja naisten 

osuuden kehitys osastoittain vuosina 1987-2003 

(vuosi 1991 puuttui tietolähteestä [8]). 

Arkkitehtuuri - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Konetekniikka - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Konetekniikka - hyväksytyt opiskelijat sukupuolittain
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Prosessitekniikka - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Ympäristötekniikka - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Ympäristönsuojelutekniikka - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Sähkötekniikka - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Tietotekniikka - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Tietoliikennetekniikka - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Elektroniikka - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Informaatioverkostot - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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Tuotantotalous - pyrkineet ja hyväksytyt naiset
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LIITE 3. Vuosittain aloittaneiden (=ensimmäistä 
kertaa läsnäolevaksi kyseiselle osastolle 
ilmoittautuneiden) naisopiskelijoiden määrät ja 
osuudet koulutusohjelmittain.  
 

Arkkitehtuuri - vuosittain aloittaneiden naisten määrä ja osuus
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Konetekniikka - vuosittain aloittaneiden naisten määrä ja osuus
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Prosessitekniikka - vuosittain aloittaneiden naisten määrä ja osuus
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Ympäristötekniikka ja ympäristönsuojelutekniikka - vuosittain 
aloittaneiden naisten määrä ja osuus
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Sähkötekniikka (sekä elektroniikka ja tietoliikenne vuodesta 2001 
alkaen) - vuosittain aloittaneiden naisten määrä ja osuus
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Tietotekniikka (sekä informaatioverkostot vuodesta 2002 alkaen) - 
vuosittain aloittaneiden naisten määrä ja osuus
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Tuotantotalous - vuosittain aloittaneiden naisten määrä ja osuus
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LIITE 4. Opintoportaat eli opintoviikkokertymät 

opiskeluajan funktiona vuosikursseilla 1984-1995. 
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