
 

Forum Yhteiskuntaoppi 1 luku 3 

 

Näkökulmia tehtäviin ja kuviin  
Perustehtävät 
1. Mistä eri näkökulmista tasa-arvon toteutumista voi tarkastella? 
Ainakin seuraavista näkökulmista: 

• yhteiskunta  
• sukupuolet 
• mahdollisuudet 
• koulutus  
• alueellisuus 
• seksuaalivähemmistöt 
• eri väestöryhmät 
• kielivähemmistöt 

 
2.  
a) Mitkä ihmisryhmät kokevat edelleen epätasa-arvoa Suomessa? 
Esimerkiksi: 

• naiset  
• miehet 
• sukupuolivähemmistöt 
• seksuaalivähemmistöt  
• kielivähemmistöt  
• etniset vähemmistöt 
• vammaiset  
• ulkomaalaistaustaiset 
• syrjäseutujen asukkaat 

 
b) Valitse näistä ihmisryhmistä kaksi ja pohdi, miten niiden asemaa yhteiskunnassa voitaisiin 
parantaa.  
Näkökulmia vastaukseen: 

• naisten tasa-arvoa  
• Naisten pitäisi saada sama palkka samasta työstä kuin miesten.  
• Naisten asemaa työmarkkinoilla pitäisi parantaa.  
• Perhevapaiden kustannuksia pitäisi tasata sekä äidin että isän työnantajille.  
• Lasten hoidosta johtuvat tulomenetykset eivät saisi heijastua alentavasti naisten 

eläkkeeseen.  
• miesten tasa-arvoa  

• Armeijan ja siviilipalveluksen hidastavaa vaikutusta esimerkiksi ammattiin 
valmistumiseen pitäisi vähentää.  

• Miesten oikeudet avioerotilanteissa vaativat parannusta esimerkiksi huoltajuuteen 
liittyvissä asioissa.  

• sukupuolivähemmistöt 
• Suomessa on juridisesti vain kaksi sukupuolta, mikä heikentää esimerkiksi 

transsukupuolisten oikeuksia. 
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• Seta: “Translain mukaan juridisen sukupuolen vahvistamisen ehtoina ovat 
lisääntymiskyvyttömyys, psykiatrinen diagnoosi transsukupuolisuudesta, 18-vuoden 
ikä ja Suomen kansalaisuus. Lisääntymiskyvyttömyyden vaatiminen on 
yksiselitteisesti ihmisoikeusrikos.” (https://seta.fi/sateenkaaritieto/sukupuolen-
moninaisuus/)  

• seksuaalivähemmistöjen tasa-arvoa  
• Uusi lainsäädäntö on jo monessa kohdin parantanut tilannetta. Tästä toimii 

esimerkkinä uusi tasa-arvoinen avioliittolaki.  
• Asennekasvatus ja suvaitsevaisuuden lisääminen ovat parhaita tapoja parantaa 

seksuaalivähemmistöjen asemaa.  
• kielivähemmistöjen tasa-arvoa  

• Palveluita (esim. koulut) pitäisi tarjota vähemmistöjen omalla kielellä. 
• Kielivähemmistöjen kulttuureja olisi tuettava.  

• etnisten vähemmistöjen tasa-arvoa 
• Oman kulttuurin harjoittamiseen ja vaalimiseen tulisi tarjota mahdollisuuksia. 
• Opiskelupaikkoja pitäisi tarjota etnisten vähemmistöjen omilla äidinkielillä. 

• vammaisten tasa-arvoa  
• Esimerkiksi kehitysvammaisille olisi mahdollistettava normaali elämä, kuten oma 

asunto ja työpaikka.  
• Liikuntavammaisille pitäisi tarjota esteettömät kulkureitit ja kuljetuspalvelut.  

• ulkomaalaistaustaisten tasa-arvoa  
• Asennekasvatus ja suvaitsevaisuus ovat tässäkin kohdassa tärkeitä asioita.  
• Kotoutumisvaiheessa täytyisi olla mahdollisuus koulutukseen ja oman kielen 

käyttöön. 
• syrjäseutujen asukkaat 

• Perusoikeuksien pitäisi toteutua yhdenvertaisesti kaikkialla Suomessa.  
• Pitkät välimatkat ja kuntien taloudellinen ahdinko heikentävät kuitenkin 

perusoikeuksien toteutumista syrjäseuduilla. Esimerkiksi terveydenhoitoa ei ole 
yhtä hyvin saatavilla kuin kasvukeskuksissa ja poliisin saapuminen rikospaikalle 
saattaa kestää kohtuuttoman kauan. 

 

Syventävät tehtävät 
3. Tee käsitekartta sukupuolten välisestä epätasa-arvosta Suomessa.  
Käsitekartassa voisi olla seuraavia asioita:  

• Tasa-arvolaki pyrkii turvaamaan tasa-arvon.  
• Isoilla työpaikoilla täytyisi olla tasa-arvosuunnitelma.  
• Julkisen sektorin työryhmissä pitää olla vähintään 40 % molempia sukupuolia. 
• Palkkaus on suurin epäkohta.  
• Palkkaeroja korostaa se, että miehet ja naiset hakeutuvat eri aloille.  
• Naisia on paljon matalapalkkaisilla aloilla.  
• Naisia on vähemmän johtotehtävissä.  
• Sukupuoliin liitetään paljon ennakkoluuloja, jotka hidastavat etenemistä uralla.  
• Perhevapaajärjestelmän kulut menevät naisten työnantajien maksettaviksi.  
• Äitiys- ja hoitovapaat hidastavat naisten palkkakehitystä.  
• Miehet joutuvat armeijaan tai siviilipalveluun.  
• Miehen asema on usein heikompi avioerotilanteissa, kun lapsen huoltajuutta määrätään. 
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4. Tutki oheista sarjakuvaa. 
a) Mikä on sen sanoma? 

• Wagner noudattaa toiminnallaan perinteistä miehen mallia. 
• Viivi haluaisi, että Wagnerkin osallistuisi kotitöihin pesemällä omat pyykkinsä. 
• Wagner antaa ymmärtää, että Viivi hallitsee hyvin kotitöiden tekemisen, eikä hän siksi 

halua sekaantua Viivin hallitsemaan alueeseen. Näin Wagner väistää kotitöiden tekemisen. 
• Wagner on tyytyväinen itseensä, koska osasi vetää oikeasta langasta kehuessaan Viiviä. 

Hän toteaa, että henkilöstöjohtamisen kurssin käyminen kannatti. 
• Sarjakuvan loppuruutu viittaa siihen, että mies on vielä stereotyyppinen perheen pää. 

Wagner näkee Viivin osana henkilöstöä, ei puolisona. 
 
b) Pohdi, näkyvätkö perinteiset sukupuoliroolit edelleen kotitöissä. 

• Opiskelijan oma vastaus. 
 


