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Alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa tapahtuu sukupuolistunutta häirintää päivittäin. Ilmiötä on 

tutkittu paljon etenkin nuorten keskuudessa, mutta alakouluikäisten kokemukset ovat jääneet 

vähemmälle. Etenkin sukupuolistuneen häirinnän taustamekanismeja kattavasti käsittelevät 

tutkimukset ovat harvassa. Tämän tutkielman tarkoituksena on selvittää, mitkä taustatekijät tuottavat 

sukupuolistunutta häirintää alakouluikäisten vertaissuhteissa. Tutkielman keskeisinä käsitteinä 

esiintyvät sukupuoli, sukupuolistunut häirintä sekä ilmiöön läheisesti liittyvä heteronormatiivisuus. 

Sukupuolta lähestytään Judith Butlerin performatiivisuuden teorian kautta, jolloin sukupuoli 

ymmärretään tekojen ja toistojen sarjana, jota sukupuolittuneet normit ohjailevat. 

Kandidaatintutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka muodostaa aiemmasta 

tutkimustiedosta eheän ja yhtenäisen kokonaisuuden. Aineistoni koostuu laadullisesta kotimaisesta ja 

kansainvälisestä tutkimuskirjallisuudesta. Tutkimuksen eettisyyden olen huomioinut noudattamalla 

tutkimuseettisiä kriteereitä sekä käyttämällä vertaisarvioituja lähdemateriaaleja. Tutkielman 

tarkoituksena on lisätä kasvatusalan opiskelijoiden ja lasten kanssa työskentelevien tietoisuutta 

sukupuolistuneesta häirinnästä.  

Lasten vertaissuhteissa tapahtuva sukupuolistunut häirintä saa fyysisiä, psyykkisiä ja verbaalisia 

muotoja. Tutkimuksen tuloksista ilmenee, että heteronormatiivinen (media)kulttuuri ja 

markkinoinnin seksualisoituminen luovat sukupuolistereotypioita ja rajoittavat lasten näkemystä 

sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. Normatiivisen maskuliinisuuden ja feminiinisyyden ihanteista 

poikkeavia rangaistaan, jolloin sukupuolen moninaisuus joutuu uhatuksi. Lasten keskuudessa 

suosiota ja valtaa saadaan ja tavoitellaan sukupuolistuneen häirinnän keinoin. Alakouluikäisten 

vertaiskulttuurit osoittautuivat hierarkisiksi yhteisöiksi, joissa heteronormatiivisuutta valvotaan 

painostamalla toisia heteroseksuaalisiin tekoihin. Merkittävänä tutkimustuloksena esiin nousee myös 

kasvattajien tietämättömyys sukupuolistuneen häirinnän havaitsemisessa ja käsittelemisessä. Tämä 

kandidaatintyö vahvistaa tuloksillaan sukupuolen ja seksuaalisuuden sekä niihin liittyvän häirinnän 

käsittelemisen tarvetta osana luokanopettajakoulutusta. 

 

Avainsanat: sukupuoli, sukupuolistunut häirintä, heteronormatiivisuus, alakoulu, vertaissuhteet 
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1 Johdanto 

 

Alakouluikäisten lasten keskuudessa tapahtuu sukupuolistunutta häirintää päivittäin (Ikonen & 

Helakorpi, 2019; Gillander Gådin & Stein, 2017; Pihkala & Huuki, 2019). Seksuaalinen häirintä nousi 

muutama vuosi sitten #metoo-ilmiön myötä julkiseen keskusteluun, jossa käsiteltiin lähinnä aikuisiin 

ihmisiin kohdistunutta seksuaalista häirintää. Yleinen keskustelu jätti kuitenkin huomiotta lasten 

kokemukset. Metoo-keskustelun levitessä alkoi suomalaisessa tiedeyhteisössä Tuija Huukin johdolla 

tutkimus seksuaalisesta häirinnästä lasten keskuudessa (Pihkala & Huuki, 2019). Käsittelen tässä 

tutkielmassa sukupuolistunutta häirintää, jonka yhtä muotoa seksuaalinen häirintä edustaa. Tämä 

kirjallisuuskatsaus asettuu osaksi sitä keskustelua, joka tutkii lasten vertaissuhteissa tapahtuvaa 

sukupuoleen kytkeytyvää ja moninaisesti haitallista vallankäyttöä. Tutkielmassani lähestyn 

vinoutuneen vallankäytön kulttuuria sukupuolistuneen häirinnän käsitteen kautta, sillä se pitää 

sisällään erilaiset häirinnän variaatiot. Perehtyessäni aihetta koskevaan keskusteluun, suuntautui 

kiinnostukseni häirinnän taustalla operoiviin voimiin, joihin perehdyn tässä kandidaatintyössä. 

Sukupuolistuneesta häirinnästä löytyy kattavasti tutkimustietoa erityisesti yläkoulun ja lukion 

kontekstissa (Brännström, Nyhlén & Gillander Gådin, 2020; Meyer, 2008) mutta alakoulun 

kontekstissa toteutettuja tutkimuksia on ilmestynyt selvästi vähemmän (Ringrose & Renold, 2010; 

Huuki, T., Kyrölä K. & Pihkala, S., 2021). Sukupuolistuneessa häirinnässä on kyse arkipäiväisestä ja 

rutiininomaisesta loukkaavasta vallankäytöstä, joka on sidoksissa sukupuoleen tai seksuaalisuuteen 

(Renold, 2013, s. 25). Alakouluikäisten kohdalla tarkoitan sukupuolistuneella häirinnällä arkisissa 

ympäristöissä kuten koulussa, vapaa-ajalla ja sosiaalisessa mediassa tapahtuvaa loukkaavaa 

toimintaa, joka saa kielellisiä, fyysisiä tai muita non-verbaaleja muotoja. Se voi ilmetä nimittelynä, 

vitseinä ja eleinä sekä ruumiillisina ja seksuaalisina hyökkäyksinä, jotka ovat luonteeltaan seksistisiä, 

homofobisia tai transfobisia (Meyer, 2008).  

Suomen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) oppiva yhteisö nähdään arvojensa ja 

käytänteidensä kautta sukupuolten tasa-arvon ja oppilaiden identiteetin muodostamisen edistäjänä 

(OPH, 2014, s. 28). Koulun tehtävä on tarjota jokaiselle lapselle häirinnästä ja väkivallasta vapaa 

oppimisympäristö. Viime vuosina tehdyt tutkimukset ovat kuitenkin osoittaneet, että hyvin 

nuortenkin lasten vertaissuhteissa tapahtuu sukupuolistunutta häirintää, joka voi vaikuttaa kielteisesti 

lapsen elämään ja tulevaisuuteen (Puutio ym., 2020; Ringrose & Renold, 2010). Olemme 

yhteiskuntana sitoutuneet noudattamaan Yhdistyneiden Kansakuntien ihmisoikeussopimusta, lasten 

oikeuksien sopimusta sekä Suomen perustuslakia, jotka kaikki velvoittavat ihmisten yhdenvertaiseen 
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kohteluun ja sukupuolten tasa-arvon toteuttamiseen (Ihmisoikeusliitto, 1948; Perustuslaki 1999/731). 

Tasa-arvoa tavoittelevan yhteiskunnan on tiedostettava häirinnän ja väkivallan ilmeneminen, sen 

seuraukset sekä osallistuttava sitä ennaltaehkäisevään ja torjuvaan toimintaan.  

Unescon (2015) mukaan koulussa tapahtuva sukupuolistunut väkivalta voi johtaa riskien ottoon, 

heikkoon suorittamiseen, koulusta pois jäämiseen, huonoon itsetuntoon, masennukseen sekä 

itsetuhoisuuteen (Unesco, 2015). Tulevana luokanopettajana haluan tiedostaa, miten sukupuolistunut 

häirintä ilmenee ja mistä se saa alkunsa. Häirintä voi jättää lapseen jäljet, jotka heijastuvat pitkälle 

aikuisikään saakka. Sukupuolisensitiivisen kasvuympäristön luomiseksi on välttämätöntä omata kyky 

tunnistaa piilevät ja joskus huomaamattomatkin elementit, jotka voivat kertoa kielteisestä 

sukupuolittavasta toiminnasta. Luokanopettajaopinnoissa sukupuolta ja seksuaalisuutta on käsitelty 

vain muutamissa konteksteissa kurssien sisällä. Kiusaamista on tarkasteltu eri näkökulmista useasti, 

mutta sukupuoli, seksuaalisuus sekä niihin liittyvä häirintä lasten vertaissuhteissa on jätetty pois 

opetuksen sisällöistä. Naskali ja Kari (2019) nostavat esiin sen, miten feministinen kasvatustieto 

voidaan nähdä koulumaailmassa häiritsevänä kriittisen ja kyseenalaistavan tarkastelutyylin takia, sillä 

se poikkeaa muuten lähes yksimielisestä ymmärryksestä lapsen ja oppimisen suhteen. Heidän 

mukaansa opettajien koulutukseen ehdotettuun lisäykseen sukupuolen, seksuaalisuuden, vallan ja 

koulutuksen yhteyksistä on suhtauduttu vastahakoisesti, mikä voidaan nähdä seurauksena tahallisesta 

tietämättömyydestä ja halusta pitää kiinni vakiintuneista järjestyksistä ja kehitysteorioista (Naskali & 

Kari, 2019). Sukupuolistuneen häirinnän ilmenemisestä ja siihen johtavista taustatekijöistä on saatava 

lisää tietoa, jotta voimme katkaista koulupolun edetessä lisääntyvän häirinnän mahdollisimman 

varhain.  

Sukupuolistuneen häirinnän tutkimisessa on haasteensa, koska se ilmenee usein epäsuorasti ja on 

vahvasti kytköksissä heteronormatiivisiin käytänteisiin sekä valtarakenteisiin. Käydessäni läpi 

aiempia tutkimuksia tein havainnon siitä, miten tutkimus on kohdistunut ennen kaikkea 

sukupuolistuneen ja seksuaalisen häirinnän ilmenemisen tutkimiseen eli siihen millaisia muotoja 

häirintä saa ja kuinka yleistä se on. Huomio on kohdistunut lasten näkemyksiin siitä, mitkä asiat he 

ovat kokeneet sukupuolistuneeksi häirinnäksi. Yksittäisissä tutkimuksissa on nostettu esiin häirinnän 

taustalla esiintyviä tekijöitä, mutta kokoavaa esitystä sukupuolistuneen häirinnän taustatekijöistä en 

ole löytänyt. Näenkin tutkimuksellisen aukon sukupuolistuneen häirinnän taustamekanismien 

suhteen. Tässä kirjallisuuskatsauksessa luon aiemman tutkimuksen perusteella yleiskatsauksen siitä, 

mitä sukupuolistuneen häirinnän taustalla kytee. Pyrin luomaan selkeän kokonaisuuden 

sukupuolistuneen häirinnän käsitteistöstä sekä sen ilmenemismuodoista alakouluikäisten 

kontekstissa. Häirinnän taustamekanismeja käsittelen työn loppupuolella neljän teeman kautta.  
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2 Sukupuoli, valta ja sukupuolistunut häirintä 

Tässä teoreettisessa viitekehyksessä avaan Judith Butlerin näkemystä sukupuoleen ja 

seksuaalisuuteen sekä määrittelen miten sukupuolistunut häirintä ymmärretään 

tutkimuskeskustelussa. Käyn läpi sukupuolistuneeseen häirintään kytkeytyvät lähikäsitteet, joilla on 

olennainen osa ilmiön kokonaiskuvan kartoittamisessa. Tuon esiin eri tutkijoiden lähestymistapoja 

ilmiöön.   Lopuksi teen katsauksen siihen, mitä sukupuolistuneesta häirinnästä on tutkittu alakoulun 

kontekstissa. Tuon aiemman tutkimustiedon kautta esiin miten maskuliinisuuden ja feminiinisyyden 

representaatiot, valta ja suosio liittyvät lasten vertaissuhteissa ilmenevään loukkaavaan käytökseen, 

joka on yhteydessä ihmisen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen. 

