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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Norlandia Päiväkodit Jyväs-
seutu Oy:n työntekijöiden sukupuolisensitiivisyyteen liittyvä osaaminen sekä sel-
vittää, millaisia kehittämistarpeita aiheeseen liittyen oli olemassa. Tavoitteena oli 
saada ajankohtainen tieto siitä, miten Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy:n var-
haiskasvattajat ymmärtävät sukupuolisensitiivisyyden työssään. Tutkimustulok-
sista tuotettiin kirjallisen raportti, jossa tämänhetkinen osaaminen on analysoitu. 
Organisaatio voi jatkossa hyödyntää raporttia esimerkiksi henkilöstön osaamisen 
kasvattamisessa tai täydennyskoulutuksia suunniteltaessa.  
 
Opinnäytetyö toteutettiin laadullisena tutkimuksena, jonka tutkimusmenetelmänä 
käytettiin kyselyä. Kysely toteutettiin Webropol-työkalun avulla laadittuna sähköi-

senä kyselynä. Kyselyn avoimiin kysymyksiin vastasivat Norlandia Päiväkodit Jy-
vässeutu Oy:n varhaiskasvatusyksiköiden työntekijät koulutustaustasta tai am-
mattinimikkeestä riippumatta. Aineiston analysoinnissa hyödynnettiin aineistoläh-
töistä sisällönanalyysiä.  

 
Tuloksista kävi ilmi, että Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy:n työntekijöiden 
mielestä sukupuolisensitiivinen työote on merkityksellinen ja tärkeä asia tiedos-
taa. Suurelta osin työntekijät kokivat toimivansa sukupuolisensitiivisinä varhais-
kasvattajina. Vastauksista havaittiin, että sukupuolisensitiivisyyden käsitettä ja 
sukupuolisensitiivisenä varhaiskasvattajana toimimista tulisi tarkastella tulevai-
suudessa vielä lisää. Erityisen vahvasti tuloksista oli havaittavissa aiheeseen liit-
tyvän koulutuksen vähyys sekä osaamisen kasvattamisen toiveet. 
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The purpose of this thesis was to survey the competence related to the gender 
sensitivity of the employees of Norlandia Jyvässeutu Ltd. early childhood educa-
tion units and to find out what kind of development needs exist on the subject. 
The aim was to get current knowledge of how Norlandia Jyvässeutu Ltd. early 
childhood educators understand gender sensitivity in their work. The report was 
produced from the research results, in which current competence is analyzed. 
The organization can also use the report for planning in-service training and in-
creasing the competence of the personnel.  
  
The implementing of the thesis was a qualitative research and the used research 
method was a questionnaire. The survey was conducted as an electronic survey 
which was made with a Webropol tool. The questionnaire was answered by early 
childhood educators working in Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Ltd. units, re-
gardless of their educational background or professional title. The data was ana-
lyzed by inductive content analysis.  
  
The results showed that Norlandia Jyvässeutu Ltd. employees think that a gen-
der sensitive approach is important and necessary to be aware of. For the most 
part, educators thought that they are working as gender sensitive educators. On 
the other hand, it was clear from the responses that the term of gender sensitivity 
and working as a gender sensitive early childhood educator should be examined 
more in the future. The results show particularly strong lack of related education 
and hopes for increasing competence.  
  
  
Keywords: Early childhood education, Gender, Gender identity, Gender sensi-
tivity, Equality education  
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 JOHDANTO 

 

 

Sukupuolisensitiivisyys ja lapsen aito kohtaaminen varhaiskasvatuksessa ilman 

sukupuoleen liittyviä odotuksia tai oletuksia ovat olleet ajankohtaisia asioita viime 

vuosina yhteiskunnallisessa keskustelussa. Ajatellaan, että ymmärtävällä kasva-

tuksella sekä lapsen sukupuolen ilmaisua arvostavalla kohtaamisella saavute-

taan erilaisuuden hyväksyntää itsessä ja toisissa, mikä vaikuttaa identiteettiin ja 

itsetuntoon läpi elämän (Hakulinen, Onwen-Huma, Varsa, Pulkkinen & Sandt 

2016, 28). Arjen kohtaamiset varhaiskasvatuksessa ovat merkityksellisiä, mutta 

yhtä merkityksellistä on myös tarkastella sukupuolisensitiivisyyden toteutumista 

kohtaamisissa. Toteutumisen edellytyksenä on, että työyhteisössä on yhteneväi-

nen ymmärrys sukupuolesta ja sen moninaisuudesta, sukupuolisensitiivisyydestä 

sekä tasa-arvosta.  

 

Teemme opinnäytetyön yhteistyössä Norlandia Päiväkodit Jyvässeutu Oy:n 

(myöhemmin Norlandia Jyvässeutu) kanssa. Norlandia Jyvässeutu on osa kan-

sainvälistä Norlandia konsernia. Norlandia Jyvässeudulla on Keski-Suomessa 

kahdeksan yksikköä ja työntekijöitä on 65. Opinnäytetyömme tarkoitus on kartoit-

taa Norlandia Jyvässeudun varhaiskasvattajien sukupuolisensitiivisyyteen liitty-

vää osaamista käyttäen Webropol- työkalun avulla laadittua kyselyä. Kyselyn vii-

den avoimen kysymyksen avulla saamme ajankohtaisen tiedon siitä, millä tavalla 

Norlandia Jyvässeudun varhaiskasvattajat ymmärtävät sukupuolisensitiivisen 

varhaiskasvatuksen työssään. Tutkimuksen tuloksista työstetään kirjallinen ra-

portti, josta saatavan tiedon pohjalta organisaatio voi jatkossa kehittää työnteki-

jöidensä osaamista ja suunnitella sukupuolisensitiivisyyteen liittyvää koulutusta. 

 

Me opinnäytetyön tekijät olemme työskennelleet varhaiskasvattajina Norlandia 

Jyvässeudun yksiköissä useita vuosia. Sukupuolisensitiivisyys on noussut ajoit-

tain keskusteluihin työyhteisöissämme, mutta meillä ei ole taustalla aiempaa pe-

rehtyneisyyttä aiheeseen. Opintoihimme liittyvän Sukupuolisensitiivisyys varhais-

kasvatuksessa -kurssin sekä työyhteisöissä käytyjen ammatillisten keskustelujen 

kautta kiinnostuksemme heräsi siihen, kuinka sukupuolisensitiivisyys todellisuu-

dessa työssä ymmärretään ja huomioidaan. Aiheen merkityksellisyyden on 
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huomioinut myös Norlandia Jyvässeudun organisaation aluejohto. Aihetta pide-

tään tärkeänä ja ajankohtaisena sekä nyt että tulevaisuudessa. Tutkimustamme 

ohjaavat seuraavat kysymykset: ‘Miten työntekijät ymmärtävät sukupuolisensitii-

visyyden?’, ‘Miten työntekijät rakentavat sukupuolisensitiivisen toimintaympäris-

tön?’, ‘Kuinka työntekijät kohtaavat lapsen sukupuolisensitiivisesti?’ sekä ‘Millai-

sia valmiuksia työntekijöillä on toimia sukupuolisensitiivisinä varhaiskasvatta-

jina?’. Vaikka tutkimuksemme kohdistuu Norlandia Jyvässeudun työntekijöiden 

sukupuolisensitiivisyyteen liittyvän osaamisen kartoittamiseen, uskomme opin-

näytetyöprosessin lisäävän myös omaa osaamistamme sekä ymmärrystämme 

sukupuolisensitiivisyydestä ja sen merkityksestä. 
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 SUKUPUOLISENSITIIVISYYS VARHAISKASVATUKSESSA 

 

 

2.1 Sukupuoli ja sen monimuotoisuus 

 

Sukupuolta voidaan määrittää useiden kriteerien kautta. Pääasiallisesti sitä on 

määritelty biologisesta näkökulmasta ja vasta 1970-luvulta sukupuolen määritte-

lyssä on huomioitu myös sen sosiaalinen ulottuvuus. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 21.) 

Suurin osa ihmisistä voidaan geneettisesti, hormonaalisesti ja anatomisesti jakaa 

miehiksi ja naisiksi, mutta tämä biologinen kahtiajaottelu ei ole ainoa tapa tarkas-

tella sukupuolta. Sukupuolen sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus muovautuu 

yhteiskunnan normien, sen hetkisen ihmiskäsityksen sekä ihmissuhteiden kautta. 

Sukupuolta voidaan tarkastella limittäin eri näkökulmista, eikä mikään tarkastelu-

tapa sulje toista kokonaan pois. (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Minä ja kult-

tuuri. Sukupuolella on väliä.) 

