
Veliveikkoset ja voimahenkilöt.  
Opettajien käsityksiä sukupuolittavan oppituntipuheen 

merkityksistä opetuksessa 
Pauliina Marttila & Lotta Snicker 

Kasvatustieteen pro gradu –tutkielma  
Monografiamuotoinen 

Kevätlukukausi 2022 
Opettajankoulutuslaitos 

Jyväskylän yliopisto 
  



2 
 

TIIVISTELMÄ 

Marttila, Pauliina & Snicker, Lotta. 2022. Veliveikkoset ja voimahenkilöt. 
Opettajien käsityksiä sukupuolittavan oppituntipuheen merkityksistä ope-
tuksessa. Kasvatustieteen pro gradu -tutkielma. Jyväskylän yliopisto. Kasva-
tustieteen ja psykologian laitos. 71 sivua. 

Opettajien oppituntipuhe ja sukupuolijäsennykset opetuksessa vaikuttavat tasa-ar-

von toteutumiseen koulussa sekä muokkaavat oppilaisiin kohdistuvia oletuksia ja 

mahdollisuuksia. Tässä tutkimuksessa tarkastelemme luokanopettajien käsityk-

siä sukupuolittavasta oppituntipuheesta. Lisäksi selvitämme, ilmeneekö suku-

puolittavaa oppituntipuhetta tuntien aikana, ja jos ilmenee, millaista se on. 

Tutkimus toteutettiin kahdessa sisäsuomalaisessa koulussa. Tutkimuskoh-

teena ovat luokanopettajat, joita tutkimukseen osallistui yhteensä viisi (n = 5). 

Tutkimus on laadullinen, ja sen aineisto koostuu opettajahaastatteluista sekä op-

pitunneilta kerätystä havainnointiaineistosta. Tutkimuksen ohjaavana tieteenfi-

losofiana on fenomenografia, sillä tutkimuskohteena on opettajien luomat käsi-

tykset sukupuolittavasta oppituntipuheesta. Tutkimuksen viitekehys oli feno-

menografinen ja aineiston analyysitapana toimi sisällönanalyysi. 

Tutkimustuloksista selviää, että jokainen tutkittava opettaja tuotti suku-

puolittavaa oppituntipuhetta. Opettajat käsittivät sukupuolittavan oppituntipu-

heen sisältävän erilaisia sukupuoleen liitettäviä oletuksia ja termejä. Suurin osa 

opettajista koki sukupuolineutraalin oppituntipuheen tärkeäksi, jotta ennakko-

luulot ja erityisesti stereotypiat eivät välittyisi oppilaille. Kaikki tutkittavat ko-

rostivat sukupuolisensitiivisen puheen merkitystä. Yleisesti sukupuolittavan pu-

heen vaikutus yksittäiseen oppilaaseen nähtiin merkittävänä ja vaikutus ryh-

mään vähäisenä. 

Asiasanat: sukupuoli, oppituntipuhe, luokanopettaja, sukupuolisensitiivisyys, 

sukupuolineutraaliuus 
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1 JOHDANTO 

 

Luokanopettajat ovat merkittävässä asemassa luomassa todellisuutta ja koulun toi-

mintakulttuuria kielen avulla (Baker ym., 2009).  Aiempien tutkimusten mukaan op-

pilaisiin voi kohdistua koulussa erilaisia odotuksia heidän sukupuolensa perusteella 

(Suortamo ym., 2010). Tasa-arvon toteutuminen kouluissa on merkityksellistä, sillä 

sen myötä voidaan vastustaa epätasa-arvoa myös koulun ulkopuolella yhteiskun-

nan eri toimialoilla (Baker ym. 2009, s. 142). Tällä tutkimuksella haluamme tuoda 

esiin kouluissa esiintyviä käsityksiä sukupuolesta sekä näiden vaikutusta opetuk-

seen. Opettajien oppituntipuhetta havainnoimalla sekä opettajien omien käsitysten 

toiminnan reflektoinnin avulla voidaan saada selville, millaisia arvoja ja asenteita 

sukupuolta kohtaan kouluissa ilmenee. Opettajien ymmärrys sukupuolesta ja sen 

vaikutuksesta oppilaisiin ja opetukseen on merkittävä asia tasa-arvon toteutumisen 

näkökulmasta (Lynch & Lodge, 2002; Griffin, 2018).   

Perusopetuksen arvopohjan perustuessa vahvasti tasa-arvon, sivistyksen ja de-

mokratian tavoittelemiseen on ymmärrettävää opetuksen tähtäävän ihmisoikeuk-

sien kunnioittamiseen. Perusopetuksen tasa-arvon periaate pohjautuu laajaan yh-

teiskunnalliseen yhdenvertaisuusperiaatteeseen, jossa muun muassa tavoitteena on 

edistää sukupuolten tasa-arvoa. (Perusopetussuunnitelman perusteet, 2014.) Suku-

puolten tasa-arvoon tähtäävässä opetuksessa on huomioitava kyseiseen tasa-arvo-

näkemykseen perustuva käsitys siitä, mitä sukupuolten tasa-arvo tosiasiassa tarkoit-

taa. Ylöstalon (2012, s. 125) mukaan sukupuolten tasa-arvoon sisältyy ajatus kaikkien 

samanlaisesta kohtelusta ja samoista oikeuksista sukupuolesta huolimatta. Perus-

opetuksen opetussuunnitelmassa (2014) sukupuolten tasa-arvo perustuu vahvasti 

oppilaiden yhtäläisiin mahdollisuuksiin kouluttautua. Lisäksi opetuksen tavoitteena 

on kasvattaa oppilaiden tietoutta ja ymmärrystä sukupuolten moninaisuudesta. 

Koulun sitoutuminen tasa-arvoa edistävään ja segregaatiota vähentävään 

työhön merkitsee koulutuksessa käytettävien toimintatapojen avointa ja kriittistä 

tarkastelua. Lain mukaan koulutuksen järjestäjät ovat velvoitettuja tekemään 

tasa-arvosuunnitelman, jossa on selvitys koulun tasa-arvotilanteesta, toimenpi-

teet sen edistämiseksi ja arvio jo toteutetuista toimenpiteistä. Opettajat ja oppilaat 
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ovat mukana laatimassa suunnitelmaa ja pitävät osaltaan huolta sen toteutumi-

sesta. (Finlex, 1986, Naisten ja miesten välinen tasa-arvolaki, 5 a §.) Opettajat 

ovatkin avainroolissa luomassa sukupuolten välistä tasa-arvoa edistävää koulua. 

Tasa-arvolain 6 c §:n mukaisesti ”viranomaisten ja koulutuksen järjestäjien -- tu-

lee ennaltaehkäistä sukupuoli-identiteettiin tai sukupuolen ilmaisuun perustu-

vaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti”. Tasa-arvoisen puheen ja toi-

mintamallien edistäminen kuuluukin opettajan velvollisuuksiin. 

Sukupuoliroolien sekä vuorovaikutuksen ja kielenkäytön mallien siirtyminen 

oppilaille tunnistetaan perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 

26). Opettajien oppitunneilla käyttämän puheen on havaittu sisältävän erilaisia su-

kupuoleen viittaavia oletuksia ja stereotypioita, jotka ovat vahvasti yhteydessä op-

pilaiden muodostamiin käsityksiin sukupuolesta (Liu, 2006; Griffin, 2018). Puheen 

rinnalla esiintyvien sukupuolittavien toimintatapojen on havaittu myös vaikuttavan 

oppilaiden käsityksiin esimerkiksi hyväksyttävästä käytöksestä tai työnjaosta 

(Lodge & Lynch, 2002; Vilkka, 2010; Ylitapio-Mäntylä 2012a).  Lisäksi koulun toimin-

takulttuurin käytänteiden pohdinta ja sen ei-toivottujen piirteiden tunnistaminen ja 

muokkaaminen ovat tärkeä osa koulun toimintakulttuurin kehittämistä (Griffin, 

2018). Tämän tutkimus pyrkii osaltaan kehittämään koulun toimintakulttuuria tuo-

malla näkyväksi opettajien käsityksiä sukupuolittuneesta oppituntipuheesta ja toi-

mimaan siten osana laajempaa yhteiskunnallista keskustelua tämän hetken koulu-

maailman tasa-arvosta, yhdenvertaisuudesta ja eri sukupuolten kohtaamisesta.  