 

2.1. Sukupuoli ja heteronormatiivisuus 

 

Teoksessa Hankala sukupuoli Judith Butler (2006) määrittelee sukupuolen performatiivisuuden 

käsitteen kautta, jolloin sukupuoli nähdään sarjana tekoja ja toistoja. Hänen mukaansa sukupuoli 

oletetaan ”sisäiseksi” olemukseksi, jota tuotetaan ruumiillisilla teoilla, mistä johtuen sukupuoli voi 

radikaaleimmillaan olla normalisoitujen eleiden synnyttämä illuusio (Butler, 2006, s. 25). 

Sukupuolen olettaminen saa siis aikaan kokemuksen sisäsyntyisestä sukupuolesta, jota ilmennämme 

ulospäin kehollisilla toiminnoilla kuten puheella, kehonkielellä ja pukeutumisella.  Butler on tämän 

kirjallisuuskatsauksen kannalta hyvin olennainen teoreetikko, sillä lähestyn sukupuolta hänen 

näkemyksensä pohjalta. Butlerin teoria auttaa olennaisella tavalla ymmärtämään sukupuolistunutta 

häirintää osana sukupuolen ja seksuaalisuuden päivittäisiä toistoja ja tekoja, jolloin sukupuolistunut 

häirintä ei liity ainoastaan biologisiin tekijöihin. Tältä teoreettiselta pohjalta pystyn tarkastelemaan 

syvemmin sukupuolen performatiivisuuden yhteyttä alakouluikäisten lasten vertaissuhteissa 

tapahtuvaan sukupuolistuneeseen häirintään ja sen taustalla jyllääviin tekijöihin. 

Butlerin tekstiä suomentanut Rossi (2015) erottelee julkaisussaan Muuttuva sukupuoli käsitteet 

performanssi ja performatiivisuus toisistaan määrittelemällä performanssin yksittäiseksi teoksi 

sukupuolta tuottavan toiston sarjassa (Rossi, 2015, s. 34). Performatiivisuudella tarkoitetaan 

laajempaa sukupuolen ilmentämisen kokonaisuutta, jota sukupuolittuneet normit säätelevät. Lehtosen 

(2003) mukaan performatiivisia tekoja toistamalla luodaan siis käsitys sekä itselle että muille 

ihmisille siitä, mitä on sukupuoli ja seksuaalisuus (Lehtonen, 2003, s. 191). Butlerin mukaan 

sukupuoli-identiteetti ei ole ihmisessä synnynnäisesti oleva toimija, joka aiheuttaa sukupuolittuneita 

ja seksualisoituneita tekoja, vaan sukupuoli-identiteetti rakentuu näiden tekojen seurauksena eli 
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oletuksestamme tulee todellisuutta (Butler, 2006, s. 25) Myöhemmässä teoksessaan Undoing Gender 

(2004) Butler tarkentaa sukupuolen olevan mekanismi, jolla maskuliinisuus ja feminiinisyys 

tuotetaan ja luonnollistetaan, mutta se voi yhtä hyvin toimia myös koneistona, jolla vakiintuneita 

käsityksiä puretaan ja epäluonnollistetaan (Butler, 2004, s. 42). Sukupuolta rajoittava koneisto 

voidaan nähdä myös ratkaisuna sukupuolen vapauttamiseen. Mikäli voimme esimerkiksi 

heteronormatiivisen feminiinisyyden ideaalin mukaan pukeutumalla tuottaa naiseuden, voimme yhtä 

hyvin pukeutua vapaasti ja vastoin heteronormatiivista odotusta, jolloin tuotamme kaksinapaisuuden 

rikkovaa sukupuolijärjestystä.  

Biologisen ja sosiaalisen sukupuolen välillä ei ole Butlerin (2006) mukaan mitään selkeää 

kausaliteettia, sillä esimerkiksi miehen kehosta ei seuraa pelkästään ”miehiä”. Hän näkeekin 

sosiaalisen sukupuolen biologiasta riippumattomana, jolloin sosiaalinen sukupuoli osoittautuu 

teennäiseksi. Biologinen sukupuoli näyttäytyy Butlerille esidiskursiivisena oletuksena sukupuolen 

kaksinapaisuudesta, jonka pohjalta kulttuuria rakennetaan (Butler, 2006, s. 54-56). Biologisesta 

sukupuolesta ”kulttuurin perustana” on siis haluttu johtaa myös sosiaalinen sukupuoli kaksinapaiseksi 

poliittisten ja yhteiskunnallisten intressien palvelukseen. Olemme tyytyneet hyväksymään, että 

biologinen sukupuoli on se alusta, joka synnyttää tietynlaista sosiaalista ja seksuaalista 

käyttäytymistä. Butlerin (1990) mukaan on myös perusteltua tehdä selvä eronteko sukupuolen ja 

seksuaalisuuden välille. Hänen mielestään on olennaista asettua vastaan ajatusta, jonka mukaan 

heteroseksuaalinen normatiivisuus tuottaa sukupuolen (Butler, 1990).  

Butler (2006) käyttää normatiivisuuden käsitettä tarkoittaessaan sukupuolta sääteleviä normeja eli 

sitä millainen sukupuolen esiin tuominen on hyväksyttävää (Butler, 2006, s. 31–32). Käytän Butlerin 

määritelmää normatiivisuudesta tässä kirjallisuuskatsauksessa, koska se kuvaa osuvasti niitä 

rajoitteita ja mahdollisuuksia, joita sukupuoleen kohdistetaan. Hankalassa sukupuolessa 

normatiivisuudella tarkoitetaan jokapäiväistä vallankäyttöä, joita tietyt sukupuoli-ideaalit toteuttavat 

(Butler, 2006, s. 31). Yhteisössä vallitsee siis tietyt raamit sukupuoliselle toiminnalle ja toimimalla 

niiden mukaisesti vahvistamme ja toistamme eli tuotamme normistoa myös jatkuvasti. 

Sukupuolistunutta häirintää käsittelevissä tutkimuksissa heteronormatiivisuus näyttäytyy 

merkittävänä tekijänä häirinnän ilmenemiselle, minkä vuoksi koen välttämättömäksi avata käsitteen 

merkityksen kirjallisuuskatsaukseni kontekstissa. Käyttäessäni käsitettä heteronormatiivisuus, on 

mielestäni olennaista nostaa esiin heterouden moninaisuus. Rossi (2015) erottelee normatiivisen ja 

epänormatiivisen heterouden toisistaan, jolloin normatiiviseen heterouteen liitetään vahva oletus 

perheen perustamisesta ja suvun jatkamisesta. Rossin mukaan epänormatiiviselle 

heteroseksuaalisuudelle taas on tyypillistä esimerkiksi lisääntymättömyys ja sitoutumattomuus 
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(Rossi, 2015, s. 23). Tämän kirjallisuuskatsauksen kontekstissa tarkoitan heteronormatiivisuudella 

juurikin tapaa ylläpitää ja tuottaa heteroseksuaalista valta-asemaa. 

Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan Lehtosen (2018) mukaan tapaa nähdä ihmisen oleminen 

kahtena vaihtoehtona: olentona, jossa yhdistyy miehen ruumis, maskuliinisuus ja heterous tai 

vastaavasti olentona, jossa yhdistyy naisen ruumis, feminiinisyys sekä heterous. Lisäksi hän liittää 

heteronormatiiviseen ajatteluun sukupuolihierarkian, joka asettaa maskuliinisen heteromiehen 

ensisijaiseksi ja arvokkaimmaksi vaihtoehdoksi (Lehtonen, 2018, s. 124). Heteronormatiivisuuteen 

liitetyt elementit ovat vahvasti kytköksissä toisiinsa, mikä lisää rajoittunutta näkemystä sukupuoleen 

ja seksuaalisuuteen. Heikkinen (2003) näkee heteronormatiivisen kulttuurin keskiönä hegemonisen 

maskuliinisuuden rakennemallin (Heikkinen, 2003, s. 153). Heteronormatiivinen maskuliinisuus 

sijoittuu siis valtahierarkiassa korkeammalle feminiinisyyteen ja vääränlaiseen maskuliinisuuteen 

nähden. Robinsonin (2005) tutkimus hegemonisen maskuliinisuuden yhteydestä seksuaaliseen 

häirintään osoittaa, että sosiaaliset ja kasvatukselliset diskursiiviset käytännöt vahvistavat 

hegemonista maskuliinisuutta, joka dominoi kulttuurissa ja toiseuttaa muita maskuliinisuuksia. 

Hegemonisen maskuliinisuuden ”tuottaminen” on voimakas, kollektiivinen sosiaalisesti ja 

historiallisesti vahvistettu performanssi, jonka toteuttamisesta nuoria miehiä palkitaan vallalla ja 

suosiolla sekä kouluissa että laajemmissa yhteisöissä (Robinson, 2005, s. 22). 

Butler (2006) kirjoittaa tekstissään kaksinapaisesta sukupuolijärjestelmästä, jossa sukupuolen ja 

seksuaalisuuden variaatioita ei oikeuteta (Butler, 2006, s. 76). Dikotominen seksuaalijärjestelmä 

tarkoittaa seksuaalisuuden kaksijakoisuutta, jossa mies ja nainen nähdään toistensa vastinpareina 

samoin kuin heterous ja homous sekä oikea ja väärä seksuaalisuus (Kangasvuo, 2003, s. 206). 

Vastinpareilla tarkoitetaan siis sitä, miten parin toista puolta ei voi olla olemassa ilman toista. 

Kangasvuon (2003) mukaan juuri tällainen dikotominen ehdottomuus saa aikaan 

transseksuaalisuuden ja biseksuaalisuuden kieltämisen (Kangasvuo, 2003). Dikotominen kulttuuri 

siis näkee mahdollisuutena ainoastaan kaksi ääripäätä ja kieltäytyy hyväksymästä mitään muotoja 

niiden väliltä. Kangasvuo (2003) nostaa esimerkiksi homoseksuaalisuuden, jota pidetään 

kulttuurissamme tärkeänä sen takia, että se pitää kiinni vallitsevista heteroseksuaalisen mieheyden ja 

naiseuden rajoista ja rajoitteista (Kangasvuo, 2003, s. 209). Ilman homoseksuaalisuuden 

vastakohtaisuutta, voisi myös heteroseksuaalisuuden määritelmä muuttua epävarmaksi ja 

kyseenalaistettavaksi. 
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2.2. Sukupuolistunut häirintä 

 

Kartoittaessani kirjallisuuskatsaukseeni soveltuvaa käsitteistöä, törmäsin nopeasti sukupuoleen ja 

seksuaalisuuteen liittyvän termistön moninaisuuteen. Sukupuoleen perustuvasta ja 

heteronormatiiviseen sukupuolinormiin painostavasta toiminnasta käytetyt termit ’sukupuolinen 

häirintä’, ’sukupuolistunut väkivalta’, ’sukupuolistunut kiusaaminen’ ja ’sukupuolistunut häirintä’ 

ovat semanttisesti hyvin lähellä toisiaan. Sunnarin, Heikkisen ja Kangasvuon (2003) mukaan 

sukupuolistunut häirintä tarkoittaa loukkaavia ja alentavia asenteita ja tekoja sukupuolta kohtaan 

ilman suoraa yhteyttä seksuaalisuuteen (Sunnari, Heikkinen & Kangasvuo, 2003, s. 13). Heikkinen 

(2003) tarkentaa määritelmää toteamalla sukupuolistuneen häirinnän ilmenevän sanallisina 

ilmaisuina, joista heijastuu stereotypiat ja sukupuoleen perustuva syrjintä (Heikkinen, 2003, s. 146). 

Häirintä näyttäytyy toimintana, jossa erilaisin keinoin ilmennetään ennakkoluuloja tai kielteistä 

suhtautumista ihmiseen hänen sukupuolensa perusteella. Aaltonen (2008) käyttää sukupuolisen 

häirinnän käsitettä tarkoittaessaan yksipuolista ja ei-toivottua sukupuoleen perustuvaa huomiota, joka 

aiheuttaa uhrille nolouden, pelon, loukkaantuneisuuden ja vihan tuntemuksia (Aaltonen, 2008, s. 37). 

Sukupuolistuneesta häirinnästä on tutkimuskentällä käytössä hieman toisistaan poikkeavia termejä, 

vaikka ne ovatkin merkitykseltään yhteneväisiä. 

