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1 Johdanto 

Sukupuoli on asia, joka koskettaa tavalla tai toisella jokaista esiopetukseen osallistuvaa 

lasta sekä henkilökunnan jäsentä. Käytännön tasolla sukupuoli on läsnä kaikissa arjen toi-

minnoissa (Sipilä, 1998, s. 26, 77). Näin ollen se on aina läsnä kasvatuksen käytännöissä. 

Sukupuolella on muun muassa merkittävä rooli päiväkotien käytäntöjen jäsentämisessä, 

rajoittamisessa ja erottamisessa. (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 91, 121.) Tässä tutkimuksessa 

haluan selvittää, kuinka lapset ja lastentarhanopettajat itse käsittävät sukupuolen osana 

esiopetuksen kontekstia. Tutkimukseni on siis fenomenografinen, eli keskityn tietyn ryh-

män käsityksiin tietystä aiheesta (Niikko, 2003, s. 46). 

Viime vuosina lasten sukupuolesta on käyty paljon julkista keskustelua niin aikakausleh-

tien sivuilla kuin sosiaalisessa mediassakin. Samoin on julkaistu useita tasa-

arvokasvatuksen hankkeita sekä käsikirjoja aiheesta. Sukupuolen tematiikka on tätä kautta 

kiinnostanut itseäni jo pitkään. Kiinnostuin vertailemaan juuri lasten ja lastentarhanopetta-

jien sukupuoleen liittyviä käsityksiä kirjoittaessani kandidaatintutkielmaa lasten sukupuo-

leen liittyvistä käsityksistä. Haastattelemieni lasten vastauksissa tuli muun muassa ilmi, 

että he kokivat päiväkodin aikuisten suhtautuvan eri tavoin lapsiin riippuen lapsen suku-

puolesta (Talus, 2015, s. 32-35, 41).  

Lisäksi aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet samankaltaisia tuloksia (Alasuutari, 2016, s. 

126). Tutkimusten mukaan pojat kohdataan varhaiskasvatuksessa usein aktiivisina, äänek-

käinä ja voimakkaina, kun taas tytöt nähdään tyypillisesti rauhallisina, hiljaisina ja passii-

visina. (esim. Emilson & Johansson, 2013; Lappalainen, 2006; Robinson & Díaz, 2006; 

Teräs, 2010; Värtö, 2000; Ylitapio-Mäntylä, 2009; Wahlström, 2006.) Kasvattajien suku-

puoleen liittyvät asenteet voivat olla hyvinkin tasa-arvoa puoltavia, mutta käytännön rat-

kaisuissa saattavat stereotyyppiset käsitykset sukupuolesta nostaa päätään (Keskinen & 

Hopearuoho-Saajala, 1994, s. 18). Kasvatuksessa esiintyvien stereotypioiden näkyväksi 

tekeminen ja niihin puuttuminen on varhaiskasvatuksen arjessa haastavaa, sillä yleensä 

niihin on kasvettu pitkän sosialisaatioprosessin myötä ikään kuin huomaamatta (Estola, 

2011, s. 42; Lahelma & Gordon, 1999, s. 95).  

Kokemukseni perusteella aihetta on käsitelty varhaiskasvatuksen koulutuksessa hyvin vä-

hän etenkin suhteutettuna siihen, miten isoa roolia sukupuoli lopulta näyttelee varhaiskas-

vatuksen arjessa. Mahdollinen stereotypisoitujen sukupuoliroolien uusintaminen ja jaottelu 
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tyttöihin ja poikiin vaikuttaa hyvin suoraan lapsiin. Jokaisen lapsen tasa-arvoinen kohtaa-

minen kuuluu kasvatukselliseen arvomaailmaani, ja koen merkitykselliseksi edistää tasa-

arvon toteutumista varhaiskasvatuksen kentällä. Lastentarhanopettajana pidän tärkeänä 

saada lapsen äänen kuuluviin heitä koskevassa tutkimuskentässä.  

Lapsiin kohdistuvat odotukset esimerkiksi lasten toiminnan mahdollisuuksista eri instituu-

tioissa rajaavat ymmärrystä lapsista (Fass, 2013, s. 7). Se, kuinka tässä tutkimuksessa ym-

märretään lapsuus ja lapsinäkökulmaisen tutkimuksen periaatteet, vaikuttaa siis väistämättä 

kaikkeen tutkimuksen tekoon tutkimuskysymysten laadinnasta aina johtopäätösten rapor-

tointiin (O´Reilly, Ronzoni & Dogra, 2013, s. 6). Tästä syystä avaan tiivistetysti aivan tut-

kimukseni alussa lapsinäkökulmaisen tutkimuksen lähtökohtia. 

Lapsuus on kognitiivisesti, biologisesti, sosiaalisesti ja lainsäädännöllisesti aikuisuudesta 

erotettu ajanjakso ihmisen elämässä. Yleisin aikuisista erottava tekijä on lapsen fyysinen 

koko sekä hänen ikänsä. (James & James, 2013, s. 8-9, 15-16.) Pelkkään ikään perustuva, 

universaalinen lapsuuden määrittely on ongelmallinen, sillä se perustuu ajatukseen yhte-

näisestä lapsuudesta, joka ei ole kovin realistinen (Karlsson, 2010, s. 138). Lapset ja myös 

lapsuudet ovat keskenään erilaisia. Lapsuutta on rakennettu ja rakennetaan koko ajan. 

(Alanen, 2009, s. 19, 22; Vanderbeck, 2010, s. 37.) Lapsuuden määritelmää voidaan siis 

pitää dynaamisena käsitteenä. 

Tätä alati muuttuvaa kuvaa lapsuudesta rakentavat pääasiassa aikuiset. Lapsuudentutki-

muksen toteuttajina ja tulkitsijoina aikuiset rakentavat yhteiskunnallista keskustelua lap-

suudesta. Aikuisten ennakko-odotukset vaikuttavat heidän suhtautumiseensa lapsiin ja tä-

ten käytävään keskusteluun ja yleiseen kuvaan lapsuudesta. (Alasuutari, 2009, s. 54; 

Punch, 2002, s. 321, 323-324.) Aikuisen ja lapsen lähtökohdat ja motiivit toiminnalle ovat 

erilaiset, joten he myös tulkitsevat tilanteita eri tavoin. Lapset ja aikuiset näin ollen koke-

vat toiminnan ja tilanteet eri tavoin. (Strandell, 1995, s. 179.) Lasten kokemukset lapsuu-

desta voivat poiketa aikuisten tulkinnoista. 

Lapsuutta on pitkään määritelty kasvun ja kehityksen ajaksi. Tämä vielä kehittyvän novii-

sin asema on oikeuttanut aikuiset kasvattamaan, huolehtimaan ja kontrolloimaan lapsuutta. 

(Alanen, 2001, s. 164, 169; Fass, 2013, s. 7.) Valtaerot periytyvät hyvin pitkälti siitä, miten 

lapsuutta on määritelty historiassa (Uusiautti & Määttä, 2013, s. 12).  Lapsia ei kuitenkaan 

voida pitää pelkkinä sivustaseuraajina, vaan tulee muistaa, että myös he itse rakentavat 

kuvaa lapsuudesta (Alanen, 2009, s. 23). 
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Tässä tutkimuksessa painotan lapsinäkökulmaista tutkimusotetta. Kyseisen lähestymista-

van tarkoituksena on huomioida lapsuuden erityispiirteet romantisoimatta tai eristämättä 

sitä muista ikäryhmistä. Tarkastelun kohteena ovat lapsuus kokonaisvaltaisena ilmiönä, 

eri-ikäisten lasten kokemukset, näkökulmat, painotukset sekä tavat toimia ja ilmaista asioi-

ta niiden konteksteissa. Lasten ääni pyritään saamaan kuuluviin huomioimalla lapsen nä-

kökulma tutkimusprosessin aikana. Tarkoituksena on nostaa esiin erilaisia näkökulmia 

lapsuudesta. (Karlsson, 2010, s. 124-125; 2012, s. 22-24., 29, 44.) Uusien näkökulmien ja 

tutkimustiedon tavoitteena on synnyttää uudenlaista tieteellistä keskustelua lapsesta (Ala-

suutari, 2009, s. 54). 

Edellä kuvaamistani syistä johtuen päädyin tutkimuksessani kiinnittämään huomiota lasten 

ja heidän lastentarhanopettajiensa käsityksiin sukupuolesta. Tutkimuksen tavoitteena on 

selvittää muun muassa millaisia mahdollisia yhtymäkohtia tai eroavaisuuksia lasten ja heitä 

kasvattavien lastentarhanopettajien käsityksissä sukupuolesta on. Näin pyrkimyksenä on 

saada lukija pohtimaan kriittisesti sukupuolta osana varhaiskasvatusta ja vaikuttaa julki-

seen keskusteluun lasten tasa-arvoista kohtaamista edistävällä tavalla. 

Tutkimukseni lähtee liikkeelle kuvaamalla tutkimuksen taustalla vaikuttavia teorioita ja 

aiempia tutkimuksia. Toisessa luvussa avaan esiopetusta lapsen kasvun ja lastentarhanopet-

tajan työn kontekstina. Lisäksi olen määritellyt sukupuolen käsitettä ja sukupuoleen kas-

vamisen prosessia luvussa kolme. Tutkimukseni lähtökohtia kuvaan luvussa neljä, jossa 

esittelen tutkimuskysymykseni.  

Tämän jälkeen luvussa viisi avaan tutkimukseni taustalähtökohtia eli tapaustutkimuksellis-

ta ja fenomenografista lähestymistapaa sekä niiden erityispiirteitä. Samassa luvussa esitte-

len seikkaperäisesti tutkimusaineistoni tuotantoprosessia sekä tutkittavien tuottaman ai-

neiston fenomenografista analyysiprosessia. Kuudennessa ja seitsemännessä luvussa esitte-

len ja peilaan teoriaan aineistosta nousseita lasten ja lastentarhanopettajien käsityksiä, jotka 

siis muodostavat tutkimukseni tulokset. Seuraavassa luvussa tarkastelen tutkimukseni tu-

loksia yleisemmällä tasolla. Lopuksi pohdin tutkimukseni eettisyyttä ja luotettavuutta sekä 

mahdollisia jatkotutkimusaiheita.  
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2 Esiopetus lapsen kasvun ja lastentarhanopettajan työn kontekstina 

Toimintaympäristö, aika, paikka sekä toiset toimijat vaikuttavat keskeisesti etenkin lasten 

toimintaan. Näin ollen lapsinäkökulmainen tutkimus linkittyy vahvasti ajalliseen, paikalli-

seen ja historialliseen kontekstiin sekä toimijoiden väliseen vuorovaikutukseen. (Karlsson, 

2010, s. 121; 2012, s. 24, 36, 39.) Tutkimuskontekstin valinta voi siten vaikuttaa tutkitta-

vien vastauksiin ja näin heijastua tutkimuksen tuloksiin (Greig, Taylor & MacKay, 2013, s. 

114, 290). 

Esiopetuksessa tapahtuvaan toimintaan vaikuttavat aika, paikka, lasten ja aikuisten määrä 

sekä toimintaan osallistujien taustat ja elämäntilanteet (Broström, 2006, s. 235-236). Las-

ten tai aikuisten käsityksiä ei voida ymmärtää perusteellisesti ilman, että ne liitetään tarkas-

teltavaa tilannetta määrittävään kontekstiin. Olen kiinnostunut siitä, millaisia käsityksiä 

lapsilla ja heidän lastentarhanopettajillaan on sukupuolesta juuri esiopetuksessa tapahtu-

vassa toiminnassa. On siis tärkeää kuvata esiopetusta lapsen kasvun ja lastentarhanopetta-

jan työn kontekstina. Tarkastelen tässä luvussa myös, mitä esiopetusta ohjaavat asiakirjat 

sanovat sukupuolesta osana esiopetuksen kontekstia.  Lisäksi kiinnitän erityistä huomiota 

lasten keskinäisiin vertaissuhteisiin ja lastentarhanopettajan rooliin esiopetuksessa. 

Esiopetuksen nähdään olevan osa varhaiskasvatusta ja toimivan jatkumona aikaisemmalle 

kasvatukselle sekä pohjana tulevalle koulunkäynnille (Härkönen, 2002, s. 70-71). Esiope-

tuksen toiminta rakentuu eri laajuisista ja eri tavoin toteutetuista oppimiskokonaisuuksista. 

Se on tavoitteellista toimintaa, jonka pyrkimyksenä on edistää kunkin lapsen kasvua, kehi-

tystä ja oppimista sekä tukea minäkuvan muodostumista. (Opetushallitus, 2016, s. 12, 14, 

30.) 

2.1 Esiopetus instituutiona  

Instituution määrittely käsitteenä vaihtelee eri tutkimuksissa. Tässä tutkimuksessa kuten 

perinteisesti yhteiskuntatieteissä instituutio käsitetään vakiintuneena ja toistuvana sosiaali-

sena käytäntönä, jota uusinnetaan ja ylläpidetään rutiininomaisesti. Esiopetus instituutiona 

vaikuttaa lapsuuteen muun muassa tuottamalla lapsuudelle tietynlaisia reunaehtoja ja toi-

saalta mahdollisuuksia. (Alasuutari, 2009, s. 55-56.) Lapsuus rakentuu ja on rakentunut 

instituutionaalisissa tiloissa. Tyypillisin lapsuuden instituutio on perhe, jonka elintilana ja 

toiminnan pääsääntöisenä tapahtumapaikkana on koti. (Fass, 2013, s. 12; Kallio, 2010, s. 
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217.) Tässä tutkimuksessa tarkastelen julkisena palveluna toteutettua esiopetusta varhais-

kasvatuksen instituutiona. Perusopetuslain (628/1998) pohjalta esiopetusta järjestetään 

joko päiväkotien tai peruskoulujen yhteydessä (Opetushallitus, 2016, s. 12). Tutkimassani 

esiopetusryhmässä opetus järjestettiin päiväkodin yhteydessä. Tästä syystä viittaan paikoi-

tellen tutkimaani esiopetusryhmään myös päiväkotina. Suomessa päiväkotien toiminta on 

laeilla ja säädöksillä säädeltyä ja siellä työskentelevä henkilökunta on tietyn koulutuksen 

saanutta  (Kallio, 2010, s. 217-218). 

Lukuisat tekijät vaikuttavat osaltaan esiopetuksen toteutukseen. Kaikkea esiopetustoimin-

taa velvoittaa Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014 -asiakirja, jossa säädetään 

esiopetuksen järjestämisestä ja paikallisista esiopetuksen opetussuunnitelmista (Opetushal-

litus, 2016, s. 8). Lisäksi Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirja, kunnalliset ja 

päiväkotikohtaiset esiopetussuunnitelmat, valtakunnalliset lait, asetukset ja muut säädök-

set, eri työryhmien mietinnöt ja uusi tutkimustieto vaikuttavat siihen, millaista kunnissa 

järjestettävä esiopetus on. Samoin johtamisrakenteet, vallitsevat käytännöt, käytettävissä 

olevat resurssit sekä kuntien omat linjaukset muovaavat järjestettävää toimintaa. (Härkö-

nen, 2002, s. 71; Opetushallitus, 2016, s. 22.)  

Esiopetus instituutiona on siis sidoksissa muihin yhteiskunnan instituutioihin, jotka osal-

taan vaikuttavat siihen, millaista järjestettävä esiopetus on. Seuraavaksi tarkastelen, mitä 

opetusta ohjaavat asiakirjat sanovat sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Tutkittavieni ano-

nymiteetin säilyttämiseksi tarkastelen tutkielmassani ainoastaan valtakunnallisia suunni-

telmia sekä Oulun kaupungin varhaiskasvatussuunnitelmaa.  

Pääsääntöisesti valtion virallisten asiakirjojen voidaan sanoa olevan sukupuolineutraaleja. 

Lapsia ei dokumentoinnissa erotella sukupuolen mukaan, vaan lapsesta puhutaan yksikös-

sä, monikossa tai käyttäen persoonapronomineja (Rautio, 2005, s. 55.) Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa sukupuolten välisestä tasa-arvosta on maininta kahdessa eri koh-

dassa. Puhuttaessa kulttuurien moninaisuudesta osana varhaiskasvatusta kerrotaan tyttöjen 

ja poikien välisen tasa-arvon olevan suomalaisen varhaiskasvatuksen lähtökohta. Määritel-

täessä varhaiskasvatuksen toteuttamista mainitaan, että lasten tulee olla tasa-arvoisia muun 

muassa sukupuolestaan riippumatta. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 2005, s. 15, 

39.) Sama maininta löytyy Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteissa. Lisäksi asiakir-

jassa todetaan, että lapsen tulee saada kehittyä ja tehdä valintoja ilman sukupuolesta johtu-

via rajoituksia ja ennakkoluuloja. (Opetushallitus, 2016, s. 12, 15.)  
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Kuten voidaan huomata, varhaiskasvatuksen asiakirjoissa käsitellään yleisellä tasolla su-

kupuolta ja lasten välistä yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa. Tässä mielessä asiakirjojen voi-

daan sanoa näennäisesti olevan sukupuolineutraaleja (Rautio, 2005, s. 55). Aihetta ei kui-

tenkaan käsitellä käytännön tasolla, vaan nimenomaan yleisesti. Oulun kaupungin varhais-

kasvatussuunnitelmassa käsitellään lasten tasavertaisuutta yleisellä tasolla, eikä asiakirjassa 

ole suoraa mainintaa sukupuolesta tai sukupuolten välisen tasa-arvon huomioimisesta (ks. 

Oulun varhaiskasvatussuunnitelma, 2015). 

Toisaalta Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -asiakirjassa puhutaan lapsen subjektiivi-

sista oikeuksista olla oma persoonallinen itsensä ja toteuttaa itseään yksilöllisesti (Rautio, 

2005, s. 59-60). Samoin Esiopetuksen opetussuunnitelman perusteet -asiakirjassa tuodaan 

esiin lasten erilaisuuden arvostaminen sekä oikeus luoda käsitystä itsestään omien lähtö-

kohtiensa mukaisesti (Opetushallitus, 2016, s. 15). Näiden lausumien voidaan tulkita tar-

koittavan lapsen oikeutta päättää omasta koetusta ja eletystä sukupuolestaan.  

Edellä tarkastelemani asiakirjat ohjaavat esiopetuksen toimintaa, ja ne asettavat kasvatta-

jien ammatilliseen toimintaan velvoitteita (Rautio, 2005, s. 50). Näin ne ovat lähtökohta 

yhdenvertaiselle kasvatustyölle ja lasten tasa-arvoiselle kohtaamiselle. Kalliala (2008, s. 

28-29, 39) kuitenkin kritisoi sitä, että asiakirkoissa kasvatuksen tavoitteita käsitellään abst-

raktilla tasolla, ja kasvatuksen ideaalit poikkeavat arjen käytännöistä varsin paljon. Asia-

kirjat jättävät monia asioita yksiköiden päätettäviksi, joten henkilöstön ammattitaito vai-

kuttaa siihen, millaista järjestettävä esiopetus on (Opetushallitus, 2016, s. 22). 

2.1.1 Esiopetuksen toimintamuodot 

Esiopetukselle ominaisia toimintatapoja ovat ohjattu ja vapaa leikki sekä erilaiset lasten 

aktiivisuutta ja luovuutta edistävät oppimiskokonaisuudet ja työtavat. Tyypillisiä ovat toi-

minnalliset ja kokemukselliset työtavat. Nämä toimintatavat ovat yhtä aikaa oppimisen 

väline ja sen kohde. Opetuksen toteutumista ohjaavat esiopetuksen tavoitteet sekä lapsi-

ryhmän tarpeet, edellytykset ja mielenkiinnon kohteet. Toiminnan lähtökohtana ovat leikki 

ja muut lapselle ominaiset tavat toimia. (Opetushallitus, 2016, s. 28, 30.) 

Osa esiopetuksen toiminnasta rakentuu erilaisina oppimiskokonaisuuksina järjestettävästä 

opetuksesta. Tätä varten esiopetuksen yhteiset tavoitteet on jaettu viideksi kokonaisuudek-

si: Ilmaisun monet muodot, Kielen rikas maailma, Minä ja meidän yhteisömme, Tutkin ja 
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toimin ympäristössäni sekä Kasvan ja kehityn. Kullakin kokonaisuudella on omat kasva-

tukselliset ja opetukselliset tavoitteensa. Eri kokonaisuuksien tavoitteita ja sisältöjä yhdis-

tellään laadittaessa esiopetuksen oppimiskokonaisuuksia. Oppimiskokonaisuuksien toteu-

tustapa ja kesto voivat vaihdella tilanteen mukaan. (Opetushallitus, 2016, s. 30-38.) 

Leikki on alle kouluikäisen johtava toimintamuoto, jossa lapsi kehittää itseään, muovaa 

persoonaansa ja luo pohjaa seuraavalle kehitysvaiheelle (Helenius & Lummelahti, 2014, s. 

89-90). Leikkiessään lapsi rakentaa omaa identiteettiään eli kuvaa itsestään ja tarkastelee 

kuinka toiset suhtautuvat häneen ja kuinka hän suhtautuu toisiin (Helenius & Korhonen, 

2005, s. 26). Leikeissä esimerkiksi omaksutaan erilaisia rooleja (Ojala, 2015, s. 144), myös 

sukupuolille ominaisia käyttäytymismalleja. Leikin osuutta sukupuoleen kasvamisessa 

tarkastelen lisää alaluvussa 3.2. 

Leikkiessään lapsi rakentaa kuvaa itsestään ja ympäröivästä maailmasta. Tuolloin lapsi 

rakentaa ja jäsentää omia käsityksiään arjen kokemusten kautta (Helenius & Korhonen, 

2005, s. 21-22, 26). Se on tärkeä toimintamuoto lapsen kehityksen ja oppimisen kannalta, 

ja sitä hyödynnetään opetuksessa eri tavoin. Leikki eri muodoissaan ohjaa muun muassa 

lapsen kognitiivista ja emotionaalista kehitystä sekä erinäisten tietojen ja taitojen opettelua. 

Erityisesti toisten kanssa leikkiessä sosiaaliset taidot kehittyvät. (Ojala, 2015, s. 144; Ope-

tushallitus, 2016, s. 15, 23, 28.) Leikin ytimen voikin katsoa olevan sosiaalisissa suhteissa, 

sillä leikissä lapset kommunikoivat keskenään (Helenius & Korhonen, 2005, s. 21, 31; He-

lenius & Lummelahti, 2014, s. 31, 90).   

2.1.2 Esiopetuksen vertaissuhteiden merkitys lapsen kasvulle 

Esiopetuksessa lapset toimivat suuren osan päivästään vertaisryhmissä toisten lasten kans-

sa. Corsaron (2015, s. 109) tavoin tarkoitan lasten vertaissuhteilla (peer relations) ryhmää 

lapsia, jotka viettävät aikaa keskenään osana arkea, tässä tutkimuksessa osana esiopetuk-

sessa tapahtuvaa toimintaa. Vertaissuhteissa tapahtuva vuorovaikutus on erilaista kuin esi-

merkiksi päiväkodin henkilökunnan tai vanhempien kanssa käytävä (Lehtinen, 2009, s. 

154). Vertaissuhteet eivät kuitenkaan ole synonyymi ystävyyssuhteille (Ojala, 2015, s. 46). 

Vertaisryhmissä lapset ovat itse aktiivisia toiminnan toteuttajia ja suhteiden sekä toiminta-

kulttuurin rakentajia (Corsaro, 2015, s. 110; Lehtinen, 2000, s. 97). Vertaissuhteiden luo-

minen ja ylläpitäminen vaativat lapsilta suoraa vuorovaikutusta, neuvottelua, kompromis-
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sien tekemistä sekä muiden huomioon ottamista. Ikätovereiden kanssa neuvotellaan ver-

baalisesti ja fyysisesti toimimalla arjen tilanteista kuten leikin sisällöstä, kaverisuhteista, 

toiminnan säännöistä ja toimintaan osallistumisen asteesta sekä toiminnan suunnittelusta. 

(Lehtinen, 2000, s. 84-87, 91, 104-105; 2009, s. 139, 142-148, 154; Vanderbeck, 2010, s. 

50). 

Vertaissuhteilla on kodin ohella suuri merkitys siihen, kuinka lapset kasvavat vallitsevaan 

kulttuuriin (Corsaro, 2015, s. 112). Siis myös siihen, kuinka lapset omaksuvat yhteiskun-

nassa vallitsevia käsityksiä sukupuolesta. Vertaissuhteiden ajatellaan olevan merkitykselli-

siä muun muassa lapsen sosiaalisen kasvun kannalta. Lasten ajatellaan vertaisryhmissä 

toimiessaan oppivan sosiaalisia taitoja, kykyä toimia yhdessä muiden kanssa sekä ottamaan 

toiset huomioon ja hyväksyvän erilaisuutta. (Lehtinen, 2009, s. 138.) Lapsen minäkäsityk-

sen kannalta on tärkeää, että hän kokee olevansa osa ryhmää. Ikäryhmän vertaissuhteiden 

avulla tämä on mahdollista. (Ojala, 2015, s. 45.) Muun muassa Esiopetuksen opetussuunni-

telman perusteet korostaa vertaissuhteiden merkitystä lasten oppimiselle (Opetushallitus, 

2016, s. 17). 

2.2 Lastentarhanopettaja varhaiskasvattajana 

Lastentarhanopettaja on alle kouluikäisten lasten kasvatuksen ja opettamisen ammattilai-

nen. Pääsääntöisesti lastentarhanopettajat työskentelevät päiväkodeissa, ja yliopistollinen 

tai sitä vastaava opistotasoinen koulutus antaa pätevyyden työskennellä myös esiopetuk-

sesta vastaavana opettajana. Lastentarhanopettajan työn ytimessä on suunnitella, toteuttaa, 

arvioida ja kehittää lapsiryhmän toimintaa yhdessä muun kasvatustiimin kanssa. Näiden 

ohella työhön kuuluu muun muassa yhteistyö kotien ja muiden lapsen kanssa työskentele-

vien tahojen kanssa. Lastentarhanopettajan ammatillinen asiantuntijuus rakentuu varhais-

kasvatuksen sisällön ja menetelmien hallinnasta, vuorovaikutusosaamisesta, suunnittelu-, 

kehittämis- ja arviointitaidoista sekä varhaiskasvatuksen yhteiskunnallisten kytkösten sekä 

lapsen ja perheen auttamisverkkojen tuntemuksesta. (Onnismaa, 2005, s. 12, 14-16.) 

Lastentarhanopettajan arvot ja asenteet ohjaavat tietoisesti ja tiedostamatta päiväkotiryh-

mässä ohjattavaa toimintaa (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 73; 2012d, s. 18-19). Tästä syystä 

on tärkeä avata niitä seikkoja, jotka vaikuttavat lastentarhanopettajan työn taustalla. Las-

tentarhanopettajan kompetenssi eli pätevyys työhön rakentuu koulutuksen antamista tie-

doista, kokemuksista, arvoista ja toimimisesta sosiaalisissa verkostoissa. Koulutus vaikut-
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taa ammatillisen kompetenssin taustalla vaikuttavien henkilökohtaisten kompetenssien 

prosessointiin. Kasvattaja muodostaa jatkuvasti ammatillisia kykyjä ja taitoja, omaksuu 

ammatillisia arvoja sekä toteuttaa ja kehittää käytännön kasvatusta muun muassa reflek-

toimalla toimintaansa. Tulee muistaa, ettei kasvattaja toimi esiopetusryhmässä yksin, vaan 

osana tiimiä. (Ollila, 2015, s. 180-182.) Täten tutkimuksessani on mielekästä haastatella 

molempia ryhmän lastentarhanopettajia, sillä myös työyhteisö vaikuttaa ammatillisen 

kompetenssin eli työpätevyyden muovautumiseen (Rouvinen, 2007, s. 81). Koulutukseni 

vuoksi keskityn nimenomaan lastentarhanopettajien ja lasten käsityksiin sukupuolesta. 

Lastentarhanopettajan ammatillisen ja yksityisen elämänpiirin rajaa voidaan pitää häilyvä-

nä. He reflektoivat työtään suhteessa omaan elämänhistoriaansa sekä aiempaan työuraansa. 

(Puroila, 2002, s. 127-128.) Aiemmat työkokemukset, uran käännekohdat ja merkittävät 

tapahtumat yksityiselämässä vaikuttavat siihen, kuinka lastentarhanopettajat suhtautuvat 

työhönsä (m.t., s. 132), ja miten he ovat vuorovaikutuksessa lasten kanssa (Keskinen & 

Hopearuoho-Saajala, 1994, s. 102). Hirvosen (2013, s. 100) tutkimuksessa nousi esille, 

kuinka työntekijät itse aktiivisesti käyttävät myös sukupuolta analyyttisena resurssina ra-

kentaessaan ammatillista identiteettiään. Lastentarhanopettajan sukupuolta osana hänen 

työtään tarkastelen alaluvussa 3.3. 

Lastentarhanopettajan ammatillisen kasvun voi sanoa liittyvän kasvuun ihmisenä. (Rouvi-

nen, 2007, s. 80). Monet kasvatuksen periaatteet juontavat juurensa kasvattajien omasta 

lapsuudesta tai vallitsevan kasvatuskulttuurin perinteistä (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 81). 

Jokainen aikuinen on ollut lapsi, ja tässä mielessä lapsuus on osa lastentarhanopettajan 

aikuisuutta (Karlsson, 2000, s. 35). 



10  

 

  

3 Sukupuoli ja siihen kasvaminen 

Jotta voidaan ymmärtää lasten ja lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolesta, tulee kon-

tekstin tarkastelun lisäksi määritellä, mitä sukupuolella tässä tutkimuksessa tarkoitetaan. 

Aluksi avaan sukupuolen monimuotoista käsitettä, jonka jälkeen kiinnitän erityistä huo-

miota sen sosiaaliseen ja koettuun ulottuvuuteen. Lopuksi kuvaan sukupuoleen kasvamisen 

prosessia ja siihen vaikuttavia tekijöitä sekä sukupuolta osana esiopetuksen kontekstia. 

Sukupuolen määrittely on haastavaa, eikä sitä voida määritellä täysin yksiselitteisesti (Sipi-

lä, 1998, s. 25, 59). Se on monitahoinen ja polveileva käsite, ja yleinen käsitys sukupuoles-

ta vaihtelee niin historiallisesti kuin kulttuurisestikin (Lahelma & Gordon, 1999, s. 91; 

Rossi, 2010, s. 25; Saresma & Harjunen, 2013, s. 7). Länsimaissa sukupuoli on yleisin ih-

misten jaotteluperuste (Ylitapio-Mäntylä, 2012d, s. 15, 17). Perinteisesti ajatellaan, että 

ihminen voi länsimaisessa kulttuurissa kuulua vain joko mies- tai naissukupuoleen, muttei 

molempiin (Browne, 2004, s. 62-63). Se on yksi niistä piirteistä, joiden kautta ihmiset mää-

rittelevät itseään ja toisia ihmisiä (Saresma & Harjunen, 2013, s. 7). Syntymästä lähtien 

ihmiset jaotellaan tyypillisesti nais- tai miessukupuoleen, joille ympäröivä yhteiskunta on 

asettanut erilaisia odotuksia, tavoitteita ja toiveita. Usein tämä jaottelu tehdään biologisten 

ominaisuuksien eli geneettisten, hormonaalisten ja anatomisten erojen perusteella. (Vilkka, 

2010, s. 17-18, 25.) 

Biologisen sukupuolen perusteella tehtävä jaottelu juontaa juurensa evoluutiopsykologises-

ta keskustelusta, jossa sukupuolten väliset erot näyttäytyvät helposti ikään kuin luonnonva-

linnan määrääminä (Rossi, 2010, s. 24). Evoluutioteorian mukaan sukupuolet ovat keske-

nään erilaisina ja toisiaan täydentäviä. Tästä näkökulmasta sukupuoli näyttäytyy annettuna 

biologisena tosiasiana ja ominaisuutena, jonka tarkoituksena on taata suvunjatkuminen. 

(Juvonen, 2016, s. 33-35.) 

Maailma siis näyttäytyy meille helposti sukupuolittuneena (Juvonen, Rossi & Saresma, 

2010, s. 14), ja sukupuolten jakoa miehiin ja naisiin pidetään arjessa usein itsestään selvyy-

tenä (Juvonen, 2016, s. 33). Tunnistamme ja luokittelemme ihmisiä muun muassa fyysisten 

erojen perusteella joko naisten tai miesten, tyttöjen tai poikien ryhmiin. Monet arjen käy-

tänteistä jakaantuvat sukupuolen mukaan. Useat jaoista ovat niin yleisiä, että sukupuolen 

perusteella tapahtuva jako voi tuntua luonnolliselta. (Connell, 2010, s. 5; Rossi, 2010, s. 

23.) 
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Sukupuolten kahtiajako miehiin ja naisiin on nostattanut kritiikkiä, sillä tarkasteltaessa 

esimerkiksi sukusoluja, kromosomeja, ulkoisia sukupuolielimiä, hormoneja sekä identiteet-

tiä, ihmisruumiit eivät jakaudu kahteen erilliseen ryhmään, vaan variaatiota esiintyy paljon 

(Juvonen, 2016, s. 35; Sipilä, 1998, s. 30). Lapsen sukupuolta ei myöskään pystytä aina 

määrittelemään fyysisten ominaisuuksien, kuten ulkoisten sukupuolielinten, perusteella. 

Tällöin puhutaan intersukupuolisuudesta. (Ylitapio-Mäntylä, 2012d, s. 21-22.) 

Naiset ja miehet eivät ole kaksi keskenään toisistaan poikkeavaa, homogeenistä ryhmää 

(Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 70; 2012d, s. 17). Ei ole olemassa täysin maskuliinista miestä 

tai feminiinistä naista, vaan kaikissa ihmisissä esiintyy enemmän tai vähemmän vastakkai-

seen sukupuoleen tyypillisesti liitettyjä piirteitä (Connell, 2010, s. 6; Sipilä, 1998, s. 25, 37; 

Virtanen, 2002, s. 45).  Huomionarvoista on, ettei sukupuoli ole ainoa yhteiskunnallisesti 

tuotettu ja muokattu naisia ja miehiä toisistaan erottava tekijä. Muun muassa etniset ja sek-

suaaliset erot sekä ikä-, luokka- ja sukupolvierot määrittävät miehenä ja naisena olemista. 

(Julkunen, 2010, s. 17.) 

Biologinen jaottelu ei siis yksin riitä määrittelemään sukupuolta (Butler, 2006 s. 54-55), 

sillä sukupuoli ei ole väistämätöntä seurausta biologiasta (Alasuutari, 2016, s. 127). Biolo-

gisten erojen lisäksi sukupuolesta voidaan havaita sosiaalisia, kulttuurisia ja psykologisia 

eroja (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 70). Sukupuoli voidaan ymmärtää ihmisiin liittyvinä 

määreinä, ominaisuuksina, valtasuhteina, hierarkioina tai järjestelmänä (Rossi, 2010, s. 

23). Lisäksi sukupuolta voidaan tarkastella esimerkiksi symbolisena ja yhteiskunnallisena 

ilmiönä (Juvonen, Rossi & Saresma, 2010, s. 12). Edellä kuvatut näkökulmat huomioiden 

tutkimukseni käsitys sukupuolesta on postmodernistinen, eli ymmärrän sukupuolen kaksi-

jakoisuuden sijaan moninaisena (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 71). 

3.1 Painopisteenä sukupuolen sosiaalinen ja koettu ulottuvuus 

Sukupuolen eri tasot vaikuttavat ihmisissä rinnakkain, samanaikaisesti ja toisiinsa limitty-

neinä (Katainen, 2015, s. 15). Tässä tutkimuksessa kiinnitän huomiota erityisesti sukupuo-

len sosiaaliseen ja koettuun ulottuvuuteen, sillä niiden keskiössä on ihmisen henkilökoh-

tainen kokemusmaailma (Vilkka, 2010, s. 18-19). Subjektiivisen kokemusmaailman kautta 

lapset ja lastentarhanopettajat jäsentävät tutkimukseni kohteena olevia käsityksiään suku-

puolesta. 
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3.1.1 Sukupuolen sosiaalinen ulottuvuus 

1960- 70-lukujen feministisessä keskustelussa pyrittiin erottamaan toisistaan sukupuolen 

biologinen ja sosiaalinen ulottuvuus. Tällöin alettiin englannin kielessä käyttää lääketie-

teellisestä käytöstä lainattua termiä gender, joka suvunjatkamiseen liittyvien seikkojen si-

jaan painottaa nimenomaan sosiaalista sukupuolta. Suomen kielessä on vain yksi sukupuol-

ta tarkoittava sana, joten vastaavat painotuserot on ilmaistava määreillä sosiaalinen ja kult-

tuurinen.  Käytettäessä näitä termejä halutaan painottaa sosiaalisten ja kulttuuristen piirtei-

den osuutta sukupuolen muodostumisessa. (Rossi, 2010, s. 22, 27.) Feministisen naistutki-

muksen avaaman kriittisen näkökulman mukaan sukupuolta tuotetaan merkittävässä mää-

rin arjen toiminnoissa ja kulttuuristen esitysten kautta (Juvonen, Rossi & Saresma, 2010, s. 