Tutkimusaihe kiinnostaa meitä yhteiskunnallisen merkittävyyden ja ajan-

kohtaisuuden lisäksi myös henkilökohtaisesti. Käsitysten tutkiminen on meille en-

tuudestaan tuttua omista kandidaatintutkielmistamme. Aihepiiri oli molemmille 

tuttu niin käsitteiden tasolla kuin oman kokemusmaailmankin kautta. Tämän vuoksi 

halusimme syventää tietämystämme aiheeseen liittyen ja tutkia luokanopettajin kä-

sityksiä kyseisestä aiheesta, sillä kokemuksemme mukaan sukupuoleen liittyvät ky-

symykset jäävät kouluissa usein vähäisen pohdinnan ja keskustelun varaan. Tule-

vina luokanopettajina olemme tulevaisuudessa myös itse luomassa koulun toimin-

takulttuuria ja toimintatapoja.  
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2 KOULUTUS JA SUKUPUOLI 

2.1 Koulun rooli tasa-arvon edistäjänä  

Koulun rooli tasa-arvon toteuttajana on yhteiskunnallisesti merkittävä. Suku-

puolentutkimuksen näkökulmasta koulun toimintaympäristön tarkastelussa 

keskeistä on tutkia tapoja ja keinoja, joilla aktiivisesti pyritään vaikuttamaan tasa-

arvon toteutumiseen. Tasa-arvo perusopetuksessa on pitkään käsitetty erityisesti 

juuri koulutuksellisena tasa-arvona, jolloin jokaisella oppilaalla on lähtökohtai-

sesti samanlaiset mahdollisuudet käydä koulua ja saada tarvitsemaansa koulu-

tusta. (Bernelius & Huilla, 2021, s. 16.) Koulutukselliseen tasa-arvoon tähtäämi-

nen ei kuitenkaan Kansallisen koulutuksen arviointikeskuksen (2021) raportin 

mukaan yksin riitä. Koulun tasa-arvotyön tulee perustua paitsi koulutuksellisen 

tasa-arvon myös sosiaalisen tasa-arvon ja sukupuolten tasa-arvon tavoittelemi-

seen. Karvin raportissa esitetään, ettei koulutus voi täyttää tasa-arvon kriteereitä, 

mikäli tasa-arvon tavoitteet eivät ole yhtenevät suhteessa yhteiskunnallisiin tasa-

arvotavoitteisiin. Vastaavasti, jos yhteiskunnallista tasa-arvoa ei aktiivisesti ta-

voitella, ei koulutuskaan voi olla täysin tasa-arvoista.  

Vilkkaasta tasa-arvokeskustelusta huolimatta Laiho (2013, s. 27–28) esittää 

keskustelun jääneen osittain pinnalliseksi, mikä puolestaan haittaa merkittävästi 

tasa-arvoisten yhteisöjen kehittämistyötä. Erityisen ongelmallista keskusteluissa 

on tasa-arvon eri ulottuvuuksien, kuten historiallisten, poliittisten, juridisten ja 

toiminnallisten tasojen, tarkastelun puuttuminen. Ylöstalon (2012, s. 13) mukaan 

tasa-arvon eri ulottuvuuksien pohdinnan puuttuminen voi johtua tasa-arvon nä-

ennäisestä itsestäänselvyydestä. Esimerkiksi sukupuolten tasa-arvon tarkaste-

lussa on huomioitava käsitteiden ajallisuus ja paikallisuus sekä niiden jatkuva 

muutos.  

Sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta merkityksellistä on tarkastella kou-

lutuksen rakenteita ja toimintatapoja. Koulu tuottaa aktiivisesti erilaisia normeja 

ja sosiaalisia sääntöjä, joiden kyseenalaistamattomuus voi pahimmillaan heiken-

tää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Baker ym. (2009, s. 142) esittävät koulujen 

vaikuttavan suuresti siihen, mitkä asiat yhteiskunnassa nähdään arvokkaina ja 
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merkityksellisinä. Käsitykset heijastuvat usein myös oppikirjoihin ja muihin kou-

lussa käytettäviin materiaaleihin (Tainio & Teräs, 2010). Samoin koulu voi vai-

kuttaa siihen, keitä yhteiskunnallisten asioiden kannalta pidetään merkitykselli-

sinä. Ihmisten koulussa kohtaamat kokemukset epätasa-arvosta voivat liittyä 

muun muassa puutteelliseen vähemmistöryhmien tunnustamiseen ja kunnioit-

tamiseen (Baker ym., 2009, s. 154–155).  

Käsitykset sukupuolesta ja sukupuolten tasa-arvosta ovat kouluissa muut-

tuneet sen mukaan, mitä yhteiskunnallinen tutkimus ja keskustelu aiheesta on 

esittänyt (ks. Unterhalter, 2005). Kuitenkin vaikka yhteiskunnallinen keskustelu 

aiheen osalta on mennyt eteenpäin, on kouluissa yhä havaittavissa yhteiskunnal-

liseen keskusteluun verrattuna vanhoja ajattelutapoja. Laihon (2013, s. 31) mu-

kaan 1970-luvulla koulujen tasa-arvokeskustelua hallitsi koulutuksellisen tasa-

arvon aate, jonka mukaan sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa tarkoitti oppilai-

den yhtäläisiä mahdollisuuksia koulutukseen. Sukupuoli tässä lähestymista-

vassa nähtiin biologisten erojen kautta ja muutosta kaivattiin erityisesti naisten 

ja tyttöjen asemaan. Sukupuolten tasa-arvo koulutuksessa on tästä edennyt kou-

lutuksesta rakenteellisten esteiden poistamisen kautta erilaisten sukupuoli-iden-

titeettien tunnustamiseen. 

 

2.1.1 Heteronormatiivisuus koulussa 

Koulutuksessa ja kouluissa vallitsee usein hyvin dikotominen eli kaksijakoinen 

käsitys sukupuolesta. Esimerkiksi koulutustuloksia arvioitaessa oppimistulosten 

tarkastelussa kiinnitetään huomiota tyttöjen ja poikien suoriutumiseen sekä suo-

rituksissa mahdollisesti havaittuihin eroihin. Dikotominen käsitys sukupuolesta 

liittyy arkiajattelussa vahvana olevaan kaksijakoiseen sukupuolen perusteella 

tehtävään jakoon, jossa ihmiset luokitellaan joko miehiksi tai naisiksi (Laiho & 

Jauhiainen, 2017, s. 272). Kyseinen tapa jakaa ihmiset kahteen eri ryhmään liittyy 

heteronormatiiviseen ajattelutapaan, jossa hierarkkisia vastakkainasetteluja teh-

dään niin miesten ja naisten kuin maskuliinisuuden ja feminiinisyydenkin välillä 

(Ylöstalo, 2012, s. 46). 
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Heteronormatiivisuus kouluissa tarkoittaa ennen kaikkea sukupuolten vä-

lille tehtävää vastakkainasettelua sekä sukupuolen perusteella yksilöön kohdis-

tettavia oletuksia ja stereotypioita (Lehtonen, 2003, s. 91). Heteronormatiivisten 

toimintatapojen esiin nostamisen ja muuttamisen haasteet perustuvat kulttuuriin 

tiukasti sitoutuneeseen oletukseen heteroseksuaalisuudesta (Lehtonen, 2003, s. 

