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Tässä kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa valotan sellaista opettajan kielellistä ja vuorovai-

kutuksellista toimintaa, jonka seurauksena opettaja voi tulla sukupuolittaneeksi oppilaita. 

Opettajan oppilaisiin suuntaaman vuorovaikutuksen määrässä ja laadussa on jo pitkään ha-

vaittu olevan eroja tyttö- ja poikaoppilaiden kesken. Perusopetuksen sukupuoltenväliseen ta-

sa-arvoon tähtäävistä pyrkimyksistä huolimatta on myös havaittu, että opettajat puhuttelunsa 

kautta sukupuolittavat oppilaita käyttämällä muun muassa sukupuolittavia ryhmänimityksiä. 

Tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, jossa olen hyödyntänyt sekä kotimaisia että 

kansainvälisiä tutkimuksia ja teoriakirjallisuutta. Lähestyn opettajien käyttämää kieltä kriitti-

sestä näkökulmasta, sillä perusopetuksen sukupuoltenvälisen tasa-arvon pyrkimyksiin peilaten 

opettajan käyttämä sukupuolittava kieli, sekä sukupuolittunut vuorovaikutus muodostavat 

ristiriidan perusopetuslain ja perusopetuksen opetussuunnitelman arvoperustan kanssa. 

Sukupuolittavan kielen ja vuorovaikutuksen tarkastelussa lähtökohtanani toimii käsitys suku-

puolen performatiivisuudesta. Tutkielmani keskeisimpinä käsitteinä toimivat sukupuolittunei-

suus ja sukupuolittaminen, joiden eroja ja limittäisyyksiä avaan. Tuon esille, kuinka nämä 

operoivat kielen ja vuorovaikutuksen kontekstissa peruskoulussa, erityisesti luokkahuonevuo-

rovaikutuksen tasolla.  

Tutkimuksessani havaitsin sukupuolittavan kielen ja vuorovaikutuksen ilmenevän luokkahuo-

nekontekstissa opettajan vuorovaikutuksen jakautumisessa oppilaiden kesken, opettajan käyt-

tämän kielen sukupuolittuneisuudessa, sekä opettajan oppilaisiin kohdistaman vuorovaikutuk-

sen sukupuolittuneisuudessa. Sukupuolittaminen vaikuttaa oppilaiden asenteisiin, mistä voi 

seurata esimerkiksi se, että binaarista sukupuolijakoa aletaan pitää luonnollisena. Sukupuolit-

taminen ylläpitää myös sukupuoleen kytkeytyviä stereotypioita ja sukupuolirooleja, sekä 

marginalisoi niitä oppilaita, jotka eivät identifioidu binaarisen sukupuolijaon mukaisesti. Su-

kupuolittavan vuorovaikutuksen ja kielen purkamisessa sukupuolen kokonaan sivuuttavan, 

sukupuolineutraalin lähestymistavan sijaan tulisi kasvatuksessa pyrkiä sukupuolisensitiivisyy-

teen. Tällöin sukupuolten merkitys tiedostetaan, mutta sitä ei ylikorosteta. Edellä esitettyjen 

seikkojen huomioiminen myös muun muassa opettajankoulutuksessa olisi erittäin tärkeää, 

sillä opettajankoulutuksella on huomattavasti merkitystä sukupuolitietoisen tasa-

arvokasvatuksen edistämisen näkökulmasta. 

Avainsanat: sukupuoli, sukupuolittunut, sukupuolittava, vuorovaikutus, kieli, peruskoulu 
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Johdanto 

Ensimmäisen kerran Suomessa sukupuoltenvälisen tasa-arvon tavoite mainittiin vuonna 1978 

keskiasteen koulutuksen kehittämiseen liittyen (Kujala & Syrjäläinen, 2010, s. 27). Velvoite 

tasa-arvon toteutumisesta koulutuksen ja opetuksen saralla löytyy myös vuoden 1987 alussa 

voimaan tulleesta tasa-arvolaista, sekä uusimmasta, vuonna 2015 voimaantulleesta tasa-

arvolaista (Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 5 §). Työtä opetuksen ja koulutuksen 

tasa-arvoistamisen eteen ja sukupuoltenvälisen tasa-arvon toteutumisen puolesta on siis tehty 

nyt jo 44 vuotta, mutta toteutuuko tasa-arvo edelleenkään?  

Perusopetuslakiin ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin pohjautuen sukupuol-

tenvälisen tasa-arvon edistäminen on yksi suomalaiselle peruskoulujärjestelmälle annetuista 

yhteiskunnallisista tehtävistä (Perusopetuslaki 2 §; POPS 2016). Tulevana opettajana laaduk-

kaan tasa-arvokasvatuksen takaaminen ja sukupuoltenvälisen tasa-arvon edistäminen ovat 

näin ollen henkilökohtaisen tavoitteen lisäksi myös lakiin kirjattu velvollisuus. Tästä velvoit-

teesta huolimatta suomalaisessa peruskoulujärjestelmässä on yhä havaittavissa toimintatapoja, 

jotka ylläpitävät segregaatiota, sukupuoltenvälistä epätasa-arvoa, sekä sukupuolittuneita käy-

tänteitä ja mielikuvia (Heikkinen & Okkonen, 2019, s. 13; Ojala, Palmu & Saarinen, 2009, s. 

13). Kun tätä peilataan koulun merkitykseen oppilaan identiteetin ja ennen kaikkea sukupuoli-

identiteetin rakentajana, on yhä perusteltua ylläpitää keskustelua sukupuolesta, tasa-arvosta 

sekä yhdenvertaisuudesta myös koulun kontekstissa. 

Mediassa tartutaankin yhä aika ajoin koulun sukupuolikysymykseen ja erityisesti käytettyyn 

kieleen, joka aiheena jakaa vahvasti mielipiteitä. Etenkin Opetushallituksen vuonna 2015 laa-

tima opas (OPH, 2015) peruskoulun tasa-arvotyötä koskien kohahdutti vuonna 2016, mikä 

näkyi median kiinnostuksena aihetta kohtaan (Kaleva, 2016; Sarhimaa, 2016; Waris, 2016). 

Mielenkiintoisen ilmiöstä teki se, että otsikoihin nostettiin lähinnä kohta, jossa oppilaita puhu-

teltaessa kehotettiin käyttämään heidän nimiään, joukkona, ”tytöt” tai ”pojat”, puhuttelun si-

jaan (OPH, 2015, s. 27). Median myllerryksestä olisi voinut päätellä tämän olevan oppaan 

pääsanoma, mikä ei kuitenkaan pidä paikkaansa. Opas (OPH, 2015) käsittelee laajasti muun 

muassa opetuksen muutostarpeita, sukupuolitietoisuuden lisäämistä, sekä koulujen tasa-

arvosuunnitelman kehittämistä. Yksittäisen virkkeen aiheuttama kohu kuitenkin valottaa hie-

man sitä, kuinka vahvasti sukupuolittava kieli jakaa mielipiteitä ja herättää tunteita, mikä taas 

kertonee aiheen merkittävyydestä ja lisää omalla kohdallani aiheen tutkimisen mielekkyyttä.  
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Tässä kuvailevana kirjallisuuskatsauksena toteuttamassani tutkielmassa pureudun luokkahuo-

neessa ilmenevään sukupuolittavaan kieleen ja vuorovaikutukseen. Tutkimukseni tavoitteena 

on aiempaa tutkimusta hyödyntäen pureutua siihen, kuinka sukupuolittuneisuus ja sukupuolit-

tavuus opettajan käyttämässä kielessä ja vuorovaikutuksessa ilmenevät, mitä niistä seuraa, ja 

millaisia vaihtoehtoisia toimintamalleja niille olisi löydettävissä. Pyrin valottamaan peruskou-

lun nykytilannetta ja lähihistoriaa, mutta hyödynnän aineistonani myös vanhempaa tutkimus-

kirjallisuutta sukupuolen, sekä kielen ja vuorovaikutuksen välisistä kytköksistä. Tämän tut-

kielman kontekstissa rajaan sukupuolittavan kielen ja vuorovaikutuksen tarkastelun opettajien 

oppilaisiin kohdistamaan kieleen ja luokkahuoneessa tapahtuvaan vuorovaikutukseen, eli sii-

hen, miten ja millaisissa tilanteissa oppilaita puhutellaan ja millaisia sukupuolittavia vaiku-

tuksia sillä on. Kiinnitän huomiota myös vuorovaikutuksen jakautumiseen luokassa tyttö- ja 

poikaoppilaiden kesken. 

Tainion (2009, s. 157) mukaan perusopetuksen opetussuunnitelmassa ei suoraan kielletä opet-

tajia käyttämästä sukupuolen mukaan kategorisoivia ryhmän nimityksiä, kuten tyttö ja poika. 

Perusopetuksen yhteiskunnallisiin tehtäviin kuitenkin kuuluu tasa-arvon edistäminen, ja tätä 

pyrkimystä ei edistä oppilaiden niputtaminen kielellisesti sukupuolenmukaisiin ryhmiin. 

Päinvastoin se ylläpitää sukupuolistereotypioita ja mielikuvaa sukupuolista homogeenisina 

kategorioina, sekä korostaa sukupuolten välisiä eroja, eikä ota huomioon sukupuolten sisäistä 

variaatiota, sukupuolen moninaisuutta ja sukupuolen ilmaisun laajaa kirjoa (POPS, 2016; Tai-

nio, 2009, s. 157–158). Lahelma ja Gordon (1999, s. 105) ovat kuitenkin myös todenneet, että 

palaaminen sukupuolen täysin unohtavaan “oppilaat” -puheeseen ei ole perusteltua, sillä täl-

löin tyttö- ja poikaryhmien sisäiset erot jäävät näkymättömiksi. Heidän mukaansa opetukseen 

ja oppilaisiin liittyviä ilmiöitä tulkitaan joka tapauksessa eritavoin oppilaan sukupuolesta riip-

puen. Tämä sukupuolittavaa kieltä ympäröivä jännite muodostaakin tutkielmani aiheelle yh-

den erittäin mielenkiintoisen ja monisyisen tulokulman, mikä osaltaan johti minut aiheen ää-

relle. 

Tutkimuksen avulla pyrin laajentamaan ymmärrystäni peruskouluopetuksessa ilmenevästä 

sukupuolittavasta kielenkäytöstä, jotta pystyn tulevana opettajana vaikuttamaan epätasa-arvoa 

ja stereotypioita ylläpitäviin kielellisiin käytäntöihin niin yksittäisenä opettajana, kuin osana 

kasvattavaa yhteisöä. Oppilaiden, sekä koko kasvattavan yhteisön hyvinvoinnin kannalta on 

tärkeää lisätä tietoisuutta siitä, millaisissa tilanteissa on perusteltua nojautua sukupuolikatego-

rioihin, jotta niitä kyettäisiin purkamaan, ja milloin taas sukupuolikategorioiden esille nostoa 

tulisi välttää.  
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Teoreettinen viitekehys 

Tutkimustani ohjaa ajatus sukupuolesta yksilön identiteettiin ja toimintaan vaikuttavana teki-

jänä. Lähestyn tätä näkökulmaa keskittymällä erityisesti kahteen toisistaan poikkeavaan femi-

nistiseen sukupuolen teoriaan, joista toinen hahmottaa sukupuolta biologisen ja sosiaalisen 

sukupuolen kahtiajaon kautta, ja toinen taas pyrkii esittämään sukupuolen performatiivina. 

