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ABSTRACT 
 

This thesis is about gender sensitive education in early childhood educa-
tion. Gender sensitivity is a current issue in early childhood education due 
to the reformed National Core Curriculum for ECEC. The thesis was com-
missioned by a municipal kindergarten in Pirkanmaa, and its purpose was 
to examine the early childhood educators’ views on and experiences of 
gender sensitivity and its fulfillment in the early childhood education prac-
tice. The aim of the study was to emphasize the significance of gender sen-
sitivity in early childhood education and to provide the educators with an 
opportunity to reflect on their knowledge and working practices from a 
gender sensitive perspective. 
 
The thesis was executed as a qualitative research. The theoretical frame-
work consisted of early childhood education, equality, gender and gender 
diversity, and gender sensitive education. The data were collected by 
means of a questionnaire given to all the educators of the kindergarten, 
and by interviewing four kindergarten teachers. Thematic analysis was 
used to analyze the collected data. 
 
The results of the study indicate that the educators consider gender sensi-
tive education a positive matter and an important value in the early child-
hood education. According to the results, the educators’ suppositions of 
gender sensitive education were not fully equivalent to its actual definition 
and purpose, and the educators partially confused gender sensitivity with 
gender neutrality. The educators were aware of their own gender related 
stereotypes and prejudices, and they tried to consciously revise them in 
their early childhood education practice. Based on both the educators’ 
views and the results of the study, it would be important to increase 
knowledge and education about gender sensitivity. 
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1 JOHDANTO 

Lasten tasa-arvoinen kohtaaminen varhaiskasvatuksessa on ollut suositus 
varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa jo vuodesta 2005. Varhaiskasva-
tussuunnitelman perusteet uudistettiin vuonna 2016 ja uudessa varhais-
kasvatussuunnitelmassa tasa-arvoisen kasvatuksen rinnalle nostettiin 
myös sukupuolisensitiivinen kasvatus. Tasa-arvo on ollut osa suomalaista 
varhaiskasvatusta jo yli kymmenen vuotta, mutta silti vuonna 2016 teh-
dyssä selvityksessä kävi ilmi, että lasten kohtelu varhaiskasvatuksessa oli 
edelleen sukupuolittunutta. Sukupuolittunut kohtelu korostui erityisesti 
arkisissa ruokailu- ja pukemistilanteissa, joissa tytöiltä yleisesti odotettiin 
enemmän omatoimisuutta ja poikia autettiin automaattisesti. Vaikka var-
haiskasvattajat kokivat toimivansa tasa-arvoisesti, konkreettisessa varhais-
kasvatustyössä kuitenkin ilmeni paljon epätasa-arvoista kohtelua ja suku-
puolirooleja vahvistavia käytäntöjä. (Alasaari & Katainen 2016, 17—19.) 
Sukupuolisensitiivisellä kasvatuksella pyritään muun muassa purkamaan 
sukupuolirooleja ja sukupuolittuneita käytäntöjä varhaiskasvatuksessa. 
 
Sukupuolisensitiivinen kasvatus on ollut Ruotsin varhaiskasvatuksessa ja 
perusopetuksessa ajankohtainen aihe pitkään, ja sukupuolistereotypioi-
den purkaminen on kuulunut ruotsalaiseen opetussuunnitelmaan jo vuo-
desta 1998 (Delegationen för jämställdhet i förskolan 2006, 302). Olen ak-
tiivisesti seurannut Ruotsin yhteiskuntatasolla käytyä keskustelua suku-
puolisensitiivisyydestä. Sukupuolisensitiivisyys on minulle henkilökohtai-
sesti tärkeä arvo niin tasa-arvon edistämisen kannalta yhteiskunnasa kuin 
työssäni varhaiskasvatusalalla. Olen työskennellyt päiväkodeissa jonkin 
verran opintojeni ohessa, havainnoinut varhaiskasvatustoimintaa eri päi-
väkodeissa ja seurannut keskusteluita sukupuolisensitiivisestä kasvatuk-
sesta työyhteisöissä. Näihin keskusteluihin ja havaintoihin perustuen oma 
kokemukseni on, että työyhteisöissä tietoa sukupuolisensitiivisestä kasva-
tuksesta on vähän ja että sukupuolisensitiivisyys usein ajatellaan sukupuo-
lineutraalina kasvatusmallina ja kahden biologisen sukupuolen kieltämi-
senä.  
 
Sukupuolirajojen rikkominen kärjistyy mielikuvissa ja esimerkeissä usein 
poikalapseen, joka on pukeutunut prinsessamekkoon. Myös tässä opin-
näytetyössä tullaan törmäämään tähän klassiseen esimerkkikuvaukseen. 
Riitta Korkeakiven (2014) artikkeli ”Prinsessapoika” Opettaja-lehdessä tuo 
esiin monta tärkeää näkökulmaa sukupuolisensitiivisyyden merkityksestä 
ja antaa aiheeseen hyvää keskustelupohjaa. Artikkeli kertoo 5-vuotiaasta 
Jaakosta, joka mielellään pukeutuu mekkoihin. Hänen äitinsä kertoo, että 
Jaakosta löytyy sekä selkeä maskuliininen että feminiininen puoli, ja että 
lapsi itse vaihtelee näitä rooleja saumattomasti. Artikkelissa tuodaan esille 
miten ensimmäisessä päiväkodissa lapsen erilaisuutta kunnioitettiin, kun 
taas toisessa päiväkodissa henkilökunta tiedusteli äidiltä mahtaako Jaa-
kolla olla mekko hänen omasta tahdostaan, vai mahdollisesti jonkun muun 
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toiveesta. Korkeakivi toteaa artikkelissaan, että aikuinen saattaa usein hät-
kähtää sitä kun lapsi pukeutuu normista poikkeavasti. Pätevä kasvattaja 
osaa Korkeavuoren mukaan kuitenkin kohdata tällaisen lapsen sekä hyväk-
syä totutusta ja odotetusta poikkeavan erilaisuuden.  
 
Lapset viettävät suurimman osan hereilläoloajastaan päiväkodissa. Päivä-
kodissa he oppivat ja kehittävät tärkeitä perustaitoja kuten sosiaalisia, kie-
lellisiä ja motorisia taitojaan. Päiväkodissa lapsi myös oppii käyttäytymään 
kuin tyttö tai poika. (Henkel & Tomičić 2009, 242.) Kasvattajat ovat lasten 
kanssa tekemisissä monta tuntia päivässä ja siksi juuri kasvattajien toimin-
nan kautta voidaan estää vanhojen toimintatapojen ja ennakkoluulojen 
uusintamista ja siirtymistä seuraavalle sukupolvelle (Huuska & Karvinen 
2012, 48).  
 
Opinnäytetyöni aihe on uudistuneiden varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteiden myötä erittäin ajankohtainen niin varhaiskasvatuksessa kuin yh-
teiskunnassakin. Opinnäytetyön tilaajana on pirkanmaalainen kunnallinen 
päiväkoti ja tilaajan toiveesta olen tutkimuksessani keskittynyt nimen-
omaan sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen ja sen toteutumiseen päivä-
kodissa. Tutkimuksen tulokset pohjautuvat kyseisen päiväkodin kasvatta-
jien henkilökohtaisiin näkemyksiin ja kokemuksiin. Haluan opinnäytetyöl-
läni korostaa sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tärkeyttä ja merkitystä 
varhaiskasvatusympäristössä. Päämääräni on saada aikaiseksi informatiivi-
nen, luotettava ja eettisesti kestävä tutkimus, josta olisi hyötyä niin tilaa-
japäiväkodille kuin muillekin, jotka haluavat perehtyä sukupuolisensitiivi-
sen kasvatuksen teoriaan tai tulevaisuudessa tutkia aihetta. 
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2 TASA-ARVOINEN VARHAISKASVATUS 

Tutkimuksessani painotan sukupuolisensitiivistä kasvatusta, mutta koska 
sukupuolisensitiivisyys on sekä työkalu että menetelmä jolla edistetään 
tasa-arvoa sukupuolten välillä (Alasaari, Katainen ym. 2016, 3), avaan yti-
mekkäästi sekä varhaiskasvatusta ja sen perusteita että tasa-arvoa käsit-
teinä. 
 
Varhaiskasvatuksella tarkoitetaan alle kouluikäisille lapsille suunnattua, 
pedagogiikkaa korostavaa kokonaisuutta joka koostuu suunnitelmallisesta 
ja tavoitteellisesta hoidosta, kasvatuksesta ja opetuksesta, ja joka toteutuu 
varhaiskasvatushenkilöstön, lasten ja ympäristön vuorovaikutuksessa 
(Opetushallitus 2016, 20—21). Varhaiskasvatusta järjestetään pääasiassa 
päiväkodeissa tai perhepäivähoidossa. Myös erilaiset kerhot ja leikkitoi-
minnat tarjoavat varhaiskasvatusta. Jokaisella alle esikouluikäisellä lapsella 
on oikeus varhaiskasvatukseen. Lapsen huoltajat päättävät lapsen osallis-
tumisesta varhaiskasvatustoimintaan. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2017b.) 
 
Varhaiskasvatusta ohjaa Opetushallituksen valtakunnallinen määräys, var-
haiskasvatussuunnitelman perusteet, jonka mukaan varhaiskasvatusta to-
teutetaan. Varhaiskasvatuslakiin perustuvat varhaiskasvatussuunnitelman 
perusteet päivitettiin lokakuussa 2016, ja 1.8.2017 alkaen ne eivät ole enää 
suositus vaan kansallinen normi. Kansallisesta normista on tehty paikallisia 
varhaiskasvatussuunnitelmia jotka velvoittavat varhaiskasvatushenkilös-
töä sitoutumaan varhaiskasvatuslain ja - perusteiden tavoitteisiin, sisältöi-
hin ja arvoperustaan. (Opetushallitus n.d.) Varhaiskasvatuslaki 
(8.5.2015/580 § 2 a) määrittelee varhaiskasvatuksen tavoitteiksi muun 
muassa jokaisen lapsen kokonaisvaltaisen kasvun, terveyden ja hyvinvoin-
nin edistämistä lapsen ikä- ja kehitystaso huomioiden, antaa lapselle 
myönteisiä oppimiskokemuksia sekä toteuttaa monipuolista pedagogista 
toimintaa, tunnistaa lapsen yksilöllinen tuen tarve ja järjestää hänelle sen 
mukaista tukea, varmistaa lapsen osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuu-
det sekä ohjata lasta kestävään ja eettisesti vastuulliseen toimintaan. 
 
Uudistuneiden varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (Opetushallitus 
2016, 30) mukaan varhaiskasvatuksen tulee olla sukupuolisensitiivistä. Su-
kupuolisensitiivitistä työotetta edellytetään varhaiskasvatussuunnitel-
massa kasvattajilta niin lasten leikkialoitteiden huomioimisessa, kuin oppi-
misympäristöjen rakentamisessa. Oppimisympäristöjen tulisi mahdollistaa 
perinteisten sukupuoliroolien rikkomisen sekä edistää yhdenvertaisuutta 
ja sukupuolten tasa-arvoa. Varhaiskasvatussuunnitelmassa myös koroste-
taan lapsen mahdollisuuksia tehdä valintoja ja kehittää taitojaan hänen su-
kupuolesta tai muusta ominaisuudesta riippumatta. Kasvattajien tulisi ot-
taa huomioon, että stereotyyppisten oletusten mukaiset tavat puhua tai 
toimia välittyvät lapsille. Työyhteisössä tulisi keskustella yhdenvertaisuu-
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desta ja tasa-arvosta sekä huomioida miten esimerkiksi etnisyyteen, vam-
maisuuteen tai sukupuoleen ja sen moniaisuuteen liittyvät asenteet tule-
vat esiin kasvattajien omissa toimintatavoissa ja puheessa.  (Opetushallitus 
2016, 30—32.) 
 
Varhaiskasvatuslaki (8.5.2015/580 § 2 a) velvoittaa varhaiskasvatuksen 
olevan sukupuolten tasa-arvoa edistävää. Sukupuolten välisellä tasa-ar-
volla tarkoitetaan muodollisesti syrjimättömyyttä ja oikeutta yhdenvertai-
seen kohteluun ja oikeuksiin. Sukupuolten tasa-arvon teemoja ovat muun 
muassa naisten ja miesten tasa-arvoiset oikeudet ja osallistumismahdolli-
suudet sekä ruumiillinen koskemattomuus. Naisten ja miesten välistä tasa-
arvoa koskevan lain (609/1986 § 1) tarkoitus on edistää sukupuolten vä-
listä tasa-arvoa, estää sukupuoleen perustuvaa syrjintää sekä parantaa 
naisten asemaa erityisesti työelämässä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 
2017a.) 
 
Hallituksen tasa-arvo-ohjelman 2016—2019 (Sosiaali- ja terveysministeriö 
2016, 13) pitkän aikavälin tavoite varhaiskasvatuksen osalta on, että se tu-
levaisuudessa tukee tasa-arvon toteutumista yhteiskunnassa ja että lap-
sille on varmistettu tasavertaiset mahdollisuudet yksilölliseen oppimiseen 
ja kasvamiseen sekä itsensä kehittämiseen. Lyhyen aikavälin tavoitteisiin 
on kuulunut tasa-arvonäkökulman sisällyttäminen uudistettuihin varhais-
kasvatussuunnitelman perusteisiin ja että sukupuoli- ja tasa-arvotietoisia 
menetelmiä ja opetussisältöjä saisi sisällettyä kasvatus- ja opetustyön 
opintoihin. Tasa-arvo-ohjelmassa muistutetaan, että tasa-arvo on maas-
samme tärkeä arvo jota ei kuitenkaan voi pitää itsestään selvänä, ja jonka 
eteen pitää tehdä töitä suunnitelmallisesti ja määrätietoisesti. 

3 SUKUPUOLI JA SEN MERKITYS 

Sukupuoleen kategorisoiminen alkaa heti ihmisen syntymästä. Yhteiskun-
nassa sukupuoli nähdään kahtena vaihtoehtona: miehenä ja naisena. Su-
kupuoli ei kuitenkaan ole pelkästään kaksijakoinen ilmiö. Seuraavaksi käsi-
tellään sukupuolisensitiiviseen sukupuolinäkemykseen liittyviä käsitteitä 
kuten sukupuolen moninaisuutta, sukupuoli-identiteettiä ja sukupuoliroo-
leja. 

3.1 Sukupuolen moninaisuus 

1970-luvulle saakka biologinen, eli genetiikkaan, anatomiaan ja hormonaa-
lisuuteen perustuva määritelmä on ollut sukupuolelle ainoa määritelmä. 
70-luvulla sukupuolen ymmärtämiseen sisällytettiin myös sosiaalinen su-
kupuoli. Sosiaalinen sukupuoli ymmärretään roolien, odotusten ja merki-
tysten kautta, joita sukupuoleen liitetään. (Ylitapio-Mäntylä 2012a, 21; kts 
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myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017a.) Sukupuolinormatiivisuu-
della tarkoitetaan kahta toisilleen vastakkaista sukupuolta, mies ja nainen, 
joihin liittyy tietynlaisia määrityksiä siitä, miten sukupuolen edustajien tu-
lisi käyttäytyä ja toimia. Sukupuolinormatiivisuuteen sisältyy myös oletus 
siitä, että sukupuoli joka on ihmiselle määritetty hänen syntymässään on 
yksiselitteinen ja muuttumaton. (Seta n.d..) 
 
Sukupuolia on kuitenkin olemassa laaja kirjo, eivätkä ne fyysiseltä tai hen-
kiseltä kehitykseltään ja kokemiseltaan rajoitu pelkästään kahteen juridi-
seen sukupuoleen, mieheen ja naiseen. Iso osa ihmisistä kokevat itsensä 
selkeästi joko mieheksi tai naiseksi, kun toiset taas kokevat olevansa sekä 
miehiä että naisia, jotain näiden väliltä, tai ei kumpaakaan näistä. Inter-
sukupuolisuudella viitataan ihmiseen jolla on syntyessään sekä tytön että 
pojan kehonpiirteitä. Syntymän jälkeen tehtyjen tutkimusten perusteella 
hänet määritellään joko tytöksi tai pojaksi, mutta annettu sukupuoli ei 
myöhemmin välttämättä vastaa hänen omaa kokemustaan sukupuoles-
taan. Transsukupuolisuudella taas tarkoitetaan henkilöä jonka sukupuoli-
kokemus ei vastaa hänelle hänen syntymässään määritettyä sukupuoltaan. 
Vähintään 5-10 %:lla väestöstä on sukupuolestaan kokemuksia jotka ylittä-
vät sukupuolirajan.  (Huuska & Karvinen 2012, 37; Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos 2017a.) 
 
Varhaiskasvatuksen näkökulmasta sukupuolen moninaisuutta voi tukea 
päiväkodissa monella tapaa. Kasvattajien toiminta ratkaisee monessa asi-
assa: kasvattajien tulisi tiedostaa, että sukupuoli on muutakin kuin vain sen 
fyysiset ominaisuudet ja sen kaksijakoisuus tyttöön tai poikaan. On tär-
keää, että päiväkodin keskusteluilmapiiri on avoin ja että lasten kanssa kes-
kustellaan sukupuolen moninaisuudesta. Sukupuolen moninaisuus on asia 
jonka lapset voivat itsekin havaita joko ympäristössään tai itsessään. Jos 
sukupuolen moninaisuudesta ei keskustella, se luo käsityksen siitä että ai-
heesta ei edes kuulu puhua. Sukupuolen moninaisuuden käsitteleminen ja 
esiintuominen on erityisen tärkeää silloin, kun päiväkodissa on sukupuo-
leltaan moninainen lapsi. Puhumisella murretaan perinteisiä myyttejä ja 
ennakkoluuloja sukupuolen moninaisuuteen liittyen. Yhdessä lasten 
kanssa voi keskustella siitä mitä sukupuoli tarkoittaa ja mitä siihen liittyy, 
ja keskustelun tai vaikkapa leikin kautta tarpeen tullen muokata siihen liit-
tyviä käsityksiä. Tärkeää on, ettei lasten omia näkemyksiä tyrmätä. 
(Huuska & Karvinen 2012, 47—49.) 