30). Bakerin ym. (2009, s. 155) mukaan heteronormatiivisuus kouluissa johtuu 

muun muassa seksuaaliseen moninaisuuteen liittyvästä hiljaisuudesta. Heidän 

mukaansa peruskouluissa sukupuolten moninaisuuteen ei juuri kiinnitetä huo-

miota eikä aiheeseen liittyviä asioita sisällytetä osaksi muita oppimiskokonai-

suuksia. Myös Lehtonen (2003, s. 237–243) korostaa heteronormatiivisiin käytän-

teisiin liittyvää hiljaisuutta. Hänen mukaansa heteroseksuaalisuus näkyy kai-

kista voimakkaimmin koulun eri toiminnoissa, kuten opetuksessa ja oppimateri-

aaleissa, jolloin heteroseksuaalisuudesta muodostuu myös keskeinen oletus. Tai-

nion ja Teräksen (2010) tekemän selvityksen mukaan peruskoulun oppimateriaa-

leissa esiintyvien tehtävien ei voida nähdä purkavan sukupuoliin liittyviä ennak-

kokäsityksiä. Oppimateriaalit eivät myöskään tuo juuri esiin seksuaalivähem-

mistöjä. Selvityksen mukaan sukupuolta ja sukupuolten tasa-arvoa tuodaan eni-

ten esiin oppilaanohjauksen materiaaleissa. Sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liit-

tyvän keskustelun puuttuminen voidaan myös nähdä vahvistavan heteronorma-

tiivisia ajattelu- ja toimintatapoja (Lehtonen, 2003, s. 238–239).  

Syy sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvän keskustelun vähäisyys kou-

lussa voi johtua aiheen sukupuolen kyseenalaistamattomuudesta sekä henkilö-

kohtaisuudesta. Keskustelun puuttuminen ei kuitenkaan poista aiheen esiinty-

mistä koulun päivittäisissä käytänteissä. Lehtosen (2003, s. 102) mukaan opettajat 

ja koulun muu henkilökunta ovat päivittäin tekemisissä sukupuoleen ja seksuaa-

lisuuteen liittyvien asioiden kanssa, yleisimmin erilaisissa keskusteluissa. Käy-

tännössä tämä voi näkyä lasten ohjaamisena eri tehtäviin sukupuolen mukaan, 

tyttö- ja poikaryhmiksi. Myös koulun eri toiminnot ja oppiaineet voidaan alkaa 

hahmottaa sukupuolittuneina, mikäli niitä opiskelevien kesken sukupuolija-

kauma on homogeeninen ja ainetta opettaa oppilasryhmän kanssa samaa suku-

puolta oleva opettaja. (Berg ym., 2011, s. 93.)  
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Koulujen heteronormatiivisiin käytänteisiin puuttuminen on merkittävä 

osa segregaation lieventämiseen tähtäävää työtä (Opetus- ja kulttuuriministeriö, 

2010, s. 56). Heteronormatiivisten käsitysten ja toimintatapojen negatiiviset vai-

kutukset heijastuvat etenkin binääristä poikkeavien yksilöiden itsetunnon ja so-

siaalisen yhteenkuuluvuuden rakentumiseen. Heteronormatiivisesta ajattelutta-

vasta pois pyrkimisellä voidaan vähentää sukupuolivähemmistöjen kohtaamaan 

kiusaamista ja syrjintää (Baker ym., 2009, s. 144). Tarkasteltaessa sukupuolten 

tasa-arvoon liittyviä kysymyksiä huomataan yksilön identiteetin rakentumisen 

kannalta koulun ja koulutuksen tuovan merkittävää tietoa yksilölle siitä, mikä 

yhteiskunnassa käsitetään merkittäväksi ja erityisesti normaaliksi. Opettajat vies-

tivät oppilaille käyttäytymisellään, vuorovaikutuksellaan ja rajojen asettamisella, 

millainen käytös on sallittua tai toivottua (Lehtonen, 2003, s. 127).  Opettajat voi-

vat siis ylläpitää tai muokata toiminnallaan sukupuoleen liittyviä odotuksia ja 

normeja koulussa. 

 

2.1.2 Koulutusta ohjaavat asiakirjat ja opettajien rooli niiden toteuttajina 

Koulun henkilökunnan toimintaan vaikuttaa perusopetuksen opetussuunni-

telma, jonka mukaan henkilökunta on velvoitettu toimimaan. Sukupuoleen liit-

tyvissä kysymyksissä opetussuunnitelma pyrkii inhimillisen moninaisuuden ja 

sukupuolitietoisuuden lisäämiseen. Yhdenvertaisuus sukupuolten välillä perus-

opetuksen opetussuunnitelmassa liittyy vahvasti oppilaiden yhtäläisiin koulu-

tusmahdollisuuksiin sukupuolesta huolimatta. Koulun toimintakulttuuria ohjaa-

vissa linjauksissa opetussuunnitelma määrittää opetuksen olevan sukupuolitie-

toista. (Perusopetussuunnitelma, 2014, s. 28.) Sukupuolitietoisen opetuksen 

avulla pyritään lisäämään oppilaiden tietoa sukupuoliin liitettävistä oletuksista, 

stereotypioista ja roolimalleista. 

Koulussa sukupuoli ja siihen liittyvät erilaiset toimintatavat ovat usein osa 

arkisiksi miellettyjä tilanteita, kuten esimerkiksi ryhmäjakoja, jolloin toiminnan 

sukupuolittavuuden kyseenalaistaminen heikkenee. Sukupuolen yleisluontoi-

suus näkyy etenkin ihmisten välisissä valtasuhteissa tarkoituksellisten ja tarkoi-

tuksettomien tekojen seurauksena, jotka ajan saatossa kasautuvat ja muodostavat 
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normin (McNay, 2004, s. 180). Husson (2016) mukaan tarkoitukselliset ja tarkoi-

tuksettomat teot voivat koskea esimerkiksi perheissä sukupuolen mukaan tapah-

tuvaa työnjakoa miesten ja naisten töihin, vaikka sukupuolella itse työhön ei olisi 

vaikutusta. Myös koulussa tarkoitukselliset ja tarkoituksettomat teot voivat 

luoda erilaisia tehtävänjakoja tyttöjen sekä poikien välille ja näin vahvistaa hete-

ronormatiivisia käsityksiä sukupuolesta. 

Heteronormatiivisen ajattelutavan vahva vaikutus yhteiskuntaan ja koulun 

toimintakulttuuriin voi johtaa myös siihen, että tasa-arvokysymyksiä tarkastel-

taessa henkilökunnan käsitykset sukupuolesta ovat jäsentymättömiä tai hyvin 

yksiselitteisiä. Tasa-arvotiedon tuottamista tutkineet Laiho ja Jauhiainen (2017, s. 

270–285) havaitsivat, että osa kyselyyn vastanneista opettajista ja opettajaopiske-

lijoista ei ollut aikaisemmin pohtinut tasa-arvoa sukupuolen näkökulmasta. 

Laiho ja Jauhiainen nostavatkin esiin merkittävän kysymyksen siitä, kuinka hy-

vin koulun henkilökunnalla on osaamista havaita sukupuolittuneita käytänteitä, 

jos niiden yhteyttä tasa-arvoon ei ole aktiivisesti pohdittu.  Lehtosen (2003, s. 132–

133) mukaan asian vähäistä pohdintaa voidaan selittää perinteisen sukupuoli- ja 

seksuaalisuuskäsityksen kyseenalaistamattomuudella.  