Tutkielman keskeisinä käsitteinä toimivat sukupuolittuneisuus ja sukupuolittaminen, jotka 

määrittelen ja kytken kielen ja vuorovaikutuksen kontekstiin. Tämän avulla voidaan parem-

min ymmärtää niitä lähtökohtia, joiden kautta pyrin avaamaan ja selittämään opettajien oppi-

laisiin kohdistaman sukupuolittavan kielen esiintymistä peruskoulussa, sillä käsitykset suku-

puolista ohjaavat kielenkäyttöä (Teräs, 2012, s. 103; Ylitapio-Mäntylä, 2012, s. 17). 

2.1 Sukupuoli 

2.1.1 Sukupuoli roolina ja kaksinapaisena kategoriana 

Feministisissä teorioissa sukupuolta käsiteltäessä on usein päädytty jakoon biologisen (sex) ja 

sosiaalisen sukupuolen (gender) välillä. Tällöin yksilöllä ajatellaan ruumiillisen sukupuolen 

ohella olevan sosiaalinen sukupuoli, joka omaksutaan kulttuuriin ja yhteiskuntaan sosiaalis-

tumisen myötä. Rossin (2010, s. 27) mukaan tämän jaon avulla on pyritty tuomaan esille nä-

kemys siitä, ettei sukupuoleen liittyvä sorto ole suoraan biologisista seikoista johtuvaa, vaan 

sukupuolta järjestävien valtasuhteiden tulosta, jossa biologista sukupuolta käytetään vain pe-

rusteena. Butler (2006, s. 56–57) taas toteaa erottelun johtuneen pyrkimyksestä kiistää ajatus 

biologisista ominaisuuksista kohtalona. Samalla hän kuitenkin tuo esille ajattelumallin syn-

nyttämän paradoksin; kun ajatellaan kulttuurillisten lainalaisuuksien rakentavan sosiaalista 

sukupuolta, voi kulttuuri muodostua yksilön kohtaloksi biologian sijaan. Butler (2006, s. 54) 

kysyykin: ”Antaako [sosiaalisen sukupuolen] ’rakentuneisuus’ ymmärtää, että tietyt lait saa-

vat aikaan sosiaalisia sukupuolieroja seuraten universaalia biologisen sukupuolieron akselia?”  

Kritiikistä huolimatta biologisen ja sosiaalisen sukupuolen kahtiajakoa hyödyntävien feminis-

tisten teorioiden perintö näkyy usein myös kasvatustieteen kentällä vaikuttaen siihen, millai-

sena sukupuoli muun muassa tutkimusten, sekä erilaisten institutionaalista kasvatusta ohjaa-

vien asiakirjojen konteksteissa hahmotetaan. Esimerkiksi OPH:n koulun tasa-arvotyön edis-

tämiseen pyrkivän oppaan (2015, s. 9) mukaan yksilön sukupuoli ja sukupuoli-identiteetti 
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ovat moninaiset ja määrittyvät biologian lisäksi sosialisaation ja oppimisen kautta. Samaisen 

oppaan (2015, s. 13, 66) määrittelyn mukaan sukupuoli voi tarkoittaa henkilötunnuksesta il-

menevän sukupuolen lisäksi mieheyteen ja naiseuteen liittyviä sosiaalisia merkityksiä, suku-

puolirooleja, yksilön fyysisiä ominaisuuksia, tai tämän sisäistä sukupuoli-identiteettiä. Op-

paassa todetaan myös, että jokaisen tulee saada itse määritellä sukupuolensa ja se, kuinka tätä 

ilmentää. 

Kasvatustieteellisen tutkimuksen saralla sukupuolta on tarkasteltu biologisen ja sosiaalisen 

sukupuolen, sekä näiden määrittämien roolien kautta. Kun sukupuolta ajatellaan vain biologi-

sena tekijänä, ajatellaan sen usein olevan jotain annettua ja determinististä (Lindroos, 1997, s. 

25). Kasvatuksen kentällä biologisen sukupuolen sosiaalisten aspektien problematiikkaa on 

pyritty selittämään sosiaalisen roolin käsitteen kautta. Lindroosin mukaan sosiaalinen rooli 

voi olla joko hankittu, tai saatu. Hän toteaa hankitun roolin olevan sellainen, johon henkilö on 

päätynyt oman toimintansa seurauksena. Esimerkkinä tällaisesta roolista hän mainitsee am-

mattiroolin. Lindroos (1997, s. 25) esittää saadun roolin taas olevan sellainen, johon yksilö ei 

kykene itse toiminnallaan, tai tahdollaan vaikuttamaan. Tällaisia rooleja ovat muun muassa 

ikä, etnisyys ja sukupuoli, jotka toimivat biologisina pohjina sosiaaliselle erottelulle (Lind-

roos, 1997, s. 25). Biddle (1979, s.7) toteaa teoksessaan sukupuolenmukaisen sosiaalisen roo-

lin, eli sukupuoliroolin, rakentamisen alkavan jo hyvin varhaisessa lapsuudessa. Hänen mu-

kaansa vauva omaksuu vanhemmiltaan ja vanhemmilta sisaruksiltaan omalle sukupuolelleen 

ominaisia käytösmalleja roolileikin (role playing) ja roolin ottamisen (role taking) avulla. 

Biddlen tarkoittaa roolileikillä omaksumisen tapaa, jossa lapsi seuraa ja matkii niitä toiminnan 

tapoja, jotka muiden yksilöiden toiminnan perusteella liittyvät hänen biologisen sukupuolensa 

mukaiseen sosiaaliseen sukupuolirooliin. Roolin ottamisella hän taas tarkoittaa sosiaalisen 

roolin rakentumista muilta saadun palautteen perusteella. Toistuessaan sukupolvelta toiselle, 

sukupuolirooleista on tullut luonnollinen osa kulttuurista järjestelmää, jonka avulla on voitu 

perustella sukupuoltenvälistä eriarvoisuutta (Lindroos, 1997, s. 25). 

Kasvatuksen feminististä linjaa edustavat Leach ja Davies (1990) ovat arvostelleet yllä esitet-

tyä sukupuolirooliteoriaa sen yksinkertaistavasta tavasta esittää sukupuoltenvälisiä eroja vain 

rooliin perustuen. Heidän mukaansa ongelma muodostuu myös teorian pohja-ajatuksesta, jon-

ka mukaan lapsi on passiivinen vastaanottaja, ja aikuinen taas aktiivinen osapuoli, joka opet-

taa, kuinka ollaan tyttö tai poika. Artikkelissaan he esittävät, ettei lasta pidetä kykenevänä itse 

hahmottamaan tapaa, jonka kautta sosiaalinen todellisuus rakentuu, eikä näin ollen pidetä 
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mahdollisena sitä, että lapsi voisi esimerkiksi tietoisesti vastustaa sukupuoliroolien rakentami-

sen prosesseja (Leach & Davies, 1990, s. 327–328). 

Edellä esitetyn kaltainen dualistispainotteinen ja sukupuolia kategorisoiva teoria on myös 

siinä mielessä ongelmallinen, ettei se huomioi riittävällä tavalla ei-binaareja, eli henkilöitä, 

joiden sukupuoli-identiteetti ei sovi kaksinapaiseen nais–mies -jakoon. Ei-binaari voi olla 

esimerkiksi intersukupuolinen, muunsukupuolinen tai sukupuoleton (Seta, 2021), mikä muo-

dostaa ristiriidan kategorisoivan biologisen ja sosiaalisen sukupuolen kahtiajaon kanssa. Täl-

laiset sukupuolijakoon perustuvat kategoriat voivat myös jähmettyä kyseenalaistamattomiksi 

oletusarvoiksi, muodostuen yksilön toimintaa rajoittaviksi tekijöiksi (Palmu, 2003, s. 67). 

Sukupuolikategoriat, muiden kategorioiden ohella, sisältävätkin jo itsessään erilaisia merki-

tyksiä ja tulkintakehyksiä, jotka usein ovat kyseistä kategoriaa leimaavia, stereotyyppisiä ole-

tuksia (Tainio, 2009, s. 163). Tainion mukaan kategorioiden ongelma piileekin juuri siinä, että 

helpottaessaan todellisuuden jäsentämistä, ne samaan aikaan muodostuvat vakioiksi ja ky-

seenalaistamattomiksi itsestäänselvyyksiksi, muodostuen sosiaalisen kontrollin välineiksi. 

Sukupuolten luokittelun tulisikin olla kyseenalaistettavissa ja uudelleen määriteltävissä (Pal-

mu, 2003, s. 67). 

2.1.2 Sukupuolen performatiivisuus 

Sukupuolen performatiivisuuden ajatus ei monen muun teorian tavoin perustu biologisen ja 

sosiaalisen sukupuolen erotteluun tai kahtiajakoon. Butlerin (2006, s. 58) mukaan useissa teo-

rioissa ruumis näyttäytyy vain eräänlaisena passiivisena välikappaleena tai työvälineenä kult-

tuurin tai omaksumisen kautta tapahtuvan merkityksenannon kentällä. Tätä ajatusta hän pyrkii 

oman teoriansa kautta kumoamaan, kuten myös sosiaalisen sukupuolen ja sitä ympäröivän 

diskurssin langettamia rajoitteita (Butler, 2006, s. 58). 

Butlerin (2006, s. 25) mukaan sukupuolen performatiivisuus pyrkii kuvamaan sitä, kuinka 

oletus sukupuolesta yksilön sisäisenä ominaisuutena toimii itseään toteuttavana ennusteena 

rakentaen ja ylläpitäen ulospäin ilmentyvää sukupuolen olemusta. Performatiivisuuden käsit-

teen avulla hän pyrkii nostamaan esille myös sen, että sukupuoli on kulttuurisesti ylläpidettyjä 

ja täten luonnollistettuja tietynlaisen ruumiin kontekstissa toistuvia tekoja ja rituaaleja. Tämän 

tutkielman kontekstissa tärkeimmät sukupuolen kulttuurisen ylläpidon välineistä ovat kieli ja 

vuorovaikutus. Butler myös huomauttaa, että puhuttaessa sukupuolesta on kyse kulttuurin 

lisäksi myös ajallisuudesta, sillä sukupuolen performatiivisuus ilmenee kulttuurisidonnaisuu-
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den lisäksi eritavoilla eri aikoina. Butler pyrkii teoriallaan osoittamaan, kuinka se, mitä ylei-

sesti pidämme sisäisenä sukupuolen olemuksena, ei olekaan jotain sisäsyntyistä tai sukupuo-

lelle ominainen taipumus. Hänen mukaansa se, mitä pidämme sukupuolen vakiona, onkin 

tekojen ja ennakoinnin kautta muodostunut konstruktio, jota ilmennämme ja edelleen tuo-

tamme tietynlaisilla ruumiillisilla teoilla.  

Butler (2006, s. 79–80) esittää teoksessaan, ettei sukupuoli ole substantiivi, sillä illuusio su-

kupuolen substanssiolemuksesta on luotu performatiivisuuden kautta, jolloin sukupuolen voi-

daan pikemminkin ajatella olevan verbi. Hänen mukaansa sukupuoli on siis enneminkin iden-

titeetin muodostaja, ei identiteetti itsessään. Toisin sanoen ei ole olemassa mitään sukupuolen 

identiteettiä, joka ohjaisi tietynlaisiin sukupuolen ilmaisukeinoihin, vaan identiteetti muovau-

tuu näiden ilmaisukeinojen kautta, joiden usein virheellisesti ajatellaan olevan sukupuolen 

identiteetin aikaansaamaa (Butler, 2006, s. 79–80). 