3.2 Lapsen sukupuoli-identiteetin kehittyminen 

Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä kokemusta 
omasta sukupuolestaan, joka ei välttämättä täsmää hänen biologisen su-
kupuolensa kanssa tai edes mahdu kahden juridisen sukupuolen raameihin 
(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2017a). Mäkinen (2016, 97) määrittää 
identiteetin sekä ihmisen omaksi sisäiseksi että ympäristön määritelmäksi 
siitä kuka on ja mihin kuuluu.  
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Noin 2-vuotiaana lapsi tiedostaa kumpaa sukupuolta hän on mutta ei kui-
tenkaan vielä näe itseään selkeästi poikana tai tyttönä. Sukupuoli-identi-
teetti alkaa muotoutumaan 2—4-vuoden iässä ja muotoutumisprosessi 
jatkuu läpi elämän. Sukupuoli-identiteettiin vaikuttaa yhteiskunnan suku-
puolijärjestelmä joka määrittää sukupuolet ja niiden väliset suhteet. Myös 
sukupuolijärjestelmän luomat rajoitukset ja mahdollisuudet sekä sosiaali-
set odotukset vaikuttavat ihmisen sukupuoli-identiteetin rakentumiseen. 
Lapset ilmaisevat sukupuoltaan luovasti ja kokeilevat vapaasti erilaisia il-
maisuvaihtoehtoja niin kauan, kun eivät vielä tiedosta normeja ja sosiaali-
sia rajoituksia. (Huuska & Karvinen 2012, 35—37.) Alasuutari (2016, 125) 
korostaa varhaiskasvatuksessa kasvattajan roolia lapsen sukupuoli-identi-
teetin kehittymisessä. Kasvattajat luovat toiminnallaan tietynlaisia ehtoja 
ja mahdollisuuksia lapsen sukupuoli-identiteetille. 
 
Lapsi tarkkailee ja tulkitsee ympäristöään, ja saa sitä kautta ymmärrystä 
siitä, millainen hänen muiden mielestä kuuluisi olla. Lapsi saattaa matkien 
opetella elekieltä ja pukeutumista ikätovereiltaan, ja saattaa hämmentyä 
tai ahdistua kun hän ymmärtää ettei ole tai pysty olemaan sellainen kun 
hänen ”kuuluisi” olla. Hän saattaa tällöin pitää persoonaansa, kiinnostuk-
sen kohteitaan sekä sukupuoli-identiteettiään piilossa muilta. Ymmärtävä 
ja hyväksyvä kasvuympäristö jossa lapsi voi olla täysin oma itsensä ja saada 
tukea sukupuoli-identiteettinsä kehittämiseen, on tällöin entistä tärke-
ämpi. (Huuska & Karvinen 2012, 36, 41.) 

3.3 Sukupuoliroolit 

Sukupuoliroolit perustuvat käsityksiin siitä millainen tytön kuuluisi olla ja 
millainen pojan kuuluisi olla sekä millaista käytöstä odotetaan ja toivotaan 
kultakin sukupuolelta (Paumo 2012, 141). Sukupuolen määrittelyyn, suku-
puolirooleihin ja sukupuoliroolien jaotteluun liittyy feminiinisyys (naiselli-
suus) ja maskuliinisuus (miehekkyys). Ylitapio-Mäntylä (2012a, 25) asette-
lee vastakkain muutaman termin jotka yleistävässä sukupuolijaottelussa 
kuvaavat feminiinisiä ja maskuliinisia ominaisuuksia, esimerkiksi: vaalean-
punainen – sininen, heikko – vahva, prinsessasadut – toimintasankaritari-
nat, hiljainen – puhelias. Tutkimusten mukaan jopa vastasyntyneen lapsen 
itkusta arvioidaan kuulostaako vauvan itku ”poikamaiselta” vai ”tyttömäi-
seltä” ja pohditaan, mitä sukupuoleen liittyvistä odotuksista poikkeaminen 
itkussa mahdollisesti tarkoittaa (Heikkinen 2016).  
 
Stereotyyppiset sukupuoliroolit ovat historian muokkaamia, ja muuttuvat 
hitaasti. Paumo (2012, 141) pohtii, että näitä stereotyyppisiä mielikuvia 
ruokkii toisaalta tiedostamattomuus, toisaalta taas turvallisuuden tunne 
joka syntyy tutusta ja turvallisesta. Kulttuurille ominaiset sukupuoliroolit 
opitaan jo pienenä, ja ne heijastuvat myöhemmin ihmisen valintoihin kos-
kien harrastuksia, opiskelualaa ja työelämää (Ylitapio-Mäntylä 2012a, 23). 
 
Sukupuoliroolirajojen rikkominen, kuten esimerkiksi kynsilakka pojan kyn-
sissä tai sukupuolirajoja rikkova vaatetus, ei ole pienille lapsille ongelma 
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ennen kuin sosiaalinen ympäristö luo heille käsityksen siitä että se on vää-
rin. Pienet lapset havainnoivat ympäristöään aktiivisesti sekä toistavat pu-
hetta ja toimintaa seuratessaan aikuisia ja toisia lapsia – näissä ympäris-
töissä sukupuoleen liittyvät käsitykset ja mallit luodaan. (Ylitapio-Mäntylä 
2012a, 15.)  
 
Sukupuolistereotypioiden haastaminen on tutkittu olevan tytöille hyväk-
syttävämpää kuin pojille, joka pitkälti pohjautuu ajatusmalliin siitä, että 
poikamaiset ominaisuudet ovat positiivisia ja koetaan liittyvän valtaan ja 
toimintaan. Tyttömäiseen käytökseen liitetään vastavuoroisesti vallatto-
muus ja matalampi suorituskyky, jotka eivät ole toivottuja ominaisuuksia 
vastakkaisessa sukupuolessa toisin kuin poikamaiset ominaisuudet ty-
töissä. (Grinberg & Larned 2017.) 

4 SUKUPUOLISENSITIIVISYYS VARHAISKASVATUKSESSA 

Tässä luvussa käsitellään sukupuolisensitiivisen kasvatuksen historiaa ja 
sen kehittymistä suomalaisessa varhaiskasvatuksessa, sukupuolisensitiivi-
sen kasvatuksen perusteita sekä havainnollistan yleisimpiä sukupuolittu-
neita käytäntöjä joita saattaa päiväkotimaailmassa ilmaantua. 

4.1 Sukupuolisensitiivisen kasvatusideologian juuret 

Sukupuolisensitiivinen kasvatus pohjautuu Hjalli-pedagogiikkaan, joka ke-
hitettiin Islannissa 80-luvun loppupuolella. Hjallilainen lähestymistapa 
pohjautuu Hjalli-päiväkodissa tehtyihin havaintoihin, joiden mukaan pojat 
saivat päiväkodin sekaryhmissä osakseen paljon enemmän tilaa, huomiota 
ja resursseja kuin ryhmän tytöt. Päiväkodissa pyrittiin järjestämään tytöille 
ja pojille erikseen toimintaa, jossa lapset voisivat oppia ja kokeilla toiselle 
sukupuolelle ominaisia asioita. Poikia kannustettiin noudattamaan sään-
töjä, huomioimaan toisia ja heitä ohjattiin ottamaan fyysistä läheisyyttä 
toisiinsa. Tyttöjä puolestaan kannustettiin rohkeuteen, oman mielipi-
teensä ilmaisuun ja tilan ottamiseen. Samoihin aikoihin Tanskassa tuotiin 
esiin ajatus kompensoivasta pedagogiikasta, joka on hyvin yhteneväinen 
Hjalli-pedagogiikan kanssa. Yhteistä näissä pedagogisissa suuntauksissa on 
muun muassa ajatus kahdesta sukupuolesta. (Paumo 2012, 142.) Kompen-
soivassa pedagogiikassa tarkoitus on laajentaa lasten sukupuolirooleja oh-
jaamalla lapsia sukupuolelleen vastakkaiseen toimintaan, johon yhteis-
kunta ei lasta hänen sukupuolensa perusteella kannustaisi (Delegationen 
för jämställdhet i förskolan 2006, 96). 
 
Sukupuolisensitiivinen kasvatusasenne on lähtöisin Ruotsista, jossa 90-lu-
vun puolivälissä tehdyssä tasa-arvonkehittämishankkeessa kahdessa päi-
väkodissa videoitiin kasvattajien toimintaa lasten kanssa. Kehittämispro-



8 
 

 
 

jektiin osallistuva päiväkotihenkilökunta oletti ennen kuvaamista, että hei-
dän toimintansa on päiväkodissa tasa-arvoista. Videoitu materiaali kuiten-
kin osoitti, että sukupuolten välistä epätasa-arvoista kohtelua ja kohtaa-
mista tapahtui niin lasten auttamisessa, kun heidän puhuttelussa. Projek-
tin perusteella käytännön menetelmiä alettiin kehittää tasa-arvoisem-
miksi, ja vuonna 1998 sukupuolen tasa-arvo ja sukupuolistereotypioiden 
purkaminen lisättiin yleiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. (Paumo 
2012, 143.) 
 
Sukupuolisensitiivistä kasvatusideologiaa on Suomessa toteutettu lähinnä 
projektiluontoisesti. Ensi kertaa sukupuolirooleja ja sukupuolittunutta toi-
mintaa havainnoitiin neljässä helsinkiläisessä päiväkodissa 1970-luvulla. 
1980-luvulla Kajaanissa toteutettiin toiminnan videointiin perustuva tasa-
arvohanke. Sukupuolitietoisuus ja sukupuolisensitiivisyys liittyivät suoma-
laiseen varhaiskasvatukseen 2000-luvulla ensimmäisten aiheita käsittele-
vien väitöstutkimusten myötä. (Paumo 2012, 143—144.) 
 
Syksyllä 2010 käynnistyi Naisasialiitto Unionin hallinnoima ja opetusminis-
teriön rahoittama pilottihanke päiväkotien tasa-arvotilanteen kehittä-
miseksi. Siinä videoitiin rutiininomaisia perustilanteita päiväkodissa ja tar-
kasteltiin videoitua materiaalia tasa-arvonäkökulmasta. Ajatus pilottihank-
keesta sai alkunsa vuonna 2008 järjestetyssä Tavoitteena tasa-arvoinen 
päiväkoti -seminaarissa. Vuonna 2012 hanketta jatkettiin, ja jatkohank-
keen tavoitteena oli kerätä tietoa ja kokemuksia tasa-arvoisesta ja epä-
tasa-arvoisesta kohtaamisesta hankkeeseen osallistuneissa kolmessa päi-
väkodissa. Materiaalin perusteella koottiin koulutussivusto Tasa-arvoinen 
varhaiskasvatus. Jatkohankkeen tavoitteena oli koulutussivuston tuotta-
misen lisäksi lisätä tietoa sukupuolisensitiivisyydestä. Naisasialiitto Unioni 
on pyrkinyt edistämään sukupuolisensitiivisyyttä suomalaisessa varhais-
kasvatustyössä tutkimustiedolla, täydennyskoulutuksilla ja kasvatuspoliit-
tisilla lausunnoilla. (Katainen 2016.) 

4.2 Sukupuolisensitiivinen kasvatus 

Sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan herkkyyttä huomioida sukupuolen 
erilaiset vaikutukset ja tiedostaa sukupuolen erilaiset ilmentämisen muo-
dot. Sukupuoleen liittyy sosiaalisessa yhteiskunnassa paljon erilaisia odo-
tuksia ja oletuksia. Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa pyritään tunnis-
tamaan ja kyseenalaistamaan sukupuoliin liittyviä käytäntöjä jotka kaven-
tavat niiden edustajien mahdollisuuksia. Sukupuolirooleja, sukupuoliin liit-
tyviä käsityksiä ja sukupuolittuneita käytäntöjä tiedostetaan ja niitä pyri-
tään aktiivisesti purkamaan ja laajentamaan. Tavoitteena on luoda suku-
puolen moninaiselle ilmaisulle salliva ja hyväksy ilmapiiri.  (Suomen Setle-
menttiliitto n.d.; Alasaari & Katainen 2016, 22.) 
 
Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tärkeimpiä kulmakiviä on, että kasvat-
taja aktiivisesti ja reflektoivasti pohtii kasvatukseen liittyviä sukupuolittu-



9 
 

 
 

neita käytäntöjä. Vaikka tasa-arvo kasvattajien mielestä toteutuisi varhais-
kasvatustyössä, sukupuolen huomioiminen kasvatustyössä ei kuitenkaan 
välttämättä toteudu ja sukupuolittuneet käytännöt saattavat siten huo-
maamatta uusiutua kasvattajien toiminnan kautta. Sukupuoliin liittyvät 
odotukset voivat olla omassa toiminnassa vaikeita huomata ja niin ollen 
vaikeita kumota. (Ylitapio-Mäntylä 2012b, 71.) 
 
Lapsi tulkitsee aikuisten antamaa sanallista ja sanatonta palautetta toimin-
nastaan, ja oppii aikuisen hyvän toiminnan vahvistamisen ja sopimattoman 
toiminnan paheksumisen kautta millaista käytöstä häneltä odotetaan ja 
millaisia leikkejä hänen kuuluisi leikkiä. Aikuisten toiminta, sukupuoliodo-
tuksiin liittyvän hyvän vahvistaminen ja huonon paheksuminen, vahvistaa 
sukupuolistereotyyppisiä toimintatapoja lapsiryhmissä ja rajoittaa lasten 
mahdollisuuksia tehdä asioita eri tavalla kuin sukupuoleen nähden pitäisi. 
(Ylitapio-Mäntylä 2012b, 71—72.) 
 
Sukupuolisensitiivinen kasvattaja osaa kohdata ja hyväksyä lapsen omana 
itsenään ja kasvattaja ymmärtää, että ihmisen persoona on aina paljon 
muutakin kuin pelkkä sukupuoli. Lasta kannustetaan löytämään itselleen 
sopiva tapa toteuttaa itseään ilman sukupuolen asettamia rajoituksia.  Su-
kupuolisensitiivisellä kasvatusotteella varhaiskasvatuksessa voidaan tukea 
lasta hyväksymään erilaisuutta sekä itsessään että muissa, ja lisätä jouk-
koon kuulumisen tunnetta.  (Huuska & Karvinen 2012, 34, 43.) 
 
Sukupuolisensitiiviselle kasvatusotteelle olennaista on myös lapsien roh-
kaiseminen valintoihin jotka ylittävät sukupuolirajan ja sitä kautta uusien 
kokemusmaailmojen luominen. Varhaiskasvattajan tehtävä on tarjota lap-
sille mahdollisuuksia ja kokemuksia monipuolisesta toiminnasta, sukupuo-
lesta huolimatta. Kun lapset ovat oppineet tiettyyn toimintaan tai tiettyi-
hin leikkeihin, he eivät mielellään ryhdy toisenlaiseen toimintaan. On to-
dettu, että lapset useimmiten leikkivät niillä leluilla tai niitä leikkejä joihin 
ovat tottuneita (Henkel & Tomičić 2009, 53—54). Tämä usein ohitetaan 
ajatuksella, että lasta ei kiinnosta tietynlainen toiminta eikä häntä luonnol-
lisestikaan voi siihen pakottaa. Lasten kokemusmaailman laajentaminen 
vaatiikin paljon suunnitelmallisuutta, jolla lapset voidaan motivoida kokei-
lemaan uusia asioita. (Ylitapio-Mäntylä 2012c, 179.) 
 
Sukupuolineutraalius ja sukupuolisensitiivisyys sekoitetaan usein keske-
nään ja sukupuolisensitiivisyys saatetaan ymmärtää tavoitteena häivyttää 
sukupuolet. Sukupuolineutraalissa kasvatuksessa sukupuoli jätetään huo-
mioimatta ja jokaisen lapsen kohdalla noudatetaan samanlaista toiminta-
tapaa. Sukupuolineutraalissa kasvatuksessa ei siten välttämättä huomata 
lasten erilaisuuksia tai huomioida sukupuolittuneita käytäntöjä. Sukupuo-
lisensitiivinen kasvatus nimenomaan keskittyy sukupuolittuneisiin käytän-
töihin sekä herkkyyteen huomata lasten sukupuolten sisäiset erilaisuudet. 
(Ylitapio-Mäntylä 2012a, 25—26.) 
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4.3 Sukupuolittuneiden käytäntöjen huomioiminen päiväkodissa 

Lasten jaottelu sukupuolen perusteella on Alasuutarin (2016, 130—131; 
Henkel & Tomičić 2009, 102) mukaan yleistä aikuisten toimesta – niin päi-
väkodissa kuin muuallakin. Lasten tytöttely ja pojittelu on yleinen puhe-
tapa, jolla kategorisoidaan lapsi jompaankumpaan sukupuoleen ilman että 
sillä on asiayhteyteen mitään varsinaista merkitystä. Kategorisointi perus-
tuu kahteen juridiseen sukupuoleen ja oletukseen siitä, että lapsi kuuluu 
aikuisen määrittämään kategoriaan. Sukupuolen systemaattinen nimeämi-
nen korostaa sukupuolen tärkeyttä ja alleviivaa siihen liittyviä mielikuvia. 
Oletus siitä että lapsi edustaa biologista sukupuoltaan ja siihen liittyviä kä-
sityksiä ei myöskään tue lapsen yksilöllistä huomioimista.  
 
Sukupuolittuneet käytännöt näkyvät tutkimusten mukaan useimmiten päi-
väkodin arkisissa perustilanteissa kuten ruokailu- ja pukemistilanteissa. 
Lasten huomioimisessa sukupuolittuneisuus näkyy kehujen luonteessa ja 
niiden jakautumisessa. Suurin osa kehuista mutta myös suurin osa nuh-
teista osoitetaan pojille. Tyttöjen kehuminen pohjautuu yleensä ulkonä-
köön ja auttamiseen, kun taas pojat saavat kehuja persoonastaan ja toi-
minnastaan. (Alasaari & Katainen 2016, 16.) 
 