14). 

Sosiaalisella sukupuolella tarkoitan tässä tutkimuksessa kulttuurisidonnaisia sukupuolen 

kokemuksellisia, sosiaalisia, kulttuurisia sekä persoonallisia käyttäytymiseen liittyviä omi-

naisuuksia (Vilkka, 2010, s. 18). Viittaan sillä niihin psyykkisiin ja emotionaalisiin omi-

naisuuksiin, jotka kulttuurissa yhdistetään naiseuteen ja mieheyteen. Lisäksi sosiaalisella 

sukupuolella tarkoitetaan kaikkia sukupuolia erottavia ominaisuuksia, kuten esimerkiksi 

pukeutumista, elekieltä, puheen intonaatiota sekä ilmeitä. (Sipilä, 1998, s. 30.) Sosiaalinen 

sukupuoli määrittää juridisesti ihmisen asemaa yhteiskunnassa miehenä tai naisena. Sosiaa-

lisen sukupuolen ulottuvuus korostaa yksilön omaa vallintaa sekä sukupuolen muuttuvaa ja 

kulttuurisesti rakentuvaa luonnetta (Vilkka, 2010, s. 18-19.) Näin ollen sillä on tietty rooli 

siinä, millaisia käsityksiä ihmiselle rakentuu sukupuolesta.  

Sukupuolisuutta ja sukupuolieroja voidaan pitää yhteiskunnallisten vaatimusten ja ideolo-

gioiden tuottamana sosiaalisena pakkona (Värtö, 2000, s. 90). Sukupuolen jako biologiseen 

ja sosiaaliseen ulottuvuuteen sekä sen ymmärtäminen yhteiskunnallisesti omaksuttavina 

rooleina edustaa sukupuolta eräänlaisena järjestelmänä (Rossi, 2010, s. 28). Tämä syvempi 

kulttuurinen rakenne, sukupuolijärjestelmä, määrittää yhteisön käsitystä siitä, montako 

sukupuolta on olemassa, ja kuinka ne asettuvat suhteessa toisiinsa (Huuska & Karvinen, 

2012, s. 37). Sukupuolen esittämisen rajoitukset ja mahdollisuudet riippuvat siitä, millai-

nen käytös kyseisessä yhteisössä on sallittua (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 71).  

Butlerin (2006) tavoin ymmärrän sukupuolen olevan muutakin kuin biologiseen sukupuo-

leen syntymistä. Se on arjen sosiaalisissa käytänteissä tuotettu eräänlainen esitys eli per-

formatiivi. Toistamalla esimerkiksi tietynlaisia eleitä, ilmeitä ja pukeutumisvalintoja luo-
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daan kuvaa tietynlaisesta sukupuolesta. (m.t., s. 234-236.) Sukupuolta rakennetaan, toisin-

netaan sekä vahvistetaan yhteiskunnan ja yhteisöjen käytännöillä (Ylitapio-Mäntylä, 2009, 

s. 71). Maskuliinisuus eli miehisyys ja feminiinisyys eli naisellisuus ovat kulttuurisesti 

ymmärrettäviä merkkejä ja tyylejä, joita voi käyttää hyödyksi esitettäessä sukupuolta (Yli-

tapio-Mäntylä, 2012d, s. 24). Nämä vihjeet tulkitaan usein merkeiksi oletetusta biologises-

ta sukupuolesta. Sukupuolen esittäminen on niin tiivis osa kaikkea inhimillistä vuorovaiku-

tusta, ettemme ole siitä aina tietoisia. (Juvonen, 2016, s. 46.)  

Sukupuolen performatiivinen taso tulee ilmi etenkin lasten leikeissä, jolloin he toteuttavat 

näkemiään sukupuolittuneita toimintamalleja (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 103). Kotileikissä 

isän roolissa esimerkiksi toteutetaan kuvaa miehestä ja miehille ominaisista toimintatavois-

ta. Lapsi ei valitse leikkiessään roolia sattumanvaraisesti, vaan roolit pohjautuvat hänen 

omiin, todellisiin kokemuksiinsa (Helenius & Lummelahti, 2014, s. 95).  

Yhteiskunnassa vallitsevia, kaavamaisia käsityksiä tytöistä ja pojista, naisista ja miehistä 

sekä ymmärrystä sukupuoliin liitetystä tyypillisestä käyttäytymisestä kutsutaan sukupuoli-

rooleiksi (Ylitapio-Mäntylä, 2012d, s. 23). Kuten käsitys sukupuolesta, myös käsitys suku-

puolirooleista on aika- ja kulttuurisidonnaista. Yhteisö asettaa odotuksiensa perusteella 

sukupuolirooleille tietyt normit, joiden mukaan ihmisen oletetaan käyttäytyvän. (Virtanen, 

2002, s. 48-49.) Sukupuoliroolit ovat varsin pysyviä, sillä ne ovat läsnä kaikkialla yhteis-

kunnassa. Niiden noudattamisesta palkitaan sosiaalisesti, joten tyypillisesti ne omaksutaan 

varhain. Mikäli ihmisille asetetut roolit nähdään sukupuolittuneina, ne alkavat ruokkia itse 

itseään ja vähitellen muuttuvat sukupuolta luonnehtiviksi sukupuolistereotypioiksi (Juvo-

nen, 2016, s. 44-45.) 

Sukupuolistereotypialla tarkoitan Vilkan (2010, s. 111-114) tapaan pelkistettyä yleistystä 

siitä, millaisia piirteitä sukupuolilla uskotaan olevan, ja millainen käytös kummallekin su-

kupuolelle nähdään hyväksyttävänä. Kulttuurisesti muovautuneet sukupuolistereotypiat 

ohjaavat muun muassa sitä, miten tietyn sosiaalisen roolin perusteella ihmisestä tehdään 

johtopäätöksiä. Vallitsevien stereotypioiden rikkominen voi aiheuttaa muissa ihmisissä 

helposti yllättyneisyyttä tai jopa vihamielistä torjuntaa. (Juvonen, 2016, s. 44.) 

Niin ikään sosiaalisen sukupuolen käsite on osin saanut kritiikkiä osakseen. Kritiikkiä on 

muun muassa herättänyt se, ettei biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välille voida vetää 

selvää rajaa ja määritellä, mistä toinen alkaa ja mihin toinen päättyy. (Sipilä, 1998, s. 30.) 

Kritiikistä huolimatta sosiaalisen sukupuolen käsite sopii yhdeksi tutkimukseni teoreet-
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tiseksi lähtökohdaksi sillä se korostaa sitä, ettei sukupuoli ole vain syntymässä määrätty 

pysyvä piirre, vaan sukupuoleen aina myös kasvetaan (de Beauvuoir, 2011, s. 19-20; Ka-

tainen, 2015, s. 16). 

3.1.2 Sukupuolen koettu ulottuvuus 

Ihmisen sukupuoleen liittyvien käsitysten muodostumiseen vaikuttaa osaltaan sukupuolen 

koettu ulottuvuus. Koetulla ulottuvuudella tarkoitan yksilön sisäistä tulkintaa, kokemusta 

ja käsitystä omasta sukupuolestaan. Kuten sukupuolen sosiaalinen ulottuvuus, myös sen 

koettu ulottuvuus on vahvasti sidoksissa yhteisön arvoihin ja normeihin ja yleiseen käsi-

tykseen naisena ja miehenä olemisesta. (Virtanen, 2002, s. 42-43.) Ympäröivä maailma ja 

sen tarjoamat mallit laajentavat ihmisen sukupuolta käsittelevää kokemusvarastoa päivit-

täin (Ylitapio-Mäntylä, 2012a, s. 91). Näiden kokemusten pohjalta ihminen rakentaa suku-

puoli-identiteettiään.  

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitan tutkimuksessani sukupuoleen samaistumista ja samais-

tumiskohteen ominaisuuksien ja käyttäytymisen sisäistämistä. Se on tunnetta tiettyyn sosi-

aaliseen ryhmään kuulumisesta ja eroavaisuuden tunnetta suhteessa toisen ryhmän jäseniin. 

Sukupuoli-identiteetti ei automaattisesti synny lapseen, vaan hän itse aktiivisesti pyrkii 

ymmärtämään ja tulkitsemaan sekä omaa että toisten sukupuolta. Kyseessä on eräänlainen 

prosessi, eikä yksilön sukupuoli-identiteetti välttämättä aina säily samana tai pysyvänä. 

(Schaffer, 2010, s. 80, 83-84.)  

Pienikin lapsi voi selkeästi tiedostaa ja ilmaista, mitä sukupuolta hän kokee olevansa.  

Kaikki ihmiset eivät kuitenkaan istu samaan muottiin. Ihminen voi esimerkiksi kokea risti-

riitaa biologisen ja koetun sukupuolen välillä (Huuska, 2012, s. 222, 227.) Ihmisen suku-

puoli-identiteetti ei myöskään rajaudu ainoastaan tyttönä ja naisena tai poikana ja miehenä 

olemiseen, vaan identiteettien kirjo on moninainen ja siinä voi esiintyä variaatiota perintei-

sen mies- naisjaottelun lisäksi (Connell, 2010, s. 6; Huuska & Karvinen, 2012, s. 35). Su-

kupuolten moninaisuutta ilmenee niin esikoululaisilla kuin lastentarhanopettajillakin. 

3.2 Kasvaminen sukupuoleen 

Tässä tutkimuksessa lähden liikkeelle siitä ajatuksesta, että niin biologiset kuin sosiaaliset 

tekijät vaikuttavat siihen, miten ihmiset kasvavat sukupuoleen. Sukupuoli ei määräydy 
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yksinomaan biologisten tekijöiden kautta, muttei myöskään ainoastaan ulkoapäin tulevien 

sosiaalisten normien tai paineiden mukaan (Connell, 2010, s. 6). Geenit, sikiöaikainen ke-

hitys, kasvuympäristö sekä varhainen vuorovaikutus kaikki määrittävät sitä, mihin suku-

puoleen ihminen kasvaa ja kokee kasvavansa (Huuska, 2012, s. 224). Jokaisen ihmisen 

kasvaminen ja kehittyminen sukupuoleen on läpi koko ihmiselämän kestävä yksilöllinen 

prosessi (Browne, 2004, s. 62; Huuska, 2012, s. 227; Vilkka, 2010, s. 131). 

Ihmisen kasvu ja kehitys sukupuoleen on siis prosessi, johon vaikuttavat lukuisat seikat. 

Tämänhetkisen kehityspsykologisen tietämyksen mukaan ihmisen kehitykseen vaikuttavat 

monet tekijät. Ympäristö yhdessä geenien kanssa ohjaa tätä monimutkaista kehitysproses-

sia. Käsitys varhaisten kokemusten merkityksestä ja yksilön kehityksen jatkuvuudesta on 

mutkikas, ja suoraviivaisista sekä etukäteen määritellyistä kehityskuluista on luovuttu. 

Tismalleen samat varhaiset kokemukset voivat saada yksilöiden kehityksessä aikaan erilai-

sia lopputuloksia. Yleisen tiedon mukaan ajatellaan, että lapsi voi aktiivisesti vaikuttaa 

omaan kehitykseensä esimerkiksi reaktioillaan ja tulkinnoillaan. (Schaffer, 2010, s. 36-38.)  

Ymmärrän Huopaisen (1992, s. 38) tavoin että jokainen vaikuttaa itse sukupuoleen kasva-

misen prosessiinsa. Lapsi ei ole vain passiivinen vastaanotin, joka omaksuu ympäristön 

asenteita, vaan hän itse aktiivisesti vaikuttaa tähän prosessiin. Hän tunnistaa sukupuolen 

perusteella kuuluvansa tiettyyn ryhmään, johon kaikki hänen tuntemansa ihmiset eivät 

välttämättä kuulu. (Huuska, 2012, s. 222-225.) Vähitellen lapsi alkaa tehdä eroa itsensä ja 

toisten välille, ja hän oppii havaitsemaan toiset ihmiset itsestään erillisinä (de Beauvuoir, 

2011, s. 20). Näin sukupuolesta tulee usein ensimmäinen jaottelu, jonka lapsi oppii yhteis-

kunnassa. 

3.2.1 Varhaisten vuorovaikutussuhteiden merkitys sukupuoleen kasvamisessa 

Lapsen sukupuoli-identiteetti lähtee kehittymään hyvin pian, ja jo varhaisessa vuorovaiku-

tuksessa lapselle välittyy hänen ensikosketuksensa sukupuoleen. Lapsi tulkitsee oman ko-

kemuksensa kautta aikuisten ilmeitä, eleitä ja äänensävyjä. Niiden kautta hän alkaa raken-

taa tulkintaa siitä, kuinka toiset ihmiset suhtautuvat häneen. Tämän kautta hän rakentaa 

kuvaa itsestään ja vähin erin myös omasta sukupuolestaan. (Huopainen, 1992, s. 37-38.) 

Vanhemmat, ympäristö ja vertaissuhteet vaikuttavat siihen, kuinka lapsi alkaa havaita ja 

mieltää itsensä sukupuolen edustajana. Sosiaalisilla vuorovaikutussuhteilla on näin ollen 

iso merkitys siinä, kuinka lapsi kasvaa ja kokee kasvavansa sukupuoleen.  
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Usein lasten toimintaa tarkastellaan itsestään selvästi suhteessa kulttuurissa vallitseviin 

sukupuolikategorisointeihin (Robinson & Díaz, 2006, s. 133-135). Kahden toisilleen vas-

takkaisen sukupuolen pysyvyys ja erottelu korostuvat perinteisessä sukupuolten luokitte-

lussa (Browne, 2004, s. 62-63).  Yleensä lapsen odotetaan käyttäytyvän biologisen suku-

puolensa mukaisesti, ja siitä poikkeavaa käytöstä hyväksytään harvoin. Lapsen sosiaalisen 

verkoston laajentuessa esimerkiksi esiopetuksen vertaissuhteissa lapsi saa yhä enemmän 

palautetta kullekin sukupuolelle hyväksyttävästä käytöksestä. (Davies, 1991, s. 2, 5; Music, 

2011, s. 146.) Palautetta sukupuolelle sopivasta käytöksestä lapsi saa niin aikuisilta kuin 

toisilta lapsiltakin. Pikkuhiljaa lapselle alkaa muodostua käsitys siitä, minkälainen käytös 

kyseisessä kulttuurissa on eri sukupuolille yleisesti hyväksyttävää. (Ylitapio-Mäntylä, 

2009, s. 81, 109.) 

Alasuutari (2016, s.125) puhuu sukupuoleen kasvamisen yhteydessä sukupuolien käsikir-

joituksista, joita aikuiset suureksi osin yhteiskunnassamme kirjoittavat. Näiden sukupuo-

leen liitettyjen odotusten ja tulkintojen kautta lasta ohjataan toimimaan tietyn kulttuurin 

käytäntöjen ja oletusten mukaisesti kasvaessaan sukupuoleen. Näin sukupuolesta muodos-

tuu eräänlaisen kehys ihmisten jokapäiväiselle elämälle. Aikuiset luovat mahdollisuuksia 

mutta toisaalta reunaehtoja ja rajoituksia lapsen sukupuoli-identiteetin toteuttamiselle. Toi-

saalta luodaan tilaa vaihteleville tavoille ilmaista ja toteuttaa sukupuolta, mutta sitä vastoin 

rajataan ja normitetaan sitä, mitä kultakin sukupuolelta yleisesti odotetaan. Mitä nuorempi 

lapsi on, sitä merkittävämpi rooli aikuisella on sukupuolen kehyksen konstruoinnissa ja 

lapsen kiinnittämisessä siihen. (m.t., s. 122-123, 140-141.) 

Lapsen kokema paine mukautua ympäristön sukupuolinormeihin alkaa jo varhain.  Aina 

lapsen fyysinen kehitys sukupuoleen, sukupuoli-identiteetin kehitys tai lapsen tapa ilmaista 

sukupuoleen kuulumisen tunnetta ei vastaa ympäristön odotuksia. (Huuska, 2012, s. 225, 

227.) Etenkin sukupuolen variaatioihin on liittynyt voimakkaita kulttuurisia ennakkoluulo-

ja (Huuska & Karvinen, 2012, s. 47). Värtön (2000) mukaan se, etteivät kaikki lapset nou-

data sukupuolen tavanomaisia tyyliseikkoja todistaa, etteivät sukupuoleen liitettävät omi-

naisuudet ole luonnollisia. Ne eivät tule annettuina, vaan niitä työstetään koko ajan (m.t., s. 

91.) Koska ihminen on aktiivisessa roolissa omaksuessaan sukupuolta, lapsen on mahdol-

lista suhtautua kriittisesti hänelle tarjottuihin malleihin sekä toimia tarjottuja malleja vas-

taan (Juvonen, 2016, s. 42-43). Lapsi ei siis automaattisesti omaksu kohtaamiaan käsityk-

siä sukupuolesta. 
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3.2.2 Kasvukontekstin merkitys sukupuoleen kasvamisessa 

Lasten kasvuympäristöllä on niin ikään vaikutusta siihen, kuinka he omaksuvat yhteisön 

sukupuolelle ominaisia toimintatapoja ja piirteitä (Huopainen, 1992, s. 37). Aikuiset tuot-

tavat sukupuolitettua maailmaa lapsille muun muassa lelujen kautta. Sukupuolen mukaan 

määräytyvät esimerkiksi mitkä leikkejä, leikkien rooleja, vaatteita tai värejä pidetään ylei-

sesti kellekin suotavia (James & James, 2013, s. 60; Paju, 2013, s. 93-94, 117-118; Ylita-

pio-Mäntylä, 2009, s. 102-103, 121; 2012b, s. 71-72.) Kuten alaluvussa 2.1.1 toin esiin, 

leikkiessään lapsi jäsentää kuvaa itsestään ja ympäristöstään, myös sukupuolille tyypillisis-

tä ja oleellisista piirteistä. Vaikka lapset alkavat olla tietoisia omasta sukupuolestaan ja 

voivat harjoitella sen esittämistä leikkien kautta, leikkiessään heillä on mahdollisuus ylittää 

vallitsevia sukupuoliroolien rajoja (Estola, 2011, s. 43; Music, 2011, s. 146; Ylitapio-

Mäntylä, 2012b, s. 79).  

Lisäksi media tarjoaa lapsille lukuisia samaistumisen kohteita ja näin ollen vaikuttaa lasten 

sukupuoli-identiteetin kehittymiseen (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 2008, s. 13). 

Muun muassa mediassa esiintyvät hahmot, toimintamallit sekä sisällöt näyttelevät huomat-

tavaa roolia tässä kehityksessä. Sukupuolen tunnusmerkit näkyvät esimerkiksi roolien esit-

tämisessä sekä konkreettisissa leluhahmoissa. Media on siis monin tavoin mukana lasten 

leikeissä ja erilaiset mediavaikutteet leviävät päiväkodeissa nopeasti. Median välittämät 

mediasisällöt tukevat perinteisten sukupuoliroolien kehittymistä. Tulee kuitenkin muistaa, 

että lasten omat mieltymykset ohjaavat osin heidän median käyttöään ja siten myös heidän 

medialeikkejään. (Uusitalo, Vehmas & Kupiainen, 2011, s. 61, 63-64, 71.) 

3.3 Sukupuoli esiopetuksessa 

Kuten alaluvussa 2.1 toin esille, esiopetuksessa tapahtuvaan toimintaan vaikuttaa se, mitä 

muualla yhteiskunnassa tapahtuu. Jokainen lastentarhanopettaja ja lapsi tuo esiopetukseen 

aikaisemmat kokemuksensa sekä oman henkilöhistoriansa. Nämä toisaalla hankitut koke-

mukset ja taustat sekoittuvat toisten vastaaviin, ja niitä työstetään esiopetuksen kontekstis-

sa yhdessä. (Värtö, 2000, s. 96-97.) Näin ollen esimerkiksi yhteiskunnassa vallitsevat su-

kupuolijärjestelmät ja lasten sukupuoleen kasvaminen kotona heijastuvat esiopetuksen ar-

keen. 
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Varhaiskasvatuksen instituutioissa yksilön minuuden rakentamista kontrolloiva sosiaalinen 

malli on tyypillisesti perinteinen sukupuolirooliajattelu, jossa tyttöjen ja poikien maailmat 

näyttäytyvät toistensa vastakohtina (Värtö, 2000, s. 96). Kun sukupuoli nähdään suhteena 

kahden erilaisen välillä, kahden sukupuolen esiopetusryhmiin syntyy heteroseksuaalisuu-

den dynamiikka ja sukupuolistavan kohtelun käytännöt (Julkunen, 2010, s. 137). Tällainen 

asetelma ruokkii heteronormatiivista sukupuolijärjestelmää ja sen käytänteitä. 

3.3.1 Esiopetus naisvaltaisena instituutiona 

Esiopetus instituutiona jo itsessään jäsentää ja uusintaa vallitsevaa sukupuolijärjestelmää 

olemalla naisvaltainen yhteisö. Lastentarhanopettajan ammatti on vahvasti naisvaltainen 

ala, jota on määritetty naistapaiseksi ja kutsumukselliseksi hoivatyöksi (Ylitapio-Mäntylä, 

2009, s. 74; 2012b, s. 80). Jälkiteollisen kehityksen myötä muun muassa opetus-, hoito- ja 

hoiva-alan työt ovat yleistyneet ja kanavoituneet nimenomaan naisten töiksi. Tähän on 

vaikuttanut se, että näitä ammatillisia mahdollisuuksia on pidetty länsimaissa kulttuurisesti 

yhteensopivina naisellisuuden kanssa. Hoivaaminen ja huolenpito on totuttu yhdistämään 

naiseuteen ja äitiyteen. Naisten on ajateltu kuin luonnostaan soveltuvan huolehtimaan, 

kommunikoimaan ja ylläpitämään arjen jatkuvuuksia. (Hirvonen, 2013, s. 89-90; Julkunen, 

2010, s. 142.) Hoivatyön paikantuminen naisten työksi jatkaa ja uusintaa tätä kulttuurista 

naishoivaajuuden myyttiä (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 96).  

Sukupuolesta ei juuri puhuta suoraan päiväkotien työyhteisöissä (Ylitapio-Mäntylä, 2009, 

s. 91; 2012a, s.92). Vaikka sukupuoli on keskeinen työelämää organisoiva tekijä, sen mer-

kitystä arkisissa työelämän käytännöissä, kuten puheessa ja käytöksessä, ei useinkaan tie-

dosteta. Käsityksiä sukupuolesta sekä olemassa olevaa sukupuolijärjestystä toistetaan ja 

tuotetaan uudelleen arjen toiminnoissa. (Hirvonen, 2013, s. 89, 92; Ylitapio-Mäntylä, 

2012a, s. 94.) Toki tulee muistaa, että sukupuoli organisoidaan ja se organisoituu jokaises-

sa työpaikassa erikseen (Julkunen, 2010, s. 149), eikä suoria yleistyksiä esiopetusryhmien 

käytänteiden sukupuolittuneisuudesta voida vetää. 

Sukupuoli kuitenkin on alati läsnä lastentarhanopettajan suhteissa samaa ja eri sukupuolta 

oleviin kollegoihin, lapsiin sekä lasten huoltajiin. Sukupuolittavat käytännöt näyttäytyvät 

arjen vuorovaikutustilanteissa eri tavoin. Ne ovat muuttuvia, liikkuvia ja kontekstisidon-

naisia vuorovaikutussuhteita. Sukupuolittuneet käytännöt ilmenevät ihmisten puheissa, 

ilmeissä, eleissä ja katseissa sekä mielikuvissa ja ajatuksissa. (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 
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70, 91, 94.) Sukupuolen prosessit näkyvät lastentarhanopettajan työssä representaatioina, 

osana opettajan omaa identiteettiä sekä organisaatiokäytäntöjen tasolla (Hirvonen, 2013, s. 

91). 

Lastentarhanopettajan perustyö mielletään usein sukupuolesta riippumattomaksi työksi: 

opettajan vastuu ryhmän toiminnasta ja lasten hyvinvoinnista ei katso sukupuolta. Syvälli-

sempi tarkastelu kuitenkin osoittaa, että sukupuoli tuo usein toimintaan eron, jolla on mer-

kitystä varhaiskasvatuksen käytäntöihin. Erityisen selkeästi sukupuolen tuottamat työjaot 

tulevat esille sellaisissa toiminnoissa, jotka ovat perinteisesti jakautuneet mies- tai naista-

paisiin toimintoihin, kuten pelaaminen ja kädentaidot. (Ylitapio-Mäntylä, 2009, 94-95, 98.) 

Tällainen sukupuolittunut työnjako on usein tiedostamatonta. Lastentarhanopettajan tulisi-

kin tiedostaa mallina olemisen merkitys sekä se, miten hän ohjaa lasta leikkeihin. Näin 

opettaja voi laajentaa lasten mahdollisuuksia toimia lasten omien kiinnostusten mukaisesti 

ilman, että sukupuoli rajoittaisi lasten toimintaa. (Ylitapio-Mäntylä, 2012a, s. 91, 94.) 

3.3.2 Lastentarhanopettaja vahvistamassa odotettuja käsityksiä sukupuolesta 

Varhaiskasvatuksessa aikuisen ja lapsen välinen suhde on epäsymmetrinen, ja aikuinen 

käyttää suurinta valtaa tässä vuorovaikutussuhteessa (Kalliala, 2012, s. 48). Lastentarhan-

opettajan tulisi tiedostaa valta-asemansa myös sukupuoleen liittyvissä kysymyksissä. 

Vaikka työtä ohjaavat asiakirjat käsittelevät aihetta neutraalisti, se ei häivytä sukupuolta 

pois arjen käytännöistä. Opettajat tulkitsevat asiakirjojen neutraaleja lausumia omien ko-

kemustensa ja käsitystensä mukaan (Lahelma & Gordon, 1999, s. 93). Esimerkiksi vastaa-

malla lasten kysymyksiin lastentarhanopettajat välittävät omaa kiinnostuneisuuttaan ja laa-

jentavat niitä tietoja, joiden pohjalta lapsi jäsentää ympäristöään (Lyytinen, 2014, s. 68), 

muun muassa käsityksiään sukupuolesta. Sukupuoli on täten jatkuvasti läsnä lastentarhan-

opettajien suhteessa lapsiin (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 91). 

Aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että varhaiskasvatuksen kentällä työskentelevät 

voivat omalla tietoisella ja tiedostamattomalla toiminnallaan edesauttaa normatiivisten 

sukupuolistereotypioiden syntyä. Värtön (2000) väitöskirjassa tulee esiin, kuinka tyttöjen 

ajatellaan selviytyvän itsenäisesti, eikä heidän toimintaansa juuri kiinnitetä huomiota, kun 

taas pojat saavat useammin osakseen kehuja ja rohkaisua. Leikkitilanteissa poikien rajuihin 

leikkeihin puututaan harvemmin kuin tyttöjen vastaaviin leikkeihin. Joissakin tilanteissa 

kasvattajat jopa estävät tyttöjen ja poikien yhteisleikit. Värtön tutkimustulosten perusteella 
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voidaan todeta, että päiväkodissa sukupuolta rakennetaan perinteisen nais- miesjaottelun 

kautta. (m.t., s. 31-37, 110, 141.)  

Samoin lastentarhanopettajien muisteluja sukupuolesta ja vallasta tutkineen Ylitapio-

Mäntylän mukaan biologisen sukupuolen mukaista toimintaa tuetaan usein tiedostamatta 

esimerkiksi tarjoamalla leluja lasten käyttöön. Pojille annetaan päiväkodeissa enemmän 

vapauksia liikkua ja purkaa energiaa, mutta tytöt ohjataan koti- ja hoivaleikkien ääreen. 

(Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 102- 106). Niin ikään Ruotsissa päiväkotiarkea tutkinut Wahl-

ström havaitsi kasvattajien kannustavan tyttöjä ja poikia oppimaan erilaisia taitoja. Poikien 

oletetaan ottavan päähenkilön roolin ja olevan toiminnassa aktiivisia, äänekkäitä ja aloit-

teellisia. Tyttöjen puolestaan odotetaan hoivaavan, odottavan vuoroaan sekä noudattavan 

annettuja sääntöjä. (Wahlström, 2006, s. 136-137.) 

Lastentarhanopettajat siis jossain määrin uusintavat perinteisiä normatiivisia sukupuoliroo-

leja ja -stereotypioita varhaiskasvatuksessa. Toisaalta Ylitapio-Mäntylän mukaan he tie-

dostavat oman toimintansa sukupuolistavia käytänteitä. (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 102- 

106, 122.) Sukupuolistereotypioiden näkyväksi tekeminen ja niihin puuttuminen on kui-

tenkin haastavaa, sillä yleensä niihin on kasvettu pitkän sosialisaatioprosessin myötä ikään 

kuin huomaamatta (Estola, 2011, s. 42; Lahelma & Gordon, 1999, s. 95).  

Kuten sukupuolistereotypiat, myös heteronormatiivisuus voi tulla ilmi opettajien toimin-

nassa. Sukupuolistereotypioihin liittyy hyvin usein vaatimus heteronormatiivisuudesta. 

Tällöin heteroseksuaalisuus nähdään ainoana hyväksyttävänä tapana toteuttaa seksuaali-

suutta ja sukupuolta. Tutkimuksessani viittaan heteronormatiivisuudella nimenomaan su-

kupuoleen liittyviin odotuksiin ja vaatimuksiin. Tällaiseen ajatteluun kuuluu olennaisesti 

ajatus siitä, että biologinen ja sosiaalinen sukupuoli vastaavat toisiaan. Ainoina vaihtoeh-

toina pidetään maskuliinista tai feminiinistä sukupuolta, jotka nähdään toistensa vastakoh-

tina. (Lehtonen, 2005, s. 65-66.) Heteronormatiivisen ajattelun mukaan sukupuolet jäsen-

tyvät hierarkkisesti niin, että pojat ja miehet ovat parempia, voimakkaampia ja järkevämpiä 

kuin tytöt ja naiset (Browne, 2004, s. 69). 

Kansallisuutta, etnisyyttä ja sukupuolta esiopetuksen käytännöissä tutkinut Lappalainen 

(2006) havaitsi, että toisinaan varhaiskasvattajat asettavat lasten toiminnalle heteronorma-

tiivisia vaatimuksia. Tutkimuksessa nousi esiin, ettei esimerkiksi poikien tanssimista kes-

kenään katsottu hyvällä. (m.t., s. 42-43.) Samoin Ylitapio-Mäntylän (2009) tutkimuksessa 

kasvattajien oletus lasten heteronormatiivisesta käyttäytymisestä ilmeni tanssin yhteydessä. 
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Tällaisissa tilanteissa kasvattajan toiminnasta heijastuu kummallekin sukupuolelle annettu 

oma tilansa, eikä tätä biologisten sukupuolten välistä rajaa sovi ylittää. (m.t., s. 101, 117-

118.) 

Varhaiskasvatussuunnitelmakeskusteluja tutkinut Alasuutari (2016) löysi myös kasvatta-

jien puheista heteroseksuaalisia diskursseja. Vastakkaista sukupuolta olevien lasten kaveri-

suhteista puhutaan helposti kuin ne olisivat parisuhteita. Näin tuotetaan heteronormatiivi-

suuden ja sukupuolistereotypioiden mukaisia olettamuksia lasten toiminnasta. Sukupuolit-

tuneita tulkintoja tuotetaan puheessa toistuvasti ja johdonmukaisesti puhuttaessa lapsen 

leikkikavereista, leikeistä tai lapsen hankalasta käyttäytymisestä. Sukupuoleen liitettyjä 

oletuksia ja kulttuurisia stereotypioita käytetään puheen resursseina ajoittain myös suku-

puolineutraaleista teemoista keskusteltaessa. Tällöin lapsesta rakennetaan sukupuolistereo-

typioiden mukaista kuvaa, ja he ohjautuvat toisistaan erillisiin tyttöjen ja poikien ryhmiin. 

Kasvattajien puheessa voi esiintyä jonkin verran ”tytöttelyä” ja ”pojittelua”, eli lapsen su-

kupuoli nimetään, vaikka itse asian kannalta sillä ei olisikaan merkitystä. (m.t., s. 129-131, 

133-134.) 

3.3.3 Lastentarhanopettaja mahdollistamassa sukupuolisensitiivistä kasvatusta 

Ei voida kuitenkaan yleistää, että kaikki lastentarhanopettajat toiminnallaan uusintaisivat 

stereotyyppisiä sukupuolirooleja. Esimerkiksi omatoimisuuteen sekä päivähoidon käytän-

töihin liittyvissä keskusteluissa varhaiskasvattajien käsitykset sekä odotukset lasten toi-

minnasta näyttävät olevan sukupuolesta riippumattomia (Alasuutari, 2016, s. 139). Lasten-

tarhanopettajalla voi olla täysin päinvastainen rooli ennakkoluuloisen käyttäytymisen eh-

käisemisessä (Estola, 2011, s. 56). Sukupuolisensitiivisessä pedagogiikassa jokainen lapsi 

pyritään näkemään yksilönä, eikä vain biologisen sukupuolensa edustajana (Ylitapio-

Mäntylä, 2012c, s. 183-184, 186).  

Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan herkkyyttä kohdata lapset ja päiväkodin henkilö-

kunta yksilöllisinä persoonina ilman sukupuoleen liittyviä oletuksia. Sillä tarkoitetaan 

myös yhteiskunnassa vallitsevien sukupuoleen liittyvien asenteiden ja oletusten tarkaste-

lua, tunnistamista ja purkamista. (Katainen, 2015, s. 24.) Sukupuolisensitiivinen kasvattaja 

tarkastelee yhteiskunnassa vallitsevia sukupuolittuneita käytänteitä ja päiväkodin toiminta-

tapoja kriittisesti (Ylitapio-Mäntylä, 2012c, s. 183, 186) sekä huomioi sukupuolten moni-

naisuuden (Huuska & Karvinen, 2012, s. 34). Hän pohtii esimerkiksi, mitkä lapsiryhmän 
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käytännöt mahdollistavat ja rajaavat lasten leikkivalintoja. Tavoitteena on, että opettaja 

tarjoaa lapselle monipuolisia ihmisenä olemisen malleja sen sijaan, että hän rajoittaisi las-

ten mahdollisuuksia ilmaista itseään. (Katainen, 2015, s. 12-13, 24.) 

Vaikka aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että kasvattajien oletukset voivat suun-

nata kasvatustoimintaa, ei tutkimusten pohjalta voida vetää suoria johtopäätöksiä lasten ja 

kasvattajien välisestä kanssakäymisestä. Lukuisat eri tekijät vaikuttavat esiopetuksessa 

tapahtuviin kohtaamisiin sekä siihen, miten eri osapuolet niissä toimivat. Tulee muistaa, 

että lapset ovat itsekin aktiivisessa roolissa sukupuoleen kasvamisessa. (Alasuutari, 2016, 

s. 140; Juvonen, 2016, s. 42-43.) 
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4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymys 

Tutkimustehtävänäni on selvittää 5-6-vuotiaiden lasten sekä heidän lastentarhanopettajien-

sa käsityksiä sukupuolesta osana esiopetuksen toimintaa. Tavoitteenani on herättää lukija 

pohtimaan kriittisesti sukupuolta osana varhaiskasvatusta. Näin tavoitteenani on julkisen 

keskustelun kautta edistää lasten tasa-arvoista kohtaamista varhaiskasvatuksessa. Tutki-

mukseni painopisteenä on tuoda esiin tutkittavien käsityksiä sukupuolesta sen sijaan, että 

lähtisin selvittämään mahdollisia syitä erilaisten käsitysten taustalla. 

Lapsia tutkittaessa on tutkimuksen teoreettisessa viitekehyksessä ja kysymyksenasettelussa 

otettava huomioon lapsen kehityksellinen taso ja kyky tuoda esiin omia käsityksiään 

(O´Reilly, Ronzoni & Dogra, 2013, s. 55). Päädyin rajaamaan tutkittavien lasten iän 5-6-

vuotiaisiin haastattelun valikoituessa pääasialliseksi aineiston tuotantomenetelmäksi. Yli 

neljävuotias pystyy pääsääntöisesti kommunikoimaan ja kertomaan omia ajatuksiaan sekä 

vertailemaan vieraidenkin ihmisten kanssa (Lyytinen, 2014, s. 126).  5-6-vuotiaat lapset 

myös jaksavat kuunnella esitettyjä kysymyksiä ja kykenevät vastaamaan niihin vuoropuhe-

lun edellyttämällä tavalla (Nurmi et al., 2014, s. 48-49). Tämän ikäiset lapset ovat siis pe-

rusteltu valinta kartoittamaan lasten käsityksiä ryhmähaastattelun keinoin. 

Esiopetuksessa lapset toimivat vuorovaikutuksessa keskenään ja ryhmän aikuisten kanssa 

(Opetushallitus, 2016, s. 16). Sekä lasten että aikuisten käsitykset sukupuolesta ovat näin 

ollen osa esiopetuksen arkea. Haastattelin ryhmän kahta lastentarhanopettajaa vertaillakse-

ni ryhmässä esiintyviä lasten ja lastentarhanopettajien käsityksiä.  

Näiden seikkojen pohjalta tarkensin tutkimusta ohjaavan tutkimuskysymyksen: millaisia 

käsityksiä lapsilla ja lastentarhanopettajilla on sukupuolesta osana esiopetuksen kon-

tekstia? Tarkastelen teoriatietoa sekä tutkimusaineistoa tämän kysymyksen pohjalta. Ky-

symyksen tarkoituksena on siis ohjata ja suunnata tutkimuksen etenemistä teoriaan pereh-

tymisestä tutkimustulosten raportointiin. 
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5 Tutkimusaineisto ja -menetelmät 

Seuraavissa alaluvuissa kuvaan, kuinka tutkimukseni toteutus eteni käytännössä. Aluksi 

avaan aineiston tuotantoprosessin etenemistä lukijalle. Seuraavaksi siirrän fokuksen tutki-

mukseni taustalähtökohtiin eli tapaustutkimukselliseen ja fenomenografiseen lähestymista-

paan. Koska tutkimukseeni osallistuu lapsia, on olennaista avata myös lapsinäkökulmaisen 

tutkimuksen erityispiirteitä. Tämän jälkeen esittelen haastattelua ja havainnointia tutki-

muksen aineiston tuotantomenetelminä. Lopuksi kuvaan aineiston fenomenografista ana-

lyysiprosessia vaihe vaiheelta. 

5.1 Tutkimusaineisto 

Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa aineisto voi olla joko kyseistä tutkimusta varten tuo-

tettua tai arjen tilanteista syntynyttä materiaalia (Karlsson, 2010, s. 127). Empiirinen ai-

neistoni on tuotettu eräässä oululaisessa päiväkodissa marraskuussa 2015 havainnoimalla 

ja haastattelemalla 5-6-vuotiaita lapsia sekä saman esiopetusryhmän lastentarhanopettajia 

esiopetuspäivän aikana. Päädyin havainnoimaan esiopetusryhmän toimintaa yhdeksänä 

päivänä aamupäivisin normaalin toiminnan aikana. Havainnointijaksojen kesto vaihteli 

kuudesta kolmeen tuntiin. Kaiken kaikkiaan vietin ryhmässä reilut 44 tuntia tehden havain-

tomuistiinpanoja sekä lyhyitä vapaamuotoisia haastatteluja. 

Koska toteutin tutkimukseni julkisessa instituutiossa, kysyin Törrösen (1999, s.218) ohjeis-

tuksen mukaan suostumuksen tutkimukseen osallistumisesta kaikilta niiltä tahoilta, joita 

tutkimus koskee. Käytännössä tämä tarkoitti luvan kysymistä instituution työntekijöiltä, 

lapsilta sekä lasten huoltajilta. Sovin ensin sähköpostitse lapsiryhmän aikuisten kanssa 

tutkimukseen osallistumisesta. Tämän jälkeen sain päiväkodin johtajalta Oulun kaupungin 

virallisen tutkimusluvan suorittaa tutkimukseni kyseisessä päiväkodissa. Lisäksi kävin lap-

siryhmän vanhempainillassa esittäytymässä ja kertomassa tutkimukseni toteutuksesta ja 

aikataulusta. Lasten huoltajilta sain kirjallisen suostumuksen havainnoida 15 ja haastatella 

16 lasta. (LIITE 1.) Samoin kysyin kirjallisen suostumuksen tutkimukseeni osallistuvilta 

lastentarhanopettajilta (LIITE 2). 

Taatakseni tutkimuksen eettisyyden, kysyin vielä ennen tutkimukseni kenttäjaksoa jokai-

selta lapselta henkilökohtaisesti suullisen suostumuksen tutkimukseen osallistumiselle. 

Kysyin suostumusta niiltä lapsilta, joiden huoltajat olivat antaneet luvan osallistua tutki-
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mukseen. Strandellin (2010, s. 96) tavoin ajattelen, että kun lapsia käytetään tutkimuksen 

informantteina, he ovat niin ikään kykeneviä ottamaan kantaa siihen, osallistuvatko he tut-

kimukseen vai eivät. Kaikki lapset toivat selkeästi ilmi, että he haluavat osallistua tutki-

mukseen. Lisäksi havainnoidessani kysyin tutkittavilta jatkuvaa lupaa läsnäololleni ja käy-

tin tilannekohtaista arviointia siitä, kokivatko he läsnäoloni häiritseväksi. Tätä ja muita 

tutkimuksen eettisyyteen liittyviä kysymyksiä tarkastelen lisää alaluvussa 8.2. 

Empiirisen kenttäjakson jälkeen saatoin lasten ja lastentarhanopettajien tuottaman aineiston 

kirjalliseen muotoon analyysia varten. Kirjoitin kenttäpäiväkirjaan tekemäni muistiinpanot 

puhtaaksi tietokoneella ja litteroin nauhoittamani episodit eli tapahtumakuvaukset sekä 

haastattelut. Lappalaisen (2006, s. 27) tavoin kiinnitin jo tässä vaiheessa erityistä huomiota 

tutkimuskysymykseni kannalta oleellisimpiin havaintoihin. Kirjoitin puhtaaksi tekemäni 

haastattelut sekä tutkimuskysymykseni kannalta mielenkiintoiset episodit.  

Kaiken kaikkiaan litteroin viisi haastattelua sekä 16 episodia. Litteroitua aineistoa kertyi 

fonttikoolla 10 ja rivivälillä 1,15 kirjoitettuna 40 sivua. Värtöä (2000, s. 166) sekä Holkeri-

Rinkistä (2009, s. 88) mukaillen olen tulkintaa selkeyttääkseni litteroinnissa erottanut lap-

set ja aikuiset toisistaan siten, että olen kirjoittanut lasten nimet normaalilla fontilla ja las-

tentarhanopettajien nimet kursiivilla. Käytän tutkimuksessani peitenimiä ja olen muuttanut 

muita tunnistettavia tietoja suojellakseni tutkittavien henkilöllisyyttä. Tutkittavien tunnis-

tamisen minimoimiseksi olen Holkeri-Rinkisen (2009, s. 86, 88) tavoin muuttanut lasten ja 

lastentarhanopettajien nimet ja lasten nimet vaihtelevat tilanteesta toiseen, eli esimerkiksi 

samasta lapsesta puhutaan yhdessä tilanteessa yhdellä ja toisessa tilanteessa toisella nimel-

lä.  Litteroinnissa viittaan itseeni Liisana (L), sillä pääsääntöisesti kaikki tutkittavat kutsui-

vat minua etunimelläni. Käyttämäni litteraatiomerkit esittelen tarkemmin liitteessä 5. Li-

säksi kirjasin kenttäjakson aikana tekemiäni havaintoja tutkimuksen luotettavuudesta ja 

eettisyydestä sekä roolistani tutkijana.  

5.2 Kvalitatiivinen tapaustutkimus 

Koska olen tutkimuksessani kiinnostunut lasten ja lastentarhanopettajan käsityksistä, kvali-

tatiivisen tapaustutkimuksen valitseminen on luonnollinen valinta tutkimukseni lähesty-

mistavaksi. Tarkoituksenani on Staken (2008, s. 444) ja Willisin (2008, s. 210-212) ohjeis-

tuksen mukaan syventää tietämystäni tutkittavasta ilmiöstä tarkastelemalla monipuolisesti 
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tapausta eli pienessä joukossa tuotettua yksityiskohtaista tietoa kokonaisuudessaan ja luon-

nollisessa ympäristössään.  

Tutkimusta tehdessäni huomioin muun muassa ongelmanasettelun, tapauksen luonteen ja 

kontekstin sekä oman toimintani. Ennen tutkimukseni empiiristä osiota rajasin, kuinka sy-

vällisesti halusin aihetta käsitellä, sillä aivan kaikkea koko tapauksesta ei ole mahdollista 

ymmärtää. (Stake, 2005, s. 444, 447-448.) Olen rajannut tutkimukseni koskemaan nimen-

omaan lasten ja lastentarhanopettajien käsityksiä. 

Tapaustutkimusta on kritisoitu täsmällisyyden puutteesta. Kriitikot ovat nostaneet esiin, 

että tapaustutkimuksen toteutus kestää usein kauan, ja lopputulokset ovat tyypillisesti ol-

leet massiivisia ja vaikealukuisia. Samoin on kritisoitu, ettei tapaustutkimuksen pohjalta 

voida vahvistaa syy-seuraussuhteita tai tehdä tieteellisiä yleistyksiä. (Yin, 2014, s. 14-16.) 

Tapaustutkimuksen tavoitteena ei kuitenkaan ole pyrkiä suoraan yleistettävyyteen. Toisaal-

ta samasta aihepiiristä tehtyjen tutkimusten väliltä saattaa löytyä yhteneväisyyksiä, joiden 

kautta tapaustutkimus voi toimia eräänlaisena askeleena kohti yleisempää tietoa (Stake, 

2005, s. 460). 

Kritiikistä huolimatta valitsin kvalitatiivisen tapaustutkimuksen tutkimukseni lähestymis-

tavaksi, sillä on olemassa myös tapaustutkimuksen tekemistä puoltavia seikkoja. Adelma-

niin ja kollegoihin (1980) viitaten Cohen ja Manion (1996) tuovat tapaustutkimuksen hyö-

tyinä esiin muun muassa tulosten sovellettavuuden käytäntöön. Tapaustutkimuksia on 

mahdollista raportoida enemmän kansantajuisesti ja tätä kautta voidaan saavuttaa laajempi 

lukijakunta. Lisäksi tämän lähestymistavan käyttö sallii lukijan tehdä omia johtopäätöksiä 

tutkimuksen tuloksista. (m.t., s. 123.)  

5.3 Fenomenografinen tutkimus 

Fenomenografiassa aineiston koonti perustuu tyypillisesti tietyn ryhmän tietyssä konteks-

tissa muodostamiin käsityksiin (Niikko, 2003, s. 46). Omassa tutkimuksessani tämä joukko 

on erään oululaisen päiväkodin esiopetusryhmän lapset ja lastentarhanopettajat. Tutkimus-

kohteena ovat laadullisesti erilaiset arkipäivän ilmiöitä koskevat käsitykset ja ihmisten ta-

vat ymmärtää eri käsityksiä. Tutkijana kuvaan, analysoin ja tulkitsen näitä käsityksiä, ja 

pyrin ymmärtämään etenkin niiden vaihtelua. (Marton, 1986, s. 31; Uljens, 1989, s. 10, 30, 

43.) Pyrkimyksenäni on kuvata lastentarhanopettajien ja lasten erilaisia käsityksiä siitä, 
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miten he ymmärtävät sukupuolen osana esiopetuksen arkea. Näin ollen fenomenografia on 

perusteltu valinta tutkimukseni lähestymistavaksi. Fenomenografinen tutkimus onkin pit-

kälti keskittynyt kasvatustieteen ilmiöiden kuvaamiseen, ja sen lähtökohdat ovat Ruotsissa 

1970-luvulla toteutetussa kasvatustieteellisessä tutkimuksessa (Häkkinen, 1996, s. 6, 16; 

Marton, 1986, s. 35, 43-44).  

Lähtökohtana käsitysten laadulliselle vaihtelulle on alkuoletus, jonka mukaan on olemassa 

yksi yhteinen maailma, jonka ihmiset kokevat ja käsittävät yksilöllisesti. Sama ilmiö voi 

saada eri sisältöjä ja merkityksiä riippuen henkilöstä. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165; 

Niikko, 2003, s. 14, 27.) Näin ollen jokainen tutkittava voi antaa sukupuolen ilmiölle eri-

laisia sisältöjä ja merkityksiä. Uudet käsitykset muotoutuvat jatkuvasti ja rakentuvat aikai-

sempien päälle (Ahonen, 1996, s. 116-117). Näin ollen ajattelen käsitysten olevan feno-

menografiassa Koskisen (2011, s. 269-270) tavoin dynaamisia eli muuttuvia. Vaikka käsi-

tykset usein arkikielessä rinnastetaan mielipiteisiin, käsitys ymmärretään fenomenografias-

sa kuitenkin syvempi ja perustavanlaatuisempi suhde ihmisen ja maailman välillä (Häkki-

nen, 1996, s. 24).  

Ihmisten käsitykset muodostuvat aina suhteessa johonkin. Käsitykset muodostuvat koke-

musten kautta ja jokaisen aiemmat kokemukset vaikuttavat niiden syntyyn. Ihmisten käsi-

tykset ovat täten aina subjektiivisia. (Uljens, 1989, s. 14-15, 21.) Tutkimuksessani olen 

nimenomaan kiinnostunut käsitysten laadusta ja variaatiosta. Kaikella tiedolla on juuret 

ihmisten välittömissä kokemuksissa maailmasta (Marton, 1986, s. 40). Lasten ja lastentar-

hanopettajien käsitykset sukupuolesta pohjautuvat heidän omiin kokemuksiinsa. 

Fenomenografiassa erotetaan toisistaan se, miten asiat havaitaan ja miten ihmiset käsittävät 

niiden olevan. Näistä kahdesta näkemyksestä käytetään nimityksiä ensimmäisen ja toisen 

asteen näkökulma. (Larsson, 1986, s. 12; Uljens, 1989, s. 13.) Tarkasteltaessa ilmiötä en-

simmäisen asteen näkökulmasta tutkittava todellisuuden ulottuvuus kuvataan sellaisena 

kuin se näyttäytyy. Tällöin käsityksetkin mielletään faktoina, jolloin ne rajautuvat koske-

maan konkreettisia asioita ja ilmiöitä. Toisen asteen näkökulmassa tarkastelu keskittyy 

ihmisten tapaan kokea ja käsittää jotain. Tavoitteenani on tuoda esiin ihmisten eriävät nä-

kökulmat tutkittavasta ilmiöstä. (Niikko, 2003, s. 24-25.) Keskityn juurikin tarkastelemaan 

näitä toisen asteen käsityksiä. Tavoitteenani ei siis ole tutkia, mitä sukupuoli sinänsä on, 

vaan kuinka tutkittavat itse käsittävät sen osana esiopetuksen kontekstia. 
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Fenomenografiaa on kritisoitu tutkimukselle perinteisen objektiivisuuden vähäisyydestä 

sekä siitä, etteivät tulkinnat ja kuvaukset ole tarpeeksi syvällisiä. Kritiikkiä on niin ikään 

herättänyt tutkimusprosessin epäjohdonmukaisuus. (Uljens, 1989, s. 59.) Kriitikoiden mu-

kaan fenomenografisia analyysiprosesseja ei ole aina raportoitu riittävän selkeästi (Huusko 

& Paloniemi, 2006, s. 169). Tavoitteenani on kuvata mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja 

avoimesti koko tutkimusprosessin etenemistä sekä tekemiäni tulkintoja ja päätöksiä. Tällä 

keinoin pyrkimyksenäni on välttää epäjohdonmukaisuuksia raportoinnissa. 

Fenomenografiaa on niin ikään kritisoitu siitä, ettei tutkimuksissa tule riittävän selvästi 

esille, kuinka käsitykset lopulta muodostuvat yksilölle (Häkkinen, 1996, s. 39, 46). Tulee 

kuitenkin muistaa, ettei fenomenografiassa olla niinkään kiinnostuneita kuinka tietyt käsi-

tykset ovat muodostuneet, vaan millaisia laadullisia eroja niillä on (Niikko, 2003, s. 27-28; 

Uljens, 1989, s. 83-84). On kritisoitu, kuinka tutkittava kykenee ja toisaalta haluaa tuoda 

omia käsityksiään kielellisesti esille (Häkkinen, 1996, s. 47). Esimerkiksi lasten kielenke-

hitys luo haasteita heidän kykyynsä tuoda omia käsityksiään julki. Tässä piilee väärinym-

märtämisen riski. Ennen varsinaista empiiristä osiota perehdyin erityisesti lasten kielenke-

hitykseen ja laadin kysymyksistä lasten kielellisen tason mukaisia. Pyrin myös luomaan 

kaikkiin tutkittaviin luottamuksellisen ja avoimen vuorovaikutussuhteen. Lisäksi tutkitta-

villa oli vapaus vaikuttaa tutkimukseen osallistumiseen koko tutkimuksen ajan. Tämä lie-

nee lisännyt heidän motivaatiotaan kertoa avoimesti omista käsityksistään. 

5.4 Lapset tutkimuksen kohteena 

Omat arvoni ja uskomukseni vaikuttavat väistämättä tekemäni tutkimuksen taustalla 

(Creswell, 2013, s. 15). Samoin lapsuuteen liittyvät taustaoletukseni yhdessä teoreettisen 

perustan kanssa määrittelevät, mitä toimenpiteitä ja menetelmiä tutkimuksen toteutuksessa 

voin käyttää (Karlsson, 2000, s. 35, 37; 2012, s. 36). Tämän vuoksi on tärkeää nostaa esil-

le, mitä edellytyksiä lapsinäkökulmainen tutkimus asettaa minulle tutkijana. Yksiselitteisiä 

raameja lapsinäkökulmaiselle tutkimukselle on vaikea antaa, sillä sitä toteutetaan eri tie-

teenaloilla, ja sen jäsentely elää jatkuvasti. 

Tutkijana tekemäni valinnat vaikuttavat siis aina lapsinäkökulmaisen tutkimuksen eettisyy-

teen. Etenkin lapsinäkökulmaisesta tutkimusta tehtäessä minun tulee tiedostaa oma valta-

asemani suhteessa tutkittaviin (Ruoppila, 1999, s. 26). Omaa tutkijan roolia sekä muita 

eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyviä kysymyksiä käsittelen tarkemmin alaluvussa 8.2. 
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Aikuisena ja tutkijana jouduin huomioimaan sukupolvien välisiä kysymyksiä erityisesti 

havainnoidessani ryhmän toimintaa. Mayallia (2009, s. 109-110) mukaillen pyrin havain-

nointijakson aikana hälventämään ikään ja statukseen liittyviä erottavia piirteitä saavut-

taakseni lasten kokemusmaailmaa. Päädyin osallistavaan havainnointiin, sillä O’Kanen 

(2009, s. 126-127) mukaan osallistava havainnointi voi mahdollistaa sen, että lapset kerto-

vat tutkijalle asioista, jotka vaikuttavat heihin suoraan. Aluksi tavoitteenani oli Mayallin 

(2009, s. 111) tavoin tehdä itseni mahdollisimman tutuksi ryhmän jäsenille, jotta he käyt-

täytyisivät mahdollisimman normaalisti seurassani. Ennen varsinaisen empiirisen kenttä-

jakson alkamista kävin tutustumassa tutkimaani esiopetusryhmään ja sen toimintaan.  

Tutkijana koin ensiarvoisen tärkeäksi luoda lapsiin avoimen ja kunnioittavan vuorovaiku-

tussuhteen. Tarkoituksenani oli O’Kanen (2009, s. 143) tavoin aidosti kuulla mitä lapsella 

on sanottavana, ja rikkoa vallitsevia valtaeroja monin eri keinoin. Lastentarhanopettajana 

kunnioittavan vuorovaikutussuhteen luominen lasten kanssa oli minulle luontevaa. Aineis-

ton tuotannon lisäksi osallistuin ryhmän opetustuokioille, ulkoilin ryhmän kanssa, autoin 

lapsia lukuisissa arjen tilanteissa sekä leikin ja hassuttelin lasten kanssa. Osallistumisen 

asteeni vaihteli tilanteen mukaan. 

Pyrin huomioimaan yhteiskunnassa vallitsevaa käsitystä aikuisen ja lapsen valtaeroista, 

sillä Alasuutarin (2005, s. 152-153) mukaan se vaikuttaa haastatteluun aineiston tuotanto-

menetelmänä. Kyse ei ole ainoastaan aikuisen ja lapsen epätasapainottuneesta valtasuhtees-

ta, vaan haastatteluasetelma jo itsessään on epätasa-arvoinen. Tutkijana kysymysten muo-

dossa ohjaan mistä haastatteluissa puhutaan ja myöhemmin tulkitsen haastateltavien vas-

tauksia oman ymmärrykseni kautta (Helavirta, 2007, s. 631; Turtiainen, 2001, s. 53). Li-

säksi haastattelun valitseminen aineiston tuotantometodiksi lisää väärinymmärtämisen 

mahdollisuutta, sillä lapsen ilmaisu poikkeaa aikuisen ilmaisusta monin eri tavoin. Lasten 

puhe on nopeatempoista ja he käyttävät paljon non-verbaalia viestintää kommunikoinnin 

tukena. Lapset eivät juuri käytä sidossanoja ja saattavat olettaa tutkijan tuntevan heidän 

elämänpiirinsä sekä siihen liittyvät henkilöt. (Alasuutari, 2005, s. 154; Helavirta, 2007, s. 

636; Kirmanen, 1999, s. 205.) Perehtymällä lasten kielenkehitykseen pyrin vähentämään 

tätä väärinymmärtämisen riskiä.  

Lapsinäkökulmaisessa tutkimuksessa tiedon tuottajia voivat olla joko lapset tai aikuiset. 

Tutkimussuuntauksen nimen mukaisesti pääasiallisesti lapset tuottavat suurimman osan 

käytetystä tiedosta. Lähtöoletuksenani on Karlssonin (2010, s. 125) tavoin se, että lapset 
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näkevät ympäröivän maailman erilaisena, ja voivat paljastaa jotain uutta vallitsevista käy-

tänteistä. Olen kiinnostunut lasten kokemuksista, näkökulmista, painotuksista ja tavoista 

toimia ja ilmaista asioita niiden konteksteissa. Tarkoituksenani on näin tuoda esiin erilaisia 

näkökulmia lapsuudesta. (Karlsson, 2012, s. 19, 23, 39, 44, 49). Tässä tutkimuksessa hyö-

dynnän teoreettisen viitekehyksen ja metodologian jäsentämisessä aikuisten tuottamaa tie-

toa. Varsinaisen tutkimusaineiston puolestaan tuottavat pääasiassa lapset. Haastattelen 

myös lastentarhanopettajia jotta voisin vertailla lasten ja lastentarhanopettajien käsityksiä 

(Vanderbeck, 2010, s. 50). 

Lasten suurta roolia tutkimustiedon tuottamisessa on kritisoitu, sillä lasten tuottaman tie-

don luotettavuutta on pidetty riittämättömänä vedoten lasten vähäisempään kehitystasoon. 

On kyseenalaistettu, ymmärtävätkö lapset tutkimusten tarkoitusperiä tai heille esitettyjä 

kysymyksiä. (Kyrönlampi & Määttä, 2013, s. 63; Greig, Taylor & MacKay, 2013, s. 113-

114). Tämän tutkimuksen lähtökohtana on, että lapsi kykenee tekemään omaan toimintaan-

sa liittyviä päätöksiä ja tuomaan esille omia näkemyksiään ja käsityksiään (Greig, Taylor 

& MacKay, 2013, s. 65-66; James & James, 2013, s. 3-4; Ruoppila, 1999, s. 28). Näen 

lapset luotettavina tiedon tuottajina ja tarkoituksenani on lähestyä heitä suoraan molem-

minpuolisen ymmärryksen takaamiseksi (Strandell, 2010, s. 93). Tiedostan, etteivät lapset 

ole täysin riippumattomia tiedon tuottajia, sillä hekin ovat aina oman kulttuurinsa ja yh-

teiskuntansa kasvatteja (Greig, Taylor & MacKay, 2013, s. 65-66; Karlsson, 2012, s. 22). 

5.5 Havainnointi aineiston tuotantomenetelmänä 

Tarkoituksenani on ollut saada mahdollisimman monipuolisesti tietoa lasten ja lastentar-

hanopettajien sukupuoleen liittyvistä käsityksistä, joten havainnointi on tässä tutkimukses-

sa perusteltu aineiston tuotantomenetelmä. Tällöin havainnot näyttäytyvät oikeassa kon-

tekstissaan, eivätkä ne jää irrallisiksi. Näin saatu tieto tutkittavasta ilmiöstä on helpommin 

nähtävissä asiayhteyksissään. (Grönfors, 2010, s. 157-158.) 

Vuorisalon (2010, s. 35) tavoin koin eri havainnoinnin muodoista osallistuvan havainnoin-

nin parhaimmaksi menetelmäksi koota aineistoa. Kyseinen menetelmä vaati minulta tutki-

jana erityistä huolellisuutta, sillä osallistuvassa havainnoinnissa painottuu jatkuva kuunte-

leminen ja katseleminen sekä näiden pohjalta tapahtuva suorien havaintojen tekeminen ja 

aineiston analyysi (Ely, Anzul, Friedman, Garner & McCormack Steinmetz, 2003, s. 42).   
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Osallistuvan havainnoinnin ytimessä on vuorovaikutus tutkittavien kanssa, sillä tutkijana 

olin läsnä havainnoimissani tilanteissa (Ely, Anzul, Friedman, Garner & McCormack 

Steinmetz, 2003, s. 44). Pääsääntöisesti kirjatessani havaintoja en osallistunut aktiivisesti 

toimintaan, jotta pystyisin havainnoimaan tilanteita tarkemmin. En itse juurikaan tehnyt 

aloitteita osallistuakseni toimintaan, vaan pyrin Grönforsia (2010, s. 161) mukaillen siihen, 

että tutkittavat itse johdattelisivat minut osallistumiseen.  

Finen ja Sandstromin (1988) määritelmän mukaan yksi tapa toteuttaa osallistuvaa havain-

nointia on luoda mahdollisimman luotettava vuorovaikutussuhde tutkittaviin ja ikään kuin 

tulla tutkittavien ystäväksi. Tähän pyrin tuomalla esiin positiivista ja kunnioittavaa suhtau-

tumista lapsiin ja pyrkimällä välttämään tietynlaista auktoriteettia ja lasten komentamista. 

Mahdollisimman suoralla ja välittömällä vuorovaikutuksella voidaan minimoida lasten ja 

aikuisten valtaeroja. Valtaeroa ei kuitenkaan voida häivyttää täysin. Näin mahdollistuu se, 

että tutkijana voin käyttäytyä lapsista poikkeavalla tavalla, esimerkiksi esittämällä kysy-

myksiä. (m.t., s. 17, 21-22.) Omaa osallistumisen astetta tarkastelen lisää alaluvussa 8.2.2. 

Ennen havainnointijakson alkua päätin Niirasen (1999, s. 242) ohjeen mukaan millaisissa 

tilanteissa hän havainnoin, mihin hän havainnoissaan kiinnittää huomiota, ja miten paljon 

aineistoa tutkimukseen tarvitaan. Kaikkea päiväkodissa viettämääni aikaa en käyttänyt 

puhtaaseen havainnointiin, vaan osallistuin myös jonkin verran ryhmän toimintaan. Osal-

listumalla toimintaan sain rakennettua luottamuksellista suhdetta tutkittaviin. Videoin ja 

äänitin tilanteita sekä kirjoitin havaintomuistiinpanoja kannettavalla koneella yhtä aikaa 

tapahtumien kanssa. 

Keskityin havainnoimaan tutkimuskysymykseni kannalta mielenkiintoiselta vaikuttavia 

tilanteita, sillä lasten toiminnasta on mahdotonta havainnoida kaikkea – eikä se ole tar-

peenkaan (Niiranen, 1999, s. 246-247).  Havainnoimani tilanteet koostuvat lasten ja aikuis-

ten välisistä sekä lasten keskinäisistä leikki- ja vuorovaikutustilanteista sisällä ja ulkona. 

Lisäksi tarkastelin lastentarhanopettajien ohjaamia piiritilanteita ja opetustuokioita. Lasten 

toiminnassa kiinnitin erityistä huomiota leikkitilanteisiin, sillä leikkiessään lapsi käsittelee 

hänelle merkityksellisiä asioita ja prosessoi oppimaansa (Nurmi et al., 2014, s. 71), kuten 

esimerkiksi käsityksiään sukupuolesta. 

Tutkimukseni aineiston tuotannossa olen hyödyntänyt havainnoinnin ohella haastatteluja, 

sillä niiden voidaan menetelminä katsoa täydentävän toisiaan ja lisäävän tutkimuksen luo-

tettavuutta. Havainnoimalla pyrin syventämään haastattelussa tuotettua aineistoa ja toisaal-
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ta haastattelujen avulla pystyin tarkastelemaan tutkittavien käyttäytymistä uudella tavalla. 

(Grönfors, 2010, s. 157-158; Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 38.) Lisäksi havainnointi on oiva 

keino valmistautua lasten haastatteluun, etenkin kun tukittavat lapset eivät olleet minulle 

entuudestaan tuttuja. Havainnoinnin yhteydessä sain tietoa muun muassa lasten kokemus-

maailmasta, kielellisestä ilmaisusta sekä suhtautumisesta vieraaseen aikuiseen. Saamani 

tiedon perusteella pystyin valmistautumaan lasten kohtaamiseen ja laatia haastattelutilan-

teesta mahdollisimman luonnollisen. (Aarnos, 2010, s. 175.)  

5.6 Haastattelu aineiston tuotantomenetelmänä 

Haastattelu on menetelmä, jossa keskitytään nimenomaan haastateltavien omiin ajatuksiin 

ja tulkintoihin tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä (Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 41; 

Puusa, 2011, s. 73). Haastattelutilanteessa jokaisen katsotaan olevan subjektiivisten käsi-

tystensä asiantuntija, eikä niiden esiin tuominen edellytä haastateltavalta luku- tai kirjoitus-

taitoa (Turtiainen, 2001, s. 53). Näin ollen haastattelu soveltuu erinomaisesti sekä lasten 

että lastentarhanopettajien käsityksiä kartoittavan tutkimuksen aineiston tuotantomenetel-

mäksi.  

5.6.1 Haastattelu sosiaalisesti rakentuneena vuorovaikutustilanteena 

Haastatteluja tehdessäni tiedostin niiden olevan sosiaalisesti rakentuneita ja vastavuoroisia 

vuorovaikutustilanteita, joissa molemmat osapuolet vaikuttavat koko ajan toisiinsa muun 

muassa puheenvuoroilla, äänenpainoilla, ilmeillä sekä eleillä (Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 

42, 94; Puusa, 2011, s. 73). Tähtäsin omassa vuorovaikutuksessani haastateltavien kanssa 

jatkuvaan positiivissävytteiseen palautteeseen sekä katsekontaktiin. Pyrin antamaan tutkit-

tavien vastauksille riittävästi tilaa. Korostin tutkittaville ennen haastattelun toteutusta, että 

olin kiinnostunut juuri heidän omista käsityksistään, eikä oikeita saati vääriä vastauksia 

ollut. Haastattelijana pystyin lyhyillä kommenteillani ja ei-kielellisellä viestinnälläni roh-

kaisemaan tutkittavia tuomaan esiin omia mielipiteitään (Kirmanen, 1999, s. 212; Kyrön-

lampi & Määttä, 2013, s. 58). 

Varmistaakseni kaikkien tutkimukseni kannalta keskeisten osa-alueiden läpikäymisen, käy-

tin menetelmänä teemahaastattelua eli puolistrukturoitua haastattelua. Teemahaastattelu 

eteni keskustelunomaisesti etukäteen valitsemieni teemojen pohjalta. (Hirsjärvi & Hurme, 



33 

 

 

2014, s. 48.) Kuten liitteistä 3 ja 4 voidaan nähdä, pyrin muotoilemaan haastatteluteemat 

siten, etten asettanut kysymyksenasettelulla valmiita vastauksia haastateltavien suuhun. 

Noudatin haastatteluissa Alasaaren (2005, s. 155) ja Helavirran (2007, s. 632-633) ohjeis-

tusta ja sovitin kysymykset teemoiltaan lasten normaaliin arkeen ja kieleltään lapsen kog-

nitiiviseen sekä kielelliseen kehitystasoon sopiviksi. Kysymyksiä muotoillessani pyrin 

käyttämään ymmärrettävää sanastoa sekä lyhyitä ja tarkkoja kysymyksenmuotoiluja (Kir-

manen, 1999, s. 199). Liitin kysymykseni esiopetuksen toimintaan ja lasten kokemusmaa-

ilmaan, kuten leikkeihin. Lasten haastatteluja varten laatimani teemahaastattelun runko on 

nähtävissä liitteessä 3. Lastentarhanopettajien haastattelujen teemarunko on puolestaan 

nähtävissä liitteessä 4. Haastattelurungossa esiintyvien kysymysten lisäksi esitin haastatte-

lujen edetessä tarkentavia lisäkysymyksiä. Laatiessani haastattelurunkoja sovitin kysymyk-

set tutkimukseni teoreettisiin lähtökohtiin, jotta tutkimuksen tulokset olisivat raportointi-

vaiheessa peilattavissa teoriaan (Alasuutari, 2005, s. 149). 

Haastattelin lastentarhanopettajia yksitellen, mutta muun muassa käytettävissä olevien re-

surssien vuoksi toteutin lasten haastattelut ryhmähaastatteluina, jolloin useampi lapsi osal-

listui keskustelunomaisesti etenevään haastatteluun yhtä aikaa (Hirsjärvi & Hurme, 2014, 

s. 61). Vaikka haastattelijana ohjasin keskustelua kysymysten avulla, loppupeleissä haasta-

teltavien keskinäiset mielipiteet ja puheenvuorot vaikuttivat keskustelun etenemiseen (Pie-

tilä, 2011, s. 215). Se on lapsille luontaisempi toimintamenetelmä, sillä lapset eivät nor-

maalissa arjen vuorovaikutuksessa noudata perinteistä kysymys – vastaus -asetelmaa (He-

lavirta, 2007, s. 631, 633-634; Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 62). Lisäksi minun ja lasten 

välinen valtasuhde tasapainottui, kun haastateltavia lapsia on useampia (Pietilä, 2011, s. 

215; Strandell, 2010, s. 102-103).  Näiden tekijöiden vuoksi päädyin suorittamaan lasten 

haastattelut ryhmähaastatteluina, vaikka kyseinen menetelmä luo tutkijalle haasteita kaik-

kien haastateltavien äänen kuuluviin saamisessa sekä aineiston purkamisessa (Hirsjärvi & 

Hurme, 2014, s. 63). 

5.6.2 Haastattelujen toteutus 

Haastattelin lastentarhanopettajia ja lapsia havainnointijakson jälkeen. Suoritin lasten haas-

tattelut aamupäivällä vapaan toiminnan aikana. Toista lastentarhanopettajaa haastattelin 

lasten päivälevon aikana ja toista iltapäivän vapaan toiminnan aikana, jolloin osa lapsista 

oli jo lähtenyt kotiin. Tavoitteenani oli, että tutkimukseen osallistuminen haittaisi siihen 
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osallistuvien arkea mahdollisimman vähän. Lasten haastattelut kestivät keskimäärin noin 

17 minuuttia ja lastentarhanopettajien noin 25 minuuttia, joten haastattelut eivät kestoltaan 

vieneet suurta osaa tutkittavien päivästä. 

Toteutin haastattelut tarkoitukseen varatussa tyhjässä leikkihuoneessa. Ryhmähaastatteluja 

varten otin tilan järjestelyssä huomioon lapselle luontaisen tavan ilmaista itseään keholli-

sesti. Suoritin haastattelut lattialla lasten kanssa viltillä istuen ja makaillen. En rajannut 

lasten liikkumista haastattelun aikana, lattialla lapsilla oli tilaa liikkua vapaasti ja heillä oli 

mahdollisuus leikkiä haastattelun aikana. Näin pyrin luomaan haastattelutilanteesta lapsille 

mahdollisimman luonnollisen. 

Nauhoitin kaikki tekemäni haastattelut, jotta pystyin olemaan mahdollisimman läsnä vuo-

rovaikutuksessa haastateltavien kanssa. Tällöin minun oli mahdollista keskittyä paremmin 

haastateltavien vastauksiin ja pystyin esittämään tarvittavia tarkentavia kysymyksiä (Hirs-

järvi & Hurme, 2014, s. 35). Kerroin kaikille haastateltaville nauhoittavani haastattelut, 

jotta minun olisi myöhemmin helpompi kirjoittaa tutkimustani.  

Esiopetusarjen tilanteiden tallentaminen ja haastattelut kiinnostivat lapsia kovasti. Ennen 

kaikkea se, ketkä osallistuvat haastatteluun puhututti lapsia paljon jo haastatteluja edeltä-

vällä viikolla. Vaikka olin esitellyt tutkimukseni ja kertonut mitä haastattelussa tapahtuu, 

oli haastattelun käsite jäänyt osalle lapsista epäselväksi: 

 On perjantai-iltapäivä ja vapaan leikin aika. Minna tulee viereeni lattialle istumaan. 

 M: onks sulla tänään viimenen päivä ku oot täällä? 

 L: tuun vielä ens viikolla tekemään haastattelut, ni sillo vielä nähään. 

 M: (…) Mikä se on se haastattelu? 

 L: se on semmonen että mä: otan muutaman lapsen kerrallaan leikkihuoneeseen ja 

 kysyn teiltä vastauksia joihinki kysymyksiin niinku vaikka että minkälaista täällä 

 eskarissa on kun täällä on poikia ja täällä on tyttöjä. niihin saa sitte vastata just niin

 ku ite aattelee, että vääriä vastauksia ei oo. 

 M: joo hyvä, (..) pääsenks mä:ki haastatteluun? 

 L: katotaan, mä: arvon ne kek:ä pääsee. 

 M: joo, 

(Kenttäpäiväkirja, 13.11.2015) 
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Kuten kenttäpäiväkirjamerkinnästä voi nähdä, haastattelun käsite on Minnalle vieras, ja 

hän kerryttää yleistietoaan aiheesta kysymällä. Minna tyytyy kuvaukseen siitä, mitä haas-

tattelussa tapahtuu, ja katkelman lopussa hän esittää toiveen päästä mukaan haastatteluun. 

Haastattelu oli jotain sellaista, johon pääsyä suurin osa lapsista odotti. Osa lapsista oli sil-

minnähden riemuissaan tullessaan valituiksi haastatteluun. Haastattelujen jälkeen lapset 

aloittivat ryhmässä oman tutkijaleikin, ja tekivät toisilleen haastatteluja. 

Vahvistaakseni tutkimuksen luotettavuutta käytin haastateltavien lasten valinnassa satun-

naisotantaa. Koska yhtenä tutkimukseni eettisenä lähtökohtana lapset saivat jättäytyä pois 

missä tahansa tutkimuksen vaiheessa, arvoin varmuuden vuoksi lapsia varasijoille. Yksi 

etukäteen valituista lapsista halusi mieluummin jäädä leikkimään kuin tulla haastateltavak-

si. Tällöin pyysin haastatteluun ensimmäiselle varasijalle arvotun lapsen. Alun perin tar-

koituksenani oli haastatella kaiken kaikkiaan 10 lasta, mutta tyttöjen ryhmähaastatteluun 

halusi välttämättä osallistua neljä lasta, vaikka alkujaan olin ajatellut haastatella kolmea 

tyttöä. Haastattelin siis tutkimukseeni kahta lastantarhanopettajaa sekä 11 lasta. 

5.7 Aineiston fenomenografinen analyysi 

Analyysini lähtökohtana ja kulmakivenä toimi tutkimuskohtainen aineisto. Tekemäni ai-

neiston tulkinta syntyi siis vuorovaikutuksessa tuotetun aineiston kanssa. Huomioin lopul-

listen kategorioiden muodostamisessa myös aiemman tutkimuksen ja teoriat, mutta samalla 

tiedostin, ettei teoriasta voida johtaa etukäteen valmiita luokitteluja.. (Huusko & Palonie-

mi, 2006, s. 166; Uljens, 1989, s. 43.) Tässä tutkimuksessa aineisto koostuu litteroiduista 

ryhmä- ja yksilöhaastatteluista sekä havainnoiduista tapahtumakuvauksista. Laadin teema-

haastattelujen kysymysrungot ja suuntasin havainnoidessani huomiota perehtymäni tutki-

muskirjallisuuden pohjalta. Tässä mielessä analyysiprosessini on tietyllä tapaa sidottu teo-

riaan, vaikka varsinainen analyysi lähti tutkittavien tuottamasta aineistosta.  

Aineiston analyysi fenomenografisessa tutkimuksessa on monivaiheinen prosessi, joka 

edellytti minulta tutkijana jatkuvaa keskustelua aineiston kanssa (Häkkinen, 1996, 39, 41; 

Niikko, 2003, s. 34). Aineiston merkityksien tulkitseminen edellytti minulta yhtä aikaa 

teoreettisen viitekehyksen muistamista ja aineiston ilmaisujen lukemista (Ahonen, 1994, s. 

144). Palasinkin Koskisen (2011, s. 271) ohjeen mukaan analyysin edetessä aineiston pa-

riin yhä uudestaan ja uudestaan. Omaa analyysiprosessiani havainnollistan esimerkin kaut-
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ta kuviossa 1. Hyödynsin kuvion laadinnassa kandidaatintutkielmassa käyttämääni kuviota 

(Talus, 2015, s. 21). 

 

 

Kuvio 1. Esimerkki aineiston fenomenografisesta analyysiprosessista (soveltaen Niikko, 

2003; Rouvinen, 2007, s. 69; Talus, 2015, s. 21). 
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5.7.1 Analyysin ensimmäinen vaihe 

Kuten kuviosta 1 voidaan nähdä, analyysini eteni neljän vaiheen kautta. Analyysin ensim-

mäisessä vaiheessa luin Niikon (2003, s. 33) ja Larssonin (1986, s. 37) ohjeistuksen mu-

kaan litteroidun aineiston läpi useaan kertaan kiinnittäen huomiota tutkimuskysymykseni 

kannalta merkityksellisiin ilmauksiin. Analyysiyksiköksi tässä vaiheessa valitsin tutkitta-

vien puheessa esiintyvät yhden tai useamman lauseen mittaiset ajatuskokonaisuudet. Käsit-

telin lasten ja lastentarhanopettajien käsityksiä erillisinä kokonaisuuksina. Näitä ilmauksia 

löysin aineistosta kaiken kaikkiaan 375 kappaletta. Lasten tuottamasta aineistosta löysin 

257 ja lastentarhanopettajien tuottamasta aineistosta 118 tutkimuskysymykseni kannalta 

merkitykselliseksi tulkitsemaani ilmausta. Merkitsin ilmaukset alleviivaamalla ne eri vä-

rein kiinnittäen erityistä huomiota toistuviin teemoihin. Näin teemat oli helpompi erottaa 

toisistaan analyysin myöhemmässä vaiheessa. Näin muodostui tutkimuskysymyksen kan-

nalta olennaisten ajatuskokonaisuuksien joukko (Kuvio 1). Alla oleva esimerkki havainnol-

listaa merkityksellisten ilmausten etsimistä aineistosta. 

 

 

Kuten esimerkistä ilmenee, samassa puheenvuorossa saattoi esiintyä useitakin merkityksel-

lisiä ilmauksia eri teemoista. Tässä esimerkissä sininen väri kuvastaa lastentarhanopettajan 

käsityksiä sukupuolen huomioivasta toiminnastaan. Punainen väri kuvaa opettajan käsitys-

tä laajemmin sukupuolesta esiopetuksessa. Vihreä väri kuvastaa kyseisen opettajan käsi-

tyksiä poikien toiminnasta, keltainen väri tyttöjen toiminnasta, ja violetti väri sekä tyttöjen 
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että poikien toimintaa. Samassa ilmauksessa saattoi siis esiintyä useita käsityksiä. Analyy-

siprosessin tässä vaiheessa tarkastelin ilmauksia niiden esiintymiskontekstissa. 

5.5.2 Analyysin toinen vaihe 

Merkityksellisten ilmaisujen poimimisen jälkeen aloin ryhmittelemään löytämiäni ilmauk-

sia. Jaottelun suoritin vertailemalla merkitysyksiköiden yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia 

sekä etsimällä harvinaisuuksia ja rajatapauksia (Larsson, 1986, s. 23; Niikko, 2003, s. 34). 

Hyödynsin teemojen kartoittamisessa muun muassa laatimaani teemahaastattelun runkoa. 

Tarkastelin ilmauksia irrallaan kontekstista, ja jaotteluni perustui ilmaisujen keskinäiseen 

vertailuun. Loin jokaista teemaa varten uuden tekstitiedoston, johon keräsin kunkin teeman 

mukaiset pelkistetyt ilmaukset. Merkitsin kunkin ilmauksen yhteyteen mistä haastattelusta 

tai episodista ilmaus oli, jotta analyysin myöhemmässä vaiheessa osaisin liittää kunkin 

ilmauksen oikeaan kontekstiin. 

Tämän työvaiheen tuloksena löysin 182 erilaista teemaa. Lasten ilmauksista muodostin 

104 ja lastentarhanopettajien ilmauksista 78 erilaista teemaa. Tässä vaiheessa kiinnitin 

huomiota pieniinkin vivahde-eroihin. Esimerkiksi lastentarhanopettajien käsityksissä tee-

mat Lastentarhanopettaja rohkaisee lapsia ylittämään sukupuolinormin, Lastentarhan-

opettaja rohkaisee lapsia kyseenalaistamaan vallitsevan sukupuolinormin ja Lastentar-

hanopettajan toiminnassa tulee huomioida lapsen persoona eikä sukupuoli kuvaavat eri 

tavoin sitä, miten lastentarhanopettaja voi toiminnallaan tukea sukupuolten monia esityksiä 

esiopetuksessa. Vastaavia vivahde-eroja löysin myös muista teemoista sekä lasten tuotta-

masta aineistosta. Suurin osa teemoista koostui lastentarhanopettajien ja lasten yksittäisistä 

ilmauksista, mutta joihinkin teemoihin löysin aineistoista useita viittauksia.  

5.7.3 Analyysin kolmas vaihe 

Kolmannessa vaiheessa vertailin merkitysyksikköjä koko aineiston merkitysten joukkoon. 

Pyrin Niikon (2003, s. 36) tavoin siihen, että kukin kategorian kertoisi jotain uutta tutkitta-

vasta aiheesta. Tämän työvaiheen kautta syntyneitä uusia merkitysryhmiä kutsutaan alata-

son kategorioiksi. Yhdistin merkityksellisiä ilmauksia kategorioiksi niiden välisten yhte-

neväisyyksien perusteella, ja erotin eri kategoriat toisistaan merkitysyksiköiden keskinäis-

ten eroavaisuuksien mukaan (Marton, 1988, s. 155; Uljens, 1989, s. 39, 41-44).  
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Näitä alatason kategorioita muodostin lasten tuottamasta aineistosta yhteensä kymmenen 

kappaletta. Nimeämäni kategoriat ovat: Normatiivinen sukupuoli lasten leikeissä, Sukupuo-

len monet esitykset lasten leikeissä, Normatiivinen sukupuoli lasten muussa toiminnassa, 

Sukupuolen monet esitykset lasten muussa toiminnassa, Normatiivinen sukupuoli lasten-

tarhanopettajien lapsiin kohdistuvassa toiminnassa, Sukupuolet yhdenvertaisina lastentar-

hanopettajan lapsiin kohdistuvassa toiminnassa, Sukupuolen monet esitykset lastentarhan-

opettajien lapsiin kohdistuvassa toiminnassa, Lastentarhanopettajan sukupuoli osana las-

tentarhanopettajan toimintaa, Normatiivinen sukupuoli esiopetuksen muussa toiminnassa 

ja Sukupuolen monet esitykset esiopetuksen muussa toiminnassa.  

Lastentarhanopettajien tuottamasta aineistosta nimesin seuraavat 15 alatason kategoriaa: 

Normatiivinen sukupuoli lasten leikeissä, Sukupuolen monet esitykset lasten leikeissä, 

Normatiivinen sukupuoli lasten muussa toiminnassa, Sukupuolen monet esitykset lasten 

muussa toiminnassa, Sukupuoli lasten lastentarhanopettajiin kohdistuvassa toiminnassa, 

Kokemukset sukupuolesta osana lasten toimintaa, Normatiivinen sukupuoli lastentarhan-

opettajien lapsiin kohdistuvassa toiminnassa, Sukupuolen monet esitykset lastentarhan-

opettajien lapsiin kohdistuvassa toiminnassa, Sukupuolen monet esitykset lastentarhan-

opettajien muussa toiminnassa, Kokemukset sukupuolesta osana lastentarhanopettajien 

toimintaa, Sukupuoli näkyy esiopetuksen arjessa, Normatiivinen sukupuoli esiopetuksen 

muussa toiminnassa, Sukupuolet yhdenvertaisina esiopetustuokioilla, Sukupuolen monet 

esitykset esiopetustuokioilla sekä Yhteiskunnallinen muutos sukupuoleen suhtautumisessa. 

Tässä vaiheessa huomasin, että jotkut käsityksistä liittyivät selkeästi lasten toimintaan, 

toiset liittyivät aikuisten toimintaan tai sukupuoleen yleisemmällä tasolla. 

5.7.4 Analyysin neljäs vaihe 

Fenomenografisen analyysin tavoitteena on rakenteellisia eroja kuvaamalla selventää käsi-

tysten suhdetta tutkittavaan ilmiöön. Erojen pohjalta voidaan kuvata erilaisia tapoja käsit-

tää ilmiötä, tässä tapauksessa sukupuolta osana esiopetuksen kontekstia. Näistä käytetään 

nimitystä kuvauskategoriat. (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 166; Niikko, 2003, s. 36-37.) 

Analyysiprosessini neljännessä vaiheessa jalostin alatason kategorioista ylemmän tason 

kuvauskategorioita vertailemalla ja analysoimalla alatason kategorioita keskenään sekä 

suhteessa teoriaan (Häkkinen, l996, s. 34). Näin muodostuneet kolme kuvauskategoriaa 

ovat osa tutkimukseni tuloksia (Marton, 1988, s. 33-34; Uljens, 1989, s. 46).  Löytämäni 
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kuvauskategoriat ovat Sukupuoli osana lasten toimintaa, Sukupuoli osana lastentarhan-

opettajien toimintaa sekä Sukupuoli osana esiopetuksen muuta toimintaa. 

Muodostetuista kuvauskategorioista voidaan rakentaa kuvauskategoriasysteemi jäsentä-

mään kategorioiden suhdetta toisiinsa. Näitä eri kuvaustapoja ovat horisontaalinen, verti-

kaalinen ja hierarkkinen systeemi. Horisontaalisessa kategorisointisysteemissä kategoriat 

ovat keskenään samanarvoisia ja tasavertaisia, mutta niiden sisällöllisiä eroja voidaan ver-

tailla keskenään. Vertikaalisessa systeemissä kategoriat jäsentyvät tiettyyn järjestykseen 

jonkin aineistosta nousevan kriteerin pohjalta. Hierarkkisessa kuvaustavassa kategorioita 

kuvataan suhteessa toisiinsa siten, että toisten kategorioiden voidaan katsoa olevan raken-

teellisesti ja sisällöllisesti muita kehittyneempiä. (Niikko, 2003, s. 38; Uljens, 1986, s. 47-

50.) Tässä tutkimuksessa tarkastelen kuvauskategorioita vertikaalisesti niiden yleisyyden 

mukaan. 

Edellä olen esimerkkien kautta esittänyt aineistoni analyysiprosessin vaihe vaiheelta. Olen 

noudattanut edellä kuvaamaani nelivaiheista prosessia myös muun pro gradu -aineistoni 

analysoinnissa. Analysoinnin kautta syntyneiden kuvauskategorioiden kautta tarkastelen 

tutkimukseni tuloksia seuraavissa luvuissa. 
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6 Lasten käsityksiä sukupuolesta 

Tässä luvussa esittelen yksityiskohtaisemmin lasten käsityksiä sukupuolesta osana esiope-

tuksen kontekstia. Tekemäni fenomenografisen analyysin pohjalta olen jakanut käsitykset 

kolmeen kuvauskategoriaan sekä niitä tarkemmin kuvaaviin alatason kategorioihin. Lasten 

tuottamasta aineistosta on havaittavissa lastentarhanopettajien ja lasten toimintaan sekä 

esiopetuksen muuhun toimintaan liittyviä käsityksiä sukupuolesta (Kuvio 2).  

Aluksi esittelen käsitysten jäsentymistä suhteessa toisiinsa kuvaamalla lasten käsityksiä 

tiivistetysti kuvioissa 2. Tämän jälkeen tarkastelen yksityiskohtaisemmin ja aineistositaat-

tien kautta lasten käsityksiä sukupuolesta. Kuvaan seuraavissa alaluvuissa kunkin kuvaus-

kategorian sisällön sekä tarkastelen tässä tutkimuksessa saatuja tuloksia suhteessa aikai-

sempaan teoriatietoon.   

 

 

Kuvio 2. Lasten käsityksiä sukupuolesta osana esiopetuksen kontekstia (soveltaen Talus, 

2015, s. 23).  
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Kuviossa 2 esittelen lasten käsityksistä muodostamani yhdeksän alatason kuvauskategoriaa 

sekä niistä johtamani kolme kuvauskategoriaa. Olen merkinnyt ylä- ja alatason kategorioi-

den jälkeen sulkuihin kyseiseen kategoriaan sijoittuneiden yksittäisten ilmaisujen määrän. 

Kuten kuviosta 2 voidaan nähdä, lasten käsitykset sukupuolesta jakautuvat käsityksiin su-

kupuolesta osana lasten ja toisaalta lastentarhanopettajien toimintaa sekä osana esiopetuk-

sen muuta toimintaa. Käsityksistä voidaan erottaa normien mukaisia ja toisaalta niitä rik-

kovia käsityksiä. Olen kuvannut normatiivista sukupuolta kuvaavia käsityksiä tummem-

milla ja sukupuolen monia esityksiä kuvaavia käsityksiä vaaleammilla värisävyillä.  

Suurin kuvauskategoria Sukupuoli osana lasten toimintaa koostuu tekemäni analyysin pe-

rusteella neljästä alatason kategoriasta. Niissä kuvataan käsityksiä normatiivisesta suku-

puolesta sekä sukupuolen monet esitykset huomioivasta toiminnasta lasten leikeissä ja 

muussa toiminnassa. Lastentarhanopettajien toimintaa kuvaava kuvauskategoria Sukupuoli 

osana lastentarhanopettajan toimintaa jakautuu neljään alatason kategoriaan. Niitä ovat 

normatiivinen sukupuoli, sukupuolet yhdenvertaisina ja sukupuolen monet esitykset huo-

mioiva lapsiin kohdistuvan toiminta sekä käsitykset lastentarhanopettajan sukupuolesta 

osana hänen toimintaansa esiopetuksessa. Kuvauskategoria Sukupuoli osana esiopetuksen 

muuta toimintaa jakautuu kahteen osaan. Kategoria koostuu normatiivisesta sukupuolesta 

osana esiopetuksen muuta toimintaa sekä alatason kategoriasta, jonka mukaan sukupuoli ei 

vaikuta esiopetuksen toimintaan. (Kuvio 2.) 

Tarkasteltaessa lasten käsityksistä muodostettuja kuvauskategorioita vertikaalisesti, voi-

daan huomata, että merkittävä osa lasten käsityksistä (151) koskee sukupuolta osana lasten 

toimintaa. Lasten oma toiminta painottunee heidän käsityksissään, sillä esiopetusikäinen 

jäsentää maailmaansa hyvin pitkälti nimenomaan oman kokemusmaailmansa kautta (Nur-

mi et al., 2014, s. 25, 56). Lisäksi tulee huomioida, että laatimani haastattelun teemarunko 

painottui niin ikään lasten toimintaan (LIITE 3). 

6.1 Lasten käsityksiä sukupuolesta osana lasten toimintaa 

Selkeästi suurin osa (151) lasten käsityksistä liittyy heidän omaan toimintaansa. Analyysini 

perusteella olen erottanut lasten tuottamasta aineistosta löytämäni merkitykselliset ilmaisut 

sukupuolinormien mukaisiin ja toisaalta niitä rikkoviin käsityksiin. Kuten kuviosta 2 voi-

daan nähdä, normatiivinen sukupuoli painottuu huomattavasti enemmän osana lasten leik-

kejä sekä muuta toimintaa koskevia käsityksiä kuin sukupuolen monet esitykset. 
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6.1.1 Sukupuoli lasten leikeissä 

Kaikista lasten käsityksistä vajaa kolmannes (96) koskee leikkiä. Lasten leikkiin liittyvät 

käsitykset koostuvat etupäässä siitä mitä, millaisilla leluilla ja kenen kanssa tyttöjen ja poi-

kien on lasten mielestä hyväksyttävää leikkiä. Lapsilla on tulosteni perusteella pääasiassa 

sukupuolinormeja noudattelevia mutta myös niitä rikkovia käsityksiä sukupuolesta. Yli 

puolet lasten leikkiä koskevista käsityksistä kuvaa normatiivista sukupuolta osana lasten 

leikkiä. (Kuvio 2.)  

Havainnointijakson aikana selkeimmin normatiivinen sukupuoli näkyi lasten leikissä kun 

ryhmän aikuiset rakensivat ryhmän tiloihin merenneitoleikin, johon kuuluivat merenneito-

asut ja erään leikkitilan perälle rakennettu luola. Vaikka leikkiä ei aikuisten toimesta suo-

raan rajattu mitenkään, se nähtiin alusta alkaen nimenomaan tyttöjen valtakuntana, kuten 

alla olevasta katkelmasta ilmenee: 

 Ryhmän tiloihin on rakennettu merenneito roolileikki. Roolileikkiasuun kuuluvat 

 kimaltavat, vihertävät pyrstöt sekä kaulaan laitettavat röyhelöt. Tällä hetkellä ku-

 kaan ei leiki leikkiä, vaan rooliasut ovat nurkassa lattialla. Osa lapsista piirtelee vie-

 reisessä huoneessa pöydän ääressä. Pojat mallailevat asuja päälleen ja pelleilevät. 

 Tuomoa, Jannea ja Samia asut naurattavat kovasti. 

 T: eiku [NÄIN PÄIN, he he he] 

 J: [j(h)oo,  he he he] £mä: oon n(h)ainen£ 

 T: he he, @pöljä@ 

 J: he he he 

 T: £tää ei meinaa millään mennä päälle£ 

 S: he he 

 L £kylläpä teitä naurattaa£. Tuomo, mullois yks kysymys, 

 T: @mitä@ 

 J: he he he he he ((Tuomo heiluttelee asuja kädessään ja ilmeilee hassusti, toiset 

 nauravat hänelle)) 

 T: £emmä viiti laittaakkaa tätä, ei p(h)ojat voi oikeesti l(h)aittaa n(h)äitä£ 

 J: he he 

 L: Tuomo (..) minkä takia sun mielestä pojat ei voi laittaa tätä päälle? 

 T: no: ne on liian naurettavia. 
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 L: miksi nämä on naurettavia? 

 T: he he, no ku tytöt kuuluu niihin,  

 J: p(h)annaan nää ((nostaa käteensä asuun kuuluvan kaulurin, pojat laittavat kaulurit 

 kaulaansa)) 

 J: [he he he] 

 S: [he he he he] 

 T: £eikä:£ 

 L: eikö pojat voi laittaa näitä päälle? 

 T: e(h)ei, he he kattokaa mua, ((pukee ylleen asuun kuuluvan pyrstön ja lähtee kier-

 telemään ympäri tilaa, ja poistuu viereiseen huoneeseen jossa toiset lapset piirtele-

 vät)) Unto kato mua, he he he, Veikko kato mua, mullon tämmönen TYTTÖJEN he 

 he he, laita sä:ki päälle: he he  

 L: onko nuo Veikko sun mielestä nämä tyttöjen juttuja?= 

 V: =ei oo, vaan kaikille. 

 M: ei mustakaa, 

 L: mmm,  

(Kenttäpäiväkirja, 12.11.2015) 

 

Merenneitoleikkiin kuuluvien asujen sovittelu huvittaa suuresti Tuomoa, Jannea ja Samia. 

Katkelman alussa Janne vitsailee olevansa nainen pukiessaan merenneitoasun ylleen. 

Tuomon mielestä ajatus pojasta pukeutumassa tyttöjen roolivaatteisiin on äärimmäisen 

hauska. Asuja mallaillessaan hän tuo voimakkaasti esille, että ne ovat hänen mielestään 

ainoastaan tytöille tarkoitettuja. Tuomo toteaa naurahdellen, ettei voi pukea asuja ylleen, 

sillä pojat eivät hänen käsityksensä mukaan voi pukeutua merenneidoiksi. Nämä lapset 

noudattelevat perinteistä tapaa tehdä sukupuolijako näkyväksi välttelemällä toista suku-

puolta ja sille tyypillisesti suunnattuja leikkejä (Paju, 2013, s. 93). Silti Janne ja Tuomo 

uskaltavat hauskuuttelun nimissä venyttää sukupuoliroolien rajoja pukemalla merenneito-

asut ylleen. Leikki jää kuitenkin poikien osalta kertaluontoiseen kokeiluun, eivätkä he enää 

havainnointijaksoni aikana palaa merenneitoleikin pariin. 

Roolileikkien jakautuminen tyttöjen ja poikien leikeiksi on varsin yleistä (Ylitapio-

Mäntylä, 2012b, s. 76), ja yleisesti ottaen muutkin lapset pitivät merenneitoleikkiä nimen-

omaan tyttöjen leikkinä. Lasten on kuitenkin mahdollista haastaa sukupuolistavia käytän-
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teitä pukeutumisella ja leluvalinnoilla (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 107). Kenttäpäiväkirja-

merkinnän lopulla viereisessä huoneessa piirtelevät Veikko ja Minttu kertovat, että heidän 

mielestään kyseisestä leikkiä ei ole tarkoitettu vain tytöille. Heidän käsitystensä mukaan 

kaikkien lasten on mahdollista pukea merenneitoasut ylleen ja osallistua kyseiseen leikkiin 

sukupuolesta riippumatta. 

Edellä kuvatun leikin nimi itsessään viittaa sen olevan neitojen, tyttöjen, leikki. Leikkien 

jako leikkityypin mukaan eri tiloihin saattaa sisältää sukupuolittavan elementin, joka erot-

taa tytöt ja pojat toisistaan. Vastaava erottelu korostaa kahden toisilleen vastakkaisen ryh-

män, poikien ja tyttöjen olemassa olon, ja vaikuttaa lasten mahdollisuuksiin leikkiä tiettyjä 

leikkejä sekä siihen, kenellä on mahdollisuus leikkiä keskenään. (Paju, 2013, s. 94, 97.)  

Tulee kuitenkin muistaa, etteivät tytöt ja pojat ole kaksi keskenään toisistaan poikkeavaa, 

homogeenistä ryhmää (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 70; 2012d, s. 17). Mikäli lapsen toimin-

nan ajatellaan määräytyvät sukupuolen mukaan, lasten keskinäiset erot ja moninaisuus 

häviävät näkymättömiin. 

Leikkien jakaantumista tyttöjen ja poikien leikkeihin esiintyy lasten käsitysten mukaan 

myös muissa esiopetusryhmän leikeissä. Tyttöjen leikeiksi tutkimukseeni osallistuneet 

lapset laskevat pikkueläimillä ja barbeilla leikkimisen sekä koti-, prinsessa- ja haaveleikit. 

Pojille soveltuvina leikkeinä puolestaan pidettiin legoilla rakentelemista sekä pyssy- ja 

agenttileikkejä. Tutkimukseeni osallistuneille lapsille oli alkanut muodostua käsitys siitä, 

minkälainen käytös kyseisessä esiopetusryhmässä on eri sukupuolille yleisesti hyväksyttä-

vää (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 81, 109). Etenkin haastattelemani pojat kertovat, etteivät 

pojat heidän mielestään voi leikkiä niin sanottuja tyttöjen leikkejä.  

Lasten julkituomat käsitykset siis suurelta osin noudattelivat normatiivisia käsityksiä suku-

puolittuneesta leikistä. Samankaltaisia tuloksia on löydettävissä muun muassa Brownen 

(2004, s. 78, 81) ja Pajun (2013, s. 93-94) tutkimuksista. Tulee kuitenkin muistaa, etteivät 

kaikki lapset leiki sukupuolityypillisiä leikkejä (Ylitapio-Mäntylä, 2012b, s. 81-82), eivät-

kä kaikki leikit jakaudu sukupuolen perusteella. (Estola, 2011, s. 48-49).  

Leikkien lisäksi leikeissä esitettävät roolit jakautuvat tutkimukseeni osallistuneiden lasten 

käsitysten mukaan sukupuolen perusteella: 

 L: mikä olis erilaista siellä poikien eskarissa? 

 J: no siinä että pojat vaan pel:ais koko ajan kaikkee. 
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 A: nii eikä vois leikkiä kotista 

 J: nii ku ei ees oo äitiä eikä pikkusiskoo eikä (..) 

 L: voisko ne pojat leikkiä että ne ois- 

 S: EN HALUA, 

 P: EN EN E(h)N, 

 A: ei ei ei entäs ku ei voi leikkiä edes prinsessaa ku ei ole prinsessoja 

 S: [en halua] olla prinsessa, 

 P: [he he he] 

 L: miksi te ette halua olla prinsessoja?  

 S: se on ärsyttävän tuntusta, 

 P: nii, 

 A: nii, laittasitte oikein £hörselömekon päälle,£ 

 S: [EN EN EN EI EI EI] 

 P: [EN EN he he he he ] 

(Tyttöjen ja poikien haastattelu, 17.11.2015) 

 

On varsin yleistä, että sukupuolen mukaan määräytyvät mitkä leikkien roolit ovat yleisesti 

kellekin suotavia (James & James, 2013, s. 60; Ylitapio-Mäntylä, 2012d, s. 15). Annan ja 

Jennan mukaan kotileikkiä ei voi leikkiä ilman tyttöä, joka esittäisi tytöille tarkoitettuja 

rooleja. Muidenkin ryhmien haastatteluissa lapset pääsääntöisesti kuvasivat, kuinka lasten 

tulee leikkiessään esittää nimenomaan biologisen sukupuolensa mukaisia rooleja. Heidän 

käsitystensä mukaan miespuolisiin rooleihin tarvitaan poika, ja naispuolisiin rooleihin taas 

tyttö. Kysyn lapsilta voisivatko pojat leikkiä äitiä tai pikkusiskoa, mutta ennen kuin ehdin 

esittää kysymystä loppuun, Pekka ja Samu vastaavat kielteisesti kysymykseeni. Pojat eivät 

ole lainkaan halukkaita ylittämään heille asetettua miehistä sukupuolinormia. Heidän mie-

lestään esimerkiksi prinsessojen leikkiminen on ärsyttävän tuntoista. Anna kiusoittelee 

poikia, ja kehottaa heitä laittamaan ”oikein hörselömekon päälle” leikkiessään kotileikkiä. 
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Tämä saa pojissa aikaan voimakkaan vastareaktion. He eivät ole valmiita venyttämään 

sukupuoliroolien rajoja edes leikin varjolla.  

Myöhemmin samassa haastattelussa puhutaan uudestaan leikkien roolijaosta. Vaikka suuri 

osa lasten leikkiä koskevista käsityksistä on sukupuolinormien mukaisia, osa lapsista ym-

märsi, että heidän on mahdollista ylittää biologisen sukupuolen mukaisia, stereotyyppisiä 

odotuksia leikissä: 

 L: niimpäs onkin, no mikä muu olis eri tavalla siellä eskarissa jossa ois vaan tyttöjä? 

 mikä ois eri tavalla? 

 A: no ainaski se että ei vois leikkiä ainakaan prinsessaa ja prinsseiä. 

 L: miksi ei? 

 A: koska ei ois prinssejä. 

 P: [nii,] ei ket:ää. 

 S: [nii,]  

 J: mutta hei voihan nainenki olla prinssi, 

 P: [he he he he] e(h)i voi:: 

 S: [he he he he] 

 J: voi, voi se oikeesti vaikka roolivaatteilla. 

 (Tyttöjen ja poikien haastattelu, 17.11.2015) 

 

Edellä olevassa katkelmassa lasten käsitykset jakautuvat sen mukaan, onko heidän mieles-

tään lapsen mahdollista sivuuttaa heille annettuja sukupuoliroolien rajoja vai ei. Anna ker-

too, ettei tyttöjen päiväkodissa voitaisi leikkiä prinsessa- ja prinssileikkiä, sillä paikalla ei 

olisi yhtään poikaa leikkimässä prinssin roolia. Pekka ja Samu ovat hänen kanssaan samaa 

mieltä asiasta.  

Toisaalta leikkiessään lapsella on mahdollisuus omaksua erilaisia rooleja (Ojala, 2015, s. 

144), ja myös ylittää vallitsevia sukupuoliroolien rajoja (Estola, 2011, s. 43; Music, 2011, 

s. 146). Jenna oivaltaa, että nainenkin voi leikissä esittää prinssiä. Samu ja Pekka nauravat 

ja torjuvat ajatuksen tytöstä leikkimässä prinssiä. Näin antavat Jennalle palautetta sukupuo-
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lelle hyväksyttävästä käytöksestä (Davies, 1991, s. 2, 5; Music, 2011, s. 146).  Tästä huo-

limatta Jenna pysyy kannassaan ja kertoo, kuinka esimerkiksi roolivaatteiden avulla tyttö-

jen on mahdollista leikkiä prinssiä. Hän ei vain passiivisesti vastaanota ympäristön asentei-

ta, vaan vaikuttaa itse aktiivisesti siihen, millaisia käsityksiä ja asenteita hänelle sukupuo-

lesta muodostuu (Huuska, 2012, s. 222). 

Esineet antavat lapsille mahdollisuuden toimia toisin kuin heiltä odotetaan (Paju, 2013, s. 

120). Leikeissä lapsen on mahdollista venyttää perinteisiä odotuksia biologista sukupuolta 

vastaavasta käytöksestä (Browne, 2004, s. 77). Lasten leikkiin liittyvissä käsityksissä ovat 

esillä myös sukupuolen monet esitykset, kuten seuraavasta aineistositaatista voidaan näh-

dä: 

 M: mä: oon yhesti leikkiny £tyttöjen l(h)eluilla£, 

 L: mitä ne on ne semmoset tyttöjen lelut? 

 M: näillä pikkuelläimillä ((ottaa käteen pienen kissan)) ja sitte kans kotista,  

 H: ei ne oo vaan tyt:öille, eihä vaikka Rami? 

 R: ei, oon mä:ki leikkiny niillä Veetinki kaa. 

 H: nii ja mä:ki monesti, 

 M: £ja t(h)ytt(h)öjenki kaa£ 

 H: nii oonki, 

 R: ja mä: kans, 

 M: he he he, 

 L: onko se susta hassua Matti että tytöt ja pojat leikkii keskenään? 

 M: o(h)n, 

 H: musta ei. 

 R: ei mustakaa, 

(Poikien haastattelu, 16.11.2015) 

 

Aineistositaatissa Matti kertoo naureskellen leikkineensä tyttöjen leluilla. Ajatus pojasta 

leikkimässä tyttöjen leluilla tuntuu hänestä hassulta. Tällaisiksi tyttöjen leluiksi Matti ku-

vaa pikkueläimiä ja kotileikkiä. Hannun ja Ramin käsityksissä päinvastoin nousevat esiin 
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sukupuolen monet esitykset. Heidän mielestään kyseiset leikit eivät ole vain tytöille, vaan 

myös pojat voivat leikkiä niin pikkueläimillä kuin kotileikkiäkin. Rami ja Hannu molem-

mat kertovat itse leikkineensä näitä leikkejä usein. Omien kokemustensa kautta he laajen-

tavat perinteistä kahtiajakautunutta käsitystä lasten leikkikulttuurista (Browne, 2004, s. 

68). 

Erilaiset kaverisuhteet ovat lapsille yksi tapa esittää ja prosessoida sukupuolta. Kaveriva-

linnat ovat muun muassa keino kokeilla erilaisten feminiinisyyksiä ja maskuliinisuuksia. 

(Browne, 2004, s. 66, 69.) Lasten käsitysten mukaan sukupuoli näkyi kaverisuhteissa eten-

kin leikkitilanteissa. Haastattelemani pojat tosin kertoivat leikkivänsä vain poikien kanssa, 

sillä tyttöjen leikit ovat heidän mielestään tylsiä ja ikäviä. Matin kuvauksen mukaan tytöt 

eivät halua leikkiä poikien kanssa samoja leikkejä. Toisaalta lasten tuottamasta aineistosta 

on löydettävissä käsityksiä, joiden mukaan tyttöjen ja poikien on mahdollista leikkiä kes-

kenään: 

 L: vai sellasta. no, minkälainen olisi sellainen päiväkoti jossa olisi vain tyttöjä? 

 P: [kiva] 

 H: [kiva] 

 S: kamala:, 

 L: miksi se olisi kiva tai kamala? 

 T: no koska: olis vaa tyttöjen leluja, 

 P: eikä pojat häiritte, ja ois vain tyttöjen leluja, 

 H: joo ois mustaki kiva, siksi koska öö (..) pojat ei tuu häirittemään leikkejä sitten 

 kun koko ryhmä saadaan vaan tyttöille ni tytöt saa itse itse leikkiä siellä, ja pojat ei 

 tulis määrään, 

 T: musta ei oiskaan kiva että on vaa pelkkii tyttöjä koska onhan välillä kiva leikkiä 

 poikienki kaa, mutta jos ei oo poikii ni ei sitte voi, 

 S: siksi ois kamala koska muuten jos me haluttaiski: yhtäkkiä leikkiä poikien kanssa 

 ni mitä siitä tulis? ei oliskaan poikia, 

(Tyttöjen haastattelu, 16.11.2015) 

 

Aineistokatkelmassa Piia ja Hanna ajattelevat, että vain tytöille suunnattu päiväkoti olisi 

kiva. Heidän käsitystensä mukaan pojat pääasiassa häiritsevät tyttöjen leikkejä. Heistä olisi 



50  

 

  

myös kiva leikkiä tyttöjen leluilla. Tiina puolestaan kertoo, ettei hänen mielestään olisi 

kivaa olla päiväkodissa, jossa ei olisi yhtään poikia. Sannan mielestä vain tyttöjen päiväko-

ti olisi suorastaan kamala. Perusteluna he kertovat sen, että he toisinaan haluavat leikkiä 

myös poikien kanssa. Sekä tyttöjen että tyttöjen ja poikien haastatteluissa lapset toivat 

muutoin esiin käsityksiä, joiden mukaan pojat ja tytöt voivat leikkiä keskenään esiopetuk-

sen arjessa. 

Puhuttaessa siitä kenen kanssa lapset leikkivät, yhdessä haastatteluista nousee esiin lasten 

keskinäisten suhteiden paikoin heteronormatiivinen luonne: 

 L: vai niin, minkälainen olis eskarissa jossa olis vaan tyttöjä, ei yhtään poi-

 kaa? 

 J: kivempaa, 

 S: he:i, ei ois, 

 A: hei se olisi - 

 J: ja sitte ois prinsessoita ilman prinssejä, 

 A: se olisi typerää, 

 L: minkä takia se olisi typerää? 

 J: no koska kotista ei voi leikkiä ku ei oo isää, 

 A: ja siksi koska minä ylleesäkki leikin vähän enemmän poikien kanssa kuin tyttö-

 jen, kuten Mikon, Teemun= 

 J: =koska-= 

 A: = Leevin ja- 

 J: £k(h)oska Anna o(h)n rak(h)astunu£= 

 A: =@ENKÄ OLE@ 

 J: he he, 

 L: tarkottaako se [Jenna] sun mielestä sitä jos leikkii että on rakastunu? 

 J: [£olet£] no ei oikeesti mutta oikeesti Anna on jahannu Leeviä, 

 A: >en oo< 

 L: ja tarkottaako se Jenna että on rakastunu? 

 J: joo ja sitte Leevi on jahannu Annaa. 

 S: he he 
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 A: ei oikeesti.  

(Tyttöjen ja poikien haastattelu, 17.11.2015) 

 

Lapsilla on keskenään ristiriitaisia käsityksiä siitä, millainen olisi päiväkoti ilman poikia. 

Annan mielestä tällainen päiväkoti olisi typerä, sillä hän omien sanojensa mukaan leikkii 

enemmän poikien kuin tyttöjen kanssa. Hän luettelee useita esiopetusryhmän poikia kave-

reikseen. Ajatus tästä huvittaa Jennaa, joka vitsailee Annan leikkivän poikien kanssa koska 

tämä on rakastunut leikkikavereihinsa. Se, että Anna ja Leevi ovat jahdanneet toisiaan, 

kertoo Jennan mielestä rakastumisesta. Rinnastamalla Annan ja Leevin kaverisuhteen pari-

suhteeseen Jenna tuottaa heteronormatiivisuuden ja sukupuolistereotypioiden mukaisia 

olettamuksia toisten lasten toiminnasta (Alasuutari, 2016, s. 129-131). Anna ei itse käsitä 

tilannetta samoin. Hänen mielestään tyttöjen ja poikien väliset kaverisuhteet eivät oikeasti 

ole rinnastettavissa parisuhteisiin.  

6.1.2 Sukupuoli lasten muussa toiminnassa 

Samoin kuin leikissä, lasten muuta toimintaa kuvaavissa käsityksissä korostuu normatiivi-

nen näkemys sukupuolesta osana lasten toimintaa (Kuvio 2). Lapsen muuta toimintaa on 

haastava erottaa leikistä, sillä leikki on tiivis osa lapsen päivää ja siinä yhdistyvät ajattelu, 

tunteet, liikkuminen ja sosiaaliset suhteet. Lapsi voi mieltää sellaisiakin asioita leikiksi, 

joita aikuiset eivät. (Helenius & Lummelahti, 2014, s. 13, 31, 89-90.) Tässä tutkimuksessa 

olen rajannut lapsen muuksi toiminnaksi kaiken sellaisen, mistä lapset itse eivät puhuneet 

suoraan leikkinä. Tällaisia ovat esimerkiksi pelaaminen, askartelu ja salaisuuksien kuiskut-

telu. 

Varhaiskasvatuksen instituutioissa tyypillisesti vallitsee perinteinen sukupuolirooliajattelu, 

jossa tyttöjen ja poikien maailmat näyttäytyvät toistensa vastakohtina (Värtö, 2000, s. 96). 

Muun muassa poikien haastattelussa lasten toiminta jakautuu normatiivisesti lapsen suku-

puolen mukaan: 

 L: joo, no minkälainen olis eskari jossa olis vaan poikia? 

 R: hyvä, 

 H: hy:vä, 

 M: hyvä:. 
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 L: miten se ois erilainen päiväkoti ku tämä teiän eskari? 

 H: koska täällä on tyttöjä ja poikia 

 M: koko ajan oltas sählyä, 

 H: nii koko ajan oltas kentällä pel:aamassa ja vähän vaa sisällä pöytähommissa vai 

 mitä? 

 R: tehtäs paljo enemmän kaikkia kivoja juttuja, 

 L: mitä ne olis ne kivat jutut? 

 R: pelattas. 

 M: aatelkaa jos £koko m(h)aapallo olis täynnä vaan poikia£? 

 L: minkälainen se olis? 

 R: hy[vä] 

                        H: [hyvä] kaikki pelais sählyy, 

(Poikien haastattelu, 16.11.2015) 

 

Poikien kertoman mukaan poikien toiminnassa korostuu aktiivinen toiminta, etenkin eri-

laisten pelien pelaaminen. Matin käsityksen mukaan pojat olisivat koko ajan pelaamassa 

sählyä, mikäli siihen vain tarjottaisiin mahdollisuus. Ramista poikien päiväkodissa tehtäi-

siin paljon enemmän kivoja juttuja, kuten pelattaisiin. Niin ikään Hannun mielestä poikien 

päiväkodissa oltaisiin koko ajan kentällä pelaamassa, eikä juuri istuttaisi sisällä pöytä-

hommissa. Poikien käsitysten mukaan pelaaminen on pääasiassa poikien toimintamuoto. 

Sen sijaan esimerkiksi askartelu pöytien ääressä on tytöille sopivaa ja luontaista toimintaa. 

Samanlaisia käsityksiä esiintyi kaikissa lasten haastatteluissa. Vastaava jaottelu noudattaa 

perinteistä jaottelua nais- ja miestapaisiin toimintoihin (Ylitapio-Mäntylä, 2009, 94-95, 

98). 

Lasten tuottamasta aineistosta oli löydettävissä myös muita sukupuolistereotypioiden mu-

kaisia käsityksiä, joissa lasten toiminta jakautuu kahtia sukupuolen mukaan. Tämä jaottelu 

noudattaa perinteistä sukupuolen luokittelua, jossa kahden toisilleen vastakkaisen sukupuo-

len pysyvyys ja erottelu korostuvat (Browne, 2004, s. 62-63). Lasten vastauksissa ilmeni 

stereotyyppisiä käsityksiä sekä omasta että vastakkaisesta sukupuolesta.  

Poikien käsitysten mukaan tytöt muun muassa tekevät kauneusasioita, ottavat kuvia itses-

tään, kokkaavat ja tottelevat aikuisia. Tytöt puolestaan kuvasivat tyttöjä herkiksi ja kilteiksi 
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lapsiksi, jotka eivät paini.  Tyttöjen mukaan pojat kiusaavat tyttöjä ja tekevät muita tuhmia 

asioita, joita tytöt eivät tee. Samaisessa haastattelussa tytöt kuvaavat heteronormatiivisia 

käsityksiä, joiden mukaan pojat ovat voimakkaita ja vahvoja sekä jahtaavat tyttöjä ja koet-

tavat pussata heitä. Poikien käsityksissä on kahdenlaisia näkemyksiä poikien toiminnasta. 

Heidän mielestään pojat ovat ahkerampia, mutta toisaalta höpötteleviä ja riehuvia lapsia, 

jotka eivät aina tottele. Nämä käsitykset noudattavat tyttöjen ja poikien toiminnalle yleises-

ti asetettuja odotuksia (Wahlström, 2006, s. 136-137). 

Toki tulee muistaa, etteivät edellä mainitut käsitykset kuvaa kaikkien tutkimukseeni osal-

listuneiden lasten käsityksiä. Käsitykset ovat aina subjektiivisia, ja lasten käsitykset suku-

puolesta voivat vaihdella omakohtaisten kokemusten ja tulkintojen mukaan (Huusko & 

Paloniemi, 2006, s. 165; Niikko, 2003, s. 14, 27; Uljens, 1989, s. 21).  

Lasten tuottamassa aineistossa esiintyvien käsitysten mukaan lasten on joissakin tilanteissa 

mahdollista ylittää vallitsevat sukupuolinormit: 

 L: ni opet kuuntelee teitä? 

 T: nii, paitsi jos meillä on jotain salaisuuksia ni silloin ne ei kuuntele ku me vaan 

 niinku supi- sanottais sillai että mentäis tyttöjen kaa toiseen huoneeseen missä ei ois 

 muita ni ei ne opet sillon kuule. 

 L: onko pojillaki sellasia supisupi-salaisuuksia? 

 T: no ei (..) 

 P: on vähän, 

 H: no joo koska ne leikkii kaikkia semmosia -= 

 S: = agentteja, 

(Tyttöjen haastattelu, 16.11.2015) 

 

Haastattelun aikana keskustelu kääntyy kuiskuteltaviin supisupi-salaisuuksiin. Tiinan mie-

lestä vastaava toiminta kuuluu vain tytöille. Piian käsityksen mukaan taas pojillakin voi 

olla vähän kuiskuteltavia salaisuuksia. Hannan ja Sannan mielestä tällainen toiminta liittyy 

poikien agenttileikkeihin. Leikeissä poikien on helpompaa ylittää vallitsevia sukupuoliroo-

lien rajoja (Estola, 2011, s. 43; Music, 2011, s. 146; Ylitapio-Mäntylä, 2012b, s. 79). 

Muissa sukupuolen monia esityksiä kuvaavissa käsityksissä kerrotaan tyttöjen mahdolli-

suuksista ylittää sukupuolelleen asetettuja normeja. Näissä käsityksissä kuvataan, kuinka 
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tytötkin voivat olla vahvoja, voittaa pojat, painia sekä riehaantua. Se, etteivät kaikki lapset 

noudata sukupuolen tavanomaisia piirteitä Värtön (2000, s. 91) mukaan todistaa, etteivät 

sukupuoleen tyypillisesti liitettävät ominaisuudet ole luonnollisia. Sen sijaan jokainen on 

aktiivisessa roolissa omaksuessaan sukupuolta, ja lapsen on mahdollista suhtautua kriitti-

sesti hänelle tarjottuihin malleihin sekä toimia myös tarjottuja malleja vastaan (Juvonen, 

2016, s. 42-43). 

6.2 Lasten käsityksiä sukupuolesta osana lastentarhanopettajien toimintaa 

Tekemäni analyysin mukaan lapsilla on paljon lastentarhanopettajien toimintaan liittyviä 

käsityksiä sukupuolesta. Niissä painottuvat lastentarhanopettajien sukupuolen monet esi-

tykset huomioiva toiminta sekä sukupuolten kohtaaminen yhdenvertaisina. Yli puolet tä-

män kuvauskategorian käsityksistä (55) sijoittuu näitä kuvaaviin alatason kategorioihin. 

Kolmasosa käsityksistä (34) kuvaa normatiivista sukupuolta osana lastentarhanopettajien 

lapsiin kohdistuvaa toimintaa. Lisäksi lapset toivat esiin käsityksiä lastentarhanopettajan 

omasta sukupuolesta ja siitä, kuinka se heidän mukaansa näkyy esiopetuksessa. (Kuvio 2.) 

6.2.1 Sukupuoli lastentarhanopettajien lapsiin kohdistuvassa toiminnassa  

Valtaosa lasten käsityksistä sukupuolesta osana lastentarhanopettajien toimintaa (89) kos-

kee opettajien lapsiin kohdistamaa toimintaa. Lasten käsitykset jakautuvat sen mukaan, 

kuvaavatko ne lastentarhanopettajan toimintaa normatiivisena vai sukupuolen monet esi-

tykset huomioivaa toimintana. Lasten käsitykset koskevat pääsääntöisesti sitä, ketä lasten-

tarhanopettajat komentavat, kehuvat tai kuulevat esiopetuksessa.  

Lapsen sukupuoli voi tiedostamattakin vaikuttaa siihen, kuinka lastentarhanopettaja kohtaa 

lapsen esiopetuksen arjessa (Värtö, 2000, s. 31-37). Lasten tuottaman aineiston perusteella 

voidaan huomata, kuinka lapset kokevat lastentarhanopettajien suhtautuvan tyttöihin ja 

poikiin eri tavalla. Alla olevassa haastattelukatkelmassa tytöt kertovat ketä lastentarhan-

opettajat heidän käsitystensä mukaan komentavat esiopetuksessa ja miksi: 

 L: aa, minä en oo sitä pipoa nähnykkään, (…) ketä opet komentaa täällä eskarissa? 

 H: ne jotka ei tottele, 

 S: nii (.) ja paljon poikia ne, on leikkiny ninjagouta ja pyssyleikkejä, 

 T: nii, ja kerran Veeti tuli meitä pyssyttel:ee, 
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 S: nii ja kerran pojat on heittäny mua kävyillä, 

 P: nii, 

 H: hei Liisa, nii että ku pojat heitteli käpyjä ni joku osu jotaki silmään, 

 S: ja sitte opet tuli komentaa että ei noin saa,  

 T: joo nyt mä: muistan sen, Saija kerto mulle tosta, 

 L: ketkä sitten on kiltimpiä- 

 S: [tytöt] 

 T: [tytöt] 

 H: [tytöt] 

 P: [tytöt] (että yhen kerran ku Saija ja minä ni ni leikittiin yhtä semmosta: ni jotaki 

 leikkiä ni pojat tuli muka ampuun meitä) 

 L: aijjaa. miksi tytöt on teiän mielestä kiltimpiä? 

 T: koska ne ei kovin tee tuhmia asioita, 

 L: pojatko tekee tuhmia asioita? 

 T: mm, ((nyökkää voimakkaasti)) 

 P: kyllä ne paljoki tek:ee, 

 S: nii, 

 L: minkälaisia tuhmia asioita? 

 T: no: ne ne (..) 

 P: kiusaa tyttöjä, 

 T: nii, ne heittelee meitä, ja ne heittää meitä leluilla joskus 

(Tyttöjen haastattelu, 16.11.2015) 

 

Hanna ei kuvaa lastentarhanopettajien komentavan toista sukupuolta enemmän kuin toista, 

vaan vastaa lastentarhanopettajien komentavan yleisesti niitä lapsia, jotka eivät tottele. Sen 

sijaan Tiina ja Sanna tuovat vahvasti esille käsityksensä siitä, että poikia pitää komentaa ja 

kieltää usein. Heille on selvää, että lastentarhanopettajien pitää komentaa poikia enemmän 

kuin tyttöjä. Lasten mukaan tytöt ovat kiltimpiä, koska he eivät tee tuhmia asioita kuten 

pojat. He kertovat poikien kiusaavan tyttöjä muun muassa heittelemällä leluja. 
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Poikien haastattelussa esiintyi myös normeja mukailevia käsityksiä siitä, kuinka lastentar-

hanopettajat komentavat enemmän poikia. Kysyttäessä ketä opettajat komentavat Matti ja 

Rami ovat sitä mieltä, että tyttöjäkin komennetaan, vaikkakin vähemmän kuin poikia. 

Hannu käsityksen mukaan tyttöjä ei kuitenkaan komenneta, sillä he ovat kilttejä. Hänen 

mielestään poikia komennetaan paljon enemmän kuin tyttöjä. Hannu perustelee käsitystään 

omakohtaisella kokemuksella: hän ei ole nähnyt, että lastentarhanopettajat komentaisivat 

tyttöjä. Kun kysyn miksi poikia komennetaan, pojat kertovat, että poikia komennetaan 

koska he höpöttävät, kiipeilevät eivätkä tottele.  

Tyttöjen ja poikien haastatteluryhmässä käsitykset siitä, ketä lastentarhanopettajien pitää 

komentaa, jakaantuivat tasaisemmin. Heidän mielestään esiopetusryhmässä lastentarhan-

opettajien pitää yleisesti kieltää kaikkia lapsia. Haastattelun edetessä Jenna tarkentaa, että 

hänen käsityksensä mukaan lastentarhanopettajat kuitenkin komentavat poikia enemmän. 

Lapsilla on sukupuolinormeja mukailevia käsityksiä myös siitä, kuinka lastentarhanopetta-

jat kehuvat enemmän tyttöjen vaatteita. Tämä nousi esiin useamman kerran aineistossa, 

muun muassa lasten odottaessa pääsyä jumpalle: 

 Osa lapsista jonottaa, että pääsisi jumppaamaan. Jonon perällä Sennillä on uusi paita 

 päällä. Hän ihastelee paidassa olevia paljetteja ja esittelee niitä muille. 

 S: jos mä ikinä tottuisin tähän paitaan niin (..) iik,((koskettelee paidan paljetteja)) 

 R:  tosson paljo tiraaleja ((osoittaa paljetteihin)) 

 P: ((tulee takaisin hakemiensa välineiden kanssa)) £mikäs glitterpaita täällä on nei-

 tokaisella? oot pannu vähän parempaa päälle näin jumppakeskiviikkoon? täh?£ 

 S: no, tää vähän kyllä kutittaa tää paita. 

 P: niinkö? 

 S: tässon näitä hilei[tä] ((koskettelee paidan paljetteja)) 

 P: [no] hileet kyllä kutittaa varmaan. otappa sukat pois.  

 S: mullon tossut (..) mä en kyllä aio riisua tätä t-paitaa, 

 L: (..) Senni, miltä susta tuntu ku ope kehu sun paitaa? 

 S: aika lailla (..) kivalta 

 L: aika lailla, joo:. kehuuko se Petra muitten lasten vaatteita? 

 M: oon kyllä nähny ku se Nellanki vaatteita kehuu 



57 

 

 

 L: joo, kenenkäs muun?  

 M: no: ei oikeistaan muitten. 

 J: no, joo:, ihanki monesti näitä tyttöjen. 

 L: joo, kehuuko ne poikien paitoja? 

 J: ei oikein kyllä. 

 E: ei mulla ainakaan,  

 S: ei paljoo, mutta kyllä se varmaan kehuu Jaakon paitaa kun se on niin värikäs. ja 

 sen etupuolella on vaan joku kuva joka sanoo jotaki. 

(Kenttäpäiväkirja 11.11.2015) 

 

Katkelmassa korostuu, kuinka lasten käsitysten mukaan lastentarhanopettajat pääasiassa 

kehuvat tyttöjen vaatteita. Sennin uusi paita kiinnittää Petran huomion, ja hän saa paljon 

kommentteja paidastaan. Tämä tuntuu Sennistä hänen omien sanojensa mukaan kivalta. 

Kysyn lapsilta, kehutaanko muiden lasten vaatteita samoin.  Maija kertoo, ettei oikeastaan 

muiden kuin Sennin ja Nellan vaatteita kehuta.  

Joonaksen mielestä tyttöjen vaatteita kehutaan usein, kun taas poikien paitoja ei juuri kehu-

ta. Samassa yhteydessä Esa kertoo, ettei ainakaan hänen vaatteitaan ole kehuttu esiopetuk-

sessa. Kaikissa lasten haastatteluissa lapset toivat esiin, kuinka lastentarhanopettajat kehu-

vat nimenomaan tyttöjen vaatteita. Aikuisten onkin helppo ja mielekästä kiinnittää huo-

miota tyttöjen pukeutumiseen, sillä tyttöjen vaatteissa on usein yksityiskohtia ja he esitte-

levät vaatteitaan ja niiden kauniita yksityiskohtia useammin aikuisille sekä toisille lapsille. 

Tällaisella eronteolla, joka perustuu lasten vaatetukseen, suljetaan toinen sukupuolista 

huomion ulkopuolelle. (Paju, 2013, s. 128-130.) Toisaalta Sennin mukaan lastentarhan-

opettajien on mahdollista ylittää kyseinen oletus ja kehua poikienkin vaatteita. 

Sukupuoliin liittyvät odotukset lastentarhanopettajien lapsiin kohdistuvassa toiminnassa 

tulivat esiin eräänä iltapäivänä havainnointijakson aikana: 

 Lapset syövät välipalaa. Petra tekee samalla töitä tietokoneella ja juttelee välillä 

 lasten kanssa. Petra sanoo Matille ja Janille, että jos he syövät kunnolla porkkanoita 

 ja lanttuja, heidän ”voimanpattinsa” alkavat kasvaa. Tämä aiheuttaa pojissa hilpeyt-

 tä, ja he alkavat esittelemään omia hauislihaksiaan. Välipalan jälkeen kysyn Janilta 

 asiasta. 
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 L: Jani, muistaksää ku Petra tossa äsken sano että sulle kasvaa iso voimanpatti ku 

 sää syöt näkkäriä ja porkkanaa ja kaikkea ni miltä se tuntu? 

 J: iha hyvältä. 

 L:£ iha hyvältä,£ (..) kehuuko opet paljo sua vahvaksi? 

 J: no joskus, 

 L: mistähän se johtuu? 

 J: noku mä oon vahva ja kyllä ne muitaki poikiaki kehuu joskus 

 L: no entäs kehuuko opet tyttöjä vahvaksi? 

 J: ((nyökkää)) 

 L: kasvaako sulle sitte semmonen iso voimanpatti? 

 J: mulla on jo ((näyttää hauista ja juoksee pois)) 

(Kenttäpäiväkirja 6.11.2015) 

 

Edellä olevassa katkelmassa lastentarhanopettajan toiminnassa toistuu heteronormatiivinen 

olettamus siitä, että pojat ovat vahvempia kuin tytöt (Browne, 2004, s. 69). Voimakkaaksi 

kehuminen tuntuu Janin omien sanojen mukaan hyvältä.  Jani kertoo, kuinka häntä on ai-

kaisemminkin kehuttu vahvaksi. Hän kokee jo olevansa voimakas ja näin täyttävänsä hä-

nelle asetetut heteronormatiiviset odotukset. 

Janin mukaan lastentarhanopettajat kehuvat muitakin poikia voimakkaiksi. Kun kysyn asi-

asta tarkemmin, Jani tuo ilmi, kuinka lastentarhanopettajat kehuvat tyttöjäkin vahvoiksi. 

Näin ei kyseisessä kenttäpäiväkirjamerkinnässä kuitenkaan tapahdu. Hänen käsityksensä 

mukaan siis lastentarhanopettajat voivat rikkoa yleisen olettamuksen, ja kehua myös tyttöjä 

vahvoiksi.  

Lastentarhanopettajalla voi olla tärkeä rooli sukupuolistereotyyppisen käyttäytymisen eh-

käisemisessä (Estola, 2011, s. 56). Tutkimukseeni osallistuneiden lasten käsityksien mu-

kaan ryhmän lastentarhanopettajat kohtelevat sukupuolia yhdenvertaisina. Lasten käsitys-

ten mukaan esimerkiksi kaikkia lapsia kuunnellaan esiopetusryhmässä yhtä paljon: 

 L: nii, monenlaisia leikkejä, no mites, kun teillä on täällä Petra-ope ja Tuula-ope ja 

 muitaki opettajia ni kuunteleeko ne opet kaikkia lapsia yhtä paljon? 

 H: joo, 
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 P: [joo,] 

 T: [joo,] 

 S: [joo,] 

 L: eli ihan kaikkia yhtä paljon? 

 P: joo, 

 S: joo, mutta yhesti ku mulla oli asiaa ni mulle ei heti sa- vastattu että mitä 

 L: voi, miltä se susta tuntu? 

 S: aika: (..) oudolle, yleensä kaikille vastataan että mitä, 

(Tyttöjen haastattelu, 16.11.2015) 

 

Lasten mielestä esiopetusryhmän lastentarhanopettajat kuuntelevat kaikkia lapsia yhtä pal-

jon. Sanna kertoo, kuinka hänen mielestään oli outoa, kun lastentarhanopettajat eivät ker-

ran vastanneet hänelle totutusti. Hänen mukaansa lastentarhanopettajat vastaavat kaikkien 

lasten aloitteisiin. Toisessa haastattelussa Samun ja Jennan käsitysten mukaan tytöt tulevat 

enemmän kuulluksi kuin pojat. Heitä lukuun ottamatta kaikki haastattelemani lapset olivat 

samaa mieltä siitä, ettei sukupuoli vaikuta siihen, ketkä tulevat esiopetuksessa kuulluksi. 

Lasten kertoman mukaan myös esiopetustuokioilla lastentarhanopettajat kohtaavat suku-

puolet yhdenvertaisina:  

 L: kun teillä äsken oli se tuokio missä te teitte sitä eskarikirjaa, ni saako niillä tuoki-

 oilla kaikki vastata yhtä usein? 

 M: joo, jepulijee, 

 R: kaikki saa vastata, 

 P: antaahan ne kaikkien vastata omalla vuorolla, 

 H: joku joskus ensin ja joku toinen taas joku toinen kerta ensin ja joku toinen sitten 

 joskus ja niin, 

 L: onko se kiva? 

 H: [joo,] 

 R: [joo,] 

 M: [joo,] 

 L: sehän on kiva, (..) ketä opet kehuu täällä eskarissa? 
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 M: ka[ikkia:] 

 R: [kaikkia] 

 H: [kaikkia] yhtä paljon. 

(Poikien haastattelu, 16.11.2015) 

 

Lapset ovat yhtä mieltä siitä, että kaikki saavat yhteisillä esiopetustuokioilla vastata vuoro-

tellen. Heidän käsitystensä mukaan esimerkiksi sukupuoli ei määritä, kuka saa vastata. 

Heidän mielestään myös kaikkia lapsia kehutaan esiopetuksessa yhtä paljon. Kaikkien 

haastattelemieni lasten käsitysten mukaan lastentarhanopettajat kohtaavat sukupuolet yh-

denvertaisina, eikä lapsen sukupuoli vaikuta siihen, ketä kehutaan tai kuka saa vastata esi-

opetustuokioilla. Heille lastentarhanopettajan perustehtävä näyttäytyy sukupuolesta riip-

pumattomana toimintana, kuten Ylitapio-Mäntylän (2009, s 94) mukaan yleisesti ajatel-

laan. 

Vaikka haastattelemieni lasten mukaan lastentarhanopettajat kehuvat kaikkia lapsia yhtä 

paljon, lasten vastauksista on löydettävissä eroavaisuuksia siinä, mistä tyttöjä ja poikia 

kehutaan. Lasten vastausten perusteella poikia kehutaan, koska he ovat ahkerampia. Heitä 

kehutaan jumpalla ja kun he ovat tehneet hienoja rakennelmia palikoilla. Tyttöjä kehutaan 

kun ovat siivonneet tai kun heillä on hienoja vaatteita päällä. Joskus lastentarhanopettaja 

voi lasten mukaan kehua poikienkin vaatteita, mutta harvemmin. Lasten käsitysten mukaan 

poikia siis pääsääntöisesti kehutaan toiminnasta ja tyttöjä ulkonäöstä. Lastentarhanopetta-

jien lapsiin kohdistuvaan toimintaan liittyvissä käsityksissä näkyy tässä esimerkissä suku-

puolten kahtiajako sekä erilaisuus, josta lapset eivät kuitenkaan itse tunnu olevan tietoisia. 

6.2.2 Lastentarhanopettajan sukupuoli osana lastentarhanopettajan toimintaa 

Haastatteluissa lapset jakavat käsityksiään lastentarhanopettajan omasta sukupuolesta osa-

na opettajan toimintaa:  

 L: no oisko joku muu erilaista eskarissa jossa ois vaan poikia? 

 A: hei eihän siellä oli sees opeja koska kaikki opet on tyttöjä, 

 L: onko kaikki eskariopet tyttöjä ja naisia? 

 P: on. 
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 A: no melkein kaikki. 

 S: ei, 

 L: ootteko nähny miesopea täällä eskarissa? 

 S: no [OON]  

 P: [OON]  

 J: [OON]  

 A: [OON] tuolla pienten puolella. 

 L: oisko teistä kiva jos teillä ois miesope? 

 J: öö ei, 

 P: no joo,  

 S: joo, ois, niitten kans sais painia, 

 P: nii, ja pelata, 

 L: eikö naisopet pelaa teiän kaa? 

 P: no ei, 

 S: no ei 

 J: no pellaahan, 

(Tyttöjen ja poikien haastattelu, 17.11.2015) 

 

Kysyttäessä mikä olisi eri tavalla vain poikien esiopetusryhmässä verrattuna lasten nykyi-

seen ryhmään, Anna saa oivalluksen, ettei kyseisessä ryhmässä olisi opettajia. Hän peruste-

lee vastaustaan sillä, että hänen mukaansa kaikki opettajat ovat tyttöjä. Pekka on samaa 

mieltä Annan kanssa. Heillä on perinteinen käsitys lastentarhanopettajan ammatista vah-

vasti naisvaltaisena alana (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 74). Myöhemmin Anna tarkentaa, 

että melkein kaikki lastentarhanopettajat ovat hänen mielestään tyttöjä.  

Kaikki lapset kuitenkin vastaavat yhtä aikaa ja ponnekkaasti, että he ovat nähneet mies-

opettajan päiväkodin toisessa ryhmässä. Lasten omakohtaiset kokemukset ovat siis laajen-

taneet heidän käsitystään siitä, että myös mies voi työskennellä päiväkodissa (Ylitapio-

Mäntylä, 2012a, s. 91). Pekan ja Samun käsityksen mukaan mies- ja naislastentarhanopet-

tajien toiminnassa on eroja. Heistä olisi kiva, jos esiopetusryhmässä olisi mieslastentarhan-
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opettaja, sillä heidän mielestään naislastentarhanopettajat eivät pelaa tai paini heidän kans-

saan. 

Lisäksi monet pojat kertovat omassa haastattelussaan vastaavia käsityksiä, etteivät naislas-

tentarhanopettajat pelaa heidän kanssaan. Heidän mielestään miesopettaja pelaisi enem-

män. Pelaaminen näyttäytyy näille lapsille perinteisen sukupuolittuneen työjaon mukaisesti 

miehille ominaisena toimintana (Ylitapio-Mäntylä, 2009, 94-95, 98), jota naislastentarhan-

opettajat eivät tee. Toisaalta samaisessa poikien haastattelussa Hannu on sitä mieltä, että 

naislastentarhanopettajatkin pelaavat joskus lasten kanssa. Edellä kuvatussa haastattelukat-

kelmassa Jenna on Hannun kanssa samaa mieltä asiasta. Heidän mielestään naisen on siis 

mahdollista ylittää kyseinen normi.  

6.3 Lasten käsityksiä sukupuolesta osana esiopetuksen muuta toimintaa 

Tietynlaista kuvaa sukupuolesta rakennetaan, toisinnetaan sekä vahvistetaan yhteiskunnan 

ja yhteisöjen käytännöillä (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 71). Edellä mainittujen käsitysten 

ohella löysin lasten tuottamasta aineistosta käsityksiä, jotka eivät suoraan kuvaa lasten tai 

lastentarhanopettajien toimintaa, vaan yleisemmin sukupuolta osana esiopetuksen arkea. 

Näistä käsityksistä lähes kaikki (6) kuvasivat normatiivista näkemystä sukupuolesta osana 

esiopetuksen muuta toimintaa. Lisäksi lapset toivat esiin pari yksittäistä käsitystä, joiden 

mukaan sukupuoli ei vaikuta esiopetuksen arkeen. (Kuvio 2.) 

Pajun (2013, s. 114) väitöstutkimuksen mukaan lasten vaatteet ovat ajallisesti merkittäväs-

sä osassa päiväkotien arjessa. Seuraavassa katkelmassa Sari kuvaa tyttöjen ja poikien pu-

keutumista normatiivisen sukupuolijaottelun kautta: 

 Aamupäivällä on ollut jumppaa, ja nyt lapset pukevat taas vaatteita päälleen. Saria 

 pukeminen turhauttaa. 

 S: ääh.. oikeeesti, mä en vaa halua vaa, oikeesti Liisa voitsä auttaa? ku minä vaan en 

 ku >ees taas ees taas ees taas< sukkahousut, legginsit, sukkahousut, legginsit, sukka- 

 L: mikä nyt neuvoksi? 

 S: siis mä oon jo neljä kertaa vaihtanu:: 

 L: onko sulla sukkia? 

 S: no ei, (..)  tää on niin hankalaa ku tyttöillä vaa pittää vaihtaa aina,  

 L: mikä siinä on niin vaikeeta? 
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 S: ku pitää näitä vaatteita aina vaihtaa ku mä en jaksa:, sukkahousut, legginsit, suk-

 kahousut, legginsit, aina vaa tyttöillä, 

 L: oisko sitte helpompi jos olisit poika? 

 S: no ois varmaan, ku eihä niitten ikinä tartte (…) (--) 

(Kenttäpäiväkirja, 11.11.2015) 

 

Sukupuolta esitetään ja tehdään näkyväksi erilaisin keinoin ja tyylein, esimerkiksi vaatteil-

la (Butler, 2006, 234-236; Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 72). Paju (2013, s. 120) esittää, että 

kulttuuriset konventiot määrittävät, mitkä vaatteet nähdään kullekin sukupuolelle suotavi-

na. Kenttäpäiväkirjaan kirjoittamastani episodista välittyy Sarin normatiivinen käsitys ni-

menomaan tyttöjen pukeutumisen vaikutuksista esiopetuksen arkeen. Tulee kuitenkin 

muistaa, että lasten vaatteet edustavat kotona tehtyjä ratkaisuja, sillä ne ovat kodin kon-

tekstissa saatuja ja valittuja (m.t., s. 114-115). 

Sarin mielestä tyttöjen pitää vaihtaa vaatteita useammin päivän aikana kuin poikien. Hän 

kokee jumpan jälkeisen vaatteiden vaihdon turhauttavana ja uskoo, että pääsisi helpommal-

la pukeutumistilanteissa jos olisi poika. Tyttöjen ja poikien erilaisuutta ylläpidetään muun 

muassa pukeutumisella, ja vaatteilla usein viestitetään joko miehisyyttä tai naiseutta (Yli-

tapio-Mäntylä, 2012b, s. 74). Sari tuo useamman kerran katkelmassa ilmi, että hänen mie-

lestään sukkahousujen ja legginsien vaihtorumba kuuluu nimenomaan vain tytöille. Kuten 

Pajun (2013, s. 129-130) tutkimuksessa, myös tutkimani esiopetusryhmän lapset pukeutu-

vat pääsääntöisesti perinteisen tyttö –poika –jaottelun mukaan.  

Niin ikään puhuttaessa esiopetuksen roolivaatteista, lasten tuottamasta aineistosta nousee 

esiin sukupuolten kahtiajako: 

 Iltapäivällä Teemu ja Juho miettivät mitä he alkaisivat tekemään. He tulevat huonee-

 seen, jossa on viime aikoina leikitty paljon merenneitoleikkiä. He huomaavat lattial-

 la olevat merenneitoasut ja naureskelevat idealle merenneitoleikistä.  

 L: miksi noi merenneitoasut on teistä hassuja? 

 J: ne on ärsyttäviä ja tyhmiä! 

 L: miksi? 

 J: siksi ku ne on tyttöjen 

 L: onko täällä pojille mittää tommosia roolivaatteita? 
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 T: ei 

 J: no ei, täällä on vaan tyttöille 

 L: voiko näillä leikkiä pojatki? 

 J: eipä oikeestaa, en mä ainakaa 

 L: no haluaisitteko te että ois pojillekki? 

 T: joo 

 L: minkälaiset ois hyvät? 

 J: öö (..) merirosvot. ZOMBI! 

 T: nii:: 

 J: zombit ois just hyvät 

 L: mm, 

 J: zombit on parhaitan niinku ne voi tehä ite sillai oikeesti vaikka syyä tyttöjä! Hei 

 meniskö tää auto näin vai nä:in?  

 Lapset alkavat leikkiä pikkuautoilla ja keskustelu siirtyy autoihin. 

(Kenttäpäiväkirja 11.11.2015) 

 

Teemu ja Juho tuovat kenttäpäiväkirjaan kirjoittamassani episodissa esiin, kuinka esiope-

tusryhmän roolileikkivaatteet ovat heidän mielestä yksinomaan tyttöjä varten. Esillä olevat 

merenneitoasut ovat heidän mielestään hassuja, jopa ärsyttäviä ja tyhmiä. Heidän mieles-

tään esiopetusryhmässä on tarjolla vain tytöille tarkoitettuja roolivaatteita, joilla pojat eivät 

voi leikkiä. Kun kysyn, minkälaiset roolivaatteet heidän mielestään olisivat hyviä pojille, 

pojat vastaavat merirosvo- ja zombiasujen olevan ”just hyviä”. Poikien käsitysten mukaan 

esiopetusryhmän roolileikkivälineistö on normien mukaisesti jakautunut tyttöjen ja poikien 

leikkejä varten (Ylitapio-Mäntylä, 2012b, s. 76). Toisten lasten mielestä niin tyttöjen kuin 

poikien on mahdollista leikkiä kaikilla roolivaatteilla, kuten alaluvussa 6.1.1 käy ilmi. 

Osa lapsista toi haastattelussa esille, ettei heidän mielestään sukupuoli vaikuta esiopetuk-

sen arkeen:  

 L: juu, no vaikuttaako teiän mielestä täällä eskarissa jotenki se että täällä on tyttöjä 

 ja poikia? 

 A: mun mielestä se vaikuttaa sillä tavalla että tulee uusia ystäviä, 
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 J: joo ja vaikuttaa siihen kun mennään ulos. 

 L: miten se vaikuttaa siihen kun mennään ulos? 

 J: no:  

 A: jos siinä olis vaikka että ensimmäisesti poika ja sitte tyttö ja silleesti, 

 J: nii, 

 P: mun mielestä se ei kyllä oikeenkaan vaikuta, 

 S: ei mitenkää. 

(Tyttöjen ja poikien haastattelu, 17.11.2015) 

 

Aluksi Anna kertoo sukupuolen vaikuttavan esiopetuksen arkeen siten, että lapsen on mah-

dollista saada uusia ystäviä. Tämä käsitys kuvaa lasten keskinäisiä suhteita sukupuolesta 

riippumattomina – sukupuoli ei Annan käsityksen mukaan rajoita ystävyyssuhteiden syn-

tymistä. Keskustelun edetessä Anna esittää myös normatiivisen käsityksen, jonka mukaan 

lähdettäessä ulos lapset järjestäytyvät jonoihin niin, että tytöt ja pojat vuorottelevat jonos-

sa. Tyttöjen ja poikien vuorottelua käytetään tyypillisesti etenkin rauhoittamaan poikien 

levottomuutta. Tällöin vahvistetaan sukupuolijakoa ja sukupuoliin liitettyjä attribuutteja 

(Paju, 2013, s. 99-100.) Jenna on Annan kanssa samaa mieltä asiasta. Tässä ajattelumallis-

sa lapsen sukupuoli määrää hänen paikkansa jonossa. Vastaavaa sukupuolen mukaista ja-

kautumista esiintyy usein myös muissa arjen käytänteissä (Connell, 2010, s. 5; Rossi, 

2010, s. 23). 

Lapsi ei kuitenkaan ole pelkkä passiivinen vastaanotin, joka omaksuu ulkoapäin tulevia 

asenteita siitä, kuinka esimerkiksi sukupuoli vaikuttaa esiopetukseen (Huuska, 2012, s. 

222). Pekka ja Samu vastaavat Annan esittämään väitteeseen, ettei sukupuoli heidän mie-

lestään millään tavalla vaikuta esiopetuksen toimintaan. Nämä jäävät kuitenkin yksittäisik-

si asiaa kuvaaviksi ilmaisuiksi lasten tuottamasta aineistosta. Muutoin lapset tuovat tutki-

musaineistossa esille, kuinka sukupuoli tavalla tai toisella heidän mielestään näkyy esiope-

tuksen arjessa. Niin ikään Samu ja Pekka ilmaisevat samanlaisia käsityksiä muualla aineis-

tossa. 
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7 Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolesta 

Tutkielmani tässä luvussa tarkastelen yksityiskohtaisemmin lastentarhanopettajien käsityk-

siä sukupuolesta osana esiopetusta. Tekemäni fenomenografisen analyysin pohjalta olen 

jakanut käsitykset kolmeen kuvauskategoriaan sekä niitä kuvaaviin alatason kategorioihin. 

Lastentarhanopettajien sukupuoliin liittyviä käsityksiä kuvaan tiivistetysti kuvioissa 3.  

Kuten lasten, myös lastentarhanopettajien tuottamasta aineistosta on havaittavissa lasten ja 

lastentarhanopettajien toimintaan sekä esiopetuksen muuhun toimintaan liittyviä käsityksiä 

sukupuolesta (Kuvio 3). Tulevissa alaluvuissa kuvaan tarkemmin kunkin kuvauskategorian 

sisällön sekä tarkastelen lastentarhanopettajien tuottamia käsityksiä suhteessa aikaisem-

paan teoriatietoon.  Luotettavuuden takaamiseksi hyödynnän tulosten tarkastelussa aineis-

tositaatteja. 

 

 

Kuvio 3. Lasten käsityksiä sukupuolesta osana esiopetuksen kontekstia (soveltaen Talus, 

2015, s. 23).  
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Kuviossa 3 kuvaan lastentarhanopettajien käsitysten jakaantumista kuvaus- ja alatason 

kategorioihin. Olen tässäkin kuviossa merkinnyt kuvaus- ja alatason kategorioiden jälkeen 

sulkuihin kyseiseen kategoriaan sijoittuneiden yksittäisten ilmaisujen määrän sekä kuvan-

nut normatiivista sukupuolta kuvaavia käsityksiä tummemmilla ja sukupuolen monia esi-

tyksiä kuvaavia käsityksiä vaaleammilla värisävyillä. Löytämiäni tutkimuskysymyksen 

kannalta merkityksellisiä ilmauksia on vähemmän kuin lasten tuottamassa aineistossa, sillä 

tutkimukseeni osallistui kaksi lastentarhanopettajaa, kun taas havainnoin 15 ja haastattelin 

11 lasta. Kuviosta 3 nähdään, että olen jakanut lastentarhanopettajien käsitykset sukupuo-

lesta samoihin kolmeen kuvauskategoriaan kuin lasten käsitykset. Lastentarhanopettajien 

tuottaman aineiston kuvauskategoriat jakautuvat 15 alatason kategoriaan. (Kuvio 3.) 

Tekemäni analyysin perusteella kuvauskategoria Sukupuoli osana lasten toimintaa jakau-

tuu kuuteen alatason kategoriaan. Lastentarhanopettajien käsitykset sukupuolesta osana 

lasten toimintaa jakautuvat käsityksiin normatiivisesta sukupuolesta ja sukupuolen monista 

esityksistä osana lasten leikkiä, muuta toimintaa sekä lastentarhanopettajiin kohdistuvaa 

toimintaa. Tähän kuvauskategoriaan lukeutuvat myös käsitykset kokemuksista sukupuoles-

ta osana lasten toimintaa. Sukupuoli osana lastentarhanopettajan toimintaa rakentuu nel-

jästä alatason kategoriasta: opettajien lapsiin kohdistuvasta normatiivisesta ja sukupuolen 

monet esitykset huomioivasta toiminnasta sekä käsityksistä sukupuolesta osana lastentar-

hanopettajan toimintaa esiopetuksessa. Kuvauskategoria Sukupuoli osana esiopetuksen 

muuta toimintaa muodostuu viidestä alatason kategoriasta. Näitä ovat: sukupuoli näkyy 

esiopetuksen arjessa, normatiivinen sukupuoli osana esiopetuksen muuta toimintaa, suku-

puolet yhdenvertaisina ja sukupuolen monet esitykset esiopetustuokioilla sekä yhteiskun-

nallinen muutos sukupuoleen suhtautumisessa. 

Kun kuvauskategorioita tarkastellaan vertikaalisesti, nähdään lastentarhanopettajien käsi-

tysten jakautuvan tasaisemmin eri kuvauskategorioihin kuin lasten (kts. Kuvio 2 ja Kuvio 

3). Samoin kuin lapsilla, lastentarhanopettajilla on tämän tutkimuksen mukaan eniten käsi-

tyksiä sukupuolesta osana lasten toimintaa. Heillä on suhteessa enemmän käsityksiä lasten-

tarhanopettajien toiminnasta kuin lapsilla. Laatimani haastattelurunko painotti sekä lasten 

että lastentarhanopettajien toimintaa (LIITE 4), ja mitä luultavimmin tästä syystä nämä 

aiheet painottuvat lastentarhanopettajien vastauksissa. 
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7.1 Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolesta osana lasten toimintaa 

Lasten toimintaan liittyvän kuvauskategorian käsitykset sukupuolesta koostuvat leikeistä 

sekä lasten aikuisiin kohdistuvasta ja muusta toiminnasta. Näissä käsityksissä painottuvat 

normatiiviset käsitykset sukupuolesta, vaikka lastentarhanopettajilla on myös sukupuolen 

monet esitykset huomioivia käsityksiä lasten toiminnasta. Lisäksi lastentarhanopettajilla on 

käsityksiä siitä, kuinka lasten omat kokemukset sukupuolesta heijastuvat lasten toimintaan. 

(Kuvio 3.)  

7.1.1 Sukupuoli lasten leikeissä 

Lastentarhanopettajien työnkuvaan kuuluu muun muassa lasten toiminnan havainnointi 

leikkitilanteissa (Helenius & Korhonen, 2005, s. 25). Tätä kautta heille on muodostunut 

käsityksiä lasten leikkitoiminnasta ja siitä, kuinka sukupuoli näissä tilanteissa näyttäytyy. 

Usein lasten toimintaa tarkastellaan varhaiskasvatuksessa itsestään selvästi suhteessa kult-

tuurissa vallitseviin sukupuolikategorisointeihin (Robinson & Díaz, 2006, s. 133-135). 

Samoin lastentarhanopettajien tuottamasta aineistosta on löydettävissä sukupuolikategori-

sointeja mukailevia käsityksiä sukupuolesta osana lasten leikkejä. 

Lasten leikkiin liittyvät toiminnan kuvaukset ovat lastentarhanopettajien tuottamassa ai-

neistossa pääasiassa sukupuolen osalta normatiivisia. Ajatus leikkien ja leikkiroolien ja-

kaantumisesta sukupuolen mukaan onkin hyvin yleinen (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 103; 

2012b, s. 76). Esimerkiksi havainnointijakson aikana lastentarhanopettajien puheista ilme-

ni, kuinka heidän mielestään lasten leikit pääsääntöisesti jakautuvat tyttöjen ja poikien 

leikkeihin: 

 On iltapäivä ja lapset saavat leikkiä vapaasti. Siirryn eteistilaan Tuulan viereen, jos-

 sa ryhmä poikia rakentelee rakennuspalikoilla.  

 L: oli kyllä aivan ihana tunnelma tuolla merenneitoleikissä. 

 T: se on kyllä ihana ku vieläkö pystyis seuraamaan. 

 L: mm. 

 T: joo 

 L: leikkiikö tytöt sun mielestä täällä enemmän tämmöstä, tommosta niinku 

 T: roolileikkiä? 
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 L: nii, roolileikkiä 

 T: kyllä. 

 L: mm.  

 T: ja just mietin että nämähän niinku rakentelee ihan kauheesti ja näillä palikoilla 

 nimenomaan ((nyökkää poikiin päin)) 

 L: mm ((Petra tulee paikalle ja kertoo Tuulalle mitä hän on rakentanut toiseen huo-

 neeseen merenneitoleikkiä varten.)) 

 T: Liisa tuossa just sano että ihana oli, eikö ookki tytöillä, onhan huomattavasti 

 enemmän roolileikkiä? 

 P: on. no kyllä sä nyt varmaan itekki näät ku täällä käytännössä ei nämä ((vilkaisee 

 poikiin)) 

 T: *ei nämä ((pojat)) ala merenneitoo leikkimään* 

 L: joo, 

(Kenttäpäiväkirja, 10.11.2015) 

 

Molemmat lastentarhanopettajat käsittävät roolileikit ensisijaisesti tyttöjen leikkeinä ja 

rakenteluleikit poikien leikkeinä. Ajatus siitä, etteivät pojat ala leikkimään merenneitoleik-

kiä tuntuu tutkimukseeni osallistuneista lastentarhanopettajista itsestään selvältä. Tämä 

käsitys mukailee yleistä sukupuolinormatiivista tulkintaa lasten leikeistä. Tulee kuitenkin 

muistaa, etteivät kaikki leikit jakaudu sukupuolen perusteella. (Estola, 2011, s. 48-49.)  

Huomionarvoista on, että aikuiset usein tietämättään vahvistavat sukupuolien välisiä eroja 

monin tavoin. Sukupuolen mukaista toimintaa tuetaan tiedostamatta esimerkiksi tarjoamal-

la lapsille leikkejä sukupuolen mukaan. (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 103-104.) Lastentar-

hanopettajilla on selkeä käsitys siitä, etteivät esiopetusryhmän pojat alkaisi leikkimään 

merenneitoleikkiä. Tästä huolimatta he ovat päättäneet rakentaa erillisen nurkkauksen me-

renneitoleikkiä varten. Kumpikaan lastentarhanopettajista ei kuitenkaan tuo ilmi, että edel-

lä kuvattu merenneitoleikki olisi rakennettu nimenomaan tyttöjä varten. Aikuisten tuotta-

man sukupuolistavan leikkikulttuurin on helppo elää päiväkotiryhmissä, joissa aikuiset 

ohjaavat lapsia perinteisten sukupuoliodotusten mukaan (m.t., s. 102). 

Lastentarhanopettajat kertoivat myös sukupuolen monet esitykset huomioivista käsityksis-

tään. Alla olevassa haastattelukatkelmassa Petra kuvaa edelleen leikkien kahtiajakautumis-

ta, mutta esittää samalla normeja rikkovia käsityksiä sukupuolesta osana lasten leikkejä: 
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 P: mutta sitte mää mietin niitä leikkejä niinni, kyllähän näillä se näkkyy näissä lei-

 keissä, että kyllähän niinku tytöt leikkii enemmän näitä £@tyttöjen@£ prinsessa ta:i 

 jotain nukke (..) joillakin pikkueläimillä (..) no, pojilla näkkyy enemmän ehkä sem-

 moset rakentelut tai näin (..) mutta kyllähän tytötki rakentellee, vaikka legoilla, mut-

 ta ne on ehkä sitten enemmän semmosten pikkueläinten tai joku tämmönen koti tai 

 että seki niinku menee sitte semmoseen.  

 L: joo,  

 P: mut siinä oli poikakoiraki siinä leikissä, että menikö ne leikkiin kotista sillä lailla 

 että oliko se isä vai mikä, mutta lähti semmoseen niinku kotileikkiin mitä nämä 

 meiän mukulat ei välttämättä tee, 

 L: mm. 

 P: niinkö pojat, mutta tuota.. kyllä se, kyllä se näk:yy leikeissä, mutta (…) ei aina. 

(Lastentarhanopettajan 1 haastattelu, 19.11.2015) 

 

Haastattelukatkelmasta ilmenee, että Petran mielestä sukupuoli näkyy lasten leikeissä ja-

kautumisena tyttöjen ja poikien leikkeihin. Hänen käsitystensä mukaan tyttöjen leikeissä 

painottuvat tytöille tyypilliset prinsessa-, nukke- ja pieneläinleikit. Poikien leikeissä yleisiä 

ovat erilaiset rakenteluleikit. Toisaalta hänen ymmärryksensä mukaan tytötkin voivat ra-

kennella esimerkiksi legoilla, vaikkakin eri tarkoituksessa kuin pojat. Näin tytöt rikkovat 

leikkien jakautumista sukupuolen mukaan. Petra nostaa esiin, että vaikka sukupuoli näkyy 

usein lasten leikeissä, se ei aina ole leikkitoimintaa määrittävä tekijä. Hänen mielestään 

esimerkiksi pojatkin voivat rikkoa vallitsevia sukupuolinormeja ja leikkiä kotileikkiä. 

Myös Tuula kuvaa omassa haastattelussaan, kuinka pojatkin voivat osallistua roolileikkei-

hin, ja kuinka tytöt ja pojat voivat leikkiä keskenään roolileikeissä. 

Sitaatin loppupuolella Petra kuitenkin pohtii, mihin rooliin pojat kotileikissä asettuvat. 

Hän kuvaa tässä pojalle mahdollisina rooleina poikakoiran tai isän rooleja. Tällainen rooli-

jako noudattaa varhaiskasvatuksessa toistuvaa perinteistä heteronormatiivista jaottelua 

naisten ja miesten rooleihin (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 107). Leikin sukupuolisen moni-

naisuuden näkeminen voi olla haastavaa, sillä poikien ja tyttöjen leikkien erot voivat tuntua 

itsestään selviltä, eikä niitä kyseenalaisteta (Ylitapio-Mäntylä, 2012b, s. 80-81). 
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7.1.2 Sukupuoli lasten muussa toiminnassa 

Leikin lisäksi lastentarhanopettajien vastauksista on löydettävissä muuhun lasten toimin-

taan liittyviä käsityksiä. Nämä käsitykset jakautuvat sen mukaan, noudattelevatko ne vallit-

sevia sukupuolinormeja vai rikkovatko ne niitä. Lastentarhanopettajien lasten muuhun toi-

mintaan liittyvissä käsityksissä korostuu normatiivinen sukupuoli enemmän kuin sukupuo-

len monet esitykset. (Kuvio 3.) 

Lasten muuhun toimintaan liittyvät normatiiviset käsitykset kuvaavat muun muassa kuinka 

pojat eivät halua askarrella tytöille suunnattuja korttipohjia, tanssia balettia tai suhtautuvat 

negatiivisesti meikkeihin ja niistä jutusteluun. Etenkin puhuttaessa hienomotorisista tai-

doista normatiiviset käsitykset sukupuolesta painottuvat: 

 L: joo, huomaatko että omassa toiminnassa tulis kiinnitettyä siihen sukupuoleen 

 jollaki tavalla huomiota?  

 T: no semmonen tullee, tullee mieleen että et sitte jotku tämmöset hienomotoriset 

 taidot esimerkiksi. voi olla esikouluikäsillä pojilla ettei ole niin vahvat. 

 L: joo. 

 T: koska mä oon aina sanonu monesti, no niin no tässä on nyt taas sitte sukupuoli

 rooli tämmönen niinku että monet on toiminnan miehiä, elikkä ne tykkää enemmän 

 leikkiä ku  tehä jotaki askarteluhommia, piirtämisiä. voi olla että vähemmän käyttä-

 ny kynnää ja muuta että se pittää huomioia. 

 L: kyllä. 

 T: monesti sitte että, mutta sekään ei oo niinku sidottu siihen sukupuoleen että jotku 

 tosi, tosi tuota ja riippuu vuodesta ja riippuu lapsista. et tavallaan ymmärtää niinku 

 poikia siinä jos ei oo kynäote niin hyvä ja tämmönen. ei oo tullu niin paljoo harjo-

 tusta.  

(Lastentarhanopettajan 2 haastattelu 19.11.2015) 

 

Tuula käyttää termiä ”toiminnan miehet” kuvaillessaan poikien viihtyvän enemmän fyysi-

sesti aktiivisen toiminnan kuin hienomotoristen tehtävien parissa. Kasvattajien puheessa 

etenkin perinteiset sanonnat ja sananlaskut uusintavat sukupuolijaottelua (Ylitapio-

Mäntylä, 2009, s. 81). Samalla hän tulee yhdistäneeksi liikkeen ja fyysisen aktiivisuuden 

nimenomaan poikiin. Hän tuo ilmi tiedostavansa, että kyseessä on stereotyyppinen käsitys 

poikien toiminnasta. Katkelman lopussa Tuula kuitenkin sanoo, ettei vastaava jakautumi-

nen hänen mielestään ole sidottu sukupuoleen. Hänen mielestään toiminnan jakautuminen 
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riippuu enemmänkin lapsista. Tuula tuo haastattelussaan esiin paljon vastaavanlaisia käsi-

tyksiä siitä, kuinka lapsen persoona määrittää lapsen toimintaa enemmän kuin sukupuoli. 

Vastaavat käsitykset ovat sukupuolisensitiivisen kasvatusajattelun mukaisia (Katainen, 

2015, s. 24), ja rikkovat lasten toimintaan liitettyjä normatiivisia käsityksiä sukupuolesta. 

Petra kuvaa toiminnan jakautumista hyvin pitkälti samalla tavalla: 

 

 P: että kyllä ne niinku (..) no esimerkiksi nyt ku mää teippailin nuita, näitä ((osoittaa 

 kannettavaa)) ni ni nehän varmaan just aattelee että meki ollaan tutkijoita että näin ja 

 on tehty jotku pikku läppärit tai näin ni ni vois kai ne pojatki tehä ne läppärinsä ja 

 tutkia mutta kyllä ne tytöt tuolla pöyän ääressä enemmän värkkää ja (..) 

 L: että sitä hienomotoriikkaa on siis tytöillä enempi? 

 P: nii, on niillä. ja sitte pojilla enempi sitte että saahaanko me mennä tonne pellaan 

 tai tämmöstä, että enemmän sieltä niistä lasten omista tarpeista ja näistä, 

(Lastentarhanopettajan 1 haastattelu 19.11.2015) 

 

Tässä katkelmassa Petra kuvaa, kuinka tytöt harjoittelevat esiopetuksessa enemmän hie-

nomotorisia taitoja kuin pojat. Hänen mukaansa tytöt työskentelevät mielellään pöydän 

ääressä, kun taas pojat viettävät mieluummin aikaansa pelaillen. Näin ollen myös Petra 

yhdistää fyysisen aktiivisuuden poikiin. Tämä käsitys noudattaa sukupuolinormatiivista 

käsitystä, jossa tytöt ohjautuvat pöydän ääreen ja pojat fyysisen toiminnan pariin (Ylitapio-

Mäntylä, 2009, s. 98).  

Toisaalta Petralla on yleisiä normeja rikkova käsitys, jonka mukaan pojatkin voisivat viih-

tyä pöytähommien ääressä. Hänen mielestään lasten tarpeiden tulisi määrittää heidän toi-

mintaansa sukupuolen sijaan. Tällaiset käsitykset, joissa lapsi pyritään näkemään yksilönä, 

eikä vain biologisen sukupuolensa edustajana, ovat niin ikään sukupuolisensitiivisen peda-

gogiikan mukaiset (Ylitapio-Mäntylä, 2012c, s. 183-184, 186).  

Edellä mainittujen käsitysten lisäksi lastentarhanopettajien tuottamasta aineistosta on löy-

dettävissä heteronormatiivisia käsityksiä lasten keskinäisistä suhteista: 

 Ryhmässä järjestetään aamupiiri, jossa käydään läpi muun muassa päivämäärä ja 

 sää. Veeti ja Matti kiusoittelevat Paulaa. He tökkivät Paulaa sormilla, kutittelevat ja 

 hihittelevät. Paula viittaa, ja kertoo tästä tuokiota vetävälle Tuulalle. Tuula vastaa 

 hänelle: ”Pojat vaan haluaa ärsyttää sinua Paula kun ne tykkää sinusta, älä sinä 
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 niistä välitä.” Tämän jälkeen tuokio jatkuu normaalisti. Veeti ja Matti hihittelevät ja 

 kuiskuttelevat  keskenään, mutta eivät enää koske Paulaan. 

(Kenttäpäiväkirja, 12.11.2015) 

 

Toiminnallaan Tuula uusintaa heteronormatiivisuuden mukaisia olettamuksia lasten väli-

sistä suhteista. Hän tuottaa tilanteessa sukupuolittuneita tulkintoja ja käyttää sukupuolten 

vastakkainasetteluun liitettyjä oletuksia puheen resursseina. Paulan härnääminen näyttäy-

tyy kiinnostuksen osoittamisen merkkinä, ja tyttöjen ja poikien väliset suhteet romantisoi-

tuvat. (Alasuutari, 2016, s. 129-130.) Samalla Paulasta tulee poikien miehisen toiminnan 

kohde. Myös toisessa yhteydessä Tuula tulee romantisoineeksi tyttöjen ja poikien keskinäi-

siä suhteita: 

 Iltapäivän vapaan leikin aikaan lapset touhuavat kukin omiaan. Osa lapsista kirjoit-

 telee viereisessä huoneessa toistensa nimiä vihkoon ja piirtelee sydämiä. Istun soh-

 valla Tuulan kanssa. 

 T: näiksä ku ne oli ihan että. 

 L: mmm. niillä oli niitä sydänjuttuja, joo. 

 T: Mikko  

 L: ja sitte Jukka lähti siihen kans että kysy multa että miten kirjotetaan Ullan koko 

 nimi ja näin. 

 T: ku mä näin sen paperin ja mä mietinki että näinkö mä oikein et siinä luki jonku 

 tytön nimi ku se tästä oikein näi ((esittää nopeaa kävelyä ja vilkuilua)) 

 L: £joo£ 

 T: mä mietin että varmaan näin väärin. ai se oliki sitte 

 L: joo. onko tänä vuonna ollu paljo niinku tämmösiä-  

 T: ei vielä. mut nyt näköjään alakaa olla. keväällähän se tiivistyy sitte, keväällähän 

 se on. 

 L: nii,  

 T: mm, £rakkautta ilmassa£ 

 Tuula alkaa juttelemaan lasten kanssa säästä ja tulevan viikonlopun suunnitelmista 

(Kenttäpäiväkirja, 6.11.2015) 
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Tässä kenttäpäiväkirjan katkelmassa Tuula kiinnittää huomiota poikien ja tyttöjen kaveri-

suhteisiin heteronormatiivisesta näkökulmasta. Rinnastamalla vastakkaista sukupuolta ole-

vien lasten kaverisuhteet parisuhteisiin hän tuottaa heteronormatiivisuuden ja sukupuoliste-

reotypioiden mukaisia olettamuksia lasten toiminnasta. Näitä olettamuksia tuotetaan usein 

toistuvasti ja johdonmukaisesti puhuttaessa esimerkiksi lapsen leikkikavereista tai leikeis-

tä. (Alasuutari, 2016, s. 129-131.)  

Kun kysyn onko vastaavaa toimintaa esiintynyt aikaisemmin ryhmässä, Tuula kertoo vas-

taavan käytöksen lisääntyneen pikkuhiljaa ja yleistyvän kevään myötä.  Tuolloin hän toteaa 

vanhan sanonnan mukaisesti olevan rakkautta ilmassa. Kasvattajien puheessa etenkin pe-

rinteiset sanonnat ja sananlaskut uusintavat sukupuolijaottelua (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 

81). 

Lisäksi Tuulan haastattelussa esiintyy lasten aikuisiin kohdistuvaan toimintaan liittyvä 

käsitys kysyttäessä hakevatko toiset lapset enemmän aikuisen huomiota: 

 L: Joo, voiko niistä lapsista sitte huomata että hakeeko tytöt tai pojat enemmän sitä 

 aikuisen huomiota? 

 T: Seki riippuu, se riippuu lapsista. Mut kyllä tuntuu että tänä vuonna tytöt ehkä 

 jotenki enemmän.  

(Lastentarhanopettajan 2 haastattelu 19.11.2015) 

 

Tuulan vastauksen perusteella kuluneen syksyn aikana tytöt ovat hakeneet enemmän ai-

kuisten huomiota ryhmässä. Tämä käsitys noudattaa perinteistä ajattelutapaa varhaiskasva-

tuksessa, jonka mukaan tyttöjen tilat ovat olleet enemmän aikuisen lähellä (Ylitapio-

Mäntylä, 2009, s. 106). Niin ikään Pajun (2013, s. 125) väitöstutkimuksen mukaan tytöt 

hakeutuivat useammin aikuisten läheisyyteen. Lasten käyttäytyminen kuitenkin Tuulan 

mukaan vaihtelee lapsiryhmittäin. Petra ei tuo vastaavaa sukupuolten välistä jaottelua esiin 

omassa haastattelussaan. Samassa lapsiryhmässä työskentelevien lastentarhanopettajien 

käsitykset samasta aiheesta voivat vaihdella omakohtaisten kokemusten ja tulkintojen mu-

kaan, sillä käsitykset ovat aina subjektiivisia (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165; Niikko, 

2003, s. 14, 27; Uljens, 1989, s. 21). 
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7.1.3 Kokemukset sukupuolesta osana lasten toimintaa 

Molemmat tutkimukseeni osallistuneista lastentarhanopettajista nostivat haastatteluissaan 

esiin kotien merkityksen lasten sukupuoleen liittyvien käsitysten muodostumisessa: 

 L: nii, 

 P: (..) niin, että kuin pitkälle ne tullee niinku kotua. semmoset että tää on poikien tai 

 tää on tyttöjen, ei pojat tanssi balettia tai. kyllähän se nii on, mehän täällä tuetaan 

 kotien kasvatustyötä £että kukin tyylillään£ mutta sitte että se että ei tosiaankaa en 

 ite koe että mää niinku hirveesti rajaisin niitä leikkejä tai muuta, 

(Lastentarhanopettajan 1 haastattelu 19.11.2015) 

 

Petra pohtii, kuinka pitkälti lasten käsitykset sukupuolesta juontavat juurensa kotoa opi-

tuista malleista. Hän miettii, juontaako sukupuolen mukainen jaottelu esimerkiksi tanssin 

suhteen juurensa lasten kotikasvatuksesta. Lasten kasvuympäristöllä on vaikutusta siihen, 

kuinka he omaksuvat yhteisön sukupuolelle ominaisia toimintatapoja ja piirteitä (Huopai-

nen, 1992, s. 37). Jokaisen lapsi tuo esiopetukseen henkilöhistoriansa ja aikaisemmat ko-

kemuksensa sukupuolesta. Näin ollen lasten sukupuoleen kasvaminen kotona ja yhteiskun-

nassa vallitsevat sukupuolijärjestelmät heijastuvat esiopetuksen arkeen. (Värtö, 2000, s. 

96-97.) 

Petra nostaa haastattelukatkelmassa esiin varhaiskasvattajien roolin kotien kasvatustyön 

tukijana. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö onkin yksi lastentarhanopettajan työn keskeisistä 

osa-alueista (Onnismaa, 2005, s. 14). Sukupuoli on mukana tässä yhteistyössä (Estola, 

2011, s. 48). Toteamus ”kukin tyylillään” voidaan tulkita kotien erilaisten tapojen hyväk-

symiseksi. Lopuksi Petra vielä korostaa, ettei itse koe rajaavansa lasten leikkejä tai muuta 

toimintaa kotien kasvatuksesta huolimatta. Samoin Tuula tuo omassa haastattelussaan ilmi, 

ettei kotien toiminnasta riippumatta noudata työssään stereotyyppisiä jaotteluja: 

 L: joo,  

 T: mutta ittehä ne sitä tosiaan aina aika paljo että tyttö ja poika. eilen tuota Aamu 

 sano että kun Teppo autto solmimaan nuita mekon naruja, ja sano että Tuula, Teppo 

 autto mua siinä että niinku tyttö ja poikaki voi olla niinku näin. että kai se seki että 

 mitä siellä kotona, miten sitä käsitellään ja miten sitä korostetaan tai. mutta sitte 

 ainaki se että ei jaa täällä että kiinnittää huomiota et ei niinku että tyttöjen ryhmä ja 

 poikien ryhmä.  

(Lastentarhanopettajan 2 haastattelu 19.11.2015) 
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Tuulan käsityksen mukaan se, miten kotona käsitellään tai korostetaan sukupuolta, heijas-

tuu lasten käsityksiin sukupuolesta esiopetuksen kontekstissa. Kotoa opitut käsitykset su-

kupuolesta kulkeutuvat lasten mukana esiopetusryhmään, ja näin ovat osa esiopetuksen 

arkea (Värtö, 2000, s. 96-97). Tuulan mielestä lastentarhanopettajan tulee kiinnittää huo-

miota siihen, ettei hän automaattisesti tarkastele lapsia tyttöjen tai poikien ryhmään kuulu-

vana. Vastaava ajattelumalli huomioi sen, ettei ihmisen sukupuoli-identiteetti rajaudu aino-

astaan tyttönä ja naisena tai poikana ja miehenä olemiseen, vaan siinä voi esiintyä variaa-

tiota perinteisen mies- naisjaottelun lisäksi (Connell, 2010, s. 6; Huuska & Karvinen, 2012, 

s. 35). 

Aikaisemmin haastattelussaan Tuula miettii lastenohjelmien ja sitä kautta median osuutta 

lasten sukupuoleen kasvamisessa. Hänen mielestään ohjelmista ja niistä poimituilla rooli-

malleilla on vaikutusta lasten käsityksiin sukupuolesta.  Media tarjoaa lapsille lukuisia sa-

maistumisen kohteita – myös sukupuolen suhteen (Mediakasvatus varhaiskasvatuksessa, 

2008, s. 13). Nimenomaan mediassa esiintyvät hahmot, toimintamallit sekä sisällöt heijas-

tuvat lasten käsityksiin sukupuolesta. Sukupuolen tunnusmerkit näkyvät esimerkiksi lasten 

leikeissä roolien esittämisessä sekä konkreettisissa leluhahmoissa. (Uusitalo, Vehmas & 

Kupiainen, 2011, s. 61, 63-64.) 

7.2 Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolesta osana lastentarhanopettajien 

toimintaa 

Tekemäni analyysin perusteella löysin lastentarhanopettajien vastauksista käsityksiä, jotka 

kohdistuivat heidän omaan toimintaansa. Vajaa kolmannes lastentarhanopettajien kaikista 

käsityksistä kuvaa sukupuolta osana lastentarhanopettajien omaa toimintaa, ja nämä käsi-

tykset muodostavat toiseksi suurimman kuvauskategorian lastentarhanopettajien tuottamas-

ta aineistosta. Lastentarhanopettajien toimintaan liittyvissä käsityksissä painottuvat lapsiin 

kohdistuva sekä sukupuolen monet esitykset huomioiva toiminta. Lisäksi löysin aineistosta 

lastentarhanopettajien omaan sukupuoleen liittyviä käsityksiä. (Kuvio 3.) 

7.2.1 Sukupuoli lastentarhanopettajien lapsiin kohdistuvassa toiminnassa 

Suurin osa tähän alatason kategoriaan nimeämistäni käsityksistä (25) koskee lastentarhan-

opettajien lapsiin kohdistuvaa toimintaa. Sukupuoli onkin alati läsnä lastentarhanopettajien 
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ja lasten keskinäisissä suhteissa (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 91). Tutkimuskysymykseni 

kannalta merkityksellisistä ilmaisuista kuudessa normatiivinen sukupuoli on osa lastentar-

hanopettajien toimintaa. Valtaosassa käsityksiä (19) kuitenkin korostuu sukupuolen monet 

esitykset huomioiva toiminta. (Kuvio3.) 

Normatiivinen sukupuoli näyttäytyy lastentarhanopettajien tuottamassa aineistossa muun 

muassa siinä, miten tyttöjen vaatteisiin sekä pukeutumiseen kiinnitetään huomiota: 

 Istun Tuulan kanssa sohvalla ryhmän eteistilassa. Tuula ohjeistaa lapsia käymään 

 vessassa ja laittamaan pitkähihaisen paidan ennen lepohetkelle menoa. 

 L: ootko ite huomannu että tulis niinku kiinnitettyä enemmän huomiota tyttöjen 

 vaatteisiin ja pukeutumiseen ku vaikka poikien? 

 T: varmaan, varmaan. ku niillä on kato, itekki ku on tyttö, ja sitte tuota ollu. ja sitte 

 tuota ku niillä on kato monesti semmosia erityisempiä. ni kyllä varmaan. 

 L: mm. itekki kyllä huomaa, että tosi helposti just niistä tulee puhuttua. 

 T: nii, ja mä aina tahallaan sanon että saisko ton omaksi ku on niin ihana ((tytöille)). 

(Kenttäpäiväkirja, 11.11.2015) 

 

Tuula kertoo, kuinka tyttöjen vaatteita tulee naisena huomioitua arjessa useammin. Hänen 

mielestään tyttöjen vaatteet ovat erityisempiä, joten niihin tulee kiinnitettyä enemmän 

huomiota. Lopuksi Tuula vielä kertoo kehuvansa tyttöjen vaatteita usein ihaniksi. Tyttöjen 

vaatteissa onkin usein yksityiskohtia, joihin on helppo ja mielekästä kiinnittää huomiota. 

He myös esittävät vaatteitaan ja niiden kauniita yksityiskohtia useammin aikuisille sekä 

toisille lapsille. (Paju, 2013, s. 128-129.) Vastaava toiminta toisintaa normatiivista käsitys-

tä sukupuolesta, sillä tyttöjen ja poikien erilaisuutta ylläpidetään tyypillisesti nimenomaan 

pukeutumisella ja vaatteilla (Ylitapio-Mäntylä, 2012b, s. 74).  

Normatiivinen käsitys sukupuolesta on läsnä Petran kertoessa näkemystään siitä, pitääkö 

joitakin lapsia komentaa esiopetuksessa enemmän: 

 L: Koetko sitte että toisia lapsia pitää komentaa enemmän ku= 

 P: =kyllä. 

 L: *toisia*, joo, näkyykö niissä sukupuoli tavalla tai toisella? 

 P: no tälle vuojelle jos miettii ni se yleesähä se on että pojat on hieman kovapäisem-

 piä [ha ha] 
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 L:[£nhii£] 

 P: tänä vuonna on sillai että se näkkyy kyllä selevästi että poikia pittää komentaa 

 enemmän kuin tyttöjä mut viime vuonna oli kyllä että ihan molempia. 

 L: mm. 

 P: mutta että (..) sillä lailla tässä on hyvä porukka että kyllä ne niinku siis uskoo. 

 L: nii ei tarvii samasta asiasta liian montaa kertaa sannoo, 

 P: nii, tai että jos vaikka sannooki ni kyllä ne sitte tietää jos on tosissaan. niinku 

 tännäänki mää pojille tuossa ku alako askeleittain kerho että laittaa vähä höpöksi ni 

 tai viime kerrallaki ku nehän on osa siis ollu tässä ryhmässä viime vuonna viskareis-

 sa, ni sitte ennää niinku jaksa olla samalla tavalla ku alakaa jo vähän kyllästyttää ja 

 sitte pittää vähä näyttää että ollaan, ni ni alakuun ukaasit että teille pietään oma ker-

 ho sitten jos ei nyt voi olla sillä lailla että ollaan nätisti, ni kylläpä ne oli sitte 

(Lastentarhanopettajan 1 haastattelu 19.11.2015) 

 

Petralle on hyvin selvää, että esiopetuksessa toisia lapsia pitää komentaa enemmän kuin 

toisia. Kyseisenä syksynä poikia on hänen mielestään pitänyt komentaa enemmän. Tämä 

kuitenkin hänen mukaansa vaihtelee, sillä edellisenä vuonna sekä tyttöjä että poikia on 

pitänyt komentaa yhtä paljon. Tuula ei puolestaan omien sanojensa mukaan näe lasten ko-

mentamisessa sukupuolten välisiä eroja. Käsitykset ovatkin subjektiivisia, ja samassa työ-

tiimissä työskentelevien lastentarhanopettajien käsitykset samasta aiheesta voivat vaihdella 

omakohtaisten kokemusten ja tulkintojen mukaan (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165; 

Niikko, 2003, s. 14, 27; Uljens, 1989, s. 21). 

Sukupuolittuneita tulkintoja tuotetaan usein puhuttaessa esimerkiksi lapsen hankalasta 

käyttäytymisestä. Tällöin lapsesta rakennetaan sukupuolistereotypioiden mukaista kuvaa. 

(Alasuutari, 2016, s. 129-131.) Tässä esimerkissä Petra toisintaa stereotypiaa pojista totte-

lemattomina ja ”hieman kovapäisempinä” lapsina, jotka eivät aina malta olla ohjatuilla 

tuokioilla nätisti.  

Vaikka Pajun (2013, s. 100) mukaan on tavallista, että kasvatusinstituutioiden henkilökun-

ta vahvistaa sukupuolijakoa tavalla tai toisella, ei voida yleistää, että lastentarhanopettajat 

toiminnallaan pelkästään uusintaisivat stereotyyppisiä sukupuolirooleja. Lastentarhanopet-

tajalla voi olla täysin päinvastainen rooli ennakkoluuloisen käyttäytymisen ehkäisemisessä 

(Estola, 2011, s. 56). Lastentarhanopettajien tuottamasta aineistosta nousee esiin myös su-

kupuolen monet esitykset huomioivia käsityksiä. Niissä muun muassa kuvataan, kuinka 
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lastentarhanopettaja voi rohkaista lapsia ylittämään sukupuolinormin. Etenkin lastentar-

hanopettajan rooli lasten leikin rikastuttajana toistuu käsityksissä useasti: 

 L: Mm. Tuleeko sitte niinku kannustettua vaikka poikia leikkimään kotileikkejä tai 

 tyttöjä rakentelemaan? 

 T: Kyllä joo, mutta sehän että saa itte sen hakea. Et sitte tommoset kotileikit esimer

 kiksi jotka on tällai niinku erillisesti, ni ni se monesti on se kotileikki niinku mä oon 

 monesti ollu mukana ja sitte se että ohjannu niitä poikia siihen kotileikkiin. Että mitä 

 siellä kotona nyt tehään ja ruokaa ja tämmöstä, mutta kaikki ei oo kauheen innolla. 

 Tyttöjä rarkentelemaan, joo-o. Sitte semmosta miettii, että sitä pitäs pohtia että mikä 

 niitä ohjaa kun ne saa ite hakea. Et poikia ohjaa johonki. Miten ne pojat ohjautuuki 

 niin herkästi sinne rakentelemaan? Ja mitä ne tytöt sitte. Tytöt leikkii paljo niitä 

 roolileikkejä, mutta on siellä pojatki joskus mukana. Niin siis riippuu lapsesta ja 

 riippuu ryhmästä ku miettii että sitte on ollu semmosia ryhmiä, joissa on oikein in

 nokkaita piirtäjäpoikia sarjakuvia tekemään, on sitte mukana roolileikeissä tytöt ja 

 pojat sekasin. Tänä vuonna on tämmönen näyttää olevan pelaajaporukka ja rakente-

 lijaporukka sitte noissa pojissa. 

(Lastentarhanopettajan 2 haastattelu 19.11.2015) 

 

Sitaatissa Tuula kertoo rohkaisseensa poikia leikkimään kotileikkiä, vaikka kotileikkiä on 

perinteisesti pidetty tytöille suunnattuna leikkinä (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 107-108). 

Lisäksi hän on kannustanut tyttöjä perinteisesti pojille suunnattujen rakenteluleikkien ää-

reen. Petra kertoo samankaltaisia käsityksiä sukupuolen monet esitykset huomioivasta 

toiminnasta. Molemmat ryhmän lastentarhanopettajista tiedostavat roolinsa lasten leikin 

rikastuttajina, ja tuovat esiin, kuinka he pyrkivät kannustamaan lapsia erilaisiin leikkeihin. 

Heidän mielestään lastentarhanopettaja voi rikastuttaa leikkiä lasten lähtökohdista käsin 

ilman sukupuolen mukaista jaottelua. 

Nämä käsitykset rikkovat normatiivisia käsityksiä sukupuolesta, ja ovat ristiriidassa alalu-

vussa 7.1.1 kuvaamieni käsitysten kanssa, joiden mukaan lasten leikit pääsääntöisesti ja-

kautuvat tyttöjen ja poikien leikkeihin. Kasvattajat usein painottavatkin kohtelevansa lapsia 

yksilöinä, mutta ovat helposti sokeita toiminnan sukupuolittumiselle. Tällöin kasvattajan 

on haastavaa tiedostaa, miksi tytöt ja pojat ohjautuvat eri aktiviteettien pariin. (Estola, 

2011, s. 42-43.) Seuraavassa alaluvussa tarkastelen, kuinka tutkimukseeni osallistuneet 

lastentarhanopettajat huomioivat sukupuolta osana työtään. 

Petra ilmaisee omassa haastattelussaan, kuinka hän rohkaisee lapsia ylittämään normatiivi-

sia sukupuolirooleja muutoinkin kuin leikissä. Hän esimerkiksi kertoo kannustavansa tyttö-
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jä pelaamaan sählyä ja poikia tanssimaan. On tärkeää rohkaista lapsia ylittämään vallitse-

via sukupuolinormeja, sillä sukupuolen esittämisen rajoitukset ja mahdollisuudet riippuvat 

siitä, millainen käytös kyseisessä yhteisössä on sallittua ja millaiseen käytökseen kannuste-

taan (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 71). 

7.2.2 Sukupuoli osana lastentarhanopettajan muuta toimintaa 

Lastentarhanopettajien omaan toimintaan liittyviin käsityksiin kuuluvat myös käsitykset 

sukupuolesta osana lastentarhanopettajien muuta toimintaa. Lastentarhanopettajien muussa 

toiminnassa ovat esillä sukupuolen monet esitykset. (Kuvio 3.) Käsityksissä nousee esille 

muun muassa ajatus, ettei sukupuolta pidä korostaa osana omaa työtä: 

 L: mm, joo, no tulisko muita että millä eri tavoilla niinku sun mielestä pitäs tätä 

 sukupuolten erityistä tai siis erityistarpeita huomioida? kun sanoit tuosta hienomo-

 toriikasta ni tuleeko muita sellasia mieleen? 

 T: siis tukea niinku tyttöjä olemaan tyttöjä ja niinkö? 

 L: vaikka, 

 T: mm. mä en tiiä tarviiko sitä mitenkää korostaa sitten kuitenkaan. mutta tuota. 

 niin, siinäpä onkin mainio. mulla tulee nytten mieleen että, että, nii. tullee mieleen 

 yks tämmönen vuosia vuosia sitten yks poika joka tykkäs pukeutua tota aina korko-

 kenkiin ku oli roolivaatteita ja hameisiin ja muuhun. ni se että antaa olla oma itsesä, 

 siinäkää ei niinku kiinnitetty mittää huomiota eikä, että sai leikkiä ja näin mutta 

 tuota. mun mielestä sitte hirveesti sitä tyttönä tai poikana olemista ei piä sillai niinku 

 korostaa, että enempi niinku huomioia yksilönä ja persoonana lapset. 

 L: Joo,  

(Lastentarhanopettajan 2 haastattelu 19.11.2015) 

 

Tuula tuo vastauksessaan muutamaan otteeseen esille, ettei sukupuolta hänen mielestään 

pitäisi korostaa lastentarhanopettajan toiminnassa. Sen sijaan lapset tulisi kohdata yksilöinä 

ja persoonina. Hän käytännön esimerkin kautta kertoo, että lasten tulee saada olla omia 

itsejään, vaikka se rikkoisikin perinteisiä sukupuolinormeja. Näin toimimalla lastentarhan-

opettaja voi laajentaa lasten toimintamahdollisuuksia ilman, että sukupuoli olisi lasten toi-

mintaa rajoittava tekijä (Ylitapio-Mäntylä, 2012a, s. 91, 94).  

Sukupuolten huomioiminen kasvatus- ja opetustyössä ei ole itsestään selvää (Ylitapio-

Mäntylä, 2009, s. 121). Haastattelukatkelmassa Tuula toteaa sukupuolten erityistarpeiden 
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huomioimisen olevan mainio pohtimisen aihe. Hän toteaa myöhemmin haastattelussaan, 

että omaa toimintaa tulisi reflektoida monipuolisesti sukupuolen kannalta. Hänen mieles-

tään olennaista olisi pohtia, mikä ohjaa esimerkiksi lasten kanssa tapahtuvaa vuorovaiku-

tusta. Reflektiivisen otteen kautta sukupuolisensitiivinen kasvatus mahdollistuu, ja lasten-

tarhanopettaja voi tarjota lapselle monipuolisia ihmisenä olemisen malleja sen sijaan, että 

hän rajoittaisi lasten mahdollisuuksia ilmaista itseään (Katainen, 2015, s. 12-13, 24). 

Sukupuolen merkitystä arkisissa työelämän käytännöissä, kuten puheessa ja käytöksessä, ei 

useinkaan tiedosteta. Käsityksiä sukupuolesta sekä olemassa olevaa sukupuolijärjestystä 

toistetaan ja tuotetaan uudelleen arjen toiminnoissa, muun muassa puheen kautta. (Hirvo-

nen, 2013, s. 89, 92; Ylitapio-Mäntylä, 2012a, s. 94.) Lastentarhanopettajien muuhun toi-

mintaan liittyvissä käsityksissä käsiteltiin myös sukupuolitettua puhetta: 

 L: joo, niin ite kullaki. itelläki tullee käytettyä joskus sanontoja missä se sukupuoli 

 näkkyy, ni ookko huomannu että sulla tulis itellä käytettyä niitä omassa puheessa?  

 P: (…) no emmää tuota (…) en (…) ainakaan tiedosta käyttäväni mutta että nii (…) 

 koska sillä lailla aattelee tai pyrkii ainaki aattelemaan että tuota saa olla niinku sillä 

 lailla olit tyttö  tai poika ni jos sä oot vähä vaikka vauhikkaampi tappaus, vaikka tyttö 

 ni no sä sitte oot että eihän siinä niinku kysy sitä että ootko sä tyttö vai poika 

(Lastentarhanopettajan 1 haastattelu 19.11.2015) 

 

Vastauksessaan Petra toteaa, ettei hän itse ainakaan tiedosta käyttävänsä sukupuolitettua 

puhetta työssään. Sukupuolittavat käytännöt näyttäytyvät arjen vuorovaikutustilanteissa eri 

tavoin. Kasvattajan puheessa perinteiset sanonnat ja sananlaskut uusintavat sukupuolija-

ottelua, eikä niihin juuri kiinnitetä erityistä huomiota. Sukupuolittavat käytännöt ovat 

muuttuvia, liikkuvia ja kontekstisidonnaisia vuorovaikutussuhteita. (Ylitapio-Mäntylä, 

2009, s. 70, 81, 91.) Lisäksi sukupuolittuneet käsitykset ovat juurtuneet kieleen, diskursii-

visiin käytäntöihin ja narratiivisiin rakenteisiin (Davies, 1991, s. 4), mikä hankaloittaa nii-

den tunnistamista. Petra pohtii pitkään ennen kysymykseen vastaamista, mikä osaltaan 

kertoo siitä, kuinka haastava sukupuolittuneita käytänteitä on tunnistaa. Toisaalta Ylitapio-

Mäntylän (m.t., s. 122) mukaan lastentarhanopettajat tiedostavat oman toimintansa suku-

puolistavia käytänteitä. Tällöin niihin on mahdollista puuttua ja kehittää toimintaa suku-

puolisensitiivisempään suuntaan. 
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7.2.3 Kokemukset sukupuolesta osana lastentarhanopettajan toimintaa 

Vaikka lastentarhanopettajan perustyön mielletään olevan sukupuolesta riippumatonta, 

sukupuoli on aina läsnä lastentarhanopettajan työssä (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 70, 94). 

Sukupuoli näkyy muun muassa lastentarhanopettajan esittäminä representaatioina sekä 

osana opettajan omaa identiteettiä (Hirvonen, 2013, s. 91). Tutkimukseeni osallistuneet 

lastentarhanopettajat pohtivat haastatteluissaan kuinka heidän oma sukupuolensa heijastuu 

toimintaan esiopetusryhmässä: 

 L: joo, mitä arvelet, vaikuttaako sun oma sukupuoli siihen miten kohtaat lapsia tääl-

 lä päiväkodissa? itse kun olet nainen, ni vaikuttaako se jotenkin? 

 T: hmm. vaikea sannoo. mutta että eihän sitä että kun on nainen kuitenkin, niin ei

 hän sitä välttämättä ossaa aina mennä siihen pojan ja miehen asemaan. tuoki on kyl-

 lä hirveen hyvä ajatella ja miettiä. et olis hyvä ku olis täällä miehiäki kasvattajana 

 ees yks. ikävä kyllä on niinku vähemmän. ja ku kaikilla ((lapsilla)) ei oo sitä miehen 

 mallia ni tuota se olis kyllä hyvä (..) mutta kyllä se ((oma sukupuoli)) varmaan vai-

 kuttaa (..) 

 L: mm, ossaakko antaa jotaki esimerkkiä? 

 T: niin siis se että? 

 L: niin siis että vaikka minkälaisissa tilanteissa sen oman sukupuolen tiedostaa ja 

 huomaa? 

 T: emmä: semmosta tiiä mutta että yleensäkki niinku asettua siihen pienen pojan, 

 pojan niinku elämään ni ehkä se on ku itte on ollu tyttö ni eläny sitä tytön elämää ja 

 asemaa. joo, kyllä. siinäpä sitä on ajattelemisen aihetta. 

 L: entä sitten se oma lapsuus ja sieltä nousevat, ku aikasemmin oli puhetta, että oot 

 ollu semmonen poikatyttö, £niinku minä itekkin£, ni uskotko, että se vaikuttaa jolla-

 ki tavalla siihen että mitä nyt ajattelee sukupuolesta? 

 T: ihan varmasti vaikuttaa. ja sitten kun niinku kaikki muistaa ne leikit ja et se vai-

 kuttaa tosi paljo. ihan varmasti vaikuttaa. 

 L: uskotko että on niinku avoimempi semmonen suhtautuminen niinku vaikka eri 

 tapoihin elää sitä sukupuolta, esimerkiksi poikamaisiin tyttöihin tai tyttömäisiin 

 poikiin ku on itellä kokemuksia? 

 T: mm, joo. ehottomasti. 

(Lastentarhanopettajan 2 haastattelu 19.11.2015) 

 

Edeltävässä haastattelukatkelmassa Tuula tuo esille käsityksiään naiseudesta osana lasten-

tarhanopettajuuttaan. Aluksi hänestä on hankala sanoa, vaikuttaako hänen oma sukupuo-
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lensa esiopetuksen toimintaan. Sukupuolen esittäminen onkin niin tiivis osa kaikkea inhi-

millistä vuorovaikutusta, ettei siitä olla aina tietoisia (Juvonen, 2016, s. 46). Tuula kuiten-

kin tunnistaa, ettei hänen ole helppoa asettua pienen pojan kokemusmaailmaan, sillä hänel-

lä ei ole omakohtaista kokemusta poikana olemisesta. Hänen mielestään varhaiskasvatuk-

seen tarvittaisiin lisää miehen malleja nuorille pojille. Tuula tuo esille, että oman naiseuden 

pohtimisessa on ”ajattelemisen aihetta”. Ylitapio-Mäntylän (2012a, s. 91) mukaan lasten-

tarhanopettajan tulisikin tiedostaa mallina olemisen merkitys osana työtään. 

Katkelman lopussa Tuula pohtii omaa lapsuuttaan ja sieltä kumpuavia ajattelumalleja su-

kupuolesta. Hänen mukaansa esimerkiksi lapsena leikityt leikit vaikuttavat paljolti siihen, 

mitä hän tänä päivänä ajattelee sukupuolesta. Tuulan koettu lapsuus on näin osa hänen ai-

kuisuuttaan (Karlsson, 2000, s. 35). Elämänhistoria sekä aiemmat kokemukset vaikuttavat 

siihen, kuinka hän reflektoi esimerkiksi sukupuolta osana nykyistä työtään (Puroila, 2002, 

s. 127-128). Tuulan omakohtaiset kokemukset sukupuolen monista esityksistä mahdollis-

tavat avoimen suhtautumisen lasten tapoihin esittää ja kokea sukupuoltaan. Monet kasva-

tuksen periaatteet juontavatkin juurensa muun muassa kasvattajien omasta lapsuudesta 

(Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 81).  

Myös Petra tarkastelee haastattelussaan omia kokemuksiaan sukupuolesta ja naisena ole-

misesta sekä niiden vaikutusta nykyiseen työhönsä: 

 L: mm, koeksä että oma sukupuoli ku oot nainen että se vaikuttaa jollaki tavalla 

 siihen miten täällä eskarissa kohtaa lapsia? 

 P: no jollain lailla (…) mutta emmä jotenki ko mää (...) siis jos ajattelee vaikka jota-

 ki (..) mitkä vois olla perinteisiä miesten tai naisten juttuja tai näin niinku (..) ite 

 kuitenki ku on niinku, että on teheny ka:ikkea, että justiisa (..) no mitä mää nyt heit-

 täsin, mitkä vois olla perinteisiä miesten ja naisten ni vaikka no asennetaan pesuko-

 ne kotona, ni mä asensin sen kyllä ihan ite ja hakkiin ne osat ja sillä lailla että ku 

 tekkee ihan ite kaikkee, ja sitte ollu kyllä (..) siis semmosia harrastuksiaki, että ite en 

 koe olevani semmonen niinku hirvee prinsessa neiti, vaan enemmän sitten niinku 

 £että voi tehä kaikkee£ 

 L: mm,= 

 P: =ni emmää jotenki nää sitä sillee, 

 L: joo, no aikasemmin sanoit että oot ollu vähän semmonen ns poikatyttö, ja itekki 

 oon kyllä ollu samanlainen ja leikkiny= 

 P: = no jos me on leikitty pienenä että ollaan jotaki jengiä muka ni mikä joku pää-

 kallojengi, ni ei siihen siis jotenki, oli meillä siinä kyllä yks tyttöki siinä porukassa 
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 (..) joo, mut siellä me rämmittiin metässä ja jotaki tämmöstä. tai sitte että se vaihte-

 liki, 

 L: nii, aivan,  

 P: että saatto olla että teki höyläpenkissä puutöitä tai oli barbien muotinäytöksiä, että 

 sillai itellä ollu monipuoliset leikit. ni mä en sitte ite niinko (..) nää sitte semmosia 

 että ei vois muka jotaki leikkiä.  

 L: nii että ne omat lapsuuden kokemukset vaikuttaa [sillä lailla] 

 P: [nii.] 

 L: tähän työhön? 

 P: kyllä. mm (…) varmaan alitajuntaisesti, empä oo kyllä ikinä sillai aatellu ääneen 

 ehkä tai näin, mutta että emmä: ite sillai (..) en koe ite olevani mitenkää että mää 

 jotenki sitä hirveesti korostaisin että tytöt tyttöinä ja pojat poikina rooleja. 

(Lastentarhanopettajan 1 haastattelu 19.11.2015) 

 

Petra tiedostaa oman sukupuolensa vaikuttavan omaan toimintaansa ainakin jollakin tasol-

la.  Hän painottaa enemmän kyseenalaistavansa vallitsevia sukupuolinormeja kuin noudat-

tavansa niitä. Tässä mielessä hän kokee, ettei hänen oma sukupuolensa vaikuta työhön las-

tentarhanopettajana. Kyseinen tapa toimia rikkoo Ylitapio-Mäntylän (2009, s. 101) tutki-

mustulosta, jonka mukaan varhaiskasvattajat usein olettavat lasten toimivan biologisen 

sukupuolensa mukaisesti. Tämä on tärkeää, sillä lastentarhanopettaja voi omalla toiminnal-

laan näyttää, että lapsen on hyväksyttävää ylittää sukupuolelle asetettuja normeja (Estola, 

2011, s. 51-52). 

Petra kertoo rikkovansa perinteisiä sukupuolinormeja muun muassa harrastuksissaan. 

Ammatillisia kykyjä sekä arvoja omaksutaankin jatkuvasti (Ollila, 2015, s. 180-181), ja 

ympäröivä maailma ja sen tarjoamat mallit laajentavat ihmisen sukupuolta käsittelevää 

kokemusvarastoa päivittäin (Ylitapio-Mäntylä, 2012a, s. 91). Nämä toisaalla omaksutut 

arvot ja asenteet heijastuvat edelleen esiopetuksen arkeen (Värtö, 2000, s. 96-97). 

Petran omat lapsuuden kokemukset leikistä sekä poikien että tyttöjen kanssa heijastuvat 

siihen, kuinka hän suhtautuu sukupuoleen osana nykyistä työtään. Hän kertoo leikkineensä 

paljon poikien kanssa. Kuvaillessaan poikien kanssa leikittyä jengileikkiä Petra kertoo, 

että ”oli meillä siinä kyllä yks tyttöki siinä porukassa”. Näin sanomalla hän kuvaa lukeutu-

vansa ikään kuin yhdeksi pojista. Toisaalta hän kertoo leikkineensä myös tyttöjen kanssa, 

josta esimerkkinä hän mainitsee barbien muotinäytökset. Ei olekaan olemassa täysin mas-
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kuliinista miestä tai feminiinistä naista, vaan kaikissa ihmisissä esiintyy enemmän tai vä-

hemmän vastakkaiseen sukupuoleen tyypillisesti liitettyjä piirteitä (Connell, 2010, s. 6; 

Sipilä, 1998, s. 25, 37; Virtanen, 2002, s. 45).   

Tämän esimerkin valossa lastentarhanopettajan ammatillisen ja yksityisen elämänpiirin 

välinen raja näyttäytyy häilyvänä. Omassa lapsuudessa tapahtuneet kokemukset ja eletty 

elämänhistoria heijastuvat siihen, kuinka Petra reflektoi työtään tässä hetkessä. (Puroila, 

2002, s. 127-128, 132.) Koska hänellä on omakohtaisia kokemuksia sukupuolinormin ylit-

tävästä toiminnasta, hänen on helpompaa kyseenalaistaa esiopetuksessa vallitsevia perin-

teisiä sukupuolinormeja. Lastentarhanopettajan arvot ja asenteet ohjaavat tietoisesti ja tie-

dostamatta esiopetuksessa tapahtuvaa toimintaa (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 73; 2012d, s. 

18-19). Näin ollen lastentarhanopettajien on ensiarvoisen tärkeää reflektoida toimintansa 

taustatekijöitä, muun muassa sukupuoltaan sekä käsityksiään sukupuolesta. 

7.3 Lastentarhanopettajien käsityksiä sukupuolesta osana esiopetuksen muuta toi-

mintaa 

Yhteisöjen käytännöillä on keskeinen rooli sukupuolen rakentamisessa, toisintamisessa 

sekä vahvistamisessa (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 71). Lastentarhanopettajien tuottamasta 

aineistosta nousi esiin edellä mainittujen käsitysten ohella yleisempiä käsityksiä sukupuo-

lesta osana esiopetuksen arkea. Nämä käsitykset kuvaavat sukupuolta näkyvänä osana esi-

opetuksen arkea sekä normatiivista sukupuolta ja sukupuolen monia esityksiä esiopetuk-

sessa. Lisäksi lastentarhanopettajien tuottamasta aineistosta nousee esiin yksittäinen käsi-

tys yhteiskunnallisesta muutoksesta suhtautumisessa sukupuoleen. (Kuvio 3.) 

7.3.1 Sukupuoli näkyy esiopetuksen arjessa 

Lastentarhanopettajien vastauksissa tuli useaan otteeseen ilmi, että heidän mukaansa suku-

puolet näkyvät esiopetuksen toiminnassa: 

 L: no näkyykö sun mielestä sukupuoli jollaki tavalla täällä eskarin arjessa? 

 T: siis lasten? 

 L: lasten puolesta- 

 T: kyllä se, kyllä se näkkyy. 

 L: minkälaisissa tilanteissa se näkyy? 
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 T: esimerkiksi meiä ryhmässä vai?  

 L: joo, 

 T: tänä vuonna vai yleensä? 

 L: voit vappaasti kertoo, 

 T: no nyt tuli mieleen kun just tuossa ruokailussahan ne ((lapset)) joka päivä kattoo 

 että esimerkiksi joku poika vaikka että istuu kahen tytön välissä, näin ja kuka on 

 kenenki vieressä ja. niin, sukupuoli. ompa vaikia kysymys (..) pojat on poikia ja tytöt on 

 tyttöjä. 

 L: miten sää ymmärrät *sen*? 

 T: no että pojat on poikia ja tytöt on tyttöjä. 

 L: mm, okei. huomaako sitä sukupuolta vaikka esiopetustilanteissa tai vapaassa lei-

 kissä tai? 

 T: ompa vaikea kysymys. koska persoonastahan, nehän on niinku persoonia. tarken-

 natko? 

 L: käyttäytyykö sun mielestä tytöt ja pojat vaikka eri tavalla? 

 T: minusta ei voi kyllä yleistää, koska se on niin persoona kohtasta 

 L: nii,  

 T: että niin ni ei.  

 

(Lastentarhanopettajan 2 haastattelu 19.11.2015) 

 

Tuula tuo selkeästi esiin käsityksensä siitä, että sukupuoli näkyy esiopetuksen toiminnassa. 

Hän kuvailee, kuinka lapset itsekin toisinaan kiinnittävät huomiota sukupuolen normaaleis-

sa arjen rutiineissa, kuten syömistilanteissa. Käsityksiä sukupuolesta sekä olemassa olevaa 

sukupuolijärjestystä toistetaankin uudelleen arjen toiminnoissa (Hirvonen, 2013, s. 89, 92; 

Ylitapio-Mäntylä, 2012a, s. 94).  Sukupuolittuneet käytännöt ovatkin usein läsnä niin arki-

päiväisissä toiminnoissa, ettei niitä tunnisteta tai huomata helposti (Ylitapio-Mäntylä, 

2009, s. 73). Tämä katkelma kuitenkin osoittaa, kuinka Tuula on tunnistanut, että lapset 

toisinaan kiinnittävät sukupuoleen erityistä huomiota. Hän jatkaa katkelmassa pohdintaan-

sa sukupuolesta osana esiopetusta. Tällöin esiin nousee käsitys normatiivisesta sukupuoles-

ta osana esiopetuksen muuta toimintaa.  

Tuula toteaa kysymyksen sukupuolesta olevan vaikea. Hän päätyy kuvaamaan sukupuolta 

määrittelemällä poikien olevan poikia ja tyttöjen tyttöjä. Näin toteamalla hän uusintaa ja 



87 

 

 

vahvistaa vallitsevaa sukupuolijaottelua tyttöjen ja poikien välillä (Ylitapio-Mäntylä, 2009, 

s. 81). Vastaava tapa ajatella mukailee perinteistä sukupuolten luokittelua, jossa korostuvat 

kahden toisilleen vastakkaisen sukupuolen pysyvyys ja erottelu (Browne, 2004, s. 62-63).  

Kun sukupuoli nähdään suhteena kahden erilaisen välillä, kahden sukupuolen esiopetus-

ryhmiin syntyy helpommin sukupuolistavan kohtelun käytäntöjä (Julkunen, 2010, s. 137). 

Sukupuolen perusteella tapahtuvat jaottelut ovat niin yleisiä, ne voivat tuntua luonnollisilta 

(Connell, 2010, s. 5; Rossi, 2010, s. 23). 

Vallitsevien sukupuolistereotypioiden näkyväksi tekeminen ja niihin puuttuminen onkin 

haastavaa, sillä yleensä niihin on kasvettu pitkän sosialisaatioprosessin myötä ikään kuin 

huomaamatta (Estola, 2011, s. 42; Lahelma & Gordon, 1999, s. 95). Kysyttäessä tarken-

nusta Tuula toistaa aikaisemmin antamansa normatiivisen määrittelyn avaamatta sitä tar-

kemmin. Toisaalta hän kuitenkin heti perään kumoaa esittämänsä yleistyksen toteamalla, 

ettei tyttöjen ja poikien käytöksestä voida tehdä yleistyksiä. 

7.3.2 Sukupuolet esiopetustuokioilla 

Puhuttaessa esiopetuksen opetustuokioista molemmat haastattelemistani lastentarhanopet-

tajista näkevät sukupuolet yhdenvertaisina: 

 L: nii, aivan. ookko huomannu että lapset ite niinku, sanoit sen että on sanonu ei 

 pojat voi tanssia ja näin, ni kuinka paljon lapset ite kiinnittää huomiota siihen suku

 puoleen? vaikka leikeissä tai (..) 

 P: (…) se tuota niin niin (..) niin, jos mää mietin noita päiväkatsauksiaki niinku (…) 

 että nehän on niinku sillä lailla neutraaleja, että eihän siinä oo mitenkää että jotenki 

 niinku että @ei pojat voi@ vaikka kertoa että se numero on tai ei tytöt voi, vaan se 

 on niin jotenki semmosta neutraalia (..)  

 L: aivan, *joo* 

(Lastentarhanopettajan 1 haastattelu 19.11.2015) 

 

Tässä haastattelukatkelmassa Petra kuvailee esiopetuksessa järjestettäviä päiväkatsauksia 

neutraaleiksi sukupuolen osalta. Hän ei koe, että lapsen sukupuoli rajoittaisi osallistumista 

päiväkatsaukseen millään tavoin. Sen sijaan kaikilla lapsilla on hänen mielestään yhden-

vertaiset mahdollisuudet vastata tuokioilla. Samoin Tuula tuo esille, ettei varsinainen esi-

opetuksessa järjestettävä opetustoiminta ole sukupuolittunutta: 
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 L: nii, onko täällä sitte eskarituokioilla, näkyykö siellä, että toiset olis aktiivisempia 

 kuin toiset? (..) niillä ohjatuilla tuokioilla? 

 T: ei siellä sukupuoli näy, mun mielestä ainakaan. ei siinä sukupuolen mukaan oo 

 eroa, tietenkin lapsissa on eroja. 

 L: nii, että kaikki on siellä sukupuoleen kattomatta ni yhtä aktiivisesti mukana? 

 T: joo:, suurin piirtein.  

(Lastentarhanopettajan 2 haastattelu 19.11.2015) 

 

Tuulan käsityksen mukaan sukupuoli ei näy lasten aktiivisuudessa esiopetustuokioilla. Sen 

sijaan niin pojat kuin tytötkin osallistuvat toimintaan yhtä aktiivisesti. Yksilökohtaisia ero-

ja voi hänen mukaansa esiintyä, mutta sukupuoli ei vaikuta lasten aktiivisuuteen. Tuulan ja 

Petran käsitykset sukupuolesta esiopetustuokioilla poikkeavat Emilsonin ja Johanssonin 

(2013, s. 59-62) tutkimuksesta, jonka mukaan tytöt osallistuvat aamupiireillä poikia aktii-

visemmin toimintaan.  

Kummankaan lastentarhanopettajan mielestä ryhmässä käytetty esiopetusmateriaali ei uu-

dista perinteisinä pidettyjä sukupuolirooleja. Petran käsityksen mukaan ryhmässä käytettä-

vä materiaali jopa rikkoo normatiivisia käsityksiä sukupuolesta ja huomioi sukupuolen 

monet esitykset. Esiopetusmateriaalissa esiintyy yhtenä päähenkilöistä esiintyvät sirkuksen 

voimanainen ja pienempikokoinen, heiveröinen miestirehtööri. Tämä rikkoo heteronorma-

tiivista ajattelumallia, jossa pojat ja miehet ovat parempia ja voimakkaampia kuin tytöt ja 

naiset (Browne, 2004, s. 69; Emilson & Johansson, 2013, s. 62). Näin sukupuolen monet 

esitykset ovat läsnä kyseisessä esiopetusryhmässä järjestettävillä esiopetustuokioilla. 

7.3.3 Yhteiskunnallinen muutos suhtautumisessa sukupuoleen 

Sukupuolien määrittely muuttuu ajassa ja paikassa sitä mukaa kuin yleiset käsitykset siitä 

muuttuvat (Rossi, 2010, s. 23). Haastattelunsa lopussa Petra siirtää huomionsa sukupuo-

leen suhtautumiseen yleisemmällä tasolla: 

 L: niin, onko vielä jotaki mitä haluaisit kysyä tai kommentoida tästä aiheesta? 

 P: no tuota ite en oo tähän aiheeseen ihan hirveesti perehtynyt sillä lailla että mikä 

 on niinku nytte vallalla, onko niinku enemmän semmonen että neutraalisti tai että 

 pitäs päästä pois näistä perinteisistä, 

 L: no siihen suuntaanha se on ollu menossa. 
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 P: mutta se että kyllähän tuota varmaan (..) ihan (..) tämmönen niinku länsimainen 

 kulttuuriki ja naisten emansipaatiot ja kaikki muut ni kyllähän ne on osaltasa siihen 

 tietenki jos miettii mitä se on ollu, 

 L: mm, 

 P: ni ni naisen roolihan on varmasti muuttunu, mutta se että kuitenkin että kuin pit-

 källe sitä lähetään viemään sitte että älä ole nainen ja älä ole mies, ni onko niinko (..) 

 siis että tämmöstäkö nykyään pitäs olla että olla neutraaleja vai mitä, 

(Lastentarhanopettajan 1 haastattelu 19.11.2015) 

 

Petra pohtii, mikä on tällä hetkellä yleinen trendi suhtautumisessa sukupuoleen, ja mikä 

vaikutus yhteiskunnallisella asenteiden muutoksella on tähän suhtautumiseen. Yhteiskun-

nassa tapahtuneet muutokset etenkin naisten asemassa ovat hänen mukaansa muuttaneet 

sitä, mikä yleinen ymmärrys sukupuolesta on ollut. Hän ei kuitenkaan lähtisi täysin häivyt-

tämään naiseuden ja miehisyyden rajoja.  

Yhteiskunnallisten asenteiden pohtiminen on tärkeä osa lastentarhanopettajan työtä, sillä 

käsitykset sukupuolesta ovat vahvasti sidoksissa yhteisön arvoihin ja normeihin ja yleiseen 

käsitykseen naisena ja miehenä olemisesta (Virtanen, 2002, s. 42-43). Yhteiskunnassa val-

litsevat sukupuolijärjestelmät heijastuvat esiopetuksen arkeen jokaisen lapsen ja aikuisen 

tuodessa mukanaan esiopetukseen aikaisemmat kokemuksensa sukupuolesta sekä oman 

henkilöhistoriansa. Nämä toisaalla hankitut kokemukset ja taustat sekoittuvat toisten vas-

taaviin, ja niitä työstetään esiopetuksen kontekstissa yhdessä. (Värtö, 2000, s. 96-97.) 
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8 Pohdinta ja johtopäätökset 

Tutkimukseni tarkoituksena on ollut tuottaa tietoa esiopetusarjen todellisuudesta kuvaa-

malla lasten ja lastentarhanopettajien laadullisesti erilaisia käsityksiä sukupuolesta. Olen 

tarkastellut sukupuolta siitä näkökulmasta, miten se näyttäytyy lapsille ja lastentarhanopet-

tajille nimenomaan esiopetuksen kontekstissa. Seuraavassa alaluvussa pohdin tutkimuksen 

tuloksia ja teen niistä johtopäätöksiä. Vertailen yhteenvetomaisesti tutkittavien käsityksiä, 

keskittyen etenkin niissä ilmeneviin yhtäläisyyksiin sekä eroavaisuuksiin. Tämän jälkeen 

tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta. Pohdin myös omaa tutkijan rooliani ja nostan esiin 

tähän ja koko tutkimukseen liittyviä eettisiä kysymyksiä. Lopuksi siirrän katseen mahdolli-

siin jatkotutkimusaiheisiin. 

8.1 Tulosten tarkastelu  

Lasten ja lastentarhanopettajien tuottamassa aineistossa toistuvat perinteisten sukupuoli-

normien mukaiset käsitykset sukupuolesta osana lasten leikkejä. Näissä käsityksissä koros-

tuu vahvasti sukupuolten kahtiajakoisuus sekä poikien ja tyttöjen väliset eroavaisuudet. 

Sekä lastentarhanopettajat että lapset pitivät ensisijaisesti poikien leikkeinä rakenteluleik-

kejä, kun taas roolileikit nähtiin enemmän tytöille luontevina. Niin ikään leikeissä esitettä-

vät roolit jakautuivat suurelta osin tutkittavien mielestä sukupuolen mukaan. Esiopetuksen 

leikkikulttuurin kahtiajakautuminen sukupuolen mukaan noudattaa yleistä näkemystä tyttö-

jen ja poikien leikkien erilaisuudesta (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 103; 2012b, s. 76). 

Huolimatta normatiivisista käsityksistä, tutkittavat tuovat aineistossa esiin, kuinka lasten 

on mahdollista leikkiessään venyttää vallitsevia sukupuoliroolien rajoja (Estola, 2011, s. 

43; Music, 2011, s. 146; Ylitapio-Mäntylä, 2012b, s. 79). Osa lapsista kertoi esimerkiksi 

leikkineensä esiopetuksessa vastakkaiselle sukupuolelle ominaisina pidettyjä leikkejä. He 

rohkenivat ajatella ja toimia näin vastoin yleisiä käsityksiä sukupuolesta osana lasten leik-

kiä. 

Lasten ja lastentarhanopettajien käsitysten mukaan myös lasten muu toiminta jakautuu 

pitkälti sukupuolen mukaan. Kuten leikkiin liittyvät käsitykset, lasten muuhun toimintaan 

liittyvät käsitykset noudattelevat pitkälti normatiivisia tulkintoja sukupuolesta. Pääsääntöi-

sesti kaikki haastateltavat kertovat poikien olevan aktiivisempia ja pelaavan enemmän. 

Tyttöjä kuvataan tottelevaisina ja mielellään pöytähommia tekeviä lapsina. Näin tutkitta-
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vien käsityksissä tuotetaan ja uusinnetaan poikien aktiivisuus ja tyttöjen passiivisuus. Toi-

saalta niin lasten kuin lastentarhanopettajien vastauksissa on nähtävissä käsityksiä, joiden 

mukaan lasten on mahdollista venyttää normatiivisia odotuksia biologista sukupuolta vas-

taavasta käytöksestä (Browne, 2004, s. 77). 

Normatiivisia käsityksiä lasten muusta toiminnasta ilmentävät heteronormatiiviset tulkin-

nat lasten kaverisuhteista. Aineistossa esiintyy pari kohtaa, jossa Tuula rinnastaa vastak-

kaista sukupuolta olevien lasten kaverisuhteet parisuhteisiin ja näin tuottaa heteronormatii-

visuuden ja sukupuolistereotypioiden mukaisia olettamuksia lasten toiminnasta (Alasuuta-

ri, 2016, s. 129-130). Lapset kuvasivat heteronormatiivisia käsityksiä lasten keskinäisistä 

suhteista osana leikkiä ja niissä esiintyviä kaverisuhteita. 

Sukupuoli on nähtävillä lastentarhanopettajien lapsiin kohdistuvaa toimintaa kuvaavissa 

käsityksissä. Tuula kuvaa haastattelussaan, kuinka tyttöjen vaatteisiin tulee useammin 

kiinnitettyä huomiota esiopetuksen arjessa. Tämä oli välittynyt ryhmän lapsille, ja myös 

heidän käsitystensä mukaan lastentarhanopettajat huomioivat tyttöjen vaatteita enemmän 

kuin poikien. Valtaosa haastattelemistani lapsista oli Petran kanssa samaa mieltä siitä, että 

lastentarhanopettajien pitää komentaa poikia useammin. Normatiivisista käsityksistä huo-

limatta lapset ja lastentarhanopettajat kuitenkin kokivat, että esiopetusryhmän lastentar-

hanopettajat kohtasivat sukupuolet pääasiassa yhdenvertaisina. 

Vaikka lastentarhanopettajat kertoivat, etteivät he oman käsityksensä mukaan jaa lapsia 

leikkeihin lasten sukupuolen mukaan, he kuitenkin olivat jakaneet eri leikkivälineet ja lei-

kit eri tiloihin. Näin esiopetusryhmän tilat kuin huomaamattaan sukupuolittuvat lasten 

leikkien mukaan. Lasten toiminnan jakaminen sukupuolen mukaan hämärtää sukupuolten 

sisäiset variaatiot (Paju, 2013, s. 101). Sukupuolinormatiiviset yleistykset niputtavat lapset 

sukupuolien mukaan tiettyihin ryhmiin, ja saavat heidät näyttämään yhtenäisemmältä ryh-

mältä kuin he todellisuudessa ovat. Ryhmän lapsista kuitenkin osa rikkoi vallitsevia nor-

meja etenkin leikeissään. 

Lasten vastauksissa sukupuoli osana lastentarhanopettajan muuta toimintaa tuli esille hie-

man eri tavoin kuin lastentarhanopettajien vastauksissa. Lastentarhanopettajan työ näyttäy-

tyy tutkimukseeni osallistuneille lapsille vahvasti naisvaltaisena alana. Haastattelemani 

pojat kertoivat, kuinka heidän käsitystensä mukaan naislastentarhanopettajat eivät ala pe-

laamaan tai painimaan heidän kanssaan. Kahden lapsen mielestä lastentarhanopettajan on 
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kuitenkin mahdollista ylittää kyseinen sukupuolinormi. Lastentarhanopettajat sen sijaan 

eivät nähneet sukupuolten välistä eroa siinä, kuinka he toimivat lasten kanssa. 

Vaikka lastentarhanopettajat painottivat sitä, että lapset tulee kohdata ensisijaisesti yksilöi-

nä ja persoonina, heidän puheessaan kulki rinnalla koko ajan sukupuolittunut puhe. Tämä 

näkyi kaikissa kuvauskategorioissa siinä, miten lastentarhanopettajat kuvasivat esiopetuk-

sen arkea osin sukupuolittuneiden kategorisointien kautta. Sukupuolittavien käytäntöjen 

tunnistaminen on haastavaa, sillä ne näyttäytyvät arjen vuorovaikutustilanteissa eri tavoin, 

eikä niihin juuri kiinnitetä erityistä huomiota (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 81, 91).  

Tuula ja lapset tuovat esiin käsityksiä, joiden mukaan sukupuoli näkyy myös muutoin esi-

opetuksen arjessa. Haastattelussaan Tuula kuvaa lapsia normatiivisesti biologisen sukupuo-

lensa edustajina. Hänen mielestään lapset itse kiinnittävät esimerkiksi ruokailutilanteissa 

huomiota sukupuoleen. Vaikka lastentarhanopettajat sanoivat, ettei lapsia juuri jaeta suku-

puolen mukaan, lasten tuottamasta aineistosta tuli päinvastaista esille. Osa lapsista toi esil-

le, kuinka lapset toisinaan järjestäytyvät jonoihin nimenomaan sukupuolen mukaan, ja näin 

sukupuoli on esillä esiopetuksen arjessa. Lisäksi lapset kuvasivat kuinka poikana oleminen 

on helpompaa, ja toisaalta kuinka esiopetusryhmän roolivaatteet on suunnattu nimenomaan 

tytöille. Vastaavaa jaottelua ei tullut ilmi lastentarhanopettajien tuottamasta aineistosta. 

Niin lapset kuin lastentarhanopettajat toivat selkeästi ilmi, että sukupuolet kohdataan ryh-

mässä järjestetyillä esiopetustuokioilla yhdenvertaisina. Kenenkään mielestä lasten suku-

puoli ei vaikuta siihen, kuka saa vastata ohjatuilla esiopetustuokioilla. Lastentarhanopetta-

jien mielestä ryhmässä käytettävä esiopetusmateriaali ei uudista vallitsevia sukupuoliste-

reotypioita, Petran mielestä käytettävä materiaali jopa rikkoo niitä. 

Käsityksissä ilmenee hieman eroavaisuuksia tutkittavien välillä. Lasten komentamisessa 

esimerkiksi toinen lastentarhanopettajista ei nähnyt sukupuolten välistä eroa, kun taas toi-

nen lastentarhanopettaja toi selkeästi esille, että poikia on pitänyt kuluneen syksyn aikana 

komentaa enemmän. Niin ikään lasten tuottamasta aineistosta on löydettävissä keskenään 

erilaisia käsityksiä sukupuolesta. Tämä on ainoastaan normaalia, sillä käsitykset ovat aina 

subjektiivisia (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 165; Niikko, 2003, s. 14, 27; Uljens, 1989, s. 

21). 

Lastentarhanopettajien omissa vastauksissa on nähtävissä ristiriitaisuuksia. Molemmat las-

tentarhanopettajat kertoivat, ettei lasten toiminnasta voida tehdä yleistyksiä sukupuolen 



93 

 

 

perusteella. Tästä huolimatta kumpikin lastentarhanopettajista kuvasi muun muassa lasten 

leikkejä perinteisen sukupuolijaottelun mukaisesti. Tämä kuvastaa, kuinka haastavaa suku-

puolittuneita käytänteitä ja tapoja on tunnistaa. Sukupuolen merkitystä arkisissa käytän-

nöissä, kuten puheessa ja käytöksessä, on vaikea tiedostaa. Tällöin käsityksiä sukupuolesta 

sekä olemassa olevaa sukupuolijärjestystä helposti toistetaan ja tuotetaan uudelleen arjen 

toiminnoissa. (Hirvonen, 2013, s. 89, 92; Ylitapio-Mäntylä, 2012a, s. 94.) Varhaiskasva-

tuksen arjen sukupuolittuneiden käytänteiden tunnistamista ja niihin puuttumista vaikeuttaa 

se, että kasvatuksessa esiintyviin sukupuolistereotypioihin on kasvettu pitkän sosialisaatio-

prosessin myötä ikään kuin huomaamatta (Estola, 2011, s. 42; Lahelma & Gordon, 1999, s. 

95). 

Sukupuolen esittämisen rajoitukset ja mahdollisuudet riippuvat siitä, millainen käytös ky-

seisessä yhteisössä on sallittua (Alasuutari, 2016, s. 122-123; Huuska & Karvinen, 2012, s. 

36; Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 71). Mitä jäykemmät ja ahtaammat normikehykset yhteisös-

sä on, sitä kaavamaisemmat ja rajoittuneemmat tavat lapsilla on toteuttaa ja ilmaista suku-

puoltaan. Vaikka lasten ja lastentarhanopettajien suurelta osin normatiiviset käsitykset su-

kupuolesta kielivät osin ahtaasta normikehyksestä, osa tutkittavista toimi vastoin yleisiä 

odotuksia. Osa lapsista esimerkiksi ymmärsi, että heidän on mahdollista ylittää heille ase-

tetut normit, ja leikkiä juuri niin kuin he itse haluavat. Heidän oli mahdollista toimia näin, 

sillä esiopetusryhmän muiden jäsenten toimesta heille annettiin siihen vapaus ja mahdolli-

suus. 

Tutkimukseeni osallistuneilla lastentarhanopettajilla voi sanoa olevan kahtiajakautuneita 

käsityksiä sukupuolesta ja lapsuudesta. Toisaalta tutkimani lastentarhanopettajat ruokkivat 

ahtaita käsityksiä sukupuolesta, mutta toisaalta heillä oli hyvin vapaita käsityksiä sukupuo-

len esittämisen mahdollisuuksista. Tämä näkyi lasten käytöksessä siten, että he kokivat 

paikoin voivansa ylittää vallitsevia sukupuolinormeja. Ei kuitenkaan voida tehdä suoria 

yleistyksiä, että lastentarhanopettajien ollessa tietynlaisia lapset automaattisesti noudattavat 

saman kaavan mukaista käytöstä, mutta tietynlaista heijastumaa voi olla. Pohtimisen ar-

voista onkin, mihin ja mille lasten kanssa työskentelevät aikuiset antavat tilaa, ja minkä-

laista käytöstä he alkavat ruokkia. 

Kuten teoreettisessa viitekehyksessä olen tuonut ilmi, käsitykset eivät ole pysyviä (Koski-

nen, 2011, s. 269-270; Uljens, 1989, s. 14-15, 21), ja tutkimukseeni osallistuneiden henki-

löiden käsitykset sukupuolesta voivat hyvinkin muuttua ajan myötä. Lisäksi sukupuoleen 



94  

 

  

kasvaminen ja kehittyminen on aina yksilöllinen prosessi, joka jatkuu läpi koko ihmiselä-

män (Huuska, 2012, s. 227; Schaffer, 2010, s. 80, 83-84; Vilkka, 2010, s. 131). Näin ollen 

tutkimustulosteni pohjalta ei voida tehdä yleistyksiä lasten tai lastentarhanopettajien suku-

puoleen liittyvistä käsityksistä. Toisaalta tapaustutkimuksen tarkoituksena ei olekaan tuot-

taa yleistettäviä tuloksia, vaan syventää tietämystä tutkittavasta ilmiöstä tarkastelemalla 

sitä monipuolisesti ja kokonaisuudessaan (Stake, 2008, s. 444; Willis, 2008, s. 210-212). 

Tulee muistaa, ettei sukupuoli ole ainoa seikka, joka vaikuttaa siihen, millaiseksi arki esi-

opetuksessa muodostuu. Sen sijaan monet eri tekijät yhdessä vaikuttavat esiopetuksen ar-

jessa tapahtuviin kohtaamisiin sekä siihen, miten lapset ja lastentarhanopettajat niissä toi-

mivat (Alasuutari, 2016, s. 140; Paju, 2013, s. 77). Lasten haastatteluvastauksissa nousi 

esille, kuinka lastentarhanopettajien muut työtehtävät vaikuttivat lasten kohtaamiseen. 

Muun muassa aikuisten kiire ja koneella työskentely vaikuttivat lasten käsitysten mukaan 

siihen, kuinka aikuisilla on heille aikaa. 

Se, että lasten ja lastentarhanopettajien tuottamasta aineistosta oli löydettävissä 375 tutki-

muskysymykseni kannalta merkityksellistä ilmausta, osaltaan kuvastaa sitä, miten isossa 

roolissa sukupuoli on esiopetuksen arjessa. Tekemäni analyysin perusteella lasten ja lasten-

tarhanopettajien käsitykset sukupuolesta voidaan jakaa samoihin kolmeen kuvauskategori-

aan sekä niitä kuvaaviin alatason kategorioihin. Tämä osaltaan kielii siitä, että tutkittavien 

käsitykset ovat osin muodostuneet samassa jaetussa kontekstissa. Toki olen itse nimennyt 

sekä kuvaus- että alatason kategoriat. Laatimani haastattelurunko on oletettavasti vaikutta-

nut tutkittavien vastauksiin ja näin myös nimeämieni kuvauskategorioiden syntyyn. 

8.2 Tutkimuksen eettisyydestä ja luotettavuudesta 

Perinteisesti tieteen arvosidonnaisuuteen liittyy vaatimus tutkijan moraalisten ja yhteiskun-

nallisten arvojen erottamisesta tutkimuksen toteutuksesta. Moraalisten ja yhteiskunnallisten 

arvojen on hyväksyttävää vaikuttaa tutkimusaiheen valintaan, mutta pyrin erottamaan ne 

varsinaisesta tiedonintresseistä. Tiedostan kuitenkin, että nämä arvot voivat epäsuorasti 

vaikuttaa tutkimuksen näkökulmaan muun muassa teoreettisen viitekehyksen rakentumi-

seen käsitteiden ja aineiston kautta. Tutkijana viime kädessä päätän, mitä ilmiöitä käsitte-

len osana tutkimuksen käsitteistöä ja millainen aineisto on tutkimusongelmani kannalta 

merkittävää. (Rolin, 2005, s. 103-105.)  
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8.2.1 Eettisesti kestävän tutkimuksen rakentaminen 

Tekemäni valinnat vaikuttavat tutkimuksen eettisyyteen. Muun muassa käsitykseni lapses-

ta, lapsuudesta sekä lapsen ja aikuisen valtasuhteista ohjaavat vahvasti tutkimuksen toteu-

tusta. Tutkijan eettinen vastuu velvoittaa minua kiinnittämään näihin huomiota. Useimmi-

ten tutkimuksen empiirinen osuus on tuonut esiin eniten eettisiä kysymyksiä. (Strandell, 

2010, s. 92, 94, 102.) Tiedostan, että valintoja tehdessäni käytän valtaa, ja tämän erityisen 

valta-aseman suhteessa tutkittaviin olen ottanut huomioon pohtiessani tutkimuksen luotet-

tavuutta sekä eettisyyttä. Pyrin tutkimuksessani kiinnittämään erityistä huomiota rooliini 

sekä tutkimuksen eettisiin kysymyksiin kaikissa tutkimuksen vaiheissa. (Creswell, 2013, 

56-60; Ruoppila, 1999, s. 26.)  

Tutkimuksen eettisyyden kannalta keskeistä on tutkittavien antama suostumus tutkimuksen 

toteutukselle. Lastentarhanopettajat myönsivät kirjallisen suostumuksen tutkimuksen toteu-

tukselle. Lapsilta kysyttäessä ei riitä, että lupaa kysytään kerran, vaan koitin monin keinoin 

varmistua suostumuksen saamisesta. Pidin suostumuksen kysymistä esillä jatkuvasti ky-

symällä lupaa omalle läsnäololleni, vastaamalla aktiivisesti lasten kysymyksiin ja huomi-

oimalla myös ei-kielellistä viestintää. (Strandell, 2010, s. 96-97.) Tämä vaati jatkuvia toi-

mia havainnoinnin yhteydessä. Muun muassa tarkkailin tutkittavien elekielestä viitteitä 

siitä, olinko tervetullut. Toisinaan tulkitsin, että läsnäoloni häiritsi normaalia toimintaa. 

Tällöin pyrin noudattamaan Vehkalahden, Rutasen, Lagströmin ja Pösön (2010, s. 16) oh-

jetta siitä, ettei tutkimukseen osallistuminen saisi hankaloittaa siihen osallistuvien arkea ja 

siirryin havainnoimaan toista tilannetta. 

Tekemilläni päätöksillä tavoittelin toiminnan avoimuutta ja eettisesti kestäviä valintoja. 

Tavoitteenani oli varmistaa, että tutkimusta toteutetaan lasten omista lähtökohdista käsin. 

Pyrin tekemään tutkimuksen syitä ja toteutusta lapsille mahdollisimman ymmärrettäviksi. 

Eettisyyttä pohdittaessa kiinnitin erityisesti huomiota siihen, kenen suulla tutkimus puhuu 

ja millaista kuvaa lapsesta ja lapsuudesta välitän. (Karlsson, 2012, s. 47-48.) Yksi pohti-

mani kysymys oli kuinka voin aikuisena ymmärtää lapsuutta ja lasten käsityksiä (O’Kane, 

2009, s. 126). 

Tulee tiedostaa, että tutkimuksessani luon tietynlaista kuvaa myös lastentarhanopettajuu-

desta. Olen tutkimuksessani haastatellut ja tutkinut vain naislastentarhanopettajia. Hoiva-

työn paikantuminen nimenomaan naisten työksi jatkaa ja uusintaa kulttuurista naishoivaa-
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juuden myyttiä (Ylitapio-Mäntylä, 2009, s. 96). Vastaavia käsityksiä oli tulkittavissa lasten 

tuottamasta aineistosta. Lastentarhanopettajan työ näyttäytyi heille hyvin pitkälti naisten 

työnä. 

Julkunen (2010) pitää työelämän sukupuolittunutta jakoa ongelmallisena koko yhteiskun-

nan tasolla, sillä se tuottaa sukupuolieroja ja hierarkiaa, ylläpitää sukupuolia koskevia käsi-

tyksiä ja rajoittaa yksilöiden valintoja. Jako naisten ja miesten töihin vahvistaa sukupuoli-

sia stereotypioita ja jäykistää työmarkkinoita (m.t., s. 138-139).  

Noudatin Lichtmanin (2013) ohjetta siitä, ettei eettisesti kestävä tutkimus saisi hankaloittaa 

tutkittavien elämää tai aiheuttaa heille minkäänlaista vahinkoa. Tutkijana minun oli muun 

muassa varmistettava tutkimustilanteiden luottamuksellisuus sekä tutkittavien henkilölli-

syyden turvaaminen. (m.t., s. 52-55.) Olen käyttänyt tutkimuksessani peitenimiä ja muutta-

nut muita tunnistettavia tietoja suojellakseni tutkittavien henkilöllisyyttä. Nämä toimenpi-

teet samalla loivat luottamuksellista ilmapiiriä itseni ja tutkittavien välille. 

8.2.2 Oma toiminta ja tutkijan positio 

Juuri tutkijan rakentamaa luottamussuhdetta tutkittaviin voidaan pitää eettisesti kestävän 

tutkimuksen runkona (Vehkalahti, Rutanen, Lagström & Pösö 2010, s. 16). Nimenomaan 

rakensin luottamussuhdetta tutkittavien kanssa. Sitä ei voida pakottaa, eikä läheisiä suhteita 

voi luoda asettamalla paineita tutkittaville. (Fine & Sandstrom, 1988, s. 23.)  Tavoittelin 

luotettavuutta luomalla jo varhain aidon ja luottamuksellisen vuorovaikutussuhteen tutkit-

taviin (Lichtman, 2013, s.66). Kävin tutustumassa tutkittaviin ja ryhmän toimintaan ennen 

varsinaista empiiristä kenttäjaksoa. Leikkimällä, osallistumalla toimintaan, ja vuorovaikut-

tamalla lasten kanssa tavoittelin ja ylläpidin lasten luottamusta (Fine & Sandstrom, 1988, s. 

40-41, 45). Osallistuin ryhmän toimintaan sekä keskustelin lasten ja lastentarhaopettajien 

kanssa paljon muistakin kuin tutkimukseen liittyvistä asioista.  

Varsin pian koin saavuttaneeni tutkittavien luottamuksen. He eivät tuntuneet vierastavan 

minua, vaan juttelivat kanssani avoimesti ja tuttavallisesti. Tämän perusteella koen pääs-

seeni lähelle tutkittavien aitoa kokemusmaailmaa ja saaneeni autenttista ja luotettavaa tie-

toa heidän käsityksistä esiopetuksen arkea havainnoimalla. Luottamuksellisen suhteen 

vuoksi uskon, että tutkittavat uskalsivat kertoa minulle mitä oikeasti ajattelivat sen sijaan, 
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että he olisivat pyrkineet antamaan minulle vastauksia joita olettavat aikuisen ja tutkijan 

haluavan kuulla. 

Vaikka päiväkoti oli minulle toimintaympäristönä jo entuudestaan tuttu ja olin pohtinut 

omaa tutkijan rooliani aikaisemminkin (Talus, 2015, s. 18-19), edelleen oma tutkijan posi-

tioni pohditutti etenkin tutkimuksen  yhteydessä. Ryhmän lapsille olin aikuinen, jolla oli 

tietty lapsista poikkeava rooli ryhmässä. Lasten suhtautuminen minuun vaihteli ja oli suo-

raan yhteydessä siihen, kuinka tiiviisti olin heidän kanssaan vuorovaikutuksessa. He kut-

suivat minua erilaisilla lempinimillä kun oli ollut enemmän kaverillisessa vuorovaikutuk-

sessa heidän kanssaan, ja tutkijana tai opettajana silloin, kun olin keskittynyt havainnoin-

tiin tai selkeästi asettunut aikuisen rooliin. Pääsääntöisesti pyrin olemaan puuttumatta tut-

kittavien toimintaan, sillä puuttumattomuuden periaatetta voidaan pitää luottamuksen saa-

vuttamisen edellytyksenä (Strandell, 2010, s. 101).  

Varsinkin ensimmäisinä päivinä läsnäoloni kiinnitti lasten huomion ja sain vastata lukui-

siin kysymyksiin. Lapset esimerkiksi pyysivät minua saduttamaan heidän kertomuksiaan 

tietokoneella. Etenkin kirjoittamani muistiinpanot kiinnittivät lasten huomion. Lapset halu-

sivat usein nähdä, mitä kirjoitan koneella tai kuvaanko heidän tekemisiään. Tästä voidaan 

tulkita, että läsnäoloni vaikutti lasten normaaliin arkeen. Poikkeuksetta lapset kuitenkin 

tyytyivät jo suhteellisen lyhyeen vastaukseen, jonka jälkeen he usein jatkoivat leikkejään 

kiinnittämättä minuun sen enempää huomiota. Samoin lastentarhanopettajat ja muut ryh-

män aikuiset olivat kiinnostuneita tekemisistäni, ja tulivat usein jutustelemaan kanssani. 

Havainnoinnin ohessa tapahtuva muu toiminta vaikeutti muistiinpanojen tekemistä, mutta 

koin sen tärkeänä luottamuksellisen ilmapiirin rakentamiseksi.  

8.2.3 Tutkimuksen luotettavuus 

Yhtenä keinona lisätä tutkimukseni luotettavuutta olen hyödyntänyt triangulaatiota eli mo-

nimenetelmäisyyttä. Yhdistelen tutkimuksessani eri tieteenalojen teorioita ja aineiston tuo-

tantomenetelmiä luotettavamman informaation saavuttamiseksi. (Creswell, 2013, s. 251.) 

Koska mikään laadullinen tutkimus ei ole suoraan toistettavissa, tirangulaatio voi selkiyttää 

tutkimuksen tarkoitusta tuomalla esiin eri näkökulmia, joista tapausta on tarkkailtu (Stake, 

2005, s. 253-254). Käyttämällä useampia lähteitä ja aineiston tuotantomenetelmiä sekä 

kuvaamalla seikkaperäisesti koko tutkimusaineiston tulkintaprosessin olen parantanut tut-

kimukseni laatua (Yin, 2014, s. 98).  
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Olen teoreettisessa viitekehyksessäni huomioinut monipuolisesti tutkimuksen kannalta 

keskeisiä teorioita, jotta tutkimuksen tuloksia voidaan ymmärtää syvällisemmin. Havain-

noin esiopetuksen arkea sekä haastattelin tutkimukseen osallistuvia lapsia ja lastentarhan-

opettajia. Nämä aineiston tuotantomenetelmät ovat toisiaan tukevia ja täydentäviä (Grön-

fors, 2010, s. 157-158; Hirsjärvi & Hurme, 2014, s. 38). Havainnointijakson aikana taltioin 

aineistoa monimenetelmällisin keinoin nauhoittamalla, videokuvaamalla ja kirjoittamalla 

muistiinpanoja.  Luotettavuutta lisää myös tutkimustulosten yhteys teoriaan sekä aikaisem-

paan tutkimustietoon. 

Omat arvoni ja uskomukseni vaikuttavat väistämättä siihen, miten tarkastelen aineistoa ja 

tulkitsen tuloksia (Creswell, 2013, s. 15). Esiinnyn tutkijana aina vääjäämättä oman suku-

puoleni ja sukupolveni edustajana (Tainio, 2005, s. 223). Ikäni ja sukupuoleni saattavat 

vaikuttaa siihen, miten avoimesti tutkittavat kertovat minulle esimerkiksi käsityksiään tut-

kittavasta ilmiöstä (Rolin, 2005, s. 108). Tämän pohtiminen on keskeistä tutkimuksen luo-

tettavuuden kannalta. Tekemäni tulkinnat ovat aina kiistettävissä ja jokaiselle tulkinnalle 

voidaan ehdottaa vaihtoehtoja, sillä tulkintojen voidaan katsoa olevan ehdollisia ja yksi-

puolisia käsityksiä tutkittavasta ilmiöstä (Broström, 2006, s. 241; Kiviniemi, 2010, s. 82). 

Tutkimukseni luotettavuutta pyrin lisäämään avaamalla mahdollisimman selkeästi ja yksi-

tyiskohtaisesti tutkimukseni etenemisprosessia ja sen aikana tekemiäni valintoja. Näin luki-

ja voi itse arvioida päätelmien luotettavuutta (Kiviniemi, 2010, s. 82). Samoin avoimuus 

omasta tutkijan positiosta lisää tutkimuksen luotettavuutta (Creswell, 2013, s. 251-252). 

Tutkimustulosten uskottavuus kuitenkin vaatii riippumattomia arvioita, ja olen varonut 

tuomasta liialti omia mielipiteitäni esille (Larsson, 1986, s. 38). Olen pyrkinyt pysymään 

tulkinnassa kohtuudessa ja olen perustellut tekemiäni tulkintoja liittämällä tulkinnat tutki-

mukseni teoreettiseen viitekehykseen. Lisäksi olen nostanut aineistosta suoria sitaatteja 

perustelemaan tekemiäni valintoja (m.t., s. 39). Sitaatit takaavat autenttisemman kuvauksen 

lasten ja lastentarhanopettajien sukupuoleen liittyvistä käsityksistä. Käyttämieni sitaattien 

luotettavuutta lisää se, että olen esittänyt vastaukset oikeassa kontekstissa nostamalla esiin 

myös kysymyksen johon tutkittavat vastaavat. Näin lukijalle tulee näkyväksi se, miten olen 

päätynyt kyseisiin tulkintoihin. Toisaalta tulosten tarkastelussa tulee muistaa, että kyseessä 

ovat tekemäni tulkinnat valitsemistani haastattelukatkelmista. 

Olennaista on huomioida se, miten se ryhmä, jossa lasten haastattelut tehtiin, heijastui las-

ten vastauksiin. Suoritin haastattelut kolmessa pienryhmässä niin, että yksi ryhmä koostui 
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pelkästään tytöistä, toinen pojista, ja kolmannessa oli osallistujina sekä poikia että tyttöjä. 

Poikien ryhmähaastattelussa esiintyi eniten normatiivisia käsityksiä sukupuolesta, kun taas 

tyttöjen ja poikien haastatteluryhmässä käsitykset rikkoivat eniten vallitsevia normeja. On 

hankala sanoa, missä määrin lasten vastauksiin vaikutti se, olivatko muut samassa ryhmäs-

sä haastateltavat lapset samaa sukupuolta vai eivät. 

8.3 Jatkotutkimusaiheita 

Tässä tutkimuksessa ei ole tarkemmin kiinnitetty huomiota syihin käsitysten taustalla, mut-

ta niiden olemassaoloa ei sovi unohtaa. Sukupuolen tematiikassa riittää vielä tutkittavaa 

varhaiskasvatuksen kontekstissa. Jotta käytävä keskustelu edistäisi lasten tasa-arvoista 

kohtaamista laajemmassa kontekstissa, tulisi jatkotutkimuksissa tarkastella tarkemmin las-

ten kasvattajien käsityksiä sukupuolesta. Perhe on varhaislapsuuden tärkein sosiaalinen, 

tiedollinen ja emotionaalinen viitekehys, jossa lapsi viettää aikaansa ja jäsentää käsityksi-

ään ympäröivästä maailmasta ja itsestään (Nurmi et al., 2014, s. 72). Olisi mielekästä tar-

kastella, mitä yhteneväisyyksiä ja mahdollisia eroja lasten huoltajien ja lasten käsityksissä 

sukupuolesta ilmenee. Toinen mahdollinen jatkotutkimusaihe olisi lasten huoltajien ja var-

haiskasvatuksen henkilökunnan käsitykset sukupuolesta, sillä varhaiskasvattajien työnku-

vaan kuuluu keskeisesti kotien kanssa toteutettava yhteistyö (Onnismaa, 2005, s. 15). 

 Lisäksi olisi kiintoisaa suunnata tutkimuksen fokusta siihen, millaisia käsityksiä varhais-

kasvatuksen henkilökunnalla on sukupuolesta. Varhaiskasvatuksen kentällä työskentelee 

eri koulutuksen saaneita henkilöitä (Kalliala, 2012, s. 128-129). Esimerkiksi eri koulutus-

taustan omaavien kasvattajien käsityksiä vertailemalla pystyttäisiin edistämään tasa-arvon 

toteutumista varhaiskasvatuksessa.  

Tämä tutkimus antaa arvokasta tietoa siitä, miten lapset ja lastentarhanopettajat itse käsit-

tävät sukupuolen osana esiopetuksen arkea. Tässä tutkimuksessa olen tuonut niin lastentar-

hanopettajien kuin lasten ääntä kuuluviin heitä koskevassa tutkimuskentässä. Tutkimuksen 

tarkoituksena on ollut haastaa lukija pohtimaan kriittisesti sukupuolta osana esiopetuksen 

kontekstia. Usein sukupuolittuneet käytänteet ovat toimintaa, joka ei ole tiedostettua (Esto-

la, 2011, s. 42). Sukupuolittuneiden käytänteiden ja tasa-arvoasioiden esiin nostaminen luo 

toisia kunnioittavaa ja arvostavaa ilmapiiriä (Ylitapio-Mäntylä, 2012d, s. 19). Kun omista 

kasvatuskäytänteistä tulee tietoiseksi, niitä on mahdollista lähteä kehittämään tasa-arvoa 

edistävään suuntaan. 
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LIITE 1 Tutkimuslupahakemus lasten huoltajille 
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LIITE 2 Tutkimuslupahakemus lastentarhanopettajille  
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LIITE 3 Lasten teemahaastattelun runko 

- Ketä meillä on tänään haastattelussa?  

- Minkälainen aamu on tänään ollut? 

 

- Minkälaisia leikkejä leikkivät päiväkodilla? 

- Kenen kanssa leikkivät? 

- Millaisilla leluilla leikkivät? 

 

- Kuunteleeko aikuiset kaikkia lapsia yhtä paljon? 

 - Ketä kuunnellaan? 

- Mistä se voisi johtua? 

- Saako kaikki vastata eskarituokioilla kysymyksiin yhtä paljon? 

 - Ketkä saa vastata? Miksi? 

- Ketä opet kehuu täällä eskarissa? 

 - Kehutaanko teitä? 

 - Millaisista asioista opet kehuu teitä lapsia? 

- Ketä opet komentaa täällä eskarissa? 

 - Milloin opet komentaa lapsia? 

 

- Miten eskarin toiminnassa näkyy se, että täällä on poikia ja tyttöjä? 

 - Mihin se vaikuttaa? 

- Minkälainen olisi eskari jossa on vain tyttöjä? 

 - Mikä olisi toisin? 

- Minkälainen olisi eskari jossa on vain poikia? 

 - Mikä olisi toisin? 

- Mitä tulee mieleen sanasta tyttö/ poika/ ope/ miesope/ naisope? 

 

- Kommentoitavaa? Kysyttävää?  



 

 

 

LIITE 4 Lastentarhanopettajien teemahaastattelun runko 

- Opettajan koulutustausta 

- Työkokemuksen määrä 

 

- Näkyykö sukupuoli jollain tavalla esiopetuksen arjessa? 

- Millaisissa tilanteissa sukupuoli näkyy, jos näkyy? 

 - Millä tavoin se näkyy näissä tilanteissa? 

- Näkyykö sukupuoli käytettävissä esiopetusmateriaaleissa? 

- Millä tavalla? 

- Kiinnittävätkö lapset itse huomiota sukupuoleen osana esiopetuksen arkea? 

 - Millaisissa tilanteissa? (Siirtymätilanteet? Ohjattu toiminta? Vapaa leikki?) 

 

- Kiinnittääkö omassa toiminnassa huomiota lasten sukupuoleen? 

 - Millaisissa tilanteissa? 

- Onko mielestäsi tarpeellista huomioida eri sukupuolten erityistarpeet? 

    - Millä tavoin tämä pitäisi tehdä? 

- Onko toisia lapsia helpompi huomioida esiopetuksen arjessa? 

 (- Millaisissa tilanteissa? Pukeutuminen? Toiminta?) 

 (- Onko esimerkiksi eskarikirjan tehtäviä tehtäessä pojat/ tytöt aktiivisepia?) 

- Tuleeko arjessa komennettua toisia lapsia enemmän? 

 - Mistä luulet tämän johtuvan? 

- Vaikuttaako mielestäsi oma sukupuolesi jollain tavalla siihen, miten kohtaat lapsia päivä-

kodissa? 

- Koetko, että oma lapsuus ja sieltä peräisin olevat kokemukset vaikuttavat eri sukupuolia 

olevien lasten kohtaamiseen? 

 

- Uskotko, että minun läsnäolo on vaikuttanut omaan toimintaasi jollakin tavalla? 

- Muuta kommentoitavaa? Kysyttävää? 
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LIITE 5 Litteroinnissa käytetyt litteraatiomerkit 

Sävelkulku Päällekkäisyydet ja 

tauot 

Puhenopeus ja 

äänen voimak-

kuus 

Nauru Muuta 

. laskeva into-

naatio  

[ päällekkäispuhun-

nan alku  

>joo< 

nopeutettu jakso  

he he  

naurua 

#joo#  

nariseva ääni  

, tasainen into-

naatio 

] päällekkäispuhun-

nan loppu  

<joo>  

hidastettu jakso  

j(h)oo  

nauraen lausuttu 

sana tai jakso 

@joo@  

äänen laadun muutos  

? nouseva into-

naatio  
(.) 
tauko 

e::i  

äänteen venytys  

£joo£  

hymyillen sa-

nottu sana tai 

jakso 

jo-  

sana jää kesken  

just  

erityisesti paino-

tettu ääntämys 

= kaksi puhunnosta 

liittyy toisiinsa tau-

otta  

*joo* ympäristöä 

vaimeampaa 

puhetta  

 (joo)  

epäselvästi kuultu 

jakso tai puhuja  

  JOO  

äänen voimista-

minen  

 (-)  
sana, josta ei ole saatu 

selvää  

    (- -)  

pidempi jakso, josta ei 

ole saatu selvää 

    ((nyökkää))  

litteroijan kommentte-

ja ja selityksiä tilan-

teesta  

    Kaikki tunnistamista 

mahdollistavat tekijä, 

esim. puhujien nimet, 

iät, puhelinnumerot, 

paikkakunnat, yms. 

muutetaan litteraati-

oon. 

 

(soveltaen Seppänen, 1998, s. 22-29.) 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