Tämän tutkielman kontekstissa suosin Butlerin sukupuolen performatiivisuuden teoriaa, joka 

pyrkii näkemään biologisen ja sosiaalisen sukupuolen läpi ja tuomaan esiin jaottelun keinote-

koisuuden. On myös tärkeää huomata, että kieli ja tavat olla vuorovaikutuksessa toisten kans-

sa ovat osa sukupuolen performatiivisuutta. Kielellisin keinoin usein luodaan juuri niitä mie-

henä ja naisena tai tyttönä ja poikana toimimisen raameja, joita sukupuolen performatiivisen 

luonteen esille nostamisen avulla pyritään tuomaan päivänvaloon ja purkamaan. 

2.2 Sukupuolittuneisuus ja sukupuolittavuus kielessä ja vuorovaikutuksessa 

2.2.1 Sukupuolittuneisuus ja sukupuolittavuus käsitteinä ja käytänteinä 

Sekä sukupuolittunut että sukupuolittava pyrkivät käsitteinä kuvaamaan jonkin asian tai ilmi-

ön jakautumista tai variaatiota sukupuolesta riippuen. Käsitteillä on kuitenkin Juvosen, Rossin 

ja Saresman (2010, s. 14) mukaan nyanssiero, joka on nostettu esille feministisessä tutkimuk-

sessa. Heidän mukaansa sukupuolittunut -sanan päättynyttä tekemistä osoittava partisiippi-

muoto antaa ymmärtää, että jonkin asian sukupuolittuneisuus on tapahtunut tosiasia, ja ihmi-

set nähdään tällöin valmiiksi sukupuolitettuina olentoina. Jotta vältyttäisiin pitämästä suku-

puolta annettuna itsestäänselvyytenä ja päästäisiin dualistisen sukupuolikäsityksen tuolle puo-

len, tulisi heidän mukaansa suosia sukupuolittuneen sijaan käsitettä sukupuolittava. Päättymä-

töntä tekemistä kuvaava partisiippimuoto ohjaa huomaamaan, että vasta sukupuolittaminen 

ohjaa yksilön kohti sukupuolittunutta toimintaa (Juvonen, Rossi & Saresma, 2010, s. 14). Toi-
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sin sanoen yksilö ei ole luonnostaan sukupuolittunut, vaan sukupuolittuneisuus seuraa suku-

puolittamisesta, mikä ajatuksena mukailee edellä esitettyä ajatusta sukupuolesta performatii-

visena.  

Sukupuolittuneisuutta ohjaa perinteiset ja syvään juurtuneet käsitykset sukupuolesta, sekä 

oletus siitä, että jokainen meistä on tyttö tai poika, tai nainen tai mies (OPH, 2015, s. 12). Tyt-

töjen ja poikien kulttuuriset kategoriat hahmotetaan usein toisistaan poikkeaviksi, jolloin ne 

muodostuvat vastakkaisiksi, ja toisiaan rakentaviksi luokiksi (Palmu, 2003, s. 67; Tainio, 

2009, s. 163). Nämä dualistiset ajatusmallit ja kategorisointi luovat pohjaa sukupuolittunei-

suudelle. Sukupuolittuneisuus voi ilmetä muun muassa yksilön käsityksissä, mikä taas usein 

johtaa käsitysten mukaiseen puheeseen ja toimintaan (Teräs, 2012, s. 103; Ylitapio-Mäntylä, 

2012, s. 17). 

Lähteistä riippuen feministisessä- ja sukupuolentutkimuksessa käytetään termiä sukupuolitta-

va tai sukupuolistava. Termillä sukupuolistava pyritään tuomaan enemmissä määrin esille 

sitä, että sukupuolia on enemmän kuin kaksi ja koetetaan välttää ilmiön käsittelyä olettaen sen 

jo alun perin olevan kahtia jaettu (Keskinen, 2010, s. 243). Sukupuolen moninaisuuden näkö-

kulmasta sukupuolistava olisi käsitteenä näin ollen kuvaavampi. Etenkin sukupuolittavasta 

kielestä puhuttaessa käytetään kuitenkin yleisemmin käsitettä sukupuolittava tai sukupuolittu-

nut, ja tästä syystä suosin tätä muotoa myös omassa tutkielmassani. Kuten sukupuolittunei-

suutta, myös sukupuolittavuutta ohjaavat piintyneet käsitykset ja oletukset koskien sukupuolta 

(OPH, 2015, s. 12). 

Ylitapio-Mäntylän (2012, s. 16) mukaan sukupuolittavuus ja sukupuoleen kasvattaminen ta-

pahtuu hienovaraisesti ympäristön ja kasvattajan ohjauksen seurauksena ja on usein kasvatet-

tavalle itselleen tiedostamatonta. Hänen mukaansa sukupuolittaminen alkaa heti syntymästä 

lähtien, sillä lasta määritellään hänen sukupuolensa kautta, mikä taas johtaa kategorisointiin. 

Ylitapio-Mäntylän (2012, s. 17), sekä Tainion, Palmun ja Ikävalkon (2010, s. 17) mukaan 

kulttuuriset toimintamallit ja tavat ohjaavat lasta kohti ”oikeanlaisen” tyttöyden tai poikuuden 

ideaa. Ylitapio-Mäntylä (2012, s. 17) kehottaakin pohtimaan sitä, mille tyttönä ja poikana 

toimimista rajaavat säännöt perustuvat, ja millaisia sukupuolittuneita käsityksiä me kasvattajat 

oman toimintamme kautta toisinnamme. 
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2.2.2 Sukupuolittava kieli ja vuorovaikutus 

Myös kieli on sukupuolittunutta ja sukupuolittavaa. Engelbergin (2018, s. 13) mukaan suku-

puolittavalla kielellä tarkoitetaan niitä kielellisiä keinoja, jotka asettavat sukupuolet eriarvoi-

seen asemaan ja ylläpitävät sukupuolistereotypioita. Kielen sukupuolittuneisuus voi olla piile-

vää ja tiedostamatonta, tai näkyvää ja helposti tunnistettavissa (Engelberg, 2018, s. 3). Siinä 

missä sukupuolittava kieli koskettaa tytöksi tai pojaksi, ja naiseksi tai mieheksi itsensä identi-

fioivia yksilöitä, se koskettaa myös muunsukupuolisia. Useitten kielten kohdalla, suomen 

kieli mukaan lukien, on havaittu kielen välittämän ihmiskuvan olevan mieskeskeinen. Tämä 

ilmenee esimerkiksi siinä, että maskuliinisia muotoja käytetään yleistävästi, koskemaan kaik-

kia sukupuolia ja ihmisyyttä ylipäätään (Engelberg, 2018, s. 13). Sukupuolittava kieli onkin 

yksi sukupuolirooleja ylläpitävän järjestelmän ilmenemismuoto (Cameron, 1996, s. 126–127).  

Kielen sukupuolittuneisuuteen ja sen vaikutuksiin herätään mediassakin aika-ajoin, mikä on 

johtanut kielen tasa-arvoistamisen pyrkimyksiin. Vuoden 2017 syyskuussa Aamulehti ilmoitti 

pääkirjoituksessaan ottavansa käyttöön ”sukupuolineutraalit tittelit”. Muutos näkyi siis erityi-

sesti mies-loppuisten tehtävänimikkeiden käytöstä luopumisessa, sekä mies- ja nais-

etuliitteiden käytön lopettamisessa. Päätöstä perusteltiin tasa-arvon edistämisellä, sekä kielen 

piilomaskuliinisuuden kitkemisellä (Aamulehti, 2017). Engelbergin (2018, s. 18) mukaan 

piilomaskuliinisuudella ja -feminiinisyydellä tarkoitetaan sitä, mihin sukupuoleen jokin sana 

yleensä assosioidaan. Esimerkiksi sairaanhoitajasta puhuttaessa useimmat meistä ajattelevat 

automaattisesti naista, kun taas sotilaasta puhuttaessa miestä (Engelberg, 2018, s. 31). Myös 

kotimaisten kielten keskus on pyrkinyt edistämään kielen tasa-arvoisuuden toteutumista. Se 

laati jo vuonna 2007 kannanoton sukupuolineutraalin kielenkäytön edistämiseksi. Kannan-

otossa tuodaan esille halu edistää sukupuolesta riippumatonta kielenkäyttöä, sekä korvata ja 

poistaa sukupuoleen viittaavat ammattinimikkeet, epäsymmetrinen nais- ja mies-etuliitteiden 

käyttö, sekä sanaston geneerinen, yleispätevä maskuliinisuus. Lautakunnan mukaan erityisesti 

lainsäädännön ja hallinnon, sekä viestimissä käytetyn kielen tulisi noudattaa sukupuolineut-

raaliuden periaatteita (Kotimaisten kielten keskus, 2007). Myös Terveyden ja hyvinvoinnin-

laitos (THL, päivitetty 2021) on pyrkinyt vaikuttamaan kielen epätasa-arvoisuuteen laatimalla 

ohjeet sukupuolitietoiseen viestintään. Pyrkimyksiä kielen tasa-arvon edistämiseksi on siis 

ollut, mutta tästä huolimatta sukupuolittunut kielenkäyttö ei ole hävinnyt minnekään. 

Kielen sukupuolittuneisuus ei rajaudu ainoastaan edellä kuvatun kaltaisiin henkilöviitteisiin, 

vaan muun muassa jotkin adjektiivit ja verbit ovat sellaisia, jotka herkemmin assosioidaan 
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kuvamaan tiettyä sukupuolta (Engelberg, 2018, s. 33). Tutkimuksessaan Engelberg (2018, s. 

33) perustelee edellä esitettyä väitettä käyttämällä lähteenään Kielitoimiston sanakirjan ku-

vauksia koskien joitain adjektiiveja ja verbejä. Hänen mukaansa esimerkiksi hemaiseva, kaino 

ja kaunis liitetään Kielitoimiston sanakirjan kuvauksissa naiseen, salskea, uljas ja komea taas 

mieheen. Verbien osalta esimerkiksi sana harppoa, liitettiin mieheen ja kimittää ja nalkuttaa 

taas naiseen (Engelberg, 2018, s. 33; Kielitoimiston sanakirja). Muun muassa tällä tavoin kie-

lellisin keinoin voidaan tiedostamattakin ylläpitää stereotyyppisiä käsityksiä sukupuolista ja 

ylläpitää sukupuolirooleja.  

Suomen kielen ajatellaan usein olevan ”sukupuolineutraali” kieli, sillä monen muun kielen 

tapaan suomen kieli ei sisällä kieliopillista tai luonnollista sukua. Engelbergin (2018, s. 17) 

mukaan kieliopillisella suvulla tarkoitetaan sanojen jaottelua maskuliineihin, feminiineihin ja 

joissain tapauksissa lisäksi neutreihin. Luonnollinen suku taas viittaa pronominivaihteluun eri 

sukupuolista puhuttaessa (vrt. englannin she/he) (Engelberg, 2018, s. 17). Suomen kielessä ei 

jaotella sanoja feminiineihin tai maskuliineihin, ja kaikkiin sukupuoliin viittaa yhteinen hän-

pronomini. Engelberg (2018) on kuitenkin tuonut tutkimuksessaan esille ilmiön, jota hän kut-

suu ”sukupuolineutraalien ihmisviittausten piilosukupuoleksi”. Toisin sanoen muun muassa 

hän-pronomini näennäisestä sukupuolineutraaliudestaan huolimatta hahmotetaan usein her-

kemmin maskuliiniseksi. Hän esittää tutkimuksessaan tämän näkyvän esimerkiksi sanakirjois-

sa. Tutkimuksen mukaan muun muassa Nykysuomen sanakirjassa hän-pronominin käytöstä 

annetuista 43 esimerkistä 24 on sellaisia, jotka viittaavat sekä naiseen että mieheen, pelkäs-

tään mieheen viittaavia esimerkkejä oli 15 ja naiseen viittaavia ainoastaan neljä. Engelbergin 

tutkimusaineiston pohjalta on tehtävissä samankaltaiset havainnot koskien myös Kielitoimis-

ton sanakirjaa, sekä Suomen kielen perussanakirjaa. Kaikissa kolmessa käytettiin noin neljä 

kertaa useammin mieheen, kuin naiseen viittaavaa esimerkkiä hän-pronominiin viitattaessa 

(Engelberg, 2018, s. 22, 26–27). 