 Perusopetusta koskeva yhdenvertaisuuslaki ja perusopetussuunnitelma 

(2014, s. 30) edellyttävät opettajilta sukupuolitietoisuuden huomioimista opetuk-

sessa. Sukupuolitietoisuus edellyttää opettajilta sukupuolisensitiivistä toiminta-

tapaa. Seta ry:n (2021) mukaan sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa sukupuolen ja 

siihen liittyvien normien ja niiden vaikutusten huomiointia sekä yksilön että yh-

teiskunnan tasolla.   Tavoitteena on, että jokainen lapsi saa olla omanlaisensa 

tyttö, poika tai muulla tapaa itsensä määrittävä yksilö.  Syrjäläisen ja Kujalan 

(2010, s. 38) mukaan tasa-arvon edistämisen edellytyksenä on, että kouluissa tun-

nistetaan sukupuolten eriarvoisuus. Heidän mukaansa opetuksen tavoitteena on 

sukupuolisensitiivinen kasvatus, jossa opettajalla on eri tilanteiden vaatimaa 

herkkyyttä ottaa huomioon tai jättää huomioimatta sukupuoli. Tietoisuus on läh-

tökohtana sukupuolisensitiiviselle toiminnalle.  

Sukupuolineutraalius tarkoittaa, että sukupuoli ja sen eri merkitykset jäte-

tään huomiotta. Tämä voi kuitenkin johtaa myös sukupuolisokeuteen, jossa su-

kupuoli ei tule lainkaan nähdyksi tai huomioiduksi. (Seta ry, 2021; Syrjäläinen & 
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Kujala, 2010, s. 32.) Sukupuolineutraaliuden tai sukupuolten välisten erojen täysi 

häivyttäminen ei tulisi olla tavoitteena opetuksessa. Sukupuolten tasa-arvo kou-

lun henkilökunnan käsityksissä liittyy usein sukupuolineutraaliuuteen, joka yh-

distetään sukupuolten yhdenvertaisuuteen. Neutraaliuuden rinnalla yhtä tär-

keänä pidetään henkilökunnan ja opettajien kykyä ymmärtää sukupuolten väli-

siä eroja. Luokanopettajaksi opiskelevien sukupuolikäsityksiä tutkineen Elina 

Lahelman (2011, s. 263–276) mukaan edellä mainitut käsitykset sukupuolineut-

raaliuudesta ja sukupuolten yhdenvertaisuudesta esiintyvät usein rinnakkain, 

vaikka ovatkin osittain vastakohtia toisilleen. 

 

 

2.2 Sukupuolen määritelmät 

Tämän tutkimuksen keskeisiin käsitteisiin kuuluvat sukupuoli ja sen eri ulottu-

vuudet. Sukupuolen eri ulottuvuuksista keskeisimpiä tutkimuksemme kannalta 

ovat sukupuolen biologinen ja sosiaalinen määrittelytapa. Julkisessa keskuste-

lussa sukupuoli käsitetään usein sukupuolen biologisen kahtiajaon kautta. Tästä 

johtuen sukupuoleen liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on pitkälti keskitty-

nyt tutkimaan sukupuolirooleja sekä rakenteellisia kysymyksiä vallasta ja sen ja-

kautumisesta sukupuolten mukaan. (Vilkka, 2010, s. 45.) Tässä tutkimuksessa 

tarkastelemme etenkin ulkoa päin tulevia sukupuolioletuksia ja -roolituksia, joita 

yksilö kohtaa koulussa. 

 

2.2.1 Biologinen sukupuoli 

 

Biologiaan perustuva sukupuolen määrittäminen tapahtuu jakamalla ihmiset eri 

ryhmiin fysiologisten ominaisuuksien perusteella. Yksilöiden anatomisia eroja 

selitetään genetiikan ja hormonitoiminnan avulla (Vilkka, 2010, s. 17). Lehtosen 
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(2003, s. 25) mukaan 1970-luvulla feministisessä tutkimuksessa yleistyi ajattelu-

tapa, jossa sukupuoli eroteltiin biologiseen sukupuoleen (eng. sex,) ja sosiaaliseen 

sukupuoleen (eng. gender).  

Biologinen sukupuoli nähdään Lehtosen (2003, s. 25) mukaan usein annet-

tuna ja universaalina, jonka yhteyteen sosiaalinen sukupuoli rakentuu kulttuuri-

sen ja sosiaalisen vuorovaikutuksen kautta rooleineen, käyttäytymistapoineen ja 

identiteetteineen. Biologisiin perusteisiin nojaavaa sukupuolen määrittämistä 

käytetään paljon etenkin tieteellisten tutkimusten taustamuuttujana, siten että ih-

miset jaetaan joko miehiin ja poikiin tai naisiin ja tyttöihin. Lisäksi yksi 1500-2000 

lapsesta syntyy intersukupuoliseksi, jolloin lapsella voi olla anatomisia piirteitä 

sekä miehen että naisen sukupuolielimistä (ISAC, 2022). Intersukupuolisuus ei 

vastaa yksiselitteisesti miehen tai naisen biologista määritelmää.   Julkisessa kes-

kustelussa sukupuoli käsitetään usein sukupuolen kahtiajaon kautta. Tästä joh-

tuen sukupuoleen liittyvä yhteiskunnallinen keskustelu on keskittynyt sukupuo-

lirooleihin sekä rakenteellisiin kysymyksiin vallasta ja sen jakautumisesta suku-

puolten mukaan. (Vilkka, 2010, s. 45.) 

 Biologisiin ja geneettisiin ominaisuuksiin perustuva sukupuolen määrittely 

vaikuttaa myös yleiseen tapaan hahmottaa sukupuolta ja seksuaalisuutta. Rossi 

(2010, s. 23) korostaa vastakkainasetteluita, joita arjessa sukupuolen perusteella 

tehdään. Konkreettisimmin arjessa tehtävät vastakkainasettelut näkyvät eronte-

koina miehiin ja naisiin tai seksuaalisuudeltaan heteroseksuaalisiin ja siitä eroa-

viin. Rossin (2010, s. 24) mukaan sukupuolierot myös havaitaan ja käsitetään hy-

vin muuttumattomina, jolloin sukupuolten väliset hierarkiat jäävät herkästi ky-

seenalaistamatta. 

Hyypän (2005) mukaan moderni sukupuolentutkimus osoittaa sukupuoli-

suuden muodostuvan monimutkaisista yhteyksistä biologian, psykologian sekä 

sosialisaation ja kulttuurin välillä. Biologinen erilaisuus sukupuolten välillä tun-

nistetaan, mutta erilaisuus ei nykytiedon valossa selitä yksilöllisiä eroja kyvyk-

kyydessä tai ominaisuuksissa.  Myös tämänhetkisen tutkimustiedon avulla ihmi-

sen kasvuympäristön ja ympäröivän kulttuurin merkitystä sukupuoleen alettu 

ymmärtää entistä paremmin.  
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2.2.2 Sosiaalinen sukupuoli 

Sosiaalisella sukupuolella (eng. gender) viitataan yksilön kokemukseen omasta 

sukupuolestaan. Feministisessä tutkimuksessa termin käyttö yleistyi, kun alan 

tutkimuksissa alettiin kiinnostua syistä naisten alisteiseen asemaan suhteessa 

miehiin sekä sukupuolen ja seksuaalisuuden välisistä eroista ja yhtäläisyyksistä 

(Liljeström, 2004, s. 111–115). Feministisen tutkimuksen sex/gender -jaottelu 

pyrkii myös osaltaan vastaamaan sukupuolen kyseenalaistamattomuuden prob-

lematiikkaan tuomalla esiin sukupuolten välisiä hierarkioita (Francis, 2006). Ju-

vosen (2016, s. 49) mukaan etenkin termiin gender on feministisessä tutkimuk-

sessa liitetty ajatus sukupuolikategorioiden kulttuurisesti ja sosiaalisesti moni-

muotoisesta tarkastelusta. Myöhemmin termin käyttö on vakiintunut niin femi-

nistisen tutkimuksen kentällä kuin arkikäytössäkin. Tosin suomen kielessä suku-

puolen painotukset on ilmaistava joko biologisen tai sosiaalisen/kulttuurisen su-

kupuolen käsittein. (Rossi, 2010, s. 22.) Liljeströmin (2004) mukaan feminististen 

tutkimusten keskeisiä tutkimuskohteita ovat juuri sukupuolijärjestelmän luomat 

arvot ja asenteet sekä naiseuteen ja miehyyteen liittyvät stereotyyppiset ajattelu-

tavat.  