 

Sukupuoli-identiteetti rakentuu jokaisen ihmisen omasta tunteesta ja siitä, mitä 

sukupuolta hän kokee olevansa (Ylitapio-Mäntylä 2012, 35). Yksilön kannalta 

merkityksellisin ja syvin ulottuvuus sukupuolen tarkastelussa on itsemäärittely. 

(Tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Minä ja kulttuuri. Sukupuolella on väliä.) Suku-

puolta voidaan tarkastella moninaisena ilmiönä, samoin kuin sen ilmenemismuo-

toja voidaan ajatella olevan enemmän kuin vain kaksi toisilleen vastakohtaista 

sukupuolta. Sukupuolienemmistöt ja -vähemmistöt sisältyvät sukupuolen moni-

naisuuteen. (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Käsitepankki.) 

 

 

2.2 Sukupuolisensitiivisyys ja tasa-arvokasvatus 

 

Eroavaisuuksien huomaaminen, eli herkkyys tarkastella asioita monelta kantilta, 

on jo itsessään sensitiivisyyttä. Puhuttaessa sukupuolisensitiivisyydestä, suku-

puolta tarkastellaan sen biologisen määrittelyn lisäksi myös sen kulttuurisesta ja 

sosiaalisesta näkökulmasta. Sukupuolisensitiivisyyteen kuuluu myös taito tarkas-

tella kriittisesti sukupuolittuneita oletuksia, asenteita, tapoja ja käytäntöjä niin 

omassa kuin toisten kasvattajienkin toiminnassa. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 26.)  
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Sukupuolisensitiivisyyden ja aidon kohtaamisen toteutumiseen varhaiskasvatuk-

sessa vaikuttavat henkilökunnan ammattitaidon sekä asenteiden lisäksi yhteis-

kunnallinen ilmapiiri. Huuska ja Karvinen (2012, 34) tuovat esiin, että yhteiskun-

nassamme ihmiset jaetaan usein kahteen ryhmään, poikiin sekä tyttöihin. Tällai-

nen kategorisointi on usein kuitenkin epäsopiva. Ymmärrys tyttöjen ja poikien mo-

nenlaisuudesta sekä persoonan olevan aina enemmän kuin sukupuoli on tär-

keää. Samalla sensitiivisyyden tulisi näyttäytyä ymmärryksenä siitä, että aina 

keho ei määritä ihmisen kuuluvan tiettyyn sukupuoleen, tai että kaikilla ihmisillä 

ei ole selkeää sukupuolta. (Huuska & Karvinen 2012, 34.)  

 

Sukupuolisensitiivisyyden ydin on lapsen yksilöllisessä kohtaamisessa ilman su-

kupuoleen linkittyviä odotuksia. Herkkyys lasten moninaisuudelle muodostuu yh-

distettäessä sensitiivisyys tietoisuuteen sukupuolen merkityksistä. Aikuisten tulisi 

siis tarjota lapsille moninaisia ihmisenä olemisen malleja ja mahdollisuuksia, eikä 

jo lähtökohtaisesti niitä rajoittaa. Näin ajatellen sukupuolisensitiivisyyttä voidaan 

kutsua myös sukupuolitietoisuudeksi tai tasa-arvokasvatukseksi. (Naisasialiitto 

Unioni 2015.) 

 

Sukupuolisensitiivinen kasvatus ei tavoittele erojen korostamista, vaan nimen-

omaisesti pyrkii eroon sukupuolten jyrkästä kahtiajaottelusta tunnistamalla ihmis-

ten eroavaisuuksiin liittyviä stereotypioita ja niiden hierarkkisuutta. Tärkeintä on, 

että lapset saavat tehdä valintoja ilman sukupuolirakenteiden rajoitteisuutta, ai-

noastaan omat mielenkiinnon kohteet ja henkilökohtaiset taipumuksensa huomi-

oiden. (Lackman-Ala-Poikela 2014, 41.) Lasten mahdollisuuksia erilaisuuden hy-

väksymiseen itsessä ja muissa, sekä joukkoon kuulumisen tunnetta voidaan li-

sätä sensitiivisen varhaiskasvatuksen käytäntöjen kautta (Huuska & Karvinen 

2012, 43). 

 

Sukupuolisensitiivisyys ei tarkoita samaa kuin sukupuolineutraalius. Ajateltaessa 

tai toimiessa sukupuolineutraalisti saatetaan sukupuoli jättää kokonaan huomioi-

matta tai ihmisten eroista huolimatta tasapäistää tai samankaltaistaa heitä. Su-

kupuolineutraalius saattaa estää varhaiskasvatuksen sukupuolittuneiden käytän-

töjen huomaamisen ja tasa-arvon toteutumisen. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 25.) 
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Varhaiskasvatuksen tasa-arvokasvatus vaatii toteutuakseen toimintasuunnitel-

mien konkreettista avaamista, eli keskustelua siitä, miten erilaisia lapsia käytän-

nössä tuetaan. Varhaiskasvatuksen työntekijöiden tulee myös pohtia toimintaym-

päristöjen ja –materiaalien järjestelyä sekä esillepanoa, ja niiden mahdollista su-

kupuolittunutta toteutusta. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 65.)  

 

 

2.3 Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvattaja 

 

Varhaiskasvattajan tapa toimia, puhua ja reagoida on koko ajan mallina lapselle. 

Näin hän vaikuttaa lapsen käsitykseen sukupuolesta ja sukupuolirooleista. Var-

haiskasvattaja voi omalla toiminnallaan joko korostaa tyttöjen ja poikien oletettuja 

toimintatapoja tai antaa jokaisen lapsen toimia lapselle ominaisella tavalla. (Yli-

tapio-Mäntylä 2017, 278–280.) Esimerkiksi sukupuolisensitiivisen toimintaympä-

ristön luomisessa varhaiskasvattajalla on suuri vastuu. Lapset eivät hakeudu su-

kupuolijaon mukaisiin ryhmiin leikeissä luonnostaan, vaan erilaiset tilaratkaisut 

ryhmätiloissa ja aikuisen ohjaus voivat joko vaikeuttaa yhteisleikin muodostu-

mista tai vaihtoehtoisesti rohkaista lapsia yhteisiin leikkeihin (Tasa-arvoinen var-

haiskasvatus. Tilat ja välineet. Tytöt ja pojat - eri leikit. Lisää aiheesta tytöt ja pojat 

eri leikit). 

 

Varhaiskasvattajat eivät aina ole täysin tietoisia omista asenteistaan tai ennakko-

oletuksistaan, joiden ohjaamina he tekevät valintoja ja toimivat lasten kanssa. He 

voivat siis omata käsityksen lapsen sukupuolesta, sen vastaamatta kuitenkaan 

lapsen omaa kokemusta itsestään tai sukupuolestaan. (Hakulinen ym. 2016, 3, 

27.) Sukupuolisensitiivisyys vaatii varhaiskasvattajilta herkistymistä sekä omien 

toimintatapojensa sukupuolittavien käytäntöjen tunnustamista ja tiedostamista. 

Lisäksi tarvitaan ymmärrystä siitä, että keho ei määrittele sitä, mihin sukupuoleen 

ihminen tuntee kuuluvansa, tai ettei kaikilla lapsilla ylipäätään ole selkeää suku-

puolta. Sukupuolisensitiivinen varhaiskasvattaja pohtii sukupuoleen liittyviä luo-

kitteluja ja ilmiöitä sekä tiedostaa oman toimintansa vaikutukset mallina olemi-

sesta lapselle sekä ympäristölle. Hän kuulee lapsen ihmettelyn ja kannustaa lasta 

ihmettelemään sekä tutkimaan maailmaa. (Ylitapio-Mäntylä 2017, 281–283; 

Huuska & Karvinen 2012, 34.) 
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Lapsella tulee olla mahdollisuus toteuttaa itseään, valita itse omat toimintata-

pansa, mieltymyksensä ja kiinnostuksenkohteensa ilman, että häneltä odotetaan 

sukupuoleen perustuen tiettyä toimintamallia. Varhaiskasvattaja tarvitsee avara-

katseisuutta ja arjen käytäntöjen tarkastelua eri näkökulmista. Lapsi taas tarvit-

see aikuisen rohkaisua, arvostavaa puhetta sekä kannustusta kasvaessaan ja 

oppiakseen asioita ilman sukupuoleen liittyviä oletuksia. (Hakulinen ym. 2016, 

38–39.) Varhaiskasvatuksessa lapsen sukupuoli mahdollistaa, mutta samalla 

myös rajoittaa, lapsen mahdollisuuksia toteuttaa itseään. Sukupuolten tasa-arvon 

toteutumiseksi varhaiskasvatuksessa tarvitaan sukupuolitietoisuutta. (Alasaari 

2013, 75–76.) 