Sukupuolinormeja vahvistetaan myös laulujen ja satukirjojen kautta.  Sekä 
lauluissa että saduissa päähenkilönä on usein miespuolinen hahmo, joka 
vahvistaa ajatusta siitä, että maskuliinisuus on yhteiskunnassa normi. Sa-
duissa ja lauluissa usein myös korostetaan vanhanaikaisia sukupuoliroo-
leja. Karsimalla laulu- ja satuvalikoimasta pois tietynlaiset materiaalit, su-
kupuoliroolien vahvistamista voidaan vähentää. Sukupuolirooleja voi haas-
taa ja sukupuolen moninaisuuden ymmärtämistä voi lisätä muuttamalla 
laulujen sanoja tai kirjojen hahmojen nimiä. Hahmoihin liittyviä ominai-
suuksia voi myös muuttaa ja sen kautta tuoda lapsille uutta näkemystä. 
(Henkel & Tomičić 2009, 40; Paumo 2012, 153—154.) Osa saduista, lau-
luista ja loruista on osa tärkeää ja arvokasta kulttuuriperintöä, eikä niitä 
tarvitse hylätä vaikka ne olisivatkin sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta 
kyseenalaisia. Ne antavat hyvän pohjan kasvattajien ja lasten yhteiselle 
keskustelulle ja pohdinnalle sukupuoliin liittyvistä käsityksistä ja stereoty-
pioista (Ylitapio-Mäntylä 2016, 286). 
 
Sekä kotimaiset että kansainväliset tutkimukset vahvistavat, että tyttöjen 
ja poikien leikkeihin liittyy päiväkodissa vahvoja ennakko-oletuksia. En-
nakko-oletukset vaikuttavat kasvattajien suhtautumisiin leikkeihin, jotka 
taas puolestaan vaikuttavat leikkien luonteeseen. Tytöiltä odotetaan rau-
hallisempia leikkejä, joka johtaa siihen että heitä myös usein ohjataan rau-
hallisempien leikkien pariin. (Alasuutari 2016, 126.) Usein tytöt löytyvät lei-
keistä jossa istutaan pääasiassa paikoillaan ja jossa harjoitellaan hienomo-
torisia taitoja (Henkel & Tomičić 2009, 31). Poikien leikin oletetaan vastaa-
vasti olevan roisia, äänekästä ja tilaa vaativaa. Oletuksen mukaisesti poi-
kien leikin myös usein sallitaan olevan sellaista ja heitä ohjataan esimer-
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kiksi tyttöjä useammin toimintaan jossa pääsevät purkamaan energiaa (Yli-
tapio-Mäntylä 2012a, 16). Tytöille ja pojille erikseen suunnatut lelut ovat 
usein tietyillä väreillä koodatut ja ovat toiminnoiltaan ja ominaisuuksiltaan 
erilaisia (vertaa Barbien siroa vartaloa, hempeitä vaatteita ja hymyileviä 
kasvoja Batmanin tummiin vaatteisiin, lihaksikkaaseen ulkomuotoon ja va-
kavaan ilmeeseen). Lelut jotka ovat suunnattu tytöille mahdollistavat usein 
hoivaavan leikin jossa koti ja ulkonäkö ovat keskiössä. Pojille suunnatut le-
lut kannustavat toimintaan, aktiivisuuteen ja ympäröivän maailman tutki-
miseen eri lailla kuin tytöille suunnatut lelut. (Henkel & Tomičić 2009, 25, 
29—31.) 
 
Leikkien sukupuolittuneisuutta korostetaan päiväkodissa usein huomaa-
matta, kun tietyntyyppiset leikit selkeästi erotetaan toisistaan eri puolille 
huonetta tai jopa eri huoneisiin. Leikkinurkkaukset ovat usein kasvattajien 
toimesta rakennettu niin, että niihin sisältyy jo valmis tavoite siitä mitä ja 
miten niissä leikitään. Leikkinurkkaukset jotka on mielletty tytöille ovat 
yleensä aseteltu huoneiden nurkkiin, kun taas pojille mielletyt leikit on si-
joiteltu niin että niissä on tarpeeksi liikkumatilaa. Leikkien sekoittaminen 
on todettu lisäävän lasten yhteistoimintaa. (Alasaari & Katainen 2016, 17.) 
 
Lisäksi on todettu, että tyttöjen leikit yleensä asettuvat lähelle aikuisia, kun 
taas poikien leikit rajataan luonteensa vuoksi toiseen huoneeseen. Kasvat-
taja myös todennäköisemmin liittyy tyttöjen leikkimään leikkiin kuin poi-
kien leikkimään leikkiin päiväkodissa. Sen myötä poikien leikkimät leikit 
jäävät kasvattajille usein etäisiksi, eivätkä pojat saa osakseen yhtä paljon 
ohjausta leikeissä syntyneissä ristiriitatilanteissa kuin tytöt. (Henkel & To-
mičić 2009, 148.) Erityisesti tyttöjen ennakko-oletuksia ja sukupuolirajoja 
rikkovaan käytökseen leikkitilanteissa puututaan kasvattajien toimesta 
herkemmin. Riehakasta käytöstä tytöiltä siedetään vähemmän ja rajoite-
taan enemmän kuin vastaavanlaista käytöstä pojilta. Käytöstä saatetaan 
myös avoimesti kummeksua. Poikien riehumista ei samassa mittakaavassa 
keskeytetä tai pidetä yhtä ongelmallisena. (Henkel & Tomičić 2009, 38; Ala-
suutari 2016, 137, 148.) 

5 AIKAISEMMAT TUTKIMUKSET  

Tutkimuksia sukupuolisensitiivisyydestä on yleisesti ottaen tehty melko vä-
hän, koska aihe on ollut pinnalla vasta muutaman vuoden. Viime vuosina 
sitä on kuitenkin tutkittu enemmän erilaisten selvitysten, väitöskirjojen ja 
opinnäytetöiden muodossa. Aihetta on tutkittu niin kasvattajien kuin las-
tenkin näkökulmasta, ja monessa tutkimuksessa yhdistyy sukupuolisensi-
tiivinen ja tasa-arvoinen näkökulma. Moni tutkimus (esimerkiksi Väyrynen 
2016; Alasaari & Katainen 2016; Kinnunen & Reijonen 2016) vahvistaa, että 
varhaiskasvattajat hallitsevat sukupuolisensitiivisyyden ja tasa-arvon teo-
rian tasolla tietäen suurin piirtein mitä kyseiseillä kasvatusotteella tavoi-
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tellaan, mutta käytännön tasolla se jää puutteelliseksi. Monessa tutkimuk-
sessa jotka on tehty ennen varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden päi-
vittämistä, on toivottu, että sukupuolisensitiivinen kasvatus tulisi vielä 
osaksi varhaiskasvatussuunnitelman perusteita. 
 
Alasaaren & Kataisen (2016) Sosiaali- ja terveysministeriölle tekemässä sel-
vityksessä on laajalti koottu tutkimuksia tasa-arvon toteutumisesta suo-
malaisessa varhaiskasvatuksessa. Ensimmäiset varhaiskasvatuksen tasa-
arvoon liittyvät dokumentit todetaan olevan vuodelta 1974. Alasaaren ja 
Kataisen selvityksessä on käsitelty muun muassa varhaiskasvattajien suku-
puolittuneita käytäntöjä. Päiväkodin arkisissa tilanteissa poikia autettiin 
useammin ja herkemmin, ja tyttöjä pyydettiin useammin kasvattajan apu-
laiseksi. Päiväkodissa kasvattajat usein huomaamattaan ”vartioivat” suku-
puoliroolien rajoja. Vaikka kasvattajat kokivat toimivansa tasa-arvoisesti, 
se ei tutkimusten mukaan kuitenkaan täysin näkynyt heidän toiminnas-
saan varhaiskasvatustyössä.  
 
Sekä Väyrynen että Kurunsaari ovat tutkineet opinnäytetöissään varhais-
kasvattajien näkökulmia sukupuolisensitiiviseen varhaiskasvatustyöhön. 
Väyrynen (2016) selvitti tutkimuksessaan muun muassa varhaiskasvatus-
henkilöstön ajatuksia sekä tasa-arvosta että sukupuolisensitiivisyydestä. 
Kyselylomakkeilla tehdyn tutkimuksen tuloksissa kävi ilmi, että tutkitta-
vassa päiväkodissa lasten biologinen sukupuoli ei määrittänyt hänelle ase-
tettuja odotuksia, ja että tasa-arvo ja sukupuolisensitiivisyys olivat kasvat-
tajien mielestä lapsen kannalta tärkeitä arvoja varhaiskasvatuksessa. Su-
kupuolisensitiivisyyden tulkinta ja ymmärtäminen vaihtelivat jonkin ver-
ran. Väyrysen päiväkodissa tekemä havainnointi vahvistaa edellä mainitun 
Alasaaren & Kataisen (2016) tekemän selvityksen tuloksia: sukupuolittu-
neita toimintatapoja esiintyi päiväkodin arjessa ja eritoten pukemistilan-
teissa, jossa pojat saivat tyttöjä enemmän huomioita sekä myönteisessä 
että kielteisessä merkityksessä. Kurunsaaren (2014) tutkimusaineisto oli 
kerätty yksilöhaastatteluilla ylistarolaisesta päiväkodista. Tutkimuksessa 
kasvattajat kertoivat, että kasvattajan oma arvopohja vaikutti ennakkoluu-
loihin ja stereotyyppisiin näkemyksiin tytöistä ja pojista. Tutkimuksen tu-
loksissa kasvattajat arvioivat ja reflektoivat toimintaansa perusteellisesti, 
ja kasvattajat olivat hyvin tietoisia omista sukupuolittuneista käsityksis-
tään ja käytännöistään.  
 
Ahopellon & Virtasen (2016) tutkimuksen tavoitteena oli lisätä varhaiskas-
vattajien tietoisuutta ja ymmärrystä sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta 
ja sukupuolen moninaisuudesta, sekä tarjota kasvattajille aiheeseen liitty-
viä, arjessa hyödynnettäviä työkaluja. Tutkimuksen tilaajana oli tampere-
lainen päiväkoti, jonka henkilökunnasta osa osallistui Ahopellon & Virtasen 
järjestämään koulutukseen. Koulutuskokonaisuus koostui neljästä tapaa-
miskerrasta, jossa käsiteltiin sukupuolisensitiivistä kasvatusta. Tutkimusai-
neisto kerättiin sekä kyselyillä että nauhoittamalla koulutustilaisuudet. 
Tutkimuksen johtopäätöksissä käy ilmi, että ensimmäisessä koulutustilai-
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suudessa koulutukseen osallistuneet kasvattajat kokivat sukupuolisensitii-
visyyden toteutuvan päiväkodissa hyvin, mutta koulutuksen loppupuolella 
todettiin, että lisätiedon saaminen aiheesta avasi kasvattajien silmiä ja kas-
vattajat pystyivät sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta itse huomaamaan 
epäkohtia toiminnassaan. Tutkimustuloksissa todettiin myös, että suku-
puolisensitiivisen työotteen juurruttaminen päiväkotiin vaatisi sitoutu-
mista, aktiivisuutta ja aikaa. Koulutus koettiin hyödyllisenä, mutta vielä 
suurempi hyöty päiväkodin kokonaistoiminnan kannalta koettiin saavutet-
tavan, jos koko henkilökunta koulutettaisiin.  

6 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

Tutkimusprosessiin liittyy monta vaihetta. Tutkimuksen luonne ja tutki-
muskysymykset toimivat pohjana tutkimusmenetelmän valikoitumiselle. 
Tutkimusaineiston päädyin keräämään sekä kyselylomakkeilla että yksilö-
haastatteluilla. Analyysimenetelmänä käytin teemoittelua. Seuraavaksi ku-
vaan tutkimusprosessia, avaan siihen liittyviä käsiteittä ja perustelen tutki-
muksen luotettavuutta ja eettisyyttä. 

6.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimustehtävänäni oli selvittää tilaajapäiväkodin kasvattajien näkemyk-
siä ja kokemuksia sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta ja sen toteutumi-
sesta päiväkodin arjessa. Tutkimuksen tavoitteena oli antaa kasvattajille 
mahdollisuus reflektoida ja tarkastella sukupuolisensitiivisyyttä niin työyh-
teisössä kuin omassa työotteessaankin.  
 
Tutkimuskysymykset ovat: 
 

1. Miten kasvattajat ymmärtävät ja tulkitsevat sukupuolisensitiivisyy-
den? 

 
2. Miten kasvattajat kokevat sukupuolisensitiivisen kasvatuksen to-

teutuvan päiväkodissa? 
 
3. Millaisia mahdollisuuksia ja/tai haasteita sukupuolisensitiivisyys 

tuo mukanaan? 

6.2 Tutkimusmenetelmä 

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena.  Kvali-
tatiivinen tutkimusmenetelmä sopii erityisen hyvin käytettäväksi, kun ha-
lutaan ymmärtää jotain tiettyä asiaa tai ilmiötä. Tutkimusmenetelmän ta-
voitteena ei ole löytää totuutta vaan tarkastella ihmisten välistä sosiaalista 
maailmaa heidän kokemansa todellisuuden kuvailluilla ja tuoda esille 
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näistä kuvailuista tehtyjä tulkintoja (Vilkka 2006). Eskolan & Suorannan 
(2008, 15) mukaan laadullisen tutkimuksen tunnuspiirteitä ovat muun mu-
assa tutkijan asema, aineistonkeruumenetelmä, tutkittavien näkökulma, 
aineiston analyysitapa ja tulosten esitystapa. Kvalitatiivinen tutkimus vas-
taa kysymyksiin miksi, miten tai millainen. Ilmiön ymmärtämisen lisäksi 
laadullisella tutkimuksella voidaan myös tutkia sosiaalisia ongelmia, etsiä 
erilaisia vaihtoehtoja sekä kehittää toimintaa (Heikkilä 2010, 16—17). 
 
Yleisimmät tavat kerätä laadullista aineistoa on erilaiset haastattelumene-
telmät, havainnoinnit tai valmiit aineistot, esimerkiksi elämänkerrat. Ai-
neisto on usein tekstimuodossa. Kvantitatiivisesta tutkimusotteesta poike-
ten kvalitatiivisessa tutkimuksessa tutkittavien määrä ei yleensä ole kovin 
suuri, ja tutkittavat ovat yleensä harkinnanvaraisesti valittu. Laadullisessa 
tutkimuksessa aineiston määrä on aina tutkimuskohtainen, eikä siinä itse 
määrä ole tärkein, vaan tärkeintä on aineiston laatu. (Heikkilä 2010, 16-
17.)  Vilkka (2007, 126) kehottaakin ensisijaisesti miettimään, millaisella ai-
neistolla tutkimuskysymykseen saisi mahdollisimman kattavan kuvauksen. 
 
Tutkimuskysymyksissäni hain vastauksia nimenomaan laadullisen tutki-
muksen kysymyksiin, miten ja millainen. Haastatteluissa kerätty materiaali 
tuotti puhtaasti laadullista tutkimusaineistoa mutta kyselylomakkeen mo-
nivalintakysymykset toivat osaltaan myös kvantitatiivista aineistoa tutki-
mukseeni. Triangulaatio on monimetodista tutkimustapaa kuvaavaa kä-
site. Aineiston analyysitapa määrittää kuitenkin viime kädessä tutkimus-
menetelmän ja näin ollen tutkimusmetodini oli laadullinen. (Vilkka 2006.) 

6.3 Aineiston hankinta 

Tutkimuksen aineisto kerättiin sekä kyselylomakkeilla että haastatteluilla, 
jotka ovat molemmat yleisiä aineistonkeruumenetelmiä laadullisissa tutki-
muksissa. Tutkimuksen suunnitteluvaiheessa pohdin aineiston keräämistä 
pelkästään kyselylomakkeilla. Huolenaiheena oli aineiston määrän riittä-
vyys koska kyselylomakkeen riskinä saattoi olla huono vastausprosentti tai 
puutteelliset vastaukset. Lopulta päädyin molempiin vaihtoehtoihin. Kyse-
lylomakkeiden kautta sain mahdollisuuden tavoittaa koko päiväkodin var-
haiskasvatushenkilöstön, ja haastatteluilla pystyin keräämään vielä laa-
jempaa ja perusteellisempaa aineistoa kyselylomakevastausten lisäksi. 

6.3.1 Kyselylomake  

Kyselylomake toteutettiin paperisena kyselynä, jonka kävin henkilökohtai-
sesti viemässä päiväkodille. Vaihtoehtona paperiselle kyselylle oli sähköi-
nen kysely, jonka hyviä puolia olisi ollut vastaajan anonymiteetin vieläkin 
parempi taattavuus. Yleisesti ottaen moni ihminen vieroksuu tietokoneen 
käyttöä ja sähköistä asiointia, ja oman kokemuksen perusteella päiväkodin 
arki on usein hektistä ja kasvattajat ovat kiireisiä. Tietokonetta vaativan 
kyselyn ja yhtäjaksoista sitoutumista vaativan vastaamisen ajattelin olevan 
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asioita, jotka mahdollisesti saattaisivat vaikuttaa vastaamatta jättämiseen. 
Paperisen kyselylomakkeen eduiksi koin, että kasvattajat voisivat aina so-
pivan hetken tullen missä ja milloin tahansa jatkaa kyselylomakkeen täyt-
tämistä. 
 
Kyselylomake jaettiin saatekirjeen (liite 1) ja vastauskuoren kanssa koko 
varhaiskasvatushenkilöstölle. Saatekirjeessä kävi ilmi tutkimuksen taustat 
ja tavoitteet, kyselyn vastausaika, tietojen luottamuksellinen käsittely ja 
aineiston hävittäminen. Vastausaikaa kyselyyn oli 10 päivää, joka on Heik-
kilän (2010, 66) mukaan sopiva vastausaika; pidemmän vastausajan puit-
teissa kyselyyn vastaaminen helpommin unohtuu. Kyselyyn vastaaminen 
tehtiin nimettömästi, ja vastaamisen jälkeen lomake laitettiin suljettavaan 
vastauskuoreen. Päiväkodin johtajan toimistossa oli vastauskuorille lo-
kero, josta kävin vastausajan umpeuduttua noutamassa vastaukset.  
 
Kyselylomake (liite 2) oli tehty selkeäksi ja yksinkertaiseksi, ja kysymykset 
oli suunniteltu niin, että ne vastaisivat mahdollisimman hyvin tutkimusky-
symyksiini. Lomake rakentui seitsemästä suljetusta kysymyksestä ja nel-
jästä avoimesta kysymyksestä, joihin toivoin kasvattajien vastaavan vähin-
tään kahdella kokonaisella lauseella. Viimeisessä avoimessa kysymyksessä 
vastaajille annettiin mahdollisuus kirjoittaa mahdollisia lisäkommentteja ja 
ajatuksia aiheesta. Suljettuihin kysymyksiin kasvattajat saivat valita itsel-
leen sopivan vastausvaihtoehdon. Vastausvaihtoehtoja oli muutamia eri-
laisia. Mielipidekysymyksiin vastausvaihtoehdot olivat täysin eri mieltä / 
osittain eri mieltä / osittain samaa mieltä / täysin samaa mieltä. Jätin tie-
toisesti pois vastausvaihtoehdon ”en osaa sanoa”, sillä kyseinen vastaus ei 
olisi tuottanut tutkimukselleni minkäänlaista arvokasta tietoa.  
 