Sukupuolen eri ulottuvuuksien tarkastelun myötä perinteinen biologinen 

kahden sukupuolen malli tulee kyseenalaistetuksi. Vilkan (2010, s. 18) mukaan 

sosiaalinen sukupuoli luo tilanteen, jossa yksilön kokemuksen myötä sukupuolia 

ei ole enää vain kaksi, vaan jokainen määrittää oman sukupuolensa valitsemal-

laan tavalla. Butler (2006, s. 54) korostaakin, ettei sosiaalinen sukupuoli ole vält-

tämättä aina biologisen sukupuolen seurausta, sillä sosiaalinen sukupuoli perus-

tuu esimerkiksi puhetapojen ja erilaisten käytänteiden kulttuuriseen rakentumi-

seen. Sukupuolen kyseenalaistamattomuuden takia ihminen usein ”valitsee” it-

selleen stereotyyppisimmän sukupuolen (mies tai nainen) ja luokittelee myös 

muut näiden kategorioiden mukaan.  

Butlerin ajatukset biologisen ja sosiaalisen sukupuolen kiistanalaisesta yh-

teydestä ovat jatkoa Simone de Beauvoirin (2011) runsaasti siteerattuun ajatuk-

seen naisen rooliin kasvamisesta, jossa hylätään biologian vaikutus yksilön 

itseksi kasvamisessa. Beauvoir esittää yksilön sukupuolen olevan lopulta sitä, 

millaiseksi ulkopuoliset tekijät yksilön sukupuolen muokkaavat.  Sukupuolen 
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sosiaalinen ulottuvuus siis rakentuu ihmisen ja häntä ympäröivän kulttuurin 

sekä vuorovaikutuksen välillä. Butler (2004) esittää myös, ettei sukupuoli ole jo-

tain mitä yksilö on (one is) tai mitä yksilöllä on (one has). Hänen mukaansa yk-

silön sukupuoli on summa erilaisia feminiinisiä ja maskuliinisia normeja, jotka 

ovat muodostuneet sukupuolen biologisten, fyysisten ja performatiivisten ele-

menttien pohjalta. Kyseinen ajattelutapa vahvistaa sosiaalisen sukupuolen mer-

kitystä ja kyseenalaistaa käsityksen biologiasta yksilön lopullisena kohtalona.  

 Sosiaaliseen sukupuoleen ajatellaan kuuluvan paitsi yksilön omat tulkinnat 

sukupuolesta myös tavat käyttäytyä. Yksilön käytös ilmenee esimerkiksi eleinä, 

puhetapana, pukeutumisena ja otettuina rooleina. Vilkka (2010) esittää sosiaali-

seen sukupuoleen vaikuttavan myös yksilön suhtautuminen kulttuurin sisäisiin 

sukupuolen käyttäytymissääntöihin ja siihen, kuinka kirjaimellisesti niitä toiste-

taan. Yksilön kannalta merkityksellisiä voivat olla myös ne säännöt, joita on 

suunnattu pääasiassa toiselle sukupuolelle kuuluvaksi. Kulttuurisen vaikutuk-

sen myötä sosiaalinen sukupuoli on jatkuvasti muutoksessa ja heijastaa oman ai-

kansa kulttuurisia arvostuksen kohteita.  

 

2.2.3 Sukupuolten moninaisuus 

Sukupuoli-käsitteen syvällinen ymmärtäminen vaatii sen laajempaa tarkastelua. 

DePalman (2013, s. 1) mukaan edelleen yleinen käsitys opettajien ja oppilaiden 

keskuudessa on, että on olemassa vain kaksi vastakkaista sukupuolta. Tämän 

ymmärtämisessä vedotaan perinteiseen ajattelutapaan, vaikka binäärinen suku-

puoli on todellisuudessa vain yhteiskunnassa sosiaalisesti luotu käsite. Binääri-

sellä sukupuolella tarkoitetaan perinteistä kaksinapaista nais–mies–jakoa suku-

puolesta (Seta ry, 2021). Binäärisen sukupuolikäsityksen rinnalle on myös nous-

sut laajempi käsitys, jossa nähdään ihmisen oma käsitys sukupuolesta merkityk-

sellisenä osana sukupuolen määrittelyä. Yksilön tasolla voidaan ajatella, että 

kunkin ihmisen sukupuoli koostuu ainutlaatuisista ja yksilöllisistä piirteistä ja on 

sen vuoksi moninainen (Seta ry, 2021).  
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 Sukupuolen laajempi ymmärrys edellyttää sukupuolivähemmistöjen huo-

miointia sukupuoli-termin määritelmässä. DePalman (2013, s. 1) mukaan norma-

tiivinen sukupuolikäyttäytyminen nähdään tiettyjen sosiaalisten toimintamal-

lien ja tapojen opittuna toteuttamisena, kun taas sukupuolivähemmistöt aktiivi-

sesti kyseenalaistavat näitä tapoja.  Seta ry:n (2021) mukaan sukupuolivähem-

mistöön kuuluvat trans- ja intersukupuoliset, ei-binääriset sekä sukupuoletto-

mat. Transsukupuolinen kokee ristiriitaa syntymässä määritellyn biologisen su-

kupuolen ja oman sukupuolikokemuksensa välillä. Ei-binäärinen ihminen ei koe 

olevansa suoraan mies tai nainen. Sukupuolettomalla ihmisellä ei puolestaan ole 

sukupuoli-identiteettiä. Sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset kokevat 

usein sukupuolidysforiaa eli sosiaalista ja kehollista ahdistusta siitä, että oma ole-

mus on ristiriidassa sukupuoli-identiteetin kanssa. 

 Sukupuolten moninaisuus on tärkeää ottaa huomioon myös koulussa. Su-

kupuolivähemmistöön kuuluminen voi lisätä oppilaan ahdistuneisuutta ja syr-

jintää (Berg & Kokkonen, 2021 s. 55). Opettajan sensitiivinen suhtautuminen su-

kupuolivähemmistöihin kuuluviin oppilaisiin on siis nähdäksemme erityisen 

tärkeää. Myös oppilaiden oma kokemus sukupuolesta tulee ottaa huomioon. Pe-

rusopetussuunnitelman perusteissa (2014, s. 28) nostetaan esille, että koulussa 

oppilaiden seksuaalisuus- ja sukupuoli-identiteetti on vasta kehittymässä. Nä-

emmekin, että opettajan sensitiivinen suhtautuminen oppilaaseen hänen suku-

puolikokemuksestaan riippumatta tukee oppilaan kasvurauhaa ja turvallista 

kouluympäristöä. 

2.3 Sukupuolistereotypiat 

Käsitystä itsestään, muista ihmisistä ja yhteiskunnasta luodaan erilaisten havain-

tojen perusteella. Useissa tapauksissa havaintojen tulkintaan vaikuttavat erilaiset 

oletukset, joihin stereotyyppiset ajattelun tavat ovat yhteydessä. Stereotypioita 

syntyy, kun erilaisista ilmiöistä pyritään tunnistamaan tyypilliset piirteet ja nor-

mit. Vilkan (2010, s. 111) mukaan yksilön oma sukupuolen ja seksuaalisuuden 

jäsentäminen perustuu aina johonkin tyypitykseen. Sukupuolen ja seksuaalisuu-
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den tyypittelyt vaihtelevat kulttuurista riippuen, jolloin myös eri sukupuoliin lii-

tettävät stereotyyppiset oletukset vaihtelevat. Länsimaisessa kulttuurissa vallit-

see sukupuolen dikotominen jako mieheyteen ja maskuliinisuuteen sekä naiseu-

teen ja feminiinisyyteen. Ylitapio-Mäntylä (2012a, s. 24) kuitenkin esittää, että 

vaikka maskuliinisiksi tai feminiinisiksi miellettyjä eleitä, merkkejä ja tyylejä voi-

daan toistaa sukupuolta esittäessä, on sukupuolta mahdotonta täysin jakaa kah-

teen toiselleen vastakkaiseen puoleen.  