Kansainvälisessä tutkimuksessa käytetään lähteestä riippuen sanoja ’gendered harrassment’, ’gender-

based violence’ sekä ’gender-based harrassment’ kuvaamaan samaa ilmiötä. Suomenkielisessä 

tutkimuksessa häirintää käsitellään joko ’sukupuolittuneena’, ’sukupuoleen perustuvana’, 

’sukupuolisena’ tai ’sukupuolistuneena’. Käytän tässä kirjallisuuskatsauksessa käsitettä 

’sukupuolistunut’, koska se esiintyy tiheämmin viimeaikaisessa tutkimuksessa ja pitää sisällään 

useita sukupuolen mahdollisuuksia eikä ilmennä ’sukupuolittuneen’ tavoin kahtiajakoa, jolloin 

sukupuoli jakautuisi vain perinteiseen naisen ja miehen sukupuoleen.  

Tutkimuksessani olen valinnut käyttää termiä ’häirintä’ väkivallan tai kiusaamisen sijaan, koska se 

kuvaa paremmin alakouluikäisten vertaissuhteissa tapahtuvaa sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 

kohdistuvaa, monesti epäsuoraa ja sosiaalisiin rakenteisiin kytkeytyvää vallan käyttöä. Vältän 

käyttämästä termiä ’kiusaaminen’, koska yhdistän sen Meyerin (2008) tavoin toistuvaan ja tahalliseen 

toisen ihmisen vahingoittamiseen. Hän määrittelee ’häirinnän’ tahalliseksi tai tahattomaksi 

toiminnaksi, jolla ei kiusaamisen tavoin ole aina erityistä kohdetta (Meyer, 2008, 557). Ringrose ja 

Renold (2010) painottavatkin kiusaamisdiskursseissa vallankäytön liittyvän yksilön psykologiseksi 

ja tahalliseksi aggressiivisuudeksi uhria kohtaan, minkä seurauksena tilannekohtaiset ja sosio-

kulttuuriset ulottuvuudet sukupuolen, luokan, rodun ja seksuaalisuuden suhteen jäävät käsittelemättä 
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(Ringrose & Renold, 2010, s. 576). Renoldin (2013) mukaan ’häirintä’ pitää sisällään yksilön ja 

vertaisryhmän ei-toivotun, satuttavan ja häiritsevän toiminnan sekä arkisen ja normalisoidun 

seksismin ja heteroseksismin, joka on osa lasten vertaisryhmiä, mutta myös laajempaa sosiaalista ja 

kulttuurista keskustelua ja mediaa. (Renold, 2013, s. 25).  

Meyerin (2008) mukaan sukupuolistunut häirintä pitää sisällään seksuaalisen, homofobisen sekä 

sukupuoliseen mukautumattomuuteen kohdistuvan häirinnän. Hän määrittelee sukupuolistuneen 

häirinnän koskemaan kaikkea verbaalista, fyysistä tai psyykkistä käytöstä, joka pakottaa perinteiseen 

heteroseksuaaliseen sukupuolinormiin (Meyer, 2008, s. 557). Käytän tässä kirjallisuuskatsauksessa 

Meyerin määritelmää sukupuolistuneesta häirinnästä, koska se sopii mielestäni parhaiten kuvaamaan 

laajaa yhteiskunnallista ilmiötä, joka pakenee tarkkoja raameja ja on hienovaraisuutensa vuoksi 

välillä vaikea määritellä täsmällisesti. Sukupuolistuneen häirinnän lähestyminen kolmen alakäsitteen 

kautta on selkeä tapa hahmottaa häirinnän muotojen välisiä yhteyksiä. Käytän 

kirjallisuuskatsauksessani enimmäkseen sukupuolistuneen häirinnän käsitettä kuvaamaan laajaa 

ilmiötä, minkä vuoksi on olennaista tietää mitä häirinnän muotoja käyttämäni kattokäsite pitää 

sisällään.  

Seksuaalinen häirintä ilmenee Sunnarin ja Leppihalmeen (2019) mukaan verbaalisena, non-

verbaalisena, fyysisenä, seksuaalissävytteisenä tai seksistisenä käytöksenä, johon liittyy dominointia 

ja vallankäyttöä (Sunnari & Leppihalme, 2019, s. 54). Meyerin (2008) mukaan häirintä voi ilmetä 

myös psykologisena käyttäytymisenä eli eleinä, ilmeinä tai sosiaalisissa suhteissa tapahtuvana 

ryhmästä eristämisenä (Meyer, 2008, s. 557). Seksuaalinen häirintä nähdään sukupuoleen ja valtaan 

perustuvana syrjinnän muotona, joka kohdistuu ihmiseen sukupuolen tai seksuaalisen suuntautumisen 

mukaan (Gillander Gådin & Stein, 2019, s. 921). Häirinnälle on tyypillistä, ettei sen tekijä välttämättä 

edes tiedosta aina toimintansa loukkaavuutta. Heikkinen (2003) kuvaakin seksuaalisen häirinnän ja 

sosiaalisesti hyväksyttävän käytöksen rajan usein häilyväksi, sillä siihen saattaa liittyä arkielämässä 

hyväksyttyjä elementtejä. Hän lisää seksuaalisen häirinnän määrittelyn haasteeksi myös sen, että 

seksuaalisesti häiritsevä käytös voi tarkoittaa hyvin erilaisia asioita eri kulttuureissa (Heikkinen, 

2003, s. 116). Etenkin lasten kohdalla häirintään tarttuminen voi olla välillä vaikeaa, sillä lapset 

testaavat jatkuvasti sopivan ja sopimattoman käytöksen rajoja. 

Homofobinen häirintä on sukupuolistuneen häirinnän muoto, jonka Meyer (2008) määrittelee ei-

toivotuksi fyysiseksi, sanalliseksi tai sanattomaksi toiminnaksi, joka vähättelee ihmisiä, jotka 

identifioituvat tai joiden ajatellaan identifioituvan homoiksi, lesboiksi, biseksuaaleiksi tai queereiksi 

(Meyer, 2008, s. 557). Sukupuoliseen mukautumattomuuteen kohdistuva häirintä on kolmas 

sukupuolistuneen häirinnän muoto, jonka Meyer erottelee omaksi kategoriakseen. Meyerin (2008) 
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mukaan sukupuoliseen mukautumattomuuteen kohdistuva häirintä suuntautuu yksilöihin, joiden 

vartalo ja identiteetti rikkovat vallitsevia käsityksiä feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta sekä 

haastavat yleistä ajatusmallia sukupuolen binäärisyydestä (Meyer, 2008, s. 557). Homofobisen ja 

sukupuoliseen mukautumattomuuteen kohdistuvan häirinnän muotojen taustalta on havaittavissa 

heteronormatiivisen hegemonian käsitys eli heteroseksuaalisuuden arvottaminen kaiken muun 

yläpuolelle. Häirintä kohdistuu siis ihmisiin, jotka haastavat tai poikkeavat vallitsevasta 

heteronormista. 

 

2.3. Sukupuolistunut häirintä alakoulussa 

 

Sukupuolistunut häirintä näyttäytyy arkisena osana lasten kouluarkea ja vapaa-ajan viettoa. 

Terveyden ja hyvinvointilaitoksen (2018) kouluterveyskyselyn tuloksista käy ilmi, että 

sukupuolistunutta häirintää tapahtui 4.–5.-luokkalaisten oppilaiden keskuudessa esimerkiksi 

seksuaalissävytteisenä kommentointina, ehdotteluna, viestien kautta, kuvamateriaalin esittämisenä, 

kosketteluna tai koskettamiseen painostamisena (Ikonen & Halme, 2018). Häirintä saa lasten 

vertaisryhmissä sekä verbaalisia, psyykkisiä että fyysisiä ulottuvuuksia. Nykyaikainen teknologia 

mahdollistaa häirinnän toteutumisen myös verkkoalustoilla, mikä käy ilmi Lidmanin, Päivisen ja 

Husson (2020) tutkimushankkeen aineistosta esimerkiksi intiimien kuvien jakeluna ja satuttavana 

verkkokommentointina (Lidman, Päivinen & Husso, 2020, s. 54). Vuoden 2019 kouluterveyskysely 

tukee Lidmanin ja kollegoiden tuloksia toteamalla seksuaalisen häirinnän ja väkivallan tapahtuvan 

yleisimmin verkon tai puhelimen välityksellä sekä julkisilla paikoilla (Ikonen & Helakorpi, 2019, s. 

7).  

Heti koulupolkunsa alussa tytöt ja pojat alkavat etsiä omaa paikkaansa feminiinisyyden ja 

maskuliinisuuden kentällä. Lapset sovittavat itseään vallitseviin sukupuolirooleihin muodostaessaan 

käsitystä omasta sukupuoli- ja seksuaali-identiteetistään. Lehtonen (2003) väittää, että pojat 

rakentavat heteroseksuaalista maskuliinisuuttaan suhteessa toisiin poikiin halveksumalla 

feminiinisyyttä ja homoseksuaalisuutta. Hänen mukaansa tytöt taas muodostavat heteroseksuaalista 

feminiinisyyttään suhteessa muihin tyttöihin ja muihin poikiin passiivisuuden, kyseenalaistamisen ja 

kiltteyden kautta (Lehtonen, 2003, s. 202). Tutkimus antaa ymmärtää, että pojat hakevat miehistä 

hyväksyntää toisilta pojilta aktiivisin ja kielteisin keinoin, kun taas tyttöjen naiseuden nähdään 

kehittyvän koko vertaisryhmään nähden melko alistuvin tavoin. Sunnari, Huuki ja Tallavaara (2005) 

toteavat poikien suosiota muodostavien tekijöiden olevan usein ”yllytyshulluus, uhkarohkeus, 

kovuus, uhmakkuus ja väkivaltaisuus” (Sunnari, Huuki & Tallavaara, 2005, s. 38).  
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Lasten keskinäistä suosiota tarkasteleva Sunnarin, Huukin ja Tallavaaran (2005) tutkimus osoittaa, 

että maailmanlaajuisesti vakiintunut kulutuskulttuuri vaikuttaa olennaisesti niihin asioihin, joita 

lapset pitävät suosittuina sosiaalisissa ryhmissään. Heidän mukaansa ulkoinen viehättävyys oli 

suorassa yhteydessä suosioon. Sunnari kollegoineen toteaa tyttöjen suosion perustuvan ulkomuotoon, 

pukeutumiseen, ystävällisyyteen, oikeudenmukaisuuteen ja avuliaisuuteen, kun taas poikien suosio 

pohjautui ulkoisten vaatimusten lisäksi kovuutta ja uhmakkuutta korostavaan käytökseen (Sunnari 

ym., 2005, s. 38–39). Tyttöjen ja poikien suosio perustui täysin toisistaan poikkeavaan 

käyttäytymiseen, mikä ilmentää sukupuoliperformanssien dikotomisuutta ja heteronormatiivisuutta. 

Sunnarin, Huukin ja Tallavaaran (2005) mukaan suosittuna pidetty tyttö erottui joukosta 

hyvännäköisyydellään sekä muodikkaalla ja seksikkäällä pukeutumisella (Sunnari, Huuki & 

Tallavaara, 2005, s. 46). 

Poikien suosiontavoittelua ja väkivaltaa kartoittavassa tutkimuksessa Manninen (2003) havaitsi, että 

pojat muodostivat maskuliinisuuttaan osallistumalla väkivaltaisiin leikkeihin, joissa tuli todistaa oma 

uskallus ja kivun kestäminen sekä itkun välttäminen (Manninen, 2003, s. 59). Maskuliiniseksi 

mieheksi identifioituminen vaati siis pojilta oman mukavuuden ja turvallisuuden asettamista 

kyseenalaiseksi sekä aitojen tunteiden piilottamista vertaisiltaan.  Huukin (2003) mukaan poikien 

osoittama sukupuolistunut häirintä näkyy myös nolaavina huiputuksina ja vitseinä, jotka kohdistuivat 

epäsuosittuihin poikiin ja tyttöihin (Huuki, 2003, s. 44). Normatiivisesta maskuliinisuuden ja 

feminiinisyyden ihanteesta poikkeaville henkilöille osoitetaan heidän kelvottomuutensa 

sukupuolisina toimijoina asettamalla heidät pilkankohteiksi. Eräs selkeä normatiivisesta 

maskuliinisuudesta poikkeavaksi koettu ryhmä olivat maahanmuuttajataustaiset lapset. Mannisen 

(2003) tutkimuksen perusteella koulun luokkaympäristössä toisarvoistamisen kohteena olivat 

valtahierarkian alemmalla tasolla olevat maahanmuuttajat sekä maskuliinisesti toimivat tytöt. 

