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Tiivistelmä keskeisistä havainnoista ja johtopäätöksistä  

Osana valtioneuvoston yhteistä selvitys- ja tutkimustoimintaa toteutettavan GATE-hankkeen 
selvityksen mukaan Ruotsin1 tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittiset toimet kohdentuvat kor-
keakoulutuksessa seuraaviin ryhmiin ja esimerkkiteemoihin: 1) sukupuolten tasa-arvon edistä-
minen ja integroiminen osaksi korkeakoulujen eri toimintoja (kuten opetusohjelmat ja työnteki-
jöiden rekrytointi), 2) kansallisten vähemmistöryhmien2 kieli- ja kulttuurikurssien sekä opetta-
jakoulutuksen kehittäminen ja 3) toimintarajoitteisille henkilöille suunnattujen tukimuotojen (pu-
hesimulaattorit, mentoriohjelmat) hyvien käytänteiden kartoitus ja jakaminen.  
 
Kansallisessa koulutuspolitiikassa on tunnistettu sosiaalisen taustan ja alueellisen ulottuvuu-
den vaikutukset korkeakoulutukseen hakeutumisessa sekä maahanmuuttajaryhmien moni-
naisuus. Erityisesti Ruotsiin yli 7-vuotiaina muuttaneet henkilöt ovat suhteessa valtaväestöön 
aliedustetussa asemassa korkeakoulutuksessa. Sen sijaan Ruotsiin alle 7-vuotiaina muutta-
neiden osuus korkeakoulutuksessa on sama tai korkeampi kuin valtaväestöllä.  
 
Poliittiset toimet kaikkien edellä kuvattujen ryhmien ja teemojen osalta sisältävät erilaisia oh-
jauksen muotoja. Ohjaus painottuu informaatio-ohjaukseen, kuten kohdennettuun selvitystie-
toon (kansalliset arviointiraportit) ja tiedotukseen (hakupalvelut, hyväksymiskirjeet, kohdenne-
tut täydennyskoulutukset). Eri ryhmiä ja esimerkkiteemoja, kuten sukupuolten tasa-arvoa ja 
kansallisia vähemmistöryhmiä, vertailtaessa voidaan kuitenkin havaita eroja. Erityisesti suku-
puolten tasa-arvon edistämiseen kohdistuu monipuolista poliittista ohjausta (kuten korkeakou-
luja ja yhdenvertaisuutta koskeva lainsäädäntö, kansallinen korkeakouluja koskeva laadunvar-
mistus, kansallisesti kohdennetut projektirahoitukset, tilastointi sekä selvitykset ja arvioinnit). 
Kuitenkaan esimerkiksi toimintarajoitteisista henkilöistä ei ole kattavaa seuranta- ja tilastotietoa 
saatavilla.  
 
Poliittisella ohjauksella on yhteys toimenpiteiden vaikuttavuuteen. Esimerkiksi sukupuolten 
tasa-arvo on integroinut osaksi sekä kansallista ohjausta että korkeakoulujen strategiatyötä ja 
käytännön toimintaa. Tämä ei ole muuttanut perinteisiä sukupuolittuneita koulutusaloja (kuten 
teknilliset alat, sosiaali- ja terveysala). Osa tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen liittyvistä kehi-
tystrendeistä vaikuttaakin pysyviltä. Esimerkiksi sosiaalisella taustalla (vanhempien koulutus-
tausta) on yhteys korkeakoulutukseen hakeutumiseen ja pääsemiseen; korkeasti koulutettujen 
vanhempien lapset päätyvät matalasti koulutettujen vanhempien lapsia useammin korkeakou-
luun.  

                                                      
1 Ruotsi edustaa GATE-hankkeessa Pohjoismaista verrokkimaata. GATE-hankkeet muut verrokkimaat ovat Irlanti ja Yhdistynyt Kuningaskunta.  
2 Ruotsin kansalliset vähemmistöryhmät ovat saamelaiset, ruotsinsuomalaiset, tornionjokilaaksolaiset, romanit ja juutalaiset 
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JOHDANTO 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutuminen korkeakoulutuksessa on tärkeää koko yhteis-
kunnallisen tasa-arvon toteutumiselle, sillä korkeakoulutuksella on selvä ja merkittävä yhteys 
moniin työllistymistä ja yhteiskunnallista osallistumista edistäviin tekijöihin. Korkeakoulutuksen 
tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta koskevien toimien ja niiden toteutumisen tarkastelu mahdollis-
taa kehittämistarpeiden tunnistamisen kansallisessa koulutuspolitiikassa esimerkiksi osana 
opiskelijavalintojen uudistamista ja laajemmin osana koulutusta koskevaa strategiatyötä.  
 
Tässä julkaisussa Ruotsin tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittisia toimia on lähestytty kansal-
lisesta korkeakoulutuspoliittisesta näkökulmasta, mutta nostamalla esiin myös korkeakoulu-
kohtaisia esimerkkejä. Ruotsi edustaa GATE-hankkeessa Pohjoismaista esimerkkiä. Esimerk-
kien avulla voidaan saada tarkempaa tietoa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittisista käytän-
nön toimista. Tarkastelu kohdistuu erityisesti seuraaviin vähemmistöryhmiin sekä havaittuihin 
tasa-arvo- ja yhdenvertaisuusteemoihin: sosiaalinen tausta, alueellisuus, sukupuolten tasa-
arvo, toimintarajoitteiset henkilöt, kansalliset vähemmistöryhmät (saamelaiset, ruotsinsuoma-
laiset, tornionjokilaaksolaiset, romanit ja juutalaiset) ja maahanmuuttajat sekä maahanmuutta-
jataustaiset. Analyysiin sisällytettiin yhteensä 27 julkisesti saatavilla olevaa politiikkadokument-
tia3 vuosilta 2011–2019, jotka analysoitiin laadullisella sisällönanalyysillä. Lisäksi mukana on 
korkeakoulutusta ja yhdenvertaisuutta koskeva lainsäädäntö. Tämän aineiston analyysissä 
keskityttiin seuraaviin kysymyksiin:  
 

• Mihin (aliedustettuihin) vähemmistöryhmiin ja teemoihin yhdenvertaisuus- ja tasa-ar-
vopoliittiset tavoitteet ja toimet ensisijaisesti kohdistuvat?  

• Mitkä ovat niitä toimenpiteitä, joita on korkeakoulupolitiikassa ryhmäkohtaisesti (esi-
merkiksi maahanmuuttajataustaiset) otettu käyttöön?   

• Millaisia vaikutuksia toimenpiteillä on ollut?   
 

Analyysissä identifioidut poliittiset tavoitteet ja toimenpiteet kategorisoidaan yhteenveto-osuu-
dessa Vedungin (1998) politiikkainstrumenttien mukaan normiohjaukseen (kuten lainsää-
däntö), talousohjaukseen (kuten rahoitus) ja informaatio-ohjaukseen (kuten strategiat). Tasa-
arvoa ja yhdenvertaisuutta lähestytään kartoituksessa aineistoon perustuen vertikaalisesti (esi-
merkiksi koulutuksen nivelvaiheet huomioiden) ja horisontaalisesti (esimerkiksi koulutusala-
kohtaiset näkökulmat huomioiden).  
 
 

KANSALLISET LÄHTÖKOHDAT KORKEAKOULU-
TUKSEN YHDENVERTAISEEN SAAVUTETTAVUU-
TEEN RUOTSISSA 

Korkeakoulutuksen tasa-arvo ja yhdenvertaisuus ovat keskeinen osa ruotsalaista korkeakou-
lupoliittista strategiatyötä ja koulutuspoliittista toimeenpanoa. Kansallisesti tasa-arvon ja yh-
denvertaisuuden toteutuminen on kytköksissä maan sosiaalisen diversiteetin huomioimiseen 
osana korkeakoulutusta. (UHR, 2016.) Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen korkea-
koulutuksessa perustuu kansalliseen lainsäädäntöön ja strategisiin linjauksiin. Esimerkiksi kor-
keakoululaki (Högskolelag 1992/1434) velvoittaa korkeakouluja huolehtimaan, että miesten ja 
naisten välinen tasa-arvo huomioidaan ja sitä edistetään kaikissa korkeakoulun toiminnoissa 
(Högskolelag 1992/1434 § 5). Sukupuolten tasa-arvon toteutumista seurataan myös korkea-
koulujen kansallisessa laadunvarmistuksessa. Korkeakoululaki velvoittaa lisäksi korkeakouluja 
edistämään ja laajentamaan korkeakoulutuksen saavutettavuutta (Högskolelag 1992/1434 § 
5).  
 

                                                      
3 Politiikkadokumentit sisältävät kansallisia viranomaistahojen (mm. Universitets- och högskolerådet, UHR; Universitets Kanslers Ämbetet, UKÄ) toimesta 
laadittuja strategioita ja arviointiraportteja sekä opetusministeriön ja hallituksen toimesta tehtyjä esityksiä ja päätöksiä (esim. ns. Regleringsbrevet).   
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Kansallisten vähemmistöjen oikeuksia omaan kieleen ja kulttuuriin on säädetty erikseen kan-
sallisia vähemmistöjä koskevassa lainsäädännössä (Lag om nationella minoriteter och minori-
tetsspråk 2009/724). Korkeakoulujen näkökulmasta laki kohdistuu ensisijaisesti vähemmistö-
kielten opetuksen tukemiseen ja vähemmistökielten opettajien koulutukseen. Tämän lisäksi 
yhdenvertaisuuslaki (Diskrimineringslag 2008/567) pyrkii torjumaan syrjintää ja edistämään yh-
täläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia sukupuolesta, sukupuoli-identiteetistä, etnisestä taus-
tasta, uskonnosta tai muista vakaumuksista, vammaisuudesta, seksuaalisesta suuntautumi-
sesta tai iästä riippumatta. Laki huomioi erikseen koulutuksen ja tuo esille esimerkiksi opiske-
lijavalintoihin liittyvän yhdenvertaisuusperiaatteen sekä velvoittaa oppilaitoksia dokumentoi-
maan ja raportoimaan vuosittain yhdenvertaisuuskäytänteitä ja -suunnitelmia (Diskriminerings-
lag 2008/567). 
 
Opiskelijavalinnat ja nivelvaihe toiselta asteelta korkeakoulutukseen  
 
Valintakelpoisuus alempaan korkeakoulututkintoon (grundnivå) perustuu yleiseen korkeakou-
lukelpoisuuteen (grundläggande behörighet) ja alakohtaiseen erityiskelpoisuuteen (särskild be-
hörighet). Valintakelpoisuudet ja valintatavat määritellään korkeakouluasetuksessa (Högsko-
leförordning 1993/100). Yleinen hakukelpoisuus edellyttää toisen asteen tutkinnon (kuten lu-
kion) suorittamista, mutta sen voi myös saavuttaa aikuisoppilaitoksissa (komvux) ja kansan-
opistoissa (folkhögskolan). Vuoden 2009 jälkeen toisen asteen oppilaitoksesta valmistuneiden 
on myös todennettava opiskelukielten (ruotsi tai englanti) lisäksi matematiikan osaamisessa 
riittävä taso. Riittävä osaamistaso perustuu ruotsalaisen lukion kursseihin ja sen voi myös to-
dentaa lukion päättötodistuksella tai siihen verrattavissa olevan kurssin suorittamisella (Uni-
versityadmission.se, 2019).  
 
Alakohtaisesti vaihteleva erityiskelpoisuus (särskild behörighet) määräytyy koulutusalan mu-
kaan ja edellyttää esimerkiksi lukiotasoisten aihekohtaisten kurssien suorittamista, taiteellista 
näyttöä tai muulla tavoin hankittua osaamista. Erityiskelpoisuuksiin liittyvistä tarkemmista edel-
lytyksistä vastaa korkeakoulutuksesta vastaava viranomaistaho, UHR (Universitets- och högs-
kolerådet). Tässäkin tapauksessa opiskelijalta voidaan vaatia vain opintojen aloittamisen kan-
nalta välttämätön osaaminen. Korkeakouluasetuksen (Högskoleförordning 1993/100) mukaan 
opiskelupaikat on allokoitava siten, että kolmasosa paikoista kohdistuu toisen asteen koulutuk-
sesta saatuun päättötodistukseen, kolmasosa paikoista kohdistuu korkeakoulukelpoisuutta 
mittaavan kokeen (Högskoleprovet) tuloksiin ja korkeintaan kolmasosa paikoista kohdistuu 
muihin valintamenettelyihin, kuten muulla tavoin hankitun osaamisen tunnistamiseen, joka on 
kyseessä olevan koulutusohjelman kautta relevanttia osaamista.  
 
Korkeakoulut voivatkin joustaa yleisistä valintakriteereistä hakijan hyväksi, mikäli korkeakoulu 
katsoo, että hakijalla on edellytykset omaksua koulutuksen edellyttämät tiedot ilman että hän 
täyttää asetettuja pääsyvaatimuksia (Högskoleförordning 1993/100). Korkeakoulujen on kui-
tenkin tällöinkin noudatettava yhdenvertaisuuslaissa (Diskrimineringslag 2008/567) säädettyä 
yhdenvertaisuusperiaatetta, jonka merkitys on korostunut korkeakoulujen aiempien positiivista 
erityiskohtelua mukailevien päätösten ja niitä seuranneiden oikeustoimien johdosta. Korkea-
koulut suhtautuvatkin tällaiseen joustomahdollisuuteen varauksella (UHR, 2016). Korkeakou-
luasetuksen mukaisia vaatimuksia on vastikään uudistettu siten, että tulevaisuudessa valinta-
kelpoisuutta arvioitaessa huomioidaan korkeakoulutukseen edellytettävää pätevyyttä mittaava 
koe (behörighetsprov), joka mahdollistaa esimerkiksi työkokemuksen kautta hankitun osaami-
sen todentamisen korkeakoulupätevyydeksi (Regeringens proposition, 2018).   
 
Saavutettavuuden edistämiseksi nivelvaiheen käytänteitä on uudistettu myös mahdollistamalla 
korkeakoulujen perusrahoituksella tarjoamien korkeakoulupätevyyden tuottavien kurssien (be-
hörighetsgivande förutbildning, högskoleintroducerande utbildning) järjestäminen aiempaa 
joustavammalla tavalla. Uudistusten odotetaan yksinkertaistavan nykyistä järjestelmää sekä 
laajentavan korkeakoulupätevyyden tuottavien kurssien sisältöä ja valikoimaa sekä mahdollis-
tavan opiskelijoille enemmän valinnanvapautta kurssien jälkeiseen opiskeluun. (Utbildningsde-
partementet, 2018.) Toteutuessaan uudistuksilla voi olla positiivinen vaikutus aliedustettujen 
ryhmien korkeakoulutukseen hakeutumisessa ja pääsemisessä. 



  

 

4 

22/2020 
Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittiset toimet kohdistuvat eri ryhmiin eri ta-
voin 

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuspoliittiset toimet kohdentuvat Ruotsissa erityisesti sukupuolten 
tasa-arvon valtavirtaistamiseen (jämställdhetsintegrering), etnisiin vähemmistöryhmiin (erityi-
sesti kansalliset vähemmistökielten edustajat) ja toimintarajoitteisiin henkilöihin. Näiden ohella 
koulutuspoliittisissa dokumenteissa tunnistetaan alueellinen ulottuvuus ja sosiaalisen taustan 
vaikutus sekä vanhempien koulutuksen että maahanmuuton näkökulmista. Seuraavissa osi-
oissa ryhmiä tarkastellaan omana kokonaisuutenaan, mikä mahdollistaa yksityiskohtaisempien 
ryhmäkohtaisten huomioiden tekemisen politiikkatoimissa, vaikka yksilötasolla teemat voivat-
kin limittyä. 
 
 
Sosiaalisella taustalla ja alueellisella saavutettavuudella edelleen merkitystä  

Vuonna 1994 syntyneistä 46 % oli aloittanut opintonsa korkeakoulussa 25 ikävuoteen men-
nessä4. Huomioitaessa vanhempien koulutustaso voidaan havaita merkittäviä eroja vanhem-
pien koulutustaustan ja korkeakoulutukseen pääsemisen välillä. Esimerkiksi vuonna 1994 syn-
tyneistä noin 68 % sellaisista henkilöistä, joiden vanhemmista ainakin toisella oli vähintään 
kolmivuotinen korkeakoulututkinto5, aloitti korkeakouluopinnot 25 ikävuoteen mennessä, kun 
vastaava osuus niiden henkilöiden osalta, joiden vanhemmilla oli korkeintaan toisen asteen 
koulutus (förgymnasial utbilding), vain 24 % oli päätynyt korkeakoulutukseen 25 ikävuoteen 
mennessä. Tämä trendi on pysynyt verrattain tasaisena, kun tarkastellaan vuosina 1984–1994 
syntyneitä henkilöitä. Luvut perustuvat vuonna 2019 kerättyyn tilastotietoon. (UKÄ, 2020.) Ti-
lastojen perusteella vanhempien koulutustaustan merkitys korostuu erityisesti naisten osalta, 
joskin vanhempien koulutustaustalla on selvä yhteys myös miesten koulutusvalintoihin. Tämä-
kin trendi on pysynyt verrattain tasaisena viimeisen vuosikymmenen aikana. (UHR, 2016.)  
 
Sosiaalinen tausta voi olla myös kytköksissä maantieteelliseen alueeseen. Esimerkiksi luku-
vuosittain tehdyissä tilastoissa ilmenee, että Uppsalan, Tukholman ja Skånen lääneissä, joissa 
sijaitsee suuria ja perinteisiä yliopistoja (mm. Uppsalan ja Lundin yliopistot) noin 44–51 % on 
aloittanut opiskelun korkeakoulussa viimeistään 24 ikävuoteen mennessä. Vähiten korkeakou-
lutukseen osallistutaan isojen ja perinteisten yliopistokaupunkien ulkopuolella, kuten Jämtlan-
din ja Norrbottenin lääneissä, joissa 24 ikävuoteen mennessä noin 35 % päätyy korkeakoulu-
tukseen. Erityisesti maantieteellisesti isojen läänien sisällä on verrattain isoja kuntakohtaisia 
eroja.  
 
Tilastoista ilmenee myös eroja miesten ja naisten välillä. Esimerkiksi vuonna 2018 Norrbottenin 
läänissä 46 % naisista oli aloittanut opinnot korkeakoulussa 24 ikävuoteen mennessä, vastaa-
van osuuden ollessa miesten osalta 27 %. Tukholman läänissä taas 59 % naisista ja 44 % 
miehistä oli aloittanut opintonsa korkeakouluissa 24 ikävuoteen mennessä. (UKÄ, 2018a.) So-
siaalisen taustan ja maantieteellisen alueen vaikutuksen myötä muodostunutta eriarvoisuutta 
on korkeakouluissa tuettu esimerkiksi kehittämällä etäkoulutusta ja järjestelmällä korkeakoulu-
pätevyyden tuottavia kursseja (behörighetsgivande förutbildning, högskoleintroducerande ut-
bildning). Tilastotiedon mukaan nämä toimet eivät kuitenkaan ole muuttaneet yleistä trendiä: 
sosiaalisella taustalla ja asuinpaikalla on edelleen merkitystä korkeakoulutukseen hakeutumi-
sessa. Kuitenkaan esimerkiksi alueellisen eriarvoistumisen liennyttämiseksi ei ole asetettu 
kansallisia tavoitteita. Alueellisten korkeakoulut ovat sinänsä lisänneet korkeakoulujen opiske-
lijamäärää. Tästä huolimatta vanhempien koulutustaustalla on selvä yhteys korkeakoulutuk-
seen hakeutumiseen. (UKÄ, 2018a.) 
 
Sukupuolten tasa-arvon tavoitteena valtavirtaistaminen 

Kansalliset tavoitteet sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistamiseksi (jämställdhetsintegrering) 
korkeakoulutuksessa sisältävät tasa-arvotilan kartoituksia ja korkeakoulujen tasa-arvon edis-
tämiseen kohdistettua projektirahoitusta. Projektirahoitusta on suunnattu esimerkiksi korkea-
koulujen sukupuolten tasa-arvon strategia- ja arviointityöhön sekä selvitystyöhön (UHR, 2014). 

                                                      
4 Tiedot perustuvat vuoden 2019 kerättyihin tilastoihin. 
5 Vähintään kolmivuotisella korkeakoulututkinnolla viitataan tässä tilastossa lukion jälkeiseen koulutukseen (Eftergymnasial utbildning ≥ 3 år) (UHR, 2020, 
40).  
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Korkeakoulujen laadunvarmistuksessa sukupuolten tasa-arvoa arvioidaan osana koulutustoi-
minnan suunnittelua, toteutusta ja kehittämistä (UKÄ, 2016a). Lisäksi opetusministeriö on aset-
tanut erillisiä tavoitteita, kuten sukupuolten tasa-arvon edistäminen muun muassa urapoluilla 
ja opiskelijavalinnoissa (Utbildningsdepartementet, 2015). Ministeriö edellyttää, että tavoittei-
den toteutumisesta raportoidaan ministeriölle. Käytännössä raportointi tapahtuu vuosikatsauk-
sen yhteydessä.  
 
Korkeakoulut ovat myös itse asettaneet omia strategisia tavoitteitaan sukupuolten tasa-arvon 
edistämiseksi. Esimerkiksi Tukholman yliopistossa on priorisoitu sukupuolten tasa-arvoa tutki-
mustoiminnassa ja tämän johdosta yliopisto on kehittänyt erityisesti henkilökunnan ja tohto-
riopiskelijoiden rekrytointiprosesseja läpinäkyvimmiksi ja sukupuolten tasa-arvon huomioon ot-
taviksi. Eräs tähän liittyvä konkreettinen toimenpide onkin ollut opettajanvalintakomitean (lärar-
förslagsnämndernas) toimintarutiinien kehittäminen; komitean tapaamiset päättyvät aina kol-
meen sukupuolten tasa-arvoa reflektoivaan asiaan tai kysymykseen. Tukholman yliopistossa 
on myös vararehtorin johdolla toimiva työryhmä, jonka tehtävänä on seurata ja arvioida yliopis-
ton omien kehittämistoimenpiteiden edistymistä. (Stockholms universitet, 2018.) 
 
Kansallisesti tasa-arvon toteutumista seurataan tilastotiedon perusteella vertikaalisesti (esim. 
tutkintotasojen näkökulmasta) ja horisontaalisesti (esim. alakohtaiset eroavaisuudet huomioi-
den). Naiset ovat yliedustettuina korkeakoulutuksessa erityisesti niiden koulutusohjelmien 
osalta, joista valmistutaan joko alempaan tai ylempään korkeakoulututkintoon. Esimerkiksi lu-
kuvuonna 2014/15 valmistuneista 67 % oli naisia ja 29 % miehiä, kun vertailussa ovat sekä 
alemman että ylemmän korkeakoulututkinnon suorittaneet6 (UKÄ, 2016b). Tämänkaltainen ke-
hitys on pysynyt melko vakaana jo useamman vuosikymmenen ajan, kuten kuviosta 1 ilmenee.  
 
Kuvio 1: Korkeakouluista valmistuneet (alempi ja ylempi korkeakoulututkinto) sukupuolen mu-
kaan7 (UKÄ, 2016b, 27) 
 

 
Horisontaalisen tasa-arvon (koulutusohjelma- ja tieteenalakohtainen tasa-arvo) näkökulmasta 
miehet ja naiset hakeutuvat opiskelemaan erilaisia aloja, minkä johdosta alakohtaiset valinnat 
heijastuvat myöhemmin myös työelämään (UKÄ, 2016). Esimerkiksi verrattaessa kymmenen 
vuoden (2006–2016) ajalla tapahtuvaa kehitystä, naisten osuus insinööriohjelmissa (kandidaa-
tin ja maisterin) on kasvanut 8 %. Kuitenkin ns. perinteisillä naisvaltaisilla aloilla (kuten opetta-
jan- ja sairaanhoitajakoulutukset) vastaavaa kehitystä ei ole tapahtunut (vertailuvuosien 2004–
2005 ja 2014–2015 välillä). Esimerkiksi lastentarhaopettajan koulutuksessa vain 8 % oli miehiä 
(akateemisena lukuvuotena 2014–2015). Kaikilla aloilla keskimäärin valintojen osalta miesha-
kijoista 47 % tulee valituksi hakemaansa ohjelmaan. Vastaavasti naishakijoista 44 % prosenttia 
tulee valituksi hakemaansa ohjelmaan (osuudet perustuvat syksyn 2018 opiskelijavalintoihin). 
Tilanne on pysynyt tämänkaltaisena aina vuodesta 1998 lähtien. Eräs selitys tälle on se, että 
naiset hakevat opiskelemaan koulutusohjelmiin, joiden hakupaikoista käydään kovaa kilpailua 
(esim. sairaanhoitajakoulutus). (UKÄ, 2018b.)  
 
 
Toimintarajoitteisten henkilöiden asemaa vahvistetaan jakamalla hyviä käytänteitä 

Kansallisessa korkeakoulupolitiikassa on korostettu toimintarajoitteisten henkilöiden verrattain 
vähäistä osallistumista korkeakoulutukseen. Esimerkiksi 30–64 -vuotiaista toimintarajoitteisista 
                                                      
6 Sukupuolten välinen tasa-arvo toteutuu hieman paremmin alemman korkeakoulututkinnon osalta. Esimerkiksi lukuvuonna 2014/15 alemman korkeakoulu-
tutkinnon suorittaneiden osalta naisia oli 57% ja miehiä 34%.  (UKÄ, 2016b.)  
7 Lukuvuoden 2010/11 osalta suhteessa korkeaa valmistuneiden opiskelijoiden määrää selittää muutokset opettajankoulutuksessa (UKÄ, 2016b, 27) 

Kaikki valmistuneet  
Naiset             
Miehet            
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henkilöistä vain 33 % on jatkanut toisen asteen jälkeiseen koulutukseen (eftergymnasial utbild-
ning), kun muun väestön osuus on 47 % (UHR, 2019). Toimintarajoitteisten henkilöiden ase-
man parantamiseksi korkeakouluja on kehotettu jakamaan hyviä käytänteitä, joiden tavoitteena 
on parantaa toimintarajoitteisten henkilöiden mahdollisuutta opiskella korkeakouluissa.  
 
Korkeakoulukohtaiset kehitys- ja tukitoimenpiteet sinänsä muodostavat moninaisen joukon eri-
tyisesti tiedotukseen ja informaation lisäämiseen kohdistuvia käytänteitä. Osa käytänteistä on 
sen kaltaisia, että niiden toteuttaminen on mahdollista pienin lisäresurssein, kuten aikataulute-
tut tauot ja oikeus äänittää luennot yksityiskäyttöön. Osa tukitoimista palvelee laajempaa opis-
kelijaryhmää. Esimerkiksi puhesyntetisaattorit voivat helpottaa myös ulkomaisten ja maahan-
muuttajataustaisten opiskelijoiden opiskelua. Vastaavasti opintojen suunnittelua tukeva verk-
kokurssi voi olla hyödyllinen kaikille opiskelijoille taustoista riippumatta. Kaikkien toimenpitei-
den osalta keskeistä on kuitenkin tunnistaa toimintarajoitteisten henkilöiden moninaiset tarpeet 
ja kehittää toteutuksia yhteistyössä toimintarajoitteisten henkilöiden kanssa. (UHR, 2019.) 
 
Kansallisten vähemmistöryhmien korkeakoulutuksen saavutettavuutta edistetään kieli- 
ja kulttuurikoulutuksen keinoin 

Kansallisten vähemmistöryhmien asemaa korkeakoulutuksessa on pyritty vahvistamaan koh-
dentamalla valtionrahoitusta korkeakoulukohtaisesti muun muassa kielten opetukseen ja ai-
neenopettajakoulutukseen. Kansallisen arvioinnin mukaan vähemmistökielten ja -kulttuurin 
kurssien määrä on 2010-luvulla kasvanut, ja niihin on hakeutunut enemmän opiskelijoita. Kurs-
sitarjonnassa on kuitenkin vähemmistökielten ja -kulttuurien osalta verrattain isoa vaihtelua. 
Kansallisena kehityskohteena mainitaan erityisesti vähemmistökieliin ja -kulttuureihin keskitty-
neen opettajankoulutuksen kehittäminen esimerkiksi järjestämällä opettajille lisäkoulutusta 
(UHR, 2018a).  
 
Vähemmistöryhmiin kuuluvat nuoret kokevat valtaväestön osalta syrjintää ja puutteellista kor-
keakoulutukseen tähtäävää uraohjausta (UHR, 2018b). Toisaalta korkeakouluissa toteutetut 
kohdennetut lisäkoulutukset esim. opetushenkilökunnalle on myös koettu onnistuneiksi, erityi-
sesti silloin kun sieltä valmistuneet henkilöt ovat edistäneet valtaväestön ja vähemmistöryh-
mien välistä vuorovaikutus sekä toimineet hyvänä esikuvana vähemmistöihin kuuluville henki-
löille (Olgac, 2019). Vähemmistökieliin keskittynyttä opettajankoulutuksen kiinnostavuutta ja 
houkuttavuutta olisi myös lisättävä, sillä kansallisista pyrkimyksistä huolimatta ohjelmiin ei aina 
saada riittävästi hakijoita (Hammine, 2016).  
 
Saavutettavuuden näkökulmasta keskeinen tekijä on myös korkeakoulujen valintamenettelyt. 
Tällä hetkellä korkeakouluvalmiutta mittaava korkeakoulukoe (Högskoleprovet) on mahdollista 
suorittaa ainoastaan ruotsin kielellä. Tämä voi vähentää vähemmistökielten edustajien mah-
dollisuuksia hakeutua korkeakoulutukseen (Hammine, 2016). Vähemmistöjen asemaan kor-
keakoulutuksessa vaikuttavat myös monenlaiset muut tekijät, kuten valtion aiemmat vähem-
mistöpoliittiset toimet sekä sensitiivinen lähestymistapa valtaväestön ja vähemmistöryhmien 
välisiin keskinäisiin asenteisiin (ks Olgac, 2019). Siten erilaisten vähemmistöryhmien historian 
ja kulttuuristen erityispiirteiden tunteminen sekä kulttuuristen merkitysten muutosten ymmärtä-
minen osaltaan tukevat myös korkeakoulutuksen saavutettavuutta. 
 
Maahanmuuttajataustaisten ryhmien moninaisuus on kansallisesti hyvin tunnistettu 

Maahanmuuttaja- ja maahanmuuttajataustaiset on tunnistettu eri ryhmikseen kansallisessa 
korkeakoulupolitiikassa; ryhmiä tarkastellaan sen mukaan, milloin henkilöt ovat muuttaneet 
maahan. Tämä tarjoaa systemaattisen tavan identifioida maahanmuuttajataustaisten vaihtele-
via kouluttautumiseen vaikuttavia lähtökohtia ja heidän mahdollisuuttaan hakeutua ja päästä 
opiskelemaan korkeakouluihin. Kuitenkin tilastojen perusteella aliedustetussa asemassa ovat 
ennen kaikkea ne henkilöt, jotka ovat muuttaneet Ruotsiin peruskoulun alkamisen jälkeen (ks. 
esim. UKÄ, 2019a). Esimerkiksi vuonna 1992 syntyneistä Ruotsiin yli 7-vuotiaina muuttaneista 
vain 29 % on päätynyt korkeakoulutukseen, kun vastaava luku valtaväestössä on 44 %.  
 
Erot valtaväestöön eivät kuitenkaan olleet merkittäviä niiden maahanmuuttajien osalta, jotka 
olivat muuttaneet Ruotsiin ennen kouluikää. Vuonna 1992 syntyneistä Ruotsiin ennen kou-
luikää muuttaneista 46 % on korkeakoulutuksessa. Ruotsissa syntyneiden maahanmuuttaja-
taustaisten henkilöiden osalta korkeakoulutukseen päätyy peräti 49 %. (UKÄ, 2019.) Siten 
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kaikki maahanmuuttajataustaisista henkilöistä eivät ole suhteessa valtaväestöön korkeakoulu-
tuksen osalta marginaalisessa asemassa. Kuitenkin ne maahanmuuttajat, jotka muuttavat 
Ruotsiin yli 7-vuotiaina, jäävät korkeakoulutuksen ja laajemmin yhteiskuntaan integroitumisen 
osalta haastavaan asemaan. Tähän kansallisessa korkeakoulupolitiikassa on tartuttu esimer-
kiksi kohdentamalla kansallista rahoitusta rasismin vastaiseen ja yhteiskuntarauhaa edistä-
vään toimintaan8.  
 
Osa korkeakoulusta on myös toteuttanut täydentävää koulutusta sellaisille maahanmuuttaja-
taustaisille henkilöille, joilla on ulkomainen korkeakoulututkinto. Esimerkiksi Tukholman yli-
opisto on järjestänyt oikeustieteellistä koulutusta henkilöille, joilla on asianajajan pätevyys jos-
tain muusta maasta, mutta jotka eivät ole perehtyneet ruotsalaiseen oikeusjärjestelmään 
(Stockholm universitet, 2018). Täydennyskoulutuksella on siten voitu mahdollistaa korkeasti 
koulutettujen työllistyminen Ruotsiin. Korkeakoulutuksen saavutettavuuden ja mahdollisuuk-
sien tasa-arvon toteutumisen näkökulmasta erityisen tärkeää olisi huomioida ne henkilöt, jotka 
kouluiän aloittamisen jälkeen saapuvat maahan ja joiden perheellä ei ole tietoa tai mahdolli-
suutta perehtyä ruotsalaiseen koulutusjärjestelmään ja jatko-opintoihin.  
 

Yhteenveto  

Taulukossa 1 esitetään yhteenvetona keskeiset politiikkainstrumentit (normatiivinen, taloudel-
linen ja informaatio) (Vedung, 1998), jotka kohdistuvat sukupuolten tasa-arvoon, toimintarajoit-
teisiin henkilöihin, vähemmistökielten edustajiin, sosiaaliseen taustaan (vanhempien koulutus-
tausta) ja maahanmuuttajataustaisiin henkilöihin. Kuten taulukosta 1 ilmenee, korkeakoulutuk-
sen saavutettavuuden ja tasa-arvon edistämiseksi korkeakouluja ohjataan kansallisesti norma-
tiivisten, taloudellisten ja informaatioon perustuvien instrumenttien keinoin. Lähtökohtaisesti 
yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa ohjaavat normatiiviset instrumentit perustuvat kaikkien kartoi-
tukseen valittujen ryhmien ja teemojen osalta samoihin lähtökohtiin: korkeakoululakiin, korkea-
kouluasetukseen ja yhdenvertaisuuslakiin. Vastaavasti informaatio-ohjaus kaikissa kartoituk-
seen sisällytetyissä ryhmissä ja teemoissa sisältää useimmiten kansallisia kartoituksia, suosi-
tuksia ja arvioita kunkin ryhmän ja aihealueen nykytilasta ja tärkeimmistä kehittämiskohteista.  
 
Vertailtaessa eri ryhmiä ja teemoja keskenään voidaan tunnistaa ryhmäkohtaisia eroja. Esi-
merkiksi korkeakoulutukseen osallistuvista toimintarajoitteisista henkilöistä tai kansallisiin vä-
hemmistöryhmiin kuuluvista henkilöistä ei ole koostettuna vuosikohtaisesti tilastotietoa. Sitä 
vastoin sukupuolten tasa-arvoon on kohdistettu sekä normatiivista ohjausta (lainsäädäntö, laa-
dunvarmistus) että erikseen allokoitua rahoitusta ja moninaisia informaatio-ohjauksen muotoja, 
kuten tilastointia ja tasa-arvon tilaa käsitteleviä kansallisia selvityksiä ja arviointeja. Tässä suh-
teessa sukupuolten tasa-arvon valtavirtaistaminen osaksi korkeakoulutusta on onnistunut, 
vaikka tasa-arvoon liittyvissä tavoitteissa, kuten sukupuolittuneiden koulutusalavalintojen tasa-
arvoistamisessa onkin vielä kehitettävää. Vähemmälle huomiolle kansallisessa korkeakoulu-
politiikassa ovat jääneet muun muassa seksuaalivähemmistöt ja aikuisopiskelijat, vaikka näitä 
ryhmiä koskevat näkökulmat voivatkin olla esillä korkeakoulujen tai sitä lähellä olevien organi-
saatioiden (kuten opiskelijajärjestöjen) toiminnassa. 
 

 

 

 

 

 

                                                      
8 Esimerkiksi Göteborgin ylipisto on saanut kansallista rahoitusta väkivaltaisten ideologioiden ja rasististen organisaatioiden toimintaa koskevien lähtökoh-
tien selvittämiseen ja tähän liittyvän tiedon levitykseen (ks. Utbildningsdepartementet, 2017). 
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Taulukko 1: Yhteenveto kansallisista politiikkatoimista ja niiden vaikuttavuudesta 

Ryhmät/ 
teemat 

Normatiivi-
set (kaikki 
ryhmät)  

Normatiiviset 
(ryhmäspe-
sifit) 

Taloudelliset 
(esimerkkejä) 

Informaatio (esimerkkejä) Vaikuttavuus (esimerkkejä) 

Suku-
puolten 
tasa-arvo 

Yhdenvertai-
suuslaki 
(Diskrimi-
neringslag 
2008/567) 
 
Korkeakou-
lulaki (Högs-
kolelag 
1992/1434) 
 
 
Korkeakou-
luasetus 
(Högskolefö-
rordning 
1993/100) 
 
 

Korkeakoulu-
jen laadunvar-
mistus; suku-
puolten väli-
nen tasa-ar-
von toteutumi-
nen mm. kou-
lutusohjel-
missa yhtenä 
tarkastelun 
kohteena. 
 

Periodimaisia: 
korkeakouluille 
kohdistettu 
projektirahoi-
tusta. 
 
 

Arviointi ja selvitysjulkaisut: 
mm. tasa-arvon tilaa koskevat 
selvitykset.  
  
Tilastot: korkeakoulutukseen 
hakevat, korkeakouluissa 
opiskelevat ja korkeakouluista 
valmistuvia, tilastotietoa koulu-
tusaloittain. 
 
Korkeakoulukohtaisesti: mm. 
strategisia prioriteetteja (esim. 
rekrytoinnissa tietty prosentu-
aalinen osuus naisprofesso-
reita). 

Sukupuolten tasa-arvon integroimi-
nen eri sektoreita läpileikkaavaksi 
teemaksi on toteutunut melko kat-
tavasti; sukupuolten tasa-arvo on 
osa kansallista toimintaa (esim. 
korkeakoulujen laadunvarmistusta) 
sekä korkeakoulujen strateginen 
lähtökohta (esim. lakiperustai-
suus). Samalla sukupuolten tasa-
arvo ei kaikilta osin toteudu, vaikka 
siihen liittyvät haasteet on hyvin 
tunnistettu (esim. sukupuolittuneet 
koulutusalat). 

Toimin-
tarajoittei-
set hen-
kilöt 

 Korkeakoulu-
jen valtionra-
hoituksesta 
kohdistettavat 
osuudet (mm. 
viittomakielen 
tulkkien takaa-
minen). 

Räätälöity 
opintotuki 
(mahdollistaa 
hitaamman 
opiskelun). 

Arviointi- ja selvitysjulkaisut: 
mm. hyvien käytänteiden 
koosteita. 

Tiedotus opiskelijoille: esim. 
nettisivut: http://www.studera-
medfunktionshinder.nu/ 

Korkeakoulujen tukimekanis-
mit: mm. koordinaattorit, tiedo-
tus (esim. hyväksymiskirjeiden 
mukana), kirjastot (esim. apu-
välineet tekstin lukemiseen). 

Toimintarajoitteisista henkilöistä ei 
ole kattavaa ja systemaattisesti to-
teutettua seurantietoa. Toimintara-
joitteisten henkilöiden asemaa kor-
keakoulutuksessa on kuitenkin 
vahvistettu erityisesti erilaisin kan-
sallisin ja korkeakoulukohtaisin tu-
kimekanismein, kuten mahdollista-
malla viittomakielen tulkkaus.  

Kansal-
liset 
vähem-
mistö- 
ryhmät 

Lag om natio-
nella minorite-
ter och minori-
tetsspråk 
2009/724; oi-
keus vaalia 
omaa kulttuu-
ria (esim. lap-
silla oikeus 
saada ope-
tusta omalla 
äidinkielellään) 

Opettajankou-
lutuksen tuke-
minen (Esim. 
Tukholman yli-
pisto). 

Arviointijulkaisut; saavutetta-
vuuden esteet vähemmistö-
ryhmien osalta. 
  
Tilastoja: vähemmistökielten 
ja -kulttuurien kurssille/koulu-
tukseen osallistuvien määrät 
 
Kohdennettua tiedotusta ja 
koulutusta: mm. hakusivustot 
vähemmistökielillä sekä vä-
hemmistökieliin ja kulttuureihin 
keskittynyt opettajankoulutus. 

Kansallisten vähemmistöryhmien 
asemaa korkeakoulutuksessa on 
vahvistettu erityisesti tarjoamalla 
kieli- ja kulttuurikoulutusta (myös 
esim. opettajankoulutuksen 
osalta). Tämänkaltaisilla toimilla on 
pystytty edistämään kansallisten 
vähemmistöryhmien asemaa alu-
eellisesti (esim. lisäkoulutukset 
opettajille). 

Sosiaali-
nen 
tausta ja 
alueelli-
nen ulot-
tuvuus 

  Tilastot: vanhempien koulutus-
tausta opintonsa aloittaneista 
eri sykleillä (alempi- ja ylempi 
korkeakoulututkinto, tohtori-
koulutus), kunta- ja läänikoh-
taiset tilastot korkeakoulutuk-
sen aloittaneista (19- ja 24-
vuotiaat) 
 
Kohdennettua tiedotusta ja 
koulutusta: mm yhteistyö toi-
sen asteen oppilaitosten 
kanssa ja etäkoulutukset 

Sosiaalisen taustaan perustuvaan 
korkeakoulutuksen periytyvyyteen 
kohdistuneet toimet vaikuttavat hi-
taasti; periytyvyys näyttäytyy pysy-
vältä ilmiöltä. Alueelliset erot kor-
keakoulutukseen hakeutumisessa 
ovat varsin huomattavia. Muualla 
kuin yliopistokaupungeissa miehet 
hakeutuvat naisia harvemmin kor-
keakoulutukseen. 

Maahan- 
muuttaja-
taustaiset 

 Korkeakoulu-
kohtaisesti al-
lokoitua rahoi-
tusta: mm. ra-
sismin vastai-
seen työhön, 
alakohtaisen 
täydentävän 
koulutuksen 
järjestäminen 
(esim. sairaan-
hoitajakoulu-
tus) 

Tilastot: Maahanmuuttajataus-
taiset korkeakoulutuksessa, 
ryhmäkohtaiset erot (esim. en-
nen kouluikää/kouluiän jäl-
keen)   
 
Korkeakoulukohtaisia toimia: 
mm. täydentävät koulutukset, 
rasisminvastainen työ 

Maahanmuuttajaväestön moni-
naisuus on kansallisesti hyvin tun-
nistettu; korkeakoulutuksessa mar-
ginaaliryhmässä ovat ne henkilöt, 
jotka ovat muuttaneet Ruotsiin 
kouluiässä (yli 7-vuotiaina). Kuiten-
kin useat korkeakoulujen toteutta-
mat kehittämistoimet on kohdis-
tettu korkeakoulutetuille maahan-
muuttajille (esim. alakohtaiset täy-
dennyskoulutukset).   
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Lisälukemista 

Policy Brief pohjautuu Turun ja Tampereen yliopistojen konsortiona vuoden 2020 aikana to-
teuttamaan GATE-hankkeeseen (Korkeakoulutuksen saavutettavuus ja tasa-arvo Suomessa 
ja verrokkimaissa), joka valmistuu vuoden 2020 loppuun mennessä.   
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