Käsitykset feminiinisyydestä ja maskuliinisuudesta vaikuttavat kuitenkin 

suuresti eri sukupuoliin kohdistuviin oletuksiin ja stereotypioihin. Kaavamaiset 

käsitykset tytöistä ja pojista sekä naisista ja miehistä sisältävät erilaisia feminiini-

siksi tai maskuliinisiksi miellettyjä ominaisuuksia. Sukupuolistereotypiat ovat 

Syrjäläisen ja Kujalan (2010) mukaan pelkistettyjä käsityksiä binäärisistä suku-

puolista. Stereotypioihin liittyvät keskeisesti oletukset niistä ominaisuuksista, 

joita eri sukupuolille ajatellaan kuuluvan. Näitä ominaisuuksia ovat esimerkiksi 

yksilön tavat käyttäytyä, pukeutua, puhua ja elehtiä. Edellä mainittuihin ominai-

suuksiin liittyy runsaasti stereotyyppisiä käsityksiä (Vilkka, 2010, s. 112). Myös 

yksilön erilaiset elämänvalinnat, kuten kouluttautuminen ja ammatin valinta, 

voivat perustua osin stereotyyppisiin ajattelumalleihin (Ylitapio-Mäntylä, 2012a, 

s. 23).  

Sukupuolistereotyyppisten ajattelutapojen esiin nostaminen ja niistä kes-

kusteleminen on tärkeää niihin liittyvän tietoisuuden kasvattamisessa. Stereo-

tyyppiset ajattelu- ja toimintamallit ovat Juvosen (2016) mukaan merkittävä riski 

tasa-arvolle, mikäli stereotypiat tuottavat sukupuolten hierarkkisuutta. Yksilöi-

den on huomattu myös sisäistävän sukupuolistereotyyppisiä ajattelumalleja jo 

hyvin varhain. Varhaislapsuudessa sisäistetyt stereotyyppiset ajattelumallit ovat 

osoittautuneet varsin pysyviksi ja yksilön toimintaan merkittävästi vaikuttaviksi 

(Juvonen, 2016, s. 41). Ylitapio-Mäntylän (2012a, s. 23; 2012b, s. 91) mukaan ste-

reotyyppiset ajattelutavat voivat vaikuttaa esimerkiksi lasten leikin ja harrastus-

ten valintaan. Myös myöhemmin asenteet koulua ja koulutusta kohtaan voivat 

saada vaikutteita sukupuolistereotyyppisistä ajattelutavoista (Vilkka, 2010, s. 

113). Oppilaiden koulussa muodostamiin sukupuolistereotypioihin ja niiden vai-

kutuksesta koulunkäyntiin tuleekin siis kiinnittää huomiota. Mikäli esimerkiksi 
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kasvattajan puhe sisältää runsaasti stereotyyppisiä ilmauksia sukupuolesta, tulee 

hän niitä siirtäneeksi eteenpäin (Liu, 2006). Erityisen ongelmalliseksi tilanne voi 

muodostua nähdäksemme silloin, kun stereotypioiden muodostumisen syitä ei 

aktiivisesti tarkastella tai pyritä avaamaan oppilaiden kanssa.   

2.4 Koulun vaikutus sukupuoli-identiteettiin ja sen kehitty-
miseen 

Ihmisen identiteetin muodostumisen monitasoisuus näkyy nykyään identiteetti-

prosessin sirpaleisuutena ja yksilöllistymisenä, johon yksilön ulkopuoliset tekijät 

vaikuttavat yhä enemmän. Identiteetin muodostuminen ei perustu yhtä vahvasti 

yksilöön kohdistuvaan velvollisuuteen kuin ennen, vaan ihmisen omien valinto-

jen merkitys kasvaa. Ulkopuolisia identiteettiin vaikuttavia tekijöitä tarkastel-

lessa huomio on syytä kiinnittää kouluun ja sen tuottamiin sosiaalisiin prosessei-

hin, sillä yhteiskunnalliset muutokset, kuten globalisaatio ja yksilökeskeisyys, 

muuttavat myös koulutuksessa tärkeinä pidettyjä arvoja ja asenteita.  

 Yksilön oman identiteetin rakentaminen on jatkuva prosessi, joka saa ihmi-

sen eri kehitysvaiheissa erilaisia kehitystehtäviä. Eriksonin (1982, s. 247–248) psy-

kososiaalisen kehitysteorian mukaan alakouluikäinen lapsi käy läpi ahkeruuden 

vs. alemmuudentunteen psykososiaalista vaihetta, jossa osaaminen ja onnistumi-

nen sekä epäonnistumisista seuraava riittämättömyyden tunne ovat keskiössä. 

Kyseisen kehitysvaiheen kohdalla Erikson mukaan koulu ja koti vaikuttavan ke-

hitysvaiheen läpikäymiseen merkittävästi. Koulun rooli korostuu etenkin erilais-

ten yksilölle kohdistuvien roolien ja mahdollisuuksien avaajana. Suhde koulun 

ja kodin välillä on kuitenkin molemminpuolinen. Eriksonin mukaan kehitysvai-

heen suurin riski on siinä, etteivät kotoa saadut taidot riitä lapsen täysivaltaiseen 

toimintaan koulussa. Ongelmia syntyy myös, jos koulu ei pysty tukemaan lapsen 

senhetkistä psykososiaalista kehitysvaihetta.  

Alakoulun loppuvaiheessa ja murrosiän alkaessa identiteetin kehittyminen 

syvenee, ja kysymykset, kuten ”kuka olen” ja ”millainen olen” korostuvat. Täl-

löin myös kehitysvaihetta edeltäneet erilaisissa vuorovaikutustilanteissa synty-

neet kokemukset muokkaavat minää ja sen muodostumista. (Lehtinen ym., 2007, 
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s. 26.) Eriksonin (1982) identiteetin kehittymisen vaiheet nojaavatkin vahvasti kä-

sitykseen sosiaalisen ympäristön roolista erilaisten yksilöä koskevien oletusten 

luojina. 

 Identiteetin muodostumisen ja koulun yhteyttä Antikainen ym. (2006, s. 

253) käsittelevät koulun symbolisen järjestyksen avulla. Heidän mukaansa koulu 

tuottaa aktiivisesti erilaisia erotteluita, vastakkaisuuksia ja hierarkioita, jotka si-

sältyvät koulun eri osa-alueisiin. Keskeinen elementti koulun toiminnassa on 

normaaliuuden tuottaminen. Koulun symbolinen järjestys on keskeinen yksilön 

identiteetin muodostaja, sillä symboliseen järjestelmään liittyvät merkityksenan-

not ovat yksilölle osa identiteetin perustaa. Identiteetin muodostumista parhai-

ten tukeva kouluympäristö edistää Lehtisen ym. (2007, s. 28) mukaan Marcian 

(1980, s. 117) kaavailemaa työstetyn identiteetin saavuttamista, jolla tarkoitetaan 

yksilön saavuttamaa henkilökohtaista statusta, jossa itseä koskevat havainnot 

ovat jäsentyneet ja ristiriidattomat. 

Työstetyn identiteetin saavuttaminen koulussa edellyttää koulutusjärjestel-

män avoimuutta erilaisten ideologioiden ja arvojen esiintuojana (Lehtinen ym., 

2007, s. 28). Koulussa luodut käsitykset itsestä ihmisenä ja oppijana ovat olennai-

sia myös myöhemmin ja voivat määrittää yksilön tulevaisuutta hyvinkin vah-

vasti, esimerkiksi jatkokoulutukseen hakeutumisessa. Antikainen ym. (2006, s. 