Maahanmuuttajataustaiset pojat eristettiin suomalaispoikien peleistä ja leikeistä sekä heitä nimiteltiin 

rasistisesti (Manninen, 2003, s. 62–63). Etnisyys näyttäytyi vahvasti toiseuttavana tekijänä, joka eväsi 

hyväksytyn maskuliinisuuden tavoittelun mahdollisuuden. Hegemoniasta taistelevat pojat eivät 

hyväksyneet myöskään tytöltä väkivaltaisia puolustusyrityksiä, vaikka poikien keskuudessa 

väkivaltainen puolustautuminen nähtiin jopa suosiota kasvattavana asiana (Manninen, 2003, s. 66). 

Tyttöihin kohdistettiin häirintää heidän poiketessaan normatiivisista naiseuteen ja feminiinisyyteen 

liitetyistä odotuksista esimerkiksi osoittaessaan aggressiota ja voimankäyttöä.  

Vaikka sukupuolistuneella häirinnällä ja maskuliinisuuden representaatioilla näyttää olevan toistuva 

yhteys toisiinsa, häirintää esiintyy myös tyttöjen sosiaalisissa ryhmissä. Duncanin (2003) 

tutkimuksen mukaan tyttöjen vertaissuhteissa suositut tytöt hallitsivat toistensa ihastumiskuvioita, 
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haukkuivat toisiaan, käyttivät fyysistä väkivaltaa sekä eristivät yhteisön ulkopuolelle epäsuosituiksi 

mielletyt tytöt (Duncan, 2003). Sukupuolistuneen häirinnän muotoja käytetään siis keinoina ylläpitää 

ja kasvattaa omaa valtaa sukupuoleen katsomatta. Vertaisryhmä pyrkii holhoamaan sukupuolista 

toimintaa, jolla Butlerin (2006) mukaan halutaan turvata heteroseksuaalisuus (Butler, 2006, s. 22). 

Duncanin tutkimuksen mukaan tytöt kokivatkin, että samaa sukupuolta kohtaan olevat romanttiset 

tunteet oli pidettävä täysin piilossa, koska niitä ei hyväksytty yhteisössä (Duncan, 2003, s. 105).  

Heteronormatiivisuudesta poikkeaminen koetaan lasten vertaisryhmissä uhkana, johon reagoidaan 

sukupuolistuneen häirinnän keinoin. Ei-heteroseksuaaleiksi mielletyillä nuorilla oli Lehtosen (2003) 

tutkimuksen mukaan selvästi suurin riski joutua sukupuolistuneen häirinnän kohteeksi (Lehtonen, 

2003, s. 198). Häirintä näyttäytyi kielen tasolla homotteluna, huoritteluna ja lesbotteluna, joista 

jälkimmäiset koettiin leimaavampina (Lehtonen, 2003). Ei-heteroseksuaalisilla nuorilla on 

mahdollisuus välttää häirintä toteuttamalla sukupuoltaan heteronormatiivisten oletusten mukaisesti 

(Lehtonen, 2003, s. 202). Heteroseksuaalisuudesta poikkeavat nuoret joutuvat kamppailemaan 

heteromuotin ja siitä vapautumisen välillä. Tutkimustuloksia häirinnän määrästä ei-

heteroseksuaalisten nuorten kohdalla vahvistaa THL:n kouluterveyskyselyn raportti, jonka mukaan 

seksuaalinen väkivalta on huomattavasti yleisempää ei-heteroiksi itsensä kokevien kohdalla (Ikonen 

& Halme, 2018, s. 5). Lapset eivät voi ilmaista vapaasti seksuaalisuuttaan tai sukupuoltaan ikäistensä 

keskuudessa, sillä siihen sisältyy riski joutua häirinnän kohteeksi. Lehtosen (2018) myöhemmässä 

tutkimuksessa ilmenee, että kaikista eniten sukupuolista häirintää kokivat kouluaikanaan 

transfeminiiniset nuoret eli syntymähetkellä pojiksi luokitellut mutta sukupuolensa kyseenalaistavat 

tai naiseksi itsensä kokevat nuoret (Lehtonen, 2018, s. 131). Tutkimustiedon perusteella 

sukupuolistunutta häirintää ilmenee siis eniten tapauksissa, joissa normatiivinen maskuliinisuus 

asetetaan kyseenalaiseksi eikä ihmisen sukupuoli-identiteettiä voida pohjata biologiseen 

sukupuoleen. 

Alakouluikäisten keskuudessa heteroseksuaalisuus koetaan ainoana oikeutettuna ja sitä vahvistetaan 

ryhmän sisällä, kun taas muihin seksuaalisuuden muotoihin reagoidaan torjuvasti ja valtaa käyttäen. 

Renold (2013) havaitsi, miten alakouluikäiset lapset kokevat vertaissuhteissaan painostusta ja 

pakottamista heteronormatiivisiin seurustelusuhteisiin, joissa lapset joutuvat osaksi jatkuvaa 

tapailemisen ja jätetyksi tulemisen kierrettä. Hänen mukaansa osalle pojista pelkästään 

seurustelusuhteessa oleminen takasi suosion ja statuksen. Tytöt puolestaan kokivat tyttöystävänä 

olemisen objektivoivaksi poikien kierrättäessä tyttöjä keskenään ja taistellessa potentiaalisista 

tyttöystävistä sekä puhuttelemalla heitä ”ominaan” (Renold, 2013, s. 12–13, 82). Tyttöjä käytettiin 

siis välineinä poikien keskinäisen suosion saavuttamiseksi. Siitä huolimatta myös tyttöjen 
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keskuudessa seurustelun omaisiin suhteisiin osallistuminen koettiin välttämättömänä osana 

normaalina koettua tyttöyttä (Renold, 2013, s. 13). Lisäksi monet lapset toimivat todistajina 

seksuaalisille käytännöille kuten suutelemaan pakottamiselle. Renoldin (2013) mukaan tällöin 

suostumus ymmärretään vinoutuneesti vertaisryhmän sosiaaliseksi prosessiksi, ei kahden ihmisen 

väliseksi sopimukseksi (Renold, 2013, s. 14). Vertaisryhmä saattaa siis painostaa yksilöitä erilaisiin 

heteronormatiivisiin käytänteisiin, eikä yksilön tuntemuksille ja itsemäärämiselle anneta oikeutusta. 

Seurustelusuhteet ovat vahvasti sidoksissa kouluympäristöön, jossa heteronormatiivisia käytäntöjä 

uusinnetaan omassa vertaisryhmässä sosiaalisen aseman saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi. 

Lasten välisissä ihastumiskuvioissa pojat osoittavat kiinnostustaan tyttöjä kohtaan usein kielteisin ja 

loukkaavin tavoin. Tämä käy ilmi Huukin, Kyrölän ja Pihkalan (2021) tuoreesta tutkimuksesta, jossa 

tytöt kokivat poikien ihastumisen osoitukset seksuaalisesti häiritsevinä, väkivaltaisina tai muuten 

epämieluisina niiden sisältäessä oksalla kasvoille lyömistä, lumen tiputtamista kaula-aukkoon sekä 

jatkuvaa tyttöjen painon kommentointia heidän ruokaillessaan tai ostaessaan makeisia. Tutkimuksen 

perusteella tyttöihin kohdistettu kontrollointi liittyi erityisesti nautintoa, iloa, turvallisuutta ja 

huolenpitoa tuottaviin asioihin (Huuki, Kyrölä & Pihkala, 2021, s. 7).  Pojat osoittivat kiintymystään 

kyseenalaisilla keinoilla, jotka vaivasivat tutkimuksen tyttöjä. Mobiililaitteet toimivat myös 

olennaisina häirinnän välineinä, mikä lisäsi tyttöjen ja poikien välisten suhteiden intensiteettiä niiden 

laajentuessa ajan ja tilan suhteen myös kasvokkaisten tapaamisten ulkopuolelle (Huuki, Kyrölä & 

Pihkala, 2021, s. 8).  

Poikien haitallisista ihastumisen osoituksen keinoista kumpuaa tarve todistaa vertaisilleen 

edustavansa normatiivista heteroseksuaalista maskuliinisuutta. Etenkin pienten lasten keskuudessa 

maskuliinisuuden toistaminen kärjistyy väkivaltaiseksi ja kovuutta ilmentäväksi toiminnaksi.   

Ringrose ja Renold (2010) kuvaavat tutkimuksessaan ”normatiivisilla julmuuksilla” itsestäänselvinä 

pidettyjä tapoja performoida normatiivisia sukupuolirooleja, joihin liittyy poissulkevia ja haitallisia 

käytäntöjä kuten poikien fyysistä väkivaltaa ja kovuutta sekä tyttöjen ilkeyttä (Ringrose & Renold, 

2010, s. 575). Normatiiviseen sukupuoleen liitetään siis vahingoittavia performatiiveja, joiden 

haitallisuus sivuutetaan ja hyväksytään arkisissa tilanteissa. Ringrose ja Renold (2010) täsmentävät, 

miten poikien peleissä leikkitaistelun ja väkivallan välinen raja hämärtyy, jolloin fyysinen väkivalta 

normalisoituu ja maskuliininen dominanssi oikeutetaan. Heidän mukaansa koulun henkilökunta ei 

näe tilanteita kiusaamisena ja puuttuu monesti toimintaan vasta kun pojat itkevät tai makaavat maassa 

piirin ympäröimänä (Ringrose & Renold, 2010, s. 580, 582–583). Toisaalta Huuki (2003) havainnoi 

myös tyttöjen ja poikien välillä tapahtuvan kiusoittelevia pelejä tai vuorovaikutustilanteita, joissa 

tyttöjen asema on yleensä heikompi (Huuki, 2003, s. 47). Jää siis kyseenalaiseksi, onko ”yhteisissä” 
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leikeissä oikeasti selvitetty molempien osapuolien halukkuus osallistua vai oikeutetaanko poikien 

väkivaltainen kiusoittelu esimerkiksi ihastumiseen vedoten. 

Poikiin ja tyttöihin kohdistetut normatiivisesti latautuneet asenteet vaikeuttavat häirintätilanteiden 

havaitsemista ja häirintään puuttumista. Kasvattajien vakiintuneet näkemykset siitä, mitkä 

performatiivit kuuluvat normatiiviseen tyttöyteen ja poikuuteen, ovat vastaan yhdenvertaisuutta ja 

sukupuolen moninaisuutta. Huukin (2003) toteuttama tutkimus eräässä alakoulussa osoittaa, että pojat 

ja tytöt käyttävät kehonkieltään eri tavalla luokkatilassa. Hänen mukaansa pojat käyttävät puhettaan, 

fyysisyyttään ja ympäristöään enemmän ja vahvemmin kuin vertaisryhmän tytöt. Pojat käyttivät 

kehoaan esimerkiksi tempoessaan tytöillä hallussa olevia työvälineitä. Tutkimuksessa ilmeni myös 

poikien turvautuminen jatkuvasti siihen, että tytöt lainaavat heille välineitä heidän unohtaessaan ottaa 

omansa mukaan oppitunnille (Huuki, 2003, s. 46). Tällaisen käytöksen takaa paljastuu se, miten 

tyttöjen oletetaan automaattisesti täyttävän poikien tarpeet ja luovuttavan heille suuremman tilan 

yhteisessä ympäristössä. Tallavaara (2003) havaitsi myös äänenkäytön olevan vallankäytön, 

ärsyttämisen ja oman aseman ylläpidon väline lasten keskuudessa (Tallavaara, 2003, s. 26). 

