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1 Johdanto 

Tutkin kandidaatintutkielmassani päiväkodin arjessa esiintyviä sukupuolittavia käytäntöjä, 

joita kasvattajat ylläpitävät, mutta sivuan myös sukupuolisensitiivisen kasvatuksen käsitet-

tä. Viitekehyksessä avaan tutkimukseni sukupuolikäsitystä, sukupuolisensitiivistä kasva-

tusta ja sukupuolten välistä tasa-arvoa, koska ne ovat tutkimukseni lähtökohdat ja näin 

ollen toimivat tutkimukseni taustalla alusta loppuun saakka. Tutkimuksessani ylitän suku-

puolen biologisen määrittelyn ja tarkastelen päiväkodin sukupuolittavia käytäntöjä sosiaa-

lisina, kulttuuriin sidonnaisina ja tuotettuina ilmiöinä. Itse tutkimusosiossa käsittelen tut-

kimuksia, jotka koskevat päiväkodin arjessa ilmeneviä sukupuolittavia käytäntöjä. Olen 

jakanut nämä tutkimukset kolmen alaluvun alle aihepiireittäin: Päiväkodin sukupuolittavat 

odotukset ja oletukset, Päiväkodin kasvattajien sukupuolittava puhe sekä Sukupuolittava 

lastenkulttuuri.  

Tutkimukseni juuri tästä aiheesta on tärkeä, koska yhteiskunnassamme sukupuoli määrittää 

monia asioita tyttöjen ja poikien kasvatuksesta naisten ja miesten ammatteihin asti. Suku-

puoli korostuu arjen eri tilanteissa, ja ihanteellista tyttöyttä ja poikuutta korostetaan kasva-

tuksessa usein huomaamatta. (Ylitapio-Mäntylä 2012e.) Suomi sijoittuu vuosi toisensa 

jälkeen kansainvälisissä sukupuolten välistä tasa-arvoa mittaavissa tilastoissa maailman 

kärkeen (World Economic Forum 2013, 8), kun samaan aikaan tyttöjen ja poikien välistä 

eroa pidetään biologian luomana itsestäänselvyytenä, vaikka asia ei näin olekaan. Lisäksi 

palkkaerot ja ammattialat ovat Suomessakin vahvasti jakautuneet, joten tasa-arvon puolesta 

on yhä tehtävä töitä. (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke 2015.)  

Työalojen sukupuolittunutta jakautumista voitaisiin ministeriöiden asiakirjojen mukaan 

ehkäistä sukupuolisensitiivisellä varhaiskasvatuksella (Paumo 2012, 141). Varhain aloitet-

tu tasa-arvoinen ja sukupuolisensitiivinen työ heijastuvat tulevaisuuden työelämään, kun 

lakataan ajattelemasta tiettyjen töiden olevan naisille sopivia ja tiettyjen miehille sopivia. 

Näin mahdollistuu yhdenvertaisemman yhteiskunnan syntyminen. (Ylitapio-Mäntylä 

2012b, 284.) Kandidaatintutkielmallani on siis tulevaisuuden työelämän sukupuolija-

kauman kannalta oma roolinsa avatessaan päiväkodin sukupuolittunutta arkea, ja näin ollen 

perustellen sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen tärkeyden.  

Lisäksi tutkimuksia sukupuolen vaikutuksesta varhaiskasvatukseen ei ole tehty paljoa 

(Odenbring 2010, 174). Robinsonin ja Díazin (2006, 128) mukaan varhaiskasvatuksen roo-



2  

 

  

li sukupuolen rakentumisessa ja rakentamisessa on saanut vähemmän huomiota kuin muut 

koulutuksen alueet. Esimerkiksi monikulttuurisuus ja erityispedagogiikka ovat olleet vah-

vasti esillä 2010-luvulla, mutta sukupuolten tasa-arvon huomiointi on jäänyt vähemmälle 

huomiolle (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke 2015). 

Oma intressini tähän aiheeseen lähti halusta laajentaa jokaisen lapsen mahdollisuuksia 

omana itsenään olemiseen ja yksilölliseen kohtaamiseen päiväkodissa. Mitä avoimempi ja 

hyväksyvämpi kasvuympäristö lapsella on, sen helpompaa hänen on ilmaista sukupuoltaan 

kokemallaan tavalla ilman, että hänen täytyy piilottaa toiveitaan, kiinnostuksen kohteitaan 

tai persoonansa puolia (Huuska & Karvinen 2012, 36). Päiväkodeissakin tulisi pohtia, mil-

laisia yhteiskunnallisia käytäntöjä siellä ilmenee ja kuinka kasvatuksen on sopeuduttava 

vallitsevaan kulttuuriin. Näiden ilmiöiden pohtiminen on tärkeää, jotta jo päiväkodissa 

alettaisiin kasvattaa lapsista erilaisuutta kunnioittavia ja moninaisuutta hyväksyviä ihmisiä. 

Näin ehkäistään kiusaamista ja vahvistetaan lapsen hyvinvointia tukien lapsen kasvua ja 

kehitystä kohti tasapainoista nuoruutta ja aikuisuutta. (Ylitapio-Mäntylä 2012d, 18–19.) 

Sukupuolen variaatioihin on liittynyt ja liittyy yhä voimakkaita kulttuurisia ennakkoluulo-

ja, ja siksi niistä puhuminen on tärkeää. Ennakkoluulot ovat vaikeuttaneet joidenkin lasten 

kasvua ja avoimuutta perheissä, aiheuttaneet lapsille erilaisuuden tunteita sekä oikeuttaneet 

ryhmässä kiusaamista ja syrjintää sukupuoleen liittyvän erilaisuuden takia. (Huuska & 

Karvinen 2012, 47.) Kandidaatintyölläni haluankin painottaa jokaisen lapsen yksilöllisen 

kohtaamisen rinnalla sukupuoleen liittyvien ennakkoluulojen purkamista. 

Asiatieto vähentää ennakkoluuloja, ja aikuisten tehtävä on estää ennakkoluulojen siirtymis-

tä sukupolvelta toiselle. Sukupuolen moninaisuuden arkipäiväistäminen on yksi askel kiu-

saamisen ennaltaehkäisyyn. (Huuska & Karvinen 2012, 47–48.) Kasvatuksen ammattilais-

ten on hyvä tiedostaa kehityksen mahdolliset polut ja niistä on puhuttava avoimesti. Avoi-

muus poistaa tabuja, joita yhteiskuntamme liittää sukupuolen moninaisuuteen. (Huuska & 

Karvinen 2012, 44.) Aina on ihmisiä, jotka eivät kulje valtavirran mukana eivätkä mukau-

du yhteiskunnassa vallitseviin rooleihin. Kasvatuksessa heidät tulee kuitenkin hyväksyä 

sellaisina kuin he ovat. Kannustaminen ja tukeminen toisin tekemiseen kasvattavat erilais-

ten aikuisten ja lasten itseluottamusta. (Ylitapio-Mäntylä 2012a, 99–100.)  
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2 Tutkimuksen viitekehys 

Tutkimukseni viitekehys rakentuu pitkälti sosiaalisen, postmodernin sekä performatiivisen 

sukupuolikäsityksen ja sukupuolten tasa-arvoajatuksen varaan. Koska tutkimukseni aihe-

piiri painottuu sukupuoleen ja sen kokemiseen, avaan ensimmäisenä tutkimukseni suku-

puolikäsityksen sekä käsitteet sukupuolistereotypia, sukupuolirooli ja sukupuoli-

identiteetti. Sukupuoliroolin, -stereotypian sekä -identiteetin käsitteiden avaaminen on tär-

keää, koska ne sisältyvät tutkimuksessani sukupuolen ja sen moninaisuuden käsitteisiin. 

Tämän jälkeen määrittelen käsitteen sukupuolisensitiivinen kasvatus, koska sen teema on 

koko ajan tutkimuksessani läsnä. Lisäksi sukupuolisensitiivisyys on tutkimukseni näkö-

kulmasta asia, johon tulisi pyrkiä. Viimeisenä perustelen sukupuolten tasa-arvon tärkeyttä 

erinäisillä asiakirjoilla.  

2.1 Sukupuolikäsitys sekä sukupuolistereotypiat, -roolit ja -identiteetti käsitteinä 

Jo 1940-luvulla feminismin uranuurtaja Simone de Beauvoir totesi, ettei sukupuoleen syn-

nytä – siihen kasvetaan. Hänen ajattelunsa kyseenalaisti sukupuolen nainen-mies-

dualismin. Tätä ajattelua on jatkettu feministisissä teoretisoinneissa, joissa sukupuoli aja-

tellaan tekemisenä eikä olemisena. Nykyään feministisissä tutkimuksissa korostetaankin 

sukupuolten sisäisiä eroja sukupuoliryhmien välisten erojen sijaan. (Ylitapio-Mäntylä 

2009, 15.) Tällainen ajattelumalli sukupuolesta näkyy myös tässä tutkimuksessa.  

Viime aikoina on käyty keskustelua siitä, kumpi vaikuttaa enemmän sukupuolen muodos-

tumiseen, luonto vai ympäristö. On pohdittu sitä, määrittävätkö biologiset tekijät sukupuo-

len vai sosiaalistaako ympäristö lapsen tiettyyn sukupuoleen. Lisäksi on esitetty näkemyk-

siä siitä, että sukupuoli muodostuisi luonnon ja ympäristön vaikutusten yhteistuotoksena. 

Luonto siis tarjoaisi sukupuolen rakennuspalikat, joista ympäristö rakentaisi sosiaalisen 

sukupuolen. (Woodhead & Montgomery 2003, 182–186.) Se, että lapset ovat jo hyvin pie-

ninä tietoisia tyttöjen ja poikien jutuista tarkoittaisi biologisen sukupuoliymmärryksen mu-

kaan sitä, että tyttöjen ja poikien biologinen ero tulee näkyviin heidän erilaisissa valinnois-

saan ja kiinnostuksen kohteissaan. Sosiaalisen sukupuolikäsityksen mukaan taas ajatellaan, 

että aikuiset ja lapset ovat jo pienestä pitäen taitavia poimimaan kulttuurissa vallitsevia 

määrityksiä siitä, minkälainen on hyvä tyttö tai poika. (Lehtimäki & Suoranta 2005, 198.) 
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Sukupuoli on sopimuksia, konflikteja ja ideologioita, joista on neuvoteltava jatkuvasti 

(Rossi 2003, 12). 

Reisbyn (1999, 22) mukaan sukupuoli tulee määritellä sosiaaliseksi, kulttuuriseksi ja bio-

logiseksi konstruktioksi, eli sukupuoli on hänen mukaansa näiden kolmen yhteistuotos. 

Biologisuus siis kyllä vaikuttaa sukupuoleen, mutta sukupuolta ei voida määrittää pelkäs-

tään sen avulla. Butler taas kritisoi biologisen sukupuolen määritelmää kysyen, perustuuko 

se anatomiaan, kromosomeihin vai hormoneihin. Hänen mukaansa kahtiajakautunut suku-

puolijärjestelmä palvelee nimenomaan heteronormatiivisuutta. (Butler 2006, 55, 193–194.) 

Robinsonin ja Diazin (2006, 131) mukaan opettajat ja kasvattajat nojaavat kuitenkin toi-

minnoissaan pitkälti biologiseen sukupuoleen. Esimerkiksi heti syntyessään lapselle pue-

taan joko sinistä tai punaista sukupuolen mukaan. Sukupuolta ei kuitenkaan aina voida 

lapsen syntyessä määritellä. Suomessa syntyy noin 20 intersukupuolista lasta vuodessa, 

joilla fyysiset sukupuolen ominaisuudet ovat epäselvät. (Ylitapio-Mäntylä 2012b, 275.) 