 

Rutinoitujen työtapojen, arvojen, asenteiden ja sukupuolia eriarvoistavan kohte-

lun arviointi on tarpeen työyhteisöissä, jotta niitä ei selitetä pelkästään yksilölli-

syydellä tai etteivät ne jää kokonaan huomioimatta. Sukupuolinäkökulmaa ei ole 

olennaista huomioida kaikessa toiminnassa, mutta siitä keskustelu on tärkeää, 

jotta tilanteet, joissa luodaan kulttuurisia toimintamalleja tulevat näkyviksi. Lap-

sen mielestä aikuisen hyvää tarkoittavat eleet ja sanat voivat sisältää rajoittunei-

suutta. (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Minä ja kulttuuri. Miksi sukupuolten 

tasa-arvo.) 

 

 
2.4 Sukupuolisensitiivisyyteen ja tasa-arvoisuuteen varhaiskasvatuksessa vel-

voittavia lakeja ja asiakirjoja 

 

Varhaiskasvatuslain (L 540/2018) mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteisiin kuu-

luu antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet varhaiskasvatukseen. 

Sen tarkoituksena on edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa sekä 

antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin 

kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa. (L 540/2018.) 

 

Laki miesten ja naisten välisestä tasa-arvosta (L 609/1986) säätää viranomaisten 

velvollisuudesta edistää miesten ja naisten välistä tasa-arvoa kaikessa toimin-

nassaan tavoitteellisella ja suunnitelmallisella tavalla. Erityisesti tasa-arvon toteu-

tumista estäviä olosuhteita tulee muuttaa. Viranomaisten, koulutuksen 
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järjestäjien ja muiden koulutusta tai opetusta järjestävien yhteisöjen sekä työnan-

tajien tulee ennaltaehkäistä suunnitelmallisesti ja tavoitteellisesti sukupuoli-iden-

titeettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää. (L 609/1986.) 

 

Yhdenvertaisuuslaki (L 1325/2014) kieltää syrjimisen iän, alkuperän, kansalai-

suuden, kielen, uskonnon, vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, am-

mattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden, terveydentilan, vammaisuuden, seksu-

aalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella.  

 

Perustuslaissa (L 731/1999) sanotaan, ettei ketään saa asettaa eri asemaan su-

kupuolen, iän, alkuperän, uskonnon, kielen, mielipiteen, vakaumuksen, tervey-

dentilan, vammaisuuden tai muun henkilöön liittyvän syyn perusteella ilman hy-

väksyttävää perustetta. Lapsia tulee kohdella tasa-arvoisesti yksilöinä, jonka li-

säksi heidän tulee saada vaikuttaa kehitystään vastaavalla tasolla itseään kos-

keviin asioihin. (L 731/1999.) 

 

Myös valtakunnallisista varhaiskasvatussuunnitelman perusteista löytyy varhais-

kasvatusta velvoittavia kohtia liittyen sukupuolisensitiivisyyteen.  Sen arvopohja 

perustuu lapsen edun ensisijaisuuteen, lapsen hyvinvoinnin, huolenpidon ja suo-

jelun oikeuteen, lapsen mielipiteen huomioon ottamiseen, vaatimuksesta yhden-

vertaiseen sekä tasa-arvoiseen kohteluun. Lisäksi se sisältää kiellon lapsen syr-

jinnästä. Varhaiskasvatussuunnitelman mukaan lapsella on oikeus kehittää taito-

jaan ja tehdä valintoja sukupuolesta riippumatta. Varhaiskasvatussuunnitelma 

märittelee, että varhaiskasvatuksen tulee olla sukupuolisensitiivistä. (Opetushal-

litus 2019, 30.)  

 

Sopimusvaltiot kunnioittavat ja takaavat YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuk-

sessa tunnustetut oikeudet kaikille niiden lainkäyttövallan alaisille lapsille. Näitä 

oikeuksia tulee noudattaa ilman minkäänlaista lapsen ihonväriin, rotuun, suku-

puoleen, uskontoon, kieleen, poliittisiin tai muihin mielipiteisiin, kansalliseen, so-

siaaliseen tai etniseen alkuperään, varallisuuteen, vammaisuuteen, syntyperään 

tai muuhun seikkaan perustuvaa erottelua. (Tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Lait 

ja asiakirjat. 



11 
 

 

Kaikki yllä mainitut asiakirjat toimivat lähtökohtina ja työvälineinä varhaiskasvat-

tajien yhdenvertaisuuteen sekä tasa-arvoon perustuvalle kasvatus- ja opetus-

työlle. Ne ohjaavat käytännön työtä ja niiden kautta voidaan arvioida kasvattajien 

työtä. Lisäksi niiden pohjalta on mahdollista avata keskusteluita esimerkiksi tasa-

arvon, yhdenvertaisuuden sekä oikeudenmukaisuuden toteutumisesta varhais-

kasvatuksessa. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 57.) 
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 HAASTEITA SUKUPUOLISENSITIIVISYYDEN TOTEUTUMISELLLE VAR-

HAISKASVATUKSESSA 

 

 

Varhaiskasvattajan suhtautuminen sukupuoleen ja sukupuolieroihin on merkityk-

sellistä ja vaikuttaa siihen, miten lapsi käsittää sukupuolen ja sukupuolierot. Tiu-

kat sukupuoliroolit ja -normit rajaavat lasten toiminnan mahdollisuuksia ja sulke-

vat pois sukupuolen moninaisuuden. Nämä asenteet vaikuttavat myös perheiden 

kohtaamiseen ja puheeseen perheistä. Varhaiskasvatuksessa lasten kohtelun on 

havaittu olevan sukupuolittunutta. Lapsen oletettu sukupuoli vaikuttaa hänen 

saamaansa huomioon hänelle puhuttaessa ja hänet kohdattaessa. Sukupuolittu-

neisuus näkyy myös varhaiskasvattajien lapsille luomissa toimintaympäritöissä. 

(Alasaari & Katainen 2016, 15–18.)  

 

Myös Teräksen (2010) tutkimus osoittaa, että tyttöjen ja poikien kohtaaminen var-

haiskasvatuksessa on sukupuolittunutta; tyttöjä ja poikia ei kohdata tasavertai-

sina, lisäksi syntyy sukupuolittunutta puhetta sekä sukupuolittuneita kategorisoin-

teja. Varhaiskasvattajat kokivat toiminnan kuitenkin tasa-arvoiseksi, vaikka kes-

kustelua ja yhteistä pohdintaa sukupuolesta ja sukupuolen tasa-arvosta ei ollut 

käyty. (Teräs 2010, 112–113.) Varhaiskasvattajat kokevat, että tasa-arvoinen 

varhaiskasvatus toteutuu päiväkodin arjessa ja kohtaamisissa, vaikka haasteena 

ovat tasa-arvoisen varhaiskasvatuksen määritelmän monimuotoisuus sekä suku-

puoleen kohdistuvat tulkinnat, oletukset ja odotukset (Pöyry 2014, 73). 

 

Huusko (2015) nostaa tutkimuksessaan esiin haasteen liittyen tyttöjen ja poikien 

sukupuoliseen luokitteluun. Tällaista luokittelua puheessa käyttäessään varhais-

kasvattaja luo lapsille oletuksia ja odotuksia esimerkiksi leikkiin. Sukupuolittava 

puhetapa saattaa näin siirtyä aikuisilta lapsille. (Huusko 2015, 62–63.) Tällä ta-

voin toimien sekä ylläpidetään että siirretään tapoja ja asenteita tuleville sukupol-

ville. Tätä havaitaan tapahtuvan myös lasten keskuudessa – jopa hyvin pienet 

lapset saattavat heille välittyneiden käsitysten mukaisesti oikaista toisten lasten 

toimintaa. (Hakulinen ym. 2016, 28.)  
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Lantela (2019) on varhaiskasvatustieteen kandidaatintutkielmassaan selvittänyt 

päiväkodin varhaiskasvattajien sukupuolisensitiivistä toimintaa sekä heidän ha-

vaitsemiaan haasteita liittyen sukupuolisensitiivisen varhaiskasvatuksen toteutta-

miseen. Tutkimustuloksissa nousivat esiin päiväkodin ympäristöön ja leikkeihin 

liittyvät sukupuolittavat käytännöt sekä kasvattajien omat tai kollegoiden työsken-

telyssä havaitut sukupuolittavat toimintatavat ja asenteet. Myös vanhanaikaiset 

käsitykset sukupuolirooleista ja sukupuolisensitiiviseen työotteeseen liittyvä vas-

tustus näyttäytyivät tutkimustuloksissa. Edellisten lisäksi sukupuoliroolien van-

hanaikaisuutta sekä median ja mainonnan sukupuoliroolittuneisuutta koko yhteis-

kunnan tasolla havaittiin. (Lantela 2019, 2, 39, 41–42.)  