Sukupuolistunut häirintä paikantuu koulussa luokkaympäristön lisäksi lasten välisiin peleihin ja 

leikkeihin. Huukin (2016) tutkimuksessa neljä lasta leikkivät leikkiä, jossa kolme poikaa heittäytyvät 

kasaksi tytön päälle ja yrittävät pussata häntä kerta toisensa jälkeen. Tyttö haluaa olla osana poikien 

leikkejä, mutta samanaikaisesti kokee epämiellyttäväksi jäädessään puristuksiin heidän alleen ja 

ollessaan väkinäisten suuteluyritysten kohteena. Vallankäytön kohteena oleva tyttö kuitenkin alkaa 

sanoittamaan omia rajojaan toiminnalle, kun tilannetta tarkkaileva aikuinen [Huuki] kysyy tytön 

halukkuudesta jatkaa leikkiä (Huuki, 2016). Aikuisen tuki ja tilanteen kyyseenalaistaminen voivat 

olla hyvinkin oleellisia leikin etenemisen kannalta. Väliintulo muutti leikin asetelman tasa-

arvoisemmaksi purkamalla sukupuolistunutta ja seksualisoitunutta asetelmaa lasten välillä (Huuki, 

2016). Lasten leikkitilanteet voivat sisältää loukkaavia ja haitallisia piirteitä, joissa valtasuhteita 

voidaan käyttää häikäilemättä, minkä takia aikuisen olisi hyvä olla tietoinen leikkien sisällöistä ja 

säännöistä. 

Sukupuolistuneen häirinnän käsittely lasten kanssa vaatii erityistä sensitiivisyyttä, jotta lapset eivät 

koe tulleensa leimatuiksi tai kategorisoiduiksi.  Ringrose ja Renold (2010) kyseenalaistavat kiusaaja-

uhri-jaottelun kiusaamisdiskursseissa. Etenkin tytöillä kiusaajaksi leimautuminen nähdään 

ongelmallisena, sillä he ajautuvat helposti syyttelyn kierteeseen, jotta välttäisivät normatiivisen 

feminiinisyyden vastaiseksi koetun kiusaajan roolin. Lisäksi kiusaaja-uhri-jaottelun takia konfliktien 

aitoa sisältöä ei päästä käsittelemään, sillä kaikki aika kuluu oman aseman puolustamiseen (Ringrose 

& Renold, 2010). Olennaista olisikin, että asiaa pystyttäisiin käsittelemään ilmapiirissä, jossa 
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jokainen lapsi kokee olevansa kuultu ja hyväksytty. Renoldin (2013) tutkimukseen osallistuneista 

lapsista suurin osa koki epämiellyttäväksi sukupuolistuneen häirinnän käsittelemisen vanhemman tai 

opettajan kanssa (Renold, 2013, s. 14).  Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan vain 38 % 4.–

5.-luokkalaisista kertoi häirinnästä aikuiselle, tytöt poikia yleisimmin. Samasta 

kouluterveyskyselystä ilmenee myös, että pojat saivat enemmän apua kertoessaan sukupuolistuneesta 

häirinnästä (Ikonen & Helakorpi, 2019, s. 7). Poikiin kohdistuvaan sukupuolistuneeseen häirintään 

reagoidaan siis useammin kuin tyttöihin kohdistuvaan häirintään. Tämä voi selittyä sillä, että poikien 

avunpyyntö otetaan vakavammin, kun he uskaltavat vastustaa hegemoniselle maskuliinisuudelle 

ominaista tunteiden piilottamista ja kertoa häirinnästä eteenpäin. Sen sijaan tyttöjen kohdalla 

tutkimustieto osoittaa, että heidän kertoessaan häirinnästä tyttöjen kokemuksia saatetaan vähätellä tai 

heidät voidaan nähdä jopa syyllisinä häirintään (Gillander Gådin & Stein, 2019).  
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3 Tutkielman toteutus 

Tutkielman toteutusta käsittelevässä luvussa kerron tarkemmin tutkimukseni tehtävästä ja prosessin 

etenemisestä. Esittelen tutkimuskysymykseni, johon pyrin muodostamaan vastauksen aiemman 

tutkimustiedon perusteella. Toisessa alaluvussa kerron tarkemmin mikä on kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus ja miksi olen toteuttanut kandidaatintyöni kyseisellä metodilla. Nostan esiin myös 

tutkimuksen toteuttamiseen, aiheeseen ja kohderyhmään liittyviä eettisiä seikkoja, jotka olen 

huomioinut ennen varsinaiseen työskentelyyn ryhtymistä. Tämän luvun loppuun olen vielä avannut 

tiedonhakuprosessiani yksityiskohtaisemmin hakusanojen ja lähdemateriaalin keräämisen suhteen.  

 

3.1. Tutkimustehtävä 

 

Kandidaatintutkielmassani tarkastelen sukupuolistuneen häirinnän taustalla olevia tekijöitä aiemman 

tutkimuksen pohjalta. Keskityn niihin seikkoihin, jotka toimivat maaperänä sukupuolistuneelle 

häirinnälle. Lähdin tutkimaan tätä aihetta, koska uskon häirinnän mahdollistavien tekijöiden olevan 

myös ratkaisu häirinnän torjumiseen. Sukupuolistuneen häirinnän taustamekanismeilla tarkoitan niitä 

asenteita, kulttuureja ja toimintatapoja, jotka mahdollistavat häirinnän ilmenemisen lasten 

keskuudessa.  

Tämän tutkimuksen tehtävä on lisätä tietoisuutta sukupuolistuneen häirinnän syntymekanismeista, 

jotta niiden purkaminen ja toisin toisto olisi mahdollista. Tavoitteena on siis tehdä näkyväksi niitä 

asioita, joiden toistaminen synnyttää ja ylläpitää sukupuolistunutta häirintää. Lisäksi olen 

kiinnostunut siitä, mikä ruokkii vahingoittavaa vallankäyttöä lasten keskuudessa. Haluan tutkia 

tarkemmin, miksi jo pienet lapset sortavat normatiivisista sukupuolen performansseista poikkeavia 

vertaisiaan. Toivon, että tämä tutkielma antaa monipuolisen kuvan ilmiöstä ja sen taustoista 

kandidaatintyöni lukeneille, etenkin lasten kanssa toimiville ihmisille. Kokonaisvaltainen 

pyrkimykseni on yhdenvertaisuuden edistäminen alakouluikäisten keskuudessa. 

Tutkimuskysymykseni kautta tarkoituksenani on päästä häirinnän ongelman juurille. 

Olen pyöritellyt tutkimuskysymystä monin eri tavoin kirjoitusprosessini aikana. Tutkimustehtävääni 

täsmällisimmin kuvaava muoto asettui lopulta seuraavanlaiseksi: 

1. Mitkä taustatekijät tuottavat sukupuolistunutta häirintää alakouluikäisten vertaissuhteissa? 
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Pyrin vastamaan tutkimuskysymykseen aiheeseen liittyvän kirjallisuuden sekä aihetta käsittelevän 

laadullisen tutkimuksen pohjalta. Aineistoni koostuu pääasiassa sekä suomalaisesta että 

kansainvälisestä feministisestä ja sosiologisesta tutkimuskirjallisuudesta.  

 

3.2. Tutkimusprosessi 

 

Kandidaatintutkielmani alakouluikäisten sukupuolistuneesta häirinnästä on kirjallisuuskatsaus 

aiheeseen liittyvään tutkimustietoon. Salmisen (2011) mukaan kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena 

on tuoda yhteen aiempien tutkimusten tuloksia, jotka toimivat pohjana tuleville tutkimuksille. Hän 

painottaa kirjallisuuskatsauksen velvollisuutta toteuttaa julkisuuden, kriittisyyden, itsekorjaavuuden 

sekä puolueettomuuden kriteerit tieteellisenä metodina (Salminen, 2011, s. 1). Kirjallisuuskatsauksia 

on kolmea eri tyyppiä, joista omaan tutkielmaani valikoitui kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen käsitteen sisältä voidaan erottaa narratiivinen lähestymistapa, jonka koen 

parhaiten omaa tutkielmaani kuvaavaksi lähestymistavaksi. Salminen (2011) kuvailee narratiivista 

kirjallisuuskatsausta metodiksi, joka tarjoaa laajan näkökulman aiheeseen rakentamalla erillisestä 

tutkimustiedosta keskeytymättömän tapahtuman (Salminen, 2011, s.7). Ensimmäistä tutkielmaani 

halusin lähestyä kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, koska se antaa enemmän vapautta aineiston 

käsittelyn ja aiheen valinnan suhteen.  

Tutkimusprosessini alkuvaiheessa koin tärkeäksi perehtyä tutkimuseettisiin seikkoihin. Kuula (2011) 

nostaa esiin hyvän tieteellisen käytännön vaatimuksiksi muun muassa tutkimustyön rehellisyyden, 

toisten tutkijoiden kunnioittamisen, tutkimuksen tarkan raportoinnin ja eettisen kestävyyden koko 

tutkimusprosessin ajan (Kuula, 2011). On tärkeää olla tarkkana, että tutkimustulokset tulee esitettyä 

yksityiskohtaisesti ja todenmukaisesti. Mitä tulee toisiin tutkijoihin, lähdeviitteiden ja lähdeluettelon 

täytyy olla selkeitä. Tekstistä tulee käydä tarkasti ilmi mikä on omaa pohdintaa ja mikä taas jonkun 

toisen sanomaa.  

Tässä kirjallisuuskatsauksessa käytin lähdeaineistona tutkimuksia, joissa tutkimuskohteina ovat lähes 

poikkeuksetta alaikäiset ihmiset. Eettisistä syistä oli tärkeää selvittää, miten tutkimukset on toteutettu 

ja mikä taho niiden takaa löytyy. Koin myös, että minun on ymmärrettävä käyttämäni käsitteet 

perinpohjaisesti, jotta osaan käyttää oikeanlaista termistöä kuvaamaan ilmiöitä ja asioita. 

Tutkimusaiheeseeni liittyvät käsitteet ovat monitulkintaisia, minkä vuoksi jouduin tekemään 

systemaattiset valinnat ja rajaukset niiden käytön suhteen sekä määrittelemään tarkasti mihin niillä 

viittaan juuri tässä tutkielmassa. Tiedonhakua tehdessäni huomasin, että englanninkieliset termit eivät 
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välttämättä käänny suomen kieleen niin, että merkitys säilyisi muuttumattomana. Jouduinkin 

kiinnittämään erityistä huomiota siihen, mitä hakusanoja käytin etsiessäni tietoa ja mitä 

suomenkielistä vastinetta käytin kirjallisuuskatsauksessani englanninkielisille termeille.  

Olen fokusoinut tutkimukseni alakouluikäisiin lapsiin, koska tulevana luokanopettajana työskentelen 

kyseisen ikäryhmän parissa. Lisäksi olen kiinnostunut ymmärtämään mikä saa lapset toimimaan 

vahingoittavasti toisiaan kohtaan. Tutkimuksessani käsittelen myös esikoulu- ja yläasteikäisten 

parissa tehtyä tutkimusta sukupuolistuneesta häirinnästä. Lapset kypsyvät ja kasvavat eri tahtiin, 

minkä vuoksi ei ole mielekästä tehdä jyrkkää rajanvetoa esimerkiksi 6-vuotiaan ja 7-vuotiaan lapsen 

välille. Tiedostan, että alakouluikä vaihtelee maittain. Iso-Britanniassa alakouluikäiset ovat 5–11-

vuotiaita lapsia, kun taas Suomessa alakouluikäisiksi luokitellaan 7–12-vuotiaat lapset. Olen 

ratkaissut alakouluun liittyvän rajauksen niin, että hyödynnän pääasiallisesti niitä tutkimuksia, joiden 

tutkimuskohteena olevat lapset sopivat ikähaarukkaan 5–12. Tutkin alakouluikäisten keskuudessa 

tapahtuvaa sukupuolistunutta häirintää globaalilla tasolla. Kirjallisuuskatsaukseni ei siis käsittele 

pelkästään Suomessa ja suomalaisissa kasvatusympäristöissä tapahtuvaa sukupuolistunutta häirintää, 

vaikkakin suomalainen tutkimus on olennainen osa työtäni. Tavoitteenani on ymmärtää häirinnän 

mekanismeja ja taustoja, minkä vuoksi kulttuurisen kontekstin huomioiminen ei ole tämän 

tutkimuksen pääasiallinen tehtävä. 

Tiedonhaussa olen hyödyntänyt enimmäkseen Oula-Finnaa, Google Scholaria, Mendeleytä, EBSCO 

hostia ja ProQuestia. Käyttämieni tutkimusten lähdeluettelot ovat tarjonneet myös useita relevantteja 

lähteitä omaan kirjallisuuskatsaukseeni. Hakusanoina olen käyttänyt muun muassa sanoja ’gendered 

harassment’, ’gendered violence’ ’peer cultures’, ’sexual harassment’, ’sexual violence’, ’elementary 

school’ ja ’primary school’. Suomenkielisinä hakusanoina ovat toimineet ’sukupuolistunut häirintä’, 

’sukupuolistunut väkivalta’, ’seksuaalinen häirintä’, ’alakouluikäiset’ ja ’vertaissuhteet’. Lähteiden 

hakua olen tehnyt myös suoraan aihetta tutkineiden tutkijoiden kuten Renoldin, Huukin ja Lehtosen 

nimillä. Tutkimusprosessissani ilmenneet haasteet ovat liittyneet englanninkielisten virkkeiden 

suomentamiseen, tutkielman rakenteen hahmottamiseen sekä aiheen rajaamiseen. Olen useita kertoja 

takkuillut englanninkielisten virkkeiden kanssa, joiden kääntäminen suomen kieleen on välillä 

tuntunut jopa mahdottomalta. Tutkielman rakenteen ja otsikoiden pohtimisen olen kokenut myös 

ajoittain vaikeaksi, johon onneksi olen saanut apua ja tukea ohjaajaltani. Tiedonhakua tehdessäni olen 

löytänyt jatkuvasti uusia ja sisällöllisesti merkittäviä tutkimuksia, mikä on tehnyt tutkielmaani 

valikoituvien tutkimusten rajaamisesta hankalaa. Tiedostan, että kandidaatintutkielmassani on myös 

vanhempaa lähdemateriaalia, minkä takia olen pyrkinyt tuomaan monipuolisesti erilaisia tutkimuksia 

työhöni aina vanhemmasta tutkimustiedosta tuoreimpaan. 
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4 Sukupuolistuneen häirinnän taustatekijät 

Tässä luvussa kokoan yhteen tutkimusaineistosta nousevia tuloksia, jotka olen jäsennellyt omiksi 

tulosluvuikseen. Käsittelen löytämiäni sukupuolistuneen häirinnän taustatekijöitä kolmen eri teeman 

kautta. Ensimmäisenä taustatekijänä käsittelen heteronormatiivista (media)kulttuuria ja 

seksualisointia ja tuon ilmi sen vaikutusta lasten käsityksiin sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. 

Heteronormatiivisuus ja seksualisointi esiintyivät toistuvasti aikaisemmassa tutkimuksessa lasten 

paineina toteuttaa heteroseksuaalisia feminiinisyyden ja maskuliinisuuden ideaaleja, jotta välttyisivät 

sukupuolistuneelta häirinnältä. Käyn myös läpi millä tavoin ja missä asioissa heteronormatiivinen 

kulttuuri ja seksualisointi näkyvät lasten maailmassa.  

Toisessa alaluvussa lähestyn vertaiskulttuurien valtaa ja suosiota seuraavana esiin nousevana 

taustatekijänä. Vertaissuhteilla on merkittävä rooli lapsen minäkuvan ja sukupuolikäsityksen 

rakentamisessa. Avaan myös tarkemmin, miten lapset painostavat vertaisiaan 

heteronormatiivisuuteen sekä kuinka suosiota saadaan ja tavoitellaan. Viimeisen teeman kohdalla 

pureudun kasvattajien ja koulun (non)interventioihin eli siihen, miksi sukupuolistuneeseen häirintään 

ei puututa koulussa. Käyn alaluvussa läpi opettajien sukupuolitietoisuutta sekä koulun roolia 

sukupuolistuneen häirinnän torjunnassa. Tutkimusaineistoni perusteella koulun henkilökunta ei 

tunnista sukupuolistunutta häirintää tai suhtautuu siihen vastuuttomasti. 

 

4.1. Heteronormatiivinen (media)kulttuuri ja seksualisointi 

Renoldin (2013) lasten sukupuoli- ja seksuaalikulttuureja käsittelevä tutkimus osoittaa, että lapset 

havaitsevat heidän vartaloonsa, sosiaaliseen kanssakäymiseen, esineisiin ja kieleen kohdistuvan 

erilaisia seksuaalisia merkityksiä. Lisäksi moni lapsi on tietoinen seksuaalisuuden 

sukupuolittuneisuudesta sekä paikallisen ja globaalin kulttuurin tavasta vaatia tai olettaa 

heteroseksuaalisuutta (Renold, 2013).  Lapset siis aistivat heihin kohdistuvat heteronormatiiviset 

paineet ja ymmärtävät, missä asioissa heitä halutaan muokata heteromuottiin. Autio (2004) kirjoittaa 

koko yhteiskunnan lävistäneestä seksualisoinnista, jossa seksi ja parisuhde ovat tavallinen osa 

poliittisia diskursseja, mediaa, mainontaa ja populaarikulttuuria (Autio, 2004, s. 32). Lapset altistuvat 

seksualisoinnille siis jo hyvin nuoressa iässä esimerkiksi mainonnan, sosiaalisen median ja 

nykymusiikin kautta. He kohtaavat ja käsittelevät päivittäin seksuaalisuuteen, ihmissuhteisiin ja 

keholliseen representaatioon liittyviä asioita. 
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Häggin (2003) mukaan kapitalistisessa talousjärjestelmässä kuluttajille tarjottavat tuotteet ovat 

sukupuolistuneita joko siitä näkökulmasta ketkä ovat markkinoinnin kohteina tai tavasta, jolla 

tuotteita markkinoidaan ihmisille (Hägg, 2003, s. 142). Toisin sanoen tuotteet siis kohdennetaan 

normin mukaisille mies- tai naisideaaleille tai niitä markkinoidaan eri tavalla miehille ja naisille. 

Tällaisella markkinoinnilla rakennetaan ja vahvistetaan sukupuolten välistä dikotomisuutta. Aution 

(2004) tekstistä nousee esiin aikuisten kokema huoli tyttöihin kohdistetusta seksualisoivasta 

markkinoinnista, joka kaupittelee paljastavia ja aikuismaisiksi miellettyjä vaatteita kuten napapaitoja 

ja rintaliivejä (Autio, 2004, s. 35). Lapset eivät ole yhteiskunnassamme vallitsevan seksualisoinnin 

ulkopuolella, vaan aikuisten tavoin seksualisoituja kulutustuotteita valmistavien yritysten 

kohderyhmää.  

Useista tutkimuksista selviää, kuinka nykyinen media- ja kulutuskulttuuri esittävät ihanteellisen 

naisen seksikkäästi, laadukkaasti ja trendikkäästi pukeutuvana eli esineellistämällä kapitalisoivat 

naisen (Sunnari, Huuki & Tallavaara, 2005; Autio, 2004). Media ja markkinatalous luovat ja 

levittävät käsitystä ideaalista naisesta ja ”myyvät” siihen kytkeytyviä tuotteita pienille tytöille ympäri 

maailman. Samalla tullaan luoneeksi naista objektivoivaa käsitystä myös poikien keskuudessa heidän 

ollessaan osa media- ja kulutuskulttuuria.  Tytöt kertovat vertaisryhmän tai vanhempien poikien 

sanallisesta seksuaalisesta häirinnästä jättäessään osallistumatta muoti- ja kosmetiikkakulttuuriin 

(Renold, 2013, s. 11–12).  Hyvännäköisyyttä ja seksikkyyttä korostava nais- ja tyttökuvasto ei 

itsessään ole negatiivinen asia, mutta sen ollessa ainoa tapa kertoa yleisesti hyväksytystä naiseudesta 

aiheuttaa lapsille ulkonäköpaineita ja luo tiukat normit naiseuden rakentamiselle.  

Lasten sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviä kulttuureja kartoittavassa tutkimuksessa (2013) 10–

12-vuotiaat tytöt kokivat ristikkäispainetta ilmaista normatiivista heteroseksuaalista käsitystä 

”seksikkyydestä” ja sukupuolirooleista samalla median kehottaessa heitä olemaan oma itsensä 

(Renold, 2013, s. 12). Tytöiltä siis odotetaan samanaikaisesti sekä tiettyyn muottiin asettumista että 

avointa itsensä ilmaisua. Feminiinisyyttä tavoiteltiin lopettamalla fyysiset harrastukset kuten liikunta, 

tanssi ja pyöräily, koska ne liitettiin maskuliiniseksi miellettävään urheilulliseen kehoon (Renold, 

2013, s. 12). Ulkopuolelta tulevat paineet saavat tytöt ylläpitämään ja toistamaan vahingollista ja 

rajoittavaa käsitystä heteronormatiivisesta seksikkyydestä. Tyttöjen seksikkyyttä käytettiin sekä 

kehuna että loukkauksena myös tyttöjen keskinäisissä suhteissa ja se loi heidän välilleen sosiaalisia 

ja kulttuurisia hierarkioita (Renold, 2013, s. 11). 

Meyer (2008) näkee sukupuolistunutta häirintää tuottavana voimana vallitsevan sosiaalisen 

rakenteen, jossa yhdistyy heteroseksuaalisen maskuliinisuuden ylivalta ja ajatus sukupuolen ja 
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seksuaalisuuden kaksinapaisuudesta (Meyer, 2008). Renoldin (2013) mukaan lapsuudessa 

sukupuolen binäärisyys koetaan vahvana, jolloin sukupuolen normatiivisista konventioista 

poikkeaminen ei ole yksinkertainen valinta, sillä se vaatii kamppailua perittyjen sukupuolistuneiden 

ja sosio-historiallisten valtasuhteiden kanssa. Hän toteaa myös lasten kokevan sukupuolistuneet 

valtasuhteet eri tavoin riippuen heihin vaikuttavista sosioekonomisista ja sosiaalis-kulttuurisista 

tekijöistä, jolloin sukupuolinormien performatiivisuus voi olla toiselle rajoittavaa ja toiselle 

voimaannuttavaa (Renold, 2013, s. 21–22). Omat vanhemmat voivat uusintaa sukupuoleen perustuvia 

epäsuhtaisia valtahierarkioita esimerkiksi uskonnollisten oppien mukaisesti, mikä ei automaattisesti 

tarkoita, että lapsi kokisi ne rajoittavina.  

Lasten seksuaalisuus nähdään tutkimusten mukaan kypsymättömänä ja viattomana (Allen & Ingram, 

2015; Renold, 2013). Robinson ja Davies (2015) täsmentävät, miten seksuaalisuus näyttäytyy 

aikuisten maailmana, jossa lapsia pidetään aseksuaalisina, naiiveina ja puhtaina ’toisina’, minkä 

vuoksi lapset koetaankin haavoittuvaisina ja suojeltavina. Heidän mukaansa lapset nähdään 

’suloisina’ heteronormatiivista romanttista rakkautta ilmentäessään, mutta samaan aikaan 

haavoittuvaisina ollessaan seksuaalisen kuvaston kohderyhmänä (Robinson ja Davies, 2015, s. 179).  

Lapsia kannustetaan heteronormatiiviseen romanttisiin tekoihin, mutta heidän objektina olemistaan 

pidetään vaarallisena ja ei-toivottuna. Robinson ja Davies (2015) kiteyttävät, että lapset ovat jo aina 

lähtökohtaisesti seksualisoituja, kun heidät erotellaan heteronormatiivisen sukupuolikäsityksen 

mukaan (Robinson & Davies, 2015, s. 180). Esimerkiksi alakoulussa tytöillä ja pojilla on usein eri 

pukuhuone- ja wc-tilat. Kouluissa toteutettava seksuaalikasvatus aloitetaan monesti vasta 12–13-

vuotiaille ja se järjestetään erikseen tytöille ja pojille (Sparrman, 2015, s. 137). Tällaisilla poliittisilla 

päätöksillä halutaan vaikuttaa siihen, mitä ja millaista tietoa lapset saavat seksuaalisuudesta. 

Selvästikin lasten kokemusten ja aikuisten näkemysten välillä vallitsee ristiriita, koska lapset halutaan 

pitää erillään seksuaalisuudesta ja sen käsittelemisestä tiettyyn ikään saakka, vaikka seksuaalisuus on 

aivan pienestä asti osa heidän elämäänsä. 

 

4.2. Vertaiskulttuurien valta ja suosio 

Vertaiskulttuurilla on tutkimusaineistoni perusteella erittäin paljon valtaa lasten jokapäiväisessä 

elämässä. Alakouluikäisten vertaisryhmät eivät tämän kirjallisuuskatsauksen perusteella muodosta 

yhdenvertaisia porukoita, vaan erilaisia hierarkisia järjestyksiä (Renold, 2013; Manninen, 2003). 

Lapset siis kilpailevat suosiosta ja pyrkivät välttämään kiusatuksi tai epäsuosituksi joutumisen usein 



23 

kyseenalaisilla keinoilla. Aaltosen (2003) tutkimuksessa lapset olivat yksimielisiä siitä, että 

kiusatuksi joutuu yleensä porukasta jollain tavalla poikkeava henkilö (Aaltonen, 2003 s. 127). 

Sukupuolen kontekstissa se tarkoittaa sitä, että lapset pyrkivät sopeutumaan heteronormatiiviseen 

kehikkoon mahdollisimman hyvin performatiivisuuden kautta. Salmivallin (2005) mukaan lapsi 

muodostaa vertaisryhmässä minäkäsitystään vertaamalla itseään sosiaaliseen ryhmään (Salmivalli, 

2005, s. 33). Vertaisryhmä valvoo heteronormatiivista muottia, josta poikkeavia henkilöitä vertainen 

yleensä rankaisee oman suosion kasvattamiseksi. Heteroseksuaalisiin seurustelusuhteisiin 

osallistuminen nostatti myös suosiota lasten keskuudessa. Renoldin (2013) mukaan koulu osoittautui 

ympäristöksi, jossa tytöt ja pojat kokivat painetta osallistua seurustelukuvioihin, mikä teki samalla 

mahdottomaksi heidän välisensä kaverisuhteet (Renold, 2013, s. 76).  

Allen ja Ingram (2015) toteavat alakoulun olevan kaikista olennaisin paikka, jossa seksuaali- ja 

sukupuoli-identiteettiä rakennetaan ja missä vallitsevat käsitykset heteroseksuaalisuudesta korostuvat 

lasten identiteetin muodostuksessa ja vertaisryhmissä (Allen & Ingram, 2015, s. 151). 

Alakouluikäisten sukupuolistunutta häirintää käsittelevissä tutkimuksissa vertaiset painostavat 

heteroseksuaalisiin riitteihin ja vahingoittavat niitä, jotka poikkeavat dikotomisesta 

sukupuolijärjestelmästä (Renold, 2013; Meyer, 2008; Lehtonen, 2018). Vertaisryhmissä suosiota 

saadaan poikien keskuudessa toteuttamalla hegemonista maskuliinisuutta ja tyttöjen tapauksessa 

pitämällä huolta ulkoisesta viehättävyydestään. Vertaisryhmä pyrkii holhoamaan sukupuolista 

toimintaa, jolla Butlerin (2006) mukaan halutaan turvata heteroseksuaalisuus (Butler, 2006, s. 22). 

Suurimmassa osassa läpikäymistäni tutkimuksista valta keskittyy niille pojille, jotka todistavat 

maskuliinisuuttaan voimakkaimmin. Salmivalli (2005) muistuttaa, ettei lapsen valta ja suosio tarkoita 

välttämättä sitä, että hän olisi kaverina suosittu, koska aggressiivisuus yhdistyy monesti suosiossa ja 

vallassa olevaan lapseen. Kuitenkin suosittu ja valtaa käyttävä lapsi omaa joitain vertaisryhmässä 

arvostettuja piirteitä, minkä vuoksi häntä pidetään suosittuna (Salmivalli, 2005, s. 31). Selvästikin 

suosittua mutta aggressiivista lasta saatetaan yhtäaikaisesti sekä ihailla että pelätä. 

Yhteiskunnassamme vallitseva sukupuolten epätasa-arvo heijastuu suoraan lasten 

kokemusmaailmaan, jossa valta vinoutuu ja sukupuolistuu. Tallavaaran (2003) sukupuolittunutta 

väkivaltaa ja asemaa tarkastelleessa tutkimuksessa lapset pyrkivät tavoittelemaan suosiota ja saamaan 

valtaa vertaisryhmässään käyttämällä keinoja, jotka alentavat toista ihmistä. Hänen mukaansa 

oppilaat osoittavat valtaansa pilkkaamalla toistensa maskuliinisiksi tai feminiinisiksi miellettyjä 

harrastuksia, kiusoittelemalla tosiasiallisista tai keksityistä ihastumiskuvioista sekä kehuskelemalla 

materialla tai omilla saavutuksillaan (Tallavaara, 2003). Sukupuolistuneella häirinnällä pyritään tässä 
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tapauksessa vahvistamaan tai kohottamaan omaa paikkaa hierarkiassa painamalla toisia alas.  Huuki 

(2003) havaitsi samantyylistä suosiontavoittelua, jossa halventava huumori, väkivaltaiset 

tykkäämisen osoitukset, väkivallan uhka sekä misogyyninen ja homofobinen toiminta olivat yleisiä 

poikien keskuudessa ja niiden kohteiksi joutuivat tytöt sekä epämiehisiksi mielletyt pojat (Huuki, 

2003, s. 49–50). Erilaiset maskuliinisuuden todistukset kuten kyky tapella, kehuskelu urheilussa tai 

tietokone- ja Play Station-peleissä sekä tietynlaisen materian omistaminen olivat myös poikien 

keskuudessa yleisiä vallantavoittelukeinoja (Manninen, 2003, s. 67). Suosiota tavoitellaan 

ristiriitaisin, aggressiivisin ja piiloisin keinoin, joiden väkivaltaisuus piiloutuu usein harmittomilta 

vaikuttaviin vuorovaikutustilanteisiin, jolloin häirinnän havaitsemisesta ja sanoittamisesta tulee 

vaikeaa.  

 

4.3.   Koulun ja kasvattajien (non)interventiot 

Koulu näyttäytyy sukupuolistuneen häirinnän tapahtumapaikkana, jossa kuitenkin haitallisen 

toiminnan sukupuolistuneisuus jää piiloon siihen tarttumisen sijaan (Aaltonen, 2003, s. 130). 

Aaltosen mukaan kielteisistä kokemuksista vaietaan, koska koulu nähdään tärkeänä sosiaalisena 

ympäristönä, minkä vuoksi koulukavereita ei haluta leimata tekijöiksi tai uhreiksi. Lisäksi vertaiset 

voivat osoittaa sekä ihastumista että ilkeyttä, ja ihastumisen potentiaalisuus saa sekä oppilaat että 

opettajat tulkitsemaan tyttöjen ja poikien keskinäiset yhteenotot leikittelynä, flirttailuna tai 

huumorina (Aaltonen, 2003, s. 130). Lasten väliset konfliktit selvästikin halutaan usein ohittaa 

vedoten leikkiin tai kaveritaitojen harjoitteluun, vaikka käytöksen takana voi olla vertaisryhmän 

hierarkiaa valvovaa vallankäyttöä. 

Ajduković kollegoineen (2021) kartoitti opettajien, muun kouluhenkilökunnan ja alaa opiskelevien 

valmiuksia sukupuolistuneen häirinnän tiedostamiseen ja torjumiseen. Tutkimuksen mukaan alalla 

työskentelevät ja sitä opiskelevat eivät kokeneet olevansa tarpeeksi hyvin varusteltuja tunnistamaan 

ja käsittelemään sukupuolistunutta häirintää, mutta olivat erittäin kiinnostuneita oppimaan ilmiöstä, 

sen osa-alueista sekä koulujen ohjeistuksesta sukupuolistuneen häirinnän ehkäisemisessä (Ajduković 

ym., 2021, s. 3–4). Kasvatusalalla toimivat sekä sitä opiskelevat henkilöt eivät tiedä, mitä 

sukupuolistunut häirintä on ja mikä on koulun rooli sen torjumisessa ja siihen puuttumisessa. Meyer 

(2008) vahvistaa opettajien kokevan tiedollista puutetta etenkin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen 

liittyvän häirinnän käsittelemisessä (Meyer, 2008, s. 560) Tutkimuksen tulokset tukevat ajatusta siitä, 

miten olennaista alaa opiskelevien olisi saada koulutusta ja lisää tietoa ilmiöstä. 
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Meyerin (2008) mukaan opettajat eivät kokeneet saavansa tukea ylemmältä taholta sukupuolistuneen 

häirinnän tapauksissa ja he ajattelivat kurinpidon olevan riittämätöntä. Kouluilla tuntui olevan vahvat 

ja selkeät toimintatavat fyysisen väkivallan torjumiseen, mutta verbaalisen ja psykologisen häirinnän 

tapauksissa opettajat kokivat jäävänsä yksin. Lisäksi moni opettaja koki myös toimivansa liian 

vähäisillä resursseilla häirinnän käsittelemiseksi ja koki suurta painetta selvitä opetussuunnitelman 

vaatimista tavoitteista, jolloin aikaa ja energiaa ei riittänyt muuhun (Meyer, 2008, s. 560). 

Kiusaamisen konkreettiset muodot tunnistetaan ja niihin reagoidaan, mutta non-verbaalin ja 

epäsuoremman häirinnän käsittelyyn ei ole kehitetty minkäänlaista struktuuria opettajan tueksi. 

Seksuaalinen häirintä on niin tavanomainen ja laaja osa koulukulttuuria, että siitä kertovasta 

käytöksestä on tullut Gillander Gådinin & Steinin (2019) mukaan myös normalisoitua ja odotettua. 

He kuvailevat tapaustutkimuksessaan koulua organisaationa, jossa seksuaaliseen häirintään ei 

suhtauduttu vakavasti, vaan häirinnän tekijä vapautettiin vastuusta väittämällä häirintää pelkäksi 

vitsailuksi ja kypsymättömyydeksi sekä vetoamalla siihen, ettei poika tarkoittanut mitään pahaa. 

Lisäksi häirinnän kohteena olevaa tyttöä pidettiin muita tyttöjä herkempänä sekä haavoittuvaisena ja 

huomionhakuisena (Gillander Gådin & Stein, 2019, s. 923, 933). Koulun henkilökunta siirtää vastuun 

seksuaalisesta häirinnästä tytölle, eikä hoida aikuiselle kuuluvaa velvollisuutta tilanteen 

ratkaisemisessa. Koulu kyseenalaistaa uhrin kokemuksen ja normalisoi tekijän loukkaavan 

toiminnan. 

Meyerin tutkimuksessa (2008) nousi esiin, miten esimiehen, henkilöstön ja kokeneiden opettajien 

roolilla, asenteilla ja koulun sääntöjen tulkinnalla on suuri vaikutus siihen, millaiseksi koulun 

kulttuuri kehittyy ja miten sukupuolistunutta häirintää käsitellään. (Meyer, 2008, s. 561–562). Useat 

tutkimukseen osallistuneet raportoivat kouluhenkilökunnan rasistisista, seksistisistä ja homofobisista 

kommenteista sekä tiedostamisen puutteesta häirintää kohtaan etenkin vanhempien opettajien 

tapauksessa. Epäkohdista mainitseminen rehtorille ei edesauttanut niihin puuttumista eikä tuen 

saantia (Meyer, 2008, s. 563–564). Vastaavanlaisia kokemuksia ilmeni Renoldin (2013) 

tutkimuksesta, jossa opettajat kokivat häirintään liittyen koulutuksen ja johdon tuen puutetta (Renold, 

2013, s. 130). Sukupuolistunutta häirintää torjuvien opettajien turhautuminen on ymmärrettävä 

reaktio, mikäli työyhteisössä vallitsee piittaamaton ja jopa häirintää tuottava asenneilmapiiri. Koulun 

johdon olisi tiedostettava vastuunsa sekä kouluttauduttava ilmiön tiimoilta, jotta tieto 

sukupuolistuneesta häirinnästä ja sen ehkäisystä voisi vakiintua osaksi koko koulun 

toimintakulttuuria.  