Sama ilmiö on havaittavissa kolmessa Engelbergin (2018, s. 28) laatimassa tutkimuksessa, 

joihin osallistui alakoulun oppilaita, sekä lukion opiskelijoita. Näiden kokeiden avulla pyrit-

tiin selvittämän sitä, mihin sukupuoleen viittaavaksi oppilaat ja opiskelijat hän-pronominin 

assosioivat.  Kokeiden tekstiaineistot muodostuivat siten, ettei tekstiyhteydestä ollut sukupuo-

listereotypioiden pohjalta mahdollista päätellä, mihin sukupuoleen hän-pronominilla viitataan 

(Engelberg, 2018, s. 28). 
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Engelbergin (2018, s. 28) ensimmäisessä kokeessa oppilaiden ja opiskelijoiden tuli piirtäen 

kuvittaa tekstikatkelmia ”hänestä” (esim. Hän katselee olohuoneessaan televisiota yö-

myöhään, vaikka hänen täytyy nousta varhain seuraavana aamuna). Kokeesta saatujen tulos-

ten mukaan alakoulun oppilaista sekä tytöt että pojat kuvasivat useimmiten omaa sukupuol-

taan olevia henkilöitä. 66 % tyttöjen piirustuksista kuvasi hänet naiseksi, poikien piirustuksis-

ta 96 % taas mieheksi. Tyttövastaajista 38 % piirsi yksinomaan naisia, pojista vastaava luku 

taas oli 82 %. Lukiolaisista merkittävä osa sekä tytöistä että pojista kuvasi hänet mieheksi. 

Kolme lukiolaistyttöä ja 51 % pojista piirsi ainoastaan miehiä. Pelkästään naisia piirsi vain 

yksi tyttö.  

Toiseen Engelbergin (2018, s. 28–29) kokeeseen osallistui 84 lukio-opiskelijaa. Opiskelijoi-

den tuli kääntää toisistaan irrallisia, suomenkielisiä virkkeitä, englanniksi. Jokaisessa tutki-

muksen kohteena olleessa virkkeessä ilmaantui hän-pronomini. Valmiita käännösvaihtoehtoja 

ei ollut, joten opiskelijat saivat ratkaista käännöstehtävän haluamallaan tavalla. Myös tässä 

kokeessa sekä tytöt että pojat käänsivät hän-pronominin useammin maskuliinisella he-

pronominilla, kuin feminiinisellä she-pronominilla tai molempiin sukupuoliin viittaavalla 

merkintätavalla (she/he, he/she s/he). Tytöistä 36 % ja pojista 68 % käytti ainoastaan he-

pronominia käännöksissään. Pelkästään she-pronominia käytti käännöksissään vain viisi tyt-

töä.  

Kolmannessa Engelbergin (2018, s. 29) kokeessa lukiolaisille ja alakoululaisille annettiin teh-

täväksi kirjoittaa essee otsikolla ”Hän”. Vastaajien tuli kuvailla ”häntä” kertoen muun muassa 

”hänen” ulkonäöstään, käyttäytymisestään, luonteestaan ja harrastuksistaan. Itsestään tai 

muista tuntemistaan henkilöistä kirjoittaminen oli kokeen yhteydessä kielletty. Ensimmäisen 

kokeen tapaan alakoululaiset oppilaat kirjoittivat useimmiten omaa sukupuoltaan vastaavasta 

”hänestä”. Lukiolaistytöillä ei ollut merkittävää eroa siinä, tulkitsivatko he ”hänet” mies- vai 

naissukupuolen edustajaksi. Lukiolaispojat taas kuvasivat huomattavasti useammin ”hänet” 

miehenä kuin naisena.  

Näiden Engelbergin tutkimusten tulosten valossa on mielestäni olennaista huomata se seikka, 

että alakoulun oppilaiden tulkinnat hän-pronominin viittauskohteesta lähtevät usein lapsen 

omasta sukupuolesta ja muodostavat näin tasapuolisemman jakauman hän-pronominin suku-

puolitulkinnalle. Tärkeää olisi myös pohtia niitä syitä, jotka johtavat siihen, että kahdessa ko-

keessa kolmesta sekä lukiolaistytöt että -pojat tulkitsevat hän-pronominin viittaavan useam-

min mieheen, kuin naiseen. Onko institutionaalisella kasvatuksella vaikutusta sukupuolitul-
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kintojen vinoutumiseen? Edetessään koulutusportailla opiskelijoiden tulkinnat muuttuvat 

mieskeskeisemmiksi, ja onkin syytä kysyä miksi, ja missä vaiheessa. 

Sukupuolittava vuorovaikutus perustuu kielen ja sanojen sukupuolittuneisuuteen. Heikkisen 

(2017) mukaan sukupuolittava kielenkäyttö olettaa olemassa olevan kaksi toisistaan erillistä 

sukupuolta, mikä jo itsessään tuottaa ristiriidan sukupuolen moninaisuuden näkökulmasta, 

sillä muita sukupuolia ei sukupuolittavassa kielenkäytössä laisinkaan huomioida. Engelberg 

(2018, s. 3) esittää sukupuolittavan kielenkäytön tarkoittavan tapaa käyttää kieltä, joka pohjaa 

alentamiseen sukupuolen perusteella, sukupuolistereotypiointiin, sekä näkymättömäksi teke-

miseen kielellisiä keinoja käyttäen. Sukupuolittavaa kielenkäyttöä koskeva kritiikki ei pyri 

siihen, että sukupuoleen ei viitattaisi enää lainkaan, sillä kaikki viittaukset sukupuoleen eivät 

ole seksistisiä, alentavia tai stereotypioivia. Toisinaan nimenomaan sukupuolesta vaikenemi-

nen voi olla eriarvoistavaa ja syrjivää, ja olennaista olisikin kiinnittää huomiota siihen, että 

sukupuoliin viittaaminen tapahtuisi yhdenvertaisella tavalla (Engelberg, 2018, s. 15). Suku-

puolittavan kielenkäytön kitkemisyritykset, sekä kielen yhdenvertaistamisen pyrkimykset 

kohtaavat kuitenkin usein vastustusta. Heikkinen (2017) esittää, että asiaan suhtaudutaan 

usein hyvin tunnepitoisesti ja ”koska näin on tehty aina, näin tehdään myös jatkossa” -

asenteella. Myös Engelberg (2018, s. 16) nostaa teoksessaan esiin, kuinka väärinkäsitykset 

sukupuolittavaa kielenkäyttöä koskien aiheuttavat ihmisissä vastustusta asiaa kohtaan. Suku-

puolittavasta kielenkäytöstä puhuttaessa ei kuitenkaan ole kyse mistään sivuseikasta tai pil-

kunviilaamisesta, vaan kielellä on erittäin suuri merkitys yhteiskunnallisten rakenteiden, sekä 

arvojen ja asenteiden muovautumisen ja kehityksen kannalta, sillä kieli ylläpitää ja välittää 

siihen liitettyjä merkityksiä (Heikkinen, 2017). 

Suomen kieltä koskevaa, sukupuolittavan vuorovaikutuksen ja kielenkäytön vaikutuksia käsit-

televää tutkimusta on esimerkiksi englannin ja saksan kieleen verraten tehty varsin vähän. 

Engelberg (2018, s. 78) esittää, että ulkomaisissa kielentutkimuksissa on kuitenkin saatu tu-

loksia, joiden mukaan sukupuolittava kielenkäyttö voi ohjata yksilöiden kognitioita, sekä vai-

kuttaa heidän tekemiinsä arviointeihin. Esimerkkitutkimuksena hän käyttää Verveckenin, 

Hannoverin ja Wolterin laatimaa koetta (Viitattu lähteessä Engelberg, 2018, s. 78), johon 

osallistui 6–12 -vuotiaita lapsia. Koehenkilöille kuvailtiin saksaksi ja hollanniksi miesvaltaisia 

ammatteja. Ammatit esitettiin joko yleistäviä maskuliinimuotoja käyttäen, tai käyttäen am-

mattinimikkeestä sekä feminiinistä että maskuliinista versiota. Kokeessa kävi ilmi, että lapset 

arvioivat naisten menestyvän paremmin miesvaltaisilla aloilla silloin, kun ammatista käytet-

tiin molemmat sukupuolet huomioon ottavaa, tai neutraalia tehtävänimikettä. Kokeen perus-
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teella voitiin myös todeta, että tytöt olivat kiinnostuneempia miesvaltaisista aloista, mikäli 

tehtävänimikkeessä huomioitiin molemmat sukupuolet, tai nimike oli neutraali. Kokeeseen 

osallistuneiden poikien kiinnostukseen ei vaikuttanut se, käytettiinkö tehtävänimikkeestä 

maskuliinista vai tasavertaista nimikemuotoa. Vervecken, Hannover ja Wolter olettavat tut-

kimukseensa perustuen, että muun muassa kouluopetuksessa ja mediassa käytettynä tasaver-

taiset tehtävänimikkeet voisivat lisätä lasten kokemusta maskuliinisen tehtävänimikkeen 

omaavien alojen soveltuvuudesta muillekin sukupuolille, ja näin lisätä myös tyttöjen hakeu-

tumista muillekin, kuin naisvaltaisille aloille (viitattu lähteessä Engelberg, 2018, s. 78). On 

mahdollista, että suomen kielen yleistävillä maskuliini-ilmauksilla on samantyyppisiä vaiku-

tuksia (Engelberg, 2018, s. 77–78). 

Kielen tutkiminen sukupuoltenvälisen tasa-arvon aspektista ei siis ole vain pilkunviilausta. 

Butler (2006, s. 29) nostaa teoksessaan esiin Wittigin ajatuksen siitä, kuinka sukupuoli luon-

nollistetaan nimenomaan kieliopillisten normien kautta. Jotta sukupuolen taakse näkeminen 

olisi mahdollista, tulisi haastaa ja kyseenalaistaa se kielioppi, jonka kautta sukupuolta tuote-

taan ja omaksutaan (Viitattu lähteessä Butler, 2006, s. 29). Sukupuolittavaa kieltä tutkittaessa 

ollaan siis itse asiassa ongelman ydinalueella. Kieli ja sen rajoitteet eivät välttämättä niinkään 

ole seurausta sukupuolesta ja sukupuolijaosta, vaan pikemminkin yksi työkaluista, jonka avul-

la sukupuolta ja perinteisiä rooleja rakennetaan ja ylläpidetään vuorovaikutuksessa (Cameron, 

1996, s. 84). Sukupuolta koskevat uudet tiedot ja ajatukset vaatisivatkin tuekseen täysin uusia 

sanoja (OPH, 2015, s. 9). Kasvatusalan ammattilaisten olisikin tärkeää kyetä havaitsemaan 

oma asemoitumisensa ja merkityksensä kielen ja vuorovaikutuksen, sekä näiden ylläpitämän 

sukupuolittuneisuuden kentällä, jotta ongelmaan kyettäisiin nykyistä paremmin koulun kon-

tekstissa vastaamaan. 
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Tutkimusasetelma 

Tutkimuksessani pyrin selvittämään aikaisempaan tutkimukseen pohjaten sitä, kuinka suku-

puolittuneisuus näkyy opettajan oppilaisiin kohdentamassa kielessä ja vuorovaikutuksessa 

luokkahuoneessa. Lähtökohtana tutkimukselleni on havainto siitä, että sukupuolittava kieli on 

yhä osa kouluarjen vuorovaikutustilanteita. Aiheesta tekeekin mielenkiintoisen juuri se, ettei 

esimerkiksi perusopetuksen opetussuunnitelmassa suoranaisesti kielletä käyttämästä oppilaita 

sukupuolikategorioihin jaottelevaa kieltä. Opetussuunnitelmassa kuitenkin korostetaan suku-

puoltenvälisen tasa-arvon edistämistä, ja Tainion mukaan tätä pyrkimystä kategorisoiva ja 

stereotypioita vahvistava kieli ei tue (POPS, 2016; Tainio, 2009, s. 157–158). Myös OPH:n 

(2015, s. 19, 27) tasa-arvon edistämistä kasvatuksessa ja koulutuksessa ajavassa oppaassa 

kehotetaan käyttämään oppilaiden nimiä joukkonimitysten ”tyttö” ja ”poika” sijasta, sekä ko-

rostetaan sitä, ettei sukupuolitietoisessa opetuksessa esimääritellä oppilasta tämän sukupuolen 

perusteella. 