Kyselylomakkeen laatimisessa pyrin noudattamaan Heikkilän (2010, 48—
49) laatimia ohjeita hyvän kyselylomakkeen rakentamiseen: jotta vastaaja 
olisi motivoitunut vastaamaan kyselyyn, ensivaikutelma kyselystä on tär-
keä. Alkuun sijoitetut helpot kysymykset tekevät kyselystä mielenkiintoi-
sen ja vastaamisen arvoisen. Lomakkeen pituus vaikuttaa myös vastaus-
motivaatioon. Liian pitkä, tai liian täydeksi ahdettu lomake ei kannusta vas-
taamiseen. Lomakkeen suunnittelu ja kysymysten muotoilu vaativat huo-
lellisuutta, jotta vastaukset toisivat tutkimukselle mahdollisimman hyvää 
tietoa. Kysymysten tulisi olla selkeitä, eivätkä sananmuodot saisi olla häi-
lyviä tai epämääräisiä. Epämääräiset sanamuodot tai huonosti asetetut ky-
symykset antavat todennäköisesti vääristyneitä tai hyödyttömiä vastauk-
sia. (Valli 2015, 85—86.) Koekäytin kyselylomaketta kahdella varhaiskasva-
tusalla työskentelevällä henkilöllä. Kokeilun perusteella täsmensin vielä 
yhden kysymyksen muotoa ja muokkasin kysymysten järjestystä loogisem-
maksi. 
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6.3.2 Haastattelut 

Haastattelu on yleinen aineistonkeruumenetelmä, joka soveltuu moneen 
tilanteeseen. Haastattelu on hyvä tapa kerätä aineistoa silloin kun tutki-
muskohteena on heikosti tiedostettavia asioita kuten arvostukset ja ihan-
teet, mutta on myös hyödyllinen menetelmä käytettäväksi silloin kun ha-
lutaan tulkita kysymyksiä tai täsmentää vastauksia, tai kun halutaan jostain 
kuvaavia esimerkkejä. Tärkeitä kohtia joihin haastattelijan tulee ennen 
haastattelutilannetta valmistautua, on muun muassa vuorovaikutuksen 
tärkeyden huomioiminen, luottamuksen rakentuminen heti haastatteluti-
lanteen alussa sekä neutraalina, eli puolueettomana pysyminen. Haastat-
telijan on tärkeää miettiä miten hänen valitsema näkökulma ja siihen liit-
tyvät kysymykset ohjaavat ja johdattelevat haastateltavaa. Haastattelu on 
menetelmänä antoisa mutta työläs, ja on etenkin jatkoanalyysien kannalta 
vaatelias. (Metsämuuronen 2001, 41—42; Ruusuvuori & Tiittula 2005, 
10—11, 41—45.) 
 
Haastattelut toteutettiin yksilöllisillä teemahaastatteluilla. Teemahaastat-
telulla tarkoitetaan vuorovaikutustilannetta haastattelijan ja haastatelta-
van välillä, jossa keskustelu etenee haastattelijan aloitteesta ja pitkälti hä-
nen ehdoillaan. Teemahaastattelussa kysymyksillä ei ole tarkkaa muotoa 
tai järjestystä, vaan haastattelu tehdään ennalta suunniteltujen teemojen 
pohjalta. Myöskään teemojen järjestys ei ole tarkka, vaan niitä voi vaih-
della tilanteen mukaan. (Valli 2015, 28—29.) 
 
Tutkimushaastattelussa teemat voivat perustua teoriaan, omaan intuiti-
oon tai kirjallisuuteen. Taustalla oleva tutkimusongelma sitoo teemat lo-
pulta yhteen. Myös aikaisemmista tutkimuksista saattaa löytyä hyödyllisiä 
teemoja omaan tutkimushaastattelutyöhön. Tärkeintä on, ettei kysymyk-
set perustu tutkijan omiin ennakko-oletuksiin. (Eskola & Vastamäki 2015, 
35, 38.) Tämän tutkimuksen haastattelurunko rakentui kolmen teeman 
ympärille, jotka kaikki perustuivat tutkimuskysymyksiini. Teemat olivat 
”käsitys sukupuolisensitiivisyydestä”, ”sukupuolisensitiivisyys päiväkodin 
arjessa” ja ”sukupuolisensitiivinen työote”, ja jokaisen teeman alle oli 
tehty muutama tukikysymys. Ryhmähaastattelu olisi voinut avata kasvat-
tajien kesken tutkimuksellisesti antoisia keskusteluita ja yhteisiä oivalluk-
sia mutta ajattelin, että yksilöhaastatteluissa haastateltavat uskaltaisivat 
tuoda ajatuksensa ja näkökulmansa rohkeammin esille. 
 
Päiväkodin johtaja valikoi neljä lastentarhanopettajaa osallistumaan haas-
tatteluihin ja informoi heitä haastatteluiden aiheesta, luonteesta ja ajan-
kohdasta. Haastatteluihin osallistuville en lähettänyt mitään etukäteisma-
teriaalia, kuten haastattelurunkoa. Toivoin lastentarhanopettajilta spon-
taaneja vastauksia jotka kuvastaisivat heidän näkemyksiään ja kokemuksi-
aan mahdollisimman realistisesti. Haastatteluille oli tilaksi varattu päiväko-
din neuvotteluhuone joka oli rauhallinen, turvallinen ja antoi haastatelta-
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ville Eskolan ja Vastamäen (2015, 31) suositteleman ”kotikenttäedun”. Jo-
kaiselle haastattelulle oli varattu aikaa 60 minuuttia ja kaikki neljä haastat-
telua tehtiin yhden päivän aikana marraskuussa 2017. 
 
Ennen varsinaisen haastattelun alkamista, haastateltavien kanssa käytiin 
läpi aineiston luottamuksellisuus, haastateltavan tunnistamattomuus val-
miissa tutkimuksessa sekä aineiston hävittäminen analyysivaiheen jälkeen. 
Pyysin myös haastateltavilta suostumuksen haastattelun äänittämiseen. 
Haastattelut äänitettiin kahdella äänityslaitteella tekniikan toimivuuden 
varmistamiseksi ja olin varautunut haastatteluihin myös muistiinpanoväli-
neillä. 

6.4 Aineiston analysointi 

Ennen kun varsinainen analysointivaihe voi alkaa, kerätty aineisto pitää 
purkaa tekstimuotoon ja kirjoittaa puhtaaksi. Tätä kutsutaan litteroinniksi. 
Äänitetyt haastattelut puretaan sana sanasta tekstidokumentiksi. Litte-
rointi auttaa tutkijaa ymmärtämään ja lähestymään alun perin puhemuo-
dossa olevaa aineistoansa paremmin. Litterointi on työlästä ja aikaa vievää 
mutta helpottaa tutkimusaineiston läpikäyntiä, analysointia ja ryhmittelyä. 
Litterointi vaatii aineiston purkajalta tarkkuutta sekä luottamuksellista ja 
eettistä työotetta. Kun haastattelu litteroidaan on tärkeää, että haastatel-
lun ilmaukset kirjataan sanatarkasti eikä niitä muokata. (Eskola & Vasta-
mäki 2015, 42; Vilkka 2006.) Äänitteet kirjoitin auki sanatarkasti, mutta 
poistin litteroidusta aineistosta osia jotka olivat tutkimukselle täysin epä-
ollennaisia eivätkä siten tuoneet tutkimukselle mitään informatiivista ar-
voa. Litteroinnissa jätin myös pois äänenpainot, hymähdykset ja turhat 
täytesanat jotka eivät vaikuttaneet aineiston sisältöön. 
 
Analyysin tarkoitus on koota hajanaisesta aineistosta selkeä ja informatii-
vinen kokonaisuus ja tuottaa sillä uutta tietoa (Eskola & Suoranta 2008, 
137). Analyysimenetelmäksi valitsin teemoittelun. Teemoittelua käytetään 
usein laadullisen tutkimusaineiston analyysimenetelmänä ja siinä olen-
naista on nostaa aineistosta esiin erilaisia teemoja jotka vastaavat tai va-
laisevat tutkimuskysymystä. Teemojen esiintymistä aineistossa voi tark-
kailla ja vertailla, ja aineistosta poimitaan esiin keskeisimmät aiheet. Tee-
moittelun onnistumisessa on tärkeää vuorotella teorian ja tutkimusaineis-
ton välillä, ja löytää niille yhteys. (Eskola & Suoranta 2008, 174—179.)  
 
Analysoin haastatteluista saadun ja kyselylomakkeista saadun aineiston 
erikseen. Ennen analysointia ja teemoittelun aloittamista luin litteroidun 
aineiston läpi monta kertaa, jotta se avautuisi kunnolla. Käytin teemoitte-
lun tukena koodausta, jossa jokainen teema sai oman värikoodinsa. Eskola 
& Suoranta (2008, 152) ehdottaa teemahaastattelurungon käyttämistä 
koodauksen tukena, joka työkaluna soveltui aineistoni läpikäyntiin hyvin. 
Kokosin aineistosta ensin pieniä esiin nousseita teemakokonaisuuksia, 
jotka alleviivasin teemoittain eri väreillä. Tämän jälkeen järjestin teemat 
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uudestaan niin, että pienet teemakokonaisuudet järjestyivät isojen teemo-
jen alle.  
 
Kyselylomakkeista syntyi sekä kvalitatiivista että kvantitatiivista aineistoa. 
Kvantitatiivisen aineiston, eli vastaukset suljettuihin kysymyksiin, kokosin 
Word-taulukoihin. Taulukot havainnollistivat vastausten prosentuaalista 
jakautumista. Avointen kysymysten vastaukset analysoin samalla tavalla 
kuin litteroidun haastatteluaineiston; nostin vastauksista esiin pieniä tee-
makokonaisuuksia, jotka saivat omat värikoodinsa. Vaikka avoimia kysy-
myksiä oli vain muutama, aineisto oli haastatteluaineistoa hajanaisempaa 
ja siitä nousi esiin monia pieniä teemoja. Osan teemoihin liittyvistä ilmauk-
sista kokosin yhteenvetotaulukoihin havainnollistamaan vastausten jakau-
tumista. Tutkimustuloksissa kvantitatiivinen aineisto tulkittiin osana kvali-
tatiivista aineistoa. 

6.5 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

Laadullisessa tutkimuksessa on tiedostettava ja hyväksyttävä, että tutki-
muksen keskeisenä tutkimusvälineenä on itse tutkija, ja näin ollen itse tut-
kija on tutkimuksen luotettavuuden kriteeri. Tästä syystä kvalitatiivisessa 
tutkimuksessa pääosassa on tutkimusprosessin luotettavuus. Tutkimuksen 
uskottavuuden voi varmentaa tarkistamalla vastaavatko tutkijan ja tutkit-
tavan käsitykset toisiaan. Toisaalta tutkittava voi joskus olla tilanteelleen 
tai kokemukselleen sokea, ja tästä johtuen uskottavuutta ei pysty aina li-
säämään antamalla tutkittavien arvioida tutkijan tekemiä tulkintoja. Tutki-
muksen varmuuden voi vahvistaa huomioimalla tutkijan ennakko-oletuk-
set, ja tutkimuksen vahvistuvuutta voi testata vertaamalla tuloksia sa-
masta ilmiöstä tehtyihin tutkimuksiin. (Eskola & Suoranta 2008, 210—
211.)  
 
Toisin kuin määrällisessä tutkimuksessa, laadullisen tutkimuksen tulosten 
yleistettävyyden ja toistettavuuden testaaminen on hankalampaa koska 
laadullinen tutkimus on melkein poikkeuksetta ainutlaatuinen (Vilkka 
2007, 159). Tämänkään tutkimuksen tuloksia ei voida yleistää, vaikka niistä 
löytyykin yhteneväisyyksiä muihin tutkimuksiin ja niiden tuloksiin. Tutki-
mustulokset kuvastavat ainoastaan yhteistyöpäiväkodin varhaiskasvatta-
jien näkemyksiä ja kokemuksia sukupuolisensitiivisyydestä varhaiskasva-
tustyössä. 
  
Kun tutkittavana kohteena on ihmiset, tutkimukseen liittyy tärkeitä eetti-
siä periaatteita kuten ihmisten vahingoittumattomuus, yksityisyyden kun-
nioittaminen sekä itsemääräämisoikeus, eli tutkimuksen näkökulmasta ih-
misen vapaaehtoista tahtoa osallistua tai olla osallistumatta tutkimukseen. 
Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että ihminen saa osallistua tutkimuk-
seen vapaasta tahdostaan, ja että hänelle selvitetään tutkimuksen perus-
tiedot ja kerättävien tietojen käyttötarkoitus. Tutkimus ei saa vaikuttaa 
tutkittaviin vahingollisesti, esimerkiksi ilmaisemalla tuloksia negatiivissä-
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vytteisesti tai luovuttamalla tutkimusaineistoa tai tutkittavien tietoja vää-
riin käsiin. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden tietoja käsitellään luot-
tamuksellisesti, eikä heitä pystytä tunnistamaan valmiista tutkimusmateri-
aalista. (Kuula 2011, 60—63.)  
 
Tutkimukseen osallistuvan päiväkodin ja sen henkilökunnan tietoja ja ano-
nymiteettiä olen vaalinut tutkimuksessani tarkasti. Osallistuminen haas-
tatteluun ja vastaaminen kyselylomakkeeseen oli kaikille vapaaehtoista ja 
aineiston käyttötarkoituksesta, luottamuksellisuudesta ja hävittämisestä 
informoitiin kaikkia tutkimukseen osallistuvia. Haastatteluaineiston äänit-
täminen takasi sen, ettei mitään tärkeää jäänyt huomaamatta tai jätettyä 
muistiinpanoista pois.  Kyselylomakkeen vastaamiseen annettiin aikaa, 
jotta vastaajat saisivat rauhassa ja itselleen sopivana hetkenä miettiä kysy-
myksiä ja vastauksia. Tämä antaa Vallin (2015, 89) mukaan luotettavam-
man pohjan kyselyn tuloksille. Tutkimuksen luotettavuutta on vahvistettu 
käyttämällä tutkimustulostekstissä suoria lainauksia haastatteluista ja ky-
selylomakevastauksista. 
 
Eskola & Suoranta (2008, 213) kuvaa prosessia raportoivan tutkimusteks-
tin olevan luotettavuusnäkemyksen ikkuna todellisuuteen. Vilkka (2007, 
159) puolestaan painottaa tutkijan tekemien valintojen uskottavan perus-
telemisen tärkeyttä läpi koko tutkimusprosessin. Luotettavuuteen liittyviä 
kriteereitä, kuten tutkimusprosessin perusteellista ja yksityiskohtaista ra-
portointia sekä valintojen ja johtopäätösten rehellistä perustelemista olen 
pyrkinyt parhaani mukaan vaalimaan tutkimustyössäni. Tutkimusmene-
telmä, haastattelutapa ja analysointimenetelmä ovat seikkoja jotka vaikut-
tavat tutkimustuloksiin, ja tuomalla ne esiin lukija voi itse tehdä päätelmän 
tutkimustulosten luotettavuudesta reflektoimalla luotettavuutta tutki-
musprosessiin (Vilkka 2007, 166—167).  

7 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

Tutkimustulokset eriteltiin erikseen kyselylomakkeiden ja haastatteluiden 
aineistojen perusteella. Tutkimustulokset olivat osittain yhteneviä, osittain 
toisistaan eroavia. Haastatteluaineisto toi syvällisempiä ja laajempia näkö-
kulmia teemoihin, kun taas kyselylomakevastaukset olivat vastaajien mää-
rästä johtuen monipuolisempia. Aineistoista nousseet tutkimustulokset 
sekä vahvistivat että täydensivät toisiaan. Tutkimustuloksia on vahvistettu 
ja havainnollistettu tuomalla esiin haastatteluista ja kyselylomakkeista tul-
leita suoria lainauksia. 
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7.1 Kyselyn tulokset 

Kyselyn ensisijainen tarkoitus oli tavoittaa mahdollisimman moni päiväko-
din kasvattajista, ja tehdä lyhyt kartoitus heidän näkemyksistään ja asen-
teistaan yleisellä tasolla sekä selvittää kasvattajien taustatietoa sukupuoli-
sensitiivisestä kasvatuksesta. Kyselylomake jaettiin 26 kasvattajalle ja vas-
tauksia palautui 17 kappaletta. Vastausprosentiksi muodostui 64 %. Kyse-
lyyn vastanneista lastentarhanopettajia oli kymmenen ja lastenhoitajia 
seitsemän. Vastauksissa ei juuri ollut huomattavissa eroavaisuuksia lasten-
tarhanopettajien ja lastenhoitajien välillä. Kolmessa kyselylomakkeessa oli 
yksi tai useampi tyhjäksi jätetty vastaus avoimiin kysymyksiin. 

7.1.1 Kasvattajien taustatieto sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta  

Kyselyyn vastanneista 18 % kertoi saaneensa ammatillisen koulutuksensa 
kautta riittävästi tietoa sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta (kuvio 1), ja 
35 % vastaajista oli saanut koulutuksen kautta jonkin verran aiheesta tie-
toa. Vastaajista 47 % ei ollut saanut koulutuksensa kautta ollenkaan tietoa 
sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta. Kyselyssä selvitettiin myös, oliko 
henkilökunta saanut aiheesta täydennyskoulutusta (kuvio 2). Suurin osa, 
71 %, vastaajista ei ollut saanut sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta täy-
dennyskoulutusta. 
 
Ammatillisen koulutuksen ja täydennyskoulutuksen lisäksi kyselyssä selvi-
tettiin, oliko henkilökunta mielestään saanut tarpeeksi tietoa sukupuoli-
sensitiivisestä kasvatuksesta (kuvio 3). Kukaan vastaajista ei ollut täysin sa-
maa mieltä väitteen kanssa. Muihin vastausvaihtoehtoihin vastaukset ja-
kautuivat suhteellisen tasaisesti. 30 % oli osittain samaa mieltä ja 29 % oli 
osittain eri mieltä väitteen kanssa. Täysin eri mieltä väitteen kanssa oli 41 
% vastaajista. 
 