265 & 273–274) selittävät peruskoulussa luotujen käsitysten voimakkaan vaiku-

tuksen yksilön elämänkulkuun johtuvan muun muassa siitä, että koulutusjärjes-

telmän symbolisen järjestelmän luomia käsityksiä ja luokituksia pidetään osin it-

sestään selvinä.  

 Symboliselta järjestykseltään koulu on kuitenkin muusta yhteiskunnasta 

hieman poikkeava. Kritiikkiä on kohdistunut etenkin koulussa arvostettaviin asi-

oihin ja niiden irrallisuuteen muusta elämästä (Antikainen ym., 2021, s. 301). Esi-

merkiksi yksin tekemistä korostava koulun toimintakulttuuri on saanut nuhteita 

sen irrallisuudesta tosielämässä tarvittavien taitojen kanssa. Koulussa arvostusta 

voi kerryttää tekemällä tehtävät yksin oikein, kun vastaavasti työelämässä ti-

lanne on päinvastainen ja yhteistyötaitojen merkitys korostuu. (Antikainen ym., 

2006, s. 254.)  Koulussa tuotetut identiteetit ja niille annettavat arvot ovatkin 

usein tyypillisiä vain koulun kontekstissa. 
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 Koulun tuottamat merkityksenannot yksilön identiteetille ovat voimak-

kaita myös sukupuoleen kohdistuvien oletusten saralla. Kun identiteetti perus-

tuu erilaisille luonnehdinnoille ja määritelmille, tulee ihminen jakaneeksi sekä 

itsensä että muut erilaisiin kategorioihin (Antikainen ym., 2006, s. 260). Lisäksi 

erilaiset luonnehdinnat eri sukupuolten edustajista, sallituista toimintatavoista 

tai ulkoisista ominaisuuksista vaikuttavat vahvasti yksilön omaan identiteettiin. 

Etenkin ympäristön kielteiset asenteet, yhteisön ulkopuolelle sulkeminen ja tie-

don puute ovat yksilön kannalta merkittäviä riskitekijöitä (Vilkka, 2010, s. 65). 

Koulun kontekstissa erilaiset sukupuoleen liittyvät luonnehdinnat ovat yksi mer-

kittävimmistä tavoista, joilla sukupuolta kielennetään. Luonnehdinnat voivat 

erota puhuttaessa tytöistä ja pojista, jolloin joko tietoisesti tai tiedostamatta tul-

laan erotelleeksi esimerkiksi oppilaita toisistaan. Erilaiset luonnehdinnat synty-

vät opettajien ja oppilaiden välisissä vuorovaikutustilanteissa. Lisäksi sukupuo-

leen liittyviä luonnehdintoja syntyy ympäröivän kulttuurin ja siinä esitettyjen su-

kupuolikuvausten vuoksi. 

2.5 Luokkahuonevuorovaikutus ja oppituntipuhe 

Luokkahuonevuorovaikutuksessa on kahdenvälisiä eli interpersonaalisia vuoro-

vaikutussuhteita. Griffinin ym. (2019, s. 52) mukaan interpersonaalisella viestin-

nällä tarkoitetaan yhteistä prosessia, jossa lähetetään ja vastaanotetaan verbaali-

sia ja nonverbaalisia viestejä toisen ihmisen kanssa. Prosessissa luodaan ja muo-

kataan omia ja toisen mielikuvia. Interpersonaalisessa vuorovaikutuksessa siis 

ylläpidetään kahdenvälisiä, kuten oppilaan ja opettajan, välisiä suhteita.  

Luokka on myös ryhmä, joka jakautuu useaan pienempään ryhmään, kuten 

kaveriporukoihin tai pienryhmiin.  Oppitunneilla vuorovaikutus onkin usein 

ryhmäviestintää, kun opettaja tai oppilas viestii luokassa usean ihmisen kanssa. 

Harris ja Sherblom (2011, s. 5) määrittelevät ryhmän joukoksi ihmisiä, joilla on 

esimerkiksi yhteinen tavoite tai tarkoitus sekä normit ja säännöt. Ryhmässä on 

ainakin kolme ja korkeintaan 20 ihmistä, jotka ovat itsenäisiä yksilöitä ja vaikut-

tavat vuorovaikutuksessa toinen toisiinsa. Ryhmäviestinnässä luodaan jaettuja 
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merkityksiä ryhmän jäsenten välillä esimerkiksi yhteisen tavoitteen saavutta-

miseksi. Tässä työssä luokkahuonevuorovaikutus ja ryhmäviestintä ymmärre-

tään toisiinsa liittyviksi ilmiöiksi.  

Lehtisen ym. (2016, s. 225, 244) mukaan luokkahuonevuorovaikutus koos-

tuu opettajan ja muun luokan keskinäisestä viestinnästä ja toiminnasta. Oppi-

laille opettajan ja oppilaiden väliset vuorovaikutustilanteet ovat merkittäviä so-

sioemotionaalisen kehityksen ja akateemisten taitojen oppimisen näkökulmasta. 

Koulussa käytettävän kielen ominaispiirteisiin kuuluvat etenkin monitulkintai-

set kielelliset rakenteet sekä joustavat käyttäytymis- ja kielenkäyttötavat. Kieli 

toimii myös ajattelun välineenä ja aikaisemmat tutkimukset ovat osoittaneet so-

siaalisen vuorovaikutuksen olevan yhteydessä lasten kriittiseen ajatteluun ja ar-

viointiin. (Lehtinen ym., 2016, s. 243.)  

Kasvatushenkilöstön puheesta voidaan Alasuutarin (2016, s. 115–117) mu-

kaan erottaa kolme erityylistä puhetapaa puhuttaessa sukupuolesta. Sukupuoli-

neutraalia puhetta ilmenee erityisesti arjen rutiinien yhteydessä ja ohjatussa toi-

minnassa. Kuitenkin kun lapsen toiminta poikkeaa odotetusta, voidaan poik-

keavuutta selittää sukupuoleen liitettävien oletusten ja stereotypioiden kautta. 

Toinen puhetapa liittyy ”tytöttelyyn” ja ”pojitteluun” tilanteissa, joissa lapsen 

sukupuolella ei ole toimintaan vaikuttavaa merkitystä. Kyseinen tapa käyttää su-

kupuolittavaa kieltä on omiaan lisäämään käsitystä sukupuolen kyseenalaista-

mattomuudesta ja itsestäänselvyydestä. Kolmas puhetapa sisältää runsaasti su-

kupuolittuneita tulkintoja lapsesta, ja etenkin haasteellisesta käyttäytymisestä 

keskusteltaessa sukupuoli näyttäytyy merkityksellisenä ja keinona selittää toi-

mintaa.  Huomion kiinnittäminen niihin asioihin, joita eri sukupuoliin assosioi-

daan oppituntipuheen kautta, on tärkeää. Littlejohn ja Foss (2009, s. 21) esittävät, 

että assosiaatioteorian mukaan toisteisuudella on merkitystä: jos kaksi asiaa lii-

tetään yhteen toistuvasti, ihminen alkaa luonnollisesti assosioida niitä yhteen. 

Teorian mukaan ihmisten on myös helpointa muistaa viimeksi mainitut asiat. 