Jako ainoastaan kahteen sukupuoleen onkin haastava, sillä miesten ja naisten lisäksi syntyy 

lapsia, jotka eivät anatomisesti, hormonaalisesti ja/tai kromosomaalisesti ole joko miehiä 

tai naisia (Venhola 2001). Venholan (2001, 2–3) mukaan sukupuoli ei olekaan niin itses-

tään selvä asia kuin sen ajatellaan olevan. Hänestä on hämmästyttävää, että löytyy ylipään-

sä ihmisiä, joiden sukupuolen ilmaisu ja kokemus omasta sukupuolesta ovat kaikilta osa-

alueilta niin sanotusti perinteisen miehen tai naisen ominaisuuksien mukainen. 

Kandidaatintyöni sukupuolikäsitys on enemmän sosiaalinen kuin biologinen. Lisäksi Yli-

tapio-Mäntylän (2009, 71) tavoin tutkimukseni käsitys sukupuolesta perustuu postmoder-

niin näkökulmaan, eli sukupuoli ajatellaan olevan kaksijakoisuuden sijaan moninainen. 

Uusimman tieteellisen tutkimuksen mukaan sukupuoli näyttäytyykin enemmän dimensio-

naalisena kuin dikotomisena. Tämä tarkoittaa sitä, että sukupuoli on enemmän asteittainen 

kuin kaksijakoinen (Huuska & Karvinen 2012, 46; Mappes & Hurme 2013). Lisäksi tutki-

mukseni näkökulmasta kulttuuri ja yhteiskunta muovaavat hyvin pitkälti sukupuolelle so-

pivaa käyttäytymistä, ja näin ollen Butlerin teoria performatiivisesta sukupuolesta sopii 

myös tutkimukseni sukupuolikäsitykseen. Performatiivisen sukupuolikäsityksen mukaan 

sukupuolta esitetään, vahvistetaan ja tuotetaan erilaisin teoin, toiminnoin ja puhetavoin. 

Sukupuolta ei siis ajatella itsenäisenä ja objektiivisena oliona, vaan se tuotetaan performa-

tiivisesti. (Butler 2006.) 
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Koska yhteiskunta määrää pitkälti, minkälainen käyttäytyminen on kullekin sukupuolelle 

sopivaa, se muodostaa sosiaalisissa rakenteissaan erilaisia sukupuolirooleja. Näin ollen 

sukupuoliroolit eivät ole yksilön ominaisuuksia, vaan ne ovat sellaista käyttäytymistä, jota 

muut ihmiset yksilön sukupuolen perusteella häneltä odottavat. Näitä rooleja voidaankin 

pitää opittuina käyttäytymismalleina ja odotuksina mieheydestä ja naiseudesta. Naisellisen 

ja miehisen käyttäytymisen malleja saadaan muun muassa mallioppimalla, sosialisaatiossa 

sekä yksilöllisen sisäistämisen kautta. Vanhemmat, perhe, vertaisryhmät, tiedotusvälineet 

ja opettajat ovat sosialisaation ja oppimisen tärkeimpiä välittäjiä. Lapsille annetaan malli 

esimerkiksi tytöistä, jotka hoivaavat nukkea ja pojista, jotka leikkivät autoilla. Aikuistumi-

sen myötä lapsuuden leikeistä tulee totta esimerkiksi segregoituneiden työmarkkinoiden 

muodossa. Sukupuoliroolit siis uusintavat perinteisiä miesten ja naisten rooleja määrittäen 

rajoja soveliaalle ja sopimattomalle. Niiden muuttaminen on hidasta ja vaativaa. Onnistu-

akseen se vaatii yhteistoimintaa kaikkien oppimisen ja sosialisaation välittäjien kesken. 

Ahtaat sukupuoliroolit kaventavat yksilöiden potentiaalin täyttä hyödyntämistä ja asettavat 

kummatkin sukupuolet epätasa-arvoiseen asemaan. (Horelli & Saari 2002, 52–53.) 

Sukupuoliroolit ovat tiiviissä yhteydessä sukupuolistereotypioihin. Kummatkin nimittäin 

luokittelevat ja yleistävät sukupuolten välisiä eroja ja yhtäläisyyksiä.  Stereotypioilla on 

tapana niputtaa yksilöt yhden yleistävän mallin alle tukahduttaen tällä tavoin yksilölliset 

erot. Sukupuolistereotypiat ovat kaavamaisia uskomuksia siitä, minkälaisia miehet ja naiset 

“yleensä” ovat ja miten heidän tulisi käyttäytyä täyttääkseen “oikeanlaiset” mieheyden ja 

naiseuden kriteerit. Ne ovat usein tiedostamattomia ja syvälle kulttuuriin iskostuneita itses-

täänselvyyksiä. (Horelli & Saari 2002, 53–54.) Tätä syvempää kulttuurista rakennetta kut-

sutaan sukupuolijärjestelmäksi. Se määrittää, montako sukupuolta on olemassa ja minkä-

laiset ovat niiden väliset suhteet. (Huuska & Karvinen 2012, 37.) Sukupuolistereotypiat 

ohjaavat ja kahlitsevat yksilön valintoja ja mahdollisuuksia ylläpitäen näin epätasa-arvoista 

tilannetta. Tästä syystä keskustelu stereotypioista on tärkeää sukupuolten väliseen tasa-

arvoon pyrittäessä. (Horelli & Saari 2002, 53–54.) 

Lapselle syntyy sukupuoli-identiteetti yleensä 2-4 vuoden iässä, jolloin hän alkaa tuntea 

itsensä tytöksi tai pojaksi. Sukupuoli-identiteettivariaatioiksi kutsutaan kokemuksia, jotka 

ovat tyttö- ja poikakategorisoinnin ulkopuolella tai niiden välissä. Pienet lapset ovat suku-

puoli-ilmaisussaan joustavia. He eivät nimittäin ole vielä oppineet kaikkia sukupuoleen 

liitettyjä normeja. (Huuska & Karvinen 2012, 35–37.) Jotta lapsi löytää “oikean” sukupuo-

li-identiteettinsä, aikuiset vahvistavat sukupuolelle sopivaa käytöstä antamalla positiivista 
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palautetta ja kannustusta. Näin lapsi haluaa myös jatkaa hyväksi havaitsemaansa toimintaa. 

Vastakkaiseen sukupuoleen sosiaalistumista taas rajoitetaan esimerkiksi huomiotta jättämi-

sellä tai jopa toruilla. Aikuisten antamat myönteiset tai kielteiset signaalit ovat usein tie-

dostamattomia, mutta ohjaavat lasta oman biologisen sukupuolensa mukaiseen käytökseen. 

(Woodhead & Montgomery 2003, 193.) Jotta lapsi tuntisi itsensä hyväksytyksi sellaisena 

kuin hän on, aikuisen on tärkeää tukea hänen yksilöllistä sukupuolen ilmaisuaan (Autere & 

Karvinen 2012, 24). Lasten tulisi saada esittää sukupuoltaan oman näkemyksensä mukaan. 

Lapsella on oikeus pohtia sukupuoleen liittyviä käytäntöjä ja kyseenalaistaa niitä. Aikuisen 

on tuettava lasta näissä pohdinnoissa. (Vilkka 2010, 141–142.) 

Kuusipalo (2002, 214) väittää tutkimuksessaan, että sukupuoli-identiteetti ei ole muuttu-

maton, vaan sukupuolta rakennetaan, vahvistetaan ja toistetaan yhteiskunnan käytäntöjen 

kautta. Sukupuolisuus on yhteiskunnallisten vaatimusten ja sen ideologioiden vaikutukses-

ta syntynyttä sosiaalista pakkoa (Värtö 2000, 90). Sukupuolen esille tuomisen pakko tai 

mahdollisuus riippuu pitkälti siitä, minkälainen käytös sallitaan yhteiskunnassa (Paechter 

2007, 152–156). Koska ympäröivä kulttuuri asettaa jo syntymästä asti tytöille ja pojille 

erilaisia odotuksia, muodostuu miehen ja naisen identiteeteistä erilaiset. Jotta yksilö sosiaa-

listuu yhteiskuntaan, odotetaan häneltä yhteiskunnan sukupuoliroolien ja sukupuolijärjes-

telmän omaksumista. Yhteiskunnan sukupuoleen kytkemät sosiaaliset määritteet muovaa-

vat naisten ja miesten elämäntilanteet erilaisiksi, ja on tärkeää tutkia niitä, jotta pystytään 

purkamaan sukupuolistereotypioita ja sukupuolirooleja. (Horelli & Saari 2002, 52.) 

2.2 Sukupuolisensitiivisyys kasvatuksessa 

Sukupuolten välisen tasa-arvon ja näin ollen sukupuolistereotypioiden purkamisen edelly-

tys on sukupuolisensitiivisyys. Se tarkoittaa sukupuolinäkökulman huomioon ottamista ja 

se on kykyä tunnistaa miesten ja naisten erilaisuus. (Horelli & Saari 2002, 54.) Erojen 

huomioimisen tarkoituksena on osoittaa niiden stereotyyppisyys ja hierarkkisuus. Näiden 

paljastamisen kautta päästään purkamaan sukupuolen jyrkkää kahtiajakoa. (Syrjäläinen & 

Kujala 2010, 31–32.)  Huuskan ja Karvisen mukaan myös sukupuolen moninaisuuden 

huomioiminen on osa sukupuolisensitiivisyyttä ja tasa-arvoajattelua.  Meidän tulee olla 

sensitiivisiä tyttöjen ja poikien monenlaisuudelle ja ymmärtää, että persoona on aina 

enemmän kuin sukupuoli. (Huuska & Karvinen 2012, 34.) 
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Sukupuolen huomioiminen kasvatuksessa on Leinosen (2005, 103) mukaan tietoisuutta 

siitä, miten sukupuoli vaikuttaa piiloisesti kasvatukseen ja koulutukseen, ja kuinka suku-

puoleen liitetyt mielikuvat ja odotukset vaikuttavat stereotyyppisenä suhtautumisena lap-

siin. Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tavoitteena on, että lapsen toimintaa ja ajattelua ei 

rajoittaisi sukupuoli, vaan lapsi pystyisi tekemään valintoja oman kiinnostuksensa pohjalta 

(Syrjäläinen & Kujala 2010, 32). Lapselle siis mahdollistetaan mahdollisimman suuri toi-

mintakenttä, jossa käsitykset tyttöjen ja poikien jutuista eivät ole rajoittamassa lapsen toi-

mintaa (Juutilainen 2005, 31). Sukupuolisensitiivisyys on sen ymmärtämistä, että meillä 

kaikilla on sukupuolesta riippumatta käytössämme tasa-arvoisesti samat oikeudet, velvolli-

suudet ja mahdollisuudet (Henkel 2006, 13). Sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta voi-

daankin käyttää myös käsitettä tasa-arvokasvatus (esim. Sundell & Forsblom-Sinisalo 

2012). Sukupuolisensitiivisyys perustuu niihin tutkimuksiin, joissa on todettu lasten saavan 

erilaista kohtelua heidän sukupuolestaan riippuen. Lapsiin kohdistuu jo pienestä pitäen 

erilaiseksi jakautunutta kosketusta, kommunikointia ja ruumiin kieltä. (Henkel 2006, 15–

16.) 

