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ABSTRACT 

 
The aim of the thesis was to find out how to enable playing in early child-
hood education in a gender-sensitive manner, according to the views of 
early education teachers. The aim of the thesis was also to find out what 
kind of everyday situations are perceived as challenging or easy to enable 
gender-sensitive play in early childhood education. The study was carried 
out in a daycare centre in the municipality of Pirkanmaa. 
 
The theoretical basis of this thesis discusses the National Core Curriculum 
for Early Childhood Education (2018), Act on Early Childhood Education 
and Care and source literature based on gender sensitivity and play. Gen-
der sensitivity and play were examined from the perspective of the child's 
learning and development. The thesis was carried out as a qualitative 
study. The material was obtained with a questionnaire that contained both 
closed-ended and open-ended questions. The forms were sent to early ed-
ucation teachers by email. The responses were analyzed by thematizing 
 
According to the results, early childhood educators feel that the gender-
sensitive educational approach is important for the child's learning and de-
velopment. This also enables equal play, which allows the child to safely 
cross the boundaries of gender. The results showed that the main obsta-
cles to gender-sensitive play were that the professionals have an outdated 
idea of gender roles, too established practices and lack of knowledge about 
encountering a child in a gender-sensitive way. As opportunities, the re-
spondents mentioned an interest and need for further information and a 
will to give children free hands when choosing a play, thus the child's in-
terests can be realized without the influence and preconceptions of an 
adult. 
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1 JOHDANTO 

Tyttö haluaa leikkiä rallileikkejä autoilla ja pojalle kelpaavat vain vaalean-
punaiset hiekkalapiot ulkoleikkeihin. Millaisia tuntemuksia meissä herät-
tää lapsi, joka venyttää toiminnallaan totuttuja sukupuolirajoja? Leikin 
avulla lapsi oppii koko ajan uusia asioita itsestään, ihmisistä ympärillään 
sekä omasta elinympäristöstään. Kasvattajan rooli ja toimintatapa sekä 
kasvatusperiaatteet ovat haaste tai mahdollisuus leikille.  
 
Koen sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen antavan lapselle kuulluksi ja 
nähdyksi tulemisen kokemuksen omana itsenään, jolloin hänen yksilölliset 
tarpeensa toteutuvat varhaiskasvatuksessa. Aihe on ajankohtainen, sillä 
Varhaiskasvatuksensuunnitelman perusteissa (OPH 2018) sukupuolisensi-
tiivisyys ja leikki on tuotu vahvasti esille pedagogisesta näkökulmasta. Kan-
nustava oppimisympäristö tukee lapsen vahvuuksia ja kiinnostuksen koh-
teita sekä antaa lapselle mahdollisuuden sensitiivisesti opetella uusia asi-
oita ja taitoja. 
 
Leikin tärkeyttä korostetaan Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 
2018, ja leikin yhteydessä painotetaan kasvattajan sensitiivisyyttä. Sensi-
tiivinen kasvattaja kykenee antamaan lapsille vapauden leikkiä juuri sellai-
sia leikkejä, kuin lapsi haluaa. Kasvattajan tulee tutustua siihen todellisuu-
teen, jota lapsen leikeistä heijastuu. Leikkien kautta lapset heijastavat 
usein sukupuoleen liittyviä tekoja tai toimintoja. (Huuska & Karvinen, 
2012, s. 31) Sensitiivinen kasvattaja huomioi sensitiivisyyden myös suku-
puolen suhteen. Kasvattaja ei voi pakottaa lasta mihinkään sukupuoliseen 
rooliin tai muottiin, lapsi saa kokeilla turvallisesti leikin kautta sukupuolel-
leen epätyypillistä toimintaa. (Ylitapio-Mäntylä, 2012a, s. 64)  
 
Sukupuolisensitiivisyydestä löytyy paljon kirjallisuutta, mutta tietoa siitä, 
kuinka leikit mahdollistetaan lapsille sukupuolisensitiivisesti, on vaikeampi 
löytää. Varhaiskasvatuksen kentällä kaivataan pedagogista keskustelua 
siitä, mitä sukupuolisensitiivisyys oikeasti tarkoittaa ja miten sen toteutu-
minen lasten leikeissä mahdollistetaan päiväkodissa. Opinnäytetyössäni 
tutkin, kuinka sukupuolisensitiivisyys näkyy ja mahdollistuu lasten lei-
keissä, pirkanmaalaisen kunnan päiväkodissa. Tutkimuksessa selvitän var-
haiskasvatuksen opettajien kokemuksia ja näkemyksiä sukupuolisensitiivi-
syydestä. Tuon esille arjen tilanteet, jotka saivat varhaiskasvatuksen opet-
tajat kokemaan sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen haastavaksi, sekä 
millaiset tilanteet he kokevat helpoiksi sukupuolisensitiivisen kasvatuksen 
toteuttamiseksi.  
 
 



2 
 

 
 

2 SUKUPUOLISENSITIIVINEN VARHAISKASVATUS 

Avaan Sukupuolisensitiivisyyden käsitettä tässä luvussa sekä tarkastelen 
varhaiskasvatusta ja sen perusteita niitä käsittelevien asiakirjojen avulla, 
jotka muodostavat pohjan sukupuolisensitiiviselle kasvatusotteelle lasten 
kanssa toimimiseen varhaiskasvatuksessa.  

2.1  Hjalli-pedagogiikasta tähän hetkeen 

Sukupuolisensitiivistä kasvatusta kehitettiin 1980-luvulla Islannissa, jossa 
Hjalli-päiväkodissa henkilöstö oli huomannut poikien saavan enemmän ti-
laa, huomiota, materiaaleja, resursseja sekä puheaikaa tyttöihin verrat-
tuna. Syyksi oli ajateltu toimiminen sekaryhmissä, joiden koettuun estävän 
lapsia innostumasta uusista leikeistä ja taidoista, jotka koettiin toiselle su-
kupuolelle ominaisempina toimintoina. Tämän huomion herättämänä päi-
väkodissa kehitettiin toimintoja, joissa lapsia kehotettiin ja ohjattiin tietoi-
sesti ylittämään sukupuolinormeja. Tyttöjä rohkaistiin muun muassa rei-
lumpaan tilanottoon ja poikia rohkaistiin näyttämään tunteitaan sekä lä-
hestymään fyysisesti. Näiden havainnointien pohjalta kehittyi Hjalli-peda-
gogiikka, jossa lähestytään lapsia ja heidän kiinnostuksen kohteitaan tasa-
arvoisesti, jumiutumatta sukupuolirooleihin ja rajoihin. (Paumo, 2012, s. 
142) 
 
Tanskassa kehitettiin myös kompensoivaa pedagogiikkaa 1980 luvulla, jol-
loin oli ajatuksena tukea lapsille niiden kykyjen ja taitojen harjaannutta-
mista, joihin yhteiskunnassa ei muuten vielä kannustettu sukupuolen pe-
rusteella. Taustalla pedagogiikoilla oli ajatus sukupuolten oletetuista 
eroista. Tässä pedagogiikassa painotettiin lapsen toimijuutta, eikä tarkas-
teltu aikuisten toimintaa tai ajatusmallia. (Naisasialiitto Unioni, n.d.)  
 
Ruotsissa, sukupuolisensitiivisen kasvatusasenteen juuret johtavat 90-lu-
vulla Gävlen kuntaan, jossa toteutettiin sukupuoli tasa-arvohankkeen 
myötä videointia kasvattajien toiminnasta päiväkodissa. Videointiin osal-
listuneet kasvattajat olivat olettaneet toimintansa olleen tasa-arvoisesta 
sukupuolten välillä, mutta videoimalla saatu materiaali oli osoittanut 
heille, että sukupuolten välillä oli epätasa-arvoista kohtelua, auttamistilan-
teissa sukupuolten välillä sekä päivittäisissä kohtaamistilanteissa. Projek-
tissa saadun videointi materiaalin ja haastattelujen pohjalta kehitettiin 
käytäntöjä, joilla pyrittiin kohti tasa-arvoisempaan kohtaamiseen lasten 
kanssa. (Naisasialiitto Unioni, n.d.) 
 
Suomessa sukupuolisensitiivisen kasvatusideologia toteuttaminen varhais-
kasvatuksessa oli ollut lähinnä projektiluontoista.  Keskustelua sukupuol-
ten tasa-arvosta ja kasvatuksesta oli käyty aiemminkin peruskoulun puo-
lella. Kasvuympäristön muokkaamiin sukupuolirooleihin paneuduttiin var-
haiskasvatuksessa kunnolla 1970-luvulla Suomessa, kun neljässä päiväko-
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dissa Helsingin alueella toteutettiin tutkimusta sukupuolittuneesta toimin-
nasta. Kajaanissa 1980-luvun lopulla oli uraauurtava hanke, hankkeessa 
hyödynnettiin videoinnin tuomaa arvokasta tietoa esimerkiksi, miten ai-
kuiset ohjasivat lapsia sukupuolittuneisiin leikkeihin. Käsitteet sukupuoli-
tietoinen ja sukupuolisensitiivinen tulivat mukaan 2000-luvulla varhaiskas-
vatusta koskevaan tutkimuskeskusteluun. (Paumo, 2012, ss. 143—144) 
 
Tasa-arvoinen kohtaamien päiväkodissa hanke aloitti toimintansa vuonna 
2010. Hanke oli Naisasialiitto Unionin hallinnoima ja Opetus- ja kulttuuri-
ministeriön rahoittama. Pilottihanke suunniteltiin päiväkotien tasa-arvo ti-
lanteiden tarkasteluun ja kehittämiseen. Videoimalla päiväkodin arkea ja 
rutiiniksi muodostuneita toimintatapoja, erottuivat sukupuolittuneet käy-
tänteet selvemmin arjessa. Havaintojen perusteella suunniteltiin koulutus, 
jossa tarjotaan varhaiskasvatushenkilöstölle tietoa ja näkökulmia tasa-ar-
voisesta kohtaamisesta sekä sukupuolisensitiivisyydestä. Hanke jatkui 
vuonna 2012, jolloin mukaan tuli Diakonia-ammattikorkeakoulu tehden 
koulutusyhteistyötä. Yhteistyön tarkoituksena oli tarjota koulututusta 
tasa-arvoteemoista sekä työelämäyhteistyön järjestämää täydennyskoulu-
tusta sukupuolisensitiivisyydestä varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatus-
laissa painotetaan laatua ja varhaiskasvatuksen opettajien pedagogista 
osaamista. Sukupuolisensitiivisyyden ja tasa-arvon suunnitelmallinen edis-
täminen lisäävät varhaiskasvatuksen laatua. (Katainen, 2016, s. 8) 

2.2 Varhaiskasvatus 

Opetushallituksen valtakunnalliset määräykset eli Varhaiskasvatuksen pe-
rusteet ovat uudistuneet vuonna 2018, josta jatkossa käytän lyhennettä 
Vasu, Terveyden ja Hyvinvoinnin laitoksesta käytän lyhennettä THL, sekä 
Sosiaali- ja Terveysministeriöstä lyhennettä STM. Edellä mainittuja lyhen-
teitä käytetään arjen keskusteluissa varhaiskasvatuksen henkilöstön sekä 
vanhempien, että yhteistyö tahojen kanssa. 
 