 

Lantelan (2019) havaintoihin yhtyy myös Hogan (2014), joka on pohtinut artikke-

lissaan, kuinka ylipäätään varhaiskasvatuksessa sukupuoleen suhtaudutaan. 

Hän näkee haasteeksi varhaiskasvattajien vanhakantaiset käsitykset sukupuo-

lesta ja sen rakentumisesta. Varhaiskasvattajat saattavat rajoittaa omien suku-

puolistereotypioidensa kautta lasten mahdollisuuksia tutkia ja kokea sukupuolta 

ja sen merkitystä. (Hogan 2014.) 

 

Myös lasten vanhempien perinteiset sukupuolikäsitykset on havaittu ongelmalli-

sina sekä lasten päivähoitoa rajoittavina tekijöinä. Samoin uskonnon on havaittu 

voivan aiheuttaa haasteita päiväkodeissa. Lantela (2019) kuvailee perheitä, jotka 

määrittelevät lapsensa sukupuolen kautta lelut, joilla hän saa leikkiä, tai jotka us-

kontonsa vuoksi toivovat lastensa leikkivän vain tiettyä sukupuolta edustavien 

lasten kanssa. Tällöin varhaiskasvattajien ja vanhempien ristiriitainen kasvatus-

näkemys muodostaa esteen tasa-arvoisen ja sukupuolisensitiivisen varhaiskas-

vatuksen toteuttamiselle. (Lantela 2019, 38.)  
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 OSAAMISEN KEHITTÄMINEN 

 

 

Kaikissa työyhteisöissä löytyy tarvetta tasapainoiselle kehittämistyölle sekä sisäi-

selle uudistumiselle. Halukkuuden kehittää sekä kehittyä nähdään nykyaikana 

kuuluvan olennaisena osana ammatillisuuteen ja korkeatasoiseen palvelutoimin-

taan. (Seppänen-Järvelä & Vataja 2009, 9.) Organisaatioiden menestymistä aja-

tellen osaamisen merkitys on kiistaton. Aktiivisen osallistumisen, avoimen kom-

munikaation sekä yhdessä määriteltyihin tavoitteisiin sitoutumisen kautta syntyy 

ensiluokkaista osaamista, jonka avulla työyhteisö tai koko organisaatio voi saa-

vuttaa itselleen pysyvää kilpailuetua. (Ruohotie & Honka 1997, 1.) 

 

Taitojen ja tietojen nopea vanheneminen on kiistämätön uhka erilaisissa amma-

teissa toimiville työntekijöille. Monimutkaistuviin sekä erilaisiin muuttuviin tilantei-

siin vastaamiseksi tarvitaan valmiuksia tuottaa nykyaikaisia toiminta- ja ajattelu-

malleja. Lisäksi tarvitaan ymmärrystä niistä tekijöistä, jotka ohjaavat työelämän 

yksilöllisiä kasvuprosesseja, sekä mahdollisuuksista, joiden kautta työelämässä 

tapahtuvaa ammatillista kasvua voidaan tukea. Työntekijän kasvuprosessi jatkuu 

parhaassa tapauksessa koko työuran ajan, eli hän kokee jatkuvasti mahdolli-

suuksia kehittyä työssään. Ammatillista uraa voidaan siis tarkastella oman osaa-

misen sekä ammattitaidon kasvuna, jossa tietotaito sekä asiantuntemus jatku-

vasti lisääntyvät. (Ruohotie & Honka 1997, 4.) 

 

Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen, Karvin, mukaan tutkimukset ovat 

osoittaneet, että varhaiskasvatuksen henkilöstön ammatilliseen tietotaitoon sekä 

asenteisiin voidaan vaikuttaa myönteisesti täydennyskoulutuksella tai muulla am-

matillisen osaamisen vahvistamisella. Osaamisen kasvattamisen hyödyt näyttäy-

tyvät erityisesti pedagogisen toiminnan tasolla ja sitä kautta vaikuttavat lasten 

oppimiseen ja kehitykseen. (Vlasov ym. 2018, 49.) Sukupuolisensitiivisyyden ja 

tasa-arvon edistämisen teemoihin on saatavilla lisäkoulutusta esimerkiksi Tasa-

arvoinen varhaiskasvatus -hankkeen kautta (tasa-arvoinen varhaiskasvatus. 

Hanke). 
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 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

 

 

5.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tavoite 

 

Opinnäytetyömme tarkoituksena on kartoittaa Norlandia Jyvässeudun varhais-

kasvattajien sukupuolisensitiiviseen työotteeseen liittyvää osaamista. Tavoit-

teena on saada ajankohtainen tieto siitä, miten Norlandia Jyvässeudun varhais-

kasvattajat ymmärtävät sukupuolisensitiivisyyden työssään. Haemme siis vas-

tauksia tutkimuskysymyksiimme: ‘Miten työntekijät ymmärtävät sukupuolisensitii-

visyyden?’, ‘Miten työntekijät rakentavat sukupuolisensitiivisen toimintaympäris-

tön?’, ‘Kuinka työntekijät kohtaavat lapsen sukupuolisensitiivisesti? Sekä ‘Millai-

sia valmiuksia työntekijöillä on toimia sukupuolisensitiivisinä varhaiskasvatta-

jina?’. Tutkimuksemme tuloksista tuotetaan kirjallinen raportti, jota organisaatio 

voi hyödyntää jatkossa kehittäessään ja suunnitellessaan työntekijöidensä suku-

puolisensitiiviseen työskentelyyn liittyvää koulutusta. 

 

 

5.2 Menetelmät 

 

Opinnäytetyömme on laadullinen tutkimus ja tiedonkeruumenetelmänä toteute-

taan kysely. Laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että tiedonantajilla on tie-

tämystä tutkittavasta asiasta ja tiedonantajat valitaan harkiten (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 74). Tiedonkeruumenetelmänä kyselyä on järkevä käyttää silloin, kun ha-

lutaan tietää mitä joku ajattelee tai miten joku toimii (Tuomi & Sarajärvi 2018, 62). 

Kyselyssämme aineistoa kerätään avoimin kysymyksin, jotta saamme mahdolli-

simman paljon tietoa Norlandia Jyvässeudun työntekijöiden omista kokemuksista 

sukupuolisensitiivisinä varhaiskasvattajina. Toteutamme kyselymme avoimin ky-

symyksin, koska strukturoitujen kysymysten voidaan olettaa ohjaavan vastauksia 

liiaksi ja tällöin tulos ei olisi luotettava juuri varhaiskasvattajien omasta näkökul-

masta. Koska Norlandia Jyvässeudulla työskentelee suuri joukko varhaiskasvat-

tajia, joille kyselymme osoitetaan, emme koe henkilökohtaisen haastattelun so-

veltuvan tutkimusmenetelmäksemme. Ryhmähaastattelun haasteena taas olisi 
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voinut näyttäytyä se, että yksilön henkilökohtainen tietämys aiheesta ei välttä-

mättä tulisi esiin. 

 

Kysely toteutetaan Webropol-työkalun avulla laadittuna kyselynä. Se koostuu vii-

destä avoimesta kysymyksestä (LIITE 1.), joista jokainen kysymys esitetään 

omalla sivullaan. Vastaaja siis näkee yhden kysymyksen kerrallaan ja edetäk-

seen kyselyssä vastaajan tulee vastata jokaiseen kysymykseen. 

 

 

5.3 Aineiston keruu 

 

Kyselyn linkki lähetetään kahdeksaan Norlandia Jyvässeudun varhaiskasvatus-

yksikköön, joissa työskentelee yhteensä 65 varhaiskasvatuksen työntekijää. Itse 

emme vastaa kyselyyn. Kaikkien Norlandia Jyvässeudun yksiköissä lasten 

kanssa työskentelevien työntekijöiden on mahdollista vastata kyselyyn. Siinä ei 

kysytä vastaajien taustatietoja eikä kartoiteta koulutusta, ammattinimikettä tai 

työkokemusta. Toteutamme kyselymme näin, koska tarkoituksemme ei ole eri-

tellä eri ammattinimikkeellä tai koulutustaustalla työskentelevien osaamista. Su-

kupuolisensitiivinen työskentelyote koskee muun muassa valtakunnallisen var-

haiskasvatussuunnitelman perusteella kaikkia varhaiskasvatushenkilöstöön kuu-

luvia työntekijöitä (Opetushallitus 2019, 30). Kysely on rakennettu siten, että yk-

sittäinen vastaaja tai varhaiskasvatusyksikkö ei ole tunnistettavissa. 

 

Koska opinnäytetyömme tarkoituksena on kartoittaa Norlandia Jyvässeudun var-

haiskasvattajien osaamista liittyen sukupuolisensitiivisyyteen, on aineiston ja tut-

kimuksen kannalta oleellista lähettää kysely koko organisaation henkilöstölle. 

Saatekirje (LIITE 2.) sekä Webropol-työkalun avulla laaditun kyselyn linkki lähe-

tetään sähköpostitse jokaisen Norlandia Jyvässeudun yksikön sekä yksikön esi-

miehen sähköpostiin. Esimiehille esitetään toive, että he jakaisivat kyselyn linkin 

myös yksiköiden WhatsApp-ryhmiin. Näin varhaiskasvattajilla on mahdollisuus 

vastata kyselyyn myös mobiilisti. Kysely on auki kahden viikon ajan ja seu-

raamme sen aukioloaikana vastauksien kertymistä. Lähetämme muistutukset ky-

selyyn vastaamisesta samalla jakelulla kuin kyselyn linkin.  
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5.4 Aineiston analyysi 

 

Aineiston analyysimenetelmänä käytämme sisällönanalyysiä. Tuomi ja Sarajärvi 

(2018, 92 – 93) ovat Lähdesmäkeen, Oinoseen, Sandgreniin ja Sarajärveen 

(2000) viitaten kuvanneet sisällönanalyysin prosessin tapahtuvan aineiston 

redusoinnin, klusteroinnin ja abstrahoinnin kautta. Eli ensin kerätty tutkimusai-

neisto pelkistetään siten, että ainoastaan tutkimuksen kannalta merkityksellisim-

mät lauseet ja sanat nostetaan esiin. Sen jälkeen tapahtuu aineiston ryhmittely, 

jossa yksittäiset tekijät sisällytetään yleisempiin käsitteisiin. Prosessin viimeinen 

vaihe on käsitteiden luominen, mikä tarkoittaa muodostettujen pääluokkien yh-

distämistä edelleen ylemmiksi luokiksi. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 92 – 93.) 

 

Tutkimuksemme tulosten analysointi mukaili edellä kuvattua analysointiprosessin 

kulkua, vaikka aineiston redusointia, klusterointia ja abstrahointia ei sellaisenaan 

tapahtunut eikä täysin uusia käsitteitä syntynyt. Luimme kaikki saamamme vas-

taukset läpi huolellisesti useampaan kertaan ja kirjasimme niistä havaitsemamme 

samankaltaisuudet, eroavaisuudet sekä usein esiintyneet käsitteet ja ajatuskoko-

naisuudet. Aineistoa analysoidessa huomasimme, että käsitteet, jotka olivat muo-

dostuneet, löytyivät teoreettisesta viitekehyksestämme. Teemoittelimme asiat ja 

asiakokonaisuudet neljän kategorian alle: sukupuolisensitiivisyyden ymmärtämi-

nen, sukupuolisensitiivisen toimintaympäristön luominen, sukupuolisensitiivinen 

kohtaaminen sekä valmiudet toimia sukupuolisensitiivisenä varhaiskasvattajana. 

Tämän jälkeen yhdistimme aineistoa siten, että jäljelle jäänyt tieto oli tiivistetyssä 

muodossa. Aineistomme analyysin kautta esittelemme tutkimuksemme tulokset 

eli Norlandia Jyvässeudun varhaiskasvattajien tämänhetkisen osaamisen liittyen 

sukupuolisensitiiviseen työskentelyyn. 
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 TULOKSET 

 

 

6.1 Sukupuolisensitiivisyyden ymmärtäminen 

 

Vastauksissa työntekijät kuvasivat niin arvoja kuin myös konkreettisia esimerk-

kejä päivähoidon arjesta. Eli toisaalta sukupuolisensitiivisyys käsitettiin tietynlai-

sena asenteena tai suhtautumistapana lasta kohtaan, toisaalta taas konkreetti-

sina tekoina tai kohteluna. 

 
Sensitiivisyydellä mielestäni tarkoitetaan pehmeää lähestymista-
paa/keinoja kasvatukseen. Mielipiteiden huomioimista, vahvuuksia 
ja kunnioittamista. Sukupuolisuus näkyy mahdollisuutena toteuttaa 
omia mieltymyksiä ilman yhteiskunnan asettamia normeja. 
 
Ei lokeroida lapsia tyttöihin ja poikiin. Molemmat sukupuolet saavat 
leikkiä kaikilla leluilla sekä pukeutua niihin vaatteisiin mitkä tuntuu 
hyvältä. 

 

Useat vastaajat nimesivät lapsen yksilöllisen huomioinnin sekä ennakkoluulotto-

muuden vaateen kuuluvan kiinteästi sukupuolisensitiivisyyteen; tärkeäksi nähtiin 

kohdata lapsi sellaisena kuin hän on, ilman sukupuolittavaa lokerointia tai rooli-

tusta. Vastaajat yhdistivät monissa vastauksissa termit stereotypia, tasa-arvo, su-

kupuolirooli, normi ja identiteetti kuuluvan sukupuolisensitiivisyyteen. Teoreetti-

nen ymmärtäminen, oikeiden käsitteiden käyttö, sekä tietoisuus sukupuolen mo-

ninaisuudesta kuvattiin tärkeiksi asioiksi arjen työssä. Myös erilaisten asioiden, 

toimintojen ja roolien kokeilemisen mahdollistaminen sekä niihin kannustaminen 

löytyi useimmista vastauksista, samoin kuin oikeus toteuttaa ja ilmaista itseään. 

Konkreettisina esimerkkeinä vastauksissa taasen kuvattiin värien käyttöä, erilais-

ten leikkien mahdollistamista sekä ammattien kuvailua ilman tiettyyn sukupuo-

leen liittyviä stereotyyppisiä odotuksia. 

 

Vastauksissa sukupuolina esiintyivät tytöt sekä pojat. Vain yksi vastaaja toi esiin 

sen, että sukupuolia voi olla muitakin. Osa kasvattajista ajatteli huomioivansa 

kaikki sukupuolet, jos huomioi sekä tytöt että pojat. Vastauksista tuli esiin myös 

se, että sukupuolten olemassaoloa ei tule kieltää, eli avointa keskustelua 
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sukupuolista voi päiväkodissa olla. Yhdellä vastaajalla oli näkemys siitä, että “po-

jat on poikia ja tytöt on tyttöjä”. 

 

 

6.2 Sukupuolisensitiivisen toimintaympäristön luominen 

 

Sukupuolisensitiivisen toimintaympäristön nähtiin vastausten perusteella raken-

tuvan niin fyysisen toimintaympäristön luomisen kuin myös psyykkisen ja sosiaa-

lisen ulottuvuuden huomioimisen kautta. Konkreettisina asioina vastauksissa 

mainittiin värien neutraali käyttö, eli ei esimerkiksi osoitettaisi automaattisesti si-

nisiä nimilappuja pojille ja punaisia tytöille. Myös kuviin ja symboliikkaan tulisi 

vastausten perusteella kiinnittää huomiota: auto- tai ritari-kuvan voi liittää lapsen 

nimilappuun, edusti hän kumpaa sukupuolta tahansa. Useissa vastauksissa mai-

nittiin, että erilaisia leikkejä tulisi tarjota lapsille sukupuolesta riippumatta ja lasten 

jakaminen leikkiryhmiin ei saisi tapahtua sukupuolen perusteella. Myös lasten 

kutsuminen omilla nimillään, eikä “tytöttelemällä tai pojittelemalla”, koettiin 

useissa vastauksissa tärkeäksi. Lisäksi moni vastaaja mainitsi, ettei lauluissa tai 

kirjallisuudessa ole hyvä olla havaittavissa sukupuoliroolittuneita elementtejä.  

 
Esim. päiväkodissa lelut ja leikit kaikkien saatavilla. Tällä tarkoitan, 
että sekä tytöt että pojat voivat ja saavat leikkiä kaikilla leluilla ja kaik-
kia leikkejä eikä tarkoituksella ohjata esim. tyttöjä kotileikkiin ja poikia 
autoleikkeihin. Askarteluissa yms. tarjotaan kaikenlaisia (värit, mate-
riaalit) eikä esim. tytöille punaista/pinkkiä, pojille sinistä/vihreää jne. 
Naulakko yms. paikkamerkit lapsen itse valittavissa eikä automaatti-
sesti autot, junat yms. kuvat pojille ja nuket, nallet, kukat tytöille. 

 

Konkreettisia näkökulmia enemmän vastauksiin oli kuitenkin kirjattu asenteisiin 

sekä arvoihin liittyviä näkökulmia. Mahdollisuuksien, velvoitteiden ja huomioinnin 

jakautuminen tasapuolisesti kaikkien lasten kesken sukupuolesta riippumatta löy-

tyi toistuvasti vastauksista. Myös työyhteisön yhteistä näkemystä ja ajatusten-

vaihtoa sukupuolisensitiivisen toimintaympäristön toteuttamiseksi peräänkuulu-

tettiin. Edellä mainittujen lisäksi kuunteleva ja keskusteleva ilmapiiri, esimerkkinä 

toimiminen sekä ennakkoluuloton ja erilaisia lapsia arvostava toimintakulttuuri 

nousivat monissa vastauksissa esiin.  
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Hyväksyvä, avoin, tasa-arvoinen oppimisympäristö kaikille lapsille. 
Kohtaaminen ja kuuleminen on keskeistä. 

 

 

6.3 Lapsen sukupuolisensitiivinen kohtaaminen  

 

Sukupuolisensitiivisessä kohtaamisessa tärkeänä asiana vastaajat kertoivat jo-

kaisen lapsen yksilöllisen kohtaamisen. Läsnäolo, aito kiinnostus lapsesta sekä 

lapsen mielenkiinnon kohteista, kuuntelu ja kannustus mainittiin yksilöllisen koh-

taamisen keinoina. Kohtaamisessa tärkeänä pidettiin myös sitä, että lapsen su-

kupuoli ei saa vaikuttaa lapsen ja varhaiskasvattajan väliseen vuorovaikutuk-

seen. Vuorovaikutustilanteissa ei tulisi tehdä ennakko-oletuksia sukupuolesta tai 

sukupuolen toiminnasta, kuten leikkivalinnoista tai pukeutumisesta. 

 
Kasvattaja ei ainakaan itse näytä esim. hämmästystä, paheksuntaa 
tai muuta negatiivista tai muutakaan poikkeavaa suhtautumista, jos 
esim. tytöllä on autopaita tai pojalla kynsilakkaa, jotka ehkä yhdiste-
tään tiettyyn sukupuoleen. Hyväksytään tavanomaisesta poikkeava, 
kannustetaan erilaisuuteen, rohkaistaan olemaan sellainen kuin on. 

 

Vastaajat toivat esiin, että kohtaamisissa ja vuorovaikutustilanteissa varhaiskas-

vattajan avoin suhtautuminen ja tietoisuus omista asenteista sekä toimintata-

voista mahdollistaa sukupuolisensitiivisen kohtaamisen. Konkreettisina asioina 

vastaajat kuvasivat esimerkiksi puhetyylin, esimerkkinä toimimisen ja tasa-arvoi-

suuden sanoittamisen lapsille, eli että kaikki leikit ovat kaikille lapsille mahdollisia. 

Asenteiden ja toimintatapojen tarkastelu työyhteisössä mainittiin myös tärkeänä. 

Varhaiskasvattajan tehtävä on kohdata lapsi lapsena, luoda turvallinen sekä po-

sitiivinen ilmapiiri ja saada lapsi tuntemaan itsensä tärkeäksi juuri sellaisena kuin 

hän on eikä arvottaa lasta tekojen kautta. 

 
Jokainen lapsi kohdataan yksilöllisesti. Pitää itse tiedostaa ja harjoi-
tella puhetyyli, jossa puhutaan lapselle sukupuolisensitiivisesti. Käy-
tännössä esim. Kerrotaan lapsille, että jokainen voi leikkiä mitä leik-
kiä vaan. Mallina leikkiä itse esim. Pojan/miehen roolia leikissä (olen 
nainen:)) 

 

Yhdenvertainen ja tasa-arvoinen molempien sukupuolten kohtaaminen nimettiin 

tärkeäksi asiaksi vastauksissa. Kohtaamisissa haluttiin tuoda myös esiin 
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sukupuolten näkyminen, mutta myös se, ettei sukupuolia korosteta eikä suljeta 

pois. Tytöt saavat olla tyttöjä ja pojat poikia.  

 

 

6.4 Työntekijöiden kokemus omista valmiuksista toimia sukupuolisensitiivisesti 

 

Suurin osa vastaajista koki omat valmiutensa hyviksi tai erittäin hyviksi toimia su-

kupuolisensitiivisesti. Tietoisuus omista asenteista ja osaamisesta koettiin merki-

tykselliseksi silloin kun omat valmiudet koettiin hyviksi tai erittäin hyviksi.  Omaa 

kokemusta toimia sukupuolisensitiivisesti kuvattiin myös ihan tai melko hyväksi. 

Vaikka vastaajat kokivat valmiutensa toimia sukupuolisensitiivisesti olevan vähäi-

set tai niissä olevan vielä parannettavaa, niitä ei kukaan kuitenkaan kokenut huo-

noiksi. 

 
Uskon, että olen tietoinen ja harjoitan sukupuolisensitiivistä kasva-
tusta. Kuitenkin on varmasti tässä asiassa myös parannettavaa ja 
asiasta olisi hyvä keskustella myös työyhteisössä. 

 

Kertoessaan kokemuksia omista valmiuksistaan toimia sukupuolisensitiivisesti 

vastaajat toivat esiin uuden oppimisen tärkeyden, avoimen suhtautumisen asioi-

hin ja sen, kuinka vanhat puhuttelutavat tai toimintamallit ovat pinttyneet arjen 

toimintaan. Tytöttelyn ja pojittelun koettiin tapahtuvan arjessa helposti, vaikka sen 

sukupuolittavasta viestistä oltiin tietoisia. Lisäkoulutuksen ja arjen vinkkien tarve 

ilmaistiin useissa vastauksissa. Koulutusta koettiin tarvittavan ja koulutukselle 

sekä uuden oppimiselle oltiin myös valmiita, vaikka kokemus omista valmiuksista 

olisi ollut hyvä tai erittäin hyvä. 

 
Koen omalta osaltani onnistuvani siinä ihan hyvin. Kovin helppoa on 
käyttää sanoina "tyttö" ja "poika" tai käyttää muita sukupuolittavia ter-
mejä tai tekemisiä, niitä kun on aikaisemmin totuttu käyttämään. 
Tämä on varmasti myös ihan opettelu ja tottumiskysymys, niin kuin 
moni muukin asia. 
 
Varmaan ns. perusasiat ovat kunnossa, mutta tietoa ja uusia näkö-
kulmia sekä tätä päivää kaipaisin lisää. 

 

Lähestulkoon jokaisesta vastauksesta kävi ilmi, ettei omissa ammattiopinnoissa 

ollut saatu minkäänlaista opetusta sukupuolisensitiivisyydestä. Vain 



22 
 

 

muutamassa vastauksessa kerrottiin omiin opintoihin tai täydennyskoulutukseen 

liittyneen vähäisen määrän opetusta aiheesta. Osa oli hankkinut tietoa itsenäi-

sesti tai lukenut jonkin artikkelin tai lehtijutun, jossa asiasta oli kerrottu. Internetin 

kautta tietoa oli saanut tai hankkinut muutama vastaaja. Muina tapoina tiedon 

hankkimiseen mainittiin keskustelut työyhteisöissä, ammattikirjallisuuteen ja val-

takunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan perehtyminen sekä aluehallintovi-

raston tai ammattiliiton koulutukset. Vastaajista yli puolella ei ole mitään saatua 

tai itsenäisesti hankittua tietoa aiheesta.  
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 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyömme tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa Norlandia Jyvässeudun 

työntekijöiden sukupuolisensitiivisyyteen liittyvää osaamista. Tuloksista tuotimme 

kirjallisen raportin, jossa työntekijöiden tämänhetkinen osaaminen on analysoitu. 

Opinnäytetyömme tuloksia on jatkossa mahdollisuus hyödyntää esimerkiksi hen-

kilöstön osaamisen kasvattamisessa tai täydennyskoulutuksia suunniteltaessa. 

Saimme mielestämme hyvän käsityksen osaamisen tämänhetkisestä tasosta. 

Samoin raportin tuloksista on helppo nähdä ne asiat, joihin lisätietoa vielä tarvi-

taan. Tosin vastauksia analysoidessamme huomasimme, ettei kaikista vastauk-

sista aina käynyt selvästi ilmi, oliko niissä mainittuja toimenpiteitä tehty tai käy-

tössä jo nyt työntekijän työssä vai olivatko ne vastaajien näkemyksiä tai toiveita 

siitä, kuinka sukupuolisensitiivinen toimintaympäristö voitaisiin jatkossa toteuttaa. 

Vastaukset eivät siis välttämättä luo kaikilta osin totuudenmukaista kuvaa siitä, 

millä tasolla työntekijöiden osaaminen tällä hetkellä on. 

 

Useat vastaajat kuvasivat sukupuolisensitiivisyyttä lasten tasa-arvoisena kohte-

luna ja kohtaamisena sukupuolesta riippumatta sekä lasten oikeutena toteuttaa 

itseään haluamallaan tavalla ilman sukupuoleen liittyviä ennakkokäsityksiä. Yh-

denvertainen ja tasa-arvoinen molempien sukupuolten kohtaaminen nimettiin tär-

keäksi asiaksi vastauksissa. Silti vain yhdessä vastauksessa mainittiin, että su-

kupuolia on muitakin kuin tyttö ja poika. Enemmistö vastaajista oli sitä mieltä, että 

he toimivat sukupuolisensitiivisinä varhaiskasvattajina, mutta samassa vastauk-

sessaan usein ilmaisivat, että sukupuolia on vain tytöt ja pojat. Vain tyttöihin ja 

poikiin kategorisointi on usein epäsopivaa, sillä siitä ei välity ymmärrys tyttöjen ja 

poikien monenlaisuudesta (Huuska & Karvinen 2012, 34). Vastaukset osoittavat, 

että vastaajilla ei ole tarpeeksi tietoa esimerkiksi sukupuolen moninaisuudesta tai 

sukupuoliroolien epätasa-arvoisesta luokittelusta.  

 

Kyselymme sukupuolisensitiivisten toimintaympäristöjen luomiseen liittyvissä 

vastauksissa löytyi kehitettäviä tai ainakin tarkastelua vaativia seikkoja. Lelujen 

ja leikkien tarjoaminen kaikille lapsille, värien neutraali käyttö ja nimilappuihin lai-

tettavat kuvat ilman sukupuolista kategorisointia ovat kaikki hyviä huomioita. 
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Esiin ei kuitenkaan noussut esimerkiksi toimintaympäristöjen systemaattinen ha-

vainnointi, lasten ryhmiin jakamisen perusteiden vaihtelu tai leikkien ja lelujen ja-

ottelu monipuolisesti tiloihin toimintaympäristössä. Varhaiskasvattajien vaikutus 

sukupuolisensitiivisen toimintaympäristön luomiseen on merkityksellinen, koska 

heidän toiminnallaan voidaan vaikuttaa ryhmien ja yhteisleikin muodostumiseen 

(Tasa-arvoinen varhaiskasvatus. Tilat ja välineet. Tytöt ja pojat - eri leikit. Lisää 

aiheesta tytöt ja pojat eri leikit). 

 

Norlandia Jyvässeudun työntekijöiden oma kokemus sukupuolisensitiiviseen var-

haiskasvatukseen liittyvästä osaamisesta oli vastusten perusteella vahvalla ta-

solla. Kyselyyn vastanneista 42:sta työntekijästä suurin osa arvioi ymmärtävänsä 

mitä sukupuolisensitiivinen varhaiskasvatus tarkoittaa ja miten sukupuolisensitii-

vinen varhaiskasvattaja toimii työssään. Tämä kokemus on mielestämme mielen-

kiintoinen, sillä koulutusta aiheeseen ei kyselyn perusteella ollut saanut juuri ku-

kaan. Vain muutama vastaajista oli saanut ammattikoulutukseensa liittyen ope-

tusta sukupuolisensitiivisyydestä. Noin puolet vastanneista oli itsenäisesti hank-

kinut tai muuten perehtynyt aiheeseen liittyviin teoksiin, artikkeleihin tai internet-

julkaisuihin. Muutama vastaaja kertoi keskustelleensa työyhteisössään aiheesta 

tai osallistuneensa ammattiliiton tai aluehallintoviraston koulutuksiin. Monissa 

vastauksissa tuotiin ilmi tarve saada lisätietoa aiheesta. Näin ollen väitämme, että 

suurella osalla työntekijöistä ei ole tarpeeksi tietoa ja osaamista sukupuolisensi-

tiivisen työskentelyn toteuttamiseksi.  

 

Lisäkoulutuksen tarvetta voidaan perustella tutkimustulostemme lisäksi myös su-

kupuolisensitiivisyyteen ja tasa-arvoon velvoittavien lakien ja asiakirjojen kautta. 

Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaan varhaiskasvatuksen tu-

lee olla sukupuolisensitiivistä (Opetushallitus 2019, 30). Lisäksi varhaiskasvatus-

laki (L 540/2018) ja tasa-arvolaki (L 609/1986) säätävät yhdenvertaisuuden, su-

kupuolten tasa-arvon edistämisen sekä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen il-

maisuun perustuvan syrjinnän ennaltaehkäisyn kuuluvaksi varhaiskasvatuksen 

tavoitteisiin. Sukupuolisensitiivisyys ja tasa-arvokasvatus eivät siis ole valintaky-

symyksiä yhdellekään varhaiskasvattajalle, vaan jokainen on velvoitettu otta-

maan työssään huomioon aiheeseen liittyvät näkökulmat. 
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 OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS, VAIKUTTAVUUS JA EETTISYYS 

 

 

Opinnäytetyössämme kartoitimme Norlandia Jyvässeudun kahdeksan yksikön 

työntekijöiden osaamista liittyen sukupuolisensitiiviseen työotteeseen. Toteu-

timme tutkimuksemme Webropol-työkalun avulla laaditulla kyselyllä. Kyselyyn 

vastasi 42 työntekijää. Väitämme tulosten edustavan hyvin työntekijöiden osaa-

mista, sillä kyselyn vastausprosentti 65 oli riittävän suuri. Kyselymme kysymykset 

oli aseteltu tutkimuskysymyksiimme nähden siten, että niiden kautta oli mahdol-

lista saada käsitys halutuista asioista. Avointen kysymysten kautta saatuihin vas-

tauksiin ja niiden analysointiin liittyy haaste vastausten tulkinnasta. Kaikki vas-

taukset eivät vastanneet aina täsmällisesti kysymykseen, tai vastaus oli hyvin ly-

hytsanainen. Jäimme aika usein pohtimaan, mitä vastauksella oli täsmällisesti 

tarkoitettu. Tästä johtuen vastaukset sisältävät jonkin verran analysoijien omaa 

tulkintaa, ja sitä myötä tuloksissa voi olla vääristymää. Vastauksista suurin osa 

oli hyvin saman tyylisiä, joten emme arvioi mahdollisen tulkinnanvaraisuuden vai-

kuttavan merkittävästi kokonaiskäsitykseen työntekijöiden osaamisen tasosta.  

 

Tutkimuksen tulokset eivät toisaalta yllättäneet meitä. Odotimme, että tietoa asi-

asta olisi ollut enemmän – erityisesti sukupuolten moninaisuudesta. Vastauksissa 

saatettiin tuoda esiin arvio omasta hyvästä osaamisesta liittyen sukupuolisensi-

tiivisyyteen ja lapsen yksilöllisestä kohtaamisesta, mutta samassa vastauksessa 

usein sukupuolina esiteltiin ainoastaan tytöt ja pojat. Tällöin vastaukset paljasta-

vat sen, että esimerkiksi sukupuolen moninaisuudesta ei ole oikeaa ymmärrystä.  

 

Ennen opinnäytetyöprosessin alkua olemme kirjoittaneet yhteistyösopimuksen 

Norlandia Jyvässeudun kanssa. Vaikka työskentelemme organisaatiossa, jonka 

työntekijöiden osaamista tutkimme, ja näin ollen olemme kyseisiin työntekijöihin 

kollegiaalisessa suhteessa, emme olleet tutkimuksen suhteen esteellisiä. 

Olemme arvioineet ja noudattaneet tutkimusetiikkaan liittyviä näkökulmia koko 

opinnäytetyöprosessin ajan ja näin selvittäneet vastaajien tämänhetkisen suku-

puolisensitiivisyyteen liittyvän osaamisen vastauksiin millään tavalla vaikutta-

matta. Olemme analysoineet ja esittäneet saamamme tutkimustulokset niitä vää-

ristämättä, tuoden rehellisesti esiin työntekijöiden vahvuudet sekä kehitystarpeet.  
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Organisaation työntekijät saivat itse päättää osallistuvatko tutkimukseemme, eli 

vastaavatko kyselyymme vai eivät. Toimme esiin tutkittaville, että heidän henki-

lötietojaan ei tuoda tutkimuksen missään vaiheessa esiin eikä kyselyn vastauk-

sista tai tutkimuksen tulosten julkaisusta ole kukaan millään lailla tunnistettavissa. 

Emme myöskään keränneet tutkimustamme varten henkilötietoja, vaan kyselyi-

hin vastaaminen tapahtui anonyymisti kyselylinkkien kautta. Kyselyyn vastanneet 

eivät olleet millään lailla tunnistettavissa. Tietoomme tuli ainoastaan vastannei-

den henkilöiden lukumäärä. Laatimamme kysely on sulkeutunut vastausajan 

päätyttyä. Se poistetaan palvelusta ja analysointivaiheessa syntynyt materiaali 

tuhotaan opinnäytetyöprosessin päätyttyä.  

 

Hyödynsimme opinnäytetyössämme luotettavia lähteitä ja mahdollisimman uutta 

tietoa sukupuolisensitiivisyydestä varhaiskasvatuksessa. Toisten tekijöiden ai-

neistoja käytimme viitaten asianmukaisesti alkuperäisiin lähteisiin. 
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 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyömme kyselyn tulosten perusteella työyhteisöissä näyttäytyy tarve 

tulevaisuudessa parantaa työntekijöiden valmiuksia toimia tasa-arvoisesti työs-

sään. He tarvitsevat lisätietoa aiheesta, jotta voivat toimia sukupuolisensitiivisinä 

varhaiskasvattajina. Osaamista voitaisiin lisätä esimerkiksi täydennyskoulutuk-

sen keinoin. Aiheesta tulisi keskustella enemmän työyhteisöissä sekä luoda yh-

teistä ymmärrystä ja toimintatapoja, jotta lapset kohdattaisiin yhtä sukupuolisen-

sitiivisesti varhaiskasvatusyksiköstä ja varhaiskasvattajasta riippumatta.  

 

Tulosten hyödynnettävyys jatkossa on mielestämme hyvä, eli organisaatio saa 

tästä raportista tarvitsemaansa tietoa. Tutkimustuloksia hyödyntäen voitaisiin 

Norlandia Jyvässeudun yksiköissä kehittää uudenlaisia toimintamalleja sukupuo-

lisensitiivisyyden ja tasa-arvokasvatuksen luomiseksi tai vahvistamiseksi. Var-

haiskasvatusyksiköissä voitaisiin esimerkiksi laatia konkreettisia tasa-arvosuun-

nitelmia, jossa kunkin työyhteisön sukupuolisensitiivisen ja tasa-arvoisen kasva-

tustyön suunnittelu, toteuttaminen ja arviointi olisi yhdessä keskusteltu ja kirjattu 

ylös. 

 

Jotta tutkimuksemme tulokset eivät jäisi pelkästään tietoisuudeksi siitä, millainen 

osaamisen taso tällä hetkellä on Norlandia Jyvässeudun yksiköissä, koemme 

merkitykselliseksi sen, että työntekijät saavat tulevaisuudessa lisäkoulutusta ra-

portissa esiin tuotuihin kehityskohteisiin. Tulemme jatkossa opintoihimme liittyen 

kokoamaan tarpeeseen vastaavan koulutusmateriaalin Norlandia Jyvässeudun 

käyttöön. Materiaali esitellään Norlandia Jyvässeudun varhaiskasvattajille peda-

gogisessa koulutustilaisuudessa. 

 

Tutkimustulosten perusteella varhaiskasvattajien ammattikoulutuksiin ei ollut si-

sältynyt sukupuolisensitiivisyyteen liittyvää opetusta juuri lainkaan. Lisäksi tieto-

taito aiheesta oli osittain hyvin kapeaa. Vaikka opinnäytetyössä kartoitimme vain 

Norlandia Jyvässeudun työntekijöiden osaamista, arvelemme tulosten yksiselit-

teisyyden vuoksi osaamisen olevan samansuuntaista yleisesti varhaiskasvatuk-

sessa. Varhaiskasvattajien sukupuolisensitiivisyyteen liittyvää osaamista olisi 
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mielestämme jatkossa hyvä tutkia lisää, sillä tulosten ollessa tutkimuksemme 

suuntaiset, olisi tieto merkittävä jopa yhteiskunnallisella tasolla. Koska sukupuo-

lisensitiivinen kasvatusote ei ole yksittäisen varhaiskasvattajan oma valinta, eikä 

sitä lain tai valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman mukaan voi olla toteut-

tamatta varhaiskasvatustyössä, tulee kaikilla alalla työskentelevillä olla mahdolli-

suus saada aiheesta tarvittavaa ja ajankohtaista tietoa. Sen vuoksi ajattelemme, 

että opetusta sukupuolisensitiivisyydestä tulisi joka tapauksessa lisätä tulevai-

suudessa kaikkiin varhaiskasvatuksen alan koulutuksiin. 

 

Varhaiskasvatuksen sukupuolisensitiivisyyteen ja tasa-arvokasvatukseen liittyy 

paljon muitakin näkökulmia, asioita ja tilanteita, joita tulevaisuudessa voitaisiin 

tutkia. Näitä voisivat olla esimerkiksi huomion jakautumisen tasapuolisuus eri su-

kupuolten välillä, sukupuoliroolittuneiden toimintatapojen ja vuorovaikutuksen ha-

vainnointi varhaiskasvatuksen arjessa tai eri sukupuolta olevien lasten yhteis-

leikin tukemisen keinot. 

 

Omaan työhömme varhaiskasvatuksessa tutkimus on antanut koko opinnäyte-

työprosessin aikana paljon; huomaamme sukupuolittuneita toimintatapoja ja pu-

huttelua omassa sekä kollegoiden toiminnassa herkemmin. Omien toimintatapo-

jemme reflektointi on nykyisin tietoisempaa. Myös lasten vanhempien suhtautu-

mista sukupuoleen ja sen ilmaisuun havainnoimme tarkemmin. Koemme, että 

ammatilliset valmiutemme keskustella toimintatavoista ja perustella niitä ovat nyt 

paremmat kuin aiemmin – oma osaamisemme on siis kasvanut prosessin aikana. 

Yhtenä tärkeimmistä syntyneistä huomioista pidämme sitä, että sukupuolisensi-

tiivisyys ei merkitse sukupuolineutraaliutta tai sukupuolettomuutta, vaan suku-

puolisensitiivisyys toteutuu, vaikka varhaiskasvatuksen arjessa puhuttaisiinkin ty-

töistä ja pojista. Tärkeänä pidämme sukupuolten moninaisuuden huomioimista ja 

sitä, että kaikkien asioiden tulee olla kaikille mahdollisia sukupuolesta tai mistään 

muustakaan ominaisuudesta riippumatta. 

 

Yhteistyömme opinnäytetyön tekemisen suhteen on sujunut erinomaisesti. Läh-

teiden hankkiminen ja niiden tutkiminen, kirjoitustyö sekä seminaareihin valmis-

tautuminen on tapahtunut tasavertaisesti; molemmilla tekijöillä on ollut yhtä suuri 

osuus opinnäytetyön tekemisen jokaisessa vaiheessa. Yhteistyö oli kaikin puolin 
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sujuvaa myös yhteistyökumppanimme kanssa. Hetkittäin opinnäytetyöprosessin 

aikana tunsimme väsymystä ja turhautumistakin, erityisesti lähdeaineiston löytä-

misen ja saatavuuden kanssa esiintyi haasteita. Kokonaisuudessaan arvioimme 

opinnäytetyöprosessimme olleen mielenkiintoinen, opettavainen ja onnistunut. 
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LIITE 2. Saatekirje 

 

 

Saatekirje 

 

Suoritamme sosionomiopintoja Diakonia-ammattikorkeakoulun Pieksämäen 

kampuksella ja teemme opinnäytetyömme yhteistyössä Norlandia Päiväkodit Jy-

vässeutu Oy:n kanssa. Tavoitteenamme on kartoittaa henkilökunnan tietotaitoa 

sukupuolisensitiiviseen työskentelyotteeseen liittyen. 

 

Kyselyyn pääse tästä https://link.webropolsur-

veys.com/S/FAEDCE9B5873BD5C  ja linkki löytyy myös esimiehen jakamana 

yksikön sisäisestä WhatsApp-ryhmästä. Kyselyssä on viisi avointa kysymystä ja 

niihin voi vastata lyhyesti ranskalaisin viivoin tai laajemmin niin halutessaan. On 

erittäin tärkeää, että jokainen vastaa kyselyyn oman kokemuksensa pohjalta, jol-

loin saadaan kattava kuva henkilöstön tämänhetkisestä osaamisesta sukupuoli-

sensitiivisyyteen liittyen.  Kyselyn tuloksia hyödynnetään jatkossa koulutusmate-

riaalin työstämiseen ja sen kautta henkilöstön osaamisen kehittämiseen. Kyse-

lyyn vastataan nimettömänä ja yksittäistä vastaajaa ei pystytä tunnistamaan.  

  

Vastaathan kyselyyn mieluiten heti, mutta viimeistään 21.8.20 mennessä.  

  

Lämpimät kiitokset vastauksistanne jo etukäteen!   

 

Kati Haapavirta ja Satu Ounasvuori 

 

Lisätietoja kyselystä antavat Kati Haapavirta p. 0500 709470 kati.haapa-

virta@student.diak.fi sekä Satu Ounasvuori p. 044 0750279 satu.ounas-

vuori@student.diak.fi  
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