Sukupuolisensitiivisyys on aikuisten projekti, koska sen tarkoitus on vaikuttaa juuri kasvat-

tajiin. Sen tavoite on saada kasvattajat tunnistamaan omat asenteensa sekä tiedostamaan 

ajatuksensa ja odotuksensa, jotka kohdistuvat eri sukupuoliin. (Syrjäläinen & Kujala 2010, 

31, 34.) Kasvattajalla tulisi myös olla kykyä tunnistaa sukupuolittavia rakenteita sekä kie-

lellisiä elementtejä niin omassa kuin muidenkin kasvattajien toiminnassa. Lisäksi tulisi 

välttää sukupuolistereotypioiden uusintamista. (Juutilainen 2005, 30–31.) 

Todellisen sukupuolten välisen tasa-arvon edellytys on sukupuolinäkökulman huomioimi-

nen kaikilla yhteiskunnan tasoilla ja toiminnoissa (Horelli & Saari 2002, 54). Tutkimukse-

ni näkökulma on, että sukupuolinormatiivisuudesta pitäisikin pyrkiä kohti sukupuolisensi-

tiivisyyttä. Näin jokainen lapsi pystyy kasvamaan omaksi kokemaansa sukupuoleen. Suku-

puolinormatiivisuus tarkoittaa ideologiaa, jossa tyttöjen ja poikien sukupuolieroja koroste-

taan tehden samalla sukupuolen moninaisuudesta näkymätöntä (Huuska & Karvinen 2012, 

42–43).  

Sukupuolisensitiivisyys on siis myös normikriittisyyttä. Normikriittisyys on yhteiskunnan 

sosiaalisten normien ja valtarakenteiden huomioimista ja kyseenalaistamista. (Paumo 2012, 

143; Sundell & Forsblom-Sinisalo 2012, 127).  Sukupuolisensitiivisyydessä tarkoituksena 

on siis kyseenalaistaa ympäröivän kulttuurin luomat stereotyyppiset odotukset ja sosiaali-
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set määritteet tyttönä ja poikana olemisesta (Horelli & Saari 2002, 52). Sukupuolisensitii-

visessä ympäristössä arvostetaan ja tuetaan lapsia yksilöinä (Ylitapio-Mäntylä 2012d, 19). 

Normien kritisoiminen on tärkeää varsinkin tässä asiassa, koska sukupuolen variaatioihin 

on liittynyt voimakkaita kulttuurisia ennakkoluuloja. Ennakkoluulot voivat vaikeuttaa joi-

denkin lasten kasvua aiheuttaen erilaisuuden tunteita ja oikeuttaen kiusaamiseen ja syrjin-

tään sukupuolisen erilaisuuden takia. Kasvattajan on puhuttava siitä, mitä ennakkoluulo 

tarkoittaa ja mitä lapsi voi tehdä, jos joutuu sen kohteeksi. (Huuska & Karvinen 2012, 47.)  

Elämme yhteiskunnassamme murrosvaihetta, jossa opettelemme näkemään, puhumaan ja 

arvostamaan sekä sukupuolen että seksuaalisuuden moninaisuutta. Tarvitaan kasvatukselli-

sia toimintamalleja, joilla voimme tukea sukupuoleltaan monimuotoisten lasten kasvua.  

Sensitiiviset kasvatuskäytännöt, puheeksi ottaminen ja avoimuus voivat muodostua suo-

jaaviksi tekijöiksi lapsen kehityksessä. Lapsille olisi kerrottava kaikista sukupuolista sekä 

suuntautumistavoista arvostavasti. On hyvä viestittää, että on hyväksyttyä kokea sukupuol-

ta omalla tavallaan. Sensitiivisillä varhaiskasvatuskäytännöillä voidaan lisätä lasten jouk-

koon kuulumista sekä vahvistaa lasten erilaisuuden hyväksymistä itsessä ja muissa. (Huus-

ka & Karvinen 2012, 33, 42–43.) 

2.3 Sukupuolten välinen tasa-arvo laissa, hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa ja var-

haiskasvatussuunnitelmassa 

Sukupuolten välisellä tasa-arvolla tarkoitetaan sitä, että ihmiset voivat kehittää kykyjään ja 

tehdä valintoja sukupuolesta riippumatta. Tällöin naisten ja miesten erilaiset käyttäytymis-

tavat, pyrkimykset ja tarpeet ovat samassa asemassa toistensa kanssa. (Horelli & Saari 

2002, 50.) Sosiaaliset normit vahvistavat usein epätasa-arvoa ja ovat stereotyyppisiä. Tasa-

arvoa arvioitaessa tulisi kiinnittää huomiota siihen, onko kaikilla vapaus ja mahdollisuus 

valita. Tasa-arvo on sitä, että sukupuolen lisäksi huomioidaan se, että yksilöllä on muitakin 

identiteettitekijöitä. Siksi yksilön tarpeita ei voida tunnistaa pelkästään sukupuolen perus-

teella. (Subrahmanian 2007, 25–26.) 

Sukupuolten tasa-arvosta kirjoitetaan laissa. Tasa-arvolain tarkoituksena on edistää naisten 

ja miesten välistä tasa-arvoa sekä estää sukupuoleen, sukupuolen ilmaisuun tai sukupuoli-

identiteettiin perustuvaa syrjintää. Tasa-arvoa tulee edistää koulutuksessa ja opetuksessa. 

Lisäksi laissa sanotaan, että koulutusta ja opetusta järjestävien yhteisöjen tulee ennaltaeh-
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käistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellises-

ti ja suunnitelmallisesti. (Finlex 2014.) 

Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa (2012) kerrotaan tasa-arvon olevan keskeinen yhteiskun-

nallinen päämäärä ja oikeudenmukaisen yhteiskunnan edellytys. Näin ollen hallitus on 

sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa kaikessa päätöksenteossa. Hallituksen mu-

kaan sukupuolten tasa-arvo on keskeinen osa välittävää ja menestyvää Suomea. Sukupuol-

ten tasa-arvolla tarkoitetaan miesten ja naisten yhtäläisiä oikeuksia ja mahdollisuuksia. Se 

on yhdenvertaista kohtelua ja yhtäläisten edellytysten luomista. Tasa-arvon tavoittelu on 

jatkuvaa toimintaa sukupuolten tosiasiallisen tasa-arvon toteuttamiseksi. Yhtäläiset oikeu-

det sukupuolesta riippumatta ovat perustavanlaatuisia ihmisoikeuksia. (Hallituksen tasa-

arvo-ohjelma 2012–2015, 9–11.) Sukupuolten tasa-arvo on pelkistetysti sitä, että kaikilla 

ihmisillä on samat oikeudet, velvollisuudet ja mahdollisuudet kaikilla elämän osa-alueilla 

(Henkel 2006, 5). 

Tasa-arvon näkökulma näkyy myös varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa. Sen yksi 

neljästä yleisperiaatteesta on syrjintäkielto ja tasa-arvoinen kohtelu. Suunnitelmassa paino-

tetaan myös lapsen yksilöllisyyden huomiointia sekä mahdollisuutta toimia ja kehittyä 

omana persoonanaan. Lisäksi kasvattajan tulisi tiedostaa omat eettiset periaatteensa ja ar-

vonsa. Kasvattajalla tulisi myös olla kykyä ja herkkyyttä vastata lapsen tunteisiin ja tarpei-

siin. Eettisten orientaatioiden kohdalla kirjoitetaan, että tasa-arvon ja oikeudenmukaisuu-

den kysymyksiä voidaan luontevasti käsitellä arkisten tapahtumien yhteydessä. (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2005, 12–28.) 

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2005, 15) mainitaan myös sukupuolten tasa-

arvo. Jotta lapsi voi hyvin, hänet tulee hyväksyä omana itsenään ja hänen tulee saada vah-

vistusta terveelle itsetunnolle. Suunnitelmassa kirjoitetaan:  

 

”lapsi kohdataan yksilöllisten tarpeiden, persoonallisuuden ja perhekulttuu-

rinsa mukaisesti ja hän kokee olevansa tasa-arvoinen riippumatta sukupuo-

lestaan, sosiaalisesta tai kulttuurisesta taustastaan tai etnisestä alkuperäs-

tään.”  

 

Vuorikosken mukaan ruumiillisuus ja seksuaalisuus eivät kuitenkaan ole tarpeeksi esillä 

opetussuunnitelmissa ja muissa opetuksen asiateksteissä, vaikka lasten ja perheiden muka-
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na ne tulevat kuitenkin osaksi päiväkodin arkea (Vuorikoski 2005, 44). Seksuaalisuudella 

ja sukupuolella ei ajatella olevan merkitystä kasvatusinstituutioiden, kulttuureissa ja tämä 

on ongelma sukupuolten tasa-arvon kannalta, koska tällöin ei nähdä päiväkodin sukupuo-

littavien käytäntöjen luomaa epätasa-arvoista ja stereotyyppistä ilmapiiriä. (Vuorikoski 

2005, 34–35.) Kulttuurimme tasa-arvokäsitys perustuukin pitkälti siihen, että on tasa-

arvoista, kun kumpaakaan sukupuolta ei nosteta esille (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -

hanke 2015). 
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3 Tutkimuskysymykset ja tutkimusmenetelmä 

Kandidaatintutkielmassani tarkoituksena on selvittää, miten sukupuolittavat käytännöt nä-

kyvät päiväkodissa. Tavoitteeni on käsitellä tutkimuksia, joissa lasten ja kasvattajien suku-

puoli ja siihen suhtautuminen päiväkodin arkisissa tilanteissa ovat tutkimuksen kohteina. 

Pyrin tutkimuksellani tuomaan esille yhteiskunnallisia ja toistuvia toimintatapoja nostamal-

la piilossa olevia ilmiöitä tarkastelun alle. Tällä tavalla kyseenalaistan päiväkodeissa ehkä 

itsestään selvänä pidetyt toiminnat ja tuon näkyväksi niiden sukupuolittavuutta. Ensimmäi-

nen tutkimuskysymykseni on: Miten sukupuolittavat käytännöt näkyvät päiväkodissa? 

Lisäksi toivon tutkimukseni herättelevän lukijoissa ajatuksia omista sukupuoleen liittyvistä 

arvoista ja asenteista. Tällä tavoin pyrin saamaan aikaan muutoksia kohti sukupuolisensi-

tiivisempää ja näin ollen tasa-arvoisempaa kasvatusta. Tahdon tutkielmani kautta antaa 

vinkkejä, joilla voi muuttaa ja korvata vanhoja, sukupuolinormatiivisia tapoja. Siksi esitän 

alakysymyksenä: Mitä on sukupuolisensitiivinen ja tasa-arvoinen kasvatus? 

Tutkimusmenetelmänä käytän integroivaa kirjallisuuskatsausta. Integroivaa kirjallisuuskat-

sausta käytetään, kun halutaan kuvata tutkittavaa ilmiöitä mahdollisimman monipuolisesti. 

Se on hyvä tapa tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta. (Torraco 2005, 356.) Integroiva 

katsaus ei siten ole yhtä valikoiva eikä se seulo tutkimusaineistoa yhtä tarkasti kuin syste-

maattinen katsaus. Tällä tavoin tutkimuksen kohteena olevasta aiheesta on mahdollista 

kerätä huomattavasti isompi otos. Integroiva kirjallisuuskatsaus on sijoitettavissa osaksi 

systemaattista kokonaisuutta narratiivisin maustein. (Salminen 2011, 8.) Koska integroiva 

katsaus mahdollistaa suuren otoksen keräämisen, koen sen parhaaksi katsausmenetelmäksi 

tutkimukseeni, koska tarkoitukseni on kerätä mahdollisimman monipuolinen ja kattava 

otos tutkittavasta aiheesta. 

Tutkimustyön aloitin etsimällä ja rajaamalla aineistoa aihepiiriin sopivien hakutermien ja 

niiden avulla löytyneiden lähdemateriaalien kautta. Aihettani koskevan kokonaiskuvan 

saatuani määrittelin tutkimuskysymykset, jonka jälkeen aloin tutkimaan lähdekirjallisuutta 

tarkemmin. Tutkimuskysymyksiin vastasin käyttäen aihepiiriin liittyvää ja toisiaan tukevaa 

lähdekirjallisuutta. Lähdekirjallisuutenani olen käyttänyt monipuolisesti niin väitöskirjoja, 

tutkimusartikkeleita kuin toimitettujakin teoksia. Koen tutkimusaiheeni luonteen sekä in-

tegroivan katsauksen antavan mahdollisuuden juuri tämän tyyppiseen lähdemateriaalin 

moninaisuuteen.   
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Olen pyrkinyt löytämään tieteellisesti päteviä tutkimuksia sekä käyttänyt lähdekirjallisuu-

tenani myös kirjallisuutta, joka esiintyy useissa aikaisemmin tehdyissä, aihettani koskevis-

sa tutkimuksissa. Aiheestani tehtyjen aikaisempien tutkimusten otosten laajuus vaihtelee 

yhden päiväkotiryhmän sisällä tehdyistä tutkimuksista useamman päiväkodin kokoisiin 

otoksiin.  Koen kandidaatintyöni olevan luotettava, koska olen vertaillut ja käyttänyt rin-

nakkain useita tällaisia tutkimuksia. Lisäksi olen pyrkinyt käyttämään lähdemateriaalina 

mahdollisimman tuoreita tutkimuksia ja teoksia. Olen tutustunut aiheeseeni perusteellisesti 

saadakseni siitä mahdollisimman laajan kuvan. 
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4 Sukupuolittavat käytännöt päiväkodissa 

Aikaisemmat tutkimukset varhaiskasvatuksesta (Eidevald 2009, Lappalainen 2006, Oden-

bring 2010, Värtö 2000, Ylitapio-Mäntylä 2009) ovat osoittaneet, että kasvattajat asennoi-

tuvat eri tavalla tyttöjä ja poikia kohtaan sekä odottavat heiltä eri asioita. Kasvattajat toi-

mivat eri tavoin lapsen sukupuolesta riippuen ja rakentavat näin sukupuolittunutta todelli-

suutta. Terminä sukupuolittunut näyttäytyy jo tapahtuneena tosiasiana, joka perustuu esi-

merkiksi uskomukseen “Pojat nyt vain ovat aktiivisempia kuin tytöt”. Termi sukupuolittava 

sen sijaan ohjaa huomiota siihen, kuinka esimerkiksi vaatekauppojen jatkuva ja toistuva 

tapa ryhmitellä vaatteet sukupuolen mukaan tyttöjen ja poikien osastoihin sukupuolittavat 

niin vaatteet kuin niitä käyttävät henkilöt. (Juvonen, Rossi & Saresma 2010, 14.)  

Sukupuolittunut todellisuus ilmenee muun muassa lasten leluissa, leikeissä, kirjallisuudes-

sa, musiikissa ja vaatteissa. Tyttöjen ja poikien kanssa kommunikoidaan eri tavoin ja heiltä 

odotetaan erilaista panostusta päiväkodin askareisiin. Myös tunteiden näyttämistä, ruumiil-

lista toimintaa ja tilan käyttöä sallitaan eri tavoin lapsen sukupuolesta riippuen. Lisäksi 

heteronormatiivisuutta ylläpitävät käytänteet toistuvat varhaiskasvatuksen arjessa. Bayne 

(2009, 132) toteaakin, että kasvattajien odotukset ja heidän sukupuolittunut käytöksensä 

lapsia kohtaan on niin tunnusomaista, että voidaan puhua kaksinkertaisesta piilo-

opetussuunnitelmasta. Sukupuolittuneita käytänteitä on vaikea tunnistaa ja nähdä ongel-

mana. Kasvatusinstituutiot vaikuttavat pintapuoleisesti tasa-arvoisilta, mutta niissäkin uu-

sinnetaan stereotypioita piiloisesti. (Vuorikoski 2005, 35.) 

Heteronormatiivisuus on yleensä varhaiskasvatuksessa oletusarvona (Ylitapio-Mäntylä 

2012d, 23). Heteronormatiivisuudeksi kutsutaan sitä, kun heteroseksuaalisuus määritellään 

normaaliksi ja luonnolliseksi, samalla kun homo- ja biseksuaalisuus määritetään poik-

keamiksi (Rossi 2003, 120). Se korostaa naisten ja miesten vastakkaisuutta sekä sulkee 

pois sukupuolen moninaisuutta ja eri seksuaalisia suuntauksia. Heteronormatiivinen ajatte-

lutapa arvottaa heteroseksuaalisuuden ainoaksi oikeaksi tavaksi ilmaista seksuaalisuutta. 

(Ylitapio-Mäntylä 2012d, 22.) Päiväkodissa saatetaan pitää heteronormia yllä esimerkiksi 

seksualisoimalla lasten leikkiä. Tytön ja pojan ollessa parhaat kaverit, saattaa kasvattaja 

alkaa kiusoitella tyttö- tai poikaystävästä. (Henkel 2006, 24–25.)  Odenbringin (2010, 160) 

tutkimustulosten mukaan heteronormatiivisuutta painotetaan esimerkiksi keskustelemalla 

ainoastaan rakkaudesta ja rakkaussuhteista heteroseksuaalisesta näkökulmasta. Lappalai-
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nen (2006, 42) mainitsee tutkimuksessaan päiväkodin itsenäisyysjuhlassa tanssimisen, jois-

sa samaa sukupuolta olevan kanssa tanssiminen saatetaan kieltää. Heteroseksuaalinen malli 

näkyy myös roolileikeissä ja lastenkirjallisuudessa. Niissä prinsessa esimerkiksi unelmoi 

uljaasta prinssistä. (Mäkiranta 2008, 75.) Lehtonen (2005, 75) kutsuu tällaista toimintaa 

heteroseksualisoinniksi. 

Sukupuolelle oikeanlaista käytöstä vahvistetaan ja väärin käyttäytymistä paheksutaan päi-

väkodissa. Tällä tavoin tytöt ja pojat alkavat omaksua oikean sukupuolensa mallin. Suku-

puolta määritetään vuorovaikutuksen tilanteissa, ja se on konstruktio, jota toistetaan ja yl-

läpidetään puheissa, ilmeissä, eleissä sekä ruumiinasennoissa. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 

121). Usein päiväkodin kasvattajat ajattelevat sukupuolet toisilleen vastakkaisiksi ja toisi-

aan täydentäviksi. Vaikka päiväkodissa wc- ja pukeutumistilat ovatkin yleensä sukupuolil-

le yhteiset, vastakkainasettelu saattaa näkyä esimerkiksi istumajärjestyksessä, toiminnan 

ohjauksessa sekä “tytöt”- ja “pojat”-puhuttelussa. (Lehtonen 2005, 73–74.) 

Sukupuolittuneet käytännöt ovat siis niitä perinteisiä ajatuksia siitä, kuinka tytön tai pojan 

tulisi toimia. Sukupuolittuneiden käytäntöjen pohtiminen päiväkodissa purkaa luonnollisi-

na pidettyjä sukupuolittuneita toimintoja ja ajattelutapoja. Kun tasa-arvoinen ja sukupuo-

lisensitiivinen kasvatus aloitetaan jo päiväkodissa, mahdollistuu lapsille pääsy erilaisiin 

toimintoihin ilman, että sukupuoli on osaamisen ja mahdollisuuksien määrittäjä. (Ylitapio-

Mäntylä 2012e.) 

4.1 Päiväkodin sukupuolittuneet odotukset ja oletukset 

Tässä osassa tutkimusta avaan päiväkodin kasvattajien asettamia sukupuolittuneita odotuk-

sia ja oletuksia, jotka näkyvät erilaisissa työnjaoissa, tunteiden näytön sallimisessa sekä 

oletuksissa fyysisen aktiivisuuden eroista sukupuolten välillä. Tutkimuksien mukaan päi-

väkodissa kasvattajat odottavat tytöiltä ja pojilta erilaista käyttäytymistä heidän sukupuo-

lensa perusteella. Kasvattajan toimintaa ohjaavat stereotyyppiset oletukset tietynlaisista 

tytöistä ja tietynlaisista pojista. Lisäksi nämä oletukset näkyvät myös päiväkodin kasvatta-

jien työnjaossa. (Ylitapio-Mäntylä 2009.)  

Stereotyyppiset kuvitelmat ja odotukset tottelevaisista ja kärsivällisistä tytöistä näkyvät 

päiväkodissa esimerkiksi odotustilanteissa. de Groot Kimin (2011) tutkimuksen mukaan 

tytöt joutuvat odottamaan vuoroaan päiväkodissa poikia kauemmin. Pojat pääsivät ensim-
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mäisenä ulos, saivat leikkiä ensimmäisinä suosituimmilla leluilla, saivat pidempiä vuoroja 

sekä enemmän suullista palautetta kasvattajilta. Pahimmassa tapauksessa tyttöjen vuoroa ei 

tullut ollenkaan. de Groot Kim avaa tutkimuksessaan tilannetta, jossa lapset ajavat kolmi-

pyörillä päiväkodin pihalla. Koska piha alkaa käydä ahtaaksi, kasvattaja pyytää tyttöjä 

odottamaan ja lupaa, että he saavat ajaa kolmipyörillä poikien jälkeen. Pojat saavat jatkaa 

pyöräilyä ulkoilun loppuun saakka ja tytöt eivät enää pääse pyöräilemään ollenkaan.  (de 

Groot Kim 2011, 243–244.) 

Sukupuolittuneet oletukset tyttöjen ja poikien eroista näkyvät myös Eidevaldin tutkimuk-

sessa. Hänen tutkimuksessaan ilmenee, että pojat saavat pyytämättä enemmän apua kuin 

tytöt. Pukemistilanteissa pojat saivat apua 62 kertaa, kun tytöt saivat apua kolmesti. Samaa 

tapahtui myös ruokailutilanteissa. Kasvattajat selittivät toimintaansa sillä, että tytöt kehit-

tyvät nopeammin ja eivät siksi tarvitse niin paljon apua kuin pojat. (Eidevald 2009, 131, 

158–159, 192.) Lisäksi Naisasialiitto Unionin pilottihankkeessa tehdyssä tutkimuksessa 

ilmeni, että kasvattajat antoivat pojille kaksinkertaisen määrän huomiota ja läheisyyttä tyt-

töihin verrattuna. Esimerkiksi useita kymmeniä minuutteja kestävän tuokion aikana kasvat-

taja huomioi tytön vain kerran pyytäessään tyttöä ojentamaan pojalle hyllystä paperia. 

Kasvattaja perusteli toimintaansa tytön hiljaisuudella ja taitavuudella. Kasvattajan toimin-

taa siis ohjasi stereotyyppinen kuvitelma varomattomista pojista ja tottelevaisista tytöistä. 

(Paumo 2012, 152.) 

Lisäksi stereotypiat ja mielikuvat vaikuttavat päiväkodin kasvattajien tapoihin työskennel-

lä. Miesten uskotaan tuovan työntekijöinä päiväkotimaailmaan jämäkkyyttä ja rakentavuut-

ta tai päinvastoin rentoutta. Miesten toiminnan ajatellaan myös olevan toiminnallisempaa 

kuin naisten, ja varsinkin poikien ajatellaan hyötyvän tästä naisvaltaisessa päiväkodissa. 

Yleisissä keskusteluissa onkin otettu esille kasvatus- ja opetusalan naisistuminen ja miehen 

mallin puuttuminen päiväkodissa. Nämä nähdään ongelmallisina asioina erityisesti poikien 

kannalta. Tämän huolen takana on ajatus siitä, että lapsi tarvitsee isän ja äidin mallin kas-

vaakseen tasapainoiseksi aikuiseksi.  Tällainen puhe on ristiriidassa tasa-arvoajattelun 

kanssa, sillä kun ollaan huolestuneita ainoastaan miehistä ja pojista, jäävät naiset margi-

naaliin. (Ylitapio-Mäntylä 2012b, 281.) 

Päiväkodissa miestyöntekijät ohjaavat poikia miestapaisiin töihin, kuten tekniseen käsityö-

hön ja peleihin, ja naistyöntekijät tyttöjä naistapaisiin töihin, kuten hoivaamiseen, sormi-

virkkaukseen ja kaunoluisteluun. Aikuisten työnkuvat siis jakaantuvat pitkälti sukupuolen 
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mukaan ja siten tuottavat uudelleen ja uudelleen sukupuolittavia käytäntöjä. Koska päivä-

hoidon työ on naisvaltaista, se tuottaa naistapaista hoivatyön mallia lapsille. (Ylitapio-

Mäntylä 2012b, 280–281.) Toisista huolehtiminen ja hyvän olon tunteen tuottaminen aja-

tellaan feminiinisenä asiana ja naisten ajatellaan olevan herkkiä aistimaan toisten ihmisten 

tarpeet (Julkunen 2010, 44). Naiseuteen liittyvän äitiyden tähden lasten tarpeiden huomi-

oiminen ajatellaan sujuvan naiselta kuin luonnostaan (Ylitapio-Mäntylä 2012b, 280). Kos-

ka hoivan ajatellaan kuuluvan naisen tapaan toimia, sitä opetetaan tytöille pienestä pitäen 

(Ylitapio-Mäntylä 2009, 108–109). Sukupuolinen malli hoivaamisesta näkyy esimerkiksi 

siinä, etteivät pojat osallistu hoivaleikkeihin kovinkaan usein (Lipponen 2005, 165). Vaik-

ka hoivan halu on sekä miehillä että naisilla, se usein tukahdutetaan pojilta sosiaalisissa 

tilanteissa (Robinson & Díatz 2006, 132).  

Tasa-arvoisen ja sukupuolisensitiivisen kasvatuksen näkökulmasta ratkaisu ei ole se, että 

miehet jatkavat miestapaisten toimintojen toistamista ja naiset naistapaisten. Feminiinisyys 

tai maskuliinisuus ei ole sidoksissa naisen tai miehen biologiseen ruumiiseen, joten päivä-

kodin poikamaisuus tai tyttömäisyys ei ole kiinni kasvattajan sukupuolesta, vaan päiväko-

din sukupuolistavasta luonteesta. Sormivirkkauksen ja jääkiekon tulisi olla kaikkien lasten 

saatavilla ja kasvattajan tulisi kannustaa kaikki lapsia osallistumaan erilaisiin toimintoihin. 

Näin sukupuolittavia käytäntöjä voidaan alkaa purkaa. (Ylitapio-Mäntylä 2012b, 281.)  

Sukupuolittunut työnjako näkyy myös lapsille määrättyjen tehtävien kautta. Esimerkiksi 

poikien häiriköidessä yhteisellä tuokiolla, tyttö laitetaan yleensä istumaan poikien väliin, 

jolloin tytölle lankeaa apulaisen ja huolehtijan rooli. On mielenkiintoista, että Odenbringin 

aineistossa poikia kuvattiin kuitenkin tyttöjä itsenäisemmiksi ja vähemmän dominoiviksi, 

vaikka tytöt toimivatkin useissa tilanteissa järjestyksen ylläpitäjinä. Tyttöjä kuvattiin esi-

merkiksi tomeriksi ja huomionhakuisiksi. Tytöt toimivat apulaisen roolissa poikia enem-

män, mutta pojatkin toimivat välillä apulaisina. (Odenbring 2010, 117–129.) 

Tytöt ovatkin usein päiväkodin käytännöissä työntekijöiden rinnalla esimerkiksi apuopetta-

jina ja apulaisina (Strandell 1993, 38–40). Naisasialiitto Unionin pilottihankkeen mukaan 

päiväkodin apulaistilanteissa 75 prosentissa apulaiseksi pyydettiin tyttöä. Heitä pyydettiin 

esimerkiksi tuomaan tai viemään esineitä tai pitämään seuraa pienemmille lapsille. Pojat 

saivat apulaisen roolin harvoin, jolloin heiltä jäi tällaiseen rooliin vaadittavat taidot harjoit-

telematta ja aikuisen luottamuksen muodossa antama tunnustus saamatta. (Paumo 2012, 

152–153.) Lisäksi Folkhälsanin tasa-arvoinen päiväkoti -hanke kuvaa tilannetta, jossa esi-
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koululaiset leikkivät ja askartelevat. Kasvattajat pyytävät lapsia aloittamaan jälkiensä sii-

voamisen, mutta vain tytöt reagoivat heti ja alkavat siivota. Pojat sen sijaan jatkavat puuhi-

aan ja työntekijä tulee heidän viereensä siivoamaan heidän puolestaan. (Sundell & Fors-

blom-Sinisalo 2012, 128.) 

Värtön (2000, 141) tutkimuksen mukaan kasvattajat ovatkin tiukempia ja kontrolloivampia 

tyttöjä kohtaan sekä vaativat heiltä enemmän kuin pojilta. Lisäksi Eidevald (2009, 190) on 

havainnut, että kasvattajat suhtautuvat kevyemmin poikien ristiriitoihin heidän leikeissään 

kuin tyttöjen. Värtö myös kuvaa tutkimuksessaan tilanteen, jossa tyttöjen ja poikien välisen 

sosiaalisen järjestyksen rakentuminen näkyy. Siinä tytöt pyytävät kasvattajan apua, koska 

pojat ovat vallanneet heidän leikkialueensa. Kasvattaja kuitenkin kuittaa, etteivät tytöt saa 

häiritä nyt poikia, sillä pojilla on leikki kesken. (Värtö 2000, 110.)  

Stereotyyppinen ajattelu näkyy myös oletuksessa, että pojilla olisi fyysistä energiaa enem-

män kuin tytöillä. Tästä johtuen pojat ohjataan usein leikkimään rajuja leikkejä, jotta he 

saavat purkaa energiaansa. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 106.) Värtön tutkimuksessa ilmenee, 

kuinka pojat saavat leikkiä rajummin ja äänekkäämmin kuin tytöt. Kasvattajat suojelevat 

tyttöjä liialliselta riehumiselta ja usein tyttöjen rajut leikit keskeytetään. (Värtö 2000, 60.) 

Tyttöjen ja poikien äänenkäyttöä ohjaa stereotyyppinen ajattelumalli hiljaisista tytöistä ja 

äänekkäistä pojista. Tämä näkyy esimerkiksi siinä, kun leikkejä tai toimintoja luokitellaan 

tytöille tai pojille sopiviksi korostaen niiden toiminnallista erilaisuutta. (Ylitapio-Mäntylä 

2012b, 279.) Tytöt joutuvatkin usein leikkimään syrjemmässä esimerkiksi nukkekodilla. 

Pojat siis saavat enemmän tilaa liikkua tyttöjen leikkiessä lähempänä aikuista. (Ylitapio-

Mäntylä 2009, 106.) Myös Ruotsissa tehtyjen tutkimusten perusteella tytöt pysyttelevät 

kasvattajan läheisyydessä, poikien kuitenkin saadessa tyttöjä enemmän huomiota (Bayne 

2009, 132).  

Poikien energisyyden sekä fyysisen aktiivisuuden korostaminen näkyy myös Lappalaisen 

tutkimuksessa. Hänen tutkimustuloksensa osoittavat, että kasvattajat panostavat pedagogi-

sissa käytännöissä poikien fyysiseen aktiivisuuteen enemmän kuin tyttöjen. (Lappalainen 

2006, 43.)  Tämä saattaa johtaa sukupuolen mukaan määrittyviin odotuksiin ja vaatimuk-

siin, joiden johdosta saatetaan olettaa tyttöjen ja poikien olemusten olevan erilaisia. Esi-

merkiksi poika, joka ei ole kiinnostunut liikunnasta, voi joutua tyttöä helpommin kasvatta-

jan erityishuomion kohteeksi. (Lappalainen 2004, 142.) Suomalaisessa esiopetuksessa “oi-

keanlaista” tyttönä olemista tuotetaan rajoittamalla tyttöjen ruumiillista toimijuutta. Heitä 
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kannustetaan poikia vähemmän fyysiseen aktiivisuuteen ja tyttöjen liikunnallisia saavutuk-

sia saatetaan mitätöidä. Lappalainen (2006, 43) väittääkin, että nykyinen esiopetus tukee 

poikien ruumiillista toimintaa tyttöjen kustannuksella.   

Pienten lasten motorisissa kyvyissä ei kuitenkaan ole tieteellisesti todettu olevan sukupuol-

ten välisiä eroja. Lapset oppivat kurottamaan, istumaan, konttaamaan ja kävelemään sa-

moihin aikoihin. Tyttö- ja poikalasten liikkuminen on yhtä nopeaa ja askeleet yhtä pitkiä 

eikä sukupuoli vaikuta kykyyn tehdä motorisia valintoja. Vasta kouluiässä eri sukupuolta 

olevien lasten motoriikassa alkaa ilmetä huomattavia eroja. Onkin tärkeä pohtia missä 

määrin aikuisten tiedostamaton ohjaus vaikuttaa siihen, millaiseksi liikkujaksi lapsi kehit-

tyy. (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus -hanke, 2015.) 

Liikunnassa näkyy myös heteronormatiivisuus, esimerkiksi tanssissa. Tanssimisessa suku-

puoli näyttäytyy suhteena, jossa tytöllä ja pojalla on oma paikkansa ja tilansa. Eron varmis-

taminen näkyy erilaisissa teoissa, asennoissa ja tyttö–poikatanssiparien muodostuksessa. 

(Ylitapio-Mäntylä 2009, 117–118.) Lisäksi Lappalainen (2006, 42) kertoo tutkimuksessaan 

päiväkodin itsenäisyyspäivän juhlista, joissa samaa sukupuolta olevat eivät saa välttämättä 

tanssia yhdessä ollenkaan. 

Tunteiden näyttämiseenkin löytyy päiväkodin arjesta sukupuolittavia oletuksia ja odotuk-

sia. Yleensä tunteet liitetään naiseuteen ja ne koetaan miehisyyden vastakohdaksi. Ajatel-

laan, että naisten tunne-elämä on voimakkaampaa kuin miehillä ja, että naiset ovat myös 

herkempiä havaitsemaan toisten ihmisten tunteita. Jos naisia pidetään tunteellisempina 

kuin miehiä ja jos tunteellisuuden ajatellaan olevan haitallista rationaaliselle ajattelulle ja 

toiminnalle, se johtaa siihen, että naiset mielletään miehiä heikommiksi tehtävissä, joissa 

tarvitaan järjen käyttöä. Tämä on tasa-arvon kannalta ongelmallista. (Heinämaa & Reuter 

1996, 132). 

Ylitapio-Mäntylän (2009, 97) mukaan tunteiden näyttäminen on sidoksissa sukupuoleen. 

Herkkyys nähdään päiväkodissa tytöille ominaisena ja rajuus on pojille sallittua. Lasten-

tarhanopettajat kokevat poikien itkun ahdistavampana kuin tyttöjen itkun. Tytöille herk-

kyyden näyttäminen on siis sallitumpaa. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 82.) Paechterin (2007, 

49) mukaan tunteiden näyttäminen sekä tunteista keskusteleminen on tyttöjen kanssa ylei-

sempää kuin poikien. Päiväkodissa lastentarhanopettajat myös karsivat pojista turhaa hem-

peilyä esimerkiksi sanonnalla “isot pojat eivät itke” (Ylitapio-Mäntylä 2009, 83). 
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Lapset oppivat tunteiden ilmaisua seuraamalla aikuisten reaktioita. Tunteiden ilmaisua 

tulisi myös opettaa ja erityisesti poikien tunteiden kertomiseen ja jakamiseen on hyvä kiin-

nittää huomiota. (Cacciatore & Koiso-Kanttila 2008, 96.) Tunteista puhuminen ja niiden 

nimeäminen on tärkeää pienten lasten kasvatuksessa. Tasa-arvoisen kasvatuksen tähden on 

hyvä miettiä, saavatko kaikki lapset tasapuolisesti sukupuolestaan riippumatta ilmaista 

erilaisia tunteita. (Ylitapio-Mäntylä 2012c, 88.) 

4.2 Päiväkodin kasvattajien sukupuolittava puhe 

Kun kiinnitämme huomiota kasvattajien puhumiseen lasten kanssa, huomaamme että su-

kupuolittuneisuus ilmenee siinä monin eri tavoin (Teräs 2012). Esimerkiksi kasvattajan 

puheen ja vuorovaikutuksen määrään sekä laatuun, puheen sisältöön, kysymyksiin, palaut-

teisiin sekä kielellisten rakenteiden määrään saattaa vaikuttaa lapsen sukupuoli. Kasvatta-

jan puhe voi siis suorasti tai epäsuorasti rakentaa erilaisia odotuksia ja mahdollisuuksia 

tytöille ja pojille ja näin tuottaa epätasa-arvoa sukupuolten välille. (Teräs 2012, 103–104.) 

Puheen sukupuolittavuuden käsitteleminen tutkimuksessani on oleellista, koska päiväkodin 

äänimaailmaa hallitsee puhe. Puhe on päiväkodin aikuisten ja lasten välisissä kohtaamisis-

sa tärkein keino yhteyden luomisessa.  (Palludan 2007, 79.)  

Eidevaldin tutkimuksessa tarkasteltiin päiväkodin kasvattajien kehotuksia ja käskyjä tytöil-

le ja pojille. Pojille osoitettiin kehotuksista 75 prosenttia. Eidevaldin tutkimuksen mukaan 

tyttöjen ja poikien stereotyyppinen kohtelu näkyy myös lapsille esitetyistä sukupuolittu-

neista kysymyksistä. Pojille esitettiin 69 prosenttia sellaisista kysymyksistä, joihin pystyisi 

vastaamaan yhdellä sanalla, kun tytöille esitettiin 78 prosenttia sellaisia kysymyksiä, joihin 

oli vastattava monisanaisemmin. (Eidevald 2009, 94, 193.) 

Odenbring (2010, 73) taas havaitsi tutkimuksessaan, että kasvattajat käyttävät varsinkin 

järjestyksenpitoa vaativissa tilanteissa sukupuolittavia nimityksiä lasten etunimien sijaan. 

Tämä muodostaa sukupuoleen perustuvia sosiaalisia hierarkioita (Tainio 2009, 163). Su-

kupuolittuneet ilmaukset itsessään eivät tuota epätasa-arvoa, mutta ne alleviivaavat kuulu-

mista jompaankumpaan sukupuoleen (Odenbring 2010, 136). Käyttämällä sukupuolittunei-

ta ilmauksia, saatetaan vahvistaa tiettyjen asioiden kuulumista enemmän tytöille tai pojille 

(Teräs 2012, 115).  Kollektiivisella puhuttelulla, kuten esimerkiksi sanalla “tytöt”, raken-

netaan Tainion (2009, 178) mukaan kategoriaa myös vastakkaisesta sukupuolesta, koska 



20  

 

  

tällöin kategoriat asettuvat toistensa vastakohdiksi. Jos olet ryhmässä tytöt, et voi olla ryh-

mässä pojat. 

Päiväkodin puheessa luodaan myös muunlaisia sukupuolittuneita kategorisointeja. Esimer-

kiksi Teräksen (2012, 116) mukaan kasvattajien puheessa tekniikka kategorisoitiin poikien 

kiinnostuksen kohteeksi ja autoleikki poikien leikiksi. Esimerkiksi juuri tekniikan nimeä-

minen poikien kiinnostuksen kohteeksi aiheuttaa työelämän segregaatiota (Teräs 2005, 14). 

Naisten toiminnoiksi vahvistettiin leipominen ja askartelu. Tytöistä ja pojista käytettiin 

myös sukupuolittuneita ilmauksia, jotka loivat erilaisia mielikuvia esimerkiksi tytöistä lap-

sekkaina ja pojista aikuismaisina. (Teräs 2012, 115–116.) Lisäksi sukupuolittuneita katego-

rioita luodaan kommentoimalla lasten ulkonäköä ja nimeämällä esimerkiksi vaaleanpunai-

nen lohi prinsessakalaksi. Vaaleanpunainen luokitellaan tällöin tyttöjen väriksi ja tyttöys 

liitetään prinsessoihin. (Odenbring 2010, 133.) Tällaiset arjen vuorovaikutustilanteet ra-

kentavat luokitteluja siitä, mikä kuuluu tytöille ja mikä pojille (Teräs 2012, 116). 

Huomionarvoista on myös kehujen epätasainen jakautuminen päiväkodissa. Tutkimusten 

mukaan lapsen saamien kehujen määrä on yhteydessä tämän sukupuoleen. Teräksen (2012) 

mukaan kasvattajat kehuvat poikia kokonaisuudessaan enemmän kuin tyttöjä. Pojat saivat 

hänen tutkimuksessaan 60 prosenttia kehuista. Lisäksi kehujen sisältö ja rakenne ovat eri-

laiset lapsen sukupuolesta riippuen. (Teräs 2012, 103, 105.) Myös Petteri Värtö (2000, 39) 

toteaa väitöskirjassaan, että pojat saavat päiväkodissa enemmän kehuja kuin tytöt. Kehujen 

epätasaisesta jakautumisesta voidaan päätellä, että pojat tulevat nähdyksi ja huomioiduksi 

myönteisessä sanallisessa vuorovaikutuksessa useammin kuin tytöt. 

Teräksen (2012, 109–110) mukaan ainoat asiat, joissa tyttöjä kehuttiin poikia enemmän, 

olivat ulkonäkö ja vaatetus sekä apulaisena toimiminen. Ulkonäön ja vaatetuksen suhteen 

tytöt saivat 60 prosenttia kehuista ja kasvattajan avustamisesta jopa 72 prosenttia kehuista. 

Toisaalta Värtön (2000, 58) tutkimuksen mukaan tyttöjä ei kehuttu avustustehtävistä, kos-

ka kasvattajat pitivät tyttöjen avustajan roolia niin itsestään selvänä. Pojat keräsivät tyttöjä 

enemmän kehuja päiväkodissa erilaisista suorituksista ja taidoista kuten pukemisesta ja 

riisumisesta sekä kognitiivisista taidoista. Lisäksi poikia kehuttiin huomattavasti tyttöjä 

enemmän heidän persoonastaan. (Teräs 2012, 107, 111.) Tyttöjen kehujen vähäisyyttä voi-

si selittää sillä, että heidän itsenäistä toimintaansa pidetään luonnollisena. Jos lapsi on hy-

vin itsenäinen, saatetaan hänet jättää huomioimatta, koska huomio kiinnittyy heihin, jotka 

tarvitsevat apua. (Teräs 2012, 108.) Päiväkodissa pojat saavat Värtön mukaan kasvattajilta 
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rohkaisuja ja kehuja suorituksistaan, samalla kun tyttöjen toimintaa pidetään niin luonnol-

lisena, että heidän oletetaan tarvitsevan poikia vähemmän kannustusta. (Värtö 2000, 31–

33.) 

Tutkimukseni kannalta on myös mielenkiintoista, että tyttöjä ja poikia kehuttiin päiväko-

dissa eri asioista. Ruokailutilanteissa tytöt saivat kehuja siitä, kun he noudattivat hyviä 

ruokailutapoja poikien saadessa kehuja siitä, että he ovat syöneet tai juoneet. Avustavissa 

tehtävissä poikia kehuttiin esimerkiksi hissinnapin painamisesta tai tavaroiden tuomisesta. 

Tyttöjä kehuttiin yleensä siitä, että he hakivat tavaroita keittiöstä tai auttoivat ruokailutilan-

teissa. Persoonaa kehuttaessa poikia kehuttiin usein kognitiivisista taidoista kuten fiksuu-

desta ja tyttöjä sen sijaan ahkeruudesta. (Teräs 2012, 108–109, 111.) Lisäksi kehujen ra-

kennetyypeistäkin löytyi sukupuolittavia eroja. Pojat saivat esimerkiksi enemmän sellaisia 

kehuja, joissa käytettiin sinä- ja minä-muotoja, kuten “osasitpa sinä hienosti” tai “minä 

olen niin ylpeä sinusta.” Tyttöjä kehuttiin enemmän käyttäen kolmatta persoonaa - “Pinja 

voitelee siinä niin hienosti.” Tästä voidaan päätellä, että pojat saavat enemmän henkilökoh-

taisesti suunnattua myönteistä palautetta, koska kolmatta persoonaa käyttäen annettu kehu 

ei puhuttele suoraan lasta, vaan nostaa hänet enemmänkin esimerkiksi muille. (Teräs 2012, 

113–114.) 

Kasvattajien puhe on hyvin keskeisessä asemassa päiväkodin arjessa, joten on hyvä ajoit-

tain pysähtyä pohtimaan, minkälaisia odotuksia, rajoituksia ja mahdollisuuksia puheella 

tuotetaan tytöille ja pojille. Puheen kautta kavennetaan esimerkiksi lasten leikkejä silloin, 

kun tyttöjä ja poikia ohjataan automaattisesti erilaisiin leikkeihin. (Teräs 2012, 117–118.) 

Kasvattajan kehuessa lapsia on hyvä kiinnittää huomiota siihen, saavatko kaikki lapset 

oikeasti kehuja ja kannustusta. On hyvä myös seurata, pidetäänkö sukupuolistereotypioita 

yllä kehumalla tyttöjä ja poikia eri asioista. Lisäksi huomiota on kiinnitettävä kehujen kie-

lelliseen rakenteeseen, jotta jokainen lapsi saisi henkilökohtaista palautetta. On tärkeää 

huomata, että tietoisella kielenkäytöllä voidaan päiväkodissa purkaa vallitsevia stereotypi-

oita, lisätä sukupuolisensitiivisyyttä sekä tasa-arvoa ja siten laajentaa lapsen mahdollisuuk-

sia. (Teräs 2012, 118–119.) 
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4.3 Sukupuolittava lastenkulttuuri 

Lastenkulttuurilla tarkoitetaan lapsille suunnattuja taiteen ja kulttuurin muotoja, kuten kir-

jallisuutta sekä lasten omaan leikkiin tai kerrontaan perustuvaa toimintaa (Opetus- ja kult-

tuuriministeriö 2016). Päiväkodissa leikki on saanut paljon arvoa oppimisen välineenä ja 

lapsen kehitystason ilmentäjänä (Vuorisalo 2009, 156), ja kirjallisuuden eri lajit kuuluvat 

alusta alkaen pienten lasten maailmaan (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2005, 19). 

Lastenkulttuuri on merkittävässä asemassa päiväkodin arjessa, ja tästä syystä tutkimukses-

sani keskityn myös lastenkulttuurin tuottamaan sukupuolittavuuteen. Katson myös lasten 

pukeutumisen kuuluvan lastenkulttuuriin, koska kulttuurin vaikutus pukeutumiseen on niin 

suuri (Holm & Laukkanen 2007, 9).  

MacNaughton (1997) toteaa tutkimuksessaan, että tyttöjen ja poikien leikit eroavat merkit-

tävästi toisistaan.  Poikien leikit ovat äänekkäämpiä, fyysisempiä ja enemmän tilaa vieviä 

kuin tyttöjen leikit. Pojat leikkivät esimerkiksi painileikkejä ja tytöt leikkivät enemmänkin 

kotileikkejä, joissa siivotaan, laitetaan ruokaa ja hoidetaan lapsia. Tyttöjen ja poikien leik-

kien sekoittuessa osa tytöistä yrittää sijoittaa pojat leikissä sellaiseen rooliin, joka häiritsee 

leikin kulkua mahdollisimman vähän - esimerkiksi isän tai koiran rooliin. Poikien näkö-

kulmasta isän roolissa oleminen on tylsää ja lemmikkinä olo on mieleistä vain silloin, kun 

lemmikki on tuhma. Tyttöjen leikki on siis pojista tylsää, kun tytöt taas eivät pidä poikien 

leikkiin usein kuuluvasta tappamisesta ja äänekkyydestä. (MacNaughton 1997, 60–61.)  

Myös tyttöjen ja poikien tunteiden ilmaisun erilaisuus näkyy heidän leikeissään. Poikien 

leikeistä puuttuvat tunteita ilmaisevat sanat ja sanonnat. Tyttöjen leikki taas on paljon tun-

nekylläisempää. Tyttöjen on Kallialan mukaan helpompi mennä mukaan poikien leikkeihin 

kuin toisin päin. (Kalliala 1999, 111–112, 201.)  Värtön tutkimus kuitenkin osoittaa, että 

pahimmillaan kasvattajat estävät tyttöjen ja poikien yhteiset leikit. Leikkinurkkaukset saa-

tetaan jakaa esimerkiksi sukupuolen perusteella. (Värtö 2000, 130.) Leluja olisi hyvä sijoit-

taa uudelleen siten, että perinteiset tyttöjen ja poikien lelut eivät ole erillään toisistaan. 

Näin lapsilla on enemmän valinnanvaraa ja toimintatilaa. (Sundell & Forsblom-Sinisalo 

2012, 131.) 

Myös Ylitapio-Mäntylän (2009, 110) tutkimuksen mukaan leikit ja lelut jaottuvat sukupuo-

len mukaan, vaikka leikillä ei ole sukupuolta.  Kasvattajat ohjaavat lapset toimimaan suku-

puolellisesti oikeaan suuntaan, jos näin ei itsestään tapahdu (Ylitapio-Mäntylä 2009, 101). 

Poikien leluiksi määritellään autot, Star Wars -legot sekä merirosvo- ja ritariasusteet. Nu-
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ket, Bratzit ja Belville-legot ovat puolestaan määritelty tytöille. (Ylitapio-Mäntylä 2012b, 

279.)  Sukupuolen mukaan luokittelua näkyy siis esimerkiksi kaupan hyllyillä, koska lelut 

ja mainokset ovat jaoteltu erikseen tytöille ja pojille (Paechter 2007, 66).  

Aikuiset siis tuottavat sukupuolitetut lelut ja esineet. Aikuisten luoman lastenkulttuurin 

avulla lapset oppivat esimerkiksi lukemaan leluesitteitä ja mainoksia sukupuolittuneesti. 

(Kalliala 1999, 198–199.) Tämä aikuisten tuottama leikkikulttuuri, joka sukupuolittaa lap-

sia, elää päiväkodissa, koska kasvattajat ohjaavat lapsia sukupuoliodotusten mukaan. Päi-

väkodeissa stereotyyppisiä sukupuolen toimintatapoja vahvistetaan, eikä tytöillä ja pojilla 

ole tarpeeksi mahdollisuuksia tehdä asioita toisin. Lapset pyrkivät täyttämään heiltä vaadit-

tavat sukupuoliodotukset. Tämä johtaa siis siihen, että tytöt eivät tartu poikien tehtäviin 

eivätkä pojat tyttöjen tehtäviin. (Olafsdottir 1998, 51–52.) Erityisesti roolileikit jakautuvat 

helposti tyttöjen ja poikien leikkeihin: pojat ovat palomiehiä ja tytöt prinsessoja (Ylitapio-

Mäntylä 2012c, 76). 

Lapset ottavat mallia aikuisten toiminnasta ja toteuttavat saamiaan malleja leikeissään. 

Lapset tekevät johtopäätöksiä siitä, miten tulisi käyttäytyä sukupuolisesti oikein havain-

noimalla ympäristöään. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 103.) Sukupuolelle ominaista toimintaa 

tuetaan esimerkiksi valitsemalla tai tarjoamalla leluja lapsen sukupuolen mukaan. Tämä 

tapahtuu usein huomaamatta. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 104.) Aikuisen suhtautumisella lap-

sen leluvalintoihin on suuri merkitys. Pienellä eleellä tai ilmeellä aikuinen voi joko onnis-

tua tai tuhota lapsen luovan sukupuoliajattelun. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 108.)  

Lasten leikkiessä he kokeilevat kaikkea näkemäänsä ja kokemaansa käytännössä. Havain-

noimalla leikkiä voimme nähdä, kuinka lapset luovat ymmärrystään siitä, mikä on normaa-

lia tytölle tai pojalle. Leikkiessään lapset harjoittelevat aikuisten maailmasta saamiaan mal-

leja olla, toimia ja ajatella kuin normaali tyttö tai poika. Lasten leikistä voimme nähdä kult-

tuurimme normit tytöille ja pojille, naisille ja miehille. (MacNaughton 1997, 63.)  

Onkin hyvä pohtia, pääsevätkö tytöt ja pojat mukaan erilaisiin toimintoihin sukupuolesta 

riippumatta. Tämä on tärkeää sukupuolisensitiivisyyden osalta ja sitä kautta lasten omien 

vahvuuksien ja osaamisen kannalta. Yksilöllisistä taidoista ja halusta oppia uutta ei pidä 

luopua sukupuolen takia. Toiminnoilla ei ole sukupuolta, vaan toiminnoista on tullut suku-

puolittuneita tapoja. (Ylitapio-Mäntylä 2012a, 93–95.) Esimerkiksi hoivaleikki leikinmuo-

tona mahdollistaisi maskuliinisuuden rajan venyttämisen (Värtö 2000, 64). Hoivaleikit 

opettavat empaattisuutta ja tunteiden osoittamista, joita sekä tyttöjen että poikien on hyvä 
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osata. Välittäminen ja toisista huolehtiminen on myös poikien oikeus. (Ylitapio-Mäntylä 

2012c, 80.)  

Odenbringin (2010) havaintojen mukaan pojat saavat herkemmin pääroolin päiväkodin 

toiminnoissa, kuten esimerkiksi piirileikeissä. Hän havainnoi Prinsessa Ruusunen -

piirileikkiä, jossa kaikki pääroolin saaneista olivat poikia. Pääroolin kautta lapsi pääsee 

toiminnan keskipisteeksi. (Odenbring 2010, 97.) Henkelin (2006, 20) mukaan myös lasten 

saduissa ja elokuvissa tyttöjä useammin maskuliininen hahmo on pääroolissa. Lisäksi 

useissa lastenlauluissa pojat toimivat aktiivisina päähenkilöinä tyttöjen saadessa passiivi-

semmat sivuroolit (Leppänen 2010, 76–78). Sadut ja lorut siis ylläpitävät kuvaa avuttomis-

ta, poikia passiivisemmista tytöistä ja aktiivisista poikasankareista (Ylitapio-Mäntylä 

2012c, 84). Onkin tarpeen miettiä, viestittääkö maskuliinisten hahmojen pääroolien määrä 

sitä, että tytöt eivät ole tarpeeksi mielenkiintoisia tai tärkeitä saadakseen pääroolia. 

Sukupuolittavuus näkyy siis myös lastenkirjallisuudessa. Esimerkiksi monissa lasten sa-

duissa prinssi saapuu pelastamaan avuttoman prinsessan. Tällaiset sadut opettavat tyttöjä 

unelmoimaan sankarimaisesta prinssistä, joka pelastaa tilanteessa kuin tilanteessa ja poikia 

ne opettavat olemaan vahvoja ja taistelemaan hirviöitä vastaan. (Ylitapio-Mäntylä 2012c, 

83.) Heteronormatiivisuus on vahvasti esillä lasten kirjallisuudessa, kuten prinsessasaduis-

sa ja lastenmusiikissa. Oletuksena on, että tytöt haaveilevat ensisijaisesti aviomiehestä ja 

avioliitosta. (Mäkiranta 2008, 75.) Myös useissa lauluissa esiintyy ajatus, että tytöt tykkää-

vät pojista ja toisin päin. Lisäksi Leppäsen mukaan äidin ja isän roolit eroavat toisistaan 

stereotyyppisellä tavalla lastenlauluissa. Äidit liitetään hoivaan ja kotitöihin (esim. Lennä 

lennä leppäkerttu) ja isät toimivat enemmänkin auktoriteettina (esim. Viisi pientä ankkaa). 

(Leppänen 2010, 70, 74–75.) 

Sukupuolisensitiivisesti orientoitunut kasvattaja voi tarkastella lastenkirjallisuutta ja laulu-

ja kriittisesti pohtien sitä, millaisia sukupuolirooleja ne antavat lapsille. Kumpaa sukupuol-

ta päähenkilöt ja sivuhenkilöt edustavat? Miten roolit jakautuvat tyttöjen ja poikien kes-

ken? Millaisia prinsessa- ja prinssiesikuvia haluamme antaa lapsille? Kasvattajan on hyvä 

tietoisesti ostaa ja lainata kirjoja, joissa roolijako on erilainen. (Sundell & Forsblom-

Sinisalo 2012, 137.) Lasten kanssa voi myös keskustella esimerkiksi kirjojen luomista su-

kupuolirooleista. Satuja ja loruja voi tehdä myös itse. (Ylitapio-Mäntylä 2012c, 84.) 

Sukupuolittavuus tulee esille myös lasten vaatteissa, koska tyttöjen ja poikien erilaisuutta 

pidetään koko ajan yllä vaatetuksella ja muilla ulkonäköön liittyvillä asioilla. Pukeutumi-



25 

 

 

nen on keino viestittää feminiinisyyttä tai maskuliinisuutta. (Ylitapio-Mäntylä 2009, 111.) 

Tyttömäisyys näyttäytyy prinsessamaisuutena, pitkinä hiuksina, rusetteina ja kukkamek-

koina. Poikamaisuutta taas tuotetaan lyhyillä hiuksilla ja urheilullisella vaatetuksella. (Mä-

kiranta 2008, 75.) Tyttöjen ja poikien pukeutumiseen vaikuttaa aika ja kulttuuri. Nykyään 

pukeutumiseen on kuitenkin alkanut tulla väljyyttä. (Holm & Laukkanen 2007, 9.) Poikien 

pukeutumisessa on siitä huolimatta enemmän rajoituksia kuin tyttöjen pukeutumisessa. 

Tytöille hyväksytään kalsarit, sukkahousut, hameet ja housut, mutta hameet taikka kukalli-

set ja vaaleanpunaiset vaatteet eivät yleensä ole poikien käytössä. (Paechter 2007, 71.) Vä-

ritkin luokitellaan sukupuolen mukaan. Sinisen värin ajatellaan kuuluvan pojille ja punai-

sen tytöille. (Ylitapio-Mäntylä 2012c, 71.) 

Jos lapsi ei pukeudukaan sukupuolelleen sopivalla tavalla, saattaa kasvattaja hämmentyä 

tilanteesta (Ylitapio-Mäntylä 2009, 111). Esimerkiksi pojan halutessa pukeutua tyttömäi-

siin vaatteisiin tai leikkiä “tyttöjen” leikkejä, saattaa aikuisissa herätä pelko pojan leimau-

tumisesta homoseksuaaliksi (Henkel & Tomičić 2009, 132–134). Homoseksualisointi on 

sitä, kun henkilöä aletaan leimata sukupuolirajan ylittävästä käyttäytymisestä. Esimerkiksi 

poika, joka haluaa pukeutua tyttömäisiin vaatteisiin, saattaa saada homoseksuaalin leiman. 

Tällaista sukupuolirajoja ylittävää käyttäytymistä saatetaan alkaa kontrolloida ja rajoittaa 

kasvattajien toimesta. (Lehtonen 2005, 76–77.) 

Lapsia tulisi vahvistaa henkilöinä, ei ulkonäön tai suoritusten perusteella. Näin lasten omat 

ominaisuudet korostuvat ja ulkonäkö- ja suorituspaineet laskevat. Jos lapsi saa myönteistä 

palautetta vain vaatteistaan tai ulkonäöstään, alkaa hän helposti pukeutua hienommin saa-

dakseen aikuisten huomion. (Sundell & Forsblom-Sinisalo 2012, 132.) 



26  

 

  

5 Pohdinta 

Tutkimukseni pohjalta voidaan todeta, että päiväkodissa esiintyy sukupuolittavia käytäntö-

jä monissa eri muodoissa. Ne näkyvät esimerkiksi stereotyyppisissä odotuksissa ja oletuk-

sissa. Kasvattajien olettaessa tyttöjen ja poikien olevan olemukseltaan erilaisia, he myös 

kohtelevat päiväkodin lapsia eri tavoin sukupuolesta riippuen. Odotusten ja oletusten ste-

reotyyppisyys näkyy esimerkiksi odotustilanteissa, avunsaamisessa, työnjaossa, oletuksissa 

tyttöjen ja poikien energisyyden määrällisistä eroista sekä tunteiden näyttämisessä. Päivä-

kodissa tytöt joutuvat odottamaan poikia enemmän ja pojat saavat apua herkemmin kuin 

tytöt. Päiväkodin työtehtävät jakautuvat sukupuolen mukaan esimerkiksi siten, että mies-

työntekijät opettavat puukäsityötä tai tyttölapset saavat poikalapsia enemmän apulaistehtä-

viä.  Lisäksi päiväkodissa pojilla uskotaan olevan enemmän fyysistä energiaa, jolloin heille 

sallitaan suurempi tila ja äänenkäyttö, kun taas tytöille sallitaan tunteiden näyttäminen poi-

kia paremmin.  

Lisäksi sukupuolittuneet käytännöt näkyvät kasvattajien sukupuolittuneessa puheessa ky-

symysten, kehujen, käskyjen, nimitysten ja ilmausten muodossa. Pojille esitetään huomat-

tavasti tyttöjä enemmän kehotuksia, käskyjä ja kehuja. Sukupuolittavia ilmauksia kasvatta-

jat taas käyttävät lapsen etunimen sijaan varsinkin järjestyksenpitotilanteissa. Kasvattajilla 

saattaa olla myös taipumusta kategorisoida tiettyjä toimintoja joko tytöille tai pojille kuu-

luviksi, kuten esimerkiksi autot poikien jutuksi ja leipominen tyttöjen tekemiseksi. 

Myös lastenkulttuuri sukupuolittaa lapsia. Lasten leikeissä, leluissa, vaatteissa, väreissä 

sekä kirjallisuudessa ja musiikissa sukupuolittavuus ilmenee eri tavoilla. Barbie-leikit ja 

vaaleanpunainen väri ajatellaan tytöille suunnatuiksi, kun sininen väri ja Lego-palikat 

suunnataan pojille. Kirjallisuudessa ja musiikissa sukupuolittavuus taas näkyy maskuliini-

sina päärooleina, heteronormatiivisuutena ja stereotyyppisinä työnjakoina.  

Tutkimukseni tuo esille sen, kuinka lapsia sosiaalistetaan kasvatuksessa vallalla olevaan 

sukupuoliseen kulttuuriin, ja kasvattajat kuvittelevat usein jo etukäteen tietävänsä sen, 

kuinka lapsi tulee kokemaan ja ilmaisemaan sukupuoltaan. Sukupuolittava kulttuurimme 

on siis aikuisten luomaa ja kasvattajat uusintavat sitä huomaamattaan koko ajan lapsille. 

Näin ollen kasvattajat toimivat tyttöjen ja poikien suhteen eri tavoilla, vaikka he ajattelevat 

toimivansa tasa-arvoisesti. He eivät huomaa sukupuolittavia käytäntöjä toiminnassaan.  
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Tutkimusta tehdessäni huomasin itsekin toisaalta tuottavani sukupuolta ja sukupuolitta-

vuutta tehdessäni jakoa tyttöihin ja poikiin ja heille suunnattuihin toimintoihin. Ilman tätä 

tutkimuksen teko olisi kuitenkin ollut mahdotonta. Sukupuolen näkyväksi tekeminen on 

ainoa keino tällaisten arjen luokittelevien ja sukupuolittavien käytäntöjen kritisoimiseen.  

Sukupuolittuneita käytäntöjä onkin vaikea tunnistaa ja nähdä ongelmana. Kasvatusinstituu-

tiot, kuten päiväkoti, on saatu näyttämään puolueettomalta ja tasa-arvoiselta, mutta stereo-

typioiden uusintaminen tapahtuu siellä piiloisesti. Vuorikosken mukaan seksuaalisuudella 

ja sukupuolella ei ajatella olevan merkitystä kasvatusinstituutioiden kulttuureissa. Tämä on 

ongelma, koska tällöin ei nähdä päiväkodin sukupuolittavien käytäntöjen luomaa epätasa-

arvoista ja stereotyyppistä ilmapiiriä. (Vuorikoski 2005, 34–35.) 

Sukupuolittavien käytänteiden huomaaminen vaatii siis niiden tiedostamista. Huomion 

kiinnittyessä varhaiskasvatuksessa esiintyviin sukupuolittaviin käytäntöihin, voimme alkaa 

rikkoa niitä. Tällaisten käytäntöjen rikkominen johtaa tasa-arvon lisääntymiseen, koska se 

purkaa ajattelumallia oikeanlaisesta tyttönä tai poikana olemisesta, tai erillisestä tytölle tai 

pojalle sopivasta tekemisestä. Tiedostamalla ja kyseenalaistamalla kasvattaja voi miettiä 

kasvatuksen sukupuolittavia käytäntöjä ja omaa rooliaan niiden tuottajana. Voiko poika 

esimerkiksi pukea hameen ylleen roolileikissä, saavatko tytöt pelata jääkiekkoa ja ketkä 

saavat päiväkodissa eniten huomiota? Piilossa olevat arjen käytännöt muuttuvat näkyväm-

miksi, kun niitä alkaa pohtia. Kun kasvattaja kykenee laajentamaan kasvatustietoisuuttaan, 

tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus mahdollistuvat varhaiskasvatuksessa.  

Sukupuolittuneita käytänteitä purkaminen on mahdollista sukupuolisensitiivisen ja tasa-

arvoisen kasvatuksen avulla. Sukupuolisensitiivinen kasvatus on aikuisten projekti ja sen 

tavoitteena on, että lasten valintoja ja mahdollisuuksia ei rajoittaisi lapsen sukupuoli. Tasa-

arvoinen ja sukupuolisensitiivinen kasvatus on sen ymmärtämistä, että jokaisella ihmisellä 

on käytössään samat oikeudet, mahdollisuudet ja velvoitteet sukupuolesta huolimatta.  

Jokainen yksilö on erilainen ja siksi ei voida olettaa lapsen sukupuolen perusteella, mitä 

hän esimerkiksi haluaa pukea päälleen tai mitä leikkejä hän haluaa leikkiä. Päiväkodin 

kasvattajien on pohdittava, miten he kohtelevat tyttöjä ja poikia. On hyvä miettiä esimer-

kiksi sitä, ohjaavatko stereotyyppiset käsitykset tytöistä ja pojista käytännön toimintaa 

kasvatuksessa tai sitä, kuinka kasvattaja ylipäänsä kohtaa tytön tai pojan. (Ylitapio-

Mäntylä 2012b, 275.) 
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Kun jokainen lapsi nähdään yksilönä, eikä oman sukupuolensa edustajana, ehkäistään kiu-

saamista, edesautetaan moninaisuuden ymmärtämistä ja mahdollistetaan lapsen paremman 

itsetunnon kehittyminen. Jokaista tyttöä ja poikaa tulisi kuunnella yksilönä ja selvittää, 

mitä hän kertoo ja mihin leikkeihin tai peleihin hän haluaa osallistua. Jokainen lapsi voi 

oppia motoriikkaa jalkapallossa ja hoivaamista nukkeleikeissä, sen sijaan että tekemistä 

tarjottaisiin vain toiselle sukupuolelle. Lisäksi on hyvä ymmärtää se, ettei sukupuolisensi-

tiivisyys ole sitä, että pyritään estämään esimerkiksi tyttöjä leikkimästä prinsessaleikkejä ja 

tyrkytetään heille leikkiautoja vasten heidän omaa tahtoaan.  Tarkoitus on, että lapsella on 

mahdollisuus leikkiä ja toimia tavalla, minkä hän kokee itselleen hyväksi ja luonnolliseksi. 

Eettisyyden kannalta on vielä huomioitava, ettei jokainen päiväkoti ole luonteeltaan suku-

puolittava. Päiväkodeissa on eroja tässäkin asiassa ja sukupuolittavuuden määrä voi olla 

riippuvainen tietystä tekemisestä taikka kasvattajasta. Uskon, että sukupuolisensitiivisiä 

kasvattajia on koko ajan enemmän, koska tieto ja tutkimus sukupuolten moninaisuudesta 

lisääntyvät jatkuvasti ja se on mediassa pinnalla. Sukupuolisensitiivisesti orientoituneet 

kasvattajat tekevät toiminnallaan päiväkodeista aikaisempaa sukupuolisensitiivisempiä 

kasvuympäristöjä. Kaiken kaikkiaan uskon, että päiväkotien tasa-arvoinen ja sukupuolisen-

sitiivinen kasvatus tulee tulevaisuudessa lisääntymään, koska aihetta käsitellään varhais-

kasvatuksen koulutuksessa ja se on yhteiskunnallisesti ajankohtainen. 

Jatkotutkimuksena olisi mielenkiintoista käsitellä opetussuunnitelmien niin sanottua suku-

puolineutraaliutta, joissa sukupuoli ja seksuaalisuus eivät juuri ole esillä. Onko yleinen, 

eroja korostamaton taso tasa-arvoista ja yhdenmukaista vai tulisiko esimerkiksi varhais-

kasvatussuunnitelmassa korostaa sukupuolen eroja ja moninaisuutta, jotta ne tulisivat poh-

dittavaksi varhaiskasvatuksen kentällä?  Tukeeko pelkkä yleinen taso yksittäisten tyttöjen 

ja poikien kasvua? 
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