Varhaiskasvatuksen keskeisiä tavoitteita määrittäessä painotetaan var-
haiskasvatuksen tarjoamaa pedagogista kasvatusta. Hoidon ja opetuksen 
muodostamaa yhtenäistä kokonaisuutta, jonka tavoitteena on lapsen kas-
vun ja kehityksen sekä oppimisen tukeminen pedagogisesti ja suunnitel-
mallisesti. (THL, 2019) Vasussa (OPH, 2018) määritellään, miten varhais-
kasvatusta tulee toteuttaa kaupungeissa ja kunnissa. Varhaiskasvatuslaissa 
(2018/580 1 § 3) varhaiskasvatuksen tavoitteisiin on kirjattu lapsen päivit-
täinen terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen. Tarjota tukea suunnitelmal-
lisesti lapsen eri ikäkausina, lapsen iän, kehityksen ja kasvu vaiheen huo-
mioiden. Varhaiskasvatuksessa tavoitteissa on määritelty, myös lapselle 
tarjottavat myönteiset oppimiskokemukset, eri tasoiset ja laaja-alaiset pe-
dagogisesti suunnitellut toiminnot leikissä, liikunnassa sekä kulttuuriperin-
nöissä. 
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Kunta on velvollinen järjestämään varhaiskasvatusta niin laajasti ja sellai-
sin toimintamuodoin kuin kunnassa on tarvetta. Varhaiskasvatusta voi-
daan varhaiskasvatuslain mukaan toteuttaa päiväkotitoimintana, perhe-
päivähoitona tai avoimena varhaiskasvatustoimintana. Varhaiskasvatuk-
sessa opitut taidot vahvistavat lasten osallisuutta sekä aktiivista toimi-
juutta yhteiskunnassa. Huoltajat päättävät lapsen osallistumisesta varhais-
kasvatukseen. Esiopetuksessa olevalla lapsella on oikeus osallistua varhais-
kasvatukseen lain oikeuttamalla tavalla. (OPH, 2018, s. 14)  
 
Hallituksen tasa-arvo- ohjelman 2016–2019 loppuraportissa (STM, 2016, s. 
29) tutkitaan ja tarkastellaan uudistuneita varhaiskasvatuksen perusteita. 
Uudistetut varhaiskasvatuksen perusteet on otettu käyttöön paikallisissa 
sekä lapsen henkilökohtaisissa varhaiskasvatussuunnitelmissa. Sukupuoli-
sensitiivisyys ja yhdenvertaisuus sekä tasa-arvo on nostettu lapsen etua 
edistäväksi toimintavaksi Vasussa. Vasun perusteissa käsitellään myös kat-
tavasti, toimintakulttuuria, oppimisympäristöä ja arvo pohjaa, näiden poh-
jalta voidaan koota lapselle monipuolinen toiminta pohja varhaiskasvatuk-
seen. 
 
Varhaiskasvatuslaissa (2018/580 1 § 3) mainitaan sukupuolten tasa-arvo, 
naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta on säädetty Tasa-arvolaki 
(609/1986 § 1), jonka tarkoituksena on muun muassa parantaa naisten ta-
savertaista asemaa työelämässä, estää syrjintää sukupuolen perusteella 
sekä edistää tasa-arvoa naisten ja miesten välillä. Lain yhtenä tarkoituk-
sena on estää sukupuolen ilmaisuun perustuvaa ja sukupuoli-identiteettiin 
kohdistuvaa syrjintää.  Varhaiskasvatuslaki ja varhaiskasvatussuunnitel-
man perusteet ovat ohjaavia säädöksiä muiden kansainvälisten lainsäädös-
ten lisäksi. Yhdenvertaisuuslaki, Tasa-arvolaki, Euroopan ihmisoikeussopi-
mus sekä YK:n sopimuksista seuraavat: Lapsen oikeuksien sopimus, Yleis-
sopimus ja Julistus alkuperäiskansojen oikeuksista sekä Säädös vammais-
ten henkilöiden oikeuksista. (OPH, 2018, s. 15) 

2.3 Sukupuolisensitiivisyys 

Sukupuolisensitiivisyys on herkkyyttä huomioida sukupuolten erilaiset vai-
kutukset ihmisiin. Sukupuolisensitiivisessä kasvatuksessa tavoitteiksi on 
määritelty antaa kaikille lapsille tasavertaiset mahdollisuudet, lapsi kohda-
taan omana itsenään, yksilöinä, ei oletetun ennakkokäsitteen mukaisen su-
kupuolen edustajina. Sukupuolisensitiivisessä työssä pyritään purkamaan, 
avaamaan ja laajentamaan käsitteitä sukupuoli rooleista sekä purkamaan 
sukupuolittuneita käyttäytymismalleja. Sukupuolisensitiivisyys saatetaan 
helposti sekoittaa sukupuolineutraalisuuteen, mutta sukupuolisensitiivi-
syys ei tarkoita samaa kuin sukupuolineutraalius. Sukupuolisensitiivisessä 
työotteessa eri sukupuoliin liittyvät ja niihin liitetyt stereotypiat sekä käsi-
tykset ovat erityistarkastelun kohteena. Sukupuolineutraali näkökulma sen 
sijaan häivyttää sukupuolierot täysin. (Naisasialiitto Unioni, n.d.) 
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Vasu (OPH, 2018, s. 30) määrittelee läpi asiakirjan, että varhaiskasvatuksen 
tulee olla sukupuolisensitiivistä. Henkilöstön tulee rohkaista lapsia teke-
mään omia valintojaan sukupuoleen huomioimatta muihin henkilöihin si-
dottuja stereotyyppisiä rooleja. Henkilöstön tulee myös tunnistaa lasten 
keskinäisten kohtaamisten eriarvoisia piirteitä, puutua niihin hienotuntei-
sesti sekä johdonmukaisesti. Myönteinen ja kannustava vuorovaikutus 
tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon kehitystä. Sukupuolisensi-
tiivinen kohtaaminen aikuisen kanssa vahvistaa lapsen osallisuutta ja näin 
hänelle tulee myönteinen kokemus, kuulluksi ja nähdyksi tulemisesta 
omana itsenään. Sukupuolesta ei tehdä määrittävää tekijää lapselle, saati 
millaiseksi yksilöksi hän on omassa kehossaan kasvamassa. Lapselle anne-
taan mahdollisuuksia ilmaista itseään juuri sellaisena, millaisena hän tun-
tee itsensä, ilman pelkoa tuomituksi tulemista.  
 
Ahonen (2017, ss. 98—99) toteaa, että on tärkeää huomioida millä tavoin 
määrittelemme lasten sukupuolen ja kuinka tuomme esiin sukupuolen ste-
reotyyppiset määritelmät. Varhaiskasvatuksessa rakennettu sukupuolisen-
sitiivistä arvopohjaa, joka kulkee lapsen mukana aikuisuuteen aina yhteis-
kunnalliseen keskusteluun asti tulevaisuudessa. Ahonen toteaa myös, ettei 
yhdenvartaisuutta tai tasa-arvoisuutta tulla saavuttamaan sukupuolten 
fyysisiä eroja kieltämällä. On tärkeää huomioida millä tavalla puhumme 
lasten leikeistä tai tyttöjen ja poikien väreistä, välttääksemme rakenta-
masta pohjaa stereotyyppiselle kuvalle, joka peilautuu voimakkaasti lap-
siin heihin kohdistetuissa odotuksissa. 

3 SUKUPUOLEN MONINAISUUS 

Sukupuolet on yleisesti määritelty kahteen eri sukupuoleen, naisiksi ja mie-
hiksi. Realistisempaa on nykypäivänä puhua sukupuolten moninaisuu-
desta, kuin vain kahdesta eri sukupuolesta.  Avatessani sukupuolen moni-
naisuuden käsitteitä käytän Seksuaalisen tasavertaisuuden eli Setan julkai-
semaa opasta, joka tehty varhaiskasvatuksen ammattilaisille moninaisten 
lasten ja heidän perheidensä kohtaamiseen. Oppaassa on monipuolisesti 
sekä selkeästi kerrottu sukupuolen moninaisuus, sukupuolisensitiivisyys, 
lapsen oikeus yksityisyyteen ja tieto kehon tunne kasvatuksesta sekä miten 
sukupuolen moninaisuus määritellään myös Vasussa. (Seta n.d.) 

3.1 Intersukupuolisuus 

 
Monet ihmiset voivat elää elämänsä intersukupuolisina tiedostamatta 
asiaa elinaikanaan. Intersukupuolisuudessa kehossa saattaa olla useita eri-
laisia variaatioita, jotka perinteisen tavan mukaan jaetaan kahdelle eri su-
kupuolelle kuuluviksi, sukuelimet ja kromosomit sekä hormonitoiminta, 
heidän kohdallaan ei näitä ominaisuuksia voida määritellä yksiselitteisesti 
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naisten tai miesten kehon osiksi. Intersukupuolisuus saattaa tulla esiin, ky-
vyttömyytenä saada lapsia tai murrosiässä ei tytöillä ala kuukautiset. Vas-
tasyntyneistäkin vain hyvin pienelle osalle voidaan määritellä intersuku-
puolisuuden diagnoosi. Myös intersukupuolisen lapsen syntymässä lääkäri 
määrittää lapsen toiseen, perinteisesti määritellyistä sukupuolista. Ihmi-
sillä on henkilökohtainen oikeus määritellä sekä olla määrittelemättä oma 
sukupuolensa. Sukupuolen määrittelyä ei voi yksiselitteisesti määritellä-
vain henkilön kehollisista piirteistä. (Seta, n.d.) 

3.2 Muunsukupuolisuus 

Setan (2019) julkaisussa korostetaan, että muunsukupuolisuutta on hyvin 
vaikeata kuvata lyhyesti. Muunsukupuolisuudella saatetaan tarkoittaa kes-
kenäänkin erilasia sukupuolia sekä niiden kokemisen tapoja. Tarkastelta-
essa määritelmää muunsukupuolisuus, puhutaan sukupuoli-identiteetistä, 
jota ei voi selittää yksiselitteisesti miehen tai naisen identiteetiksi, vaan 
näiden yhdistelmäksi. Muunsukupuolisella saattaa olla kokemus useista 
erisukupuolista rinnakkain. Muunsukupuolisuus ei voi määritellä ihmisen 
kehon ominaisuuksista, ulkonäöstä tai sukupuolen esille tuomasta ilmai-
susta. Sukupuoli-identiteetti koetaan ensisijaisesti tunteena, käsitykset su-
kupuolesta tai sukupuolettomuudesta eivät voi sitä paikallistaa tiettyihin 
ihmisen ominaisuuteen hänen kehossaan (Seta n.d) 

3.3 Transsukupuolisuus 

Transsukupuolinen ihminen kokee kehossaan hyvin voimakasta sukupuoli-
ristiriitaa. Tunne siitä, että oman tuntemuksen mukaan ei sukupuoli vastaa 
sitä sukupuolta, joka on syntymässä määritetty. Kokemus sukupuoliristirii-
dasta saattaa olla hyvinkin voimakasta, tällöin ihmisen kokonaisvaltainen 
hyvinvointi laskee aiheuttaen psyykkistäkin kärsimystä. Toistuva väärin 
ymmärryksen ja nähdyksi tuleminen voi aiheuttaa sosiaalisen dysforian, 
jolloin ihminen kokee äärimmäisen voimakasta epämukavuutta. Jokaisella 
on oikeus sanallistaa, määritellä ja olla määrittelemättä sukupuolensa. 
Transsukupuoliset ihmiset haluavat tulla nähdyksi kokonaisina ihmisinä, 
miehinä, naisina tai muun sukupuolisina. Transmiehinä tai transnaisina 
nähtyinä ja kohdattuina he eivät saa kokemusta eheästä kohtaamisesta 
omana itsenään.  (Seta n.d.) 

3.4 Sukupuolisensitiivinen suhtautuminen sukupuoleen  

 
Sukupuolisensitiivisyydessä ei pyritä sulkemaan tai häivyttämään sukupuo-
lia näkymättömiin.  Sukupuolta voidaan ilmaista eri tavoin ja eri sukupuolia 
on tunnustetusti olemassa. Tytöt ovat tyttöjä ja pojat ovat poikia. Myös 
muut kokemukset tunnustetaan, tyttömäisyys, poikamaisuus sekä muita 
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sukupuolia ilmentävät ja kuvaavat sukupuolen muodot. Lapselle on tär-
keätä, että hänellä on lupa sekä erilaiset keinot ilmaista omaa sukupuol-
taan hänelle sopivin keinoin. 
 
Varhaiskasvatuksen henkilöstö voi omalla rohkaisevalla sekä sensitiivisellä 
kasvatusotteella tukea lapsia niin, että lapset saavat kokemuksen olevansa 
arvostettuja sekä kunnioitettuja juuri sellaisina kuin he ovat. Lapsen koke-
mus oikein nähdyksi on erittäin tärkeätä. Lapsen vahvan minäkuvan ja 
identiteetin kehittyminen tarvitsee avukseen sensitiivisen aikuisen tukea. 
Sukupuolen sekä kehon moninaisuuteen syventyneet ammattilaiset osaa-
vat helpommin kohdata lapsen sekä hänen vanhempansa sensitiivisesti. 
Vanhempien ja läheisten ihmisten kanssa on hyvä keskustella siitä, miten 
heidän mielestään on hyvä puhua lapsen intersukupuolisuudesta päiväko-
dissa tai sukulaisten kanssa. (Seta n.d.) 

4 LEIKKI 

Leikki on lapsen työtä ja leikissä lapsi tutustuu, oivaltaa ja kokee asiat ym-
pärillään. Leikissä eri tarkoituksia ja keinoja, jotka ovat tukena lapsen kehi-
tyksessä, oppimisessa sekä hyvinvoinnissa. Lapsi oppii leikissä, sillä leikki 
on lapselle tapa elää ja olla, sekä hahmottaa maailmaa turvallisesti. Var-
haiskasvatuksessa leikki on keskeinen toimintatapa ja lapsen mielenkiin-
non, uteliaisuuden ja mielikuvituksen kautta hänet on hyvä saada innostu-
maan oppimisesta ja uusien asioiden tutkimisesta. Myös erehtyminen ja 
uudelleen yrittäminen on leikissä lapselle turvallisempaa. 

4.1 Leikkijät 

Ahonen (2017, s. 90) toteaa, että leikki on universaali ilmiö. Eri puolilla 
maailmaa kautta historian lapset ovat leikkineet ja edelleen leikkivät. Lei-
kissä lapsi oppii paljon erilaisia taitoja ja sen myötä oppiminen ja leikki ni-
voutuvat toisiinsa erityisen tiiviisti silloin, kun toimitaan varhaiskasvatuk-
sessa eri ikäisten lasten parissa. Leikissä lapsi tutustuu kulttuuriin, sen kie-
leen sekä matemaattisiin pulmiin ja oppii ratkomaan erilaisia pulmia. Leikki 
on erittäin tärkeä voimavara ja henkinen pääoma lapselle, eikä sitä ole 
määritelty minkään tietyn iän tai sukupuolen mukaan. 
 
Lapsen oikeuksien komitea mukaan leikki määritellään prosessiksi ja toi-
minnaksi, jonka lapset aloittavat itse, ohjaten ja jäsentäen sitä. Leikki on 
tärkeä osa varhaiskasvatusta, tämä korostuu myös varhaiskasvatuksen ta-
voitteissa ja niitä koskevissa säännöksissä. Leikki on vapaaehtoista, aikuiset 
pystyvät halutessaan vaikuttaa lasten leikeihin. Leikkiä ohjaa kuitenkin las-
ten sisäinen motivaatio ja siihen ryhdytään leikin itsensä takia, ei minkään 
tietyn tavoitteen tai tarpeen vuoksi. Leikissä korostuu hauskuus, tuotta-
mattomuus, epävarmuus tekijät, joustavuus ja sovittelu, haasteellisuus ja 



8 
 

 
 

helppous. Lapselle leikki on tärkeä tekijä sosiaalisen, fyysisen, emotionaa-
lisen sekä kongitiivisen kehityksessä tukena. (Heinonen, Iivonen, Korho-
nen, Lahtinen, Muuronen, Semi & Siimes, 2016, s. 156) 
 
Lapset nauttivat leikkimisestä ja jokaisella lapsella on omat erityiset leikit, 
joita he haluavat leikkiä. Tyttö nauttii siitä, että hän saa olla kaunis prin-
sessa, joka pukeutuu hienoihin röyhelöpukuihin ja pitää kruunua tai hun-
tua päässään. Poika voi puolestaan nauttia kiipeilyn ja vauhdin tuomasta 
tunteesta. Kuitenkaan kaikki tytöt eivät halua aina leikkiä kotileikkiä ja 
iloitse röyhelöpuvuista, vaan heille juokseminen villeinä ja vapaina tuottaa 
suurta mielihyvää. Pojat viihtyvät yhtä hyvin rauhallisissa leikeissä piirtäen, 
ommellen tai lautapelejä pelaten pöydän ääressä. Näitä lasten erilaisia ha-
luja ja toiveita tulee kasvattajan kunnioittaa ja huomioida yksilöllisesti. (Yli-
tapio & Mäntylä, 2012, s. 82) 
 
Hintikan, Heleniuksen & Vähäsen (2004, ss. 15 — 35) mukaan lapsi oppii 
selvittämään erimielisyyksiä muiden lasten kanssa, selvittäessä leikissä 
syntyneitä riitoja ja kinasteluita. Lapset ottavat leikin hyvinkin tosissaan, 
kun taas aikuiset, jotka saattavat jopa naureskella lasten leikeille. Vuoro-
vaikutuksellinen leikki voi synnyttää lapselle pitkäaikaisia ja kestäviä ystä-
vyyssuhteita. Lapsen muistoissa kaverit ja leikit sekä erilaiset aktiviteetit 
tulevat ennen päiväkodin aikuisia. Lapsi pyrkii aktiivisesti liittymään muihin 
vertaisiinsa luomalla suhteita ja samaistumaan heihin. (Hujala & Nivala & 
Parrila & Puirola, 2007, s. 23) 
 
Leikissä yhdistyvät keskeiset oppimista edistävät elementit: innostus, yh-
dessä tekeminen ja omien taitojen haastaminen. Leikki kehittyy ja saa eri 
muotoja kokemusten karttuessa. Lapset havainnoivat, kokeilevat ja oppi-
vat yhteisön sääntöjä leikissä. Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat sääte-
lemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan toisten ihmisten nä-
kökulmia. Yhteisöllisyys kasvaa leikin kautta ja vahvistaa myönteistä tun-
neilmastoa leikin keskiössä. (OPH, 2018, s. 38) 
 
Leikki on tutkimusväline lapselle, hänen analysoidessaan omia mielikuvi-
aan, se on hänen tulkintansa ei kopio arjesta ja oikeasta elämästä. Leikki 
on itseilmaisun väline, leikkiessään lapsella on halu olla itselle ja ympäris-
tölle merkittävä ihminen ja lunastaa paikkansa lähipiirissään. Leikki on tär-
keää omana itsenään, leikkinä. Sillä se on itseisarvo, eikä se riipu siitä, mitä 
leikki opettaa tai kasvattaa. Leikki opettaa ja kehittää esimerkiksi lasten 
ongelmanratkaisukykyjä ja sosiaalisia taitoja. Lasten tulisi antaa leikkiä 
juuri sellaisia leikkejä, jotka hänestä tuntuvat oikeilta. Sukupuoliodotusten 
rikkomisesta voi olla lapselle jopa hyötyä. (Hintikka, Helenius & Vähänen, 
2004, s. 41; Helenius & Lummelahti, 2013, s. 32; Vehkalahti & Urho, 2013, 
s. 9)  
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4.2 Leikkitilat ja leikkien sisällöt  

Varhaiskasvatuksessa fyysisisiä toimintaympäristöjä ja toimintatiloja poh-
dittaessa Ahonen (2017, s. 115) tuo esiin, että tilojen tulisi olla kodinomai-
sia ja käytännöllisiä. Kodinomaisuuden on ajateltu tuovan lisää viihtyvyyttä 
lapsille päiväkotiin. Tilojen itsessään tulisi myös mahdollistaa lasten aktii-
vinen toimijuus, esimerkiksi pelit ja leikkitarvikkeet tulee asetella esille si-
ten, että ne ovat lasten helposti saatavilla. Helpoimmillaan kasvattaja voi 
tutkia tiloja lasten näkökulmasta asettumalla lapsen tasolle lattialle ja ha-
vainnoida miltä tila näyttää lapsen näkökulmasta. Ahonen tuo esille myös 
tilojen akustiikan ja valaistuksen tärkeyden ja mainitsee niiden olevan kes-
keisiä tekijöitä laadukkaan, oppimista tukevan ympäristön luomisessa. 
 
Vasussa (OPH, 2018, s. 32) korostetaan lasten roolia oppimisympäristön 
suunnittelussa ja rakentamisessa. Lasten osallisuus on arvo, joka ohjaa toi-
minnan suunnittelemista, toteuttamista ja arvioimista monin tavoin. Lap-
silla on kyky nähdä asioita tuoreista näkökulmista, jollaisiin aikuisten ajat-
telu ei taivu. Lasten näkökulmasta toimivat ratkaisut rikastuttavat leikkiä 
ja lisäävät muuhun toimintaan sitoutumista, minkä ansiosta oppiminen sy-
ventyy ja laajentuu. (Ahonen, 2017, s. 116)  
 
Eri leikkien teemat ja sisällöt pitävät sisällään erilaisia aiheita, jotka mah-
dollistavat lapsille päättää leikin pituuden ja mitä erilaisia elementtejä lei-
kissä on sekä millaista elämänkokemusta lapset hankkivat leikin kautta 
heille itselleen merkittävistä asioista. Esimerkiksi kotileikissä eri aiheita 
voivat olla arki kodissa ja perheen retki rannalle. Leikkiteeman sisällä ai-
heesta toiseen siirtyminen on sujuvampaa, kuin koko leikkiteeman vaihta-
minen (Helenius & Lummelahti 2013, s. 106) 
 
Ylitapio-Mäntylän (2012, s. 79) mukaan lasten leikit haastavat sukupuolit-
tuneita käytäntöjä varhaiskasvatuksessa. Poikien valitessa nukkeleikit tai 
nuken unikaveriksi on kasvattajan sensitiivinen suhtautuminen tärkeää. 
Pienikin ilme, ele tai sanominen, jonka kasvattaja tekee voi olla positiivinen 
tai negatiivinen kokemus, joka voi tukea tai tuhota lapsen luovan sukupuo-
liajattelun. Hoitaminen liitetään vielä nykyäänkin feminiinisyyteen ja nai-
sille kuuluvaksi toiminnaksi. Tyttöjä ohjataan useammin nukke- ja kotileik-
kien pariin, kuin poikia. Hoivaleikkiä leikkiessä lasten on mahdollista venyt-
tää maskuliinisuuden rajaa feminiinisyyden puolelle, leikin varjolla. Pojat 
hakeutuvat yleensä hoivattaviksi koti- ja sairaala leikeissä, jolloin he koke-
vat voivansa määritellä paremmin omat rajansa. Toisista huolehtiminen 
hoivaleikissä opettaa leikkijöille empaattisuutta, toisesta välittämistä ja 
mahdollistaa tunteiden osoittamisen turvallisesti. Huolehtiminen, välittä-
minen, empaattisuuden näyttäminen on yhtä lailla poikien oikeus, kuin tyt-
töjenkin.  



10 
 

 
 

4.3 Aikuisen rooli leikissä 

Aikuiset voivat läsnäolollaan ja ohjauksella vaikuttaa lapsen leikkimiseen 
paljon enemmän kuin tavallisesti ajatellaan. Asiantuntijoiden mukaan ai-
kuisen osallistumisen on havaittu kannustavan lapsia pitkäjänteisempään 
leikkiin. Omalla toiminnallaan aikuinen pystyy myös rohkaisemaan arkoja 
ja vetäytyviä lapsia. (Mikkola & Nivalainen, 2009, s. 54) Aikuinen voi olla 
osallisensa leikissä, kuitenkaan määräämättä leikin kulkua. Aikuinen voi 
myös ehdottaa ja aloittaa leikin, jonka jälkeen siirtyy sivummalle ja lasten 
jatkaessa leikkiä keskenään ilman aikuisen ohjausta. (Vehkalahti & Urho, 
2013, s. 102)  
 
Mikkola ja Nivala (2009, s. 54) toteavat alle kolmevuotiaan tarvitsevan leik-
kiin aikuisen tuekseen ja leikin ylläpitäjäksi, kun yli kolme vuotiaat kykene-
vät ylläpitämään leikkiä ja viemään sitä eteenpäin. Aikuisen on antaudut-
tava mukaan leikkiin ja tarvittaessa nimeää, ohjaa ja kommentoi lapsen an-
tamia aloitteita leikin jatkumiselle. Leikissä ovat läsnä lapsen ja aikuisen 
havainnot ja elämykset, joiden yhteen sovittamisella leikki kulkee eteen-
päin ja saa lapsen ymmärtämään ja hallitsemaan yhä suurempia asiakoko-
naisuuksia. Alle kolmivuotiaalle aikuisen leikissä läsnäolo, yhdessä tekemi-
nen, yhteiset jutut ja huumori vahvistavat lapsen perustaitoja, kuten neu-
vottelua ja vuorottelua sekä vastavuoroisuutta. 
 
Aikuisten ja lasten yhteinen leikki voi sisältää erilaisia ohjaamisen tapoja ja 
osallistamisen muotoja. Aikuiset voivat olla aktiivisesti mukana leikin ra-
kentajana rakentamassa kokonaisia leikkimaailmoja tai ohjaaminen voi ra-
joittua valmiin leikin opettamiseen. Aikuisella leikin suurin haaste voi olla 
osallistuminen aidosti lapsen kuvitteluun, luoda lapsen kuvittelemia tilan-
teita ja toimia leikissä johdonmukaisesti seuraten kuviteltua tapahtumaa. 
(Helenius & Korhonen, 2011, s. 113) 

5 AIEMMAT TUTKIMUKSET 

Opinnäytetöitä sukupuolisensitiivisyydestä ei vielä löydy kovinkaan katta-
vasti, osittain ehkä siksi, että aktiivisena keskustelun aiheena sukupuoli-
sensitiivisyys on ollut vasta muutaman vuoden myös varhaiskasvatuksen 
piirissä. Uusistuneisiin vasun perusteisiin (2018) on sukupuolisensitiivisyys 
kirjattuna ja kasvattajilta odotetaan sukupuolisensitiivisen kasvatuksen 
mukaista kasvatusotetta lasten kanssa työskennellessä. Aiemmissa opin-
näytetöissä aihetta on tutkittu yleisellä tasolla mitä sukupuolisensitiivisyys 
varhaiskasvatuksessa tarkoittaa, niissä on huomioitu lasten ja kasvattajien 
näkökulmat sekä tasa-arvo näkökulma. Viimeaikaisissa tutkimuksissa on 
tuotu myös sukupuolisensitiivisyyttä eri toiminnoissa. Söderholmin & 
Raussin (2018) opinnäytetyössä tutkittiin sukupuolisensitiivisen leikin he-
rättämiä reaktioita lapsissa ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten näke-
myksiä sukupuolisensitiivisyydestä. Heidän tutkimuksensa tuo esille myös 
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sen, että tutkimukseen osallistuneille ammattilaisille sukupuolisensitiivi-
syys oli heille käsitteenä tuttu, mutta kaikki vastanneet olivat avoimia vas-
taanottamaan lisätietoa aiheesta.  
 
Söderholmin & Raussin (2018, ss. 45— 50) tutkimuksessa on selvinnyt, että 
lapset kokeilevat avoimesti sukupuolirooleista ja normeista poikkeavia 
leikkejä. Lapsille sukupuolisensitiivisyys oli heidän mukaansa luontevaa 
toimintaa, kun taas aikuisilla sukupuoliroolien ylittäminen on vielä asia, 
josta lisätieto ja asian esille tuominen on yksi keino tehdä luonteva toimin-
tamuoto. Myös tutkimukseen osallistuneiden lastentarhanopettajien nä-
kemykset sukupuolisensitiivisyyden tärkeyden osalta varhaiskasvatuk-
sessa hämmästytti Söderhomia ja Raussia (2018). Ammattilaisen kokemus 
aiheen tärkeydestä voi viestiä heidän valmiudestaan uusien käytäntöjen 
omaksumiseen, jonka perusteella he toteavat tutkimuksensa paljastaneen 
osan vastanneista lastentarhanopettajista olevan vielä verrattain ennakko-
luuloisia uusia käytänteitä kohtaan. He pohtivat vielä, voisiko esimerkiksi 
tiedon ja koulutuksen kautta tuoda tarpeeksi tietoa lastentarhanopettajille 
ja tätä kautta saada sukupuolisensitiivisyydestä lisää tietoa ja laskea mah-
dollisia ennakkoluuloja.  
 
Opinnäytetyössään Myös pojat voivat pukea prinsessamekon Lundström 
(2016) on tutkinut työntekijöiden käsityksiä ja kokemuksia sukupuolisensi-
tiivisestä varhaiskasvatuksesta. Opinnäytetyö oli toteutettu yhteistyössä 
Naisasialiitto Unionin kanssa osana järjestön hanketta Sukupuolisensitiivi-
syys varhaiskasvatuksessa – tasa-arvoinen kohtaaminen päiväkodissa. Tut-
kimuksen tarkoituksena oli selvittää, kuinka hyvin sukupuolisensitiivinen 
varhaiskasvatus käsite sekä Naisasialiitto Unionin hanke tunnetaan Helsin-
gin päiväkotien työntekijöiden parissa.  
 
Kyselyyn vastanneet työntekijät olivat suhtautuneet myönteisesti suku-
puolisensitiivisyyteen ja pitivät sitä tärkeänä osana työtään. Suurin osa vas-
taajista ei ollut tutustunut aiheeseen internet-materiaalia hyödyntäen tai 
ollut osallistunut hankkeen koulutuksiin. Vastaajista lähes puolet oli kuul-
lut Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa hankkeesta aiemmin. 
Opinnäytetyö oli osoittanut Lundströmille (2016), että sukupuolisensitiivi-
syys on aihe, josta ollaan päiväkotikontekstissa kiinnostuneita sekä sen, 
että kouluttautuminen aihepiiriin on todella ajankohtainen koko varhais-
kasvatuksen saralla. 
 
Wasenius (2018) Tutki opinnäytetyössään kasvattajien näkemyksiä ja ko-
kemuksia sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. 
Tutkimuksessa käytettiin aineistonkeruuseen haastattelua sekä paperisia 
kyselylomakkeita riittävän tutkimusaineiston takaamiseksi tutkimuksen 
kannalta. Tutkimustulokset osoittivat, kasvattajien kokevan sukupuolisen-
sitiivisen kasvatuksen myönteisenä ja tärkeänä asiana varhaiskasvatuk-
sessa. Tutkimustuloksen perusteella Wasenius toteaa koulutuksen ja lisä-
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tiedon lisäämisen sukupuolisensitiivisyydestä olevan tärkeää ja näin ter-
mistön ja olettamusten sekoittuminen sukupuolisensitiivisen ja sukupuoli-
neutraalin välillä ei olisi niin yleistä.  
 
Tutkimuksessa Waseniuksen mukaan tuli myös esiin, että kasvattajat ovat 
ottaneet sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen käyttöön arjessa. Kasvatta-
jat totesivat sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutuvan hyvin sen pe-
rusteella, että lapsen sukupuolirajoja venyttävä käytös hyväksyttiin päivä-
kodissa. Kasvattajan toivotaan olevan aktiivinen rooli sekä toimimaan roo-
lien ja stereotyyppien haastajana.  

6 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

Tutkimustehtävänä opinnäytetyössäni oli tutkia, miten sukupuolisensitiivi-
nen leikki mahdollistetaan päiväkodissa varhaiskasvatuksen opettajien nä-
kemysten mukaan. Tarkoituksena oli tuoda esille myös varhaiskasvatuksen 
opettajien ajatuksia ja kokemuksia, millaisia haasteita sekä mahdollisuuk-
sia koetaan sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen myötä lasten kanssa toi-
miessa. Tutkimusaineisto kerättiin kyselylomakkeilla ja analyysimenetel-
mänä käytettiin teemoittelua. 

6.1 Tutkimustehtävä 

Tutkimuksen kohteena olevan päiväkodin henkilökunta oli osallistunut 
kunnan yhteiseen koulutuspäivään syksyllä 2018. Koulutuksen aiheena oli 
ollut Tasa-arvoinen varhaiskasvatus - Sukupuolisensitiivinen kohtaaminen 
varhaiskasvatuksessa. Kouluttajana oli toiminut Naisasia Unionin koulut-
taja. Tutkimuksen myötä on mahdollisuus arvioida, kuinka sukupuolisensi-
tiivinen leikki mahdollistetaan lapsille arjessa varhaiskasvatuksen opetta-
jien näkökulmasta. Tutkin opinnäytetyössäni sukupuolisensitiivisen leikin 
toteutumista varhaiskasvatuksessa, millaisia haasteita ja mahdollisuuksia 
varhaiskasvatuksen opettajat kokevat työssään mahdollistaessaan leikin 
sukupuolisensitiivisesti lapsille.  
 
Tutkimusaineiston keräsin kyselylomakkeilla, jossa oli suljettuja ja avoimia 
kysymyksiä. Kysymyksiä oli yhteensä kaksitoista ja avoimiin kysymyksiin 
toivoin minimissään kahden lauseen vastauksia. Kysely lähetettiin kymme-
nelle varhaiskasvatuksen opettajalle sähköpostitse. Liiteenä lähetin ohjeen 
kyselyyn vastaamisesta sekä kyselyn palauttamisesta. Kyselyn vastauksia 
palautui kahdeksan palautus päivään mennessä.  Kyselyn rajasin koske-
maan varhaiskasvatuksen opettajia, sillä he ovat pedagogisesti vastuussa 
toiminnan suunnittelusta, toteutuksesta, arvioinnista ja dokumentoin-
nista. Tutkimuksessani keskityin sukupuolisensitiivisen leikin mahdollista-
miseen varhaiskasvatuksessa, sillä leikki on keskeisessä asemassa lapsen 
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fyysisessä, sosiaalisessa, kongitiivisessa, emotionaalisessa ja hengellisessä 
kehityksessä (Heinonen, yms. 2016, s. 156). 
 
Tutkimuskysymyksiksi muodostui: 
 
1. Miten sukupuolisensitiivisyys näkyy lasten leikeissä? 
2. Millaisia ajatuksia ja tuntemuksia sukupuolisensitiiviset leikit herättä-

vät varhaiskasvatuksen opettajissa? 
3. Millaisia mahdollisuuksia tai haasteita on sukupuolisensitiivisen leikin 

mahdollistumiselle varhaiskasvatuksessa? 

6.2 Laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus 

Tutkimus toteutettiin laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena, sillä 
halusin kuvailla varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä sukupuolisen-
sitiivisen leikin mahdollistumisesta päiväkodissa.  Hirsjärven, Remeksen & 
Sajavaaran (2009, s. 157) mukaan kvalitatiivinen tutkimusmenetelmä käy-
tetään tutkimuksessa, kun kuvataan todellista elämää, sen mukanaan tuo-
mia ilmiöitä sekä tutkimuksessa esille tulleita asioita. Tutkimuksessa pyri-
tään kokonaisvaltaiseen tulkintaan ja tuomaan esille tutkimuksen tulokset 
arjen toiminnan sekä kokemuksen perusteella. (Hirsjärvi, Remes & Saja-
vaara 2009, ss. 160 – 161) Syventyessä tutkittavan henkilön omakohtaisiin 
kokemuksiin ja ajatuksiin, saadaan tarkempi kuva tutkimuksen myötä esille 
tulleista tiedoista henkilön kertoman pohjalta. Tutkimukseen osallistuvilla 
tulisi olla mahdollisimman paljon tietoa tutkimuksen kohteena olevasta il-
miöstä, myös kokemuksellisuus asiasta koetaan heille eduksi. Tutkimuksen 
tuloksilla todennetaan tutkimukseen osallistuvien ihmisten elämää, koke-
muksia. Tutkittavien tuottamasta aineistosta saadaan koottua teoriaa, 
mikä vastaa todellisuutta. (Kananen 2014, ss. 97 – 98)  
 
Eskola ja Suoranta (2008, s. 15) toteavat kvalitatiivisen eli laadullisen tut-
kimuksen antavan vastauksia useisiin eri kysymyksiin, miten, millainen ja 
miksi. Laadullisessa tutkimuksessa on omanlaiset tunnusmerkit, tutkijan 
asema, tutkimuksen kohteena olevien näkökulmat, aineistonkeruumene-
telmät sekä toteutus tapa, mitä analyysit tapaa käytetään aineiston analy-
sointiin sekä missä muodossa ja miten tuloksia esitetään. Heikkilä (2010, s. 
17) toteaa, että tutkimuksessa kysely on yksi aineiston hankinnan mene-
telmistä, jolla voidaan kerätä tietoa ihmisten omakohtaisisata kokemuk-
sista, heidän arvoistaan sekä asenteista tutkittavaa asiaa kohtaa. Asioiden 
ja ilmiöiden tulkinnan ja ymmärtämisen lisäksi, kvalitatiivisella eli laadulli-
sella tutkimuksella, voidaan tuoda erilaisia näkökulmia sekä ehdottaa eri 
vaihtoehtoja tutkimukselle asetettuihin ongelmiin. Kyselyyn vastaajaa voi-
daan pyytää kyselyssä myös arviomaan ja perustelemaan omaa toimin-
taansa sekä kyselyyn antamiaan vastauksia (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 
2009, ss. 194 — 197). 
 
Kanasen (2014, s. 98) mukaan, tutkimuksessa saatu aineiston laatu voi kor-
vata vähäisen aineiston määrän. Saatua aineistoa pyritään jäsentämään ja 
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aineistosta muodostetaan teoriaa, mistä muodostuu tutkimukseen vas-
tauksia sekä vastauksista noussutta todellisuutta. Hirsjärven, Remeksen ja 
Sajavaaran (2009, s. 161) mukaan täydellistä objektiivisuutta ei voida tuot-
taa laadullisella tutkimuksella, sillä tutkimuksissa saatu tieto ja olemassa 
olevaa tietoa ei voida erottaa toisistaan.  

6.3 Aineiston hankinta 

Tutkimukseni tuottamiin kysymyksiin hankin vastauksia laatimalla kyselyn, 
jossa oli suljettuja ja avoimia kysymyksiä. Kyselyllä tutkin varhaiskasvatuk-
sen opettajien näkemyksiä siitä, miten sukupuolisensitiivinen leikki mah-
dollistetaan lapsille varhaiskasvatuksessa. Tuomen ja Sarajärven (2009, s. 
72) mukaan laaditut kyselytutkimukset soveltuvat tutkimuksiin, joissa sel-
vitetään, ihmisten omakohtaisia ajatuksia sekä kokemuksia valitusta tee-
masta.  Kyselyssä kysymysten muoto pidetään vakiona, tällöin kyselyssä 
toteutuu kaikille vastaajille täydellisesti samanlaiset kysymykset sekä kysy-
mys järjestys pysyy samassa järjestyksessä (Vilkka, 2007, s .28).  
 
Aineiston hankinta toteutettiin kyselyllä.  Kysely sisälsi suljettuja ja avoimia 
kysymyksiä yhteensä kaksitoista. Lomakkeen muotoilin niin, että aluksi oli 
viisi suljettua kysymystä, joihin vastaajat saivat valita itselleen sopivimman 
vaihtoehdon kyllä / ei vaihtoehdoista. Vastausvaihtoehdoista jätin pois 
vastukset ” en tiedä” tai ” en osaa sanoa”, näistä vastauksista en olisi saa-
nut mitään tärkeää tutkimukseni kannalta.  Avoimia kysymyksiä lomak-
keessa oli seitsemän ja kaikkiin näihin kysymyksiin toivoin vähintään kah-
den lauseen mittaisia vastauksia. Kyselylomakkeesta tein selkeän ja hel-
posti täytettävän sekä varasin vastauksille riittävästi tilaa. Kyselylomak-
keen lähetin sähköisessä muodossa, näin vastaaja voi itse päättää halu-
aako täyttää ja tulostaa lomakkeen tietokoneella vai tulostaako ja täyttää 
lomakkeen käsin.  
 
Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, ss. 194 — 198) mukaan kysy-
mykset saavat olla avoimia kysymyksiä, jolloin kysymysten jälkeen tulee 
jättää riittävästi tyhjää tilaa vastauksille. Jos kyselyyn on laadittu moniva-
lintakysymyksiä, vastaajat voivat merkitä sen vaihtoehdon, jonka annetun 
vastaus vaihtoehdon hän kokee vastauksensa kannalta oikeaksi. Kysymys-
ten muotoilulla ja asettelulla voidaan tiedostamatta vaikuttaa vastaajan 
antamiin vastauksiin. Sanojen käyttöä ja kysyttävien kysymysten määrää ja 
järjestystä sekä näiden pituutta ja selkeyttä tulee harkita tarkkaan mahdol-
listen kaksoismerkitysten vuoksi kyselyä laatiessa. (Hirsjärvi, Remes & Sa-
javaara 2009, ss. 202 — 203) Edellä mainitut asiat huomioin laatiessani ky-
selylomakkeen kysymyksiä. Lomakkeen toimivuutta ja selkeyttä varmistin 
antamalla lomakkeen täytettäväksi, juuri valmistuneelle varhaiskasvatuk-
sen opettajalle. Hän työskentelee eri kunnassa, kuin tutkittavanani oleva 
päiväkoti on. Oman opiskelunsa aikana hän syvensi tietouttaan sukupuoli-
sensitiivisestä varhaiskasvatuksesta, jolloin hänellä on käytössään paljon 
tietoa tutkimastani aiheesta. 
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Kyselylomakkeen (liite 2) lähetin varhaiskasvatuksen opettajille työsähkö-
posteihin. Mukaan liitin myös saatekirjeen (liite 1), josta ilmeni kyselyn tar-
koitus, luottamuksellisuus ja vastausaika sekä täytetyn kyselyn palautus-
tapa ja paikka. Kyselyyn vastaaminen tehtiin nimettömästi, vastaamisen 
jälkeen kyselylomake tulostettiin ja suljettiin valkoiseen kirjekuoreen ja 
tuotiin kahvihuoneen taululla olevaan muovitaskuun, jossa oli tietoni sekä 
opinnäytetyön palautusohjeistus. Vastausaikaa kyselyyn oli kymmenen 
päivää, jonka Heikkilä (2010, s. 66) kokee sopivaksi vastausajaksi kyselyille. 
Pidemmällä aikavälillä vastaaminen kyselyyn saattaa helpommin unohtua. 
Palautusajan päättyessä, kymmenen päivän kuluttua lomakkeiden lähettä-
misestä vastauksia oli palautunut kahdeksalta varhaiskasvatuksen opetta-
jalta. Yksikkömme varajohtaja oli muistuttanut vastausajan puolivälissä lo-
makkeen saaneita varhaiskasvatuksen opettajia, kyselyyn vastaamisesta 
määräpäivään mennessä.  

6.4 Aineiston analyysinä teemoittelu 

 
Laadullisen tutkimukseni analyysimenetelmäksi valitsin teemoittelun, se 
on laadullisen aineiston analysoimiseen tunnettu perusmenetelmä. Ana-
lyysillä voidaan koota aineistosta informatiivinen ja tarkkarajainen tieto, 
hajanaisen tiedon sijaan ja näin korottaa aineistosta tutkijalle ennen tuot-
tamatonta sekä uutta tietoa tulkittavaksi. (Eskola & Suoranta (2008, s.137). 
Alasuutarin (2011, ss. 38 — 43) mukaan kiinnittämällä huomiota tutkimus-
kysymysten kannalta olennaisimpiin asioihin saadaan, aineistoa pelkistä-
misellä erilaisia havaintoja aiheesta. Yhdistämällä aineistosta nousseita tie-
toja saada aineistoa pienennettyä ja tutkittua yksinkertaisemmin. Saman-
laiset piirteet yhdistämällä ja eroavaisuudet erittelemällä, näin saadaan 
tutkittavan asian ja aineiston luottavuus näkyväksi. Aineistoa tutkiessa yh-
denkin havainnon eroavaisuuden esiintyessä, muihin aineiston havain-
nointeihin nähden, tulee analysoida aineistoa ja aiempia havaintoja uudel-
leen. Analysoidessa ja yhdistäessä havainnointeja on muistettava, että 
kaikkien aineiston pohjalta tuotettujen havaintojen tulee pohjautua suo-
raan alkuperäisiin aineiston havainnointeihin. 
 
Ennen analysointia luin varhaiskasvatus opettajien kyselylomakkeista saa-
dun aineiston moneen kertaan läpi. Kiinnitin huomiota olennaisimpiin asi-
oihin asettamieni tutkimuskysymysten kannalta ja tein erilaisia havaintoja 
etsimällä vastauksista yhteneviä ja eroavia piirteitä. Eskolan ja Suorannan 
(2008, ss. 175— 178) mukaan teemoittelua, voidaan käyttää tutkimuksen 
analysoinnissa jäsentämällä eli koodaamalla erilaisin koodein aineistosta 
selvästi nousevia asioita. Teemoittelun tueksi käytin värikoodausta, jolloin 
eri teemat saivat oman värikoodin. Analysoidessani tuloksia, väritin sa-
moilla värikoodeilla löytämäni yhteneväisuudet. Varmistuttuani, että ha-
vainnoissa ei ollut eroavaisuuksia, yhdistin löytämäni kokonaisuudet ja kir-
jasin havainnot suorina sitaatteina tulosten alle. 
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6.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, ss. 26 — 28) mukaan tutkimuk-
sessa tutkimuksen tekijän rehellisyys sekä tutkimukseen osallisten henki-
löiden antamien vastausten ja mielipiteiden kunnioittaminen on hyvin tär-
keätä. Edettäessä tutkimuksen eri vaiheissa on tärkeää korostaa, luotta-
muksellisuuden takaamista tutkimuksen eri vaiheista aina aineiston analy-
soinnista tutkimuksen valmistumiseen asti. Vapaaehtoinen osallisuus tut-
kimukseen osallistumiseen tulee taata ja antaa riittävästi reaaliaikaista tie-
toa tutkimuksen sisällöstä ja sen eri vaiheista. Varhaiskasvatuksen opetta-
jat osallistuivat tutkimukseeni vapaaehtoisesti, esiteltyäni heille tutkimuk-
seni kohteen palaverissa aiemmin keväällä. 
 
Kuula (2011, s. 62 — 63) toteaa, että ihmiset osallistuvat tutkimuksiin va-
paaehtoisesti, jos heille on ensin selvitetty tutkimuksen perustiedot, siihen 
kerättävien tietojen käyttötarkoitus sekä tutkimukseen kerättyjen tietojen 
hävittämistapa. Tutkimuksella ei vahingoiteta ihmistä, vaan kunnioitetaan 
heidän yksityisyyttä sekä huomioidaan ihmisen itsemääräämisoikeus niin, 
että tutkimukseen voi olla myös osallistumatta ilman jälki seurauksia.  
 
Tutkimuksessani eettisyys ja luotettavuus korostuivat vastaamisen vapaa-
ehtoisuudella. Kyselylomakkeen mukana lähetetyssä saatekirjeessä ilmai-
sin tutkimuksen tarkoituksen sekä tavoitteen. Osallistujien anonyy-
miydesta huolehdittiin, niin ettei kunnan eikä varhaiskasvatusyksikön ni-
miä mainittu. Tutkimuksesta kerätty aineisto on säilytetty asianmukaisesti 
ja hävitetään tutkimuksen valmistuttua. Luotettavuutta tutkimuksessa ku-
vaa myös tutkimani ja kirjaamani tietoperusta sekä aiemmat samansuun-
taiset tutkimustulokset. Tutkijan henkilökohtainen syventyneisyys tutkit-
tavaan aiheeseen, antaa luotettavan kuvan tutkimukseen osallistuville, 
sekä varmuuden laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta. (Hirsjärvi, Re-
mes & Sajavaara 2009, s. 233). 

7 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tutkimustehtäväni tarkoituksena oli havainnoida leikin toteutumista suku-
puolisensitiivisesti varhaiskasvatuksessa, varhaiskasvatuksen opettajien 
näkemysten mukaan sekä tuoda esille ne asiat, jotka varhaiskasvatuksen 
opettajat kokevat mahdollisuuksiksi tai haasteellisiksi sukupuolisensitiivi-
sen leikin toteuttamisen kannalta.  
 
Tutkimusaineistosta nousee esille sukupuolisensitiivisyyden tärkeys ja sen 
tarpeellisuus varhaiskasvatuksessa lapsen kohtaamisessa. Kyselyssä var-
haiskasvatuksen opettajat pohtivat vastauksissaan mitä kaikkea sukupuo-
lisensitiivisyys pitää sisällään sekä missä kulkee sukupuolisensitiivisyyden 
ja sukupuolineutraalisuuden raja. Pohdintojen ja vastausten pohjalta olen 
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jaotellut vastaukset niitä kuvaavien otsikoiden alle. Otsikoiksi muodostui-
vat; sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa, sukupuolisensitiivisen 
leikin mahdollisuudet ja haasteet, sukupuolisensitiivisyys arjessa varhais-
kasvatuksen opettajien kokemana. Tutkimuksesta nousseita tuloksia ha-
vainnoidaan tuomalla tekstiin suoria lainauksia kyselylomakkeilta. 

7.1 Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa 

Sukupuolisensitiivinen lapsen kohtaaminen koettiin tärkeäksi varhaiskas-
vatuksessa. Lapsen aito kohtaaminen ja kuunteleminen sekä lapsen kanssa 
keskustelu hänen mielenkiinnon kohteistaan koettiin hyväksi tavaksi huo-
mioida lapsi sukupuolisensitiivisesti. Erillinen tyttö / poika ajattelu ja suku-
puolen lokeroiminen koettiin osassa vastauksia jo jopa vanhanaikaiseksi 
tavaksi kohdata lapsi, jos mietittiin esimerkiksi mitä lapsi voi tehdä päivä-
kodissa tai minkä värin lapsi valitsee askartelussa kortin pohjaksi.  
 
Kyselyn aluksi oli kartoitus, kuinka moni varhaiskasvatuksen opettajista oli 
saanut koulutusta sukupuolisensitiivisestä koulutuksesta. Vastanneista 
viisi oli saanut työnantajan tarjoamana koulutusta ja kolme vastasi, ettei-
vät olleet saaneet aiheesta koulutusta työnantajan tarjoamana. Jatko ky-
symyksinä oli täydennyskoulutuksen saamisesta, johon kaksi vastasi saa-
neensa täydennys koulutusta ja kuusi ei ollut saanut aiheesta täydennys-
koulutusta. Viimeisenä kysymyksenä koulutuksen osalta oli, onko vastaaja 
mielestään saanut tarpeeksi koulutusta sukupuolisensitiivisyydestä tähän 
seitsemän vastasi mielestään saaneensa tarpeeksi koulutusta ja yksi koki, 
ettei ollut saanut tarpeeksi aiheesta koulutusta. Jatkokoulutuksen järjestä-
mistä sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta pitivät kaikki vastanneet hy-
vänä ajatuksena. Koulutusta toivottiin toteutettavaksi kahden seuraavan 
toimintakauden aikana, muuttuvien ja uudistuvien tietojen ja käytäntöjen 
vuoksi. Koulutuksesta kysyttäessä nousi vastaajilla seuraavia ajatuksia ai-
heesta: 
 

Koulutus aiheeseen on äärimmäisen tärkeää, ettei lapsia lo-
keroida tietynlaisiksi sukupuolen mukaan, vanhojen kaavo-
jen kangistamana. Ei ole olemassa tyttöjen leikkejä tai poi-
kien leikkejä, eikä pidä ajatella, että pojat ovat aina villejä. 

 
Mielestäni on tärkeämpää kasvattaa lapsia ihmisyyteen, kuin 
mieheyteen tai naiseuteen. Biologinen sukupuoli on kuiten-
kin fyysinen fakta, eikä sitä mielestäni tarvitse kierrellä ja 
kaarrella. Meidän kasvattajien asenne lapsen omaa koke-
musta kohtaan on tärkein. Kouluttautuminen aiheeseen tuo 
meille kasvattajille lisää tietoa aiheesta, sekä varmuutta 
omaan toimintaan lasten kanssa. 

 
Kouluttautumista jo pelkästään sen vuoksi, että vasu velvoit-
taa kohtaamaan lapset yksilöinä eikä tiettyyn muottiin sopi-
vana. Laki kieltää syrjinnän sukupuolen perusteella. 
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Yhdessä vastaus lomakkeessa oli vastattu kohtaan, ettei koe sukupuolisen-
sitiivisistä kasvatusotetta tärkeänä osana varhaiskasvatusta. Vastaaja oli 
avannut vastaustaan kertomalla, ettei hänellä ollut koulutusta aiheesta, 
eikä näin ollen tiennyt aiheesta paljoakaan ja tähän lisäten hän mainitsi, 
ettei voi sanoa onko sukupuolisensitiivisyys tärkeä osa varhaiskasvatusta. 
 
Kysyttäessä mitä sukupuolisensitiivisyys on varhaiskasvatuksen opettajien 
mielestä, tuotiin vastauksissa esille tasavertaisuutta sukupuolten välillä, 
kaikessa toiminnoissa varhaiskasvatuksessa sekä se koettiin luontevana ja 
positiivisena toimintatapa omassa työssä. Vastauksissa toivottiin myös 
vanhemmille enemmän tietoa aiheesta, jolloin sukupuolisensitiivisyys olisi 
osa useamman perheen arkea ja kasvatustyötä. Tämä koettiin tärkeäksi 
ajatellen lapsia, jotka venyttävät toiminnallaan sukupuolirajoja ja niihin 
aiemmin määriteltyjä normeja.  
 

Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa mielestäni, että hyväksy-
tään kaikki sellaisina kuin ovat. On olemassa poikia, jotka ha-
luavat leikkiä nukeilla, laittaa kynsilakkaa ja pukeutua rooli-
vaatteissa mekkoihin. Näitä asioita ei pidä silti nostaa ihme-
tyksenä esille vaan tämä on tavallista ja tärkeätä sallia osana 
lapsen kasvua ja kehitystä.  

 
Pitäisi saada myös vanhemmat mukaan, ettei sitten kotona 
opeteta ihan toisia arvoja (kuten nämä on miesten juttuja, 
mene sinä hoitamaan vauvaa) 

 
Lapsella on omat vahvuutensa ja kiinnostuksensa, sekä asiat, 
joista hän nauttii, eikä niihin välttämättä liity se kumpaa su-
kupuolta hän on. Kasvattajina olemme myös asennekasvat-
tajia.  

 
Sitä, ettei ole tyypillisiä stereotypioita sukupuolista (tytöt 
leikkivät aina nukeilla ja pojat autoilla), tuetaan sekä suhtau-
dutaan neutraalimmin lasten leikeissä heidän omiin kiinnos-
tuksen kohteisiinsa.  

 
Erilaiset haasteita nousi esille sukupuolisensitiivisen kasvatuksen toteutta-
miselle. Häiriöiksi ja esteiksi koettiin vastausten perusteella koulutuksen ja 
tiedon puute aiheesta, aikuisen sensitiivisyyden ja empatiakyvyn puute tai 
väärä asennoituminen lapsen kohtaamiseen arjessa. 

7.2 Sukupuolisensitiivisen leikin mahdollisuudet ja haasteet 

Leikin mahdollisuudet ja haasteet olivat jokaiselle vastaajalle erilaisia. Su-
kupuolisensitiivisyys koetaan edelleen hyvin eri tavalla ja jokaisella on 
omanlainen käsitys mitä sukupuolisensitiivisyys käsitteenä pitää sisällään.  
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Kuitenkaan mitään tapaa ei voi määritellä vääräksi tai oikeaksi, sillä jokai-
sen oma kokemus sukupuolisensitiivisyydestä on henkilökohtainen. Tämä 
heijastuu myös tapaan mahdollistaa leikki varhaiskasvatuksessa sukupuo-
lisensitiivisesti.  
 

Ei ole tyttöjen ja poikien leikkejä, toisaalta jos lapset itse ha-
luavat leikkiä vain tyttöjen tai poikien kesken, niin saa olla. Ei 
myöskään pakoteta sekaporukoihin. 

 
Lapset saavat olla siinä leikissä, minkä haluavat valita, suku-
puoli ei sitä määrää. Helpostihan itse tulisi ohjattua leikki-
mään saman sukupuolen kanssa. 

 
Tietoisesti pyrin ohjaamaan lapsia leikkimään eri sukupuolien 
kanssa ja erilaisiin leikkeihin. Jos lapset eivät halua niissä lei-
keissä olla he voivat vaihtaa hetken päästä mieleiseensä leik-
kiin.  

 
Tarjotaan lapselle erilaisia leikki vaihtoehtoja, tiedostetaan 
milloin ohjaa lasta stereotyyppisesti poikien / tyttöjen leik-
keihin.  

 
Varhaiskasvatuksen opettajat pohtivat vastauksissaan myös omaa toimin-
taansa aiemmin verraten sitä tämän päivän toimintaansa. Osassa vastauk-
sista tuli esiin, miten aiemmin tytöille hankittiin koti- ja hoivaamisen liitty-
viä leikkivälineitä, kun taas pojille hankittiin autoja ja erilaisia pallopelejä. 
Varhaiskasvatuksen muuttuminen tarha ja päiväkoti ajattelusta varhais-
kasvatukseen, oli yhdessä vastauksessa pohdittu tämän muutoksen muka-
naan tuomaa pedagogista ajattelutapaa ja toteutusta, jolloin leikkivälineet 
eivät ole tarkoitettu vain toisen sukupuolen leikkeihin. 

7.3 Sukupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksen opettajien kokemana 

Sukupuolisensitiivisyys koettiin henkilökohtaisena asiana ja jokaisella vas-
taajalla oli jonkinlainen kokemus asiasta. Keskustelut työyhteisössä oli nos-
tanut toistuvasti esille, että sukupuolisensitiivisyys ilmestyi, kuin puun ta-
kaa puhekieleen, yleiseen keskusteluun varhaiskasvatuksessa, sekä va-
suun, jonka myötä varhaiskasvatuksen opettajien olisi pitänyt sisäistää asia 
ilman siihen annettavaa koulutusta.  
 

Sukupuolisensitiivisyys, mielenkiintoista… asiasta pitää saada 
lisää tietoa, vaikkakin luulen, että olen aina toteuttanutkin 
sukupuolisensitiivistä kasvatusta, en vain ole käyttänyt siitä 
noin hienoa nimikettä. Miten minä näen sukupuolisensitiivi-
syyden työssäni? Se on tasa-arvon antaminen lapsille heidän 
toiminnassaan ja toiveissaan. 
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En itse asiassa ymmärrä, mikä tässä asiassa niin monia ihme-
tyttää. Mikä tässä on niin outoa? Mielestäni näistä jutuista 
on puhuttu julkisuudessakin jo pitkään ja luulisi, ettei kukaan 
enää tarjoa pojille pelkkiä autoja ja tytöille nukkeja. Ajatuskin 
tästä tuntuu naurettavalta.  

 
Koen myötätuntoisia ajatuksia, tiedostan, että ei välttämättä 
ole helppoa kasvaa poikana, joka on kiinnostunut enemmän 
tytöille suunnatuista asioista. Tai päinvastoin, vaikka suku-
puolisensitiivisyydestä on puhuttu, epäilen, ettei kaikille ole 
käsite täysin avautunut ja tästä johtuen voi tulla vielä kauan 
turhia mielipahoja lapsille, joiden maailma on kuitenkin sel-
keä ja kiinnostuksen kohteista täyttyvä, ei meidän aikuisten 
normittamien täyttämä. 

 
Aineistosta nousi useaan otteeseen esille varhaiskasvatuksen opettajien 
halu ja tahto toteuttaa sukupuolisensitiivistä varhaiskasvatusta sekä mah-
dollistaa lapsille leikit lasten omista kiinnostuksen kohteiden mukaisesti. 
Käsitteenä sukupuolisensitiivisyys osalle vastaajista on kyselyn mukaan 
osittain epäselvä sekä se mitä sukupuolisensitiivisyyteen voidaan katsoa 
kuuluvaksi. Sukupuolineutraalisuus mainittiin kyselyn vastauksissa muuta-
mia kertoja, vastaajien mukaan liian pitkälle ymmärretty sukupuolisensitii-
visyys menee sukupuolineutraalisuuden puolelle, jolloin varhaiskasvatuk-
sen puhekielestä häviää tytöt ja pojat ja tilalle tulee hän, henkilö tai tyyppi. 

7.4 Johtopäätökset 

Johtopäätöksenä esille nousi tutkimustuloksia analysoitaessa varhaiskas-
vatuksen opettajien kiinnostus ja halu saada lisää tietoa sukupuolisensitii-
visestä kasvatuksesta. Leikki tunnustettiin voimavaraksi ja oppimisen kei-
noksi toimiessa lasten kanssa. Varhaiskasvatuksen opettajien kyky reflek-
toida omaa työtään ja ammattitaitoaan sekä tarvittaessa muuttaa toimin-
tatapojaan ovat keinoja, joilla he voivat lähestyä lapsen tarpeita ja kiinnos-
tuksen kohteita sukupuolisensitiivisesti ilman ennakkoasennetta. Tällöin 
voidaan puhua laadukkaasta varhaiskasvatuksesta sekä pedagogisesta työ-
otteesta. Näistä kokemuksista huolimatta aineistosta nousi esiin se, että 
vaikka varhaiskasvatuksen opettajat itse suhtautuivat sukupuolisensitiivi-
syyteen myönteisesti sekä kokivat sen tärkeänä osana varhaiskasvatusta, 
kokivat he myös paljon olevan vielä opittavaa ja tehtävää asian täysin ym-
märtämiseen.  
 
Johtopäätöksiä tehdessä on Hirsjärven, Remeksen ja Sajavaaran (2009, ss. 
224 – 225) tutkimusta tehdessä vaihe, joka saattaa jäädä heikolle huomi-
olle tai aliarvostukselle. Pelkästään analysoimalla saatuja tuloksia ja saatu-
jen tulostan esille tuominen ei ole riittävän syvällistä toimintaa tutkimuk-
sen työstämiseen. Tulkintojen tekemisessä on kyettävä selventämään sekä 
tulkitsemaan myös materiaalista nousseita poikkeavuuksia ja tämän 
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myötä erottelemaan tutkimusta koskevat tulokset ja miten niitä hyödyn-
netään tutkimuksessa. Johtopäätökset tutkija saa tutkimukselleen analy-
soimalla ja pohtimalla aineiston tuloksia. Tutkimuksen tuloksia ei vielä riitä 
kertomaan pelkkä tulosten analysointi, vaan analysoitujen tulosten perus-
teella kootaan synteesejä, joiden yhteen kootut pääseikat antavat asetet-
tuihin kysymyksiin kirkkaasti vastaukset. 
  
Päiväkotiryhmässä, jossa on sukupuolisensitiivisesti orientoituneet kasvat-
tajat, voidaan lapselle mahdollistaa leikki ilman sukupuolta esille nostavaa 
jakoa. Sukupuolisensitiivisyyttä mahdollistavien leikkien kautta lapsella on 
rajaton mahdollisuus tutustua erilaisiin sukupuolirooleihin ja venyttää su-
kupuolirajoja turvallisesti. (Ylitapio-Mäntylä, 2011, ss. 282 – 283) Lapsille 
leikki ja erilaiset leikkivälineet ovat keskeisessä osassa varhaiskasvatuk-
sessa, lelujen esille asettelu huomioiden onko lapsilla saada juuri ne leikki-
välineet, jotka hän itse haluaa. Ahosen (2017, ss. 90 — 93) mielestä leikki 
on tärkeä osa lasten kasvua, elämää sekä varhaiskasvatusta, tämä ilmenee 
sekä varhaiskasvatuksen tavoitteista sekä niitä koskevista säädöksistä. Hän 
myös tuo esille, että lasten oikeuksien komitea nostaa leikin toiminnal-
liseksi prossiksi, jonka lapset itse aloittaneet, ohjaten ja jäsentäen sekä ha-
lutessaan lopettaen leikin.  
 
Vasussa (OPH, 2018, s. 30) mainitaan, että varhaiskasvatuksen tarkoituk-
sena on tarjota yhdenvartaista ja tasa-arvoista opetusta ja kasvatusta kai-
kille lapsille ja perheille. Sukupuolisensitiivinen kasvatus haastaa varhais-
kasvatuksen opettajia reflektoimaan omaa toimintaansa ja muuttamaan 
sitä tarvittaessa. Toiminnan muuttaminen on aina riskialtista, mutta riskin 
ottaminen kannattaa, jotta voi kehittyä omassa työssään ja saanut uusia 
näkökulmia toimintaansa. Omalla toiminnallaan varhaiskasvatuksen opet-
taja myös mallintaa päivähoitajille sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen 
käyttöä arjessa, sekä nostamalla asian keskusteluun ja yhteiseen pohdin-
taan, mitä sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus on ja kuinka sitä toteu-
tetaan lapsiryhmässä sekä koko päiväkodissa. Ylitapio-Mäntylä (2011, s. 
141) toteaa, että kasvattajien yhteistyön kannalta helpompaa, kun työs-
kentelytiimissä on samansuuntainen näkemys ja toimintaperiaate, kuinka 
ja miten sukupuolisensitiivistä kasvatusta toteutetaan lasten kanssa toi-
miessa. Jos työskentelytiimissä vain varhaiskasvatuksen opettajalla on su-
kupuolisensitiivinen kasvatusote, tällöin tasavertainen kohtaaminen las-
ten kanssa ei myöskään toteudu tasapuolisesti. 
 
Tapa, jolla aikuinen kohtaa lapsen varhaiskasvatuksessa on suuri merkitys 
kohdatulle lapselle, hänen kehitykselleen ja oppimaan oppimiselle. Var-
haiskasvatuksessa, jossa on sukupuolisensitiivinen aikuinen, kykenee hän 
herättelemään lasta kyseenalaistamaan stereotyyppistä ajattelua suku-
puolirooleista ja kannustamaan lasta ylittämään omat rajansa ja kokeile-
maan uusia asioita. Sukupuolisensitiivinen aikuinen pystyy keskustele-
maan lapsen kanssa erilaisista asioista ja ilmiöistä, jotka lasta ihmetyttävät 
sukupuoliin liittyen. (Ylitapio-Mäntylä, 2011, s. 83) 
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8 POHDINTA 

Lähtökohtana tutkimukselle opinnäytetyössäni oli tutkia sukupuolisensitii-
visen leikin toteutumista varhaiskasvatuksen opettajien näkemysten mu-
kaan varhaiskasvatuksessa. Tutkimuksen toteutin Pirkanmaalaisen kunnan 
päiväkodissa. Aihe tutkimukselleni on ajankohtainen uudistuneiden var-
haiskasvatuksen perusteiden ja varhaiskasvatuslain mukanaan tuomien 
uudistusten myötä sekä varhaiskasvatuksen henkilökunnan kanssa käyty-
jen keskustelujen kautta, noussut keskusteluun sukupuolisensitiivisyyden 
toteutuminen lasten kanssa toimiessa. Omassa työssäni koen erittäin tär-
keänä lapsen kohtaamisen, lapsen tarpeiden lähtökohdat huomioiden. 
Näin kykenen huomioimaan hänet sukupuolisensitiivisesti lokeroimatta 
lasta mihinkään erilliseen kategoriaan hänen sukupuolensa perusteella.  
 
Tutkimukseni tuloksien mukaan varhaiskasvatuksen opettajat kokivat su-
kupuolisensitiivisyyden tärkeäksi voimavaraksi päivittäisessä toiminnassa 
lasten kanssa. Koulutuksen ja lisätiedon saaminen sukupuolisensitiivisyy-
destä koettiin myös tarpeelliseksi. Saadun koulutuksen sekä aiempien tie-
tojen pohjalta varhaiskasvatuksen opettajan kykenivät reflektoimaan päi-
vittäin omaa toimintaansa ja muuttamaan toimintaansa lapsen tarpeita 
vastaavaksi. Sukupuolisensitiivisen leikin toteutuminen päiväkodissa to-
teutui varhaiskasvatuksen opettajien mielestä hyvin.  
 
Haasteiksi sukupuolisensitiivisen leikin toteutumiselle varhaiskasvatuksen 
opettajat kokivat ennakkoasenteet sukupuolisensitiivisyyttä kohtaan, kas-
vatushenkilöstön erilaiset tavat toimia lasten kanssa, vanhanaikaiset aja-
tus ja toimintatavat huoltajilla, sekä osittain tarvittavan tiedon puute ai-
heesta. Pohdin, kokevatko varhaiskasvatuksen opettajat kenties jonkin-
laista tietotulva ähkyä viime vuosina tapahtuneiden uudistusten vuoksi. 
Varhaiskasvatuslaki ja Vasu uudistettiin, näiden muutosten myötä koros-
tetaan erityisesti varhaiskasvatuksen opettajien vastuuta pedagogiseen 
johtajuuteen työryhmässään sekä lasten kanssa toimimisessa. Pedagogi-
nen johtajuus tuo varhaiskasvatuksen opettajalle arvostuksen lisäksi pai-
netta saada oma työryhmänsä sisäistämään uusien säädösten ja lakien mu-
kanaan tuomat velvoitteet. Omalla toiminnallaan varhaiskasvatuksen 
opettaja voi olla mallintajana lasten kohtaamisessa ja näin tuoda tietoa 
omaan työryhmäänsä sekä yhteistyöhön vanhempien kanssa, muutosten 
tuoman toiminnan näkymisestä arjessa. Koen uusien säädösten ja lakien 
lisänneen varhaiskasvatuksen opettajan roolia toimia oman työryhmänsä 
esimiehenä, jolloin vastuu lapsiryhmän lisäksi on myös työryhmän toimin-
nasta. Sosionomi opiskeluihini sisältyi esimies ja hallinon opintoja, jotka 
toivat omaan toimintaani varhaiskasvatuksen opettajana lisää erilaisia nä-
kökulmia ja tietotaitoa toimia työryhmän vetäjänä. 
 
Opinnäytetyön tekemisen koin melko haasteelliseksi ja raskaaksikin, toi-
saalta itsestäni riippumattomista syistä, sekä itselleni asettamani tiukan ai-
kataulutuksen vuoksi tälle kuluvalle keväälle. Tutkimuksen aihetta pohdin 
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kauan opintojen aikana. Erilaisia opinnäytetyön aiheita harkitsin, mutta 
käytyäni Naisasia Unionin järjestämän Tasa-arvoinen varhaiskasvatus / Su-
kupuolisensitiivisyys varhaiskasvatuksessa koulutuksen sain varmuuden 
opinnäytetyön aiheeseen. Aiheen rajauksen koen tehneeni onnistuneesti 
ja tämän pohjalta aloin tutkimaan lisää aihetta ja aloitin kokoamaan opin-
näytetyötä. Laadin kyselylomakkeen ja sen pohjalta sain asettamiini tutki-
muskysymyksiin riittävästi tietoa analysoitavaksi. 
 
Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa varhaiskasvatuksen opettajien 
kokemuksia sukupuolisensitiivisen leikin mahdollistamisesta lasten lei-
keissä varhaiskasvatuksessa, sekä millaisia haasteita leikin mahdollistumi-
selle he kokevat olevan. Haasteet ja mahdollisuudet selventyivät mieles-
täni hyvin varhaiskasvatuksen opettajien vastauksissa ja tutkimuksen ede-
tessä tuloksena selvisi, että ei ole yhtä tiettyä tapaa, jolla voidaan sanoa 
leikin mahdollistuneen leikissä sukupuolisensitiivisesti. Kokemuksien oma-
kohtaisuus on aina kokijan esille tuottamaa, jolloin kuulijan on luotava oma 
käsitys hänelle kerrotusta kokemuksesta. Pohdin myös, että vastaavaa ky-
selyä voisi käyttää varhaiskasvatuksen koko henkilöstölle, kunnan järjestä-
mässä koulutuspäivässä, jolloin saisi laajemman kuvan henkilöstön käsityk-
sestä sukupuolisensitiivisyydestä ja voisi kartoittaa lisäkoulutuksen tar-
peen laajemmassa mittakaavassa.  
 
Aineiston määrän koin olevan suppea, mutta analysoidessani esille tul-
leista tuloksia, sain tietoa laajasti varhaiskasvatuksen opettajien kokemuk-
sista sukupuolissensitiivisen leikin mahdollistumisesta varhaiskasvatuk-
sessa. Aineiston määrää olisi hieman kasvanut, jos määräajassa vastaa-
matta jääneet aineistot olisivat olleet osana analysointia. Rajasin määrä-
ajan ylitse menneet vastaukset pois tutkimuksesta, jotta aikatauluni opin-
näytetyön etenemisessä olisi ajassaan. Haastattelemalla varhaiskasvatuk-
sen opettajia kyselylomakkeiden palautuksen, olisin mahdollisesti saanut 
lisää aineistoa tutkimukseeni, mutta päädyin pitäytymään kyselylomakkei-
den esille tuomassa aineistossa, sen antamien tutkimustulosten perus-
teella. 

 
Teoriatietoa löytyy sukupuolisensitiivisestä varhaiskasvatuksesta sekä tut-
kimuksia henkilöstön kokemuksista, kuinka sukupuolisensitiivisyys toteu-
tuu eri osa-aluilla lasten arjessa päiväkodissa. Oman kokemuksen mukaan 
sukupuolisensitiivisyyden toteutuminen varhaiskasvatuksessa on vaihtele-
vaa. Uskon tähän vaikuttavan henkilökunnan ikäjakauman, totuttujen toi-
mintatapojen ja osittaisen muutosvastaisuuden ennen hyväksyntää, uudis-
tuksia kohtaan koko varhaiskasvatuksen kentällä.  
 
Erittäin tärkeänä koen kuitenkin, että sukupuolisensitiivisyys on tuotu kes-
keiseksi toimintatavaksi varhaiskasvatukseen. Sukupuolisensitiivisyyden 
myötä tasa-arvoinen kohtaaminen sekä kasvatus ovat askeleen lähempänä 
varhaiskasvatuksen tavoitteita, jotka läpi leikkaavat Varhaiskasvatuksen 
perusteet sekä Varhaiskasvatuslain. Varhaiskasvatuksessa työskentelevillä 
aikuisilla on oltava joustavuutta, avoimuutta, kykyä ottaa uusia asioita ja 
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näkökulmia sekä uudistaa työotettaan tarvittaessa. Mielestäni olemme 
erittäin oikeutettuja saadessamme työskennellä varhaiskasvatuksessa las-
ten parissa. Millaista tulevaisuutta toivomme ja tulemme elämään on pit-
kälti kiinni meidän omista toiminta tavoistamme ja millaisen mallin me siir-
rämme eteenpäin tämän päivän lapsille eli tulevaisuuden päättäjille. 
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Liite 1 

 
 
SAATEKIRJE 
 
 
Hei! 
 

Opiskelen sosionomiksi Hämeen ammattikorkeakoulussa. Teen opin-
näytetyötä sukupuolisensitiivisyydestä leikin ohjaajana varhaiskasva-
tuksessa. Opinnäytetyöni tarkoituksena on tuoda esille varhaiskasva-
tuksen opettajien näkemyksiä ja kokemuksia leikin toteutumisesta su-
kupuolisensitiivisesti varhaiskasvatuksessa. Tutkimusaineiston kerään 
kyselylomakkeilla ja toivon, että vastaat kyselylomakkeen kysymyksiin 
ja näin tuet opinnäytetyöni tutkimusta ja toteutumista. Vastauksesi on 
erittäin tärkeä, jotta tutkimuksen tulokset olisivat mahdollisimman 
kattavat.  
 
Kyselyn voit palauttaa anonyymisti kirjekuoressa taukotilan valkotau-
lulla olevaan muovitaskuun, jossa lukee Sirkku Hämäläinen / opinnäy-
tetyö.  Toivon, että vastaat kyselyyn 22.4.2019 mennessä. Vastaukset 
käsitellään luottamuksellisesti ja kerätty aineisto hävitetään tutkimus-
työn valmistuttua.  
 
Kiitos vastauksista ja yhteistyöstä jo etukäteen! 
 
Sirkku Hämäläinen p. XXX-XXXXXX 
Sirkku1501@student.hamk.fi 
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     Liite 2  
 
 

                                                                  KYSELYLOMAKE 

 

Rastita vaihtoehdoista sinulle sopivin vaihtoehto, perustele valintasi pyydettäessä. 

Avoimiin kysymyksiin toivon sinun vastaavan vähintään kahden lauseen pituisia vas-

tauksia. 

Kyselylomakkeella on yhteensä kaksitoista kysymystä. 

 

1. Oletko saanut sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta tietoa työnantajan tarjoa-

mana koulutuksena?    

  

 

Kyllä 

 

 

             En 

 

2. Oletko saanut tietoa sukupuolisensitiivisestä kasvatuksesta täydennyskoulutuk-

sena? 

 

 

Kyllä  

 

 

En 

 

 

3. Oletko saanut mielestäsi tarpeeksi koulutusta sukupuolisensitiivisestä kasvatuk-

sesta? 

 

Kyllä 

 

En 
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4. Pidätkö sukupuolisensitiivistä kasvatusotetta tärkeänä osana varhaiskasva-

tusta? 

 

Kyllä 

Miksi?  

 

 

En  

Miksi et? 

 

 

 

5. Haluaisitko saada lisää tietoa ja osaamista sukupuolisensitiiviseen kasvatukseen 

liittyen? 

 

Kyllä 

Millaista? 

 

En  

Miksi et? 

 

 

 

 

 

6. Mitä sukupuolisensitiivisyys mielestäsi tarkoittaa? 
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7. Miten sukupuolisensitiivisyys näkyy mielestäsi lasten leikki tilanteissa? 

 

 

 

 

 

8. Miten sukupuolisensitiivisyys on mielestäsi otettu huomioon seuraavissa leikin 

elementeissä:  

 

- Lasten leikkiin ohjaaminen: 

 

- Leikkikaverin löytäminen: 

 

- Leikkitilat: 

 

 

 

9. Millaisia mahdollisuuksia tai haasteita näet sukupuolisensitiivisessä kasvatuk-

sessa? 

 

 

 

 

 

 

 

10.  Koetko sukupuolisensitiivisen kasvatusotteen luontevana? Perustele miksi. 
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11. Millaisia ajatuksia sukupuolirajoja venyttävä lapsi sinussa herättää? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12. Millaisia ajatuksia kysely herätti sinussa? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