 

Kuvio 1. Olen saanut sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta tietoa amma-
tillisen koulutukseni kautta. 
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Kuvio 2. Olen saanut sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta tietoa täy-
dennyskoulutuksen kautta. 

 

 

Kuvio 3. Olen mielestäni saanut tarpeeksi tietoa sukupuolisensitiivisestä 
kasvatuksesta. 

7.1.2 Kasvattajien näkemyksiä sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta  

Kasvattajien näkemyksiin sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta sisältyi 
avoin kysymys siitä mitä sukupuolisensitiivisyys kasvattajien mielestä tar-
koittaa, sekä kaksi arvoihin liittyvää suljettua kysymystä. Kysymykseen siitä 
mitä vastaajan mielestä tarkoittaa sukupuolisensitiivinen kasvatus, valta-
osa vastauksista olivat sisällöltään hyvin samankaltaisia mutta toivat ai-
heeseen monta erilaista näkökulmaa. Vastauksia on havainnollistettu nos-
tamalla niistä esiin neljä teemaa, joiden alle vastaukset jakaantuivat, ja ko-
koamalla teemoista ja vastausjakaumasta yhteenvetotaulukko (kuvio 4). 
Osa vastauksista jakautui kahden tai useamman teeman alle. 
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Kuvio 4. Sukupuolisensitiivisyyden määritelmä. 

Vastauksista 35 %:ssa tuli esiin lapsen mahdollisuus tehdä sitä mistä tykkää 
ilman että sukupuoli rajoittaa häntä niissä asioissa, ja vastaavasti osa vas-
taajista painotti, ettei lapsen sukupuoli saisi vaikuttaa siihen, miten hänet 
kohdataan. Lapsen yksilöllistä huomioimista painotettiin kahdessa vas-
tauksessa, mutta yksilöllisyyttä käsiteltiin epäsuorasti myös muissa vas-
tauksissa (17 %): esimerkiksi kahdessa vastauksessa tuotiin esille sukupuo-
lisensitiivisen kasvatuksen olevan sitä, että lapselle asetetut vaatimukset 
ja odotukset pohjautuisivat hänen persoonaansa eikä hänen sukupuo-
leensa. 26 % vastaajista piti tärkeänä sukupuoliroolien ja -stereotypioiden 
tiedostamisen tai purkamisen. 22 % vastauksista kuvailivat sukupuolisen-
sitiivisyyttä tasa-arvon toteutumisarvojen kautta, kuten että pojille ja ty-
töille tulisi olla oikeus yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja että lapsia kohdellaan 
tasapuolisesti sukupuolesta riippumatta. Yhdessä vastauksessa korostui 
käsitteen herättämä hämmennys. 
 

Ehkä ajattelen ettei tarvitse sukupuolirooleja korostaa, mitä 
yhteiskunta ehkä asettaa. Kohdella sukupuoleen ja suuntauk-
siin katsomatta tasavertaisesti kaikkia. 

 
Nähdään lapset lapsina, annetaan kaikille mahdollisuus leik-
kiä ja olla mitä vaan. 
 
Käsite on jotenkin hämmentävä. -- Eikö sukupuolia enää saisi 
korostaa? Parantaako se esim tasa-arvoa jotenkin, että ol-
laan vain joitakin ”henkilöitä”? Enemmän käsite herättää ky-
symyksiä ja myös ärsyyntymistä. 
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7.1.3 Sukupuolisensitiivinen kasvatusote ja sen toteutuminen päiväkodissa 

 

Kuvio 5. Sukupuolisensitiivinen kasvatus toteutuu lapsiryhmässäni. 

Vastaajista valtaosan (94 %) mielestä sukupuolisensitiivinen kasvatus to-
teutui omassa lapsiryhmässä hyvin. Kukaan ei kokenut sen toteutuvan hei-
kosti ja vastaajista 6 % koki sen toteutuvan kohtalaisesti. 
 
Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen koettiin toteutuvan kasvattajan toi-
minnan kautta muun muassa siten, ettei päiväkodissa ”erotella tyttöjen 
hommat / vaatteet / lelut”. Vastauksissa käsiteltiin myös aikuisen vastuuta 
purkaa ja laajentaa sukupuolirooleja ja niihin liittyviä käyttäytymismalleja 
sekä kannustaa lapsia toimimaan ja leikkimään monipuolisesti. Yksi vastaa-
jista kertoi sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa tärkeää olevan ilmapii-
rin muokkaaminen suvaitsevammaksi. 
 

Lapset oppivat nopeasti odottamaan toisiltaan tietynlaista 
käyttäytymistä ja siksi aikuisten on tietoisesti tehtävä töitä il-
mapiirin muuttamiseksi; ei riitä että prinsessaleikkiä leikkivä 
poika on ok aikuiselle vaan sen on oltava hyväksyttävää/nor-
maalia myös toisten lasten mielestä. 
 

 

Kuvio 6. Sukupuolisensitiivisyys on minulle työssäni tärkeä arvo. 
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Kuvio 7. Sukupuolisensitiivinen kasvatus on lapsen kannalta tärkeä arvo 
varhaiskasvatuksessa. 

Väitteeseen ”sukupuolisensitiivisyys on minulle työssäni tärkeä arvo” vas-
taukset jakautuivat kahteen vastausvaihtoehtoon (kuvio 6). 59 % vastaa-
jista oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä, ja 41 % osittain samaa mieltä. 
Väitteen ”sukupuolisensitiivinen kasvatus on lapsen kannalta tärkeää var-
haiskasvatuksessa” vastaukset jakautuivat myös kahteen vastausvaihtoeh-
toon (kuvio 7). Vastaajista 29 % oli väitteen kanssa täysin samaa mieltä, 
loput 71 % osittain samaa mieltä. Muutamassa vastauksessa pohdittiin 
omien asenteiden ja yleisten ennakkoluulojen vaikutusta omaan sukupuo-
lisensitiiviseen työotteeseen. Pidettiin tärkeänä, että kasvattaja tiedostaa 
omat asenteensa ja toimintatapansa sekä yhteiskunnassa vallitsevat ste-
reotyyppiset ennakkoluulot.  
 

Kasvattaja tiedostaa yhteiskunnassa ilmenevät piilossa vai-
kuttavat stereotypiat ja vaikuttaa omassa toiminnassaan 
niitä kumoavasti. 

 
Jos ei aikuinen (kasvattaja/vanhempi) ole lainkaan ajatel-
lut/kohdannut asiaa, hänen omat tuntemuksensa omasta 
lapsuudesta ja yhteiskunnassa vallitsevat ajatusmallit vaikut-
tavat huomaamatta aikuisen käytökseen/tekoihin/puheta-
paan. 
 

Sukupuolisensitiivisyyttä pidettiin pääasiassa myönteisenä asiana, joka oli 
tärkeä lapsen itsetunnon sekä lapsen itsensä tuntemisen ja hyväksymisen 
kannalta. Toivottiin, että lapsi saisi olla sellainen kuin haluaa olla, ja että 
kiusaamista voisi sukupuolisensitiivisyyden lisäämisen kautta ehkäistä. 
Vastaajista kaksi koki, että asiasta on päiväkotimaailmassa ja mediassa 
”nostettu vähän turhan suuri meteli”. Osa harmitteli sukupuolisensitiivi-
syyden kielteistä väärinymmärtämistä ja sen sekoittumista sukupuolineut-
raaliuteen. Huomattavan moni vastaajista korosti sukupuoli-identiteetin 
tärkeyttä ja sitä, ettei sitä unohdettaisi sukupuolisensitiivisyyden varjossa. 
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Vastaavasti vain yhdessä vastauksessa tuotiin esille, että kun ihminen pää-
see huoletta toteuttamaan itseään lapsena, oikean sukupuoli-identiteetin 
löytäminenkin on helpompaa. 
 

Aihe on erittäin tärkeä mm. lasten itsetunnon tukemisessa ja 
omiin mahdollisuuksiin ja arvoon uskomisen kasvattami-
sessa. - - Toisaalta liian pitkällekään asiassa ei voi/saa mennä. 
Mieltymykset voivat ja saavat olla lapsilla myös ns. stereo-
tyyppisiä. 

 
Hyvä että sukupuolisensitiivisyys on nostettu esiin ja pide-
tään mielissä. Mutta toivottavasti nyt ei unohdeta, että suku-
puoli-identiteetti on kuitenkin osa meitä ja sillekin asialle on 
lupa olla. 
  
Harmi, että sukupuolisensitiivisyys sotketaan usein sukupuo-
lineutraaliuteen ja siksi siihen saatetaan suhtautua negatiivi-
sesti. Omasta mielestäni on tärkeää kertoa lapsille biologi-
sesta sukupuolesta, mutta sitähän ei sukupuolisensitiivinen 
kasvatus poissuljekaan.   

7.1.4 Sukupuoli ja sen vaikutus lapsen kohtaamiseen 

Lapsen biologisen sukupuolen vaikutus lapsen kohtaamiseen ja hänelle 
asetettuihin odotuksiin jakoivat vastaajien mielipiteitä jonkin verran, 
vaikka ainoastaan kolme vastaajaa vastasi, ettei sukupuoli vaikuta lapsen 
kohtaamiseen lainkaan. Suurin osa vastaajista kertoi, että sukupuoli oli 
asia joka joko yleisellä tai henkilökohtaisella tasolla edelleen vaikutti tiet-
tyihin odotuksiin ja oletuksiin. Stereotyyppiset mielikuvat tyttöjen ja poi-
kien persoonallisuuspiirteistä, pukeutumistyyleistä ja mielenkiinnonkoh-
teista oli asioita, jotka koettiin edelleen elävän vahvana yhteiskunnassa. 
Toisaalta ajateltiin, että vaikka sukupuolen vaikutukset vielä saattoivat nä-
kyä lasten kohtaamisessa, asiassa oli menty paljon eteenpäin ja sen eteen 
tehtiin työyhteisössä töitä.  
 

Kyllä se [lapsen sukupuoli] toisinaan vaikuttaa, mutta niin ei 
saisi olla. 

 
Osittain on vielä vallalla ajatus, että tytöt leikkii kotileikkiä 
jne, mutta paljon on menty siinäkin eteenpäin. 

 
Ei kauheasti [vaikuta]. Töitä tehdään sen eteen, että näin ei 
tapahtuisi. 

 
Vastauksissa toistui ajatus siitä, että sukupuoleen liittyvät odotukset tai su-
kupuolittuneet ajatukset tai käytännöt koskivat lähinnä vanhempia lapsia. 
Alle 3-vuotiaiden ryhmässä lapset nähtiin lapsina, eikä sukupuolittunei-
suus yleensä näkynyt pienimpien lasten kohtaamisessa. 
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Pienten lasten kohdalla tilanne on helpompi ja lapset ovat sa-
malla viivalla sukupuolesta riippumatta. 

 
Omassa ryhmässäni sukupuolten välillä ei näy vielä paljon-
kaan eroja, niin pieniin ei välttämättä suhtauduta tyttöinä ja 
poikina vaan enemmän lapsina. 

 
Sukupuolirajojen rikkomista lasten taholta pidettiin päiväkotimaailmassa 
yleisenä ilmiönä etenkin pienempien lasten keskuudessa. Laajempi suh-
tautuminen leikkeihin ja leikkikavereihin pidettiin positiivisena asiana, ja 
sukupuolirajojen rikkomista kuvailtiin sekä hienona että ilahduttavana 
asiana. Vastaajista muutama kertoi, ettei sukupuolirajoja rikkova lapsi he-
rättänyt heissä mitään tunteita.  
 

En koe sitä [sukupuolirajojen rikkomista] hämmentäväksi. 
Koen olevani hyvinkin suvaitsevainen tässä asiassa. 

 
Lapset saavat rikkoa sukupuolirajoja. Asia ei herätä minussa 
mitään ihmetystä tai erityisiä tunteita. 

 
Päiväkotimaailmassa on yleistä että näitä [sukupuolirajoja] 
rikotaan, se on mielestäni hyvinkin ok. 

 
Toisaalta lasten ”tietynlainen käyttäytyminen”, eli sukupuolistereotyyppi-
sestä näkökulmasta epätyypillinen käytös koettiin herättävän huomiota ja 
aiheutti joskus hämmennystä. Osa vastaajista pohti omia reaktioitaan ti-
lanteisiin, jossa perinteisiä sukupuolirajoja rikottiin. Tiedostettiin, että esi-
merkiksi pojan pukeutuminen tyttöjen vaatteisiin ei pitäisi aiheuttaa häm-
mennystä, herättää huvitusta tai huomiota sen kummemmin, mutta kun 
niin kuitenkin tapahtui, pidettiin tärkeänä ettei aikuisen omia tunteita ja 
reaktiota näkyisi päällepäin, varsinkaan lapsille. Kuitenkin todettiin, että 
vaikka lapsen epätyypillinen käytös saattoi ensin herättää paljonkin häm-
mennystä, siihen lopulta tottui. 

7.2 Haastatteluiden tulokset 

Haastatteluihin osallistui yhteensä neljä lastentarhanopettajaa. Jokaiseen 
haastatteluun oli varattu aikaa 60 minuuttia ja haastatteluiden pituudet 
vaihtelivat 25-65 minuutin väliltä. Haastateltaviksi valitsin lastentarhan-
opettajia siksi, että heillä on päiväkodissa pedagoginen vastuu lapsiryhmän 
toiminnasta. 

7.2.1 Mitä ajatuksia herättää sukupuolisensitiivinen kasvatus? 

Jokaisella haastateltavalla oli ajatus siitä mitä sukupuolisensitiivisyys tar-
koitti. Se kuvailtiin pääasiassa taitona tukea lapsen mielenkiinnon kohteita 
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lapsen sukupuolesta riippumatta, sekä lapselle annettuna mahdollisuu-
tena olla sellainen kuin haluaa olla. Haastateltavista kaksi rinnastivat suku-
puolisensitiivisyyden tasa-arvoon ja sen edistämiseen varhaiskasvatuk-
sessa. Yksi haastateltavista kertoi että sukupuolisensitiivisyydessä tärkeää 
oli nimenomaan sana ”sensitiivisyys”, ja yksi taas kuvaili sitä herkkyydeksi 
kohdata lapsi yksilöllisesti.  Pohdittiin, miksi juuri sukupuoli pitää terminä 
erotella sensitiivisyyden eri osa-alueista. Lapsen kohtaamisessa sukupuoli-
sensitiivistä näkökulmaa ei haluttu erikseen korostaa, vaan koettiin, että 
lapsen yksilöllisessä kohtaamisessa toteutuu automaattisesti myös suku-
puolisensitiivinen kohtaaminen. 
 

Sensitiivisyys on siinä se tärkee sana. Meillä ei oo mitään 
muottia millanen pitää olla, tai että minkälainen on tyttö tai 
minkälainen on poika. Ei oo tyttöjen tai poikien asioita. 

 
Mulle se sukupuolisensitiivisyys on suurempi arvo sen kautta, 
että ne lapset kohdataan yksilöinä, ja että meillä olis aikaa 
kohdata se lapsi kaikin tavoin, että mä en haluais kauheesti 
erottaa sitä siitä, nostaa sitä yhtään sen suuremmaks asiaks 
kun mikään muu sen lapsen yksilöllisessä kohtaamisessa ja 
huomioimisessa. 

 
Tää on nyt niin ku muotia tää aihe, ja toki varmasti voi jossain 
olla tärkeäkin aihe, mutta mä en koe sitä täällä sen tärkeäm-
pänä kun muutenkaan sitä lapsen kohtaamista. 

 
Haastatteluista kävi ilmi, että päiväkodissa on panostettu lapsen yksilölli-
seen kohtaamisen ja osallisuuteen, ja sen myötä sensitiivisyys kohdata 
lapsi koettiin olevan työyhteisössä hyvin hallussa. Sensitiivisyydeksi yksi 
haastateltava kuvaili kasvattajan tapaa kohdata esimerkiksi sukupuolira-
joja rikkova lapsi. Esiin nostettiin myös taito olla sensitiivinen lapsen vies-
teille siitä kuka hän on ja mistä hän on kiinnostunut. Yleisesti koettiin, että 
työyhteisö oli ”hyvin samalla aaltopituudella” lapsen sensitiivisessä ja su-
kupuolisensitiivisessä kohtaamisessa. 
 
Sukupuolisensitiivisyyden ja sukupuolineutraaliuden ero näyttäytyi haas-
tatteluissa häilyvältä ja sitä oli hankalaa kuvailla. Usea haastateltava toi 
esiin biologisten sukupuolten häivyttämisen ja valtaosan mielestä suku-
puolille kuului ominaisuuksia tai luonteenpiirteitä jotka tulisi hyväksyä su-
kupuoleen kuuluvina tosiasioina.  
 

Kyllähän meidän pitää hyväksyä sekin että meidän sukupuo-
leen liittyviä tiettyjä juttuja, mitkä kuuluu niin ku että, kyllä-
hän usein on niin vaan että pojat on vilkkaampia. On tyttöjä-
kin jotka on vilkkaampia, ja poikia jotka on rauhallisempia! 
Mutta keskivertokokonaisuutena kuitenkin on sillain, että ne 
on vähän jaottuneita, että niillä on niitä tiettyjä juttuja. 
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Tyttöjä pukeminen kiinnostaa enemmän. -- Ja miten se me-
nee silti niin, että se 2-vuotias poika osaa ne kaikki automer-
kit, vaikkei osaa vielä muuta puhua. 

 
Toisaalta joskus menee semmoseen ääripäähän, et ajatellaan 
et se menee niin ku siihen sukupuolineutraaliuden puolelle, 
että aatellaan että kun puhutaan sukupuolisensitiivisyydestä 
että pitäis lakata ajattelemasta et lapset on tyttöjä tai poikia, 
et ne on vaan lapsia, et se menee niin kun siihen päätyyn. 

7.2.2 Sukupuolisensitiivinen kasvatusote ja sen toteutuminen päiväkodissa 

Sukupuolisensitiivinen kasvatusote koettiin olevan varhaiskasvatustyössä 
itsestään selvää ja osa koki sen luontaisena tapana toimia. Sukupuolen mo-
ninaisuutta ei oltu tietoisesti tuotu esiin varhaiskasvatustoiminnassa, 
vaikka sen arveltiin olevan ajatuksen tasolla asia, jonka kaikki hyväksyivät. 
Kaksi haastateltavaa tulkitsi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutu-
van päiväkodissa lapsen yksilöllisen huomioimisen ja lapsen osallisuuden 
toteutumisen kautta. Yleisesti oltiin sitä mieltä, että sukupuolisensitiivisyys 
toteutuu päiväkodissa hyvin, vaikka pohdittiinkin, että sukupuolisensitiivi-
syyden toteutumista omassa toiminnassa oli vaikea arvioida. 

 
Omalla kasvatuksella ja taustalla koettiin olevan suuri vaikutus omaan työ-
otteeseen. Omien asenteiden tietoinen työstäminen ja reflektointi nähtiin 
tärkeänä, jotta omat toimintamallit ja ajatustavat pystyisi huomaamaan ja 
sen myötä muokkaamaan niitä. Haastateltavista kolme kertoi saaneensa 
sukupuolisensitiivistä kasvatusotetta ajatellen hyvin erilaisen kasvatuksen 
lapsena, ja että lapsuudessa opitut arvot, asenteet ja käytännöt saattoivat 
tiedostamatta vaikuttaa omiin toimintatapoihin. Yksi haastateltavista ker-
toi, että hänen lapsena saadussa kasvatuksessa ei ollut ollut perinteisiä su-
kupuolirooleja. Hän koki tämän vaikuttavan myönteisesti sukupuolisensi-
tiivisen kasvatuksen ymmärtämiseen ja sen toteuttamiseen varhaiskasva-
tustyössä. 
 

Ei ohjata siihen että tyttöjen pitää olla herkkiä ja pojat roh-
keita, tai kannusteta siihen et tyttöjen pitää olla reippaita, ja 
poikia sitten et älä ny itke. Kyllä vanhoista tavoistaan hyvin 
on päässy eroon, mutta koska meidät on kasvatettu sillai niin 
se on aika syvällä meissä kumminkin. Et se saa mietityttää 
mutta ei tuu näkyviin. 
 
Ei se [omien ennakkoluulojen kätkeminen] nyt ihan helppoo 
oo, mutta kyllä siihen pystyy sit kun vaan muistuttaa itteään 
siitä et ei tarvi antaa niille valtaa. 

 
Yleisesti sukupuolisensitiivisyyttä pidettiin tärkeänä arvona varhaiskasva-
tustyössä, mutta osa haastateltavista pohti sen tarpeellisuutta. Ajateltiin, 
että jossain paikoissa se saattoi olla hyvinkin tärkeä aihe, mutta omassa 
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lapsiryhmässä se ei tuntunut ajankohtaiselta. Haastateltavista osa pohti, 
ettei sukupuolisensitiivisyyttä ja sen toteuttamista tarvitse kovin paljon 
miettiä juuri nyt, koska lapsiryhmässä ei koettu olevan lapsia jotka erityi-
semmin olisivat ilmaisseet sukupuoltaan normista poikkeavasti.  Ainostaan 
yhdessä ryhmässä kerrottiin olevan lapsi tai lapsia, jotka haastateltavien 
mielestä rikkoivat sukupuolirajoja vaatetuksen ja mielenkiinnon kohteiden 
myötä. Osa haastateltavista pohti, että sitten jos päiväkotiin tulisi perhe 
joka toivoo sukupuolineutraalia kasvatusta lapselleen, siihen kaivattaisiin 
lisää tietämystä tai koulutusta ja henkilökunnan tulisi siinä kohtaa miettiä 
arvojaan ja käytäntöjään uudestaan. Haastateltavat olivat yksimielisiä siitä, 
että jos ja kun päiväkodissa tulee vastaan lapsi jonka sosiaalinen sukupuoli 
näyttäytyisi moninaisena, häntä kannustettaisiin toimimaan mieltymys-
tensä mukaan, eikä ”erilaisesta käytöksestä” tehtäisi mitään suurta nume-
roa. 
 
Leikkitiloja ei oltu tarkasteltu tai järjestelty tietoisesti sukupuolisensitiivi-
syyttä silmällä pitäen. Sekä päiväkodin yleiset tilat että leikkitilat koettiin 
värimaailmoiltaan neutraalin värisiksi. Kotileikki, kauppaleikki ja lääkäri-
leikki oli suosittu leikki kaikkien lasten keskuudessa ja miellettiin kasvatta-
jien näkökulmasta neutraaliksi leikiksi, joihin suurin osa lapsista mielellään 
meni. Kotileikille oli joissain ryhmissä tehty iso leikkiympäristö ja siinä yh-
distyi keittiö- ja nukenhoitoleikki. Autoleikit olivat joissain ryhmissä supis-
tettu pienempiin tiloihin, jotta leikki ei menisi niin riehakkaaksi, kun taas 
toisissa ryhmissä autoleikit oli erotettu eri tiloihin koska leikki usein koet-
tiin menevän kovaääniseksi. Auto- ja nukkeleikit kerrottiin ”teknisistä 
syistä” olevan eroteltuja. Barbiet ja vauhdikkaat autoleikit jakoivat tytöt ja 
pojat selkeimmin eri ryhmiin. Sukupuolisensitiivisyyttä ei omana osa-alu-
eenaan varsinaisesti pohdittu varhaiskasvatustoiminnan suunnittelussa, 
mutta kaikki kokivat, että sukupuolisensitiivisyys silti toteutui toiminnassa. 
Lapset olivat osallisena toiminnan suunnittelussa ja heidän toiveitaan py-
rittiin toteuttamaan. Yksi haastateltavista kuvaili, että mikäli joku lapsista 
toivoi ”tyttöjen päivää tai kauneussalonkileikkiä”, sitä ei haluttu poissulkea 
toiminnan sukupuolittuneisuuden takia. Päiväkodin toimintaa pidettiin 
muuten yleisesti neutraalina ja kaikille sopivana. 
 
Haastatteluissa tuotiin esiin esiopetusryhmän kasvattajien menetelmä toi-
sinaan valita leikit ja leikkiryhmät lapsille. Tämä koettiin hyödyllisenä toi-
mintatapana sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta, koska näin pystyttiin 
sekä luomaan uusia, sukupuolten kesken sekoitettuja kaveriporukoita että 
kannustamaan lapsia perinteisten sukupuolirajojen yli meneviin leikkeihin, 
joihin he eivät yleensä menisi. Haastateltavista yksi toi esiin aikuisen roolin 
tärkeyden lasten kannustamisessa leikkeihin, jotka ylittivät perinteiset su-
kupuolirajat. Esimerkkinä hän käytti pieniä suloisia eläinhahmoja, jotka 
yleisesti mielletään tytöille suunnattuina leluina. Pojille nämä lelut saattoi-
vat tuntua vierailta, eivätkä he välttämättä tienneet mitä sen tyyppisillä 
leluilla voisi edes leikkiä. Aikuisen rooli leikin ohjaamisessa motivoimalla 
lapsia leikkiin ja itse osallistumalla leikkiin omalla esimerkillään oli tärkeää. 
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Paljohan se vaatii aikuisen heittäytymistä, kun mennään lap-
sen kanssa sille tasolle, että se ei oo lapselle sitä luontaista, 
tuttua ja turvallista. Kun aikuinen vetää ittensä likoon, niin 
siinä kohtaa lapsikin yleensä uskaltaa. Jos se on vaan sitä että 
aikuinen sanoo lapselle että mee sä nyt vaan siihen petshop-
leikkiin, se on ihan hyvä leikki sulle, niin eihän se sillai toimi. 
Sehän on sitä, että aikuinen istuu siinä lattialla, hei kato oo sä 
tää ja mä tää, ja mitä nää voisi keksiä, että sitä kautta ne uu-
det leikit lähtee. 

 
Haastateltavat kuvailivat päiväkodin sukupuolisensitiivistä ilmapiiriä esi-
merkillä siitä, kuinka poikien annetaan roolivaateleikeissä pukeutua prin-
sessamekkoihin. Roolileikeissä poikien pukeutuminen mekkoihin oli kaik-
kien haastateltavien mielestä ”ok”. Toisaalta pohdittiin, että jos roolileik-
kien ulkopuolella, esimerkiksi kaupassa, tulisi vastaan poika joka on pukeu-
tunut mekkoon, näky tuntuisi kummalliselta ja hätkäyttävältä. Koettiin, 
että tytön päällä tuntui helpommalta hyväksyä poikamaiset vaatteet, kun 
taas esimerkiksi Hello Kitty-paitaan pukeutunut poika herätti enemmän 
hämmennystä. Hämmennyksen lisäksi sukupuolirajoja rikkovat lapset ja 
erityisesti pojat, herättivät haastateltavissa huolta siitä ettei kukaan vaan 
kyseenalaistaisi lapsen käytöstä tai pukeutumista, sanoisi lapselle pahasti 
tai kiusaisi tätä. Osalla haastateltavista oli kokemuksia siitä, että toisen lap-
sen vanhempi kommentoi päiväkodissa halventavasti tai loukkaavasti esi-
merkiksi poikaa, joka leikki prinsessaa. 
 
Omia reaktioita sukupuolirajoja rikkovan lapsen toimintaan pohdittiin 
myös avoimesti ja kriittisesti. Oman reaktion työstäminen nähtiin tärkeänä 
sekä se, ettei oma reaktio näkyisi päällepäin. Esimerkkinä yksi haastatelta-
vista kertoi ,että käytös joka rikkoi sukupuoleen perustuvia oletuksia kuten 
”oikein maskuliinisen nuoren miehen pukeutuminen kolttuun”, saattoi 
spontaanisti naurattaa aikuista. Naurua ei pidetty ilkeänä, vaan ennem-
minkin reaktiona sille että joku asia tuntui niin erilaiselta. 
 

- - mutta sit tarvii vaan tiedostaa se että mistä se johtuu että 
se aiheuttaa mussa tämmösen reaktion ja olla näyttämättä 
sitä. Ja täytyy hyväksyy se, että ei me voida vaan niin ku na-
pista painaa et nyt on yhteiskunta muuttunu siitä mitä mei-
dät on kasvatettu. Meidän tarvii vaan pikkuhiljaa muuttua 
sen mukana. 

7.2.3 Sukupuolittuneet käytännöt päiväkodissa 

Suurin osa haastateltavista ei pystynyt heti sanomaan, esiintyykö päiväko-
dissa tai omassa toiminnassa sukupuolittuneita käytäntöjä vai ei. Useim-
mat vastasivat, ettei sukupuolittuneita käytäntöjä juuri esiinny päiväko-
dissa ja että niistä on viimeisten vuosien aikana päästy hyvin eroon. Poh-
dittiin, että kyseisiä käytäntöjä varmasti esiintyy mutta ei osattu kertoa 
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millaisista käytännöistä oli kyse. Yksi haastateltavista kertoi, että sukupuo-
littunut toiminta oli yleensä sellainen asia, jonka huomasi omassa toimin-
nassaan vasta siinä kohtaa kun tilanne oli jo tapahtunut ja mennyt ohi. Toi-
nen haastateltavista kuvasi sukupuolittunutta näkemystä esimerkkitilan-
teella, jossa päiväkotiin saapunutta tyttöä ohjattiin leikkimään. Yleensä hä-
nelle tarjottiin leikkejä joita muut ryhmän tytöt leikkivät, vaikka myös poi-
kien leikkimät leikit olisivat olleet olennaisia tarjota leikkivaihtoehtoina. 
Koettiin, että sukupuolittuneet ajatukset ja käytännöt osattiin yleisesti työ-
yhteisössä tiedostaa. Haastateltavista valtaosa oli sitä mieltä, että ne oli 
saatu melko tehokkaasti purettua ja kitkettyä pois toimintatavoista viime 
vuosien aikana.  
 

Vaikee sanoa, et vaikuttaako sukupuoli käytännössä... toi-
saalta aattelee ja yrittää olla silleen ettei vaikuta, ettei oo 
semmosia odotuksia. Mutta sit taas toisaalta tulee semmosia 
perusoletuksia mitä huomaa… et tytöt on rauhallisempia ja 
olettaa, et tytöt rauhottais niitä poikia joissain tilanteissa. 

 
Tästä on meillä puhuttu, ja varmaan ennen jos on pyydetty 
lapsi avuks kattamaan niin on ennen herkemmin pyydetty 
niitä tyttöjä avuks, ollaan ajateltu että se on heille mielusam-
paa puuhaa, ja on ajateltu että tyttöjen odotetaan pärjäävän 
ja osaavan pukeutumistilanteissa, mutta siitä on niin paljo 
keskusteltu monta vuotta että mä toivon et nyt näkyy se yk-
silökohtaaminen. Toki sitä voi joillain tulla alitajunnasta, 
mutta en mä oo semmoseen kiinnittänyt huomiota. Mut 
ehkä siinä on pitäny tietoisesti ajatella sitä et, ei se ei oo niin 
ku luontevaa, koska se ei oo niin ku meidät on kasvatettu. 

 
Sukupuolittuneiksi käytännöiksi lueteltiin myös vaatehenkareiden stereo-
tyyppinen värilajittelu (tytöillä pinkit henkarit, pojilla siniset) sekä tyttö-
poika-jaottelua istumajärjestyksissä. Jaottelu perusteltiin sillä, että tytön 
laittaminen kahden riehakkaan pojan väliin ajateltiin rauhoittavan tilan-
netta. Niin tehtiin siitäkin huolimatta että tiedostettiin, ettei tilanteen rat-
kaisemista pitäisi ajatella tai toteuttaa kyseisellä tavalla. Askarteluissakin 
saatettiin joskus sortua tarjoamaan lapsille ”tyttömäinen” ja ”poikamai-
nen” askarteluvaihtoehto. 
 
Vaikka lapsia ei pyritty sukupuolen perusteella jaottelemaan toiminnassa, 
haastateltavat tiedostivat käyttävänsä käsitteitä ”tytöt” ja ”pojat” kun he 
kutsuivat tai ohjasivat lapsia. Käytäntöä perusteltiin sillä että lapset kuiten-
kin olivat joko tyttöjä tai poikia. Tosin myös kerrottiin, että ”tytöt ja pojat”-
käsitteen käyttö tuntui väärältä silloin, kun puhuteltiin lapsiryhmää jossa 
tiedostettiin olevan lapsi, jonka kokemus omasta sukupuolestaan ei täysin 
vastannut ympäristön käsitystä hänen sukupuolestaan.  
 

Kun meitä on tyttöjä ja poikia, niin se että ei sais käyttää tai 
sanoo enää että tyttöjä ja poikia, niin se on itelle semmonen 
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että… tyttöhän on tyttö. Mut sen ymmärtää siinä kohtaa, et 
jos olis semmonen lapsi joka ei… niin siinä kohtaa ehkä se ty-
töttely ja pojittelu… et se lähtee siitä lapsesta, käytetäänkö 
poikaa vai tyttöä vai nimeä. Mut just tämmönen lapsi joka 
haluaa olla poika, niin se että sitten koko aika tytöttele jos se 
tuntuu hänestä pahalta… 

 
Haastatteluissa luetelluissa esimerkkitilanteissa, kuten pukemis- tai ruo-
kailutilanteissa, haastateltavat olivat yhtä mieltä siitä, ettei sukupuoli vai-
kuttunut lapsen kohtaamiseen, auttamiseen tai kannustamiseen. Näissä ti-
lanteissa vaikutti ensisijaisesti lapsen ikä, kehitystaso ja taidot. Kaikkia lap-
sia kannustettiin ja kaikkia lapsia kehuttiin tasapuolisesti hyvästä suoriutu-
misesta. Kukaan haastateltavista ei tunnistanut kehujen, kieltojen tai kan-
nustamisten jakautumista selkeämmin toiselle sukupuolelle, mutta osa 
huomautti toistamiseen, että omaa toimintaa oli vaikeaa arvioida ja että 
mielipide voisi olla erilainen ulkopuolisella henkilöllä, joka tulisi havainnoi-
maan kasvattajien toimintaa päiväkotiin. Arveltiin, että kasvattajien toi-
minta varmasti näyttäisi hyvinkin rajoittuneelta ulkopuolisen silmin mutta 
että toiminnan rajoittuneisuus johtui siitä, että kasvattajat tunsivat lapsi-
ryhmän ja lasten yksilölliset mielenkiinnon kohteet, joiden mukaan lapsia 
ohjattiin tiettyyn toimintaan. 
 
Lasten välisiin keskusteluihin joissa korostui sukupuolistereotypiat tai su-
kupuolittuneisuus, puututtiin kasvattajien toimesta harvoin, paitsi jos kes-
kustelu meni lasten välillä riitaisaksi. Yksi haastateltava toi esiin tilanteen, 
jossa lapsi oli julistanut barbieleikin olevan tyttöjen leikki. Kun kasvattaja 
oli kysynyt lapselta miksi pojat eivät voisi leikkiä barbeilla, lapsi ei ollut kek-
sinyt siihen mitään perusteluita vaan oli lopulta vastannut ”no kyllä ne 
voi”. Esimerkillä haluttiin tuoda esille, että lapsilla yleensä oli oma selkeä 
ennakkoajatus siitä mikä oli tytöille ja pojille kuuluvaa toimintaa, mutta 
keskustelemalla lasten kanssa asiasta, he itsekin huomasivat, ettei kysei-
sille ennakko-oletuksille ole mitään todellisia perusteluita. Toinen haasta-
teltavista kertoi aina kun mahdollista korjaavansa lasten puheet esimer-
kiksi ”tyttöjen jutuista ja poikien jutuista”.  
 

Yleensä vastaa että täällä ei oo mitään tyttöjen juttuja, täällä 
on vaan meidän juttuja. Joskus on voitu keskustella että miksi 
sä ajattelet, että miksi se on tyttöjen juttu. Tilanteet jossa ei 
oo aikaa jäädä juttelemaan niin sanoo vaan, että ku meillä on 
vaan täällä nää meidän yhteiset jutut. 

  
Haastateltavat olivat kuitenkin sitä mieltä, että vaikka lapsilla on jo päivä-
kotiin tullessaan paljon sukupuoliin liittyviä stereotyyppisiä käsityksiä, lap-
set yleisesti suhtautuivat luontevasti ja neutraalisti sukupuolistereotyyp-
pejä rikkoviin muihin lapsiin, tilanteisiin ja asioihin, jotka taas saattoivat 
olla aikuisille hämmentäviä. 



33 
 

 
 

7.2.4 Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen haasteet ja mahdollisuudet  

Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tuomia haasteita ilmeni muutama. 
Vastaavasti mahdollisuuksia oli hankalampi keksiä. Kolme haastateltavaa 
koki, että yksi haasteista oli kodin ja päiväkodin ajatusmaailmojen ristirii-
dat. Varhaiskasvatussuunnitelman mukainen sukupuolisensitiivinen työ-
ote ja siihen liittyvä lapsen mielenkiinnon kohteisiin tarttuminen ja lapselle 
erilaisten vaihtoehtojen tarjoaminen ei välttämättä aina kohdannut lapsen 
huoltajien näkemysten kanssa. Vaikka päiväkodin ilmapiiri ja sen toiminta 
olisi kuinka sallivaa ja sukupuolisensitiivistä, lasten koettiin kotoa saa-
neensa jo selkeät asenteet ja aatteet. Isälle saattoi olla kova paikka tulla 
hakemaan poikaansa päiväkodista, jos tämä oli esimerkiksi hakuhetkellä 
roolileikeissä pukeutunut prinsessamekkoon. Ristiriitaiseen tilanteeseen 
saattoi olla haastavaa löytää kaikkia palveleva ratkaisu, jossa toteutuisi 
sekä ammatilliset arvot että perheen omat arvot. 
 

Mikä on lapsesta lähtevää ja mikä on lapsen perheestä lähte-
vää, ettei niitä sen perheen arvoja tuomitse. Voidaan koittaa 
pikkuhiljaa vaikuttaa ehkä, mutta ei tietenkään sen lapsen 
kautta. Toki päiväkodissa voi sitten avartaa sen lapsen maail-
maa, ilman että lapsi kokee että hänen perheestään ajatel-
laan kummia. 

 
Toinen esiin nostettu haaste oli sukupuolisensitiivisyyden ymmärtäminen 
uudessa varhaiskasvatussuunnitelmassa. Koettiin, että sukupuolisensitiivi-
syys oli terminä nostettu esiin ilman että sitä oli sen enempää avattu. Haas-
tateltavista kukaan ei ollut saanut aiheesta täydennyskoulutusta työn 
kautta ja vain yksi heistä oli opinnoissaan sivuuttanut aihetta.  
 

Se nyt vaan on tossa kielen päällä, että mitäköhän sillä nyt 
loppu viimein haetaan… Onko se sitä mitä me jo tehdään, vai 
haetaanko sillä vielä jotain mitä me ei tajuta mitä meidän pi-
täis tehdä. Että se on ehkä se mikä siinä on, yhtäkkiä se on 
nostettu, ja joka media sitä tuo, mutta mitä sillä oikein hae-
taan? 

 
Se pitäis tuoda esille mikä se oikee idea siinä on, ja keskus-
tella siitä. Että kun se on laitettu sinne [varhaiskasvatussuun-
nitelmaan], mutta sitä ei sitten taas käsitellä et mitä se oi-
keesti arjessa on, että se on vaan sanana siellä. 

 
Tieto on ehkä semmonen mitä vois lisätä ihan yleisesti. Just 
jotain koulutuksia. Ite tuntuu että siitä vois ajatella laajem-
min, jos siihen sais koulutusta. Kun se kuitenkin on pinnalla, 
mutta se yleinen ajattelu nojaa siihen omaan tietämykseen 
ja kokemukseen. Jos sais jotain muita näkökulmia, tietoa ja 
tutkimuksia. 
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Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen parantamisen keinoina pidettiin tiedon 
lisäämistä sekä avointa keskustelua aiheesta työyhteisössä. Kehittävä joh-
taja sekä kehityksenhaluinen työyhteisö koettiin asioina, jotka tällä het-
kellä kannustivat henkilökuntaa aihealueella eteenpäin. Haastateltavista 
yksi pohti sukupuolisensitiivisen kasvatuksen hyötyjä olevan suvaitsevai-
suuden lisääminen sekä erilaisuuden hyväksyminen yhteiskunnassa. Kun 
kyseiset päiväkoti-ikäiset lapset olisivat tulevaisuudessa aikuisia, he voisi-
vat vapaasti valita ammattinsa ja mitä haluavat tehdä, eikä se olisi enää 
mikään ihmettelyn aihe. Toinen haastateltavista kertoi lapsen hyötyvän 
siitä, ettei kasvattaja aseta hänelle ennakko-oletuksia tai rajoita hänen te-
kemisiään hänen sukupuolensa perusteella.  

8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Mitä sukupuolisensitiivisyys mielestäsi tarkoittaa? Tämä kysymys kysyttiin 
jokaiselta tutkimukseen osallistuneelta kasvattajalta. Kasvattajien näke-
mykset siitä mitä sukupuolisensitiivisyydellä tarkoitetaan, vaihtelivat jon-
kin verran eikä käsite ollut kenellekään vieras. Sukupuolisensitiivinen kas-
vatus koostuu monesta eri asiasta: kohdata lapsi yksilönä eikä sukupuo-
lensa edustajana, luoda sukupuolen moninaiselle ilmaisulle salliva ja hy-
väksyvä ilmapiiri, rohkaista lapsia toimimaan ja tekemään valintoja yli su-
kupuolirajojen, tiedostaa yhteiskunnassa vallitsevat sukupuoliroolit ja kä-
sitykset sukupuolesta sekä sukupuolisensitiivisestä näkökulmasta kriitti-
sesti arvioida ja kehittää omaa tapaa toimia varhaiskasvattajana (Alasaari 
& Katainen 2016, 29; Ylitapio-Mäntylä 2012a, 26). Kasvattajien kuvaukset 
sukupuolisensitiivisyydestä jäivät vastauksissa pääosin aika suppeiksi ja yk-
sinkertaisiksi, mutta katsomalla kaikkien yksittäisten vastausten luomaa 
kokonaisuutta, yhtä lukuun ottamatta kaikki edellä mainitut sukupuolisen-
sitiivisen kasvatuksen osa-alueet tulivat vastauksissa esille.  Näkemykset 
olivat kokonaisuudessaan melko yhteneväiset ja siitä voi päätellä, että ai-
heesta on työyhteisössä keskusteltu. 
 
Sukupuolisensitiivisyyteen kuuluva osa-alue jota ei käsitelty yhdessäkään 
kuvauksessa sukupuolisensitiivisyydestä, oli sukupuolen moninaisuus ja 
sen ilmaisulle suvaitseva ja avoin ilmapiiri. Vaikka kasvattajat kysyttäessä 
arvelivat että sukupuolen moninaisuus on päiväkodissa hyväksytty asia, su-
kupuolen moninaisuutta ei tietoisesti oltu käsitelty tai tuotu esille päiväko-
dissa. Ainoastaan yhdessä lapsiryhmässä kerrottiin olevan lapsi tai lapsia, 
jotka ilmaisivat sukupuoltaan moninaisesti. Huuskan & Karvisen (2012, 
47—49) mukaan lapsille olisi monelta kannalta tärkeää puhua sukupuolen 
moninaisuudesta – siitäkin huolimatta, ettei päiväkodissa olisi sukupuol-
taan epätyypillisesti ilmaisevia yksilöitä. Sukupuolen moninaisuutta voi kä-
sitellä lasten tasolla päiväkodin arkisissa tilanteissa, esimerkiksi lukuhet-
kissä, leikkitilanteissa tai vaikka piirustustuokioissa. Päiväkodissa annetulla 
sukupuolen moninaisuutta ymmärtävällä ja kunnioittavalla kasvatuksella 
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voidaan ehkäistä kiusaamista ja parantaa yhdenvertaisuutta yhteiskun-
nassa (Ylitapio-Mäntylä 2016, 286). 
 
Usea kasvattaja toi esiin huolen siitä, ettei sukupuolia saisi sukupuolisensi-
tiivisen kasvatuksen varjossa unohtaa, kieltää tai häivyttää. Jokaisella ihmi-
sellä koettiin olevan oikeus olla joko tyttö tai poika – ja yhden kasvattajan 
mukaan myös jotain siltä väliltä. Toisaalta todettiin, että ”me ollaan silti 
aina tyttöjä tai poikia”, eli ajatusta kahdesta sukupuolesta pidettiin edel-
leen vahvana oletuksena. Sukupuolisensitiivisyys tulkittiin monessa kohtaa 
sukupuolineutraalien arvojen kautta. Termeinä sukupuolineutraalius ja su-
kupuolisensitiivisyys usein sekoittuvatkin, varsinkin yhteiskuntatasolla käy-
dyissä keskusteluissa. Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tarkoitus ei ole 
kuitenkaan häivyttää sukupuolia, vaan antaa tilaa sukupuolien moninai-
suudelle ja purkaa sukupuoliin liittyviä stereotypioita ja käyttäytymismal-
leja (Ylitapio-Mäntylä 2012a, 19). Osa kasvattajista kuitenkin selvästi tie-
dostivat käsitteiden erot tuomalla vastauksissaan esille, että sukupuolisen-
sitiivisyys usein sotkettiin sukupuolineutraaliuteen ja siihen, ettei suku-
puolista saisi ollenkaan puhua. 
 
Kasvattajien mielestä lapsen sukupuoli-identiteetin vaaliminen oli tärkeää, 
mutta sukupuolisensitiivisyys koettiin monessa vastauksessa uhkana lap-
sen sukupuoli-identiteetin kehittymiselle. Tässä näkemyksessä voi sel-
keimmin huomata, ettei sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tarkoitusta ole 
täysin ymmärretty. Ajatus pelkästään kahdesta sukupuolesta kaventaa lap-
sen mahdollisuuksia ilmaista itseään ja asettaa siten tiukat rajat myös su-
kupuoli-identiteetin kehittymiselle (Ylitapio-Mäntylä 2012c, 186). Suku-
puolisensitiivinen kasvatus pyrkii antamaan lapselle mahdollisuuden il-
maista ja toteuttaa itseään monella eri tavalla hyväksyvässä ja kannusta-
vassa ympäristössä. Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa ei pyritä teke-
mään tytöistä poikia tai päinvastoin, niin kuin kasvattajien sukupuoli-iden-
titeetin kehittymiseen liittyvistä näkemyksistä voisi olettaa. Sukupuolisen-
sitiivisellä kasvatuksella ei pyritä muuttamaan lapsia, vaan sillä pyritään 
vaikuttamaan yhteiskunnan ylläpitämiin sukupuolistereotyyppisiin käsityk-
siin ja käytäntöihin muokkaamalla aikuisten käsityksiä ja toimintaa. (Katai-
nen 2016, 9.) 
 
Kasvattajat vieroksuivat sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa sitä, ettei-
vät saisi enää käyttää käsitteitä ”tytöt” ja ”pojat”. Tätä perusteltiin sillä 
että lapset päiväkodissa kuitenkin olivat joko tyttöjä tai poikia. Kasvattajien 
tarve saada käyttää ilmaisua ”tytöt ja pojat” puhutellessaan lapsia on su-
kupuolisensitiivisestä näkökulmasta ongelmallinen. Ongelmallisuutta lisää 
se, että sitä ei suoranaisesti koettu tai laskettu sukupuolittuneeksi käytän-
nöksi. Vaikka kyseinen ilmaisu ei itsessään aiheuta sukupuolten välistä 
epätasa-arvoa, se kuitenkin korostaa mielikuvaa pelkästään kahdesta su-
kupuolesta ja vahvistaa sukupuolten vastakkainasettelua. Sukupuolikäsit-
teiden käyttäminen kategorisoi kysymättä lapsen jompaankumpaan suku-
puoleen, joka ei toimintatapana tue lapsen yksilöllistä kohtaamista. (Teräs 
2012, 115; kts myös Henkel & Tomičić 2009, 102.) Ylitapio-Mäntylä (2012a, 
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17) korostaa, että sukupuolia ei pitäisi jakaa kahtia, sillä lapset ovat suku-
puolten rajojenkin sisällä erilaisia keskenään. Kaikilla tytöillä ei ole tyt-
töydestä eikä kaikilla pojilla poikuudesta yhteneväisiä kokemuksia joihin 
voisivat tai haluaisivat samaistua. Osa kasvattajista pohtivatkin sukupuoli-
termien käyttämistä lasten puhutteluun silloin kun lapsiryhmässä oli lapsi 
joka ei samaistunut biologiseen sukupuoleensa. 
 
Sekä kyselylomakkeiden että haastattelujen perusteella kasvattajat koki-
vat sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutuvan lapsiryhmissään hyvin. 
Lapsille annettiin päiväkodissa mahdollisuus toteuttaa itseään vapaasti ja 
lapsia kannustettiin tekemään sitä mistä pitivät tai olivat kiinnostuneita, oli 
se sitten lapsen sukupuolelle tyypillinen asia tai ei.  Sukupuolisensitiivinen 
kasvatus koettiin toteutuvan hyvin sillä perusteella, että lasten sukupuoli-
rajoja ylittävä käyttäytyminen oli päiväkodissa hyväksyttyä eikä lasten toi-
mintaa ohjattu tai rajoitettu sukupuolen perusteella. Sukupuolisensitiivi-
sen kasvatuksen koettiin myös toteutuvan lapsen yksilöllisen ja sensitiivi-
sen kohtaamisen kautta, vaikka niihin ei aina liittynyt sukupuolisensitiivi-
nen näkökulma.  Erilaisiin valintoihin rohkaiseminen tai uusien kokemus-
maailmojen luominen tuotiin esille vain muutamassa vastauksessa. Tästä 
voi päätellä, että kasvattajan rooli sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa 
koettiin pääasiassa passiivisena: lapsen olemisen, valintojen ja tekemisten 
suvaitsevana hyväksyjänä. Aktiivisen roolin voisi ajatella tarkoittavan konk-
reettista toimintaa, jonka kautta stereotyyppisiä sukupuolikäsityksiä ja -
rooleja haastettaisiin, sukupuolen moninaisuudelle annettaisiin sijaa ja 
joka kannustaisi lapsia kokeilemaan uusia asioita sukupuolirajojen ja leik-
kinormien ulkopuolella. On hyvä, että kasvattajien toiminta on yltänyt jo 
niinkin pitkälle. Passiivisesta roolista kasvattajat voivat itsereflektoinnin 
kautta helposti siirtyä aktiiviseen rooliin. 
 
Vanhojen näkemysten mukaan poikia kuvaillaan aktiivisina, rohkeina, huu-
morintajuisina ja seikkailunhaluisina, ja tyttöjä puolestaan hyvin käyttäyty-
vinä, hiljaisina ja ahkerina. Nämä käsitykset sukupuoliin kuuluvista ominai-
suuksista elävät yhä edelleen vahvoina nyky-yhteiskunnassa. (Vuorikoski 
2005, 34.) Vastauksissa moni kasvattaja kertoi tiedostavansa tämäntyyppi-
set stereotyyppiset sukupuolikäsitykset ja ennakko-oletukset. Omaa työ-
otetta osattiin arvioida ja tarkastella kriittisesti, joka on tärkeä taito oman 
toimintansa kehittämisen kannalta. Tiedostaminen ja kyseenalaistaminen 
ovat kasvattajan tärkeimpiä työkaluja sukupuolisensitiivisessä kasvatuk-
sessa (Ylitapio-Mäntylä 2016, 286). 
 
Haastattelu- ja kyselylomakeaineistossa esiintyi pientä ristiriitaa sukupuo-
len vaikutuksesta lapsen kohtaamiseen. Haastateltavilla ei tullut spontaa-
nisti mieleen mitään tilanteita jossa sukupuoli olisi vaikuttanut lapsen koh-
taamisen tai häneen kohdistuneisiin odotuksiin, ja olivat pääosin sitä 
mieltä, että sukupuoli ei enää nykypäivänä vaikuta lapsen kohtaamiseen. 
Kyselylomakevastaukset koskien samaa kysymystä pääosin puolsivat sitä, 
että lapsen sukupuoli ja siihen liittyvät stereotyyppiset käsitykset edelleen 
jollain tasolla vaikuttivat lapsen kohtaamiseen. Voidaan pohtia, vaikuttiko 
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haastatteluiden ja kyselylomakkeiden tulosten osittaiseen ristiriitaan mah-
dollisesti se, että haastateltavat antoivat spontaaneja vastauksia eikä 
heille välttämättä siinä hetkessä tullut mieleen selkeitä tilanteita jossa su-
kupuoli olisi vaikuttanut lapsen kohtaamiseen. Kyselylomakkeeseen vas-
tanneilla oli käytössään reilusti aikaa pohtia ja muotoilla vastauksiaan. 
 
Tutkimuksessa kasvattajat toivat monesti esiin asioita kuten mieltymykset 
ja ominaisuudet, jotka koettiin olevan sukupuolelle tyypillisiä ja jotka käy-
tännössä myös toteutuivat. Yksi kasvattaja kertoi esimerkin pojasta jonka 
mielenkiinto rajoittui pelkästään autoihin, vaikka hänelle oli yritetty tarjota 
nukkejakin. Voidaan olettaa, että edellä mainittua esimerkkiä haluttiin 
muiden käytännönesimerkkien joukossa pitää osoituksena siitä, että suku-
puoliin todella liittyy niille ominaisia sosiaalisia piirteitä. On hyvä kriittisesti 
pohtia miksi koetaan, että sukupuolistereotypiat ilmenevät lapsen käytök-
sessä siitäkin huolimatta, että niille yritetään tarjota vaihtoehtoa.  
 
Henkelin & Tomičićin (2009, 54) mukaan ihmisillä on tapana huomioida 
asiat jotka vahvistavat omia kokemuksia ja ajatuksia. Asiat jotka kyseen-
alaistavat omat oletukset jäävät usein huomiotta. Sukupuolisensitiivisestä 
näkökulmasta voidaan ajatella, että ajatustavaltaan sukupuolinormatiivi-
set ihmiset useimmiten huomaavat ja korostavat lapsen käytöksessä asi-
oita jotka antavat vahvistuksen omalle näkemykselle siitä, että lapsi käyt-
täytyy sukupuolelleen ominaisella tavalla. Kun lapsi keksiikin leikin tai mie-
lenkiinnon kohteen joka ei enää ole sukupuolelle ominainen, sitä ei vastaa-
valla tavalla huomioida, tai se ajatellaan ohimenevänä ilmiönä jolle pyri-
tään löytämään looginen selitys (Alasuutari 2012, 134). Sukupuolistereo-
tyyppistä käytöstä voidaan myös perustella sillä, että lapset ovat aktiivisia 
oppijoita jotka havainnoimalla ympäristöään, toistamalla kuulemaansa pu-
hetta ja matkimalla aikuisten ja muiden lasten toimintaa oppivat käyttäy-
tymään ja toimimaan odotusten mukaan (Ylitapio-Mäntylä 2012a, 15; kts 
myös Ylitapio-Mäntylä 2012b, 72).  
 
Lisäksi on hyvä ottaa huomioon, että uusien lelujen ja lapselle vieraiden 
leikkien esittely on tärkeää (Henkel & Tomičić 2009, 51). Haastatteluissa 
yksi lastentarhanopettajista korostikin aikuisen roolin tärkeyttä, kun lap-
selle esitellään uusi lelu tai häntä rohkaistaan uuteen tapaan leikkiä: aikui-
nen näyttää lapselle mallia ja motivoi tätä uusiin leikkeihin omalla eläyty-
misellään ja heittäytymisellään. Aikaisempaa esimerkkiä pojasta joka ei 
kiinnostunut nukesta voidaan reflektoida tästä näkökulmasta – oliko lap-
selle annettu pelkkä mahdollisuus leikkiä nukella, vai oliko hänelle annettu 
mahdollisuus innostua nukella leikkimisestä?  
 
Sukupuolirajoja rikkovan lapsen tunnustettiin herättävän hämmennystä 
varsinkin silloin, kun kyseessä oli tyttömäisesti käyttäytyvä poika. Samassa 
asiayhteydessä kasvattajat myös korostivat tärkeyttä olla näissä tilanteissa 
näyttämättä omia reaktioitaan ja tunteitaan ulospäin, koska omien reakti-
oiden tiedostettiin vaikuttavan lapsiin. Huuskan & Karvisen (2012, 33) mu-
kaan näiden tilanteiden herättämä hämmennys johtuu siitä, ettei kokemus 
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vastaa kasvattajan omaa kasvatusta tai siitä, että lapsen sukupuolen il-
maisu tai kokemus ei vastaa sukupuoleen liittyviä stereotyyppisiä odotuk-
sia. Samalla todetaan, että aikuisessa näkyvä hämmennys herkästi tarttuu 
lapsiin ja luo lapselle kuvan siitä, että hänen toiminnassaan tai kokemuk-
sessaan on jotain outoa. Tutkimustuloksissani toistui kasvattajan kokemus 
lapsena saadun kasvatuksen vaikutuksista omiin asenteisiin ja reaktioihin.  
 
Alasaaren & Kataisen (2016, 15) tekemässä selvityksessä kerrotaan suku-
puolirajojen ylitysten olevan suotavampia pienille lapsille, joka vahvistaa 
tämän tutkimuksen tuloksia. Moni kasvattaja kertoi, että pienten lasten 
keskuudessa sukupuolirajoja rikkova käytös tai leikki koettiin luonnolli-
sena, mutta isompien lasten samanlainen rajojen rikkominen koettiin vas-
taavasti hämmentävänä. Pienemmät lapset nähtiin lapsina eikä vielä sel-
keästi oman sukupuolensa edustajina. Ylitapio-Mäntylä (2012b, 73) vahvis-
taa, että mitä isommaksi lapsi kasvaa, sen vahvemmin sukupuoli rajoittaa 
leikkejä ja käyttäytymistä. Fahlerin ja Mannilan (2016) tutkimuksessa ker-
rotaan myös samanlaisesta ilmiöstä. 
 
Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen suurimmaksi haasteeksi lueteltiin per-
heiden kanssa eroavat arvot. Kinnusen & Reijosen (2016) opinnäytetyössä 
tutkimustulokset valottavat samoja haasteita: perheiden asenteet suku-
puolirooleja kohtaan. Tutkimuksessani nostettiin myös esiin haasteellisuus 
ymmärtää sukupuolisensitiivisen kasvatuksen merkitystä uudistetussa var-
haiskasvatussuunnitelmassa. Sukupuolisensitiivisen kasvatuksen mahdolli-
suuksia ei haastatteluissa käsitelty kovin laajasti, mutta niihin lueteltiin 
muun muassa suvaitsevaisuuden lisäämisen ja erilaisuuden hyväksyminen 
yhteiskunnassa. Ylitapio-Mäntylä (2012a, 19) vahvistaa, että sukupuolisen-
sitiivisellä kasvatuksella voidaan lisätä suvaitsevaisuutta luomalla erilai-
suutta arvostava ilmapiiri. Erilaisuuden hyväksymisellä ja ilmapiiriä paran-
tamalla varhaiskasvatuksessa voidaan ehkäistä erilaisuudesta johtuvaa 
kiusaamista.  
 
Kasvattajat suhtautuivat pääasiassa myönteisesti sukupuolisensitiiviseen 
kasvatukseen, joskin sen korostamista ja tarpeellisuutta kyseenalaistettiin 
jossain määrin. Aihe koettiin tärkeäksi, ja monen kasvattajan mielestä oli 
hyvä että aihe oli nostettu esiin ja että siitä keskusteltiin. Tiedon lisäämi-
nen koettiin kuitenkin tarpeelliseksi.  Kyselyssä 59 % oli täysin samaa 
mieltä ja 41 % osittain samaa mieltä väitteen kanssa, että sukupuolisensi-
tiivisyys on tärkeä arvo omassa työssä. Sukupuolisensitiivistä kasvatusta pi-
dettiin myös lapsen kannalta tärkeänä, mutta vastausvaihtoehtojen vas-
taukset asettuivat hieman eri lailla; 29 % oli väitteen kanssa täysin samaa 
mieltä, ja 71 % vain osittain samaa mieltä. Tämä oli mielenkiintoinen eriä-
väisyys, johon kyselylomakkeessa ei kuitenkaan kysytty erikseen peruste-
luja, ja jota siten on mahdotonta tulkita sen enempää. Olettamus voisi kui-
tenkin olla, että sukupuolisensitiivisyys nähtäisiin tärkeämpänä arvona 
juuri lapsen näkökulmasta, koska sukupuolisensitiivisyys antaa lapselle laa-
jemmat raamit toteuttaa ja ilmaista itseään päiväkodissa. Tärkeimpänä 
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voidaan kuitenkin pitää kasvattajien myönteistä suhtautumista sukupuoli-
sensitiivisyyteen, heidän toivetta tiedon lisäämisestä sekä heidän halua 
vahvistaa sukupuolisensitiivistä kasvatusta päiväkodissaan. 
 
Varhaiskasvatuksen ammattilaiset saavat koulutuksensa tällä hetkellä yli-
opistosta, korkeakoulusta tai ammattikoulusta. Koulutukset eroavat toisis-
taan paljon, eikä niihin sisälly yhteistä opintokokonaisuutta, joka käsittelisi 
tasa-arvoa, sukupuolta ja sukupuolen moninaisuutta. (Alasaari & Katainen 
2016, 19.) Lausunnossaan uudistettujen varhaiskasvatussuunnitelman pe-
rusteiden luonnoksesta Naisasialiitto Unioni (2016) korostaa, että olisi tär-
keää kouluttaa varhaiskasvatushenkilökuntaa sukupuolisensitiivisyydestä. 
Ilman koulutusta on vaarana, että sukupuolisensitiivisyys jää varhaiskasva-
tussuunnitelmaan pelkäksi termiksi joka ei konkreettisesti toteudu var-
haiskasvatuksessa. 
 
Tieto- ja koulutustaso sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta ovat tutki-
mustuloksista tehtyjen johtopäätösten mukaan hieman ristiriidassa kas-
vattajien vaihteleviin näkemyksiin sukupuolisensitiivisen kasvatuksen tar-
koituksesta ja kasvattajien kokemuksin siitä, että sukupuolisensitiivinen 
kasvatus toteutuu päiväkodissa hyvin. 41 % kyselyyn vastanneista oli eri 
mieltä väitteen kanssa, että oli saanut sukupuolisensitiivisestä kasvatuk-
sesta tarpeeksi tietoa. Kukaan ei ollut väitteen kanssa täysin samaa mieltä. 
Kuitenkin 94 % vastaajista koki sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteu-
tuvan päiväkodissa hyvin. Pohdin samaa kuin Kinnunen & Reijonen (2016, 
36) tutkimuksessaan: voiko sukupuolisensitiivinen kasvatus toteutua päi-
väkodissa hyvin, jos kasvattajilla ei ole siitä tarpeeksi tietoa tai koulutusta? 
Kasvattajilla oli paljon hyviä ja myönteisiä näkemyksiä sukupuolisensitiivi-
sestä kasvatuksesta, ja he kertoivat, että asiasta on paljon keskusteltu päi-
väkodissa. Työyhteisössä olisi hyvä edelleen yhdessä pohtia sukupuolisen-
sitiivisyyden ydintarkoitusta ja siihen liittyviä käsitteitä, jotta kielteiset 
asenteet jotka esimerkiksi sukupuolineutraaliuteen usein liittyy, saataisiin 
kitkettyä pois. Kun väärinymmärryksistä on päästy eroon, sukupuolisensi-
tiivisen kasvatuksen merkitys ja hyöty todennäköisesti ymmärretään pa-
remmin. Tiedon lisääminen sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta voidaan 
olettaa vahvistavan sen toteutumisesta. 

9 POHDINTA 

Opinnäytetyön suunnittelu alkoi alkuvuodesta 2017 kun päätin tulevan 
tutkimukseni aiheen ja sen rajauksen, ja aloin perehtymään siihen liitty-
vään teoriaan. Tilaaja opinnäytetyölle löytyi syyskuussa. Alkuperäinen 
suunnitelmani oli aloittaa opinnäytetyön aktiivinen tutkimusvaihe loka-
kuussa 2017 ja nopealla aikataululla saada se valmiiksi marraskuun lop-
puun mennessä. Opinnäytetyöprosessin alkuvaiheisiin meni kuitenkin 
odotettua enemmän aikaa, eikä omia ajallisia resursseja lopulta ollutkaan 
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saada tutkimustyötä tehtyä niin nopeasti. Jälkeenpäin ajatellen opinnäyte-
työn prosessin pitkittyminen oli hyvä asia. Aikaa jäi ideoiden ja asioiden 
hautomiselle ja kehittämiselle. 
 
Aineiston analysointi oli mielenkiintoista, joskin yllättävän aikaa vievää. Ky-
selylomakkeisiin tuli laajoja vastauksia, joita oli hankalampi eritellä asiayh-
teyksistä ja sijoittaa teemojen alle. Haastatteluaineistot olivat helpommin 
pilkottavissa teemoihin. Niin kuin Eskola & Vastamäki (2015, 38) toteaa, 
viimeistään analysointivaiheessa huomaa aina jotain joka jäi puuttumaan 
tai joka olisi pitänyt tehdä toisin. Haastatteluja litteroidessani mieleen 
nousi monta tarkentavaa kysymystä, jotka eivät tulleet haastattelutilan-
teissa mieleen. Hyödyllistä olisi ehkä ollut ensin tehdä kysely ja kyselyn vas-
tauksien perusteella suunnitella haastattelut. Haastateltavien vastauksiin 
olisi varmasti vaikuttanut kyselylomakkeen näkeminen tai haastattelurun-
gon saaminen ennen itse haastattelutilaisuutta. Toiveenani oli spontaanit 
vastaukset, mutta osaan teemoista vastaukset olisivat ehkä olleet erilaisia, 
jos haastateltavat olisivat saaneet mahdollisuuden miettiä teemoja etukä-
teen. 
 
Aineistonkeruumenetelmiä pohtiessani, suurimpana huolenaiheenani oli 
aineiston kattavuus. Alkuperäisenä suunnitelmana oli kerätä aineisto pel-
kästään kyselylomakkeilla. Karimin ja Orajärven tutkimuksessa (2015, 48) 
kerrotaan, että osa kyselylomakkeisiin vastanneista kertoi jättäneensä vas-
taamatta kyselyyn aiheen tuntemattomuuden takia. Itsellänikin oli juuri se 
pelko mielessä, että aihe karsisi vastaajia tuntemattomuutensa ja kiinnos-
tamattomuutensa vuoksi, ja että tutkimusaineisto jäisi liian suppeaksi. 
Vaikka vastausprosentti jäi vain 64 % ja päiväkodin johtaja itsekin sanoi 
olevansa hieman pettynyt vastausten alhaiseen määrään, olin kuitenkin 
todella tyytyväinen kyselylomakeaineiston sisältöön. Kokonaisuudessaan 
vastaukset olivat todella antoisia. Suurin osa vastaajista oli vastannut aja-
tuksella ja tulkintani mukaan avoimesti ja rehellisesti kaikkiin kysymyksiin.   
 
Tämän perusteella kyselylomakkeiden käyttö olisi sellaisenaan riittänyt sa-
maan tarpeeksi laajan aineiston kokoon. Haastattelut toivat tutkimukseen 
kuitenkin vielä kattavampaa aineisto. Vaikka kyselylomake- ja haastattelu-
aineistot pääasiassa vahvistivat toisiaan, haastatteluilla sain kasvattajilta 
tutkimukseen syvällisempää pohdintaa, joka täydensi tutkimustuloksia. 
Haastattelut olivat mielestäni onnistuneita, sisällöltään myös erittäin an-
toisia, sekä opettavaisia itselleni jolle haastattelijan rooli oli uusi. 
 
Haastatteluissa käsiteltiin kahta aihetta, jotka olisivat mielestäni jatkotut-
kimusten kannalta mielenkiintoisia. Ensimmäinen aihe jatkotutkimukseen 
nousi esiin päiväkodin ja perheen välisestä yhteistyöstä sukupuolisensitii-
visyyden näkökulmasta. Haastateltavat kertoivat, että sukupuolistereo-
tyyppistä käytöstä ja ajatusmaailmaa tulee lapsen mukana päiväkotiin jo 
kotoa, eikä kaikkien vanhempien ole helppo hyväksyä sukupuolirajoja ylit-
täviä lasten leikkimiä leikkejä päiväkodissa. Mielenkiintoista olisi selvittää 



41 
 

 
 

perheiden näkökulmia varhaiskasvatussuunnitelmassa esiin nostetulle su-
kupuolisensitiivisyydelle, miten se ymmärretään, miten sen toteutuminen 
koetaan ja millaisena arvona sitä pidetään. Toisena potentiaalisena jatko-
tutkimusaiheena olisi kasvattajien työn havainnointi. Kasvattajat kertoivat 
itsekin, että omaa työotetta oli vaikea itse arvioida ja että ulkopuolisen 
tarkkailijan silmin heidän toiminta mahdollisesti näyttäisi erilaiselta kuin 
miltä kasvattajat itse näkivät sen. Olisi mielenkiintoista tehdä videohavain-
toja kasvattajien työstä päiväkodin arjessa ja verrata sukupuolisensitiivi-
sestä näkökulmasta videoitua kasvatustyötä henkilökunnan omiin koke-
muksiin toimintatavoistaan. Kokemuksissa ja havainnoissa ei välttämättä 
olisi eroja, mutta videokuvaus saattaisi tuoda esiin piiloon jääviä käytän-
töjä ja toimintatapoja jotka kasvattajalle itselleen helposti voi jäädä huo-
maamatta. 
 
Tutkimusaineistosta sain kahteen ensimmäiseen tutkimuskysymykseeni 
selkeät vastaukset. Siitä päättelen, että tutkimusmenetelmäni, kyselylo-
makkeiden kysymykset ja haastatteluiden teemat olivat tarkoituksenmu-
kaisia. Viimeiseen kysymykseen koskien sukupuolisensitiivisen kasvatuk-
sen mahdollisuuksia ja haasteita kasvattajilla oli hankalampaa keksiä vas-
tauksia. Kysymystä oli hankala tarkentaa ilman että siitä olisi tullut liian 
johdatteleva, mutta sen olisi jälkeenpäin ajatellen voinut tutkimuskysy-
myksenä muotoilla hieman eri lailla. Vaikka vastaukset kolmanteen tutki-
muskysymykseen eivät olleet yhtä monipuolisia kuin vastaukset kahteen 
ensimmäiseen kysymykseen, koen kuitenkin että sain tarvittavat vastauk-
set siihenkin.  
 
Kasvattajat olivat myönteisiä sukupuolisensitiivisyyttä kohtaan ja kokivat 
sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutuvan päiväkodissa hyvin. Suku-
puolisensitiivisyyttä ja sen toteutumista voisi vielä yksinkertaisilla keinoilla 
kuten esimerkiksi kasvattajien itsereflektoinnilla vahvistaa päiväkodin var-
haiskasvatustoiminnassa. Tutkimuksen tarkoitus ei ollut tuoda esiin mah-
dollisia epäkohtia kasvattajien varhaiskasvatustyössä, vaan tavoitteena oli 
antaa päiväkodin kasvattajille mahdollisuus tarkastella ja vahvistaa omaa 
sukupuolisensitiivistä työotettaan. Toivon, että opinnäytetyöni on voinut 
toimia yhteistyöpäiväkodin henkilökunnan välineenä reflektoida ja vahvis-
taa sukupuolisensitiivisyyttä työyhteisössä. 
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KYSELYLOMAKKEEN SAATEKIRJE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Saatekirje 

15.11.2017 

 

Hyvä XXX:n päiväkodin kasvattaja, 

 

Olen sosionomiopiskelija Hämeen Ammattikorkeakoulusta. Teen opinnäytetyötä sukupuolisen-

sitiivisestä kasvatuksesta varhaiskasvatuksessa, ja opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää var-

haiskasvatushenkilöstön näkemyksiä ja kokemuksia sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta ja 

sen toteutumisesta varhaiskasvatuksessa. 

Tutkimusaineiston kerään sekä yksilöhaastatteluilla, että kyselylomakkeilla. Kyselylomakkeet 

jaetaan koko henkilökunnalle ja toivon, että mahdollisimman moni vastaisi kyselyyn. Kyselyyn 

vastaaminen tehdään nimettömästi ja kyselylomakkeen voi vastaamisen jälkeen sulkea vastaus-

kuoreen. Vastausaikaa on 25.11 asti, jonka jälkeen kerään kyselylomakkeet päiväkodilta. Kaikki 

vastaukset käsitellään luottamuksellisesti ja kerätty aineisto hävitetään tutkimustyön valmistut-

tua.  

 

Kiitos vastauksista jo etukäteen! 

 

Ystävällisin terveisin, 

Lotta Wasenius 

Sosionomiopiskelija HAMK 

lotta.wasenius@student.hamk.fi 

050-XXXXXXX 
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