Opettajien välisistä suhteista puuttuu luottamus esimieheen tai muiden kollegoiden tukeen. Lisäksi 

kasvatushenkilökunnan ilmapiiri sisältää sukupuolta loukkaavia normeja. Meyer (2008) kirjoittaa 
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erään opettajan kokemuksesta, jossa oman homoseksuaalisuuden esiin tuominen oppilaiden 

keskuudessa ei ollut hyväksyttävää koulun rehtorin mielestä ja hän jopa uhkasi, ettei voi vastata 

tiedon leviämisen seurauksista. Lisäksi työyhteisössä saattoi vallita myös käsitys, jonka mukaan 

luokassa tapahtuva kiusaaminen oli merkki opettajan ammattitaidon puutteesta, minkä vuoksi luokan 

sisäisitä ongelmista ei kerrottu eteenpäin (Meyer, 2008, s. 562).  
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5 Pohdinta 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulosten pohjalta tekemiäni johtopäätöksiä. Kerron tiiviisti 

kandidaatintutkielmani tärkeimmän sisällön kiteyttämällä tuloslukujen havainnot. Tarkastelen myös 

miten saamani tulokset voivat auttaa sukupuolistuneen häirinnän käsittelemistä ja tutkimista 

käytännössä. Käyn läpi lyhyesti tämän tutkielman henkilökohtaista antia opettajuudelleni sekä pohdin 

minkälaista jatkotutkimusta aiheen parissa voisi tehdä. Pyrin myös arvioimaan, miten koulu ja 

kasvattajat voisivat toiminnallaan ehkäistä sukupuolistunutta häirintää. Lopuksi esittelen häirinnän 

taustatekijöihin kytkeytyviä mahdollisuuksia sukupuolen moninaisuuden edistämiseksi. 

Sukupuolistunutta häirintää ilmenee moninaisin tavoin lasten vertaissuhteissa ja se sijoittuu suurilta 

osin sosiaalisen median ja koulun ympäristöihin. Häirinnän mahdollistavat taustatekijät ovat 

historiallisesti ja kulttuurisesti ajan saatossa muovautuneita rakenteellisia ja piileviä mekanismeja, 

joista nostin esiin heteronormatiivisen (media)kulttuurin ja seksualisoinnin, vertaiskulttuurien vallan 

ja suosion sekä koulun ja kasvattajien (non)interventiot. Tämän tutkimuksen mukaan 

heteronormatiivinen kulttuuri näyttäytyy taustavoimana, joka uusintaa sukupuolistereotypioita ja 

esittää heteronormatiivisuuden ainoana hyväksyttävänä konstruktiona. Koulutuspoliittisten 

päätösten, median ja markkinoinnin kautta välittyy yhteiskunnallisesti huolestuttava ja epätasa-

arvoistava asennoituminen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuuteen.     

Vertaiskulttuurit nousivat tutkielmassani toiseksi sukupuolistuneen häirinnän mahdollistajaksi. 

Pakottamisen, painostamisen ja toiseuttamisen avulla lapset ylläpitävät ja uusintavat 

heteronormatiivisen kulttuurin arvoja ja asenteita. Suosiota ja valtaa saadaan poikien keskuudessa 

tutkimusten mukaan eniten hegemonisen maskuliinisuuden todistuksin. Tyttöjen vertaissuhteissa 

suosiota saadaan viehättävän ulkonäön ja kiltin käytöksen avulla. Sekä tytöillä että pojilla suosiota 

nostattavina asioina nähtiin heteroseksuaalisiin seurustelusuhteisiin osallistuminen ja tyttöjen 

kohdalla seurustelusuhteet olivat jopa välttämättömiä suositun aseman saamiseksi. Tämän tutkielman 

puitteissa havaitsin, miten tärkeäksi yhteenkuuluvuuden tunne ja identiteetin muodostaminen koetaan 

lasten vertaissuhteissa. Lapset haluavat sopeutua porukkaan, mutta tekevät sen usein toista alentavin 

keinoin, jolloin vertaisryhmien valta jakautuu epätasaisesti. 

Kandidaatintutkielmani perusteella hegemoniseen maskuliinisuuteen identifioituvat pojat käyttävät 

huomattavasti eniten sukupuolistunutta häirintää muita alentaakseen. Häirinnän kohteena ovat ne, 

jotka eivät toteuta sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan normatiivisen maskuliinisuuden ja 

feminiinisyyden mukaisesti. Lehtosen mukaan (2003) poikien kiusaaminen on näkyvämpää ja 
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tyttöjen enemmän piiloista, mikä aiheuttaa tietysti kyseenalaistamista tutkimustiedon luotettavuuden 

suhteen (Lehtonen, 2003, s. 192). Lisäksi kouluterveyskyselyn 2017 mukaan tytöt kertovat 

häirinnästä paljon herkemmin (Ikonen & Halme, 2019). Minua pohdituttaakin se, jääkö tutkimuksissa 

huomaamatta myös tyttöjen piilevämmät häirinnän muodot.  

Häirinnän ehkäisemisen ja siihen puuttumisen kannalta on välttämätöntä tiedostaa, mitkä asiat 

johtavat loukkaavaan toimintaan. Kolmantena häirinnän mahdollistavana ulottuvuutena esiin nousee 

koulu, joka näyttäytyy yleisenä häirinnän tapahtumapaikkana. Koulussa sukupuolistunut häirintä 

usein ohitetaan ja hyväksytään kasvattajien tiedon ja koulun yhtenäisen toimintakulttuurin puutteen 

vuoksi. Tutkielman pohjalta on aiheellista korostaa, että ammattikasvattajiksi opiskelevien olisi 

välttämätöntä saada tietoa sukupuolistuneen häirinnän ilmenemisestä ja syntymekanismeista. 

Luokanopettajakoulutukseen tulisi ehdottomasti sisällyttää esimerkiksi seksuaalikasvatuksen 

opintokokonaisuus, jossa käsiteltäisiin sukupuolta ja seksuaalisuutta moninaisesti.  

Sukupuolistuneeseen häirintään puuttumisesta tarvittaisiin selvästikin lisää tutkimusta ja työkaluja 

kasvatusalan toimijoille ilmiön käsittelyyn. Tätä kirjallisuuskatsausta työstäessäni ymmärsin, miten 

haastavaa rakenteissa piilevien ja joskus myös tulkinnanvaraisten ilmiöiden käsittely ja 

sanallistaminen on.  Kuitenkin koen, että se on välttämätöntä, mikäli haluamme saada muutosta 

aikaan kohti yhdenvertaista tulevaisuutta. Huukin, Kyrölän ja Pihkalan (2021) lasten vertaissuhteissa 

tapahtuvaa seksuaalista häirintää käsittelevä tutkimus nostaa esiin taidelähtöisten tapojen 

hyödyntämisen seksuaalisen häirinnän käsittelyssä (Huuki, Kyrölä & Pihkala, 2021). Mielestäni 

kasvattajilla tulisi olla enemmän tietoutta siitä, miten sukupuolistunutta häirintää voidaan käsitellä 

koulussa esimerkiksi taiteen keinoin. Aiheen arkanluontoisuuden ja henkilökohtaisuuden vuoksi 

lasten voi olla vaikea kertoa kokemuksistaan, jolloin taidelähtöiset tavat voivat helpottaa tunteiden ja 

ajatusten esiin tuomista.  

Tutkimusaiheen valinta ei ollut helpoimmasta päästä, sillä mielenkiintoni kohdistui useaan eri 

vaihtoehtoon sukupuolentutkimuksen sisällä. Olen kuitenkin äärettömän tyytyväinen siihen, että 

päätin tehdä kirjallisuuskatsauksen sukupuolistuneesta häirinnästä. Aihe ei ollut minulle entuudestaan 

kovinkaan tuttu, varsinkaan alakouluikäisten keskuudessa, mikä motivoi minua etsimään 

monipuolisesti tietoa, syventymään ja perehtymään. Käytinkin todella paljon aikaa 

lähdekirjallisuuteen ja tutkimuksiin perehtymiseen, koska koin etten voinut aloittaa kirjoittamista 

ennen tarpeeksi laajaa ymmärrystä ilmiöstä. Tulevaa ammattiani varten olen saanut paljon 

korvaamatonta tietoa sukupuolistuneen häirinnän ilmenemisestä ja taustoista. Tämä 

kirjallisuuskatsaus syvensi motivaatiotani luokanopettajan ammattia kohtaan, kun aloin 

tiedostamaan, miten suuressa roolissa koulu ja kasvattajat ovat häirinnän ratkaisemisessa. 
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Uskon, että sukupuolistuneesta häirinnästä voisi toteuttaa maisterivaiheessa laadullisen tutkimuksen 

esimerkiksi tutkimalla keinoja siihen puuttumiseksi tai aiheen käsittelemiseksi lasten ja kasvattajien 

kanssa. Selvästikin Suomessa on tarvetta sukupuolistuneen häirinnän tutkimukselle etenkin lasten 

parissa. Olisi tärkeää saada lisätietoa siitä, mitä kasvattajat voivat jokapäiväisessä työssään tehdä 

sukupuolistuneen häirinnän tunnistamiseksi ja häirintätilanteiden ratkaisemiseksi. Lisäksi 

tutkimuksen aihetta olisi myös siinä, miten kouluihin saataisiin yhtenäisiä ja selkeitä toimintamalleja 

häirintätapausten käsittelyyn opettajien tueksi. Vastuu ei voi olla kokonaan yksittäisten opettajien 

harteilla. Mielestäni olisi myös kiinnostavaa tutkia lisää alakouluikäisten lasten tietämystä ja käsitystä 

sukupuolesta ja seksuaalisuudesta sekä heidän kokemuksiaan siitä, mitkä tekijät vaikuttavat näiden 

käsitysten muodostumiseen.  

Kasvattajien merkitystä sukupuolistuneeseen häirintään puuttumisessa ei voi vähätellä. Häirinnän 

tiedostaminen ja siihen puuttuminen vaativat koulutusta ja ymmärrystä sekä sukupuolesta ja 

seksuaalisuudesta että yhteiskunnasta. Sukupuolista häirintää on sanoitettava oppilaille ja siitä on 

tehtävä näkyvää. Kasvattajan on mietittävä, minkälaisia asenteita ja ajatuksia hän välittää sukupuolta 

kohtaan kaikessa toiminnassaan. Omaa opettajuutta ja toimintaa on pystyttävä reflektoimaan 

objektiivisesti. Esimerkiksi koulussa käsiteltävien kuvastojen, tarinoiden ja opetusten kontekstissa on 

mietittävä, millainen sukupuolinen toimijuus niissä oikeutetaan tai esitetään normatiivisena. 

Opettajan on kiinnitettävä huomiota siihen, että luokkahuone on tilan- ja äänenkäytöltään 

tasapuolinen ja turvallinen jokaista lasta kohtaan. Oppilaantuntemus ja välittävä suhde jokaiseen 

lapseen tekee helpommaksi mahdollisista häirinnän kokemuksista kertomisen opettajalle. 

Seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja omista rajoista on tärkeää keskustella lasten kanssa, jotka elävät 

pitkälti heteronormatiivisessa ja seksualisoituneessa kulttuurissa.  

Lopuksi haluan nostaa esiin tämän tutkielman myötä ilmenneiden taustatekijöiden mahdollisuudet 

sukupuolen ja seksuaalisuuden toisintamisessa uusin ja moninaisin keinoin. Kaikkiin 

sukupuolistunutta häirintää tuottaviin tekijöihin sisältyy myös vastavoima, jonka potentiaali 

hyödyntämällä voidaan synnyttää heteronormatiivista ja dikotomista sukupuolikäsitystä rikkovia 

tekoja. Media tarjoaa lapsille alustan sukupuolen ja seksuaalisuuden normien uusintamiselle 

esimerkiksi erilaisten verkkoyhteisöjen kautta. Kulutuskulttuurin välityksellä voidaan antaa tilaa 

sukupuolen moninaisuudelle, mikä purkaa heteronormatiivisuuden ensisijaista asemaa sukupuolta 

määrittävänä tekijänä. Lisäksi vertaiset ja kasvattajat voivat myös olla korvaamaton tuki lapsen 

sukupuolen ja seksuaalisuuden kehittymisprosessissa. Vaikka tämän tutkimuksen päätehtävä olikin 

nostaa esiin häirintää tuottavia tekijöitä, on huomionarvoista ymmärtää taustamekanismeihin 

piiloutuvat myönteiset mahdollisuudet, joiden tutkiminen voisi olla erittäin arvokasta. 
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