3.1 Tutkimuskysymys 

Aivan tutkimusprosessin alkuvaiheessa ajattelin, että haluan tehdä kandidaatintutkielmani 

sukupuolittavasta kielestä peruskoulussa. Tämän jälkeen aihe laajeni koskemaan yleisemmin 

sukupuolittavia rakenteita, mutta ohjauksen kautta sain itsevarmuutta palata spesifimpään, 

vain kieleen ja vuorovaikutukseen keskittyvään, aiheeseen. Koenkin, että juuri tähän teemaan 

tarttuminen on merkityksellistä oman kasvuni kannalta niin opettajana, kuin kielenkäyttäjänä. 

Aihe kuitenkin laajeni vielä hieman koskemaan kielen lisäksi myös sitä, kohdistaako opettaja 

kielellistä vuorovaikutustaan yhtä paljon sekä tyttö- että poikaoppilaisiin. Aineistoa tutkiessa-

ni tämä liittyi useissa tutkimuksissa kiinteästi sukupuolittavan kielen yhteyteen, joten ajattelin 

sen olevan luonnollinen lisä myös omaan tutkielmaani.  

Tutkimuskysymyksen muodostaminen vaati aikaa ja se onkin ollut jatkuvassa muutoksessa 

lähes koko tutkimusprosessin ajan. Kirjoitustyön edetessä tuli aika-ajoin tarve tarkistaa tutki-

mukseni tulokulmaa ja kysyä, vastaanko siihen, mihin haluan vastata, ja mihin tutkimusai-

neisto antaa mahdollisuuden vastata. Tutkimuskysymykseen ja tutkimus- ja kirjoitustyöhön 

kohdistuneen reflektion myötä kysymys muovautui muotoon: 

Kuinka sukupuolittavuus ilmenee opettajien oppilaisiin kohdentamassa kielessä ja vuorovai-

kutuksessa luokkahuoneessa? 
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3.2 Tutkimusmenetelmä 

Toteutan tutkimukseni kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, joka pyrkii aikaisempia tutkimuk-

sia tarkastelemalla luomaan uutta ymmärrystä tutkittavasta ilmiöstä tai kehittämään teoriaa 

sen pohjalta (Salminen, 2011, s. 3–4). Se sopii menetelmäksi tutkimukseen, jolla halutaan 

luoda kokonaiskuvaa jostain tietystä aihekokonaisuudesta. Kuvailevalle kirjallisuuskatsauk-

selle on luonteenomaista se, että käytettävät aineistot ovat laajoja, tutkimuskysymykset väljiä, 

eikä menetelmää rajaa mitkään tiukat metodologiset säännöt (Salminen, 2011, s. 6). 

Tutkimusta tehdessäni valitsin aineistoksi tieteellisesti luotettavia julkaisuja. Pidin huolta sii-

tä, että käyttämäni aineisto oli joko vertaisarvioitua, tai muutoin luotettava lähde, kuten tie-

teellinen artikkeli tai väitöskirja. Käyttämiäni avainsanoja olivat muun muassa sukupuoli/ 

gender, sukupuoltenvälinen tasa-arvo/ gender equality, sukupuolittava kieli, sukupuolittunei-

suus, sekä erilaiset aiheen koulun kontekstiin sitovat käsitteet kuten peruskoulu/ primary 

school ja opetus/ education. Hyödynsin aineiston etsinnässä myös aiemmin tehtyjen, samaa 

aihepiiriä sivuavien tutkielmien lähdeluetteloita päästäkseni keskeisen kirjallisuuden jäljille. 

Tuoreemman tutkimuksen löytäminen aiheesta, varsinkin koulun kontekstissa, osoittautui 

haastavaksi, mistä johtuen osa käytetyistä lähteistä on melko vanhaa. Uudemman tutkimuksen 

puuttuminen on kuitenkin yksi tutkimukseni kautta esiin nousseista löydöksistä ja näin ollen 

itsessään arvokasta tietoa. Mahdollisuuksien mukaan olen etsinyt tutkimukseni tueksi myös 

uudempaa kirjallisuutta, jotta tutkimuksessani olisi myös ajankohtaisnäkymää. Suomalaisen 

tutkimuksen ja lähdeaineiston lisäksi olen pyrkinyt rikastuttamaan tutkielmaani kansainväli-

sillä tutkimuksilla ja teorioilla. Lähteiden hankinnassa olen hyödyntänyt Oula-Finnaa, Ebscoa, 

Google Scholaria, sekä muiden paikkakuntien Finna-järjestelmiä. Tämän lisäksi olen hyödyn-

tänyt sähköisiä asiakirjoja, kuten OPH:n ja THL:n julkaisuja. Näin olen saanut koottua riittä-

vän laajan aineiston, jotta tutkimukseni olisi mahdollisimman moninäkökulmainen ja luotet-

tava. Onkin todettu, ettei hyvää tutkimusta ole mahdollista toteuttaa, mikäli aineisto ei ole 

laadukasta (Hakala, 2018). 

Pyrin työssäni huomioimaan eettiset kysymykset käyttämällä luotettavia lähteitä ja asiallista 

kieltä, sekä käsittelemällä aihetta sensitiivisesti ja objektiivisesti. Sukupuolesta puhuessani 

pyrin tutkimuksessani ottamaan huomioon sen seikan, että sukupuolia on enemmän kuin kak-

si. Tästä huolimatta tutkielmani asiasisältö painottuu dualistisempaan sukupuolen ja sukupuo-

littavan kielen tarkasteluun, sillä kielen kautta sukupuolittamista ohjaa usein juuri dualistinen 

sukupuolikäsitys, eli oletus kahdesta sukupuolesta. Sukupuolesta puhuessani suosin kuitenkin 
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THL:n (2021) laatiman, sukupuolitietoista viestintää koskevan, ohjeistuksen mukaista kieltä, 

ja puhun (kaikista) sukupuolista. Tämän lisäksi vältän ilmauksia molemmat, kummatkin tai 

vastakkaiset sukupuolet (THL, 2021). 
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Sukupuolittava kieli ja vuorovaikutus luokkahuoneessa 

Aiemman tutkimuskirjallisuuden pohjalta luokkahuoneen sukupuolittavaan kieleen ja vuoro-

vaikutukseen avautui kolme näkökulmaa. Ensimmäinen keskittyy sukupuolittavan kieleen ja 

vuorovaikutuksen erilaisiin muotoihin. Toinen näkökulma keskittyy sukupuolittavan kielen-

käytön merkityksiin ja kolmas siihen, millaisia vaihtoehtoisia strategioita ja uusia näkökulmia 

sukupuolittavalle kielelle ja vuorovaikutukselle on mahdollista löytää.  

4.1 Opettajan käyttämä sukupuolittava kieli ja vuorovaikutus 

Kielen sukupuolittuneisuutta kasvatustilanteessa voidaan tarkastella useasta eri näkökulmasta. 

Huomio voidaan kiinnittää ensinnäkin siihen, suuntautuuko kasvattajan vuorovaikutus tasa-

puolisesti tytöille ja pojille ja toiseksi siihen, millaista kieltä vuorovaikutuksessa käytetään 

(Teräs, 2012, s. 103). Kolmanneksi voidaan pohtia sitä, millaista vuorovaikutusta eri suku-

puolet saavat osakseen (Teräs, 2012, s. 103).  

Opettajan sukupuolittunut vuorovaikutus näkyy siis ensinnäkin huomion ja vuorovaikutuksen 

jakautumisessa tyttöjen ja poikien kesken (Teräs, 2012, s. 103). Lahelma ja Gordon (1999, s. 

97) havaitsivat tutkimuksessaan, kuinka useilla tunneilla muutamat pojat vievät suurimman 

osan opettajan huomiosta. Heidän aineistossaan on kuitenkin myös oppitunteja, joiden perus-

teella oppilaan sukupuolella ei näytä olevan merkitystä osallistumiseen oppitunnin vuorovai-

kutuskehyksessä tai siinä, kuinka opettajan huomio vuorovaikutustilanteessa jakautuu. Heidän 

aineistossaan on myös tunteja, joilla tytöt ovat haastaneet opettajaa ja osallistuneet aktiivisesti 

vuorovaikutukseen kysellen ja kyseenalaistaen, ja pojat ovat taas olleet vuorovaikutustilan-

teessa syrjemmässä.  

Osa opettajista myös itse tiedostaa sen, että heidän huomionsa jakautuu epätasaisesti tyttö- ja 

poikaoppilaiden kesken, poikien eduksi (Lahelma 2009, s. 144). Lahelman (2009, s. 145) ai-

neistossa eräs opettaja perusteli toimintaansa sillä, että poikien läsnäolo luokassa on helpompi 

tiedostaa kuin hiljaisten ”nyssykkätyttöjen”, jotka hiljaisuutensa vuoksi jäävät oppimisensa 

kanssa usein oman onnensa nojaan. Gordonin haastatteluaineistosta käy myös ilmi, etteivät 

tytöt välttämättä koe epäoikeudenmukaiseksi sitä, että opettaja kohdentaa luokkahuonevuoro-

vaikutustaan enemmän poikiin, vaan ratkaisevat tilanteen turvautumalla toistensa apuun (Vii-

tattu lähteestä Lahelma, 2009, s. 144). 
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Toiseksi kasvatustilanteen sukupuolittavuus näkyy opettajan käyttämässä sukupuolittavassa 

kielessä. Muun muassa Tainio (2009) on tutkinut opettajan oppilaille suuntaamaa luokkahuo-

nepuhuttelua, kiinnittäen huomiota juuri sukupuolen esiintuoviin ryhmänimityksiin. Tainion 

aineisto sisälsi 28 oppituntia 1990-luvun lopusta ja 2000-luvun alusta. Kaikissa aineiston luo-

kissa oli sekä tyttöjä että poikia. Tämän tutkimuksen perusteella sukupuolittavaa kieltä käytet-

tiin melko vähän. Aineistosta havaittiin 15 opettajan puheenvuoroa, joissa sukupuolittavaa 

kieltä käytettiin. Yleisin tilanne, jossa sukupuolittavaa ryhmänimikettä, tytöt tai pojat, käyte-

tään, on tilanne, joissa opettaja pyrkii saavuttamaan työrauhan luokkaan, ja pojat -puhuttelu 

on työrauhapyynnöissä vielä yleisempi kuin tytöt (Tainio, 2009, s. 157, 165, 178). Kun opet-

tajat käyttävät puheessaan tytön ja pojan kategorioita, he samalla myös rakentavat näitä ja 

rakentuminen tapahtuu vuorovaikutustilanteeseen osallistuvien aiempien kokemusten ja asen-

teiden pohjalta (Tainio, 2009, s. 163).  

Toisinaan jokin vuorovaikutuskäytänne voi äkillisesti ja hetkellisesti tarttua puhujien kielen-

käyttöön yksittäisessä vuorovaikutustilanteessa (Tainio, 2009, s. 165). Näin käy esimerkiksi 

eräällä Tainion aineiston oppitunnilla, jolla opettajan työrauhapyynnössään usein käyttämä 

sukupuolittava ryhmänimitys pojat tarttuu osaksi jokaisen osallistujan puhetta. Kielellisellä 

toiminnallaan opettaja rakensi vuorovaikutustilanteessa pojat -kategorian sisältöä vahvistaen 

stereotyyppistä käsitystä ”kovaäänisistä” tai ”työrauhaa häiritsevistä” pojista, ja toisaalta mää-

rittäen kategorian tytöt sisältöä vahvistaen käsitystä rauhallisista tytöistä (Tainio, 2009, s. 

178). Vaikka sukupuolittavat ryhmäpuhuttelut ovat toisinaan haitallisia vahvistaessaan suku-

puolistereotypioita, ryhmäpuhuttelun etu piilee siinä, ettei yksittäistä oppilasta tällöin nosteta 

huomion kohteeksi esimerkiksi työrauhapyyntöjen yhteydessä, sillä tämä saattaa pikemmin-

kin haitata kuin edistää työrauhan saavuttamista (Tainio, 2009, s. 179). Lienee kuitenkin pai-

kallaan pohtia, ovatko nimenomaan sukupuolittavat ryhmänimitykset paras vaihtoehto työ-

rauhapyyntöjen yhteydessä, vai löytyisikö jokin muu ryhmänimitys, esimerkiksi ”takapenkin 

porukka” tai ”pulinapoppoo”. Ryhmänimityksiä nikkaroidessa vain mielikuvitus on rajana, ja 

kuten Tainiokin (2009, s. 172) esittää, usein humoristiset työrauhapyynnöt saavuttavat tavoit-

teensa. Opettajalla on myös vastuu luokkahuoneen vuorovaikutustilanteiden jäsentäjänä ja 

huomiota tulisi kiinnittää siihen, millä tavalla ja milloin sukupuolia oppitunneilla nimetään, ja 

milloin ne jätetään esimerkiksi kokonaan huomiotta (Tainio, 2009, s. 179). 

Vuorovaikutuksessa käytettyyn kieleen vaikuttaa myös oppimateriaalien kielessä ilmenevä 

sukupuolittuneisuus, sillä se vaikuttaa opettajan kielellisiin valintoihin. Lindroos (1997, s. 

113–114) on tutkimuksessaan laatinut opetusdiskurssin sisällönanalyysin, jonka aineisto 
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koostui 15 oppitunnin kirjallisesta ja suullisesta sisällöstä. Tutkimuksessa havaittiin, että 74 % 

luokkahuoneen sukupuolittuneista ilmauksista viittasi miehiin tai poikiin. Yleisimmin käyte-

tyt ilmaukset olivat isä, mies, isäntä ja poika, naisten kohdalla yleisimmin käytetyt termit oli-

vat äiti, tyttö ja nainen (Lindroos, 1997, s. 117). Vaikka sukupuolista yleisimmin käytetyt 

ilmaukset ovat molemmissa tapauksissa hyvin samankaltaisia, sukupuolittavien ilmaisujen 

käytössä on myös kontekstuaalisia eroja. Naisista puhuttaessa esiintyi yleensä heidän suhteen-

sa perheeseen ja hoitamiseen, miehiin viitattaessa taas suurin osa nimikkeistä sijoittui ammat-

tien alle (Lindroos, 1997, s. 117). Lindroosin (1997, s. 115–116) tutkimuksessa miehiin viit-

taavien nimikkeiden variaatio oli myös naisiin viittaavia huomattavasti laajempi. Hänen tu-

loksistaan nousee esiin 15 erilaista mieheen viittaavaa nimikettä, kun taas naisista vastaava 

luku on vain 4. 

Kolmantena sukupuolittuneisuus voi ilmetä vuorovaikutuksen laadussa, eli puheen aihepii-

reissä, sekä kielellisissä rakenteissa, joita eri lasten kanssa käytetään (Teräs, 2012, s. 103). 

Käytettyjen kielellisten rakenteiden osalta huomionarvoista on muun muassa se, että suurin 

osa luokkahuoneen työrauhapyynnöistä kohdistuu poikiin (Tainio, 2009, s. 165). Teräs (Vii-

tattu lähteessä Teräs, 2012, s. 105) huomasi myös Pro gradu -tutkielmaansa varten keräämäs-

sään aineistossa, että 60 % päiväkodin kasvattajan lapsille osoittamista kehuista kohdistui 

poikiin. 

Myös Lindroos (1997) on tutkinut vuorovaikutuksen laadun jakautumista tyttö- ja poikaoppi-

laiden kesken. Aineistonaan hän on käyttänyt kolmea oppituntia viideltä eri opettajalta, eli 

aineisto koostuu yhteensä 15 oppitunnista. Opettaja käyttää suurimman osan luokan puhe-

osuudesta, eli noin 2/3, josta suurin osa koostuu oppilaiden toimintaa säätelevistä ilmauksista 

(Lindroos, 1997, s. 67, 73). Käytetyin toiminnansäätelyn ilmaus oli koko luokkaa koskeva, ja 

koko aineistoa tarkasteltaessa tyttöihin ja poikiin kohdistettiin toimintakehotuksia lähes yhtä 

usein (Lindroos, 1997, s. 73). Lindroosin (1997, s. 74) aineistoa luokittain tarkasteltaessa voi-

daan kuitenkin havaita, että pojat saavat osakseen suurimman osan niin toimintakehotuksista 

kuin vastaajan nimeämisistä. Aineistoon aiheuttaa vinoumaa yhden opettajan luokka, jossa 73 

% oppilaista on tyttöjä, mistä seuraa se, että opettajan vuorovaikutus automaattisesti keskittyy 

enemmän tyttöihin (Lindroos, 1997, s. 72). 

Vuorovaikutuksen laadun näkökulmasta on käynyt myös ilmi, että oppilaan sukupuoli vaikut-

taa siihen, millaiseksi oppituntivuorovaikutus oppilaan ja opettajan välillä muotoutuu (Lahel-

ma & Gordon, 1999, s. 97). Lahelman ja Gordonin (1999, s. 97) mukaan pojat saavat tyttöjä 
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enemmän sekä positiivista että negatiivista huomiota opettajalta. Tytöt saavat heidän mukaan-

sa oppitunnilla puheenvuoron yleensä viittaamalla, pojat taas ottavat puheenvuoron usein itse, 

tai opettaja kysyy heiltä, vaikka he eivät olisi viitanneetkaan. Opettaja myös suuntaa pojille 

usein hauskemmat kysymykset ja tehtävät, ja tytöt taas pääsevät vastaamaan silloin, kun ai-

heet eivät kiinnosta poikia (Lahelma & Gordon, 1999, s. 97). Pojat saivat opettajalta myös 

enemmän palautetta vastauksistaan kuin tytöt (Lindroos, 1997, s. 77). Lahelma ja Gordon 

(1999, s. 97) kuitenkin huomauttavat, että tulokset ovat aina yleistyksiä, eivätkä ne ole on-

gelma jokaisessa luokkahuonevuorovaikutustilanteessa. Heidän mukaansa tulee huomioida 

myös se, että on olemassa hiljaisia poikia ja äänekkäitä tyttöjä.  

Vuorovaikutuksen laadun sukupuolittuneisuus näkyy myös silloin, kun joku poikkeaa jollain 

tavalla luokkahuonevuorovaikutuksen totutuista tavoista. Esimerkkinä tästä käytän erästä To-

losen (1999, s. 143) tutkimusaineiston luokkahuonetilannetta, jossa opettaja pyrkii hiljentä-

mään juttelevan tyttöporukan. Kun opettaja havaitsee äänessä olevan myös erään hiljaisen ja 

menestyvän tytön, hän sanoo painokkaasti ja yllättyneenä tytön nimen. Tämä valottaa hieman 

sitä, kuinka oppilaat opettajan verbaalisen toiminnan kautta omaksuvat sukupuolen mukaiset 

erot muun muassa hiljaisuuden tai äänekkyyden sallimisessa. Tolosen (1999, s. 143) mukaan 

opettajalla voi olla ennakko-oletuksia puheliaista pojista ja hiljaisista tytöistä, mikä heijastuu 

opettajan toimintaan luokkahuonevuorovaikutuksessa. Huomion arvoista on myös se, että 

tyttöjen äänenkäyttöön luokkahuoneessa liittyy enemmän kontrollia kuin poikien. Siinä missä 

poikien äänenkäyttöä kontrolloivat lähinnä poikien keskinäiset hierarkiat ja opettaja, tyttöjen 

äänenkäytön kontrollointiin osallistuvat opettajan lisäksi sekä tyttö- että poikaoppilaat (Tolo-

nen, 1999, s. 151). Tolonen toteaa tyttöjen äänen olevan myös useammin konfliktien aiheena 

niin oppilas-opettaja kuin oppilas-oppilas -suhteissa. 

Edellä esitetyn kolmen lähestymiskulman, vuorovaikutuksen jakautumisen, kielen ja laadun, 

kannalta merkitykselliseksi muodostuu myös opettajien käsitys sukupuolista. Tutkimuksissa 

onkin todettu, että opettajilla on hyvin vaihtelevia näkemyksiä sukupuolista, sekä tytöistä ja 

pojista (Lahelma & Gordon, 1999, s. 95). Opettajien suhtautumisen sukupuoleen on havaittu 

vaihtelevan siten, että jotkut opettajat tekevät selkeän eron tyttöjen ja poikien opettamisen 

välille, toiset taas eivät koe eroa olevan laisinkaan (Palmu, 1999, s. 183). Tytön ja pojan kate-

gorioiden on myös havaittu eroavan opettajien ajatusmalleissa toisistaan (Tainio, 2009, s. 

163), mikä voi ohjata kielen ja vuorovaikutuksen sukupuolittuneisuutta. Näin ollen siis opet-

tajan omilla käsityksillä sukupuolesta, sekä tytön ja pojan kategorioista, on sukupuolittavan 

kielen sekä vuorovaikutuksen kannalta merkitystä. Sukupuolen moninaisuuden huomioiva 
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ajattelu, sekä julkinen keskustelu ovat kuitenkin tuoneet, ja tuovat edelleen, positiivista muu-

tosta luokkahuoneen kieleen ja vuorovaikutukseen, mikä ei aineistoni vanhemmassa tutki-

muksessa vielä näy. 

4.2 Sukupuolittavan kielen ja vuorovaikutuksen seuraukset 

Tutkimus sukupuolen, sekä kielen ja vuorovaikutuksen välisistä kytköksistä on kiinteästi yh-

teydessä näiden sukupuolittavuuteen, ja sukupuolittavan kielen ja vuorovaikutuksen seurauk-

set ovatkin moninaiset. Ensinnäkin sekä kielen että vuorovaikutuksen sukupuolittavuus voi 

vaikuttaa oppilaiden asenteisiin, sillä asenteet seksuaalisuutta, sukupuolta ja tasa-arvoa koh-

taan vakiintuvat pitkälti esi- ja peruskouluiässä (OPH, 2015, s. 12). Tämän vuoksi nimen-

omaan koulutuksen ja kasvatuksen saralla ilmenevään sukupuolittuneisuuteen olisi tartuttava 

jo lapsen varhaisissa kehityksen vaiheissa, tasa-arvon toteutumisen edistämiseksi myös myö-

hemmällä iällä.  

Toiseksi sukupuolittava kieli ja vuorovaikutus marginalisoivat ei-binaareja oppilaita. Ahtaista 

ajatusmalleista ja käsityksistä aiheutuvat ongelmat, kuten kiusaaminen, ulkopuolelle jättämi-

nen ja yksinäisyys, sekä syrjäytyminen ja itsetuhoisuus, olisivat ehkäistävissä sukupuolen 

moninaisuuden ymmärtämisen ja käsitysten laajentamisen avulla (OPH, 2015, s. 13). Opetta-

jien tulisikin pyrkiä käyttämään ei-sukupuolittavaa kieltä ja kyetä haastamaan omat hetero- ja 

cis-normatiiviset ajatusmallinsa (Berg & Kokkonen, 2020a, s. 54). 

Kolmanneksi sukupuolittava kieli ja vuorovaikutus ylläpitävät sukupuolenmukaista segregaa-

tiota. Muun muassa kasvattajan puheeseen valikoituvilla aihepiireillä on vaikutusta siihen, 

mitkä asiat ja elämän osa-alueet lapsi kokee itselleen kuuluviksi (Teräs, 2012, s. 103). Mikäli 

aihepiirit ovat sukupuolisidonnaisia ja suppeita, välittävät ne lapselle sukupuolittunutta kuvaa 

todellisuudesta (Teräs, 2012, s. 103). Oppilaan sukupuolen mukaan valikoituvilla vuorovaiku-

tuskäytänteillä voi siis olla kauaskantoisiakin vaikutuksia oppilaan tulevaisuuden kannalta, 

mikäli hän pohjaa esimerkiksi koulutus- tai ammatinvalintaansa kasvattajaltaan omaksumaan-

sa sukupuolittuneeseen todellisuudenkuvaan. 

Segregaatiota ylläpitää myös sukupuolikategorioivat ryhmänimitykset. Sukupuolittuneet tyttö 

ja poika -nimitykset eivät sinällään tuota epätasa-arvoa, mutta niitä käyttämällä voidaan tahat-

tomastikin alleviivata jonkin ominaisuuden tai tehtävän soveltumista juuri tietylle sukupuolel-

le (Teräs, 2012, s. 115). Tainion (2009, s. 178–180) mukaan käyttämällä sukupuolittunutta 
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nimitystä pojat, rakennetaan samalla myös tytöt -kategoriaa, sekä toisinpäin, sillä arkisessa 

ajattelussa tytöt ja pojat mielletään toistensa vastakohdiksi. Hän esittää, että mikäli opettajan 

puheessa ilmenee paljon tämänkaltaista sukupuoleen perustuvaa jaottelua, on vaarana, että 

oppilaat alkavat pitää sukupuolijakoa luonnollisena ainakin koulun kontekstissa (Tainio, 

2009, s. 178–180). Jaottelu vahvistaa myös sukupuolen binaarijakoa, mikä sukupuolenmoni-

naisuudesta olemassa olevan nykytiedon valossa on epätasa-arvoistavaa, sillä se ulossulkee ja 

marginalisoi ei-binaareja oppilaita.  

Neljänneksi sukupuolittava kieli ja vuorovaikutus ylläpitävät sukupuolirooleja ja stereotypioi-

ta. Kuten edellisessä luvussa esitellyn Lindroosin (1997) tutkimuksen pohjalta kävi ilmi, op-

pikirjojen sukupuolittava kieli yhdessä opettajan kielen ja vuorovaikutuksen kanssa vahvista-

vat normatiivista käsitystä sukupuolesta ja ylläpitävät sukupuolirooleja ja -stereotypioita. 

Koulu tarjoaakin usein kapean ja melko kyseenalaistamattoman kuvan naisesta ja miehestä, 

sillä on pitkälti opettajan omalla vastuulla, kuinka paljon hän kiinnittää huomiota sukupuolten 

esiintymiseen ja edustumiin muun muassa puheessaan ja oppimateriaaleissa (Lindroos, 1997, 

s. 133). Toisaalta myös näennäinen sukupuolineutraalius perusopetuksessa voi muovautua 

sukupuolisokeudeksi, jolloin ei nähdä sukupuolierojen vaikutuksia, mikä voi aiheuttaa sen, 

että sukupuolia hahmotetaan stereotyyppisesti (Lahelma & Gordon 1999, s. 91). Sukupuolen 

vaikutus koulun arkeen tulisikin tunnistaa ja tunnustaa, jotta totuttuja sukupuolirooleja ja -

stereotypioita olisi mahdollista purkaa. 

4.3 Vaihtoehtoja sukupuolittavalle kielelle ja vuorovaikutuskäytännöille 

Oppilaiden sukupuolen elämisen ja olemisen tavat, sekä siihen liittyvä kieli tiedetään moni-

naisiksi (Bragg, Renold, Ringrose & Jackson, 2018), mikä haastaa opettajaa ja vaatii uudel-

leen rakentamaan niitä tapoja, joilla sukupuolesta koulussa puhutaan. Osana sukupuolittavan 

kielen ja vuorovaikutuksen tutkimusta, sekä teeman ympärillä käytyä kasvatuksellista keskus-

telua, on nostettu esiin myös niitä strategioita, joiden avulla sukupuolittavan kielen ja vuoro-

vaikutuksen käytänteitä kyettäisiin purkamaan ja korvaamaan sukupuolen moninaisuuden 

huomioivilla toimintatavoilla ja käytänteillä. Keskeisenä näkökulmana esiin nousee sukupuo-

litietoinen ja -sensitiivinen kasvatus. Avaan tätä näkökulmaa kolmen ulottuvuuden kautta en-

sin käyden läpi, mitä on sukupuolitietoinen ja -sensitiivinen kasvatus. Toiseksi avaan niitä 

tapoja, joilla opettajat voivat välttää ja korvata omaa sukupuolittavaa kieltä ja vuorovaikutus-

taan. Kolmantena ulottuvuutena käyn läpi sukupuolittavan kielen ja vuorovaikutuksen peda-
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gogisia mahdollisuuksia, eli sitä, kuinka aihetta voi käsitellä oppilaiden kanssa tilanteissa, 

joissa sukupuolittavaa kieltä ja vuorovaikutusta ilmenee. 

POPSin (2016) mukaan opetuksen tulee olla sukupuolitietoista. Sukupuolitietoinen ja -

sensitiivinen kasvatus ja koulutus ovatkin puhetapojen muutoksen kannalta avainasemassa. 

Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen avulla pyritään välttymään sukupuolten neutralisoinnilta 

tai samankaltaistamiselta, sillä opettajien tulee olla tietoisia sukupuolen merkityksestä, jotta 

sukupuoleen liittyviä kulttuurisia oletuksia olisi mahdollista purkaa (Lahelma, 2009, s. 151; 

Syrjäläinen & Kujala, 2010, s. 38). Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi tyttöjä ja poikia ei 

tulisi tarkastella siitä tulokulmasta, että oletetaan näiden ryhmien olevan keskenään perusta-

vanlaatuisesti ja lähtökohtaisesti erilaisia (Lahelma, 2009, s. 151). Olisi myös tärkeää, että 

opettaja tiedostaisi oman sukupuolittuneen asemansa merkityksen ja kykenisi reflektoimaan 

niitä kokemuksia ja arvoja, jotka toimivat hänen omien näkemystensä taustalla (Naskali, 

2010, s. 287). Sukupuolitietoisen ja -sensitiivisen kasvatuksen kannalta olennaista on myös 

havaita, että sukupuoli on kiinteästi yhteydessä muihin kategorioihin, kuten seksuaalisuuteen, 

etnisyyteen ja yhteiskuntaluokkaan (Lahelma, 2009, s. 151; Naskali, 2010, s. 280). 

Sukupuolen häivyttäminen opetussuunnitelmasta ja tasa-arvolauselmien kirjaaminen eivät 

kykene poistamaan sukupuolta koulun arjesta, sillä neutraalikin opetussuunnitelma sukupuo-

littuu peruskoulun prosessien ja toimintakulttuurien kautta (Lahelma & Gordon, 1999, s. 93). 

Sukupuoltenvälisen eriarvoisuuden ja tätä ruokkivan toiminnan tunnistaminen ja tunnustami-

nen olisikin ensisijaista, jotta kyettäisiin toteuttamaan sukupuolitietoista ja -sensitiivistä kas-

vatusta ja sukupuoltenvälisen tasa-arvon toteutuminen olisi mahdollista (Syrjäläinen & Kuja-

la, 2010, s. 38). Syrjäläisen ja Kujalan mukaan sukupuolitietoisen ja -sensitiivisen kasvatuk-

sen tavoitteena ei ole neutralisoida sukupuolia tai luoda niitä toistensa kaltaisiksi, vaan pyrkiä 

sellaiseen kasvatustoimintaan, jossa kasvattaja kykenee kontekstista riippuen ottamaan suku-

puolen huomioon, jättämään sen huomiotta tai suhtautumaan neutraalisti. He korostavat kui-

tenkin kasvattajan vastuuta toimia tilanteessa tiedostaen, sillä sukupuolella on usein suuri roo-

li osana yksilön identiteettiä, ja oppilaat rakentavat identiteettiään myös koulukokemustensa 

kautta. Sukupuoltenvälisen tasa-arvon toteutumisen ei myöskään tulisi jäädä vain yksittäisen 

opettajan asiaksi, vaan sekä opettajankoulutuksen että perusopetuksen koulujen toimintakult-

tuurien tulisi tukea tätä työtä mahdollisimman konkreettisesti (Kujala & Syrjäläinen, 2010, s. 

38).  
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Sukupuolitietoisen ja -sensitiivisen kasvatuksen kannalta opettajan kielenkäytön ja vuorovai-

kutuksen tavoilla on suuri merkitys. Välttyäkseen käyttämästä sukupuolittavaa kieltä, opetta-

jan on mahdollista käyttää useita eri keinoja varmistaakseen puhuttelun yksiselitteisyyden ja 

sen, että puhuttelun kohde ymmärtää puhuttelun koskevan juuri häntä (Tainio, 2009, s. 164–

165). Tainio esittää teoksessaan, että puhuttelija voi käyttää puhuteltavan etu- tai sukunimeä 

tai näiden yhdistelmää, yksikön ja monikon toisen persoonan pronomineja sinä tai te, hellitte-

lynimeä, tai muuta kyseisen yksilön joukosta erottavaa puhuttelutapaa, kuten tehtävänimiket-

tä. Luokkahuonepuhuttelusta tekee hänen mukaansa erityistä muuhun suomalaiseen arkikes-

kusteluun verraten se, että siinä käytetään hyvin usein osallistujien etunimiä puhuttelutilan-

teissa. Useita henkilöitä yhtäaikaisesti puhuteltaessa käytetään usein joko monikollisia terme-

jä, tai luetteloa jokaisen asianosaisen nimestä (Tainio, 2009, s. 164–165). Koko luokkaa puhu-

teltaessa opettajat käyttävät Tainion mukaan esimerkiksi nimityksiä oppilaat, tyypit, ihmiset 

tai porukka. Opettajan on siis mahdollista melko helposti kiertää sukupuolittavat ryhmänimi-

tykset näin halutessaan. 

Vuorovaikutuksen sukupuolittuneen jakautumisen kannalta tiedostaminen on jälleen avain-

asemassa. Tämä ei kuitenkaan yksin riitä, sillä vaikka osa opettajista tiedostaa vuorovaikutuk-

sensa jakautuvan epätasaisesti tyttöjen ja poikien kesken (Lahelma, 2009 s. 144), ei asiaa vält-

tämättä nähdä ongelmana tai siihen puuttumiseen ei löydy keinoja. Apua tähän antaa kuiten-

kin ohjaussuunnitelma, joka jokaisen oppilaitoksen tulisi laatia (OPH, 2015, s. 22). Ohjaus-

suunnitelma sisältää muun muassa sisällöllisiä ja menetelmällisiä, konkreettisia esimerkkejä 

siitä, kuinka sukupuolitietoisuus ja -sensitiivisyys voidaan opetuksessa ja ohjauksessa ottaa 

huomioon (OPH, 2015, s. 22). OPH:n (2015, s.24) mukaan sukupuolitietoinen ja -

sensitiivinen kasvatus takaakin sen, että jokaisen oppimista tuetaan yhdenvertaisella tavalla, 

mikä kattaa myös ohjauksen ja vuorovaikutuksen tasavertaisen jakautumisen. 

Sukupuolitietoisessa ja -sensitiivisessä kasvatuksessa sukupuolittavia rakenteita pyritään tun-

nistamaan ja tätä kautta aktiivisesti purkamaan (OPH, 2015, s. 18) OPH:n (2015, s. 18) mu-

kaan sukupuolitietoinen opettaja pyrkii luokkahuonevuorovaikutuksen sukupuolittuneisuuden 

lisäksi purkamaan työyhteisön sukupuolittuneita ajatusmalleja ja vuorovaikutuskäytäntöjä. 

Oppilaiden kanssa opettajan tulisi kyetä tarkastelemaan kriittisesti tyttöihin ja poikiin, naisiin 

ja miehiin sekä muunsukupuolisiin kohdistuvia epätasa-arvoistavia rakenteita (OPH, 2015, s. 

19), kuten esimerkiksi vuorovaikutuksen ja oppimateriaalien kieltä. 



 

28 

 

Käytännössä sukupuolisensitiivinen ja sukupuolittavien rakenteiden aktiiviseen purkamiseen 

pyrkivä kasvatus voi toteutua esimerkiksi siten, että opettaja keskustelee oppilaiden kanssa 

muun muassa sukupuolittavien ryhmänimitysten käytöstä, sekä sukupuolen moninaisuudesta, 

jolloin pyrkimyksenä on koulun hetero- ja cis-normien haastaminen, sekä stereotypioiden 

purkaminen (Berg, 2020b, s. 13–14). Tämä voi avata myös oppilaille mahdollisuuden tuoda 

esille omia sukupuolen elämiseen ja olemiseen liittyviä käsityksiään. Etenkin ei-binaarien 

oppilaiden yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämistä ajatellen opettajat ovat kokeneet 

oman esimerkkinsä ja muun muassa ei-sukupuolittavan kielen käytön olevan paras keino vai-

kuttaa oppilaiden asenteisiin ja lisätä suvaitsevaisuutta (Berg, 2020b, s. 17–18). Opettajan 

tulisi huomioida tasa-arvokysymykset myös oppimateriaaleja valitessaan (OPH, 2015, s. 19). 

Kuitenkaan sukupuolitietoisen ja -sensitiivisen materiaalin hankkiminen ei välttämättä aina 

ole mahdollista, jolloin aktiivisen stereotypioiden ja marginalisoinnin purkamisen kannalta 

olisi hedelmällistä pysähtyä oppimateriaalin äärelle ja käydä avointa keskustelua aiheesta op-

pilaiden kanssa. 
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Johtopäätökset ja pohdinta 

Engelbergin (2010, s. 167) mukaan sukupuolittuneisuuden tutkimus on suomen kielessä ollut 

melko vähäistä. Näin yli kymmenen vuotta myöhemmin löydän itseni saman ongelman äärel-

tä, suomen kielen sukupuolittuneisuuden tutkimusta tuntuu olevan varsin vähän. Suomen kiel-

tä käsittelevän tutkimuksen vähäisyyden vuoksi esittelenkin joitain tutkimustuloksia koskien 

saksan ja hollannin kieltä ja näiden kielien sukupuolittuneisuutta. Vaikka tutkimustulokset 

eivät suoraan sovellu yleistettäviksi koskemaan myös suomen kieltä, Engelberg (2018, s. 77–

78) toteaa samankaltaisten tulosten olevan mahdollisia myös suomen kielen kohdalla. Tästä 

johtuen päädyin ottamaan tutkimukset osaksi tutkielmaani. Kokoavasti kirjallisuuskatsaukseni 

keskeisin johtopäätös on, että sukupuolittuneisuus näyttäytyy luokkahuoneessa sukupuolitta-

vina ilmauksina, sekä vuorovaikutuksen epätasaisena jakautumisena. Tutkimuksen valossa 

kieli ja vuorovaikutuksen käytänteet ovat keskeisessä roolissa koulun epätasa-arvoistavia ja 

sukupuolittavia toimintatapoja pohdittaessa, mutta toisaalta rooli on yhtä suuri myös tasa-

arvon edistämisen ja sukupuolen moninaisuuden tukemisen kannalta. 

Sukupuolittavasta kielestä ja vuorovaikutuksesta tarvittaisiin uudempaa tutkimusta myös kou-

lunkontekstissa, erityisesti sukupuolen moninaisuuden huomioon ottavasta näkökulmasta. 

Etenkin vanhemman tutkimusaineistoni osalta lienee tärkeää todeta, ettei sukupuolen moni-

naisuutta vielä juurikaan ole huomioitu. Usein sukupuoli kuvataankin jakona poikiin ja tyttöi-

hin, sekä naisiin ja miehiin, sukupuolen moninaisuuden jäädessä sivuun (Naskali, 2010, s. 

279). Tätä puutetta olen kuitenkin pyrkinyt paikkaamaan uudempien tutkimusten ja lähteiden 

avulla, jotta saisin myös muunsukupuoliset huomioitua tutkimuksessani paremmin. Pohdinkin 

kysymystä sukupuolen moninaisuudesta useiden tutkimusten kohdalla, sillä aineistossa usein 

mainittiin tutkimukseen osallistuneiden olleen joko tyttöjä tai poikia. On ymmärrettävää, että 

sukupuoltenvälisiä eroja tutkittaessa aineisto painottuu juuri binaareihin sukupuoliin, mutta 

mielestäni tutkimuskenttää olisi tärkeää rikastuttaa myös ei-binaarien henkilöiden kokemuk-

silla ja näkökulmilla myös sukupuolittamisen ja kielen painotuksella. Opettajuuden näkökul-

masta useissa teoksissa myös todettiin, että opettajan tulisi kyetä olemaan sukupuolisensitiivi-

nen kasvattaja, joka kontekstista riippuen osaa ottaa sukupuolen huomioon tai jättää sen huo-

miotta. Jäin kuitenkin pohtimaan sitä, kuinka taataan myös ei-binaarien oppilaiden sukupuoli-

sensitiivinen huomioiminen tilanteessa, jossa tutkimustietoa näiden ryhmien osalta on varsin 

niukasti. Millaisin keinoin opettajan on mahdollista pitää huoli siitä, etteivät ei-binaarit oppi-

laat jää luokkahuonevuorovaikutuksessa näkymättömiksi? 
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Tutkielmaa tehdessäni pohdin myös sitä, että vaikka POPS (2016) ja tasa-arvolaki (Laki nais-

ten ja miesten välisestä tasa-arvosta 5 §) velvoittavat muun muassa tasa-arvoa edistävien op-

pimateriaalien käyttöön, ei ole itsestään selvää, että tavoite toteutuu käytännössä. On kuiten-

kin hyvin pitkälti opettajan omalla vastuulla, kuinka hyvin valitut oppimateriaalit tukevat yh-

denvertaisuutta ja tasa-arvoa ja pyritäänkö esimerkiksi mahdollisia stereotypioita purkamaan 

ja tuomaan esiin joidenkin ryhmien yliedustus toisten ryhmien kustannuksella. Jotta oppilaat 

kykenisivät rakentamaan käsitystään ihmiskuvasta moninaisena, tulisi moninaisuuden näkyä 

myös oppimateriaalien sanastossa, tekstien sisällössä sekä kuvissa (OPH, 2015, s. 22). 

Naskalin (2010, s. 281) mukaan koulun sukupuolittuneita merkityksiä on usein myös haas-

teellista nähdä ongelmana, sillä sukupuolittuneisuus on vakiintunut osaksi toimintakulttuuria, 

ja käytännöt, jotka vahvistavat tyttöjen kiltteyttä ja poikien toiminnallisuutta, helpottavat 

usein opettajan työtä tehdessään toiminnasta ennakoitavaa. Feministinen kasvatustieteellinen 

tutkimus pyrkiikin purkamaan kasvatuksen sukupuolinormatiivista luonnetta tuomalla esiin 

jokapäiväisiä tekoja, joiden avulla sukupuoli tehdään olemassa olevaksi (Naskali, 2010, s. 

279). Koenkin, että sukupuolitietoinen ja -sensitiivinen kasvatus ja opetus on avainasemassa 

yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon toteutumisen kannalta, mikä taas mahdollistaa tasa-arvolain 

(Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 5 §) ja perusopetuslain (Perusopetuslaki 2 §) 

määrittelemien tasa-arvovelvoitteiden täyttymisen.  

Useita kertoja tutkimukseni edetessä jäin pohtimaan opettajankoulutuksen merkitystä suku-

puolisensitiivisen ja sukupuolen moninaisuuden huomioivan kasvatuksen ja opetuksen kan-

nalta. Syrjäläisen (2010, s. 2) mukaan Suomessa tasa-arvon kehitystä peruskoulussa hidastaa 

vankkumaton usko tasa-arvon toteutumiseen, minkä vuoksi sitä pidetään itsestäänselvyytenä, 

eikä siihen näin ollen kohdistu sitä huomiota, jonka tasa-arvoasioiden kehittyminen ja eteen-

päinvieminen vaatisi. Samaan aikaan niin opettajan koulutuksessa kuin koulussakin ylläpide-

tään ja vahvistetaan totuttuja sukupuolistereotypioita, esittäen erilaisia tiedostamattomia vaa-

timuksia, odotuksia ja oletuksia, jotka pohjautuvat yksilön sukupuoleen (Syrjäläinen, 2010, s. 

2). Syrjäläisen (2010, s. 5) mukaan opettajankoulutuksen osalta ongelmalliseksi on havaittu 

se, että mikäli sukupuolitietoista tasa-arvokasvatusta yleensä käsitellään, se on läpäisyperiaat-

teen mukaisesti upotettu eri oppiaineiden joukkoon, mikä on seikka, jonka olen itsekin ha-

vainnut opintojeni aikana. Jotta opettajilla olisi ammattitaitoa toteuttaa sukupuolitietoista tasa-

arvokasvatusta, tulisi aiheita käsitellä muun muassa opettajankoulutuksessa nykyistä huomat-

tavasti enemmän. Syrjäläinen (2010, s. 6) kuitenkin toteaa ongelman usein piilevän jo muu-
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tenkin täyteen ahdetun opetussuunnitelman asettamissa rajoitteissa, sekä heikossa raha- ja 

resurssitilanteessa. 
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