Näemmekin, että sukupuolittuneen oppituntipuheen haasteena voivat olla eri-

laiset sukupuoliin liitetyt stereotypiat, joita opettajat luovat tai ylläpitävät pu-

heellaan.  
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 Luokkahuonevuorovaikutuksesta olemme rajanneet tutkittavaksi aiheeksi 

opettajan oppituntipuheen ja nimenomaan siinä ilmenevät sukupuolijäsennyk-

set. Oppitunnilla tapahtuva vuorovaikutus on keskustelua, jonka suuntaa opet-

tajalla on valta ohjata (Saharinen, 2007, s. 261). Saharisen mukaan opettajan vel-

vollisuus on myös toimia auktoriteettina, joka korjaa oppilaiden virheitä ja reagoi 

erilaisiin norminrikkomuksiin. Ristevirta (2007, s. 241) kuvaa oppituntipuheen 

muotona työrauhavuoroja. Termin hän määrittelee opettajan puheenvuoroina, 

joilla hän pyrkii palauttamaan tai ylläpitämään työrauhaa. Opettaja voi myös ke-

ventää huumorin keinoin tunnelmaa luokassa esimerkiksi kiusoittelemalla (Sa-

harinen, 2007, s. 261).  Littlejohnin (2009, s. 1) mukaan ihmiset sopeuttavat vies-

tintänsä yleensä ympäristön mukaan. Näemmekin opettajan pyrkivän säätele-

mään oppituntipuhettaan sen mukaan, millaista vuorovaikutusta luokassa tarvi-

taan esimerkiksi opetuksessa tai oppilaiden ohjaamisessa. Griffinin ym. (2019, s. 

209) mukaan sosioemotionaalissa viestinnässä samanmielisyys, solidaarisuus ja 

jännitteiden vähentäminen esimerkiksi tarinoiden kertomisen kautta tekevät 

ryhmästä yhtenäisemmän ja toimivamman. Sekä oppilaat että opettaja voivat 

pyrkiä edistämään ryhmän yhtenäisyyttä vuorovaikutuksen avulla edellä maini-

tuilla tavoilla. Samalla opettajalla on asemansa vuoksi erityinen rooli luokan vuo-

rovaikutuksessa.  
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3 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

3.1 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 

Tässä tutkimuksessa selvitämme, millaista sukupuolittavaa puhetta oppitun-

neilla mahdollisesti ilmenee ja millaisia käsityksiä opettajilla on sukupuolitta-

vasta oppituntipuheesta. Tarkastelussa on erityisesti opettajien sukupuolitta-

valle oppituntipuheelle luomat merkitykset. Oppilaiden kasvun ja oppimisen 

kannalta opettajien opetustilanteissa käyttämä puhe on merkityksellistä, sillä pu-

heellaan opettaja tulee välittäneeksi paitsi koulun, myös yhteiskunnan kulttuuria 

ja näiden arvoperustaa (Suortamo ym., 2010). Tutkimus noudattelee laadullisen 

tutkimuksen piirteitä ja aineiston analyysi etenee aineistolähtöisistä perusteista 

käsin, jolloin tutkittavan ilmiön käsitteellistäminen tapahtuu tutkimusprosessin 

edetessä (Kiviniemi, 2015). Tutkimuksen tavoitteena on kuvata opettajien käsi-

tyksiä ja merkityksenantoja mahdollisimman avoimesti.  

Tutkimustamme ohjaavat seuraavat tutkimuskysymykset:  

1. Millaisia käsityksiä opettajilla on sukupuolittavasta oppituntipuheesta? 

- Millaisia merkityksiä opettajat antavat sukupuolittavalle oppituntipuheelle?  

2. Millaista sukupuolittavaa oppituntipuhetta oppitunneilla ilmenee?  

Ensimmäisellä tutkimuskysymyksen avulla haluamme selvittää, millaisia käsi-

tyksiä ja merkityksiä opettajat luovat sukupuolittavasta oppituntipuheesta. Eri-

tyisen tarkastelun kohteena ovat opettajien käsitykset sukupuolittavan oppitun-

tipuheen merkityksestä yksittäiselle oppilaalle ja oppilasryhmille. Toisella tutki-

muskysymyksellä pyrimme saamaan selville, millaista sukupuolittavaa puhetta 

luokkahuonevuorovaikutuksessa ilmenee. Kysymykseen vastataan havainnoin-

tiaineiston avulla. 
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3.2 Lähestymistapana fenomenografia 

Lähestymme tutkimusaihettamme fenomenografisesta näkökulmasta. Feno-

menografia tutkii ihmisten tietoisuudessa rakentuvaa maailmaa ja sitä, millaisia 

systemaattisesti rakentuvia käsityksiä yksilöt luovat (Marton, 1981). Ihminen tar-

kastelee eri ilmiöitä aina tietyssä kontekstissa, jolloin ymmärrys ilmiöstä voi liit-

tyä vain yhteen tai useampaan osaan suuremmasta kokonaisuudesta (Marton, 

1986, s. 178). Metsämuurosen (2005, s. 211) mukaan fenomenografiselle tutki-

mukselle on tyypillistä, että se saa aiheensa jostain asiasta tai käsitteestä, jota pi-

detään itsestäänselvyytenä ja kyseenalaistamattomana tai johon kohdistuu val-

miiksi erilaisia käsityksiä. Fenomenografiassa myös yksilön kokemuksen ym-

märretään muodostuvan kulttuurisesti opittujen ja yksilöllisesti kehitettyjen ym-

märtämisen tapojen kautta (Marton, 1981).  

Fenomenografisessa tutkimuksessa yksilön taustan vaikutus luotuihin kä-

sityksiin siis tunnistetaan sekä ymmärretään muodostettujen käsitysten mahdol-

lisuus muuttua ja muovaantua (Metsämuuronen, 2005, s. 210–211). Muokkaan-

tumisen lisäksi käsityksiin liittyy oletus niiden rajallisesta määrästä sekä loogi-

sesta suhteesta toisiinsa (Kettunen, 2021). Martonin (1986, s. 180) mukaan feno-

menografinen tutkimus ottaa huomioon myös ihmisten väliset suhteet sekä suh-

teet ympäristöön. Tässä tutkimuksessa opettajan henkilökohtaisen taustan vai-

kutus kokemuksiin tiedostetaan ja ymmärretään luotujen käsitysten mahdolli-

suus muuttua. Ymmärrämme myös opettajan käsitysten vaikuttavan siihen, mil-

laisia merkityksiä sukupuolittavalle oppituntipuheelle luodaan ja miten sen koe-

taan vaikuttavan oppilaisiin.  

 Fenomenografiassa kieli näyttäytyy ihmisen ajattelun ja käsitysten muo-

dostumisen sekä niiden ilmaisemisen välineenä (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 

164). Häkkisen (1996, s. 23–24) mukaan ihmisten aikaisemmat kokemukset ja 

tieto toimivat käsitysten perustana. Niikko (2003, s. 24) puolestaan toteaa, että 

fenomenografiassa nimenomaan orientoidutaan ihmisten ajatuksiin ja kokemuk-

siin maailmasta. Todellisuus saa siis merkityksensä yksilön tulkinnan myötä. Kä-

sitykset ymmärretään täten erilaisina merkityksenantoprosesseina, jotka ovat 

laajempia ja syvällisempiä kuin mielipiteet (Huusko & Paloniemi, 2006, s. 164). 

Tutkijan rooli fenomenografisessa tutkimuksessa on olla oppija, joka selvittää 
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tutkittavan ilmiön rakennetta ja merkityksiä. Itse haastatteluprosessin tulee olla 

dialoginen ja reflektiivinen: haastateltavaa kannustetaan tarkastelemaan tutkit-

tavaa ilmiötä eri näkökulmista. (Niikko, 2003, s. 31.) 

3.3 Tutkimuskonteksti ja tutkimusaineisto 

Suomalainen perusopetus on sitoutunut tasa-arvon edistämiseen ja sukupuolten 

yhdenvertaiseen kohteluun (Jääskeläinen ym., 2015, s. 7). Suomalaisen peruskou-

lutuksen yhtenä tehtävänä voidaan pitää yhteiskunnan sosiaalisen epätasa-ar-

voisuuden vähentämistä (Finlex, 2014: Yhdenvertaisuuslaki, 6 §). Tasa-arvoisen 

perusopetuksen toteutumisen kulmakivenä ovat oppilaat tasa-arvoisina kohtaa-

vat opettajat, joilla on laaja näkemys tasa-arvon eri osa-alueista (Jääskeläinen 

ym., 2015). