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1 Johdanto 

Pro gradu-tutkielmani tavoitteena on selvittää millaisia näkemyksiä ja käsityksiä tämän päi-

vän lapsilla on sukupuolesta ja sukupuolirooleista. Näitä sukupuolen ja sukupuolen roolien 

määritelmiä päädyin etsimään narratiivisella tutkimusmetodilla lasten äidinkielen tunnilla 

kirjoitetuista mielikuvituksellisista kirjoitelmista. Tutkimuksessani etsin millaisia tyttö – ja 

poikahahmoja, sekä mies – ja naishahmoja viidesluokkalaisten lasten kirjoitelmissa esiintyy 

ja millaisia ominaisuuksia ja piirteitä heille annetaan. Esille nousseita hahmoja vertaan yh-

teiskunnassamme vallalla oleviin sukupuolirooleihin, sukupuolistereotypioihin, sekä käsi-

tyksiin feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Sukupuolistereotypiat ja sukupuoliroolit 

joihin vertaan kirjoitelmissa esiintyviä hahmoja, olen saanut aikaisempiin tutkimuksiin pe-

rehtymällä. Näen stereotypiat ja sukupuoliroolit kirjoittamattomina sääntöinä, jopa lakeina, 

jotka ovat sosiaalisessa vuorovaikutuksessa opittuja, tiedostettuja ja tiedostamattomia mie-

likuvia ihmisryhmistä. Ei siis ole mahdollista perustella faktatiedolla onko jokin sukupuoli-

rooli tai sukupuolistereotypia tosi tai epätosi. Tämän vuoksi aikaisempiin tutkimuksiin ve-

toamalla uskallan omaa tutkimusaineistoa analysoidessani ja havainnoidessani käyttää tiet-

tyjä sukupuolistereotypioita ja sukupuolirooleja, sillä nämä tutkimukset todistavat etten ole 

mielivaltaisesti tai ainoastaan omaan harkintaani turvaten nostanut esille tiettyjä seikkoja 

lasten kirjoitelmista.  

Tutkimuksellani pyrin saamaan tietoa siitä, mikä on tämän hetkinen tilanne sukupuolten 

tasa-arvon suhteen ja sen myötä tekemään havaintoja myös yhteiskunnallisesta tilanteesta. 

Tutkimuksellani haluan selvittää, ovatko poikien ja tyttöjen käsitykset sukupuolista stereo-

tyyppiset, kuten voitaisiin olettaa, vai onko murrosta sukupuolirooleissa jo tapahtunut. Mie-

lenkiintoni kohteena on, seuraavatko oppilaiden kirjoitelmissa esiintyvät hahmot perinteisiä 

sukupuolistereotypioita ja sukupuolirooleja, joita yhä edelleen uudelleen tuotetaan yhteis-

kunnassamme, arkielämän puheessa, mediassa ja kouluissakin. Vai onko kirjoitelmien hah-

moissa ja siten oppilaiden näkemyksissä havaittavissa edistystä sukupuolten tasa-arvon ja 

sukupuolen moninaisuuden suhteen, kuten on ollut tavoitteena jo useamman vuoden ajan. 

Olen kiinnostunut siitä millä tavalla lapset näkevät ja määrittelevät sukupuolten toimijuudet 

ja normit kirjoitelmiensa hahmoissa.  

Vaikkei tutkimukseni suoranaisesti pyri saamaan tietoa koulujen tasa-arvotyöstä tai sen toi-

mivuudesta, en voi sitä täysin jättää huomioimatta. Koulu on kodin ohella toinen tärkeä so-

siaalistaja ja vaikuttaja lapsen elämässä, ja siksi koen tärkeäksi esitellä tutkimuksessani 
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myös koulua ja opetusta ohjaavia asiakirjoja, lakeja ja säädöksiä tasa-arvon näkökulmasta. 

Koulun vaikutus sukupuoleen ja sukupuolirooleihin sosiaalistamisessa on suuri, joten väis-

tämättäkin oppilaiden kirjoitelmien hahmot heijastavat myös sukupuolten tasa-arvon tilan-

netta koulussa, kodin ja muun kasvuympäristön ohella. Kiinnostukseni on erityisesti lasten 

hahmoissa, mutta tavoitteenani on myös saada tietoa sukupuolten tasa-arvon tilanteesta yh-

teiskunnallisesta näkökulmasta. Sosialisaation merkitystä sukupuoliroolien ja sukupuoliste-

reotypioiden rakentajana ja uudelleen tuottajana käsittelen kappaleessa Sukupuolisosialisaa-

tio. Tutkimukseni kohderyhmänä ovat erään pohjoissuomalaisen kunnan koulun viidesluok-

kalaiset oppilaat. Oppilaita tutkimukseeni osallistui yhteensä 24. Koska tutkimukseni aineis-

ton tuottavat lapset, olen tutkimuksessani kokenut tärkeäksi perehtyä myös lasten kerrontai-

toihin ja niiden kehitykseen. Esittelemällä lapsen kerrontataitojen kehitystä annan myös lu-

kijalle tietoa ja perusteluja siitä, miksi olen valinnut tutkimukseeni viidesluokkalaisia esi-

merkiksi toisluokkalaisten sijaan.  

Aloitan tutkimukseni teoriaosuuden esittelemällä tutkimuksen taustojen ymmärtämisen kan-

nalta tärkeillä käsitteillä. Näitä käsitteitä ovat sukupuoli, sukupuolirooli ja sukupuolistereo-

typia. Avaan sukupuolen moninaisuutta tuomalla esille sen useat ulottuvuudet, sillä suku-

puolessa ei ole vain kysymys siitä olemmeko biologisten merkkiemme perusteella miehiä 

vai naisia. Tuon ilmi sukupuolen moninaisuuden, sen perinteisen kaksijakoisuuden sijaan. 

Sukupuolirooli-käsitteen lisäksi kirjoitan myös sukupuolirooli-identiteetin, sekä sukupuoli-

identiteetin kehityksestä ja näiden kahden erosta. Lisäksi selostan lyhyesti neljää teoriaa su-

kupuolirooleihin oppimisesta, joita ovat sosiaalisen oppimisen teoria, kognitiivisen oppimi-

sen teoria, psykoanalyyttisen samaistumisteorian ja sukupuoliskeemateoria. Sukupuoliroo-

lin ja sukupuolistereotypian käsitteisiin liittyvät kiinteästi myös maskuliinisuus ja feminiini-

syys, joita käsittelen muun muassa Henkelin (2010) esittämän sukupuolten hierarkkisuuden 

kautta. 

Tutkimukseni on kvalitatiivinen tutkimus, jossa hyödynnän narratiivista tutkimusotetta. Nar-

ratiivisuudessa on kysymys metodista, joissa tarinat nähdään todellisuuden välittäjinä ja 

tuottajina. Kyseessä on siis lähestymistapa, joka tutkii ja analysoi kertomuksia. Tutkimus-

kysymysten jälkeen teen melko yksityiskohtaisen selonteon narratiivisesta tutkimusmeto-

dista, sillä narratiivisuuteen liittyy ristiriitaisuuksia ja hajanaisuutta. Periaatteessa ei ole ole-

massa yhteistä narratiivista metodia tai selkeää käsitystä siitä mitä narratiivilla tai tutkimuk-

sen narratiivisuudella tarkoitetaan. Tutkimukseni aineiston olen analysoinut sisällönanalyyt-

tisin keinoin, jossa hyödynnän muun muassa teemoittelua, pelkistämistä ja kategorisointia. 
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Tutkimukseni lopuksi olen tehnyt yhteenvedon ja pohdinnan aineistostani saatujen tulosten 

pohjalta. Yhteenvedossa pohdin saamieni tulosten yhteiskunnallista merkitystä ja tasa-arvon 

tilannetta tänä päivänä.  

Suosin tutkimuksessani kotimaista lähdekirjallisuutta, tutkimuksia ja aineistoja, sillä tutki-

mukseni tavoitteena on selvittää nimenomaan suomalaisessa yhteiskunnassa eläviä sukupuo-

lirooleja ja sukupuolistereotypioita. Sukupuoliroolit ovat elinympäristöstä opittuja ja ne voi-

vat vaihdella kulttuurista toiseen. Niiden muodostumiseen vaikuttavat oleellisesti kulttuuri 

ja ympäröivä yhteiskunta. Tämän vuoksi on perusteltua suosia suomalaisia aineistoja tutki-

muksessa, jonka kohdejoukkona ovat suomalaiset lapset, suomalaisessa yhteisössä. Tutki-

mukseni analysointi vaiheessa olen hyödyntänyt muun muassa Kristiina Lampelan (1996), 

Leena Teräksen (2005) ja Aili Heleniuksen (1971) tekemiä havaintoja sukukupuolirooleista, 

sekä feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta. Kaarina Määtän ja Anu Turusen (1991) avulla 

esittelen sukupuoliroolien oppimisen teorioita, sekä avaan sukupuolen käsitettä. Sukupuol-

ten tasa-arvoon ja sukupuolitietoiseen kasvatukseen liittyvissä kappaleissa olen käyttänyt 

tukena Outi Ylitapio-Mäntylän (2012) ja Päivi Juutilaisen (2005) artikkeleita. Ylitapio-Män-

tylän (2012) artikkelit on kirjoitettu varhaiskasvatuksen näkökulmasta, mutta niistä saatava 

tieto on täysin siirrettävissä tai vähintäänkin muokattavissa, myös peruskoulun puolelle. 

Narratiivisuuteen, tarinan sekä kertomuksen käsitteisiin ja lasten kerrontaitoihin perehdyn 

muun muassa Vilma Hännisen (1999) avustuksella.  Tutkimukseni pohdintavaiheessa hyö-

dynnän erityisesti Tilastokeskuksen kokoamaa julkaisua Naiset ja miehet Suomessa 2016 ja 

haen julkaisun taulukoiden pohjalta tekemilleni havainnoille selityksiä ja tukea.  

Tämän tutkielman voi nähdä jatkona kandidaatin tutkielmalleni Sukupuolisensitiivinen pe-

dagogiikka - Tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvoisuus tavoitteeksi varhaiskasvatukseen 

(Hulkko, 2015), jonka tein opiskellessani varhaiskasvatuksen puolella. Tutkielmani aiheena 

oli sukupuolisensitiivinen kasvatus päiväkodeissa, joten tutustuin aiheeseen, aikaisempiin 

tutkimuksiin, sekä kirjallisuuteen jo tuolloin, ja tätä kautta tein suuren pohjatyön myös tätä 

tutkimusta varten. Kiinnostukseni sukupuolten tasa-arvon asioihin kumpuaa kuitenkin osit-

tain omasta lapsuudestani ja osittain omista kokemuksistani kasvatuksen kentillä. Aihe on 

myös puhuttanut ihmisiä jo vuosia mediassa, eikä erilaisilta uutisoinneilta ole voinut välttyä.  

Olen aina ollut vähän poikatyttö, jonka ystäväpiiri muodostuu suurimmaksi osaksi pojista. 

Varsinkin nuorempana koin usein tilanteita, joissa jouduin ystävistäni eroon vain sen vuoksi, 

että olin tyttö. Koin, että pojille annettiin enemmän vapauksia kuin tytöille ja sen vuoksi olin 
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usein kateellinen heille ja koin tällaiset tilanteet epäreiluiksi. Olin kateellinen, koska poikien 

liikuntatunneilla oli enemmän toimintaa ja vauhtia, joka olisi sopinut paremmin omaan ma-

kuuni. Pojat myös pääsivät toisinaan muilta tunneilta pienille tauoille esimerkiksi siirtämään 

pianoa, tai viemään tuoleja saliin, koska ”tarvittiin riskejä nuoria miehiä apuun”. Yliopisto-

opintojeni aikana olen vieraillut paljon päiväkodeissa, sekä kouluissa harjoitteluissa tai pitä-

mässä erilaisia tuokioita lapsille. Näillä vierailuilla olen tehnyt havaintoja siitä kuinka lapsia 

kohdellaan molemmissa kasvatusinstituutioissa yhä eri tavalla heidän sukupuolensa vuoksi. 

Tein havaintoja, jotka eivät sopineet omaan kasvatusnäkemykseeni, mutta jotka myös suku-

puolten tasa-arvon lain nojalla olivat muutosta vaativia seikkoja. Kouluissa ja päiväkodeissa 

lapsia jaettiin ryhmiin heidän sukupuolensa perusteella, ja heitä ohjattiin erilaisiin toimintoi-

hin sen mukaan minkä katsottiin olevan sukupuolella ominaisempaa toimintaa. Toisinaan 

havaitsin opettajien toiminnan olevan täysin tiedostamatonta ja pahaa tarkoittamatonta, 

mutta hyvin usein he myös selkeästi tekivät tietoisia erotteluja poikien ja tyttöjen välille. 

Tyttöjä ja poikia pidettiin keskenään hyvin erilaisina ryhminä, mutta näiden ryhmien sisällä 

ei erilaisuudelle annettu tilaa. 

Koen, että vaikka sukupuolten tasa-arvosta, sukupuolten moninaisuudesta, sekä sukupuoli-

sensitiivisyydestä on puhuttu jo vuosia, se on silti yhä ajankohtainen aihe. Aihe puhuttaa 

erityisesti nyt uuden Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus, 2014) 

tultua kouluihin. Uudessa opetussuunnitelmassa on sitouduttu sukupuolten tasa-arvon edis-

tämiseen monin tavoin ja sukupuolten tasa-arvo ja sukupuolen moninaisuus on nostettu esille 

aivan uudella tavalla verrattuna aikaisempiin opetussuunnitelmiin. Tämä tutkimus on kui-

tenkin toteutettu vielä vanhan Opetussuunnitelman (Opetushallitus, 2004) ollessa käytössä 

viimeistä lukuvuotta. Tästä huolimatta, myös vanhan Opetussuunnitelman (Opetushallitus 

2004) mukaan toteutetun opetuksen tulisi pyrkiä edistämään tasa-arvoa yksilöiden välillä. 

Tutkimukseni on yhteiskunnallisesti ja tieteellisesti tarpeellinen, sillä koulun merkitys sosi-

aalistajana ja kasvattajana on suuri. Kouluinstituutiolla on merkittävä rooli sukupuolten vä-

lisen tasa-arvon kehittämisessä. 



6 

 

 

2 Sukupuolen moninaisuus 

Sukupuoli ei ole vain biologisia ominaisuuksia, jakoa miessukupuoleen ja naissukupuoleen, 

vaan sillä on monia eri ulottuvuuksia. Tässä luvussa avaan biologisen sukupuolen, sosiaali-

sen sukupuolen ja eletyn sukupuolen käsitteitä. Kerron myös lyhyesti siitä mitä ovat muun-

sukupuolisuus, intersukupuolisuus ja trassukupuolisuus ja kuinka ne eroavat toisistaan. Su-

kupuolen käsitteeseen liittyvät voimakkaasti myös sukupuoliroolit, sekä sukupuolistereoty-

piat, sillä karkean sukupuolen kaksijakoisuuden vuoksi yhteiskunnassamme on erilaisia odo-

tuksia, yleistyksiä ja uskomuksia tietylle sukupuolelle sopivasta toiminnasta, mielenkiinnon-

kohteista ja taidoista. Sukupuoliroolin ja sukupuolistereotypian lisäksi keskityn tässä kappa-

leessa myös feminiinisyyteen ja maskuliinisuuteen, joilla viittaan kulttuurisiin merkkeihin, 

joita voidaan hyödyntää sukupuolta esitettäessä. Esittelen myös neljä teoriaa siitä, kuinka 

näihin sukupuolirooleihin opitaan ja mikä merkitys sosialisaatiolla, perheellä, kodilla ja ym-

päristöllä on tässä prosessissa. Tämän luvun lopussa esittelen vielä aikaisempia tutkimuksia 

samaan aiheeseen liittyvistä tutkimuksista, joissa on käsitelty sukupuolirooleja ja sukupuo-

listereotypioita. Näistä tutkimustuloksista luon myös perustan oman tutkimukseni aineiston 

analyysille.  

2.1 Sukupuoli 

Ymmärrämme usein sukupuolen käsitteellä henkilön biologisen sukupuolen, vaikka suku-

puoli on käsitteenä paljon moninaisempi ja koostuu eri ulottuvuuksista. Biologinen suku-

puoli määrittyy ihmisen anatomisista ja hormonaalisista tekijöistä, ja se jakaa meidät fyysis-

ten ominaisuuksiemme perusteella miehiksi ja naisiksi. Biologisen sukupuolen määritelmä 

on suhteellisen pysyvä, mutta se kuitenkin koettiin riittämättömäksi ja 1970-luvulla biologi-

sen sukupuolen rinnalle otettiin käyttöön myös sosiaalisen sukupuolen käsite. Sosiaalisen 

sukupuolen käsitteellä pyritään siihen, ettei sukupuolta katsottaisi ainoastaan henkilön fyy-

sisinä ominaisuuksina, vaan laajempana kokonaisuutena sosiaalisia, kulttuurisia ja psykolo-

gisia eroja. (Robinson & Jones-Diaz, 2006, 131; Ylitapio-Mäntylä, 2012b, 20–22.) Sosiaa-

linen sukupuoli muuttaa ajan kulun myötä jatkuvasti muotoaan, eikä se pysy koskaan täy-

dellisesti samana. Sen vuoksi sosiaalisen sukupuolen tarkka määritteleminen on vaikeaa 

(Butler, Pulkkinen & Rossi, 2006, 57). Sipilä (1998, 30) kuitenkin katsoo sosiaaliseen suku-

puoleen kuuluvaksi kaikki opitut sukupuolia erottavat ominaisuudet, kuten ilmeet, eleet ja 
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pukeutuminen. Lisäksi hän näkee sosiaalisen sukupuolen viittaavan myös psyykkisiin ja 

emotionaalisiin ominaisuuksiin, jotka kulttuurissa yhdistetään naisiin ja miehiin.  

Englannin kielessä biologiseen sukupuoleen viitataan sanalla ”sex” ja sosiaaliseen sukupuo-

leen käsiteellä ”gender”. Ensin mainittua käytetään kielessä silloin, kun halutaan painottaa 

sukupuolen biologisia tai fyysisiä ominaisuuksia, ja jälkimmäistä, kun sukupuolia tarkastel-

laan kulttuurin muovaamina sosiaalisina ryhminä. (Määttä & Turunen, 1991, 14–15.) Bio-

logisen sukupuolen henkilö saa syntymässään, joten se on suhteellisen muuttumaton omi-

naisuus. Miesten ja naisten väliset biologiset erot tiedetään suhteellisella varmuudella, kun 

taas sosiaalisen sukupuolen määritteleminen on huomattavasti haastavampaa. Sosiaalinen 

sukupuoli on opittu kanssakäymisessä toisten ihmisten ja ympäristön kanssa, ja se on alati 

muuttuva, sillä siihen vaikuttavat sekä aikakausi että kulttuuri.  (Gordon & Lahelma, 1990, 

141; M. Haataja ym., 2005, 14–15.) Toisinaan käytetään myös käsitettä kulttuurinen suku-

puoli, jonka voi nähdä tarkoittavan samaa kuin sosiaalinen sukupuoli. Kyseessä on kuitenkin 

enemmänkin käyttäytymismalli tai rooli, jonka olemme oppineet, ja johon emme voi itse 

vaikuttaa. Kulttuurista sukupuolta pidetään saatuna roolina, jolle yhteiskunta asettaa nor-

meja ja odotuksia, jonka tuloksena kulttuurinen sukupuolemme muovautuu. (Allard, 1995, 

23–24.) Sukupuoli on siis yksilöllisten, kulttuuristen ja sosiologisten tekijöiden summa, joka 

rakentuu historiallisten ja yhteiskunnallisten ehtojen puitteissa (Reisby, 1999, 22–23).  

Suomen valtio ei tunnusta sukupuolena kuin naisen ja miehen, vaikka läpi historian on eri 

kulttuureissa nähty sukupuolten moninaisuuden olevan osa ihmisten kokemusmaailmaa. Su-

kupuolen kaksinaisjakoon sijoittumattomia sukupuolia on ollut kaikissa kulttuureissa ja niitä 

ovat lukuiset historioitsijat ja antropologit dokumentoineet. Suomessa juridinen sukupuoli 

on kaikilla kansalaisilla merkitty henkilötunnukseen, joka otettiin Suomessa käyttöön 1960-

luvulla. Lapsen syntyessä tämän sukupuoli määritetään ensisijaisesti sukuelinten rakenteen 

perusteella ja sairaalasta tieto ilmoitetaan väestörekisterijärjestelmään, josta lapsi saa henki-

lötunnuksen. (Healey, 2014, 2; Väestörekisterikeskus, 2013.)  

Suomessa on käytössä käsite muunsukupuolisuus, jolla tarkoitetaan sukupuoli-identiteettiä, 

joka ei ole osa kaksijakoista sukupuolijärjestelmää. Muun sukupuolinen voi siis olla henkilö, 

joka ei ole mies eikä nainen, vaan jotain siltä väliltä tai näiden sekoitus. Samaa käsitettä 

voidaan käyttää myös yleiskäsitteenä erilaisille sukupuolille tai henkilökohtaisena, omaa su-

kupuolta kuvaavana käsitteenä. Käsite on syntynyt tarpeesta kuvata sukupuolta, joka ei 
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mahdu sukupuolten kaksijakoon. Muunsukupuolinen ihminen voi olla myös kaksisukupuo-

linen tai monisukupuolinen, jolloin yksilöllä on kokemus useista sukupuolista rinnakkain. 

Osa ihmisistä voi kuvata itseään myös sukupuolettomiksi eli neutreiksi ja sanoutua irti koko 

sukupuolijaottelusta. (Aarnipuu, 2008, 78-79; Healey, 2014, 2; Transtukipiste, 2015.) Muun-

sukupuolisuutta ei tule kuitenkaan sekoittaa intersukupuolisuuteen tai transsukupuolisuu-

teen. Intersukupuolisella ihmisellä tarkoitetaan yksilöä, jonka sukupuolta ei voida selvittää 

fyysisten ominaisuuksien perusteella yksiselitteisesti, sillä hänellä on kehollisia piirteitä 

kummastakin sukupuolesta tai sukupuoliset tunnusmerkit ovat epäselvät. Koska Suomi ei 

tunnista sukupuolina kuin naisen ja miehen, intersukupuoliset lapset leikataan syntymänsä 

jälkeen jompaankumpaan sukupuoleen. (Huuska & Karvinen, 2012, 40; Ylitapio-Mäntylä, 

2012b, 20–21.) Transsukupuoliset kokevat syntyneensä väärän sukupuolen kehoon. He pää-

tyvät yleensä korjaamaan sukupuolensa kirurgisesti tai hormonaalisesti vastaamaan sitä su-

kupuolta, jonka he kovat omakseen. (Lehtonen, 2007, 20.) 

2.2 Sukupuoliroolit ja sukupuoli-identiteetti 

Huttunen (1990, 9–10) määrittelee sukupuoliroolit odotusten ja normien summiksi, jotka 

kohdistetaan henkilön käyttäytymiseen, pukeutumiseen ja persoonallisuuteen hänen suku-

puolensa vuoksi. Keskisen ja Hopearuoho-Saajalan (1994, 17–18) mukaan sukupuoliroo-

leissa on kyse siitä, minkälainen käytös liitetään kuhunkin sukupuoleen, ja mitä miehiltä ja 

naisilta odotetaan. Heidän mukaansa sukupuoliroolit ovat elinympäristöstä opittuja ja ne 

saattavat muuttua iän ja muotivirtausten myötä ja ympäristön paineiden vuoksi, sekä vaih-

della yksilöstä, kulttuurista ja tilanteesta toiseen. Sukupuoliroolit ovat osa sukupuolistereo-

tyyppistä ajattelutapaa, jolloin tehdään yleistyksiä eri sukupuolelle ominaisista taidoista ja 

ominaisuuksista. Tämä ajattelutapa voi vaikuttaa erinäisiin valintoihin yksilön elämän ai-

kana harrastuksesta, opintoihin ja sitä myötä ammattiin. (Ylitapio-Mäntylä, 2012b, 23.)  

Sukupuoliroolien muodostumisen vaikuttaa oleellisesti kulttuuri ja ympäröivä yhteiskunta, 

jossa sukupuolet elävät. Roolikäsitykset ja käsitykset miesten ja naisten eroista muodostuvat 

jo varhaisessa iässä. Lapsi oppii kotona ja päiväkodissa miehen ja naisen rooleista seuraa-

malla aikuisten toimintaa ja puhetta. Vanhempien odotukset lasta kohtaan perustuvat usein 

sukupuolistereotypioihin, siihen millainen tyttö tai poika hänestä kasvaa. Yhteiskunnas-
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samme harhaisesti uskotaan, että miehet ja naiset muodostaisivat hyvin yhteneväiset ja toi-

sistaan poikkeavat ryhmät. Kuitenkin jo näiden ryhmien sisällä on moninaisuutta yhtä paljon 

kuin sukupuoltenkin välillä. (Haataja ym., 2005, 61–62; Ylitapio-Mäntylä, 2012a, 91.) 

Miehillä ja naisilla on biologis-rakenteellisia eroja esimerkiksi hormonitoiminnassa, aivojen 

rakenteissa ja aistijärjestelmässä (Määttä & Turunen, 1991, 65–66). Moir, Mattila ja Jessel 

(1991, 88–89) selittävätkin sukupuolten käyttäytymisen erot vahvasti biologisiksi tekijöiksi, 

sillä esimerkiksi miesten aggressiivisuus ja mekaaninen lahjakkuus johtuvat siitä, että heillä 

miessukupuolihormonitaso on korkeampi kuin naisilla. Kuitenkin Määttä ja Turunen (1991, 

65) katsovat, että sukupuolirooleihin oppimisessa sosiaalisella kanssakäymisellä on merkit-

tävämpi vaikutus kuin biologialla. Myös Huuska (2011, 224) esittää, että lapsen sukupuoleen 

kasvamiseen ja kehittymiseen vaikuttavat ympäristö, varhainen vuorovaikutus ja lapsi itse, 

geenejä kuitenkaan unohtamatta.   

Huttunen (1990, 15) perehdyttää lukijan käsitteiden sukupuoli-identiteetti ja sukupuolirooli-

identiteetti sisältöihin ja eroihin teoksessaan. Yksilön sisäistä, pysyvää ja subjektiivista kä-

sitystä omasta biologisesta sukupuolesta kutsutaan sukupuoli-identiteetiksi. Sukupuoli-iden-

titeetti on keskeinen osa yksilön minäkuvaa ja se harvoin eroaa henkilön biologisesta suku-

puolesta. Sukupuolirooli-identiteetti taas viittaa henkilön käsitykseen omasta sosiaalisesta 

sukupuolestaan ja siitä millaisia sukupuolirooleja hän toteuttaa. Kysymys on siitä, missä 

määrin yksilö katsoo itsellään olevan sellaisia ominaisuuksia, joita yleisesti liitetään mie-

heen ja naiseen. Sukupuolirooli-identiteetti kehittyy koko elämän ajan. Huttusen (1990, 16) 

mukaan sukupuoli-ja sukupuolirooli-identiteetit ymmärretään usein synonyymeiksi, jolloin 

hämärtyy ero biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välillä. 

Sukupuoli-identiteetti voi joko vastata tai olla vastaamatta syntymässä määritettyä suku-

puolta Lapsi alkaa samaistua jompaankumpaan sukupuoleen jo kahden vuoden iässä ja su-

kupuoli-identiteetti vakautuu yleensä lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana. (Girshick, 

2008, 2.) Vilkka (2010) määrittelee sukupuoli-identiteetin sukupuoleen liittyväksi itse mää-

ritellyksi minäkuvaksi, joka muodostuu suhteessa ympäröivään maailmaan. Sukupuoli-iden-

titeetin rakentumiseen vaikuttavat yhtäaikaisesti sekä keholliset että juridiset ja sukupuolen 

sosiaaliset ulottuvuudet, mukaan lukien myös erilaiset psyykkiset kokemukset. Sukupuoli-

identiteetti muodostuu monenlaisten tiedostettujen ja tiedostamattomien sosiaalisten käytän-

töjen ja kulttuuristen kokemusten avulla, kuten myös sukupuoleen liittyvien tapojen, teko-

jen, tunteiden, elettyjen vuorovaikutusprosessien ja niille annettujen merkitysten myötä. 
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(Vilkka, 2010, 46, 167.) Lapsi, joka toimii sukupuoliodotusten vastaisesti voi kehittää de-

fenssejä suojellakseen psyykettään ja siten tukahduttaa sukupuoli-identiteettinsä. Tällöin su-

kupuoli-identiteetin kehittyminen voi viivästyä ja lapselle voi kehittyä sukupuoliristiriita eli 

ristiriita sukupuolen kahden ulottuvuuden välillä, joita ovat yksilön oma sisäisen kokemus, 

sekä ulkomaailman tulkinnat ja määritelmät. (M. Huuska, 2011, 227.)  

Keskinen ja Hopearuoho-Saajala (1994, 19–20) määrittelevät sukupuoli-identiteetin kehit-

tymisen kolme vaihetta. Ensimmäinen vaihe on saavutettu kun lapsi tietää olevansa joko 

poika tai tyttö ja osaa luokitella myös muut ihmiset miehiksi ja naisiksi. Tämä vaihe tapahtuu 

yleensä lapsen ensimmäisten elinvuosien aikana, sillä jo yhden vuoden ikäinen lapsi erottaa 

sukupuolella tyypillisiä piirteitä, kaksivuotias tunnistaa kuvasta oman sukupuolensa ja 

vuotta myöhemmin myös toisen sukupuolen ulkoisten tunnusmerkkien avulla. Toisessa ke-

hitysvaiheessa, noin neljävuotiaana, lapsi ymmärtää sukupuolen jatkuvuuden. Lapsi ymmär-

tää, että sukupuoli pysyy samana kautta aikojen, mutta ymmärtämiseen vaikuttavat voimak-

kaasti ulkoiset ominaisuudet, kuten hiukset ja vaatteet. Poikalapsi voi tässä vaiheessa vielä 

sanoa, että hän on tyttö kun hän pukee mekon päällensä. Vasta kolmannessa vaiheessa eli 

sukupuolen pysyvyyden vaiheessa lapsi alkaa ymmärtää, että sukupuoli on riippumaton ul-

koisista ominaisuuksista. Tämä vaihe saavutetaan yleensä 7-vuotiaana.  

Sukupuoliroolit toimivat yhdenlaisena sosiaalisena erottelijana, joka iskostetaan mieliimme 

jo lapsena. Näin naisiin ja miehiin liitetyt kulttuuriset ja sosiaaliset odotukset kulkevat su-

kupolvesta toiseen ikään kuin luonnollisena järjestelmänä. Tämä on ongelmallista, sillä su-

kupuoliroolien ajatteleminen luonnollisena järjestelmänä estää meitä kyseenalaistamasta 

niitä. Näin sukupuoliroolit otetaan vastaan itsestäänselvyyksinä, jolloin niistä muodostuu 

sukupuolistereotypioita. (Lindroos, 1997, 25–26.) Takalan (1974, 56) mukaan yhteisöä voi-

daan kuvata erilaisten rooliasemien järjestäjäksi, jossa yksilöt kasvaessaan ja aikuistuessaan 

muokkautuvat suorittamaan erilaisia rooleja. Tämän järjestelmän voi katsoa varmistavan 

sitä, että tärkeät yhteisöä säilyttävät ja kehittävät tehtävät tulevat hoidetuksi ja yhteisön jat-

kuvuus on taattu. Yksilöt erikoistuvat erilaisiin tehtäviin ja jokaista rooliasemaa varten muo-

dostuu pysyviä käyttäytymismalleja, joihin uuden sukupolven jäsenet sosiaalistetaan.  

Sukupuolirooleja on ajateltu olevan kaksi, feminiininen ja maskuliininen. Feminiinisyydellä 

tarkoitetaan naisellisuutta tai naiseutta ja maskuliinisella miehisyyttä. Näitä sukupuoliroo-

leja luonnehtivat eri sukupuoliin liittyvät odotukset. Feminiinisyys ja maskuliinisuus voi-
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daan nähdä koostuvan myös erilaisista rooleista, joissa kussakin on erilaisia odotuksia. Täl-

laisia rooleja ovat esimerkiksi sisar, vaimo, ja äiti tai aviomies, isä ja elättäjä. (Huttunen, 

1990, 9–10.) Lahelman (1995, 51) mukaan sukupuolta ei tulisi tarkastella pelkkänä abstrak-

tina ihmisen ominaisuutena tai roolina, vaan suhteena, joka konkreettisesti määrittyy kussa-

kin historiallisessa tilanteessa. Se mitä on määritelty maskuliiniseksi tai feminiiniseksi on 

vaihdellut eri kulttuureissa eri aikoina. Yksi juurtuneimpia näkemyksiä kulttuurissamme on 

ajatus kahdesta fyysisessä, psyykkisessä ja sosiaalisessa mielessä vastakkaisesta sukupuo-

lesta, johon liittyy myös maskuliinisuuden arvottaminen feminiinisyyttä korkeammalle.  

Feminiinisyys ja maskuliinisuus ovat kulttuurisia merkkejä, eleitä ja tyylejä, joita voi hyö-

dyntää sukupuolta esitettäessä (Ylitapio-Mäntylä, 2012b, 24). Nainen tai mies voi todentaa 

sukupuoltaan korostamalla esimerkiksi ulkonäköään yhteiskunnassamme vallitsevilla mie-

likuvilla feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta (M. Haataja ym., 2005, 63).  Ylitapio-

Mäntylän (2012b, 24) mukaan perinteisesti on katsottu, että feminiinisyyteen kuuluvat hoi-

vaaminen, auttavaisuus ja heikkous. Maskuliinista on tekninen osaaminen, vahvuus ja roh-

keus. Maskuliinisuus ja feminiinisyys ymmärretään usein toistensa vastakohdiksi. Kuitenkin 

niiden sisällöt voivat vaihdella suurestikin sen mukaan mitä missäkin kulttuurissa arvoste-

taan ja pidetään hyödyllisenä. Feminiinisen ja maskuliinisen raja on häilyvä, sillä jokaisessa 

ihmisessä on eri määrä naisellisuutta ja miehisyyttä (Ylitapio-Mäntylä, 2012b, 24). Masku-

liinisen ja feminiinisen kategorian rinnalle voidaan nosta kolmaskin luokka, androgynia. 

Androgyyneiksi voidaan kutsua ihmisiä, joilla on sekä maskuliinisia että feminiinisiä piir-

teitä. Tähän luokitteluun on päädytty, koska kaikesta huolimatta ei voida automaattisesti aja-

tella, että kaikista ihmisistä tulisi sukupuolistereotypioiden mukaisia miehiä ja naisia. 

(Määttä & Turunen, 1991, 18.) Androgyyni nainen voi esimerkiksi olla perhekeskeinen, 

hellä ja hoivaava, mutta myös miehille tyypillisesti kilpailunhaluinen ja suorituskeskeinen. 

Sukupuolten valtarakenne kuvaa hierarkkisuutta ja sen myötä epätasa-arvoa. Henkelin 

(2010, 21–23) mukaan tämä arvoasteikollisuus perustuu kolmeen seikkaan, jotka ovat suku-

puolten eriyttäminen, mies normina ja heteronormatiivisuus. Sukupuolen eriyttämisellä 

Henkel viittaa sukupuolten kahtiajakoon ja erilaisten ominaisuuksien jakamiseen ja luokit-

teluun näihin kahteen puoliskoon. Tämä jako ei ole luonnollinen, sillä se hämärtää miesten 

ja naisten sisäiset eroavaisuudet, eikä kata elettyjen sukupuolten kirjoa. Miehet normina viit-

taa miehiin ihmisnormeina. Se on käsitteenä hyvin lähellä maskuliinisen hegemonian käsi-

tettä, joka viittaa maskuliinisuuden ylivaltaan. Maskuliininen hegemonia ei kuitenkaan sorra 

naisia, vaikka se näkeekin miehet ja pojat naisten ja tyttöjen yläpuolella. Oikeastaan se tekee 
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karhunpalveluksen miehille ja pojille rajaamalla heille hyväksytyn olemisen hyvin kapeaksi 

ja näin sallii naisille enemmän mahdollisuuksia ylittää sukupuolten rajoja. (Henkel, 2010, 

21.) Heteronormatiivisuus on hetero-oletus, joka kohdistuu länsimaisessa yhteiskunnassa 

sen kaikkiin jäseniin. Heteroseksuaalisuus nähdään siis normina ja sen ulkopuolelle katso-

taan jäävän poikkeavien seksuaalisuuksien lisäksi sukupuolet, jotka eivät sovi heteromiehen 

ja heteronaisen malliin. Käsitettä voidaan käyttää siis kuvaamaan sekä sukupuoleen, että 

seksuaalisuuteen liittyviä odotuksia. (Rossi, 2003, 120.) 

Butler, Pulkkinen ja Rossi (2006) näkevät sukupuolen performatiivisena. Hänen mukaansa 

sukupuolta luodaan erilaisissa sosiaalisissa esiintymisissä sukupuoliteoilla, joilla viitataan 

tietynlaisiin eleisiin, liikkeisiin ja tyyleihin, jotka muodostavat sukupuolta. Sukupuoliteoil-

laan ja niitä toistamalla yksilö voi koodata itsensä mieheksi tai naiseksi. Nämä toisteiset teot, 

representaatiot, muodostuvat yhteiskunnassa, mutta samaan aikaan ne itse rakentavat ja uu-

delleen tuottavat määritelmiä ja mielikuvia. Sukupuolen representaatiot luovat sukupuolesta, 

miehestä ja naiseudesta, saavuttamattomia utopioita. Maskuliinisuus ja feminiinisyys ovat 

siis kulttuurisia sopimuksia, eivätkä yksiselitteisiä naiseuden ja mieheyden määritelmiä. 

(Butler, Pulkkinen & Rossi, 2006, 234–236; Paasonen, 2010, 41.) 

Sukupuoliroolien oppimisesta on monia teorioita, jotka ovat osittain päällekkäisiä. Osa tut-

kijoista ajattelee, että vain biologiset tekijät vaikuttavat sukupuolirooleihin, ja osa taas uskoo 

sukupuoliroolien määräytyvän monesta eri tekijästä. (Arffman & Brunell, 1984, 28.) Seu-

raavaksi esittelen näistä teorioista neljä: sosiaalisen oppimisen teorian, kognitiivisen oppi-

misen teorian, psykoanalyyttisen samaistumisteorian ja sukupuoliskeemateoria.  

Sosiaalisen oppimisen teoria painottaa sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvan oppimisen aikaan-

saamaa persoonallisuuden muodostumista ja kehittymistä. Prosessin alussa lapsi oppii ensin 

erottelemaan sukupuolisidonnaisia käyttäytymismalleja seuraamalla muiden ihmisten käyt-

täytymistä sosiaalisissa tilanteissa. Tämän jälkeen hän yleistää nämä spesifit oppimiskoke-

mukset uusiin tilanteisiin ja lopuksi alkaa käyttäytyä sukupuolisidonnaisesti. Lapsen valit-

semat käyttäytymismallit riippuvat mallien tuottamista seurauksista, eli siitä onko käyttäy-

tymistä moitittu vai palkittu. Yleensä sukupuolen mukainen käyttäytyminen palkitaan ja vas-

takkaista rangaistaan. Tällä tavoin lapset oppivat ne käyttäytymismallit mitkä ovat kumman-

kin sukupuolen kannalta toivotumpia ja tavallisempia. (Arffman & Brunell, 1984, 39; Määttä 

& Turunen, 1991, 31–32.) 
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Kognitiivinen teoria selittää lasten sukupuoliroolikäsityksen syntymistä. Teorian kehittäjän 

Kohlbergin mukaan tärkein kehityksellinen tehtävä lapsilla on ymmärtää sukupuolen pysy-

vyys. Lapsi voi jäljitellä samaa sukupuolta olevaa vasta, kun sukupuolen jatkuvuus-käsite 

on muodostunut hänelle. Lapsi tekee aktiivisesti havaintoja ympäröivästä maailmastaan ja 

näiden havaintojensa elämysten pohjalta hän valikoi oppimaansa pyrkien sopeutumaan fyy-

sis-sosiaaliseen ympäristöönsä. Teorian mukaan biologiset vaistot tai kulttuurinormit eivät 

säätele sukupuoliroolien oppimiskehitystä, vaan lapsi orientoituu itse sosiaaliseen maail-

maansa. (Keskinen & Hopearuoho-Saajala, 1994, 25; Määttä & Turunen, 1991, 33–34.) 

Freudin psykoanalyyttisen teorian mukaan lapsi oppii sukupuoliroolinsa samaistumalla sa-

maa sukupuolta olevaan vanhempaansa. Lapsi pyrkii vanhempansa kaltaiseksi omaksumalla 

tämän ominaisuuksia, joihin kuuluvat myös sukupuolirooliasenteet- ja käyttäytyminen. Tä-

hän samaistumisprosessiin kuuluu matkimista, yrityksiä ja erehdyksiä, sekä vanhemman oh-

jaamista ja neuvontaa. Kyseessä on eräänlainen ratkaisu varhaislapsuuden oidipaalivai-

heella, jossa lapsi pyrkii samaan vastakkaisen sukupuolen vanhemman ihailua. (Määttä & 

Turunen, 1991, 23) 

Sukupuoliskeemateoriassa on piirteitä sekä kognitiivisesta kehitysteoriasta että sosiaalisen 

oppimisen teoriasta. Teorian mukaan lapsen oma kognitiivinen prosessointi ohjaa sukupuo-

lityypittelyä, erottelu opitaan sosiaalisessa yhteisössä ja tyypittely on opittu ilmiö. Lapselle 

alkaa muodosta sukupuoliskeemoja noin kahden tai kolmen vuoden iässä, kun lapsi huomaa 

eron miesten ja naisten välillä. Sukupuoliskeeman muodostuessa lapsi havaitsee ensin kar-

keita eroja maskuliinisten ja feminiinisten mallien käyttäytymisessä. 4-6 – vuotiaana suku-

puolelle tyypilliset toimintatavat ja ominaisuudet alkavat jäsentyä ja 8-10 – vuotiaana nämä 

jäsentyneet havainnot sisältävät myös yksityiskohtia sekä omasta että vastakkaisesta suku-

puolesta. Skeemateorian mukaan lapsi tarvitsee avukseen malleja ja sääntöjä siitä, miten 

miehet ja naiset toimivat, sillä se auttaa lasta luomaan ymmärrystä ja järjestystä muuten kaa-

osmaiseen kokemusten ja tietojen tulvaan. (Keskinen & Hopearuoho-Saajala, 1994, 26–27.) 

Tässä tutkimuksessa näen sukupuoliskeemateorian parhaiten sopivana teoriana sukupuoli-

rooleihin oppimisesta, sillä se pitää sisällään osia sekä kognitiivisesta kehitysteoriasta että 

sosiaalisen oppimisen teoriasta. Koen, että näiden kaikkien yhdistelmä on teoriana osuvin 

tämän päivän yhteiskunnassa, sillä sukupuoliroolien oppiminen on moninainen prosessi, jo-

hon vaikuttavat yhtä lailla sosiaaliset tapahtumat, vuorovaikutus ja ympäristö. Freudin psy-
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koanalyyttisen teorian näkisin jo osittain vanhentuneen, sillä teoria korostaa liiaksi nimen-

omaan samaa sukupuolta olevan vanhemman merkitystä sukupuolirooleihin oppimisessa. 

Nykypäivän lapset elävät monenlaisissa perheissä, ja toisinaan perheeseen ei kuulu edes sa-

maa sukupuolta olevaa vanhempaa. Lapset oppivat sukupuolirooleja siitä huolimatta, 

vaikkei heillä kotona olisikaan miehen tai naisen mallia. 

2.3 Sukupuolistereotypiat 

Yleisesti stereotypioilla tarkoitetaan johonkin ihmisryhmään liitettyjä piirteitä, tapoja, ky-

kyjä ja odotuksia riippumatta ryhmään kuuluvan ihmisen yksilöllisistä ominaisuuksista. Su-

kupuolistereotypiat ovat siten miehiin ja naisiin, sekä tyttöihin ja poikiin liitettyä yleistyksiä 

ja mielikuvia. Sukupuolistereotyyppinen ajattelutapa tekee yleistyksiä eri sukupuolelle omi-

naisista taidoista ja ominaisuuksista, ja voi näin vaikuttaa erinäisiin yksilön tekemiin valin-

toihin elämänsä aikana harrastuksesta opintoihin, ammattiin ja parisuhteeseen. Sukupuo-

listereotypiat ovat ongelma, sillä ne kaventavat, suuntaavat ja rajaavat yksilön taitoja, poten-

tiaalia ja kiinnostuksen kohteita. (Haataja ym., 2005, 57–64; Lahelma & Gordon, 1999, 28; 

Teräs, 2005, 57–58; Ylitapio-Mäntylä, 2012b, 23.) 

Leena Teräksen (2005) mukaan stereotypioiden tarkoitus on auttaa käsittämään laajempia 

kokonaisuuksia ja muodostamaan niistä kokonaiskuvia. Stereotypiat toimivat siis havainto-

jen perustana, mutta samalla kuitenkin yhden nimikkeen alle niputetaan hyvinkin erilaisia 

yksilöitä. Stereotypiat ovat pysyviä ja pinttyneitä kognitiivisia järjestelmiä, jotka eivät huo-

mioi yksilön piirteitä. Stereotypiat vaikuttavat sukupuoleen sosiaalistumiseen, sillä lasten 

kiinnostusta ohjataan niiden stereotypioiden mukaan, joiden ajatellaan liittyvän naiseuteen 

ja mieheyteen. (Teräs, 2005, 57–59.) Tämä tarkoittaa sitä, että lapsen tietyt kyvyt tulevat 

tuetuiksi ja toiset jäävät huomiotta. Stereotypiat ovat tyypillisesti niin perusteellisesti opit-

tuja, että niitä ei tunnisteta tai tiedosteta (Lahelma & Gordon, 1999, 95). Sukupuolistereoty-

pioiden ja sukupuoliroolien muodostumisessa erityisenä ongelmana pidetään aikuisen aktii-

visuutta ja lapsen passiivisuutta sukupuoleen sosiaalistamisessa. Lapsi nähdään vastaanotta-

vana osapuolena, joka ei saa tilaa oppia sosiaalista sukupuolta diskurssien välityksellä. (Al-

lard, 1995, 24.) 

Lapset omaksuvat sukupuolistereotypiat jo hyvin varhaisessa iässä. Jo kahden vuoden van-

hana lapset pystyvät nimeämään itsensä ja toiset tytöiksi ja pojiksi, ja kolmesta kuuteen ikä-
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vuoteen mennessä lapset ovat jopa aikuisia enemmän orientoituneet sukupuolistereotypioi-

den olemassaoloon ja he pitävät niitä totena. (Golombok & Fivus, 1994, 27.) Vaikka stereo-

typiat ovat yleistyksiä ja mielikuvia, niillä on kuitenkin suuri ohjaava voima ja ne vaikuttavat 

yksilön minäkäsitykseen. Stereotypiat vaikuttavat persoonallisuuteemme jo varhaisesta vuo-

rovaikutuksesta käsin, sillä omaksumme itseämme koskevat stereotypiat vuorovaikutuk-

sessa ympäristön kanssa ja jaamme saman kulttuurikoodiston ja kasvatusperinteen. (Teräs, 

2005, 58.) 

Pienen lapsen kanssa vuorovaikutus perustuu aluksi kosketuksiin. ääniin ja ilmeisiin, sekä 

hoivaan ja huolenpitoon liittyviin toimintoihin. Lapsen rajallinen ilmaisukyky kuitenkin jät-

tää suuren tilan tulkinnoille, mikä tarkoittaa sitä, että lasta tulkitaan malttamattomasti mieli-

kuvien kautta. Samaan aikaan lapsi alkaa kuitenkin oppia kommunikoinnin esitaitoja ja ym-

päristönsä hahmottamista. Vuorovaikutuksen myötä hänen persoonallisuutensa alkaa kehit-

tyä. Lapsi on kuitenkin yhä riippuvainen lähipiirinsä hoivasta ja huolenpidosta, joten hänen 

kehittyvä persoonallisuutensa alkaa vastata lähipiirin odotuksiin varmistaakseen huolen ja 

hoivan jatkumisen. Nämä odotukset ja tulkinnat perustuvat enemmän tai vähemmän kulttuu-

rissamme vallalla oleviin sukupuolistereotypioihin. (L. Teräs, 2005, 59.) 

Teräksen (2005, 64–65) mukaan sukupuolistereotypiat eriarvoistavat. Toisen sukupuolen 

näkeminen vähempiarvoisena kuin toisen on ongelmallista, sillä tämä eriarvoisuus houkut-

telee vallankäyttöön ja se voi aiheuttaa konflikteja sukupuolten välille. Usein sukupuolten 

tasa-arvosta puhuttaessa esille nousee naisen aseman parantaminen, mutta totuus on, että 

sukupuolten tasa-arvon lisäämisessä on tilaa niin naisten kuin miestenkin huomioimiselle. 

Naisten aseman parantaminen ei ole miehiltä pois, samoin kuin tasa-arvo ei ole vain naisten 

asia.  

2.4 Sukupuolisosialisaatio 

Sukupuoli-identiteetin kehittyminen on sosialisaation tulosta. Sosialisaatioksi kutsutaan pro-

sessia, jonka aikana yksilöstä tulee jonkin yhteisön, esimerkiksi perheen, yhteiskunnan tai 

kulttuurin, jäsen. Sosialisaatiosta voidaan käyttää myös käsitteitä yhteiskunnallistaminen ja 

sopeuttaminen. Sosialisaatio alkaa heti syntymästä ja kestää läpi elämän. Se pitää sisällään 

ne asiat, jotka yhteisössä katsotaan hyväksyttäviksi, kuten sen mikä on hyvää tai pahaa ja 

mitä ja miten asioista puhutaan ja missäkin tilanteessa. Laajassa mittakaavassa sosialisaatio 
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käsittää kaikki ne prosessit, joiden myötä yksilöstä kehittyy yhteiskunnallisesti toimiva sub-

jekti. (Clayton, cop. 2003, 28; Siljander, 1997, 9.)  

Antikaisen (1993, 76) mukaan sosiaalistuminen tapahtuu toiminnassa ja se on luonteeltaan 

vuorovaikutusta toisten ihmisten kanssa. Ihminen siis saavuttaa täysimääräisen yksilöllisen 

sosiaalisen ja psykologisen subjektiivisuuden fyysisen subjektinsa rinnalle toimiessaan mui-

den subjektien kanssa. (Fornäs 1998, 280) Ihmisen sosiaalisella kehityksellä nähdään olevan 

kaksi päämäärää, joita ovat sosialisaatio ja yksilöityminen. Sosialisaatiolla on kaksoisfunk-

tio, sillä sosiaalistumisen rinnalla tapahtuu myös yksilöllisten valmiuksien kehittyminen. 

Yksilö ja yhteiskunta pidetäänkin varsin erillisinä ja jopa vastakkaisia joissakin sosialisaa-

tiota koskevissa teorioissa. Sosialisaatiossa ihminen liittyy muihin ja sitä kautta yhteiskun-

taan ja yksilöityminen taas viittaa minätunteen ja identiteetin kehittymiseen. Sosiaalistumi-

nen tapahtuu tietyissä toimintaympäristöissä ja tilanteissa, eli sosialisaatioagentuureissa. 

Lapsen pääasiallinen toimintaympäristö on perhe ja muita ympäristöjä esimerkiksi vertais-

ryhmät, koulu ja joukkotiedotus. Psykologisena prosessina sosiaalistuminen on sekä kehitys- 

että oppimistapahtuma. (Antikainen, 1993, 77–78.)  

Sosialisaatiossa on nähtävissä kolme eri vaihetta eli kolme erilaista sosiaalistajaa. Näitä ovat 

primaari, sekundaari ja tertiääri sosialisaatio, joista voidaan puhua myös ensisijaisena, tois-

sijaisena ja kolmannen sijan sosialisaationa. Koti nähdään useimmiten lapsen pääasiallisena 

sosiaalistaja. Perheen lisäksi ensisijaiseen sosialisaatioon kuuluvat myös muu suku ja lähi-

piiri. Kyseessä on siis lapsen ensi kosketus sosialisaatioon, joka pitää sisällään perustaidot 

kuten syömisen ja liikkumisen, sekä perusarvot. Koulua pidetään erityisesti lapsen toissijai-

sena sosiaalistajana, sillä kasvatukselliset instituutiot muovaavat lapsia välittämällä arvoja, 

jotka lapsen tulisi hallita, jotta hän pärjäisi ja pystyisi toimimaan jokapäiväisessä elämässä. 

Muita toissijaisia sosiaalistajia ovat esimerkiksi harrasteryhmät ja oma ammattiryhmä. Tässä 

sosialisaation vaiheessa yksilö perehtyy kansalaistaitoihin ja lisää omaa ymmärrystään eriy-

tyneistä maailmankuvista ja merkityksistä. Tertiäärisestä eli kolmannen sijan sosialisaatiosta 

puhuttaessa tarkoitetaan yksilön yhteyksiä sosiaalisiin organisaatioihin, poliittisiin rakentei-

siin ja tiedotusvälineisiin. (Berger & Luckmann, 1967, 129–146; Clayton, cop. 2003, 28.)  

 

Sosialisaation myötä lapsi oppii sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolin kehittymisen edel-

lyttämät tiedot, taidot ja asenteet, jotka muokkaavat hänen ajatteluaan ja valintojaan. Tätä 

prosessia kutsutaan sukupuolisosialisaatioksi. Prosessi alkaa heti lapsen syntymästä ja jo 2-
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vuotiailla lapsilla saattaa olla stereotyyppisiä käsityksiä maskuliinisuudesta ja feminiinisyy-

destä. (Arffman & Brunell, 1984; Lahelma, 1987, 29.) Samalla lapselle välittyy myös suku-

puolijärjestelmä, joka on kulttuurisidonnainen ja hitaasti muuttuva rakenne, joka tuottaa, yl-

läpitää ja vahvistaa sukupuolirooleja (Haataja ym., 2005, 103). Tämä järjestelmä on vahvasti 

kietoutunut yhteiskuntamme rakenteisiin, instituutioihin, kulttuuriin ja tapaamme ajatella 

(Lahelma, 1995, 62). 

Sukupuolirooleihin sosiaalistumisprosessissa suurin vaikutus on vanhemmilla, lähisukulai-

silla, ikätovereilla ja vertaisryhmillä, sekä koululla ja sen opettajilla. Kasvavalla lapsella on 

suuri samaistumisen tarve ja tietyssä iässä hän alkaa omaksua itsellensä tärkeiden ihmisten 

käyttäytymismalleja, arvoja, ihanteita ja asenteita. (Arffman & Brunell, 1984, 41–42; Määttä 

& Turunen, 1991, 21.) Ensisijaisesti kuitenkin vanhemmat vaikuttavat lapsen sukupuoliroo-

likäyttäytymiseen, sillä heti lapsen syntymän jälkeen he alkavat kohdella lasta tyttönä tai 

poikana. Lapsen vanhetessa yhdenmukaisuuden tunne paine on suuri ja kaveripiirin merkitys 

sosiaalistajana kasvaa. Sukupuolirooleihin sosiaalistumisessa oma vaikutuksensa voi olla 

myös symbolisilla vaikuttajilla, jotka eivät niinkään luo uusia sukupuoliroolikäsityksiä, vaan 

pikemminkin vahvistavat ja ylläpitävät jo vakiintuneita käsityksiä. Tällaisia vaikuttajia ovat 

esimerkiksi televisio, kirjat, lelut ja elokuvat. (Arffman & Brunell, 1984, 42.) 

Rauste-von Wrightin (1984, 115) mukaan koulun tehtävä on avartaa ja monipuolistaa yh-

teiskunnan jäsenten maailman kuvaa. Koulutuksen siis tulisi pyrkiä saamaan aikaan muu-

tosta sukupuoliroolien alueilla, mutta oppilaita sosiaalistetaan tavalla, joka kehittää ja yllä-

pitää vallitsevia valtasuhteita. Koulussa sukupuolen muotoutumiseen vaikuttavat opetus-

suunnitelmat, koulun henkilökunta ja oppilaat, opetusmenetelmät, oppimateriaali, sekä ope-

tuksen organisointi, sillä ne kaikki tuovat kouluun oman tulkintansa sukupuolesta. (Broady, 

Kämäräinen, Neste, & Rostila, 1986, 127.) Opettaja vaikuttaa oppilaidensa sukupuolirooli-

käsityksiin omalla käytökselleen, asenteillaan, sekä välittämällään informaatiolla (Määttä & 

Turunen, 1991, 69). Huttusen ja Happosen mukaan (1974, 28) opettajan vaikutus ei kuiten-

kaan ole yksiselitteinen, vaan sukupuoliroolikäsitys muotoutuu opettajan kautta siten, että 

siihen ovat vaikuttaneet myös opettajan oma koulutus, sekä hänen taustatekijänsä edellä mai-

nittujen opetussuunnitelmien ja opetusmateriaalien ohella. Se millainen kasvatuksen kasvat-

taja on itse saanut, sekä millainen persoona kasvattaja on, vaikuttavat aina kasvattajan omaan 

kasvatustyöhön. On myös huomattava opettajankoulutuksen suuri merkitys opettajan am-

matti-identiteetin kehittäjä, sillä kasvatushenkilökunnan toiminta pohjautuu pitkälti koulu-

tuksen antamiin valmiuksiin, tietoihin, taitoihin ja asenteisiin.  
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Sukupuoleen liittyvät tiedot välittyvät seuraaville sukupolville useiden kanavien kautta. Täl-

laisia kanavia ovat Marjatta Tarmon (1989) mukaan yhteisössä vallitsevat sukupuoleen liit-

tyvät käsitykset, koti eli vanhemmat, sisarukset, sekä kodin asenteet ja käytännöt, koulu ja 

sen henkilöstö, toverit ja joukkoviestimet. Ainakin osa tästä välittyvästä tiedosta on kuiten-

kin tiedostamatonta. Tiedostamaton tieto siirtää traditionaalisia käsityksiä vahvasti, koska 

niitä on vaikea kyseenalaistaa ja pyrkiä muuttamaan.  

Teräs (2005, 61) näkee, että sukupuolisosialisaation avulla ylläpidetään ja uudelleen tuote-

taan vallitsevaa sukupuolten välistä epätasa-arvoa ja vinoutunutta vallan jakautumista. Yh-

teiskunnassa on sukupuolijärjestelmä, joka perustuu sukupuolten kahtiajakoon erillisiin ja 

toisistaan poikkeaviin ryhmiin. Näiden ryhmien välillä on hierarkkinen suhde, jossa mies 

asetetaan normiksi. Tämä tarkoittaa sitä, että miehisyyteen ja maskuliiniseen elämänpiiriin 

liittyville asioille annetaan suurempi arvo yhteiskunnassamme. Naisellisuuteen ja feminiini-

syyteen liittyvät seikat nähdään siten alempiarvoisina ja niistä tulisi pyrkiä pois, kohti mas-

kuliinisuutta. Tämä hierarkkisuus on syynä myös siihen, että tyttöjen helpompi ja hyväksyt-

tävämpi rikkoa ja venyttää sukupuolten rajoja, sillä näin he pyrkivät kohti tavoiteltavaa mas-

kuliinista elämänpiiriä. Sukupuolijärjestelmä sisältää sukupuolisopimuksen, jonka avulla 

tietoisesti tai tiedostamatta naisille ja miehille jaetaan eri työt, arvot, vastuualueet ja velvoit-

teet. Tämä vahvistaa sukupuolirooleja ja sukupuolistereotypioita.  

2.5 Tasa-arvokasvatus ja sukupuolisensitiivinen kasvatus 

Suomalaisessa yhteiskunnassa sukupuolten tasa-arvoa on rakennettu jo pitkään ja Suomi on 

monin tavoin sitoutunut edistämään sukupuolten tasa-arvoa. Tähän velvoittavat perustusla-

kimme (Suomen perustuslaki 731/1999) ja kansainväliset ihmisoikeussopimukset (Esim. 

Yleissopimus lapsen oikeuksista 59/1991; Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista kos-

keva yleissopimus 67/1986). Vaikka Suomea pidetäänkin kansainvälisesti tasa-arvoasiansa 

hyvin hoitaneena maana, on yhteiskunnassamme tästä huolimatta yhä vakaviakin tasa-arvo-

ongelmia, joiden eteen on tehtävä jatkuvaa työtä. (Jääskeläinen, Hautakorpi, Onwen-Huma, 

Niittymäki, Pirttijärvi, Lempinen & Kajander, 2015, 54–55.) Tällä tutkimuksella pyrin saa-

maan tietoa siitä onko kova työ sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tuottanut tulosta ja 

laajentanut lasten näkemyksiä sukupuolesta ja sen moninaisuudesta. Kristina Henkel (2010, 

11) määrittelee sukupuolten välisen tasa-arvon samoiksi oikeuksiksi ja mahdollisuuksiksi, 
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mutta myös velvollisuuksiksi henkilön sukupuolesta riippumatta. Tasa-arvoista on myös jo-

kaisen yksilön valinnanvapaus omaa elämäänsä koskevista asioista, ilman yhteisön pahek-

suntaa tai sallimusta (Haataja ym., 2005, 104). Lampelan (1996) mukaan sukupuolten tasa-

arvolla voidaan tarkoittaa erilaisia asioita, kuten miesten ja naisten yhtäläisiä oikeuksia 

perhe-elämässä, työelämässä ja yhteiskuntaelämässä. Sillä voidaan viitata myös ihmisen 

mahdollisuuksiin toimia ja tehdä ratkaisuja sukupuolestaan huolimatta. Sukupuolten tasa-

arvo korostaa myös naisten kokemusten hyväksymistä yhtä arvokkaina kuin miesten (Lam-

pela, 1996, 4). 

Tasa-arvokasvatus on sukupuolinäkökulmasta katsottuna tasa-arvon ja sukupuolittuneiden 

käytäntöjen huomioimista. Se koskettaa kaikkia kasvatuksen alueita: yhteisöllisyyttä, lasten 

kohtelua, esikuvia, materiaaleja, ympäristöjä ja tunteita (Teräs, 2010, 33). Toisin sanoen se 

merkitsee arjen käytäntöjen uudelleen arviointia tasa-arvoisemmasta näkökulmasta käsin. 

(Ylitapio-Mäntylä, 2012b, 26–27.)  Lahelman (1990, 37) mukaan tasa-arvo merkitsee tyttö-

jen ja poikien mahdollisuuksien laajentamista. Se tarkoittaa, ettei lasta tulisi kasvattaa hei-

dän sukupuolensa perusteella johonkin tiettyyn rooliin, vaan antaa heille mahdollisuudet to-

teuttaa itseään vapaasti omien kykyjensä ja taipumustensa mukaan. Kasvaminen yleisesti 

hyväksyttyihin ja jo vanhentuneisiin miehen ja naisen malleihin kahlitsee lasta ja johtaa 

eriarvoisuuteen. Tasa-arvokasvatus tarkoittaa tasa-arvoisten opetusmenetelmien käyttöä ja 

opetuksen sisältöjen suunnittelemista tältä pohjalta. Oppimateriaalien tulee myös tukea tasa-

arvoa ja sisältää hyviä samaistumisen kohteita sekä tytöille, että pojille. Tasa-arvokasvatuk-

seen kuuluu myös käytettyjen toimintatapojen kyseenalaistaminen, sekä kasvattajan itse-

reflektio ja oman työn kehittäminen. 

Ylitapio-Mäntylä (2012b, 26) määrittää sukupuolisensitiivisyyden taidoksi ottaa huomioon 

sekä sukupuolisuuden biologisen, että sosiaalisen näkökulman. Juutilaisen (2005, 31) mu-

kaan se on myös taitoa tiedostaa ja huomioida niin omat kuin muidenkin kasvattajien suku-

puolittuneet toimintatavat ja käytännöt. Sukupuolisensitiivisen pedagogiikan opetuksessa, 

toiminnassa ja materiaaleissa otetaan huomioon sukupuoli, se miten sitä arvostetaan, millai-

sia viestejä sukupuolista lapsille välitetään (Haataja ym., 2005, 103). Kasvatuksessa tulisi 

tunnistaa sukupuolen moninaisuus, sekä ymmärtää, että ei ole eroja vain tyttöjen ja poikien 

välillä, vaan myös tyttöjen ja poikien kesken. Sukupuolisensitiivisyys on siis sukupuolten 

välisten ja sisäisten erojen huomioimista, jonka tarkoituksena on osoittaa sukupuolten ste-

reotyyppissyys ja hierarkkisuus (Juutilainen, 2005, 30–31). Sukupuolisensitiivisyys sekoite-

taan usein sukupuolineutraaliin kasvatusotteeseen, jossa sukupuolta ja niiden välisiä eroja ei 



20 

 

 

tunnisteta lainkaan (Haataja ym., 2005, 15). Jättämällä sukupuolen kokonaan huomiotta, aja-

tellaan saavutettavan tasa-arvo, mutta sukupuolineutraalisuus voi johtaa lasten erojen huo-

miotta jättämiseen, ja estää näkemästä lasten erilaisuutta (Ylitapio-Mäntylä, 2012b, 25).  

2.6 Sukupuolten tasa-arvo opetusta ohjaavissa laissa ja asiakirjoissa 

Tasa-arvoisuus ja yhdenvertaisuus on kirjattu Suomen perustuslakiin (1999/731). Tasa-ar-

volaki (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986/609) pitää sisällään sukupuoleen 

perustuvan syrjinnän estämisen, sekä naisten ja miesten välisen tasa-arvon takaamisen. Laki 

edellyttää myös oppilaitoksia ja viranomaisia pitämään huolen siitä, että naisilla ja miehillä 

on yhtäläiset mahdollisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen. (Haataja, 1990, 

171–172.) Kristina Henkelin (2010, 11) mukaan tasa-arvon käsitteen synonyyminä voidaan 

käyttää yhdenvertaisuutta, mutta koska Suomen lainsäädännössäkin nämä kaksi on erotettu 

toisistaan, niin tehdään myös tässä tutkimuksessa. Tasa-arvolaki turvaa sukupuolten yhtäläi-

sen kohtelun ja sukupuoleen perustuvan syrjinnän estämisen, kun taas yhdenvertaisuuslain-

säädäntö koskee muita syrjinnän muotoja, kuten iän, etnisyyden tai vammaisuuden perus-

teella (Haataja, 1990, 171–172).   

Sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi tasa-arvolakiin tehtiin täydennys 30.12.2014, joka 

velvoittaa kouluja laatimaan koulukohtaisen tasa-arvosuunnitelman (Jääskeläinen ym., 

2015, 54–55). Tasa-arvosuunnitelma on työkalu, joka tukee sukupuolten tasa-arvon edistä-

mistä kaikessa koulun toiminnassa. Opetushallitus on laatinut sen toteuttamista helpotta-

maan käytännön oppaan, Tasa-arvotyö on taitolaji (2015), jossa annetaan erilaisia ehdotuk-

sia ja toimintamalleja siihen, miten tasa-arvoa voisi lisätä opetuksessa ja koulun arjessa.  

Lasten oikeus tasa-arvoiseen kasvatukseen tulee esille lapsen oikeuksien sopimuksessa, 

jossa esitetään vaatimukseksi lasten tasa-arvoinen kohtelu. YK:n yleissopimus lasten oi-

keuksista määrittää, että lapsen koulutuksessa tulee pyrkiä ”lapsen valmistamiseen vastuul-

liseen elämään vapaassa yhteiskunnassa ymmärryksen, rauhan, suvaitsevaisuuden, suku-

puolten välisen tasa-arvon ja kaikkien kansakuntien, etnisten, kansallisten ja uskonnollisten 

ryhmien sekä alkuperäiskansoihin kuuluvien henkilöiden ystävyyden hengessä” (Yleissopi-

mus lapsen oikeuksista 59/1991, § 29). 
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Koulua ja opetusta ohjaavat Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Opetushallitus). 

Tämä tutkimus on toteutettu vielä vanhan opetussuunnitelman (Opetushallitus, 2004) ai-

kana, mutta uusi opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2014) oli jo julkaistu ja tulossa käyt-

töön seuraavana syksynä. Uusi ja vanha opetussuunnitelma eroavat toisistaan hyvin paljon 

sukupuolten tasa-arvon suhteen, vaikka niiden laadintaa ovat ohjanneet ja sitoneet samat 

lainsäädännössä lausutut tasa-arvotavoiteet. Vanhassakin opetussuunnitelmassa (Opetushal-

litus, 2004) on maininta yksilöiden tasa-arvon lisäämisestä ja yhtäläisistä oikeuksista ja vel-

vollisuuksista tytöille ja pojille. Vanha opetussuunnitelma (Opetushallitus, 2004) korostaa 

kuitenkin enemmän sukupuolineutraalisuutta sukupuolitietoisuuden sijaan ja sen mukaan 

”opetuksessa tulee ottaa huomioon tyttöjen ja poikien väliset sekä yksilölliset kehityserot”. 

Kuitenkin on kyseenalaista voiko tytöistä ja pojista puhua yhtenäisinä ryhminä (Jääskeläinen 

ym., 2015). 

Uudessa Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (Opetushallitus, 2014) korostetaan 

sukupuolen moninaisuutta ja sukupuolitietoisuutta. Sukupuolten tasa-arvo mainitaan opetus-

suunnitelmassa useissa yhteyksissä, jopa oppiaineiden sisällä, ja sille on kirjattu myös oma 

kappaleensa perusopetuksen toimintakulttuurin alle. Uudessa opetussuunnitelmassa (Ope-

tushallitus, 2014) on sitouduttu sukupuolten tasa-arvon edistämiseen esimerkiksi pyrkimyk-

sellä lisäämään tietoutta sukupuolten moninaisuudesta ja antamalla yhtäläiset mahdollisuu-

det tytöille ja pojille. Opetuksen tulee olla sukupuolitietoista ja työtapojen oppimisympäris-

töjen, sekä yhteistyökumppaneiden valinnassa täytyy kiinnittää huomiota sukupuolittunei-

den asenteiden ja käytänteiden tunnistamiseen ja muuttamiseen. (Opetushallitus, 2014, 14, 

18, 24, 26, 28, 30.)  
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3 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen toteutus 

Tämä tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus. Laadullinen tutkimus on Hirsjär-

ven, Remeksen ja Sajavaaran (2009) mukaan todellisen elämän kuvaamista, jonka ydintar-

koitus on paljastaa sekä löytää tosiasioita, eikä niinkään todentaa jo olemassa olevia väittä-

miä. Laadullinen tutkimus on siis kokonaisvaltaista tiedonhankintaa, joissa aineisto kootaan 

luonnollisissa ja todellisissa tilanteissa. Tutkimuksen pääosassa ei ole hypoteesin testaami-

nen, vaan aineiston monitahoinen ja yksityiskohtainen tarkastelu. (Hirsjärvi, Remes, & Sa-

javaara, 2009, 161–164.) Tässä luvussa tarkennankin laadullisen tutkimuksen käsitettä sekä 

tuon ilmi narratiivisen tutkimusotteeseen liittyviä seikkoja. Päädyin toteuttamaan tutkimuk-

sessani narratiivisuutta, sillä koen, että kertomuksista on mahdollista nähdä kirjoittajan aja-

tusmaailmaa, sekä yhteiskunnan luomia normeja. Fiktiivisesti tuotetut kertomukset eivät 

kuitenkaan välttämättä kerro todellisuutta siitä, mitä nämä lapset ajattelevat sukupuolista, 

mutta tällä metodilla on mahdollista saada joitain käsityksiä lasten asenteista ja näkökulmista 

sukupuolia kohtaan. Fiktiivisesti tuotetutkin kertomukset voivat antaa tiedon jyviä siitä kult-

tuurista, jossa niiden kertoja elää.  

Kerron tässä luvussa myös lastenkerrontaitojen kehityksestä ja laajennan lukijan tietämystä 

tutkimukseni kohdejoukosta ja saamastani aineistosta. Tuon esiin tutkimukseni toteutuksen 

mahdollistumiseen liittyviä taustoja, sekä sitä kuinka kohdejoukoksi valikoitui juuri se tietty 

koulu ja sen oppilaat. Perehdytän lukijan myös siihen kuinka olen tutkimukseni aineistoa 

analysoinut mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja havainnollistavan tätä prosessia sekä sa-

noin, että kuvion avulla. Lopuksi pohdin tutkimukseni luotettavuutta ja eettisyyttä, sekä 

omia ennakkokäsityksiäni aiheesta ja niiden merkitystä tutkimukseni kannalta.  

3.1 Tutkimuskysymykset 

Tutkimuskysymykseni muodostin tutkimusongelmien ja tutkimukseni tavoitteiden pohjalta. 

Tutkimuksessani olen kiinnostunut siitä millaisia mies- ja naissukupuolisia hahmoja oppi-

laiden kirjoitelmissa esiintyy ja millaisia piirteitä, sukupuolirooleja ja sukupuolistereotypi-

oita näissä hahmoissa on havaittavissa.  Mielenkiinnon kohteenani ovat mihin nämä oppilai-

den hahmot asettuvat aikaisempiin tutkimustuloksiin nähden ja mitä ne kertovat sukupuolten 

tasa-arvon tilanteesta ja tämän päivän yhteiskunnasta. Erityisesti olen kiinnostunut siitä seu-

raavatko oppilaiden mielikuvitukselliset hahmot perinteisiä sukupuolirooleja ja -stereotypi-

oita, vai onko niissä havaittavissa muutosta tai edistystä tasa-arvon kannalta. Tavoitteenani 
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on siis löytää kirjoitelmista sukupuolitettuja hahmoja, tutkia heihin liitettyjä ominaisuuksia, 

verrata näitä hahmoja aikaisemmissa tutkimuksissa tehtyihin havaintoihin, sekä pohtia teke-

miäni havaintoja myös yhteiskunnallisessa kontekstissa.   

 

Tutkimuskysymykseni ovat: 

1. Millaisia mies-/nais-/poika-/tyttöhahmoja viidennen luokan oppilaiden mielikuvitukselli-

sissa kirjoitelmissa esiintyy? 

2. Vastaavatko oppilaiden kirjoitelmissa esiintyvät hahmot, sekä heihin liitetyt ominaisuudet 

perinteisiä sukupuolirooleja vai onko niissä havaittavissa edistystä tasa-arvoisempaan suun-

taan? 

 

3.2 Laadullinen tutkimus 

Työni on laadullinen tutkimus. Olennaiset tekijät laadullisessa tutkimuksessa ovat toimivien 

tutkimusongelmien muodostaminen, niihin sopivan tutkimusmenetelmän löytäminen, ja sitä 

kautta laadukkaan aineiston kerääminen, ja lopulta huolellisten johtopäätösten tekeminen 

kerätystä aineistosta (Locke, Silverman, & Spirduso, 2010, 182). Laadullisen tutkimuksen 

tavoitteena on kokonaisvaltaisen ymmärryksen rakentaminen tutkittavasta asiasta, jolloin 

tehdyistä tulkinnoista on mahdollista siirtyä uusiin tarkasteluihin, ja tätä kautta ymmärryk-

sen syvenemiseen ja uusien tulkintojen muodostamiseen (Puusa & Juuti, 2011, 47, 51). Laa-

dullisessa tutkimuksessa valitaan tarkoituksella pieni määrä henkilöitä, joiden koetaan edus-

tavan tutkimuksen kannalta oikeanlaista ryhmää, tai henkilöitä, joilla on paljon tietoa ja ko-

kemuksia tutkittavasta aiheesta. Laadullisessa lähestymistavassa korostuvat todellisuus ja 

tiedon subjektiivinen luonne, sekä tutkittavien näkökulmien esille nostaminen ja tutkijan 

muodostama vuorovaikutus. (mt.,47, 55.) 

Toisin kuin määrällinen tutkimus, laadullinen tutkimus keskittyy numeroiden sijaan sanoihin 

ja ihmisten kokemusmaailman ymmärtämiseen. Laadullinen tutkimus eroaa määrällisestä 

myös sen suhteen, ettei sen kohdetta pysty tarkastelemaan teoriasta ja tutkijasta riippumat-

tomina, vaan tutkijan omat tulkinnat korostuvat. Samasta aineistosta voi tehdä monenlaisia 
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päätelmiä ja ne voivat olla keskenään jopa ristiriidassa. Tutkijan on kuitenkin pyrittävä te-

kemään sellaista tutkimusta, jossa myös toinen tutkija voi päätyä samanlaisiin johtopäätök-

siin tutkimuksen aineistosta. (Locke ym., 2010, 179, 182; Metsämuuronen, 2006, 202; Puusa 

& Juuti, 2011, 47.)  

Laadullinen tutkimus on joustava ja muuntuva lähestymistapa. Laadullista tutkimusta ku-

vaillaan prosessiksi, jossa aineistoon liittyvät tulkinnat kehittyvät tutkijan mielessä sitä mu-

kaa, kun tutkimusprosessi etenee. Laadullisen tutkimuksen prosessinomaisuuteen liittyy 

myös se, ettei tutkimus etene selkeästi eri vaiheissa, vaan erilaiset ratkaisut muodostuvat 

tutkimuksen etenemisen myötä. (Kiviniemi, 2010, 70.)  

3.3 Narratiivinen tutkimusmetodi  

Tutkimusmetodini on narratiivinen. Narratiivisuudella ei ole yhtä hyväksyttyä ja vakiintu-

nutta vastinetta suomen kielessä, vaan sen synonyymina voidaan käyttää tarinallisuutta ja 

kertomuksellisuutta (Heikkinen ym., 2002, 184). Apon (1990) mukaan narratiivisuus näh-

dään yleisenä metodisena viitekehyksenä tutkimuksille, joissa tarinat nähdään todellisuuden 

rakentajina ja välittäjinä. Tutkimuksellisesti kyseessä on siis lähestymistapa, jossa sovelle-

taan ja analysoidaan kertomuksia. Heikkisen ym. (2002) mukaan narratiivisuus ei kuiten-

kaan ole varsinainen metodi, vaan hajanainen muodostelma kertomuksiin liittyvää tutki-

musta. Samalla linjalla on myös Hänninen (1999, 16), jonka mukaan tarinallinen tutkimus 

ei muodosta yhtenäistä teoreettismetodista rakennelmaa, vaan se on pikemminkin avoin kes-

kusteluverkosto, jota yhdistää ”tarinan” käsite. Hänen mukaansa yhteistä narratiivista meto-

dia, tai käsitystä siitä mitä narratiivilla tai tutkimuksen narratiivisuudella tarkoitetaan, ei ole 

kehittynyt tieteenaloja ylittävästä keskustelusta huolimatta. 

Hänniselle (1999, 162) narratiivi on ajallinen eli sillä on alku, keskikohta ja loppu. Tätä hän 

pitää narratiivin keskeisimpänä ominaisuutena. Hänen mukaansa narratiivi on myös juonel-

linen eli siinä tapahtumat kytkeytyvät toisiinsa syiden ja seurausten ketjuina, eivätkä toisis-

taan irrallisina. Narratiivi on kontekstuaalinen, sillä tapahtumaketjut kytkeytyvät aikaan ja 

paikkaan. Narratiivin voi nähdä ainutkertaisena, mutta myös yleisenä, sillä sen ainutkertaiset 

tapahtumat esittävät jonkin yleisemmän totuuden inhimillisestä kokemuksesta. (Hänninen, 

1999, 126–127) Clandinin ja Connellyn mukaan (1998, 155–156) narratiivi on tutkittavan 

tuottama, hänen elämänkulkuaan ja kokemuksiaan jäsentävä tarina, jossa keskeistä on, että 

ne tapahtuvat tiettyyn aikaan, tietyssä paikassa ja niihin liittyy tarinoille tyypillisesti juoni. 
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Samalla linjalla on Elliot (2006, 3–4), joka näkee tarinan kytkeytyvän siihen sosiaaliseen 

kontekstiin, jossa se luodaan. Toisin sanoen tarina ei koskaan ole tyhjiössä tuotettu, vaan se 

on kronologinen, merkityksellinen ja sosiaalisessa tilanteessa tuotettu.  

Narratiivisen tutkimuksen monialaisuudesta seuraa, että tarinan käsitettä käytetään hyvin 

monissa merkityksissä. Käsitteellä voidaan viitata kaunokirjallisuuteen, suullisesti kerrottui-

hin tarinoihin tai elävän elämän tapahtumiin. Hänninen (1999) onkin huolissaan käsitteen 

monimerkityksen aiheuttamista sekaannuksista, sekä käsitteen muuttumisesta epämää-

räiseksi tai kaiken kattavaksi. Omassa väitöskirjassaan Hänninen kokeekin tarpeelliseksi 

erottaa tarinallisuuden muodot varaamalla niille eri termit ja tekee väitöskirjassaan eron ta-

rinan ja kertomuksen välille. (Hänninen, 1999, 19.) 

Tarinan käsite viittaa tajunnallisten merkitysten muodostelmaan, joka käsittää esimerkiksi 

juonen ja henkilöhahmot. Tarinalla on alku, loppu ja keskikohta. Kertomuksen käsite taas 

viittaa tarinan esitykseen, kerrontaan. Yksi kertomus voi sisältää useita tarinoita. Näihin mo-

lempiin voidaan kuitenkin englannin kielessä viitata sanalla narrative. (Hänninen, 1999, 19–

20, 128.) Kohosen (2011) mukaan tarinalla ja kertomuksella on kuitenkin vivahde-ero, jolla 

hän viittaa siihen, kuinka kertomusta pidetään usein neutraalimpana kuin tarinaa, jonka aja-

tellaan olevan useimmiten epätosi. Tarinasta tulee satu, kun siinä on ainakin yksi sellainen 

elementti tai piirre, joka ei voisi toteutua ja olla olemassa reaalimaailmassa. Tästä huolimatta 

en koe tarpeelliseksi erotella tässä tutkimuksessa tarinaa ja kertomusta toisistaan, vaan käy-

tän niitä toistensa synonyymeina. Toisinaan tarkoitan samaa myös puhuessani kirjoitelmista.   

Narratiivisuudessa lähdetään liikkeelle ajatuksesta, että kertominen on ihmisyyteen olennai-

sesti liittyvää. Kertovia tekstejä analysoimalla on pyritty selvittämään ilmiöitä, joita teks-

teistä ei voi välittömästi havaita. Kertomusten katsotaan ilmentävän kirjoittajansa ajattelua 

ja maailman kuvaa, käsityksiä, mielikuvia ja mentaalisia malleja. (Apo, 1990, 62–63.) On 

huomattu, että tietämisen prosessi perustuu pitkälti kertomusten tuottamiseen ja vastaanot-

tamiseen. Heikkisen mukaan (2002) tulkitsemme maailmaa alati kehkeytyvänä kertomuk-

sena, joka saa alkunsa ja liittyy aina uudelleen siihen kulttuuriseen kertomusvarastoon, jota 

kutsumme tiedoksi. Myös me ihmiset rakennamme omaa identiteettiämme ja ymmärrämme 

itsemme kertomusten kautta. Tieto itsestä ja tieto maailmasta välittyvät siis kertomusten 

kautta.  
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Varsin usein narratiivisuus liitetään tietoteoreettisiin ja kulttuurisiin näkökulmiin, joita kut-

sutaan konstruktivismiksi. Konstruktivismi voidaankin nähdä narratiivisuuden taustateo-

riana, sillä se korostaa näkemystä, jonka mukaan ihminen rakentaa tietonsa ja identiteettinsä 

kertomusten välityksellä. Konstruktivismin peruslause on, että ihminen rakentaa tietonsa ai-

kaisemman tietonsa ja kokemustensa varaan. Näkemys asioista muuttaa muotoaan sitä mu-

kaan kun ihminen saa uusia kokemuksia ja keskustelee muiden ihmisten kanssa. (Heikkinen, 

2001, 122; Heikkinen ym., 2002, 187.) Tieteenfilosofisesti narratiivinen tutkimus kannattaa 

pluralismia, relativismia ja subjektiivisuutta. Tämän vuoksi myös konstruktivismi liitetään 

usein narratiiviseen tutkimukseen, sillä se tukeutuu relativistiseen ontologiaan, sekä subjek-

tiiviseen epistemologiaan. On siis olemassa useita todellisuuksia ja ymmärrys syntyy tutkit-

tavan tiedosta. (Portaankorva-Koivisto, 2010, 92.) Ontologisuus narratiivisessa tutkimuk-

sessa tarkoittaa myös sitä, että on olemassa perustavanlaatuinen yhteys ihmisten olemisen, 

elämän ja tarinan välillä. Tämä tarkoittaa sitä, että ihmisen olemassaolo on olemukseltaan 

tarinallista. (Hänninen, 1999, 24.) 

Meretojan (2009) mukaan viime vuosikymmeninä ajatellaan ihmistieteissä tapahtuneen nar-

ratiivinen käänne, jolla viitataan ajatukseen siitä, että inhimillinen kokemusmaailma on 

luonteeltaan perustavalla tavalla narratiivista. Eri tieteenalojen välillä vallitsee suhteellinen 

yksimielisyys siitä, että kertomus jollakin tavoin luo järjestystä ja jäsentää inhimillistä to-

dellisuutta. Kertomus ei myöskään ole vain kaunokirjallisuudelle tyypillinen, vaan sen näh-

dään luonnehtivan eri tieteenalojen tiedonjäsentämistapoja, sekä niiden tutkimaa todelli-

suutta ja ihmisten tapaa merkityksellistää arkikokemuksiaan. Kuitenkin kertomuksen jäsen-

tämistoiminnan suhteen ei ollakaan enää niin yksimielisiä, vaan tutkijoiden keskeinen kiis-

tan aihe on ollut kertomuksen suhde siihen inhimilliseen todellisuuteen, jota se jäsentää eli 

tulisiko kertomus käsittää epistemologisena vai ontologisena kategoriana. (Meretoja, 2009, 

207.) 

Tästä vastakkainasettelusta johtuen "narrativistit" on usein jaoteltu kahteen ryhmään; ihmi-

siin, jotka näkevät kertomuksen ennen kaikkea kognitiivisena välineenä ja ihmisiin, jotka 

pitävät kertomusta ontologisena kategoriana, joka luonnehtii ihmisen olemisen tapaa maail-

massa. Kognitisvisten narrativistien kantana on, ettei narratiivisuus määritä inhimillistä ko-

kemusta sinänsä, vaan se on vain kognitiivinen väline, jolla todellisuutta merkitykselliste-

tään. Tämä kanta ei kuitenkaan ole ontologisesti neutraali, sillä sen taustalla on tietty onto-

loginen näkemys todellisuuden ja ihmisenä olemisen perimmäisestä luonteesta. (Meretoja, 

2009, 208–209.) Meretoja (2009, 208) esittääkin että tämä edellä mainittu vastakkainasettelu 
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epistemologisen ja ontologisen välillä on turhaa, sillä kysymys inhimillisen todellisuuden 

narratiivisuudesta sisältää aina molemmat ulottuvuudet. Lähempi tarkastelu osoittaa, etteivät 

epistomologinen ja ontologinen näkemys kertomuksen roolista ole lainkaan niin erilliset ja 

toisistaan riippumattomat.    

3.4 Sukupuolistereotypioiden ja sukupuoliroolien määritteleminen tutkimuksessa 

Tässä kappaleessa esittelen aikaisempia tutkimuksia sukupuolirooleista ja sukupuolistereo-

typioista. Näissä tutkimuksissa löydettyihin naisten ja miesten, sekä poikien ja tyttöjen su-

kupuolirooleihin ja stereotypioihin pohjaan myös oman tutkimukseni, sillä stereotypiat ja 

sukupuoliroolit ovat mielikuvia ja odotuksia, jotka opitaan muun muassa sosialisaation 

myötä, eivätkä sääntöjä tai lakeja, joita voidaan pitää yksiselitteisinä ja tosina. Esittelemäni 

tutkimukset ovat verrattain vanhoja, mutta koen ne silti varteenotettavaksi, sillä sukupuo-

listereotypiat ja sukupuoliroolit eivät ole viime vuosikymmenien aikana merkittävästi muut-

tuneet, vaan perinteiset mies- ja naiskäsitykset istuvat tiukassa. Koska stereotypiat ja suku-

puoliroolit voivat vaihdella ympäristöstä ja kulttuurista toiseen, otin tähän tutkimukseni osi-

oon ainoastaan suomalaisia tutkimuksia. Sukupuoliroolien muodostuminen nähdään sosiaa-

lisina ja kulttuurisina konstruktioina, jonka vuoksi jokaisen maan oma kulttuurillinen histo-

ria on vaikuttanut siihen, millaiset ovat tämän päivän sukupuoliroolit. 

Kun puhutaan stereotypiatutkimuksesta, joissa ollaan kiinnostuneita tarkastelemaan käsitys-

sisältöjä, joita liitetään miehiin ja naisiin, mainitaan usein Inge Brovermanin, Susan Vogelin, 

Donald Brovermanin, Frank Clarksonin ja Paul Rosenkrantzin (1972) tutkimus. Kyseisessä 

tutkimuksessa havaittiin naisellisiksi ominaisuuksiksi lämpöön ja ilmaisullisuuteen liittyvät 

persoonallisuuden piirteet ja miehisiksi ominaisuuksiksi kompetenssiin eli asiantuntevuu-

teen, pätevyyteen ja osaamiseen liittyvät piirteet. Brovermanin ym. tutkimuksen mukaan 

naisten oletetaan myös olevan passiivisia, riippuvaisia, mutta joustavia, kun taas miehiä pi-

detään enemmän aktiivisina ja tunteettomina, sekä riippumattomina ja jopa aggressiivisina.   

Kristiina Lampela toteutti vuonna 1996 tutkimuksen, jonka tarkoituksena oli selvittää miten 

eri oppilaitosten opettajat, rehtorit, koulutoimenjohtajat ja opetuspäälliköt näkevät oppilaan 

sukupuolen merkityksen. Tutkimusaineistoonsa pohjaten Lampela teki taulukon (Taulukko 

1), jossa hän esitti niitä määreitä, joita tutkimuksen osallistuneet liittivät tyttöihin ja poikiin 

haastatteluissaan. Taulukon alussa esiintyvät määreet toistuivat usein tutkimuksessa, kun 

taas taulukon lopussa esiintyvät määreet esiintyivät aineistossa jopa yksittäisinä tapauksina. 
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Taulukko 1.  Sukupuolineutraalisuus oppilaitoksissa- opettajien, rehtoreiden ja koulutoi- 

menjohtajien näkemyksiä oppilaan sukupuolesta (Lampela 1996) 

TYTTÖIHIN LIITETTYJÄ MÄÄREITÄ POIKIIN LIITETTYJÄ MÄÄREITÄ 

-tunnollisuus 

-ahkeruus 

-sosialisuus 

-kiltteys 

-hoivaavuus 

-arkuus 

-siisteys 

-kielitaitoisuus 

-ulkoa muistaminen/ ”kaiken lukeminen”/ 

valikoimattomuus 

-pirullisuus, oveluus 

-kaunaisuus ja pitkävihaisuus 

-pyytävät helposti neuvoa, avuttomuus 

-biologinen ja psyykkinen kypsyneisyys 

(verrattuna poikiin) 

-näppäryys 

-passiivisuus 

-rutiininomaisuus 

-luovuttavat 

-rohkeus muutokseen 

-hissukat 

-empaattisuus 

-muuttumattomuus, jämähtyneisyys 

pahan olon sisällä pitäminen 

- biologinen ja psyykkinen kypsymättömyys 

(verrattuna tyttöihin) 

- rohkeus 

-aktiivisuus 

-reiluus 

-itsenäisyys 

-ei pitkävihaisuus, ei kanna kaunaa 

-reippaus 

-vilkkaus 

-kyky ylittää itsensä, loppukirin ottajia opis-

kelussa 

- laiskuus 

-konservatiivisuus/ennakkoluuloisuus 

-häiriköinti, kapinoivuus 

- kriittisyys 

- ottavat opettajan ajan 

- heikko kommunikaatio taito 

- rehtiys 

- toiminnallisuus 

- riskinkantajia, vastuunottajia, johtajuus 

- yrittävät pitää aikataulusta kiinni 

- miehen mallin sitovuus 

- suurpiirteisyys 

- kehityskykyisyys ja –kelpoisuus 

- pahanolon ulospäin näyttäminen 

- huumori 

- toiminnan suoraviivaisuus (aivolohkot eivät 

”keskustele” keskenään) 

- käytännönläheisyys 

- lapsenomaisuus 

- kielenkäytön suoruus 

- eivät uskalla tai viitsi kysyä 
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Leena Teräs (2005, 62) on luonut listan maskuliinisista ja feminiinisista stereotypioista, siitä 

huolimatta vaikka hänen mukaansa on mahdotonta määritellä mikä on ominaista tai luon-

nollista naisille/tytöille tai miehille/pojille (Taulukko 2). Teräs (2005, 61) kirjoittaakin, että 

sukupuolikategorioiden välillä on jopa enemmän moninaisuutta kuin sukupuolten välillä ja 

varmaksi erottavaksi tekijäksi miehen ja naisen välillä voidaan ainoastaan nimetä sukupuo-

lielimet ja niiden erilaiset tehtävät. Lista onkin muodostettu sillä periaatteella, että nämä 

piirteet, ominaisuudet, käyttäytymisentavat istuvat luontevasti yleiseen mielikuvaan kysei-

sestä sukupuolesta. Teräksen taulukointi asettaa sukupuolet vastakohdiksi ja on kärjistetty. 

Tämä ei kuitenkaan poikkea juurikaan todellisuudesta, sillä stereotypiat ovat yleistyksiä ja 

mielikuvia, joita kulttuurissamme liitetään erilaisiin ryhmiin. Harhaisesti uskotaan myös sii-

hen, että naiset ja miehet muodostaisivat hyvin yhtenäisen, toisistaan vahvasti poikkeavan 

ryhmän. (M. Haataja ym., 2005, 57, 61.) 
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Taulukko 2. Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt- sukupuolen huomioiva opas 

arkeen ( Teräs, 2005, 62) 

FEMINIINISET STEREOTYPIAT MASKULIINISET STEREOTYPIAT 

leikkii nukeilla, leikkii kotia leikkii autoilla, rakennuspalikoilla, pelaa tietokone-

pelejä 

vaaleanpunainen, kirkkaat värit sininen, tummat värit 

pukeutuu hameeseen, korkeakorkoiset kengät pukeutuu housuihin, matalakantaiset kengät 

pitkä tukka lyhyt tukka 

meikkaa, pitää huolta ulkonäöstään ulkonäöstä huolehtiminen ei saa olla kovin tärkeää 

laiha (isot rinnat), pieni lihaksikas, iso 

harrastaa ratsastusta, aerobicia osallistuu kilpailuhenkisiin joukkueurheilulajeihin 

shoppailee mielellään inhoaa shoppailua 

tappelee repimällä hiuksista nauttii nyrkkitappelusta 

juoruilee puhuu asiaa 

puhuu selän takana puhuu suoraan päin naamaa 

syö suruunsa juo suruunsa 

ei nauti seksistä nauttii seksistä 

tunteet ylikorostuneet tunteiden ilmaiseminen vaikeaa 

haluaa naimisiin ei halua naimisiin 

haluaa perustaa perheen haluaa rakentaa uraa 

on kiinnostunut ulkonäöstään on kiinnostunut autostaan 

(miespuolisten) pop- ja elokuvatähtien pal-

vonta 

teknisten laitteiden ominaisuuksien palvonta 

hoivavastuu talousvastuu, päätösvalta 

ei osaa toimia ryhmässä osaa toimia ryhmässä 

ottaa muut huomioon, asettaa muiden tarpeet 

omiensa edelle 

itsekäs, ei ajattele muita 

ahkera älykäs 

hyvä kielissä hyvä matematiikassa ja fysiikassa 

argumentoi tunneperäisesti argumentoi rationaalisesti 

tekstiilityöt tekninen työ 

varovainen rohkea 

kiltti villi 

arka aggressiivinen 

antaa myöten ottaa tilaa 
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Marjatta Tarmon (1989) listaa omassa tutkimusraportissaan naissukupuoleen liitettäviksi kä-

sitteiksi muun muassa lämmön, pehmeyden, ja yhteisöllisyyden. Miessukupuolen vastaa-

viksi käsitteiksi hän kirjaa kilpailullisuuden, instrumentaalisuuden ja kovuuden (Tarmo, 

1989, 2). Tutkimuksessaan Tarmo tarkasteli sitä miten ala-asteen oppilaat kuvailevat va-

paassa kirjoitelmassa ikätovereitaan. Kirjoitelmissa esille nousseita kuvauksia tytöistä olivat 

muun muassa sääntöjen noudattaminen, rauhallisuus, hiljaisuus, arkuus, siisteys sekä hoi-

vaavuus. Kun oppilaat kuvasivat tyttöjä, nousivat esille poikiin verrattuna tärkeämpinä asi-

oina suhde kavereihin, kotiin ja aikuisiin, sekä läksyistä huolehtiminen ja kotona auttaminen. 

Poikia kuvaavia sanoja olivat muun muassa urheilu, viihteen kulutus, villeys ja sääntöjen 

rikkominen. Esille nousivat myös aktiivisuus, häiritsevyys ja velvollisuuksien välttäminen. 

Pohdinnassaan Tarmo (1989) onkin sitä mieltä, että tutkimuksessa esille nousseet stereoty-

piat ovat sopusoinnussa niiden roolien kanssa, joiden katsotaan kuuluvan naisille ja miehille.  

Anna Salmenkankaan (2015) tekemässä pro gradu-tutkielmassa oppilaiden tarinoissa tytön 

sukupuolta rakennettiin kiltin, kunnollisen, kuuliaisen ja koulussa menestyvän, sekä ihanne-

oppilaan roolien kautta. Tyttöjä kuvattiin myös siisteiksi, hiljaisiksi ja kunnollisiksi. Oppi-

laiden tarinoissa pojat asetettiin periaatteessa edellä mainittujen piirteiden vastakohdiksi. 

Pojat olivat tarinoissa levottomia ja menestyivät koulussa huonosti. He käyttäytyivät äänek-

käästi ja häiritsevästi tunneilla. Kuitenkin oppilaiden tarinoista löytyi myös enemmistön vas-

takohdaksi mainintoja hyväkäytöksisiä pojista ja huonokäytöksisistä tytöistä.  

Lea Pulkkinen (1984) esittelee kirja-artikkelissaan tiivistetysti Eleanor Maccobyn ja Carol 

Jacklinin (1974) laajan analysoinnin sukupuolten välisistä eroista älykkyydessä ja suoriutu-

misessa, sekä sosiaalisessa käyttäytymisessä. Heidän mukaansa usein todettuja sukupuolten 

välisiä eroja ovat tyttöjen parempi kielellinen kyvykkyys, poikien parempi visuaalis-avaruu-

dellinen kuvittelukyky ja paremmat matemaattiset taidot, sekä poikien voimakkaampi fyy-

sinen ja kielellinen aggressiivisuus. Maccobyn ja Jacklinin mukaan näiden lisäksi on myös 

uskomuksia sukupuolten eroista, joita tutkimustulokset eivät tue. Näitä uskomuksia ovat 

muun muassa tyttöjen sosiaalisuus, herkkyys vaikutteille, tyttöjen huonompi itsekunnioitus 

ja parempi ulkoa oppiminen, sekä poikien analyyttisyys ja tytöiltä puuttuva suoriutumismo-

tivaatio. (Pulkkinen, 1984, 88–89.) 

Näihin edellä esiteltyihin tutkimuksiin pohjautuen uskallan todeta, että tyttöjä pidetään ylei-

sesti kiltteinä, sääntöjä noudattavina, mutta myös juoruilevina, pitkävihaisina ja selän takana 

puhujina. Tytöt ovat tunnollisina ja ahkerina, jonka vuoksi he menestyvät koulussa. Tytöille 
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ja naisille luontaiseksi toiminnaksi katsotaan kuuluvan hoivaaminen ja tunteilu. He ovat 

myös sekä perhe- että ulkonäkökeskeisiä. Naissukupuolta kiinnostavat esimerkiksi hevoset 

ja shoppailu. Miehiä pidetään pätevämpänä ja osaavampana sukupuolena. Heihin liitetään 

usein toiminnallisuus, johtajuus ja itsenäisyys. Miehiin kuitenkin yhdistetään myös väki-

valta, tappeleminen ja aggressiivisuus. Poikia luonnehditaan usein villeiksi, kilpailuhenki-

siksi ja jopa kapinoiviksi. He ovat laiskoja koulussa ja vievät opettajan ajan. Poikia pidetään 

kuitenkin tyttöjä reippaampina. Miessukupuolta kiinnostavat tekniikka, autot, urheilu ja ra-

kentaminen.   
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3.5 Tutkimusaineisto ja sen keruu 

Narratiivisen tutkimuksen aineistoksi käyvät niin sanotut valmiit aineistot kuten sanomaleh-

tiartikkelit jaa kaunokirjallisuus, tai tutkimusta varten tuotettu aineisto esimerkiksi kirjoitel-

mat, haastattelut tai muisteluryhmät (Apo, 1990, 63). Tässä narratiivisessa tutkimuksessa 

käytän aineistonani erään pohjoissuomalaisen paikkakunnan koulun viidensien luokkien op-

pilaiden mielikuvituksellisia kirjoitelmia. Kirjoitelmat on tuotettu keväällä 2016 tavallisen 

äidinkielen tunnin tapaan opettajien valvonnassa ja heidän antamistaan otsikkovaihtoeh-

doista. 

Karlssonin (2000, 83–84) mukaan lasten omia kertomuksia on julkaistu sekä tutkittu vielä 

vähän ja tutkimusmenetelmät ovat usein lasten kerrontaa selvästi ohjaavia. Lapsia on pyy-

detty kertomaan kuvista, tietyistä kokemuksista tai toistamaan aikuisen kertoma satu. Ker-

tomuksia on tarkasteltu lapsen kielenkehityksen kannalta ja niistä on etsitty kertomukselle 

tyypillisiä piirteitä. Tämä on yksi syy miksi omassa tutkimuksessani halusin antaa lapsen 

äänen kuulua. Aineistoa kerätessäni pyrin siihen, etten ohjaisi tai johdattelisi lasten kirjoi-

telmia ja kertomuksia suuntaan tai toisen, vaan he saisivat opettajilta tulleiden otsikoiden 

pohjalta kirjoittaa mistä itse halusivat. Tällä tavalla tuotetut kirjoitelmat osoittautuivatkin 

hyvin monipuolisiksi sisällöiltään, mutta samalla myös haasteelliseksi tutkimusaineistoksi. 

Joistakin kirjoitelmista sai uskomattoman paljon informaatiota irti tutkimukseni kannalta, 

mutta taas toisten analyysien tekemien oli työlästä ja haastavaa sisällön niukkuuden ja kir-

joitelmien lyhyyden vuoksi. Antamalla tutkimukseni aiheeseen viittaavia otsikoita oppilaille 

olisi niistä voinut saada irti enemmänkin kuin mitä tässä tutkimuksessa oli mahdollista, 

mutta tällä tavalla toteutettuna tein sellaisen tutkimuksen kuin oli tarkoituskin.  

Tavoitteenani oli saada tutkimukseni kohteeksi joko kuudesluokkalaisia tai viidesluokkalai-

sia, sillä halusin oppilaiden ilmaisu- ja kerrontataitojen olevan sillä tasolla, että he pystyvät 

ilmaisemaan hyvin itseään kirjallisesti. Viides- ja kuudesluokkalaiset kuuluvat myös niin 

sanottuun keskilapsuuteen (ikävuodet 7-12), jonka aikana tapahtuu paljon tärkeitä kehitys-

tehtäviä, kuten itsenäistyminen, omantunnon, moraalin ja perusarvojen omaksuminen, sekä 

sosiaalisten taitojen kehitys. Ala-asteen loppupuolta käyvillä lapsilla ovat myös sukupuolille 

tyypilliset toimintatavat ja ominaisuudet jäsentyneet ja ne sisältävät myös yksityiskohtia 

omasta ja vastakkaisesta sukupuolesta. (Ahonen & Pulkkinen, 2006, 71–84.)  
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Kerrontataitojen kehitys alkaa jo suhteellisen varhain ja jatkuu varhaisaikuisuuteen asti. Jo 

kolmivuotias lapsi pystyy yhdistämään kaksi tapahtumaa toisiinsa ja kertomaan kuvasar-

jasta. Spontaania tarinan kertomista alkaa esiintyä myös ikävälillä kaksi–kolme vuotta. 

Tämä tapahtuu kun lapselle on muodostunut pysyviä mielikuvia ympäristön asioista ja ta-

pahtumista ja kun lapsen sanavarasto ja lauserakenteiden kehitys ovat edenneet tasolle, joka 

mahdollistaa sanojen yhdistelyn ja taivutuksen. Lapsen spontaanien tarinoiden pituus ja yk-

sityiskohdat lisääntyvät 3–5-vuotiaana. Kolmevuotiaat yhdistävät keskimäärin kaksi tapah-

tumaa tarinoita kertoessaan. Neljävuotiaiden tarinat koostuvat jo useammista tapahtumista, 

mutta tarinoille ominaista on tarinan ymmärtämisen kannalta tärkeiden tapahtumien mainit-

sematta jättäminen. Viisivuotiaat pystyvät jo tuottamaan selvästi kehittyneempiä tarinoista, 

jotka eivät enää ole pelkkää asioiden ja esineiden kuvailua vaan kokonaisuuksia ja raken-

teeltaan johdonmukaisia. Kuitenkin syy-seuraussuhteen ymmärtäminen on vielä viisi-vuoti-

aallekin haastavaa, eikä yhdeksänvuotiaidenkaan kertomukset vielä täysin muistuta aikuis-

ten kertomuksia. (Lyytinen & Lyytinen, 2003, 104; Mäkinen & Kunnari, 2009) 

Lapsen parin vuoden iässä alkava intohimo kuulla tarinoita kumpuaa lapsen halusta ymmär-

tää ja tutkia sosiaalista maailmaa. Kertomuksia kuuntelemalla lapsi voikin eläytyä sellaisiin-

kin tapahtumiin, joissa hän ei ole itse osallisena. Tämä lisää lapsen ymmärrystä erilaisiin ti-

lanteisiin kuuluvista kulttuurisista odotuksista, säännöistä ja arvostuksista. Lisäksi lapsi op-

pii ymmärtämään toisten ihmisten tunteita, uskomuksia ja aikomuksia.  Tarinoilla on siten 

tärkeä merkitys lapsen kulttuuriin saattamisessa. Hänninen (1999, 45–46) kirjoittaa myös 

Vygotskyn olleen sitä mieltä, että yksilö kehittyy inhimilliseksi olennoksi omaksumalla sen 

kulttuurin perimän, johon hän syntyy. Tämä omaksuminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja 

siinä on keskeistä kielellisten merkitysten kehittyminen. Tarinallisten merkitysten omaksu-

mista voidaankin pitää yhtenä yksilön kulttuuristumisen osana.  

Lapsi oppii jo varhain käyttämään tarinankerrontaa sosiaalisiin päämääriin, esimerkiksi van-

gitsemaan huomion tai hakemaan läheisyyttä. Lapsi käyttää jo varhain tarinankerrontaa 

myös oman kokemuksensa jäsentämiseen. Tarinoiden kuulemisen myötä lapsen mieleen 

muodostuu abstrakteja tarinallisia malleja, joiden avulla hän pystyy toistamaan, seuraamaan 

ja tuottamaan kertomuksia. Tätä kutsutaan narratiivisen kieliopin kehittymiseksi. Narratiivi-

sen kieliopin kehittyminen kuitenkin vaatii tapahtumien välisten syy-seuraussuhteiden ym-

märtämistä, kuten myös ihmisten intentioiden, tunteiden ja uskomusten merkityksiä syiden 

ja seurausten ketjussa. (Hänninen, 1999, 46.) 
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Kerronnalla on aina funktio eli tarkoitus tai tehtävä. Kertoessaan ihminen ei siis passiivisesti 

kuvaa maailmaa, vaan toimii aktiivisesti, tarkoituksenmukaisesti ja strategisesti. (Hänninen, 

1999, 56.) Voidaan ajatella, että tekstit sisältävät ideologisuuden sen kautta mitä sanotaan ja 

mitä jätetään sanomatta. Ideologia on yleisnimi niille prosesseille, joissa merkitys tuotetaan, 

asetetaan kyseenalaiseksi ja muunnetaan. Ideologiset prosessit välittyvät kommunikaation ja 

merkityksenannon avulla, joten ne muotoutuvat olennaiselta osalta kulttuurintuotannon alu-

eella. Kulttuuri siten tuottaa ja uusintaa sukupuoli-ideologiaa. (Palmu, 1992, 301–302.)  

Tutkimukseni kohderyhmäksi valikoitui henkilökohtaisten suhteiden kautta eräs pohjoissuo-

malainen koulu. Otin tuttava-opettajaan yhteyttä ja hänen kauttaan sain kaksi viidennen luo-

kan opettajaa innostumaan tutkimuksestani. Näiden opettajien kautta oppilaille ja heidän 

perheilleen lähetettiin laatimani saatekirje ja lupalomake (Liite 1). Kirjeessä oppilaita ja hei-

dän perheitään informoitiin tulevasta tutkimuksesta ja heitä pyydettiin yhdessä päättämään, 

saako lapsi osallistua tutkimukseeni ja palauttamaan lomake takaisin opettajalle. Koska 

koen, että tämän päivän luokanopettajat ovat töidensä kanssa kovin kiireisiä ja jopa ylityöl-

listettyjä, pyrin keräämään aineistoni siten, ettei se veisi liikaa opettajien aikaa tai aiheuttaisi 

ylimääräistä työtä heille. Senpä vuoksi aineistoni koottiin tavallisella ainekirjoitustunnilla. 

Ennen tunnin alkua oppilaille kerrottiin, että kyseiset kirjoitelmat tulevat osaksi tutkimuk-

seni aineistoa. Opettajille jäi alkuperäiset kirjoitelmat korjattavaksi ja kommentoitaviksi ja 

tutkimukseen suostuneiden oppilaiden kirjoitelmat kopioitiin ja lähetettiin postitse minulle. 

Näin sain aineistokseni 24 kirjoitelmaa kahdesta luokasta, joista 10 on tyttöjen kirjoittamia 

ja 14 poikien. 

Kirjoitelmien otsikot tulivat opettajilta. Päädyin tähän tietoiseen valintaan, sillä halusin lisätä 

tutkimukseni luotettavuutta. Koen, että kun otsikot ovat tulleet opettajilta, en ole itse voinut 

tiedostamattani valita sellaisia aiheita ja otsikoita, jotka ohjaisivat lapsia kirjoittamaan suun-

taan tai toiseen. Tällä päätöksellä siirsin kuitenkin vastuun samasta asiasta opettajille. Ennen 

kirjoitelmien tuottamista ohjeistin opettajia ottamaan asian huomioon otsikkovaihtoehtoja 

valitessaan ja tietoisesti karsimaan selkeästi lapsia ohjaavat otsikot. Kun sain aineistot kä-

siini, olin tyytyväinen valintaani, vaikka aineistoni koostuukin nyt kymmenestä eri otsikosta. 

En koe tätä kuitenkaan ongelmalliseksi, sillä halusin erityisesti nähdä millaisia hahmoja lap-

set luovat spontaaneihin ja mielikuvituksellisiin kirjoitelmiin. En halunnut tehdä aineiston-

keruusta tutkimustilannetta, jossa kaikilta lapsilta vaaditaan kirjoitelma samaan ennalta mää-

riteltyyn otsikkoon. Kuviossa 1 on esitetty otsikot ja niiden jakautuminen aineistossa.   
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Kuvio 1. Kirjoitelmien otsikot ja niiden jakautuminen oppilaiden kesken 

 

3.6 Aineiston analyysi 

Tutkimukseni aineisto on analysoitu sisällönanalyysin keinoin. Sisällönanalyysin tavoit-

teena on kuvata sanallisesti aineiston sisältöä ja luoda selkeä kuva tutkittavasta ilmiöstä. Si-

sällönanalyysilla pyritään tiivistämään ja järjestämään aineisto, kadottamatta kuitenkaan sen 

sisältämää informaatiota. Analyysilla luodaan selkeyttä aineistoon, jotta sen perusteella olisi 

mahdollista tehdä luotettavia johtopäätöksiä tutkittavasta ilmiöstä. Sisällönanalyysissä yh-

distelemällä käsitteitä, saadaan vastaus tutkimustehtävään. Analyysi perustuu päättelyyn ja 

tulkintaan, jossa edetään empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkitta-

vasta ilmiöstä. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 107–110, 115.) 

Sisällönanalyysi voidaan jakaa karkeasti kolmeen vaiheeseen, joita ovat aineiston redusointi 

eli pelkistäminen, aineiston klusterointi eli ryhmittely, sekä abstrahointi eli teoreettisten kä-

sitteiden luominen. Kuviossa 2 esitän prosessin vaiheet mukaillen Tuomen ja Sarajärven 

(2002) kuviota aineistolähtöisen sisällönanalyysin etenemisestä. Aineiston pelkistämisessä 

aineistosta karsitaan tutkimukselle epäolennainen pois. Pelkistämistä ohjaa tutkimustehtävä. 

1

4

3

4
2

3

1

3

2
1

OTSIKOT

Norsun muisti Vanhan valokuvan arvoitus Sitä päivää en unohda

Mies joka menetti muistinsa Lensin kuin lintu Kun kävin maalla

Kun kävin lomalla Voitto hinnalla millä hyvänsä Päivä Afrikassa

Arvoitus ratkeaa
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Aineiston ryhmittelyssä aineistosta löydetyt pelkistetyt ilmaukset käydään läpi tarkasti ja 

niistä etsitään samankaltaisuuksia. Samaa tarkoittavat ilmaukset ryhmitellään ja yhdistellään 

yhdeksi luokaksi. Aineiston ryhmittelyn jälkeen aineisto abstrahoidaan eli edetään teoreetti-

siin käsitteisiin ja johtopäätöksiin. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 110–114.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 2. Aineiston analyysin vaiheet. 

 

Aloitin analyysini lukemalla kirjoitelmat huolellisesti useaan kertaan. Tämän jälkeen tein 

kirjoitelmiin alleviivauksia ja merkintöjä pohjaten tutkimusongelmaani, sekä karsin aineis-

toista sellaiset kirjoitelmat, jotka eivät antaneet tutkimukseni kannalta oleellista tietoa. Seu-

raavaksi kirjoitin tekemäni alleviivaukset taulukkoon sellaisena kuin ne kirjoitelmissa luki-

vat. Tämän vaiheen jälkeen tein alkuperäisilmauksista pelkistettyä, parin sanan ilmauksia, 

jotka kertoivat ytimekkäästi kirjoitelman sisällöstä. Lopuksi annoin näille pelkistetyille il-

mauksille yläluokkia, joista lopulta muodostin niitä yhdistäviä käsitteitä, pääluokkia. (Tau-

lukko 3). Sisällönanalyysin avulla aineistostani esille nousseet yläluokat olivat perinteinen 

tyttökäsitys, moderni tyttökäsitys, tyttöihin liitetyt harrastukset, poikiin liitetyt harrastukset, 

perinteinen poikakäsitys, moderni poikakäsitys, äitikuva, isäkuva ja ammattistereotypia. 

Nämä jaot tein pohjautuen aikaisempiin tutkimuksiin sukupuolirooleista ja sukupuolistereo-

typioista (kts. 3.4 Sukupuolistereotypioiden ja sukupuoliroolien määritteleminen tutkimuk-

Kirjoitelmien lukeminen ja sisältöön perehtyminen 

Alkuperäisten ilmausten etsiminen ja alleviivaaminen 

Pelkistettyjen ilmausten listaaminen 

Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 

Pelkistettyjen ilmauksien yhdistäminen ja yläluokkien muodostaminen 

Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostaminen 

 

 

 

 

 



38 

 

 

sessa ). Näissä tutkimuksissa jaoteltiin feminiinisiä ja maskuliinisia piirteitä ja ominaisuuk-

sia toisistaan. Analyysissani erottelen toisistaan modernin ja perinteisen käsityksen sen pe-

rusteella millaisia sukupuolirooleja ja sukupuolistereotypioita näissä tutkimuksissa liitettiin 

miehiin ja naisiin. Perinteinen käsitys pitää sisällään yhteiskunnallisia yleistyksiä sukupuo-

lista ja modernikäsitys on näiden vastakohta tai jotain näistä poikkeavaa. Yhdistelemällä 

yläluokkia muodostin aineistostani kolme pääotsikkoa: Mies- ja naissukupuoli oppilaiden 

kirjoitelmissa, Isät, äidit ja jaettu vanhemmuus, sekä Naisten ja miesten työt ja harrastukset.  
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Taulukko 3. Esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä 

ALKUPERÄINEN  

ILMAUS 

PELKISTETTY 

ILMAUS 

YLÄLUOKKA PÄÄLUOKKA 

 

”Pelko oli vallannut minut 

(tyttö). Säikähtelin joka 

ikistä rapinaa, jota metsässä 

kuului.” 

 

 

 

     Pelokas tyttö 

 

 

Perinteinen tyttökäsitys 

 

 

     

 

”Seikkailunhaluisena Miira 

ei voinut vastustaa kiu-

sausta, vaan hyppäsi oitis 

lampeen, tietämättömänä 

siitä, mitä siitä seuraisi.” 

 

 

Seikkailunhalui-

nen, rohkea tyttö 

   

 

 

 

Moderni tyttökäsitys 

 

 

 

 

 

MIES- JA 

NAISSUKU-

PUOLI 

”Pian muistin, että raketilla 

voisi lentää takaisin avaruu-

teen. Kokoan raketin ja len-

nän takaisin kotiin. Aloin et-

simään osia rakettiin. Pian 

minulla (poika) oli kaikki 

tarvittava, mutta millä pää-

sen lentämään niin korke-

alle? Pian keksin! Ravistan 

limsatölkkejä ja sitten ase-

tan ne rakettiin!” 

 

 

 

 

 

Kekseliäs,  

rakentelija. poika 

 

 

 

 

 

Perinteinen poikakäsitys 

OPPILAIDEN 

KIRJOITEL-

MISSA 

”Sitten yhtäkkiä minä 

(poika) teleporttasin Afrik-

kaan. Siellä kaikki oli surul-

lista. Yritin lohduttaa.” 

 

 

Empaattinen poika 

 

 

Moderni poikakäsitys 
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3.7 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Marilyn Lichtman (2013, 51–55) esittelee teoksessaan monia tutkimuksen tekemiseen liit-

tyviä eettisiä periaatteita, joista itse haluan nostaa esille erityisesti seuraavat kolme: ano-

nymiteetti, rehellisyys ja huolellisuus. Rehellisyydellä ja huolellisuudella Lichtman viittaa 

avoimuuteen tutkimuksen tarkoituksesta, sekä siihen mitä esimerkiksi tutkimuksen aineis-

tolle tehdään tutkimuksen valmistumisen jälkeen. Anonymiteetillä hän taas tarkoittaa yksi-

tyisyyttä eli sitä kuinka tutkimukseen osallistuneiden henkilöiden yksityisyyttä tulee kunni-

oittaa pitämällä huoli, etteivät he ole tunnistettavissa tutkimuksesta. Myös tutkimukseen tuo-

tetun aineisto on luottamuksellista. Tässä tutkimuksessa aineisto on ollut vain ja ainoastaan 

minun luettavissani ja niitä on säilytetty muiden ulottumattomissa. Tutkimuksen aineisto 

säilytetään myös tutkimuksen valmistumisen jälkeen varmassa tallessa mahdollisia jatkotut-

kimuksia varten. Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tulevat vain minun käyttööni ja 

saaduista tuloksista raportoidaan nimettömästi. Tutkielmassani lainatessani osia oppilaiden 

kirjoitelmista tai viitatessani tutkimukseen osallistuneisiin, käytän ainoastaan nimityksiä 

”oppilas” tai esimerkiksi ”K5”. Olen ottanut myös huomioon, etteivät oppilaat ole tunnistet-

tavissa käyttämistäni lainauksista, tekstistäni, pitämistäni esitelmistä tai omasta puheestani 

esimerkiksi ohjauskeskusteluissa. 

Aloitin tutkimukseni tammikuussa 2016. Tuolloin otin yhteyttä vanhaan opettajaani, jonka 

suurella avustuksella tutkimuksen toteuttaminen oli mahdollista. Oppilaiden kirjoitelmat 

sain kasaan saman vuoden kevään aikana ja tutkimukseni kirjoitustyön aloitin kesällä 2016. 

Lupa tutkimuksen toteuttamiseen kysyttiin ensin koulun rehtorilta opettajien kokouksessa 

kontaktiopettajani kautta. Kun lupa tutkimuksen toteuttamiseen saatiin sekä rehtorilta että 

viidensien luokkien opettajilta, lähetin sähköpostilla saatekirjeen ja lupalomakkeen (Liite 1) 

opettajille oppilaiden koteihin jaettaviksi. Saatekirjeessä esittelin perheille kuka olen, mistä 

tutkimuksessani on kysymys ja mitä sen toteuttaminen tarkoittaa heidän kannaltaan. Kerroin 

myös, että tutkimukseen osallistuneet oppilaat pysyvät anonyymeina, samoin kuin heidän 

koulunsa ja kotipaikkakuntansa. Selvensin myös mitä tutkimusaineistoille tapahtuu tutki-

muksen valmistuttua. Aineisto jää aluksi minulle talteen mahdollisia jatkotutkimuksia var-

ten, kunnes se lopulta tuhotaan. Lupalomakkeeseen pyysin vastaamaan yhdessä lapsen 

kanssa, sekä yhdessä sopimaan tutkimukseen osallistumisesta ja palauttamaan lomakkeen 

omalle opettajalle. Lupalomakkeessa kysyin myös muutaman lisäkysymyksen oppilaiden 

taustoista, joita olivat ikä, sukupuoli, perhemuoto ja kansalaisuus. Valitettavasti esimerkiksi 
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kansalaisuuden merkitystä oppilaiden käsityksiin en päässyt tutkimaan, sillä kaikki tutki-

mukseen osallistuneet olivat suomalaisia lapsia. Lomakkeissa annettujen vastausten perus-

teella luokkien opettajat ottivat minulle kopiot tutkimukseen suostuneiden oppilaiden kirjoi-

telmista, liittivät lomakkeet niihin mukaan ja lähettivät minulle. Näin sain kasaan kaksikym-

mentäneljä kirjoitelmaa. 

Kirjoitelmat tuotettiin tavallisella äidinkielen ainekirjoitustunnilla. Opettajat kertoivat ennen 

kirjoituksen aloittamista, että kyseiset kirjoitelmat osallistuisivat tutkimukseeni. Joistakin 

kirjoitelmista huokui selkeästi tämän tiedon vaikutus, sillä eräskin oppilas kirjoitti aineensa 

nimenomaisesta ainekirjoitustunnista ja toinen taas jätti minulle kiitokset ja terveiset kirjoi-

telman loppuun. Se, että oppilaat tiedostivat kirjoitelmien tulevan tutkimukseeni ja heitä oli 

myös informoitu tutkimuksen tarkoituksesta, saattoi vaikuttaa tutkimuksen tuloksiin, sillä 

lapset voivat toimia erilaissa tilanteissa siten kuin he uskovat olevan oikein tai miellyttääk-

seen aikuisia. Se, etten missään vaiheessa tavannut tutkimukseen osallistuneita oppilaita 

henkilökohtaisesti tai kasvokkain oli hyvä päätös. Uskon lisänneeni tutkimukseni luotetta-

vuutta pitäytymällä kaukaisena hahmona, koska kirjoitelmista näkyi tälläkin tavalla toimies-

sani tutkimustilanteen vaikutus. 

Päädyin antamaan opettajille tehtäväksi valita kirjoitelmiin sopivat otsikot, sillä en itse ha-

lunnut tiedostamattani vaikuttaa kirjoitelmien sisältöön, tai ohjata oppilaita otsikkovalinto-

jen kautta suuntaan tai toiseen. Ohjeistin kuitenkin opettajia sopivien otsikoiden valintaan ja 

olinkin lopputulokseen tyytyväinen. Selitin opettajille esimerkkien avulla millaisia otsikot 

eivät saisi olla. Huono otsikkovaihtoehtoja olisi ollut esimerkiksi Maailman vahvin tyttö tai 

Tältä huoneeni näyttää, sillä ensimmäinen olisi liian johdatteleva ja toinen taas johdattelisi 

oppilaita kuvailemaan huoneensa ulkonäköä tutkimukseni kannalta tärkeiden hahmojen si-

jaan. Otsikot muodostettiin siten, että niihin pystyi kirjoittamaan minkälaisista mies- ja nais-

puolisista hahmoista oppilas ikinä halusikaan. Tavoitteenani oli myös saada mielikuvituk-

sellisia ja vapaamuotoisia kirjoitelmia, joten tiukat raamit tai valmiiksi määrätty kirjoitelman 

aihe eivät sopineet tämän tutkimusaineiston keräämiseen. Kuitenkin huomasin kirjoitelmia 

lukiessani, että antamalla valmiin otsikon ja muodostamalla erilaisia kysymyksiä oppilaille, 

olisin voinut saada enemmänkin tietoa siitä, minkälaisia sukupuoliroolikäsityksiä ja suku-

puolistereotypioita lapsilla on. Tiukemmilla raameilla tieto olisi saattanut olla helpommin 

havaittavassa muodossa. 
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Tutkimukseni on kvalitatiivinen, joten se ei täysin voi olla objektiivinen. Aineiston analyy-

siin, sekä niiden pohjalta tehtyihin johtopäätöksiin vaikuttavat tahtomattakin tutkijan taustat, 

kokemus ja ajatusmaailma. Tutkija analysoi aineistoa omista lähtökohdistaan käsin ja vaikka 

hän tiedostaisikin omat ennakkokäsityksensä aiheesta ja pyrkisi luopumaan niistä ollakseen 

objektiivinen, voi niillä olla vaikutusta tutkimuksen kulkuun ja tuloksiin. Vaikka laadulli-

sessa tutkimuksessa periaatteessa myönnetään, että väistämättäkin esimerkiksi tutkijan su-

kupuoli, ikä, uskonto, kansalaisuus tai poliittinen asenne saattaa vaikuttaa siihen mitä tutkija 

kuulee ja havainnoi, tutkijan tehtävänä on kuitenkin pyrkiä puolueettomuuteen eli ymmärtä-

mään ja kuulemaan tiedonantajia itsenään, eikä suodattamaan tiedonantajien kertomuksia 

tutkijan oman kehyksen läpi. (Tuomi & Sarajärvi, 2009, 136.) Narratiivisessa tutkimuksessa 

huomio kiinnittyy erityisesti siihen millaisia ja millä tavalla yksilöt antavat merkityksiä asi-

oille kertomuksiensa kautta. Koska merkitysten välittämisessä ja vastaanottamisessa on kyse 

tulkinnasta, tutkija saattaa ymmärtää väärin tutkimansa ihmisen viestit. Tutkijan tuleekin 

tiedostaa, että ihminen tekee tulkintansa omista lähtökohdistaan käsin, joten aineisto analy-

soidessa hän saattaa tehdä myös virheitä, tai antaa merkityksiä asioille, jotka eivät jonkun 

toisen mielestä sitä ansaitsisi. Inhimillinen todellisuus on kuitenkin monimerkityksellinen, 

eikä täysin oikeita tai vääriä tulkintoja ole. (Moilanen & Räihä, 2001, 44–45.)  

Henkilökohtaisesti kannatan tasa-arvoisia sukupuolirooleja ja moderneja nais-ja mieskäsi-

tyksiä. Toivoisin miehille ja naisille samoja mahdollisuuksia niin arjessa, työssä kuin esime-

riksi politiikassakin. En kuitenkaan aja tätä asiaa mitenkään äänekkäästi, mutta pyrin vaikut-

tamaan asioissa, jotka ovat ulottuvillani. Sukupuolitietoisuus on osa kasvatusnäkemystäni ja 

aion tulevassa työssäni opettajana kasvattaa ja opettaa lapsia sen mukaisesti. Sekä kandidaa-

tin tutkielmani että tämän tutkimuksen myötä tiedostan paremmin myös omat ennakkokäsi-

tykseni ja havaitsen helpommin toiminnan, joka ei vastaa tasa-arvoisia käytäntöjä. Ennen 

tutkimukseni alkua kävin itseni kanssa keskustelua näistä omista näkemyksistäni ja ennak-

kokäsityksistäni ja pyrin koko tutkimuksen tekoprosessin ajan joko tiedostamaan ne tai luo-

pumaan niistä.  

Eettisesti hyvä tutkimus noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä, joka tarkoittaa sitä, että tut-

kijan tulee noudattaa tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja, sekä kunnioittaa toisten te-

oksia. Toisten teosten kunnioittaminen näkyy virheettömissä lähdetiedoissa ja viittauksissa. 

(Hirsjärvi, Remes, & Sajavaara, 2007, 23–25.) Tutkimuksen luotettavuutta lisää monipuoli-

nen ja ajantasainen lähdekirjallisuus. Tässä tutkimuksessa olen suosinut paikoittain suoma-
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laista kirjallisuutta ja käyttänyt myös useita vuosikymmeniä sitten kirjoitettuja teoksia. Suo-

malaisen kirjallisuuden käyttämistä perustelen kuitenkin sillä, että tutkin nimenomaan suo-

malaisessa yhteiskunnassa ilmeneviä sukupuolirooleja ja sukupuolistereotypioita. Käyttä-

mäni vanhemmat teokset taas ovat yhä päteviä perusteoksia tai niitä on käytetty sopivan 

lähdekirjallisuuden vähyyden vuoksi. Aikaisemmilla tutkimuksissa on ollut suuri merkitys 

tämän tutkimuksen edistymisessä, sillä olen pohjannut kirjoitelmista esille nostetut sukupuo-

liroolit, sukupuolistereotypiat, sekä näiden roolien ja rajojen mahdolliset ylitykset aikaisem-

mista tutkimuksista saatuihin tietoihin.  

Tutkimuksellani en pyri tiedon yleistettävyyteen, sillä tutkimukseni oli pienimuotoinen. 

Kohdejoukkona oli yhden paikkakunnan ja yhden koulun viidennen luokan oppilaita. Tämä 

ei kuitenkaan vaikuta tutkimukseni tärkeyteen, sillä vaikka tieto ei olisikaan yleistettävissä, 

on se silti arvokasta ja hyödyllistä. Tulosten yleistämisen pyrkimys on jäänne luonnontie-

teellisistä tieteenkäsityksistä, joita aiemmin sovellettiin myös kritiikittömästi lapsitutkimuk-

siin. Toisenlaisen näkökulman yleistettävyyteen saa, kun ryhtyy miettimään tulosten käsit-

teellistä ja pedagogista yleistettävyyttä. Yhden, hyvin valitun tapauksenkin avulla voidaan 

saada huolellisen ja syvällisen tutkimusprosessin avulla teoreettisesti ja pedagogisesta arvo-

kasta tietoa. (Saarela-Kinnunen & Eskola, 2007, 184–185.) Koko tutkimusprosessini ajan 

olen pyrkinyt läpinäkyvyyteen. Olen kuvannut prosessin kulkua johdonmukaisesti, sekä pe-

rustellut tekemiäni ratkaisuja. Tutkija itsessään voidaankin nähdä koko tutkimusprosessin 

luotettavuuden kriteerinä. Tutkijana olen pyrkinyt huolellisuuteen, rehellisyyteen ja tarkkuu-

teen tutkimustyössäni, tulosten tallentamisessa, sekä esittämisessä ja arvioinnissa. Hyvän 

tieteellisen käytännön mukaisesti olen suunnitellut, toteuttanut ja raportoinut tutkimukseni 

yksityiskohtaisesti ja tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimusten edellyttämällä tavalla. 

(Tuomi & Sarajärvi, 2009, 132–133.) 
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4 Tutkimuksen tulokset 

Tässä luvussa kuvaan sukupuolirooleista tekemiäni havaintoja viidennen luokan oppilaiden 

kirjoitelmista. Aloitan luvun kertomalla aineistoni yleisvaikutelmasta eli esimerkiksi siitä 

kuinka pitkiä kirjoitelmat olivat, millaista kieltä niissä käytettiin ja millaisia sisältöjä niissä 

oli. Tein myös sukupuolirooleihin ja sukupuolistereotypioihin liittyviä havaintoja jo pelkäs-

tään kirjoitelmien ulkoasun perusteella. Havainnollistan ja korostan läpi koko luvun teke-

miäni havaintoja lukijalle lainaamalla kohtia oppilaiden teksteistä ja vertaa sekä tuen muo-

dostamiani analyysejä aikaisempiin tutkimuksiin ja muuhun lähdekirjallisuuteen pohjaten. 

Taulukosta 3 löytyvät kirjoitelmien perustiedot eli sivumäärä, kirjoittajan sukupuoli, pää-

henkilön sukupuoli, kirjoitelmien sisältö, sekä tutkimuksen kannalta tärkein aines tiiviste-

tyssä muodossa. Tutkimuksen kannalta tärkein aines määräytyi tutkimuskysymyksien poh-

jalta. Yleisilmeen jälkeen siirryn perehtymään oppilaiden luomiin mies-ja naissukupuolisiin 

hahmoihin. Aloitan tekemällä havaintoja hahmojen piirteistä ja ominaisuuksista yleensä, ja 

samaan aikaan vertaan niitä myös aikaisempiin tutkimuksiin. Taulukossa 4 luettelen kirjoi-

telmista esille nousseita piirteitä, jotka liitettiin naishahmoihin ja mieshahmoihin. Tämän 

jälkeen kohdistan huomioni erityisesti kirjoitelmien äitikuviin ja isäkuviin ja tuen tekemiäni 

havaintoja muun muassa Aili Heleniuksen (1971) tutkimuksella lasten sukupuoliroolikäsi-

tyksistä. Lopuksi tutkin vastaavatko oppilaiden kirjoitelmissa esiintyneisiin hahmoihin liite-

tyt harrastukset, ammatit ja muu vapaa-ajantoiminta perinteisiä sukupuolirooleja ja suku-

puolistereotypioita. Nostan aiheesta esille erityisesti työelämän ja harrastusten sukupuolten 

segregaation.  

Heti analyysini aluksi havaitsin, ettei tutkimukseni tulososio voisi tulla vastaamaan tutki-

muskysymysten asettelua ja logiikkaa, niin kuin yleisesti on tapana. Erilaisten hahmojen, 

niihin liitettyjen piirteiden ja ominaisuuksien, sekä näiden pohtiminen yhteiskunnallisessa 

kontekstissa olisi ollut mahdotonta erottaa toisistaan. Tämän vuoksi esittelen tutkimukseni 

tulokset siten, että jokaisessa alaluvussa käsittelen yhtäaikaisesti sekä kirjoitelmien hahmoja 

että niiden yhteiskunnallista merkitystä. Tutkimukseni tulokset on siis muodostettu aineis-

tolähtöisesti tutkimuskysymysten asettelun sijaan.  
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4.1 Kirjoitelmien yleisilme 

Oppilaiden kirjoitelmien pituus vaihtelee yhdestä A4-arkista, jopa kymmeneen sivuun. Tyt-

töjen kirjoitelmista useimmat ovat pitempiä kuin poikien. Tyttöjen kirjoitelmien keskipituus 

on noin 3,5 sivua, kun taas poikien vajaa kaksi sivua. Kirjoitelmat on kirjoitettu käsin, joten 

käsialan vaikutus pituuteen on huomioitava. Yleisesti ottaen tyttöjen kirjoitelmat ovat kie-

leltään rikkaampia ja värikkäämpiä, ja niissä on käytetty paljon mielikuvitusta. Tyttöjen kir-

joitelmissa kuvaillaan tapahtumapaikkoja ja asioita monin sanoin ja erilaisia adjektiiveja 

hyödyntäen.  

”Aurinko paistoi himmeästi ikkunasta sisälle. Oli pilvinen kesäaamu. Ulkona oli melko vii-

leää. Puiden varjoihin peittyvässä mökissä paloi valot.” K7 

 

”Silmissäni sumeni ja nousin lentoon pienenä enkelin valkoisena kyyhkysenä.” K1 

 

”Aallot vyöryivät vesimuureina laivan kylkiin iskeytyen.” K10 

 

Lähes puolessa poikien tarinoista pääpaino on jonkin tapahtuman, esimerkiksi pelin, kulun 

kertomisessa. Tarinoiden sisällöt viittaavat enemmänkin arkipäivän tapahtumiin kuin mieli-

kuvituksellisiin tarinoihin. Poikien kirjoitelmat sisältävät paljon erilaisia listauksia ja luette-

loita, ja useassa tarinassa ikään kuin selostetaan pelin tai kilpailun tapahtumia. Nämä tekstit 

olivat erityisen haastavia tutkimukseni kannalta.  

 

”Ensimmäinen erä päättyi 0-1 Rokin johtoon. Toinen erä alkoi kun viisi minuuttia oli kulu-

nut. Kalle läimäisee kiekon maaliin ja peli on 1-1. Toinen erä on loppumaisillaan mutta 

Roki tekee vielä yhden maalin eli toinen erä päättyy Rokin 1-2 johtoon.” K14 

 

”Olli harjoitteli 600 metrin juoksua, 60 metrin juoksua ja pituushyppyä. Hänen ennätys oli 

600 metrissä 2,21 min, 60 metrin ennätys oli 10,21 sekunttia ja pituushypyn ennätys oli 

2,51 metriä.” K15 

 

”Kaksi ensimmäistä peliä voitimme kaksi yksi ja kolme nolla. Minä pelasin vasenta laitaa 

ja tein kaksi maalia. Seuraava peli oli tiukka mutta voitimme viisi neljä ja tein kolme maa-

lia.” K22 
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Marjatta Tarmon tekemässä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin opettajien käsityksiä tytöistä, 

esille nousi tyttöjen paremmat taidot äidinkielessä ja erityisesti kirjoittamisessa. Tutkimuk-

sen mukaan tytöt kirjoittavat pitempiä ja värikkäämpiä tekstejä. Opettajat nostivat tämän 

seikan selittäväksi tekijäksi tyttöjen ja poikien erilaiset toimintatavat, jolla he viittasivat kes-

kittymiskykyyn, sen puutteeseen, sekä ahkeruuteen ja laiskuuteen. Merkittävänä opettajat 

näkivät myös motivaation, asenteet ja harrastukset. (Tarmo, 1992, 293–294.) Oman tutki-

mukseni aineisto seuraa Tarmon (1992) tekemiä havaintoja, mutta tahdon antaa myös arvoa 

poikien kirjoitelmille. Vaikka suurin osa poikien kirjoitelmista oli lyhyitä ja sisällöiltään 

vaatimattomia, osassa kirjoitelmissa oli selkeästi nähty vaivaa ja tarina oli mielikuvituksel-

linen ja värikäs. Myös tyttöjen tarinoista löytyi lyhyitä ja kiireessä tehtyjä kirjoitelmia. Kui-

tenkin Tarmon (1992) tutkimuksessa esille tulleiden vaikuttavien seikkojen rinnalle haluai-

sin erityisesti nostaa tänä päivänä lisääntyneet oppimisen, käyttäytymisen ja keskittymisen 

ongelmat, sekä tyttöjen ja poikien eroavaisuudet lukuharrastuksessa. Tämän enempää tutki-

matta, on mahdoton tietää johtuuko kirjoitelman lyhyys, sisällön niukkuus ja huono käsiala 

laiskuudesta, vai esimerkiksi lukemisen ja kirjoittamisen haasteista tai mahdollisesta aktii-

visuuden ja tarkkaavaisuuden häiriöstä.  

Aineistossani kymmenen poikaa kirjoittivat tarinan, jossa päähenkilönä oli miespuolinen 

henkilö ja tyttöjen kymmenestä kirjoitelmasta kuudessa oli naispuolinen päähenkilö. Vii-

dessä kirjoitelmassa päähenkilön sukupuolta ei mainita, eikä se ole pääteltävissä tekstistä 

(Taulukko 3). Näiden kirjoitelmien kohdalla tekisi mieli olettaa, että pojat ovat kirjoittaneet 

pojista ja tytöt tytöistä, varsinkin kun nämä kirjoitelmat on kirjoitettu minä-muodossa. Tämä 

oletus kuitenkin vesittyi kun kolme tyttöä kirjoittivat oman kertomuksensa mieshenkilöstä. 

Minä-muodon käyttäminen ei tee fiktiosta omaelämäkerrallista, vaan kertoja ja kirjailija on 

pidettävä erillisinä ja kertoja on hahmo muiden joukossa.  
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Taulukko 3. Viidennen luokan oppilaiden kirjoitelmat ja niiden sisällöt.  

 

KIR-

JOI-

TELM

A 

SI-

VUT 
KIR-

JOITTA-

JAN 

 SUKU-

PUOLI 

PÄÄHEN-

KILÖN 

SUKU-

PUOLI 

SISÄLTÖ TUTKIMUKSEN KANNALTA 

TÄRKEIN AINES 

K1 4 T ? Unenomainen tarina päähenkilön 

kuolemasta 

Vanhemmuus 

K2    2     T T Tarina kahdesta tytöstä ja kielle-

tystä huoneesta 

Utelias, sääntöjä rikkova 

tyttö 

K3 3 T T Perhe matkustaa maatilalle. Hevoset, ratsastus. Isä per-

heenpää. 

K4 3 T T Tarina päähenkilön katoamisesta Arka, mutta utelias tyttö. 

Tiukka, kasvattava äiti. 

K5 4 T T Tyttö matkustaa papan maatilalle Hevoset, eläimet 

K6 1 ½ T T Tyttö löytää kuvan isästään, jota 

ei ole koskaan tavannut. 

Isyys 

 

K7 10 T T Tarina tytöstä, jonka hevonen on 

kadonnut ja hän päättää löytää 

sen. 

Hevoset. Päättäväinen, ute-

lias, uhmakas ja rohkea 

tyttö. 

K8 4 T P Tarina avaruusoliosta, joka tippuu 

Maapallolle. 

Kekseliäs poika 

K9 2 T P Tarina miehestä, joka työskente-

lee rakennustehtaalla, harrastaa 

teatteria ja soutamista. 

Rakennusmies 

K10 2 ½ T P Laiva joutuu myrskyyn ja haaksi-

rikkoutuu. Merimies meinaa huk-

kua, kunnes enkeli pelastaa hänet. 

Merimies 

K11 3 P P Poika matkustaa Afrikkaan ja löy-

tää sieltä timantin, jonka varkaat 

yrittävät viedä. 

Avulias, kekseliäs poika. 

Väkivalta. 

K12 1 P P Poika ja otus matkaavat Afrik-

kaan auttamaan nälkäisiä. 

Empaattinen ja avulias poika 

K13 2 ½ P P Pojat yrittävät löytää avaimen aa-

vetaloon. 

Vilkas poika 

K14 3 P P Tarina jääkiekkofinaalista Jääkiekko. Voitontahtoinen 

poika. 

K15 2 ½ P P Tarina yleisurheilukisoista Urheilu, liikunnallisuus, voi-

tontahto 

K16 1 ½ P P Niilo-norsu alkaa harrastaa balet-

tia 

Baletti pojan harrastuksena 

K17 1 ½ P P Jääkiekkoharrastuksen aloittami-

nen 

Jääkiekko, kiusaaminen 
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K18 2 P P Tarina miehen päivästä Ei anna tutkimuksen kan-

nalta merkittävää tietoa 

K19 1 ½ P P Mies menettää muistinsa Nainen näyttäytyy pelasta-

jana 

K20 1 ½ P P Tarina aineenkirjoitustunnista Äänekäs poika 

K21 2 P ? Päähenkilö ja kolme poikaa löytä-

vät siivet 

Sähly, pelaaminen 

K22 1 ½ P ? Tarina jalkapalloturnauksesta Jalkapallo, voitontahto 

K23 1 ½ P ? Lentokoneen lentäjät nukahtavat 

ja lentoemännät pelastavat tilan-

teen 

Lentoemännät 

K24 1 P ? Tarina henkilöstä, jonka isä palaa 

kotiin vasta aamulla. 

Isyys 
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4.2 Mies- ja naissukupuoli oppilaiden kirjoitelmissa 

Taulukossa 4 olen luetellut viidennen luokan oppilaiden kirjoitelmissa esiintyneisiin hah-

moihin liitettyjä ominaisuuksia ja piirteitä. Olen eritellyt taulukossa mieshahmoihin liitetyt 

piirteet ja naishahmoihin liitettyihin piirteet toisistaan. Osa näistä piirteistä oli mainittu suo-

raan tekstissä, mutta suurimman osan olen nostanut esille kirjoitelmien henkilöiden toimin-

nan perusteella. Esille nostamani piirteet esiintyivät kirjoitelmissa joko yksittäisinä tapauk-

sina tai useammassa kirjoitelmassa. Kuten taulukostakin voi nähdä, kirjoitelmissa naiseus ja 

mieheys näkyivät hyvin monipuolisina. Esille nousseissa piirteissä on havaittavissa stereo-

tyyppisinäkin pidettyjä piirteitä, mutta yhtä lailla myös sellaisia piirteitä, jotka on katsottu 

vastakkaiselle sukupuolelle ominaisemmiksi.  

 

Taulukko 4. Viidennen luokan oppilaiden kirjoitelmien henkilöihin liitettyjä piirteitä 

 

NAISSUKUPUOLEEN LIITETTYJÄ PIIRTEITÄ MIESSUKUPUOLEEN LIITETTYJÄ PIIRTEITÄ 

sankari voitontahto 

kiusaaminen kiusaaminen 

päättäväisyys urheilullisuus 

uteliaisuus liikunnallisuus 

uhmakas kilpailunhaluinen 

sääntöjä rikkova neuvokas 

rohkea kekseliäs 

seikkailija avulias 

tiedonjanoinen sääntöjä rikkova 

arka väkivaltaisuus 

pelokas villi 

hoivaava empaattinen 

tunnollinen äänekäs 

 huonotapaisuus 
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Oman tutkimukseni pohjalta luotu taulukko ei täysin vastaa aikaisempia tutkimustuloksia, 

joissa miessukupuoli ja naissukupuoli nähtiin keskenään hyvin erilaisina ryhminä, joiden 

sisällä taas naiset ja miehet nähtiin hyvin homogeenisinä. Omassa tutkimuksessani kirjoitel-

mien naispuoliset hahmot olivat yhtälailla arkoja, tunnollisia ja hoivaavia kuin rohkeita, uh-

makkaita ja päättäväisiä. Oppilaiden miespuoliset hahmot eivät myöskään olleet pelkästään 

voitontahtoisia ja villejä, vaan myös empaattisia ja avuliaita. Jopa saman tarinan sisällä hen-

kilöllä saattoi olla monenlaisia ominaisuuksia, jopa sellaisia ominaisuuksia, joita voisi pitää 

toistensa vastakohtina. Henkilö saattoi olla yhtä aikaa sekä pelokas että rohkea, tai kiltti sekä 

uhmakas. Useassa kirjoitelmassa naispuoliset henkilöt nousivat myös tarinan sankareiksi, 

mikä rikkoo perinteistä satumaailmaa, jossa mies on yleensä sankarin roolissa ja nainen uro-

tekojen kohde.  

 

”Pelko oli vallannut minut (tyttö). Säikähtelin joka ikistä rapinaa, jota met-

sässä kuului.” K4 

 

”Tuula mietti: -Hmm… Minne menisin piiloon? Taidanpas mennä kiellettyyn 

huoneeseen.” K2 

 

”Tunnin taivalluksen jälkeen Miira alkoi jo väsyä, mutta luovuttamista hän ei 

harkinnutkaan.” K7 

 

”Seikkailunhaluisen Miira ei voinut vastustaa kiusausta, vaan hyppäsi oitis 

lampeen tietämättömänä siitä, mitä siitä seuraisi.” K7 

 

”Sitten yhtäkkiä minä (poika) teleporttasin Afrikkaan. Siellä kaikki oli surul-

lista. Yritin lohduttaa niitä.” K12 

 

”Kalle asui pienessä kylässä. Hänen vanhempansa olivat todella köyhiä. 

Kalle olisi halunnut auttaa heitä, mutta ei osannut. Eräänä päivänä hän 

mietti, että karkaa kotoa ja menee Afrikkaan.” K11 
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”Casper meni sisään. Hän näki jonkun ihmisen makaamassa, joka sanoi:      

-Apua! Casper meni auttamaan vierasta. Se vieras oli Casperin kaveri Jes-

per. Jesperkin etsi timanttia. Heille tuli tappelu siitä kumpi saa seuraavan ti-

mantin. He alkoivat ampua toisiaan.” K11 

 

Tällä aineistolla pystyin tutkimaan sitä millaisia piirteitä tytöt ja pojat antoivat kirjoitel-

miensa mies- ja naishahmoille, mutten en pysty vertailemaan sitä vaihtelevatko tyttöjen ja 

poikien kirjoitelmissa esiintyvien hahmojen piirteet toisistaan, sillä lähes jokainen oppilas 

kirjoitti hahmosta tai hahmoista, jotka vastaavat hänen omaa sukupuoltaan. Tämän vuoksi, 

en pysty esimerkiksi tutkimaan sitä, liittävätkö tytöt tyttöihin erilaisia piirteitä, kuin pojat 

tyttöihin tai toisin päin. Sekä pojat että tytöt antoivat kuitenkin omalle sukupuolelleen mo-

nipuolisia ominaisuuksia, eivätkä viljelleet kirjoitelmissaan pelkästään sukupuolistereotypi-

oita. Kuitenkin naispuolisissa hahmoissa oli havaittavissa enemmän variaatiota, mikä voi 

johtua tyttöjen ja poikien kirjoitelmien erilaisista sisällöistä ja tyttöjen käyttämästä moni-

puolisemmasta ja rikkaammasta kielestä. Poikien kirjoitelmissa pääpaino oli tapahtumaket-

jujen kuvauksessa, jossa tilanteille annettiin enemmän kuin hahmoille, kun taas tyttöjen kir-

joitelmissa pääosassa olivat kirjoitelmien päähenkilöt.  

4.3 Isät, äidit ja jaettu vanhemmuus 

Kymmenen oppilasta mainitsevat kirjoitelmissaan joko äidin, isän tai molemmat vanhem-

mat. Näissä kirjoitelmassa vanhempien roolihahmot eivät kuitenkaan nouse erityisiksi tari-

nan kulun kannalta, vaan heidän osansa juonen etenemisessä on pieni tai olematon. Osa op-

pilaista jopa mainitsee vanhemmat ainoastaan tarinan alussa, jossa he esittelevät päähenkilön 

ja tämän perheen. Tämän lisäksi äiti ja isä näyttäytyvät kirjoitelmissa sivuhahmoina joko 

yhden tai kahden vuorosanan verran, jolloin vanhempi ohjaa, kasvattaa tai komentaa lastaan. 

Lyhyistä esiintymisistä huolimatta on isähahmoista ja äitihahmoista helppo tehdä havaintoja 

heille annettujen vuorosanojen ja toimintojen perusteella.   

 

”Perheeseeni kuuluu äitini Anna, isäni Aaro, pikkuveljet Onni ja Ossi ja isosiskoni Oli-

via.” K8 

 

”Herätys! Äiti huusi minulle klo:8:30.” K13 
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”Niilo oli lähdössä kouluun, kun hänen äitinsä huikkasi perään vielä: - Hei! sulla on se ai-

neenkirjoitus tänään.” K20 

 

Isyys näyttäytyy moninaisena kirjoitelmissa. Eräs lapsi kirjoittaa isästä, jota ei ole koskaan 

tavannut. Tämä isä oli lähtenyt ennen hänen syntymäänsä. Kuitenkin tarinan edetessä lapsi 

saa käsiinsä isänsä yhteystiedot ja päättää ottaa kontaktia isäänsä sähköpostin kautta. Toinen 

oppilas taas kertoo väsyneestä isästä, joka tulee kotiin niin suurilla silmäpusseilla ja mustilla 

silmän alusilla, että lapsen mielestä isä näyttää turpaan saaneelta. Tämä isä ei myöskään osaa 

kokata, vaan lämmittää lapselleen ällöttävää purkkiruokaa. Eräässä tarinassa isä nostetaan 

myös perheenpääksi ja päätöksen tekijäksi. Kertomuksen tyttö kysyy äidiltään, saako hän 

alkaa harrastaa ratsastusta, jolloin äiti siirtää päätöksen teon isän harteille. Kuitenkin tari-

noissa on havaittavissa myös isän tuomaa läheisyyttä ja kannustusta. Isä on läsnä oleva ja 

lempeä.  

”Sitten ovikello soi. Ovella seisoi parrakas mies. Se oli isä. Isä tuli kotiin vä-

syneenä. Hänen silmät näyttivät samalta kuin hän olisi saanut turpaan.” K24 

 

”Yhden kirjan välissä oli kuva nuoresta naisesta ja miehestä. Menin kysy-

mään mummolta ketkä kuvassa on ja kertoi koko tarinan siitä kuinka äitini ja 

isäni tapasivat, joka oli mielestäni outoa, koska en ole koskaan tavannut 

isääni. Hän oli lähtenyt ennen syntymääni.” K5 

 

”Äiti, saanko alkaa ratsastamaan? – No se olisi kivaa, mutta sitä pitää kysyä 

isältä, vastasi Jessican äiti.” K3 

 

Aili Heleniuksen (1971) tekemässä tutkimuksessa Lasten käsityksiä sukupuolten rooleista, 

tutkittiin kolmasluokkalaisten lasten käsityksiä miesten, naisten, poikien ja tyttöjen asemasta 

tehtävistä ja ominaisuuksista. Oppilaiden vastausten tukena oli tutkimuksessa perhekuva, 

jossa esiintyi mieshenkilö, nainen ja kaksi lasta, tyttö ja poika. Piirroksessa oli kuitenkin 

tietoisesti pyritty välttämään tavanomaisia sukupuoliroolivihjeitä esimerkiksi tekemällä nai-

sesta miestä kookkaampi. Heleniuksen (1971) tutkimuksessa isähahmo sai hyvin samanlai-
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sia rooleja, kuin omassa tutkimuksessani, sillä isä näyttäytyi työläisenä, perheen päänä, elät-

täjänä sekä kurinpitäjänäkin, mutta myös kasvatukseen ja kodinhoitoon osallistuvana. Omi-

naisuuksiltaan isä nähtiin voimakkaana ja rohkeana. (Helenius, 1971, 10–13.) 

Isyys onkin muuttunut viime vuosina, kuten myös lasten vaatimukset vanhempiensa suhteen. 

Tänä päivänä toivotaan, että mies näyttäisi tunteitaan, viettäisi aikaa lastensa kanssa ja osal-

listuisi arjen pyörittämiseen ja lasten hoitamiseen. Ennen nämä erilaiset arjen ongelmat saat-

toivat olla isälle vieraita, mutta nyt isän on täytynyt omaksua osia myös perinteisesti naisiin 

liitetystä hoivamaailmasta. Isää ei enää tänä päivänä pidetä samalla tavalla määrääjänä ja 

perheen patriarkkana kuin muutama vuosikymmen taaksepäin. Isyyden perinteisessä mal-

lissa isä on rajoja asettava, kuria pitävä ja poissaoleva. Isyysihanteen voidaan siis nähdä 

pehmenneen.  

Innasen (2001) mukaan kulttuurisesti isyys onkin menossa kahteen suuntaan. Puhutaan ohe-

nevasta isyydestä ja vahvistuvasta isyydestä. Ohenevalla isyydelle viitataan pelkästään bio-

logiseen ja juridiseen isyyteen ja vahvistuvalla isyydellä isien vahvaan sitoutumiseen. Täl-

löin isää ei pidetä vain lapsen siittäjänä, vaan hän viettää paljon aikaa lapsen kanssa ja kantaa 

vastuun lapsen huolenpidosta ja hoidosta. Vahvistuvan isyyden myötä on alettu puhua jae-

tusta vanhemmuudesta, jolloin isä ottaa isyyden aivan yhtä vastuuntuntoisesti kuin äiti ottaa 

äitiyden. (Innanen, 2001, 18–19.) 

Omassa aineistossani äidit nousivat esille kasvattavissa rooleissa, sekä lempeinä, huolehti-

vina ja rakastavani hahmoina. Oppilaiden kirjoitelmissa äidit ohjasivat lapsia koti- ja koulu-

töihin, sekä tekivät rakkautta heijastavia tekoja, kuten peittelivät lapsensa ja halasivat heitä. 

Äiti näyttäytyi siis kirjoitelmissa hyvin perinteissä roolissa, koti- ja perhekeskeisenä. Hele-

niuksen (1971, 16) tutkimuksessa äidin roolin kuvaukset olivat hyvin samankaltaisia kuin 

omassani, vaikka tutkimusten välissä on vuosikymmeniä. Heleniuksen tutkimuksessa lasten 

äitikuvauksiin liitettiin suurelta osin erilaisten kotitöiden luettelot. Kuvauksissa äiti oli keit-

tiössä touhuava, hellä, ahkera ja huolehtiva.  

Se miten vielä tänä päivänäkin hahmotamme äidit ja äitiyden, ulottaa juurensa kauas taak-

sepäin. Vaikkei kotiäitimalli Suomessa olekaan koskaan ollut yhtä hallitseva, kuin muualla 

Euroopassa, on lasten kasvatus ja hoito nähty äitien asiana. Äiti on kautta aikojen nähty per-

heen keskiössä olevana hahmona, vaikka isien osallistuminen kodinhoitoon ja lasten kasva-

tukseen onkin kasvanut, samoin kuin äitien kodinulkopuolinen elämä. (Vuori, 2001, 29–30, 

43, 126; Vuori, 2003, 39.)   
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Oppilaiden kirjoitelmat heijastavat osin stereotyyppisistä äiti – ja isähahmoista huolimatta 

jaettua vanhemmuutta. Jaetulla vanhemmuudella tarkoitan tilannetta, jossa mahdollisesti 

molemmat vanhemmat käyvät töissä kodinulkopuolella ja sekä äiti että isä hoitavat yhdessä 

lapset ja kotityöt. Äiti ei ole yksin kodin keskiössä, vaan isä on noussut sivuroolista äidin 

rinnalle. Tämä näkyy oppilaiden kirjoitelmissa, siinä, että molemmat vanhemmat ovat läsnä 

tarinoissa ja he molemmat osallistuvat niin kotitöihin kuin lastenkin kasvatukseen. Isä ei ole 

kaukainen ja poissaoleva hahmo, vaan hän on mukana lastensa elämässä.   

Oppilaille lähettämässäni lupalomakkeessa kysyin heidän perhemuotoaan sekä kansalaisuut-

taan, sillä olin kiinnostunut tarkastelemaan vaikuttaako oppilaiden perhemuoto tai mahdol-

liset monikulttuuriset taustat siihen miten he kirjoittavat isistä tai äideistä sekä sukupuolisista 

yleensä. Jokainen tutkimukseen osallistunut lapsi oli kuitenkin suomalainen, joten monikult-

tuurisuuskysymykseen en saanut tällä tutkimuksella vastausta. Mielenkiintoista oli kuitenkin 

huomata, että vaikka perhemuodot vaihtelivat ydinperheistä uusioperheisiin, yksinhuoltajiin 

ja etävanhempiin, kirjoitelmissa tämä ei heijastunut äiti – ja isähahmoihin. Freudin psyko-

analyyttisen teorian mukaan lapsi oppii sukupuoliroolit samaistumalla samaa sukupuolta 

olevaan vanhempaansa (Määttä & Turunen, 1991, 23). Oma tutkimukseni ei tukenut edellä 

mainittua teoriaa, sillä ydinperheeseen kuuluva tyttö kirjoitti isästä, jota ei ollut koskaan ta-

vannut ja yksinhuoltajaperheen lapsen tarinassa olivat mukana sekä isä ja äiti. Perhemuodon, 

sekä äiti – ja isähahmojen välillä ei ollut havaittavissa yhteyttä tässä tutkimuksessa. Psyko-

analyyttinen teoria horjuu muutenkin nykyaikaisen perhekäsityksen paineessa.  

4.4 Naisten ja miesten työt ja harrastukset 

Noin puolissa oppilaiden kirjoitelmista esille nousee jokin sukupuoleen liitetty harrastus tai 

ammatti. Nämä ammatit ja harrastukset sekä vapaa-ajantoiminta seuraavat pitkälti perintei-

siä käsityksiä siitä, mikä on kummallekin sukupuolella ominaisempaa toimintaa. Perintei-

sesti maskuliinisina töinä pidetään sellaisia ammatteja, joissa hyödynnetään erilaisia työka-

luja ja elektroniikkaa. Miehen työ on joko fyysisesti tai teknisesti haastavaa. Miehet nähdään 

myös naisia useammin johtotehtävissä ja uraihmisinä. Naisellisina töinä pidetään erilaisia 

palveluun, hoitamiseen ja kasvattamiseen liittyviä ammatteja. Nainen on kasvattanut elä-

mänpiiriään kodin ulkopuolelle, mutta hänen työnkuvansa on pysynyt pitkälti samana. Nai-

sen tehtävä on hoitaa ja kasvattaa, kotona ja töissä. (kts. Kauppinen-Toropainen, 1987; Ep-

stein, 1970.) 
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Naisiin liitettyjä ammatteja kirjoitelmissa olivat lentoemäntä ja eläintenhoitaja. Mieshahmo-

jen ammatteja olivat farmari, merimies ja rakennusmies. Nainen eläintenhoitajana viittaa 

hoitoalaan, joka on naisvaltainen ala. Yhtenä sukupuolistereotypiana onkin pidetty naisen 

miestä suurempaa hoivaviettiä, joka vetää naisia hoitoaloille. Myös lentoemännän ammatin 

voi nähdä hoitoalana, sillä hän vastaa matkustajien hyvinvoinnista, sekä turvallisuudesta len-

non aikana. Lentoemännät on nähty myös seksisymboleina ja työnhakutilanteessa työnhaki-

jan ulkomuodolla saattaa olla suurikin merkitys työn saannin kannalta.  

  

”Olipa kerran mies, miehen nimi oli Jeremi. Jeremi on kaksikymmentäkuusi 

vuotta. Hän on rakennustehtaalla töissä, mutta oli ottanut kuukauden lo-

maa.” K9 

”-Meidän perheemme on voittanut päivän Tiinan tilalle, sanoi Jessican äiti. –

Siellä on hevosia, lehmiä, sikoja, kanoja, lampaita ja koiria, sanoi Jessican 

isä. K3 

 

Jo pelkistä lasten käyttämistä ammattinimikkeistä huokuu sukupuolijako ja sukupuolistereo-

typiat. Lapset käyttävät sukupuolistavia nimikkeitä eri ammateista, vaikka lentoemännän si-

jaan voisi puhua stuertista, merimies on sama kuin merenkulkija tai merenkävijä ja raken-

nusmiestä voisi yhtälailla kutsua rakennustyöntekijäksi. Vaikka ammattinimikkeet mies-lo-

pulla viittaavat usein siihen tosiseikkaan, että aluksi näitä ammatteja harjoittivat vain mies-

puoliset henkilöt, voi kyseessä olla myös näkemys miehestä mittapuuna ja naisesta poik-

keuksena. Joka tapauksessa mies-loppuisten ammattinimikkeiden käyttäminen on ongelmal-

lista, sillä tasa-arvolaki kieltää suuntaamasta työtehtäviä sukupuolen mukaan (Laki naisten 

ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986/609). Sukupuoleen viittaavien nimikkeiden käyttämi-

sen voidaan katso sortavan toista sukupuolta.  

Mies-loppuiset ammattinimikkeet ovat tulleet kuitenkin vuosien saatossa kiinteäksi osaksi 

arkipuhetta, jonka vuoksi niiden ei kirjaimellisesti mielletä tarkoittavan ainoastaan miessu-

kupuolisia. Sukupuoleen viittaaviin ammattinimikkeisiin tulee harvoin edes kiinnitetty huo-

miota, vaikka niitä on suomen kielessä käytössä paljon ja ne ovat käytössä jopa laissa ja 

asetuksissa. Keskisuomalaisen verkkosivuilla olevassa artikkelissa ”Mies-loppuiset ammat-

tinimikkeet ovat yleistyneet” (Keskisuomalainen, 2013) kerrotaan, että Tilastokeskuksen 
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mukaan sukupuoleen viittaavia nimikkeitä oli vuonna 2013 suomenkielessä 674. Tämä luku 

oli saatu ammattinimikkeistä, joissa esiintyivät sanat mies, tyttö, poika, emäntä tai isäntä. 

Nainen-loppuisia ammattinimikkeitä ei ole. Tästä huolimatta suomenkieltä pidetään tasa-

arvoisena kielenä. Tasa-arvon nimissä tiettyjä ilmauksia olisi kuitenkin syytä tarkastella, 

sillä suomenkielessä miehisyys asettuu usein naisellisuuden edelle. Vaikka joku tekee mies-

loppuisen sanan kohdalla sukupuolineutraalimman tulkinnan, joku toinen näkee sen sel-

keänä viittauksena biologiseen sukupuoleen. 

Suomen työelämää pidetään varsin tasa-arvoisena, mutta todellisuudessa työt jakautuvat yhä 

selkeästi niin kutsuttuihin miesten ja naisten töihin. Tätä ilmiötä, jossa valtaosa työnteki-

jöistä työskentelee joko mies- tai naisvaltaisissa työympäristöissä, kutsutaan sukupuolen 

mukaiseksi segregaatioksi eli eriytymiseksi. Työelämän segregaatio jakautuu horisontaali-

seen ja vertikaaliseen segregaatioon. Vertikaalinen segregaatio viittaa työn aseman ja arvon 

sukupuolittuneisuuteen eli esimerkiksi siihen, että korkeakoulutettuja naisia on yhä miehiä 

vähemmän johtotehtävissä. Horisontaalisella segregaatiolla tarkoitetaan puolestaan sitä, että 

työmarkkinat ovat yhä jakautuneet miesten ja naisten aloihin. Horisontaalinen segregaatio 

aiheuttaa paljon haasteita työmarkkinoiden tasa-arvoisen toiminnan mahdollistamiseksi, 

sillä se esimerkiksi pitää yllä palkkaeroja. Työvoima myös keskittyy tietyille aloille, mikä 

tarkoittaa sitä, että naisten ja miesten taidot, kyvyt ja kokemukset eivät välttämättä kohtaa 

työpaikoilla tai työtehtävissä. Naiset hoitavat, kasvattavat ja palvelevat ihmisiä, kun taas 

miehet valmistavat, käsittelevät ja siirtelevät esineitä ja asioita. (Korvajärvi, 2010, 185; Kor-

vajärvi & Kinnunen, 1996, 11.)  

On tutkittu, että tytöt valitsevat itselleen esteettisiä ja taiteellisia harrastuksia, joita ovat esi-

merkiksi tanssi, voimistelu, taitoluistelu tai jonkun instrumentin soittaminen.  Poikien la-

jeiksi on mielletty esimerkiksi kestävyyslajit, sekä lajit joissa käytetään raskaita välineitä tai 

joissa korostuu fyysinen kontakti. (Esim. Turpeinen, Jaako, Kankaanpää & Hakamäki, 2011; 

Tilastokeskus, 2016.) Pojat harrastavat siis nopeatempoisia, fyysisiä lajeja, sekä suosivat 

erityisesti joukkuelajeja. Harrastusten jakautuminen kirjoitelmissa sukupuolten kesken seu-

rasi yhtä poikkeusta lukuun ottamatta näitä perinteisiä käsityksiä. Tyttöihin liitettiin useassa 

kirjoitelmassa erityisesti hevoset ja ratsastaminen, ja poikahahmojen harrastuksina esille 

nousivat jalkapallo, jääkiekko, yleisurheilu, laskettelu ja pelikonsolilla pelaaminen. Kuiten-

kin eräässä kirjoitelmassa miespuolinen norsu aloitti baletin harrastamisen, jota yhä pidetään 

hyvin feminiinisenä lajina. Kirjoitelmassa balettiryhmän tytöt kiusasivatkin tarinan norsua, 
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kunnes yhtenä päivänä hän kaatuu, lyö päänsä ja menettää muistinsa. Muistinsa menettä-

neenä hän lopettaa baletin harrastamisen ja vaihtaa lajikseen jalkapallon. Tästä kirjoitelmasta 

on nähtävissä stereotypioiden haitat ja niiden voima. Kirjoitelman norsu menettää muistinsa, 

eikä siten tiedä itsestään, omista haluistaan, taidoistaan tai toiveistaan mitään. Tietämättö-

mänä entisestä elämästään norsu alkaa harrastaa sellaista lajia, jonka katsotaan olevan omi-

naista toimintaa hänen sukupuolelleen.  

 

”Olipa kerran Kalle, joka pelasi jääkiekkoa. Hänelle ei kelvannut muu kuin 

voitto.” K14 

 

”Eräänä päivänä Olli niminen poika oli harjoittelemassa yleisurheilukisoi-

hin.” K15 

 

”Olipa kerran Valtteri. Valtteri muisti, että tänään on se päivä kun hän aikoo 

mennä jääkiekkotreeneihin.” K17 

 

Sukupuolten segregaatio on nähtävissä työelämän lisäksi siis myös liikunnassa ja urheilussa. 

Segregaation ohella urheilussa ilmentyy myös hierarkkisuus, joka näkyy miesten suurem-

pana arvostuksena, mieheyden pitämisenä urheilijan normina sekä sukupuolittuneena kie-

lenkäyttönä. Liikuntaan ja urheiluun liittyvät sukupuolistereotypiat lienevät peruja niiltä 

ajoilta kun jotkut lajit olivat vielä naisilta kiellettyjä. Naisille on myös asetettu rajoitteita 

lajin harrastamiseen tai naisten harrastamista on helpotettu muunnelluilla säännöillä. Asetet-

tuja rajoitteita on perusteltu muun muassa vaadittujen kykyjen puutteella ja liian heikolla 

ruumiilla. Naisten mahdollisuuksiin osallistua ovat myös vaikuttaneet kunkin aikakauden 

vallitsevat käsitykset siitä, mikä on sopivaa naiselle, naisen luonteelle, sekä ruumiille. Tä-

män vuoksi naisten onkin ollut helpompi päästä mukaan lajeihin, joissa korostuvat esteetti-

syys ja ilmaisullisuus. (Turpeinen, Jaako, Kankaanpää, & Hakamäki, 2011, 18) Tarkastel-

tuani aihetta näkisin, että vaikka monissa lajeissa on tapahtunut viimeisten vuosikymmenten 

aikana suurta kehitystä, se on kuitenkin valitettavasti jäänyt koskemaan pitkälti vain toista 

sukupuolta. Uskon, että tyttöjen on tänä päivänä helpompi osallistua lajeihin, joita on perin-

teisesti pidetty poikien lajeina, mutta toisin päin tämä ei jostain syystä toimi yhtä hyvin.  
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Näkisin, että liikunnan ja urheilun jaottelu sukupuolen mukaan alkaa jo hyvin pienenä. Osa 

tästä jaottelusta voi syntyä fyysisten erojen myötä, kuten miesten suuremman koon ja lihas-

voiman vuoksi, mutta suurin osa johtuu yhteiskunnan luomista odotuksista. Vaikka miesten 

ja naisten väliltä löytyy fysiologisia eroja, otaksun, että suurempi merkitys urheilun segre-

goitumiselle on sosialisaatiossa, perheen ja kavereiden arvoilla, sekä koululla ja liikunnan-

opettajien toiminnassa. Omien kokemusteni myötä tiedän, että usein jo ala-asteella liikunta-

tunnit pidetään erillisinä ryhminä, ja niiden sisällöt saattavat poiketa toisistaan merkittävästi. 

Valitettavan usein tämä tarkoittaa sitä, että tytöille järjestetään rytmitajua ja notkeutta vaati-

vaa liikuntaa ja pojille erilaisia pelejä.  

Tänä päivänä lasten pelaaminen puhuttaa ja huolestuttaa monia. Suonisen (2002, 95) mukaan 

tietokonepeleistä onkin tullut erottamaton osa lapsen kasvuympäristön mediamaailmaa. Tie-

toteknisten perustaitojen hallintaa pidetään välttämättömänä taitona tämän päivän yhteiskun-

nassa ja tästä arvostuksesta kertoo myös uusi Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

(Opetushallitus, 2014), jossa tieto- ja viestintätekniikan käyttäminen opetuksessa ja oppimi-

sessa on otettu esille näkyvästi. Teknologiaa halutaan käyttää opiskelun ja tiedonhankinnan 

välineinä. Kuten monissa asioissa, on tietotekniikassakin kääntöpuolensa. Varsinkin tieto-

konepelien nähdään rajoittavan lasten normaalia leikkiä, sosiaalisia suhteita, sekä antavan 

lapsille huonoja vaikutteita. Huolissaan ollaan myös lasten ruutuajan lisääntymisestä ja sen 

myötä liikunnan vähentymisestä. Kouluikään tultaessa käytännöllisesti katsoen kaikki suo-

malaislapset ovat jo kokeilleet tietokoneita. Suoninen (2002, 98) kertoo artikkelissaan, Las-

ten pelikulttuuri, kansainvälisestä tutkimuksesta, jonka mukaan suomalaisista lapsista ja 

nuorista 90 prosenttia pelasi pelejä. Kuitenkin poikien kiinnostus pelaamiseen oli tyttöjä 

huomattavasti suurempi ja he pelaavat pitempiä aikoja ja useammin. Pojista 60 prosenttia 

pelasi vähintään neljänä päivänä viikossa ja pelien parissa saattoi kulua tuntikausia. (Suoni-

nen, 2002, 104–106.) Suonisen tutkimuksesta on kuitenkin yli kymmenen vuotta aikaa. 

Tuona aikana ovat tietokoneet ja tietokonepelit kehittyneet hurjasti ja niiden rinnalle ovat 

nousseet erilaiset älylaitteet ja pelikonsolit. Tänä päivänä nuo edellä mainitut prosentit ja 

luvut saattavat olla vieläkin korkeampia ja siksi olenkin yllättynyt siitä, että pelaaminen 

nousi esille vain yhdessä kirjoitelmassa.   

On mielenkiintoista pohtia miksi talleista on tullut viime vuosikymmenten aikana tyttöjen 

valtaamia paikkoja, vaikka vuosisatojen ajan hevoskasvatus- ja kulttuuri olivat miesten hal-

litsemia aloja, sillä ennen ratsastusharrastuksen yleistymistä hevosia käytettiin kuljetusväli-
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neinä, maanviljelyksessä ja metsätöissä. Karoliina Ojanen (2011) arveleekin väitöskirjas-

saan muutoksen syiksi muun muassa maatalouden koneistumisen, vapaa-ajan lisääntymisen, 

sekä lemmikki-ilmiön yleistymisen. Hänen mukaansa hevosen siirtyessä työeläimestä enem-

män harrastuseläimeksi, se samalla siirtyi miehiltä naisille. (Ojanen, 2011, 9–10, 16–17.) 

Ojanen (2011) uskaltaakin väittää, että ratsastaminen ja tallilla käyminen ovat ainakin jos-

sain elämän vaiheessa keskeisellä sijalla monen suomalaisen tytön arjessa, sillä ratsastus on 

tänä päivänä yksi suosituimmista tyttöjen urheilulajeista. Lajin suosio oli nähtävissä myös 

kirjoitelmissa, sillä ratsastaminen ja hevoset olivat ainoa harrastus, joka kirjoitelmissa liitet-

tiin tyttöihin.  

 

”Lähdin saman tien hakemaan Beautin ja toin sen tallin eteen hoitopuomille. Hän on niin 

kaunis, mietiskelin äänettä..” K5 

 

”Hän oli päättänyt löytää hevosensa. Tytön vanhemmat ja sisarukset olivat sitä mieltä, että 

hevonen olisi jo kuollut. Hän ei kuitenkaan ollut niinkään varma.” K7 

 

Hoivaaminen mielletään sisäsyntyisesti tytöille kuuluvaksi. Ojasen (2011) väitöskirjassa, 

jossa hän tutki tyttöjen tallikulttuuria, haastatellut tytöt perustelivatkin talleilla käymistä ni-

menomaan vedoten hoivaviettiin sekä eläinrakkauteen ja tytöille ominaiseen pehmeyteen. 

Kuitenkin sekä omassa tutkimuksessani että Ojasen (2011) väitöskirjassa tämä osoittautui 

ristiriitaiseksi hevosen hoitamiseen ja tallilla käymisen määritelmien kanssa, sillä tyttöjen 

puheissa hevosen hoitamiseen liitettiin rapsuttelut, harjan letittelyt ja pusuttelut, vaikka rat-

sastaminen vaatii taitoa hallita isoa eläintä ja hevosen hoitaminen on fyysistä ja raskasta 

työtä. Eräässä haastattelussa lajin suosiota tyttöjen keskuudessa perusteltiin myös tyttöjen 

tunteellisuudella, jolla haastateltava viittasi tyttöjen poikia parempaan kykyyn kuunnella he-

vosta. Haastateltavan mukaan tämä ei pojalta onnistu, sillä pojat ovat vallan ja hallinnan 

haluisia, eivätkä kykene vastavuoroisuuteen. Haastateltavien mukaan tytöille sopii parem-

min toistuva hoivatyö, jossa joutuu uhrautumaan ja joka vetoaa tunteisiin, kun taas pojat 

vaativat valtaa, palkkaa sekä vaihtelua. (Ojanen, 2011, 236–246.)  
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Mielenkiintoista on, etteivät Ojasen (2011) tutkimukseen osallistuneet tytöt hyväksyneet 

poikien vallan ja hallinnan halua, vaikka ratsastaminen ja hevosharrastus nimenomaan vaa-

tivat niitä. Ratsastajat käyttävät hevostensa hallinnassa eriasteista valtaa fyysisestä kontrol-

lista, jopa suoraan väkivaltaan (Ojanen, 2011, 112). Väkivaltaisuus on kuitenkin erityisesti 

poikiin ja miehiin liitetty stereotypia ja ristiriidassa tyttöjen eläinrakkauden ja hoivan kanssa 

(Esim. Lampela, 1996; L. Teräs, 2005 & Pulkkinen, 1984). Omassa tutkimuksessani ratsas-

tuksen maskuliininen puoli ei kuitenkaan noussut esille. Näenkin, että hevosharrastuksen 

suosio tyttöjen keskuudessa on erityisen mielenkiintoinen, koska se toimintana toisaalta ve-

toaa naisen hoivaviettiin, mutta pitää sisällään myös voimakkaasti maskuliinisia piirteitä, 

kuten voimaa, hallintaa ja väkivaltaa. Käsittäisinkin tyttöjen hevosharrastuksen tyttöstereo-

typian sijaan tasa-arvotyön tuloksena tai sukupuolirooleja rikkovana urheilulajina.   
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5 Yhteenveto ja pohdinta 

Sukupuolten tasa-arvo nähdään usein naisen aseman parantamisena suhteessa miehiin. Su-

kupuolten tasa-arvo ei kuitenkaan ole vain naisten tai aikuisten asia, sillä yhteiskunnas-

samme tulisi taata samat oikeudet ja velvollisuudet sekä miehille että naisille, tyttöjä ja poi-

kia myöskään unohtamatta. Toki naisten, kuten myös tyttöjen asemassa on yhä muutoksia 

vaativia seikkoja, varsinkin muualla maailmassa, mutta tällä hetkellä ja tässä maassa naisten 

ja tyttöjen asiat ovat suhteellisen hyvin. Suomessa naiset ovat vähemmistönä yritysjohtajina 

ja miesten ja naisten välillä on palkkaeroja, mutta tytöt ja naiset saavat kuitenkin käydä kou-

lussa ja töissä sekä äänestää ja valita puolisonsa itsenäisesti. Senpä vuoksi tulisikin panostaa 

pelkästään naisten oikeuksien sijaan molempiin sukupuoliin ja aikuisten lisäksi myös lapsiin 

ja nuoriin. Miesten elämästä löytyy yhtälailla epätasa-arvoisuuksia kuin naistenkin, kuten 

asevelvollisuus ja isän asema esimerkiksi erotilanteessa. Lapsia ja heidän elämäänsä taas 

ohjataan heidän biologiseen sukupuoleensa perustuen mahdollisesti jo heti syntymästään 

lähtien ja he saattavat joutua elämään erilaisten sukupuoliroolipaineiden alla kotona, päivä-

hoidossa, koulussa ja harrastuksissa.  

Tutkimuksella en pyri yleistettävään tietoon, mutta tutkimukseni perusteella voimme luoda 

mielikuvan siitä, millaisia käsityksiä tämän päivän lapsella voi olla sukupuolesta, sukupuo-

lirooleista ja sukupuolistereotypioista. Tutkimukseni antanee viitteitä myös siitä mikä on tä-

män hetkinen tilanne yhteiskunnallisesti eli onko suunta työssä sukupuolten tasa-arvon edis-

tämiseksi ollut oikea ja onko muutosta tasa-arvoisempiin sukupuolirooleihin tapahtunut kou-

luikäisen lapsen silmissä. En pyri tekemään havaintoja siitä onko nimenomaan koulun tasa-

arvotyössä parannettavaa, mutta tutkimuksestani saatava tieto on tärkeää myös kasvatusalan 

ihmisille, sillä sukupuoliroolit ja -stereotypiat välittyvät lapsilla monin tavoin, eikä niiltä voi 

välttyä. Koulu on kodin ohella toinen tärkeä sosiaalistaja ja sen vuoksi sillä on suuri rooli 

siinä millaisia kuvia ja malleja sukupuolesta lapsille tarjotaan. Viidennen luokan oppilaiden 

kirjoitelmat havainnollistavat kokonaisuutta, kodin, koulun ja yhteiskunnan vaikutuksia su-

kupuoliroolikäsityksiin. Ilman sukupuolitietoista lähestymistapaa kotona, kouluissa ja me-

diassa uudelleen tuotetaan perinteisiä käsityksiä tyttöjen ja poikien eroista, oppimisesta ja 

sukupuolelle tyypillisistä mieltymyksistä ja käyttäytymispiirteistä.  

Tutkimukseni aineiston ja sen analyysin perusteella oppilaiden isäkuva on äitikuvaan ver-

rattuna monipuolisempi ja käsitys isyydestä on modernisoitunut. Isää ei nähdä enää perin-

teisen käsityksen mukaisesti etäisenä vanhempana, jonka tarkoitus on ainoastaan pitää lapset 
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kurissa ja leivässä. Isähahmot osallistuivat tarinoissa lastensa elämään ja huolehtivat heistä. 

Kirjoitelmien äitihahmot eivät kuitenkaan seuranneet tätä samaa kehityslinjaa, sillä äitiys 

näyttäytyi viidennen luokan oppilaiden silmissä vielä hyvin perinteisenä. Yhdessäkään kir-

joitelmassa ei viitattu esimerkiksi äitiin, joka kävisi töissä tai tekisi kotona sellaisia kotias-

kareita, joita on perinteisesti pidetty miesten töinä. Kirjoitelmien äitihahmot olivat lempeitä, 

mutta kasvattavia hahmoja.  

Tämä kirjoitelmista esille noussut havainto kuvaa hyvin tämän päivän äitiyttä ja isyyttä. 

Vaikka puhummekin kovaan ääneen töitä tekevien naisten puolesta, kuitenkin töitä tekeviä 

äitejä yhä karsastetaan, varsinkin, jos heillä on pieniä lapsia. Kuitenkin taas isiä, jotka ottavat 

enemmän roolia kotona ja lasten kasvatuksessa, ihaillaan ja heidät jopa nostetaan eräänlai-

selle korokkeelle. Miksi isän roolin muuttuminen nähdään hyväksyttävämpänä kuin äidin 

roolin? Osallistuvaa isää ihaillaan, kun taas töihin lähtevä ja uraa tekevä äiti tuomitaan. Äi-

din paikka nähdään yhä voimakkaasti olevan kotona ja lasten parissa.  

Tilastokeskuksen sukupuolten tasa-arvotietoa kokoavassa julkaisussa Naiset ja miehet Suo-

messa 2016 (Tilastokeskus, 2016) löytyy useampikin taulukko, joiden perusteella voidaan 

analysoida tämän päivän isyyttä ja äitiyttä. Taulukosta 5 on nähtävissä, että isyyskuvan peh-

meneminen ei ole kuitenkaan merkittävästi vaikuttanut miesten lastenhoitoon käyttämään 

aikaan sitten 1900-luvun loppupuolen. Yhä naiset käyttävät myös selkeästi enemmän aikaa 

siivoamiseen ja kodinhoitamiseen kuin miehet, vaikka suunta miehillä onkin ollut oikea. 

Taulukosta 6 voidaan havaita, että äitien viettämä aika lasten kanssa on suuntautunut laskuun 

2000-luvulla, kun taas isillä määrät ovat pysyneet lähes samalla tasolla. Taulukko 7 kertoo, 

että alle kolmivuotiaiden lasten vanhemmista äitien työllisyysaste on 47,2 prosenttia, kun 

taas miehillä sama luku on 90 prosenttia. Luvut tasoittuvat lasten kasvaessa, mutta taulukon 

mukaan äidit jäävät selvästi useammin pienten lasten kanssa kotiin. 
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Taulukko 5. Naisten ja miesten kotityöt 1987-1988 ja 2009-2010. (Tilastokeskus 2016)  

 

 

 

Taulukko 6. Vanhempien yhdessäolo alle 10-vuotiaiden lasten kanssa. (Tilastokeskus 2016) 
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Taulukko 7. Työllisyys- ja työttömyysasteet nuorimman lapsen mukaan 2014 (Tilastokeskus 

2016) 

 

Vaikka tänä päivä onkin menty selkeästi kohti jaettua vanhemmuutta ja isän rooli nähdään 

perhe-elämään osallistuvampana, ei Tilastokeskuksen muodostamista taulukoista (Taulukko 

5, 6, 7) ole tämä muutos selkeästi nähtävissä. Toki tutkimani taulukot eivät esitä juuri tämän 

hetkistä tilannetta, mutta kyseessä ei myöskään ole tällä vuosikymmenellä tapahtunut uudis-

tus. Isyyden muutos näkyykin ehkä enemmän isän omaavina piirteinä, kuin itse toimintana 

kotona ja arjessa. Tilastokeskuksen taulukoista ja oman tutkimukseni kirjoitelmien pohjalta 

voinee havaita, ettei muutos tasa-arvoiseen äitiyteen ja isyyteen ole vielä niin pitkällä kuin 

ehkä toivoisimme. Toki muutosta on tapahtunut todella paljon vuosikymmenien aikana, 

mutta totuus on yhä se, että äidin rooli kotona ja kasvattajana on suurempi kuin isän, isän 

osallistumista kotielämään ja lastenhoitoon katsotaan kuitenkin hyvällä, mutta äitien mene-

mistä töihin paheksutaan. Muutosta hidastavat voimakkaat mielipiteet ja sukupuoliroolikä-

sitykset, joiden mukaan äidin paikka on kotona. On kuitenkin mielenkiintoista, että isyys on 

pehmentynyt, vaikka se on ristiriidassa perinteisen mieskäsityksen kanssa. Perheen päiden 

ja kurinpitäjien tilalle on tullut hoivaavia ja huolehtivia isiä. Uskon, että tähän muutokseen 

on ollut ainakin osittain vaikutusta uudistuneilla kasvatusnäkemyksillä. Vanhempi ei enää 

ole lapselle auktoriteetti ja kurinpitäjä, vaan kasvattaja ja jopa kaveri. Nykyinen kasvatusnä-

kemys ei tarvitse enää vahvoja ja pelottavia isähahmoja.  

Hegemoninen maskuliinisuus määritellään miesten dominaatioksi suhteessa naisiin. Tämä 

tarkoittaa sitä, että mies ja miehisyys ovat asioita, joihin tulisi pyrkiä, sillä mies on naista 

korkeampiarvoisempi ja maskuliinisuus on ylivaltaa. Toisin sanoan tämän ajatusmaailman 
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mukaan naistenkin tulisi siis omaksua maskuliinisia piirteitä kuten vahvuus, rohkeus ja val-

lanhalu päästäkseen elämässä eteenpäin, tavoitteisiinsa, sekä miehen tasolle. Tämä teoria on 

kuitenkin ristiriidassa nykypäiväin äidin ja isän roolien kanssa, sillä jos tavoitteena on pyrkiä 

maskuliinisuuteen, niin miksi äitiä, joka pyrkii työelämään ja uraan, katsotaan pahalla? Ja 

jos maskuliinisuuteen tulisi pyrkiä, miksi hoivaavia ja sen myötä feminiinisiä piirteitä omaa-

via isiä ihannoidaan? Onko perinteinen äidin malli niin arvokas, ettei hegemoninen masku-

liinisuus yllä sinne asti, vaan äitiys nähdään tavoiteltavana asiana niin miehellä kuin naisel-

lekin?   

Oppilaiden kirjoitelmissa esiintyvät mies-, nais-, tyttö-, ja poikahahmot omasivat sekä pe-

rinteiseen että moderniin ja tasa-arvoiseen sukupuoliroolinäkemykseen liittyviä piirteitä. 

Kirjoitelmien hahmot olivat yleensäkin ottaen hyvin moniuloitteisia, eikä niissä korostunut 

selkeästi vain yksi piirre. Kirjoitelmissa oli nähtävissä sekä edistyneiksi katsottavia ajatuksia 

miehistä ja naisista että perinteisiä näkemyksiä, joskus jopa samassa kirjoitelmassa ja jopa 

saman hahmon sisällä. Toisaalta pojat ja miehet olivat villejä, urheilullisia, kekseliäitä ja 

jopa väkivaltaisia, mutta tarinoissa oli havaittavissa myös sellaisia miespuolisia hahmoja, 

jotka osoittivat empatiakykyä ja avuliaisuutta. Myös tyttöihin ja naisiin liitettyjen piirteiden 

lista oli monimuotoinen aina kilteistä tytöistä sääntöjä uhmaaviin ja seikkaileviin sankarit-

tariin. Kuitenkin yleisesti ottaen kirjoitelmien tyttöhahmoissa oli enemmän havaittavissa 

luonteenpiirteiden tasa-arvoistumista, kuin poikahahmoissa.  

Kirjoitelmien hahmoista voidaan havaita, ettei piirteitä ja ominaisuuksia enää nykypäivänä 

erotella niin voimakkaasti sukupuolen perusteella, mutta hegemoniseen maskuliinisuuteen 

liittyen tyttöjen maskuliinistuminen nähdään hyväksyttävämpänä kuin poikien feminiinisty-

minen. Tämän vuoksi villit, autoilla leikkivät ja jalkapalloa harrastavat tytöt hyväksytään 

paremmin kuin hametta pitävät, nukeilla leikkivät ja tanssivat pojat. Tämä näkyy siinäkin, 

että on olemassa poikatyttöjä, muttei tyttöpoikia. Oppilaiden luomat hahmot voisi nähdä 

Määtän ja Turusen (1991) mukaan androgyyneinä eli ihmisinä, joilla on sekä maskuliinisia 

että feminiinisiä piirteitä.  

Tutkimukseni aineiston analyysiä tehdessäni havaitsin, että vaikka luonteenpiirteet ja omi-

naisuudet jakautuivat suhteellisen tasaisesti viidennen luokan oppilaiden kirjoitelmissa 

mies- ja naispuolisten hahmojen kesken, harrastukset sekä muu vapaa-ajantoiminta ja am-

matit seurasivat tiukasti perinteisiä sukupuolirooleja- ja stereotypioita. Taulukoissa 8 esite-

tään harrastusten jakautuminen vuonna 2009 miesten ja naisten kesken. Taulukosta voidaan 
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havaita, että naisia kiinnostavat selkeästi yhä perinteistä linjaa seuraten esteettiset harrastuk-

set kuten soittaminen, laulaminen, kirjoittaminen, kuvataiteet, voimistelu ja tanssi. Miehet 

taas harrastavat naisia enemmän voimaa ja fysiikkaa vaativia lajeja esimerkiksi laskettelua, 

kuntosaliharjoittelua ja pallopelejä, sekä yksin että joukkueessa. Omassa tutkimuksessani 

esille nousseet harrastukset seuraavat hyvin pitkälti samaa linjaa perinteisen harrastusten su-

kupuolijaon kanssa sekä Tilastokeskuksen tutkimuksen kanssa, sillä oppilaiden kirjoitel-

missa miespuolisiin hahmoihin liitettiin harrastuksina jalkapallo, jääkiekko, lasketteleminen 

ja yleisurheilu. Eräässä kirjoitelmassa nostettiin esille myös tietokoneella/pelikonsolilla pe-

laaminen. Ainoastaan yhdessä oppilaan kirjoitelmassa miespuolinen hahmo harrasti hetkel-

lisesti balettia. Tyttöihin kirjoitelmissa liitettiin useammankin kerran hevoset, niiden hoita-

minen ja ratsastaminen.   

 

Taulukko 8. Kulttuuri- ja liikuntaharrastukset 2009. (Tilastokeskus 2016) 
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Pohtiessani harrastusten hidasta tasa-arvoistumista ymmärsin, että medialla ja sosialisaa-

tiolla on suuri merkitys tässä muutoksessa. Lapsen tärkeimmät sosialisoijat ovat hänen per-

heensä, sekä koulu ja sen myötä vertaisryhmät. Kodin ja ystäväpiirin paine harrastuksen va-

linnassa on merkittävä. Periaatteessa pienen lapsen ensimmäiset harrastukset eivät ole hänen 

omia valintojaan, vaan vanhempiensa valintoja. Vanhempia taas ajavat heidän omat koke-

muksensa. Esimerkiksi koko elämänsä jääkiekon parissa viettänyt isä todennäköisesti vie 

poikansa luistimille heti kun hänen fyysinen ja motorinen kehityksensä sen sallii. Kun lapsi 

tulee kouluikään kaveripiirin merkitys kasvaa ja sen myötä myös vapaa-ajan toiminta. Kou-

lun pihalla tapahtuva pallon potkiminen saattaa muuttua pitkäaikaseksi joukkueharras-

tukseksi tai parhaan ystävän perässä lähdetään tutustumaan hevostalleille. Harrastuksiin liit-

tyvät sukupuoliroolit opitaan siis sosiaalisen oppimisen teorian mukaisesti sosiaalisissa ti-

lanteissa ja lapsi oppii sukupuolisidonnaisia käytösmalleja seuraamalla muiden ihmisten 

käyttäytymistä.  

Median merkitys taas näkyy siinä millä tavalla meille markkinoidaan eri lajeja ja niihin vaa-

dittavia välineitä. Perinteiset miesten lajit, kuten jalkapallo ja jääkiekko, näkyvät televisiossa 

ja lehdissä päivittäin. Näihin lajeihin liitetään voimakkaasti maskuliinisuus, vahvuus ja jopa 

väkivaltaisuus. Lajeilla on myös naisharrastajia ja naisjoukkueilla menestystäkin erilaissa 

kilpailuissa, mutta näille ei mediassa anneta samassa määrin palsta- tai kanavatilaa eikä huo-

miota kuin miesjoukkueille. Mainoksissakaan harvemmin on nähtävissä naista, joka esitte-

lisi uusia nappulakenkiä tai jääkiekkomailaa. Hevosmaailmaa taas markkinoidaan hyvin voi-

makkaasti juuri tytöille erilaisten lelujen ja lehtien avulla. On kummallista kuinka kovasti 

työtä tasa-arvon eteen tehdään joka päivä ja kuitenkaan median esittämiä mies- ja naiskuvia, 

sekä sukupuoleen liittyviä teemoja ei juurikaan rajoiteta. Media ylläpitää ja vahvistaa perin-

teisiä sukupuolirooleja, mies- ja naiskuvia sekä sukupuolistereotypioita.  Median merkitys 

sukupuolen representaatioiden rakentajana tunnistetaan, mutta siitä huolimatta sen annetaan 

pitää voimakkaasti yllä sukupuolten erottelua.  

Muutos tasa-arvoisempaan harrastusmaailmaan tapahtuisi siis kodin, koulun ja median yh-

teistyössä. Jo kotoa lähtien tulisi tukea lapsia kokeilemaan erilaisia lajeja ja antaa heille mah-

dollisuus näiden kokemusten pohjalta valita itse oma harrastuksensa. Koulussa liikuntatun-

neilla tulisi yhtälailla tutustua kaikenlaisiin lajeihin ja noudattaa opintosuunnitelmaa oli sit-

ten ryhmänä tytöt tai pojat tai opettajana mies tai nainen. Myös erilaisiin välituntiliikuntoihin 

motivoiminen tulisi olla kaikkien opettajien vastuulla. Iso merkitys muutokseen on myös 



68 

 

 

kiusaamiseen puuttumisella. Monikaan lapsi ei uskalla lähteä tekemään sitä mitä todella ha-

luaa vertaisryhmän paineen ja kiusaamisen pelon vuoksi. Median tulisi taas suunnata mai-

noksensa ja tuotteensa molemmille sukupuolille ja antaa yhtälailla arvoa menestykselle lajin 

parissa oli sitten kyseessä mies- tai naisjoukkue.  

Taulukosta 9 voidaan nähdä kuinka yhä tälläkin vuosikymmenellä ammatit jakautuvat voi-

makkaasti perinteisiin miesten ja naisten töihin. Miehiä työskentelee yhä naisia enemmän 

töissä, jotka vaativat joko fyysistä voimaa tai teknistä osaamista. Naiset taas työllistyvät 

miehiä enemmän kasvatuksellisiin ja hoidollisiin ammatteihin.  Tilastokeskuksen mukaan 

naisten osuus terveys- ja sosiaalipalveluissa, samoin kuin palveluammateissa ja koulutuk-

seen liittyvissä töissä on selkeästi miehiä suurempi, kun taas miesten osuus liike-elämän 

palveluissa, teollisuudessa, sekä rakentamisessa on huomattavasti naisia suurempi. Suhteel-

lisen tasaisia luvut ovat kaupanaloilla, sekä rahoitus-, vakuutus ja kiinteistöaloilla.  
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Taulukko 9. Nais- ja miesvaltaisimmat toimialat 2014. (Tilastokeskus 2016) 

 

 

On vaikea lähteä etsimään yhtä selkeää syytä töiden ja ammattien jakautumiseen sukupuolen 

perusteella, mutta yhtenä tärkeänä syynä nostaisin esille naisten ja miesten erilaiset suuntau-

tumiset jo koulutusvalinnoissaan.  Tähän olisikin syytä kiinnittää huomiota erityisesti yläas-

teikäisten oppilaiden opinto-ohjauksessa, mutta perinteiset sukupuoliroolit ja sukupuolikä-

sitykset olisi haastettava jo varhaiskasvatuksesta lähtien. Varhaiskasvatuksessa erilaisten 

käytettävien materiaalien tulisi olla sukupuolisensitiivisiä esimerkiksi kuvituksissaan ja ta-

rinoissaan, sekä antaa lapsille malleja ja mielikuvia erilaisista ihmisistä tekemässä kaiken-

laisia töitä. Koulun puolella oppilaille tulisi tarjota tietoa erilaisista koulutusvaihtoehdoista 

ja urakehitysmahdollisuuksista, sekä avartaa nuorten mieliä ja tukea heidän mielenkiinnon 

kohteitaan ja erityisosaamisiaan sukupuolesta huolimatta. Tärkeää on myös tukea nuorten 
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monipuolisten kokemusten saaminen työelämän erilaisista tehtävistä. Kuitenkin muutokset 

työelämässä tapahtuvat hitaasti, sillä koulutus- ja ammatinvalintaratkaisut näkyvät työmark-

kinoilla vasta vuosien kuluttua, kun uudet opiskelijat siirtyvät työelämään.  

Kaiken kaikkiaan tutkimuksestani tehdyt havainnot eivät oikeastaan osoita sukupuolten vä-

listä tasa-arvoa, vaan pikemminkin sitä tasapainoilua, jota me kaikki tämän päivän yhteis-

kunnassa suoritamme uuden ja vanhan välillä. Sukupuolten tasa-arvo-asian ajaminen on 

vielä suhteellisen uusi asia, samoin kuin sukupuolirooleista luopuminen ja sukupuolisensi-

tiivisyys kodeissa ja oppilaitoksissa. Muutos tasa-arvoisempaan suuntaan on hidasta, sillä 

tällä hetkellä meitä elää samassa yhteiskunnassa ihmisiä, jotka on kasvatettu omana aikanaan 

hyvin perinteisiin sukupuolirooleihin ja ihmisiä, joiden elinaikana on ymmärretty tasa-arvon 

merkitys ja alettu pyrkiä tietoisesti luopumaan sukupuolirooleista ja – stereotypioista. 

Elämme ikään kuin perinteisten ja modernien sukupuolikäsitysten ristipaineessa. Kuitenkin 

koko ajan tehdään enemmän töitä sukupuolten välisen tasa-arvon luomiseen, ja jatkuvasti 

tähän yhteiskuntaan syntyy lapsia, joita kasvatetaan sukupuolisensitiivisesti. Tosi asia on, 

että uudet sukupolvet uusine käsityksineen korvaavat kokoajan aikaisempia sukupolvia ja 

heidän näkemyksiään.  Uskonkin, että jonain päivänä tasa-arvoiset käsitykset sukupuolesta 

ja sukupolirooleista syrjäyttävät vanhat ja tiukat raamit, ja voimme todella puhua Suomesta 

tasa-arvoisena maana.  

Tutkimusprosessini aikana, keksin monia tapoja jatkojalostaa tutkimustani tulevaisuudessa. 

Olisi mielenkiintoista tehdä tämä samainen tutkimus laajemmassa mittakaavassa. Ottaisin 

mukaan enemmän lapsia ja kouluja, niin että tutkimuksen kohdejoukon voisi nähdä kattava 

koko Suomen. Haluaisin verrata saatua tuloksia paikkakunnittain, sillä omat ennakkokäsi-

tykseni ovat, että pohjoisemmilla paikkakunnilla sukupuoliroolit istuvat tiukemmassa kuin 

eteläisemmässä Suomessa, sillä siellä on pohjoista enemmän vaihtelua ja yhdistelmiä kult-

tuureissa. Tässä tutkimuksessa oli tarkoitus myös tutkia monikulttuurisuuden vaikutusta lap-

sen luomiin hahmoihin, mutta se ei valitettavasti onnistunut, sillä kaikki osallistuneet oppi-

laat olivat suomalaisia. Tätä aihetta voisi jalostaa myöhempää varten. Lisäksi näkisin mie-

lenkiintoisena tutkimuksen kohteena verrata tämän tutkimuksen tuloksia tutkimukseen, joka 

tehtäisiin muutama vuosi uuden opetussuunnitelman käyttöönoton jälkeen. Uudessa opetus-

suunnitelmassa (Opetushallitus, 2014) sukupuolten tasa-arvon asia on nostettu voimakkaam-

min esille edeltäjiinsä nähden. Tutkimuksen tavoitteena olisi selvittää uuden opetussuunni-

telman vaikutuksia lapsen käsityksiin sukupuolista.  
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Tutkimukseni perusteella voin todeta, että sukupuolten tasa-arvotyö on yhä kesken ja vaatii 

suuria ponnistelua päästäkseen tavoitteeseensa. Muutos ei ole helppo, eikä nopea ja vasta-

rintaa löytyy varmasti. Sukupuolten tasa-arvo on ollut voimakkaasti esillä mediassa viime 

vuosina ja pikkuhiljaa yhä enemmän myös koulumaailmassa. Kahtena sudenkuoppana tasa-

arvon tiellä näkisinkin kodin ja opettajankoulutuksen. Omien opiskeluvuosieni aikana suku-

puolisensitiivisyys tai sukupuolten tasa-arvo on nostettu esille harvoin. Opetussuunnitelmia 

on tutkittu jopa ahdinkoon asti, mutta ei sukupuolitietoisen kasvatuksen näkökulmasta. 

Kaikki itselläni oleva tieto on peräisin omatoimisesta työskentelystäni tämän tutkimuksen ja 

kandidaatin tutkimuksen parissa. On hieman jopa ahdistava ajatus, kuinka paljon vähemmän 

todennäköisesti toiset opiskelijat tietävätkään aiheesta. Niin kauan kuin opettajankoulutus ei 

ota asiakseen tuoda esille tätä kasvatusnäkemystä tai kasvatustavoitetta, ei voida olettaa, että 

opettajat kouluissa toteuttaisivat kyseistä pedagogiikkaa. Vaikka sukupuolitietoinen opetus 

ja sukupuolen moninaisuuden huomioiminen on otettu opetussuunnitelmassa tavoitteeksi, ei 

se tarkoita, että sitä toteutettaisiin kouluissa. Opetuksen usein oletetaan olevan tasa-arvoista, 

sillä omia sukupuolittuneita tapoja ja käytäntöjä ei tunnisteta. Vähäisen tiedon ja koulutuk-

sen vuoksi opetus saattaa myös olla sukupuolitietoisen pedagogiikan sijaan sukupuolineut-

raalia pedagogiikkaa, jolloin sukupuoli häivytetään kokonaan ja sen myötä myös iso osa 

ihmisen persoonallisuudesta.  

Sukupuoliroolit ja sukupuolistereotypiat opitaan hyvin pitkälti kotoa ja omilta vanhemmilta, 

muun kasvuympäristön vaikutusta kuitenkaan unohtamatta. Vanhemmat ohjaavat lapsen 

elämää merkittävässä määrin, joten jo kotoa lähtevän kasvatustyön tulisi olla sukupuolitie-

toista. Erilaisten ohjeistuksien ja kasvatusmateriaalien pitäisi tulevaisuudessa yltää koteihin 

asti, sillä varhaiskasvatuksen, koulun ja kodin täytyy toimia yhteistyössä ja seurata samaa 

punaista lankaa, jotta tavoitteisiin olisi mahdollista päästä. Miesten ja naisten sukupuoliroo-

lien saisivat lähentyä toisiaan, yhteiskunnan pitäisi rikkoa perinteistä sukupuolirooli-asetel-

maa, ja niin median, kodin, koulun, päiväkodin kuin opettajankoulutuksenkin tulisi ottaa 

aktiivinen rooli sukupuoliroolien tasa-arvoistamisessa.  



72 

 

 

 



73 

 

 

Lähteet 

Aarnipuu, T. (2008). Trans : Sukupuolen muunnelmia. Helsinki: Like. 

Ahonen, T. & Pulkkinen, L. (2006). Keskilapsuus. Teoksessa J. Nurmi, T. Ahonen, H. 

Lyytinen, P. Lyytinen & Pulkkinen, L. & Ruoppila, I. (Toim.) Ihmisen psykologinen 

kehitys. Helsinki: WSOY, 70–123. 

Allard, A. (1995). Stages : Steps towards addressing gender in educational settings. Carlton 

Vic, Australia: Curriculum Corporation. 

Antikainen, A. (1993). Kasvatus, koulutus ja yhteiskunta. Helsinki: WSOY. 

Apo, S. (1990). Kertomusten sisällön analyysi. Teoksessa K. Mäkelä (Toim.) Kvalitatiivi-

sen aineiston analyysi ja tulkinta. Helsinki: Painokaari Oy, 62–80. 

Arffman, I., & Brunell, V. (1984). Sukupuolten psykologisista eroavuuksista ja niiden 

syistä. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. 

Berger, P. L., & Luckmann, T. (1967). The social construction of reality : A treatise in the 

sociology of knowledge. New York: Doubleday. 

Broady, D., Kämäräinen, P., Neste, M., & Rostila, I. (1986). Piilo-opetussuunnitelma : Mi-

hin koulussa opitaan. Tampere: Vastapaino. 

Broverman, I. K., Vogel, S. R., Broverman, D. M., Clarkson, F. E. & Rosenkranz, P. S. 

(1972). Sex-role stereotypes: A current appraisal. Journal of Social Issues, 28(2), 59–

78.  



74 

 

 

Butler, J., Pulkkinen, T., & Rossi, L. (2006). Hankala sukupuoli: Feminismi ja identiteetin 

kumous. Helsinki: Gaudeamus. 

Clandinin, J. D. & Connelly, M. F. (1998). Personal experience methods. Teoksessa N. K. 

Denzin & Y. S. Lincoln (Toim.) Collecting and interpreting Qualitative materials. 

Thousand Oaks, California: Sage Publications, 150−178. 

Clayton, J. B. (cop. 2003). One classroom, many worlds : Teaching and learning in the 

cross-cultural classroom. Portsmouth, NH: Heinemann. 

Elliot, J. (2006). Using narrative in social research. Qualitative and Quantitative ap-

proaches. 2. painos. Great Britain, London: Sage Publications. 

Epstein, C. F. (1970). Encauntering the male establishment: sex-status limits on womens 

career in the professions. American Journal of Sociology 75(6), 965−983. 

Fornäs, J. (1998). Kulttuuriteoria. (Suom.) Lehtonen, M. & Hazard, K. & Blom, V. & 

Herkman, J. Alkuperäinen teos Cultural Theory and Late Modernity vuodelta 1995. 

Tampere: Vastapaino 

Girshick, L. B. (2008). Transgender voices : Beyond women and men. Hanover: Univer-

sity Press of New England. 

Golombok, S. & Fivus, R. (1994). Gender development. United States of America: Cam-

bridge University Press. 

Gordon, T., & Lahelma, E. (1990). Koulutus ja sukupuoli. Teoksessa T. Takala (Toim.) 

Kasvatussosiologian perusteet. Jyväskylän yliopiston täydennyskoulutuskeskus. Oppi-

materiaaleja 2, 139–191. 



75 

 

 

Haataja, A. (1990). Tasa-arvolainsäädännön kehittyminen suomessa. Teoksessa A. Haa-

taja, E. Lahelma & M. Saarnivaara (Toim.) Se pieni ero. kirja tasa-arvokasvatuksesta. 

Helsinki: Valtion painatuskeskus, 167–176.  

Haataja, M., Leinonen, E., Lahelma, E., Hynninen, P., Juutilainen, P., Huovinen, A. & 

Sunnari, V. (2005). Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt : Sukupuolen huo-

mioiva opas kasvatuksen arkeen (Uud. p. ed.). Oulu: Oulun yliopisto. 

Hänninen, V. (1999). Sisäinen tarina, elämä ja muutos. Tampere: Tampereen Yliopisto  

Healey, J. (2014). Sexual orientation and gender identity. Thirroul, N.S.W.: Spinney Press. 

Heikkinen, H. (2001). Narratiivinen tutkimus-todellisuus kertomuksena. Teoksessa J. Aal-

tola & R, Valli (Toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Jyväskylä: Gummerus kirja-

paino Oy, 116–132. 

Heikkinen, H. L. T., Syrjälä, L., Syrjälä, S., Erkkilä, R., Mäkelä, M., Hyry, E. & Huttunen, 

R. (2002). Minussa elää monta tarinaa : Kirjoituksia opettajuudesta. Helsinki: Kansan-

valistusseura. 

Helenius, A. (1971). Lasten käsityksiä sukupuolten rooleista. Tampere: Tampereen yli-

opisto. 

Henkel, K. (2010). En jämstalld förskola. teori och praktik. Falun: Scandbook AB. 

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2007). Tutki ja kirjoita (13., osin uud .p. ; 13.-

14., osin uud. p. 2008. ed.). Helsinki: Tammi. 

Hirsjärvi, S., Remes, P., & Sajavaara, P. (2009). Tutki ja kirjoita (15. uud. p. ed.). Helsinki: 

Tammi. 



76 

 

 

Hulkko, J. (2015). Sukupuolisensitiivinen pedagogiikka - tyttöjen ja poikien välinen tasa-

arvoisuus tavoitteeksi varhaiskasvatukseen. Kandidaatintutkielma. Oulun Yliopisto. 

Huttunen, J. (1990). Isän merkitys pojan sosiaaliselle sukupuolelle. Jyväskylä: Jyväskylän 

yliopisto. 

Huuska, M. (2011). Sukupuolen monimuotoisuuden ammatillinen kohtaaminen. Teoksessa 

J. Nissinen, O. Stålström & L. Tuovinen (Toim.) Saanko olla totta. seksuaalisen ja su-

kupuolisen monimuotoisuuden kohtaaminen. Helsinki: Gaudeamus, 222–259. 

Huuska, Maarit & Karvinen, Marita. (2012). Persoona on aina enemmän kuin sukupuoli. 

Teoksessa O. Ylitapio-Mäntylä (Toim.) Villit ja kiltit. tasa-arvoista kasvatusta tytöille 

ja pojille. Jyväskylä: Ps-kustannus, 31–47.  

Innanen, M. (2001). Isyys ja äitiys nuorten kertomana : Lukiolaisten tyttöjen ja poikien kir-

joituksia. Jyväskylä: Liikunnan ja kansanterveyden edistämissäätiö LIKES. 

Jääskeläinen, L., Hautakorpi, J., Onwen-Huma, H., Niittymäki, H., Pirttijärvi, A., Lempi-

nen, M. & Kajander, V. (2015). Tasa-arvotyö on taitolaji : Opas sukupuolten tasa-ar-

von edistämiseen perusopetuksessa. Helsinki: Opetushallitus. 

Juutilainen, P. (2005). Johdatusta sukupuolisensitiiviseen ohjaukseen. Teoksessa E. Leino-

nen (Toim.) Opetuksen ja ohjauksen tasa-arvoiset käytännöt – sukupuolen huomioiva 

opas kasvatuksen arkeen. Oulun yliopisto, Kajaanin yliopistokeskus, WomenIT-pro-

jekti, 29–31. 

Kaikkinaisen naisten syrjinnän poistamista koskeva yleissopimus (67/1986). Noudettu 

26.1.2017: http://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1986/19860067?sop-

viite_id=19860067  



77 

 

 

Karlsson, L. (2000). Lapsille puheenvuoro : Ammattikäytännön perinteet murroksessa. 

Helsinki: Edita. 

Kauppinen-Toropainen, K. (1987). Ainokaiset työyhteisössä. Haastattelututkimus työn su-

kupuolenmukaisen eriytymisen vaikutuksista työtyytyväisyyteen, psyykkiseen uupu-

mukseen ja stressiin. Työ ja ihminen. Työympäristötutkimuksen aikakauskirja, lisänu-

mero 1/87. Helsinki: Työterveyslaitos. 

Keskinen, S., & Hopearuoho-Saajala, K. (1994). Pojat päivähoidossa. Helsinki: Kirjayh-

tymä.  

Keski-Suomalainen. (2013). Mies-loppuiset ammattinimikkeet ovat yleistyneet. Noudettu 

11.12.2016: http://www.ksml.fi/kotimaa/Mies-loppuiset-ammattinimikkeet-ovat-yleis-

tyneet/203508 

Kiviniemi, K. (2010). Laadullinen tutkimus prosessina. Teoksessa J. Aaltola & R.Valli  

(Toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin II. näkökulmia aloittelevalle tutkijalle tutki-

muksen teoreettisiin lähtökohtiin ja analyysimenetelmiin. 3. uudistettu ja täydennetty 

painos. Jyväskylä: PS-kustannus, 70–85. 

Kohonen, E. (2011). Narratiivisuus- vähän hyödynnetty lähestymistapa kauppatieteelli-

sessä tutkimuksess. Teoksessa A. Puusa & P. Juuti (Toim.) Menetelmäviidakon rai-

vaajat. perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan valintaan. Vantaa: HansaBook, 

126–149. 

Korvajärvi, P. (2010). Sukupuolistunut ja sukupuolistava työ. Teoksessa T. Saresma, L-M. 

Rossi & T. Juvonen (Toim.), Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino. 183–196. 



78 

 

 

Korvajärvi, P. & Kinnunen, M. (1996). Työelämän sukupuolistaminen. Teoksessa M. Kin-

nunen & P. Korvajärvi (Toim.) Työelämän sukupuolistavat käytännöt. Tampere: Vas-

tapaino, 233–240. 

Lahelma, E. (1990). Koulu vaikuttajaksi – mitä tehdään? Teoksessa A. Haataja & E. La-

helma & M. Saarnivaara (Toim.) Se pieni ero. kirja tasa-arvokasvatuksesta. Helsinki: 

Valtion painatuskeskus, 21–80. 

Lahelma, E. (1995). Naistutkimuksen näkökulmia opetuksen tutkimuksessa ja suunnitte-

lussa. Teoksessa A. Vaahtokari & A. Vähäpassi (Toim.) Tutki, vertaile, arvioi. Näkö-

kulmia opetuksen suunnitteluun ja tutkimukseen. Tampere: Tammer-Paino Oy, 50–66. 

Lahelma, E., & Gordon, T. (1999). Rajankäyntiä - sukupuoli opetussuunnitelmassa ja kou-

lun käytännöissä. Teoksessa A. Arnesen (Toim.) Eroja ja yhtäläisyyksiä. sukupuoli 

pedagogisessa ajattelussa ja käytännössä. Helsingin yliopiston Vantaan täydennyskou-

lutuslaitoksen julkaisuja 17. Helsinki: Yliopistopaino, 91–106 

Lahelma, E. (1987). Sukupuolten tasa-arvo koulussa : Tutkimuskartoitus tasa-arvokokeilu-

toimikunnalle. Helsinki: Opetusministeriö. 

Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta (1986/609). Noudettu 19.11.2016: 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609 

Lampela, K. (1996). Sukupuolineutraalisuus oppilaitoksissa: Opettajien, rehtoreiden ja 

koulutoimenjohtajien näkemyksiä oppilaan sukupuolesta. Oulu: [K. Lampela]. 

Lehtonen, J. (2007). Seksuaaliseen suuntautumiseen ja sukupuoliseen monimuotoisuuteen 

liittyvä syrjintä. Teoksessa O. Lepola & S. Villa (Toim.) Syrjintä Suomessa. Helsinki: 

Hakapaino, 18−65. 



79 

 

 

Lichtman, M. (2013). Qualitative research in education : A user's guide (3rd ed ed.). Thou-

sand Oaks: SAGE Publications. 

Lindroos, M. (1997). Opetusdiskurssiin piirretty viiva : Tyttö ja poika luokkahuoneen vuo-

rovaikutuksessa. Helsinki: [M-Lindroos]. 

Locke, L. F., Silverman, S. J., & Spirduso, W. W. (2010). Reading and understanding re-

search (3. ed ed.). Los Angeles: SAGE. 

Lyytinen, P. & Lyytinen, H. (2003). Tiedollinen kehitys lapsuudessa. Teoksessa J. Sinkko-

nen (Toim.) Pesästä lentoon. kirja lapsen kehityksestä kasvattajalle. Vantaa: Dark Oy, 

87–120.  

Määttä, K., & Turunen, A. (1991). Tasa-arvokasvatuksen didaktiikan perusteet. Helsinki: 

Finn Lectura. 

Mäkinen, L. & Kunnari, S. (2009). Lasten kerrontataitojen arvioiminen. Puhe Ja Kieli, 

2009(3), 103–120.  

Meretoja, H. (2009). Inhimillisen todellisuuden narratiivisuus ontologisena ja epistemolo-

gisena kysymyksenä. Teoksessa S. Hägg, M. Lehtimäki & L. Steindy (Toim.) Näkö-

kulmia kertomuksen tutkimukseen. Vantaa: Hansaprint direct oy, 207–237. 

Metsämuuronen, J. (2006). Tutkimuksen tekemisen perusteet ihmistieteissä : Tutkijalaitos 

(3. laitos, 2. korj. p. ed.). Helsinki: International Methelp. 

Moilanen, M. & Räihä, R. (2001). Merkitysrakenteiden tulkinta. Teoksessa J. Aaltola & R. 

Valli (Toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 2. Jyväskylä: Gummerus kirjapaino Oy, 

44-67.  



80 

 

 

Moir, A., Mattila, R., & Jessel, D. (1991). Se suuri ero : Uusin tutkimustieto miehen ja nai-

sen aivojen eroavuuksista. Helsinki: Kirjayhtymä. 

Ojanen, K. (2011). Tyttöjen toinen koti : Etnografinen tutkimus tyttökulttuurista ratsastus-

talleilla. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

Opetushallitus. (2004). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004. Helsinki: Ope-

tushallitus. 

Opetushallitus. (2015). Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014. Helsinki: Ope-

tushallitus. 

Paasonen, S. (2010). Sukupuoli ja representaatio. Teoksessa T. Saresma, L. Rossi & T. Ju-

vonen (Toim.) Käsikirja sukupuoleen. Tampere: Vastapaino, 39–48. 

Palmu, T. (1992). Nimetön hiiri ja Simo siili. Aapisten sukupuoli-ideologia. Teoksessa S. 

Näre & J. Lähteenmaa (Toim.) Letit liehumaan. tyttökulttuuri murroksessa. Tampere: 

Tammer-Paino Oy, 301–311. 

Portaankorva-Koivisto, P. (2010). Elämyksellisyyttä tavoittelemassa : Narratiivinen tutki-

mus matematiikan opettajaksi kasvusta. Tampere: Tampere University Press. 

Pulkkinen, L. (1984). Sukupuolten välisiä eroja kehityksessä. Teoksessa M. Savola (Toim.) 

Mies-nainen-ihminen. tieteen näkemyksiä sukupuolten eroista ja tasa-arvosta. Hel-

sinki: Opetusministeriö, Valtion painatuskeskus, 88–105. 

Puusa, A. & Juuti, P. (2011). Mitä laadullinen tutkimus on? Teoksessa A. Puusa & P. Juuti 

(Toim.) Menetelmä viidakon raivaajat: Perusteita laadullisen tutkimuslähestymistavan 

valintaan. Helsinki: Johtamistaidon opisto, 47–57. 



81 

 

 

Rauste-von Wright, M. (1984). Miehen ja naisen asema kasvatuksen, koulutuksen ja arvo-

jen näkökulmasta tarkasteltuna. Teoksessa M. Savola (Toim.) Mies- nainen- ihminen. 

Tieteen näkemyksiä sukupuolten eroista ja tasa-arvosta. opetusministeriö. Helsinki: 

Valtion painatuskeskus, 106–123. 

Reisby, K. (1999). Sukupuoliherkkä pedagogiikka. Teoksessa A. Arnesen (Toim.) Eroja ja 

yhtäläisyyksiä. Sukupuoli pedagogisessa ajattelussa ja käytännössä. Vantaa: Yliopis-

topaino, 15−34.  

Robinson, K. H., & Jones-Diaz, C. (2006). Diversity and difference in early childhood edu-

cation : Issues for theory and practice. Berkshire, England: Open University Press. 

Rossi, L. (2003). Heterotehdas : Televisiomainonta sukupuolituotantona. Helsinki: Gau-

deamus. 

Saarela-Kinnunen, M. & Eskola, J. (2007). Tapaus ja tutkimus=tapaustutkimus? Teoksessa 

J. Aaltola & R. Valli (Toim.) Ikkunoita tutkimusmetodeihin 1. Juva: WS Bookxell Oy, 

184–195.  

Salmenkangas, A. (2015). Sosiaalisen sukupuolen rakentuminen kuudeluokkalaisten kerto-

mana. Pro gradu-tutkielma. Tampereen Yliopisto.  

Siljander, P. (1997). Kasvatus ja sosialisaatio. Johdatus aiheeseen. Teoksessa P. Siljander 

(Toim.) Kasvatus ja sosialisaatio. Helsinki: Gaudeamus, 7–13. 

Sipilä, P. (1998). Sukupuolitettu ihminen - kokonainen etiikka : Onko sukupuoli oikein?. 

Helsinki: Gaudeamus. 



82 

 

 

Suomen perustuslaki (731/1999). Noudettu 12.12.2016: http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/1999/19990731 

Suoninen, A. (2002). Lasten pelikulttuuri. Teoksessa E. Huhtamo, S. Kangas & B. M. 

Richard (Toim.) Mariosofia: Elektronisten pelien kulttuuri. Tampere: Tammer-Paino, 

95–130. 

Takala, A. (1974). Uuden sukupolven vaihtoehdot : Sosialisaatiotapahtuman tarkastelu. Jy-

väskylä: Gummerus. 

Tarmo, M. (1989). Tavallinen tyttö ja tavallinen poika : Oppilaiden käsityksiä sukupuo-

lesta. Jyväskylä: Kasvatustieteiden tutkimuslaitos. 

Tarmo, M. (1992). "Tytöt ne mutisee mekkoosa". Opettajien käsityksiä tytöistä. Teoksessa 

S. Näre & J. Lähteenmaa (Toim.) Letit liehumaan. Tyttökulttuuri murroksessa. Tam-

pere: Tammer-Paino Oy, 284–297. 

Teräs, L. (2005). Millainen on tyttö tai poika – sukupuolistereotypioiden vaikutus minäkä-

sitykseen ja tasa-arvoon. Teoksessa E. Leinonen (Toim.) Opetuksen ja ohjauksen tasa-

arvoiset käytännöt – sukupuolen huomioiva opas kasvatuksen arkeen. Oulun yliopisto, 

Kajaanien yliopistokeskus, WomenIT-projekti, 57–67. 

Teräs, T. (2010). Tasa-arvoinen varhaiskasvatus? Tapaustutkimus sukupuolesta ja tasa-ar-

vosta päiväkodin arjessa. Pro gradu-tutkielma. Helsingin Yliopisto.  

Tilastokeskus. (2016). Naiset ja miehet suomessa 2016. Noudettu 14.01.2017:  http://tilas-

tokeskus.fi/ajk/julkistamiskalenteri/kuvailusivu_fi.html?ID=16132 



83 

 

 

Transtukipiste. (2015). Muunsukupuolisuus. Noudettu 20.01.2017:  http://transtuki-

piste.fi/muunsukupuolisuus/ 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2002). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Helsinki: 

Tammi. 

Tuomi, J., & Sarajärvi, A. (2009). Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi (5., uud. laitos 

ed.). Helsinki: Tammi. 

Turpeinen, S., Jaako, J., Kankaanpää, A., & Hakamäki, M. (2011). Liikunta ja tasa-arvo 

2011: Sukupuolten tasa-arvon nykytila ja muutokset suomessa. Helsinki : Kuopio: 

Opetus- ja kulttuuriministeriö, kulttuuri-, liikunta- ja nuorisopolitiikan osasto ; Kopi-

jyvä [jakaja]. 

Väestörekisterikeskus. (2013). Henkilötunnus. Noudettu 13.01.2017: http://vrk.fi/henkilo-

tunnus 

Vilkka, H. (2010). Sukupuolen ja seksuaalisuuden kohtaaminen. Jyväskylä: PS-kustannus. 

Vuori, J. (2001). Äidit, isät ja ammattilaiset : Sukupuoli, toisto ja muunnelmat asiantunti-

joiden kirjoituksissa. Tampere: Tampereen yliopisto. 

Vuori, J. (2003). Äitiyden ainekset. Teoksessa H. Fosberg & R. Nätkin (Toim.) Perhe mur-

roksessa. Kriittisen perhetutkimuksen jäljillä. Helsinki: Yliopistopaino, 39–63. 

Yleissopimus lapsen oikeuksista (59/1991). Noudettu 11.12.2016: http://www.fin-

lex.fi/fi/sopimukset/sopsviite/1991/19910059?sopviite_id=19910059 



84 

 

 

Ylitapio-Mäntylä, O. (2012a). Hoivan ja vastuun jakautuminen päiväkodissa ja kotona. Te-

oksessa O. Ylitapio-Mäntylä (Toim.), Villit ja kiltit. tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja 

pojille. Jyväskylä: PS-kustannus. 91–97. 

Ylitapio-Mäntylä, O. (2012b). Sukupuolittuneet käytännöt varhaiskasvatuksessa. Teok-

sessa O. Ylitapio-Mäntylä (Toim.) Villit ja kiltit. tasa-arvoista kasvatusta tytöille ja 

pojille. Jyväskylä: PS-kustannus, 15–29. 

   



85 

 

 

Liitteet 

5.1 Liite 1: Saatekirje ja lupalomake 

 

Hyvä lapsi ja hyvät vanhemmat  

Opiskelen Oulun yliopistossa luokanopettajaksi ja tarvitsisin apuanne Pro gradu-tutkimuk-

seni tekemisessä. Tutkimukseni kohteena on sukupuoli ja erityisesti sukupuolten tasa-arvo, 

sukupuoliroolit ja -stereotypiat. Tämä tutkimus on jatkoa kandin työlleni Sukupuolisensitii-

vinen pedagogiikka- tyttöjen ja poikien välinen tasa-arvoisuus tavoitteeksi varhaiskasvatuk-

seen, jonka tein opiskellessani vielä varhaiskasvatuksen puolella. Tässä jatkotutkimukses-

sani siirryn käsittelemään aihetta alakoulun puolelle, erityisesti lapsen omista näkökulmista. 

Tarkoituksena on selvittää millaisena sukupuoliroolit näyttäytyvät tämän päivän lapsen 

omissa kertomuksissa, sekä verrata niitä vallitseviin sukupuolirooleihin ja -stereotypioihin. 

Olen kiinnostunut myös siitä, vaikuttavatko lapsen taustat, kuten perhemuoto ja monikult-

tuurisuus, lapsen näkemyksiin.   

Tavoitteenani on saada mahdollisimman monen lapsen kirjoittamat kertomukset analysoita-

vaksi ja yhtä lailla tyttöjen ja poikien tekstejä. Kirjoitelmien tuottaminen tapahtuu koulussa 

tavallisen ainekirjoituksen tapaan, opettajan antamista otsikoista. Tällä pyrin lisäämään tut-

kimukseni luotettavuutta, sillä itse saattaisin tiedostamattani ohjata otsikkovalinnoillani lap-

sia kirjoittamaan tietynlaisia tekstejä. Otsikoiden aiheet on kuitenkin valittu siten, että ne 

antavat mahdollisuuden lapsen rikkaalle kirjalliselle ja kerronnalliselle ilmaisulle, sekä mie-

likuvitukselle. Tutkimuksessani en tarkastele lapsen oikeinkirjoitusta tai käsinkirjoittamisen 

taitoja.   

Kirjoittamisen jälkeen tutkimukseen suostuneiden oppilaiden aineista lähetetään minulle ko-

piot, joita hyödynnän tutkimukseni aineistona. Tutkimuksessa esille tulleet henkilötiedot tu-

levat vain minun käyttööni ja saaduista tuloksista raportoidaan nimettömästi. Tutkielmassani 

saatan lainata osia lasten kertomuksista aineiston käsittelyn tukena, mutta huomioin ettei 

lapsi ole tunnistettavissa tekstistäni tai pitämistäni esitelmistä. Tutkimuksen valmistumisen 

jälkeen lasten kirjoitelmat säilötään huolellisesti mahdollisia jatkotutkimuksia varten.  
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Alla olevaan lomakkeeseen voitte yhdessä vastaten merkitä haluatteko osallistua tutkimuk-

seeni. Palauttakaa valmis lomake luokanopettajalle mahdollisimman pian. Mikäli kaipaatte 

lisätietoa tutkimuksestani, ottakaa rohkeasti yhteyttä!  

Jonna Hulkko  

0458699505  

johulkko@student.oulu.fi  
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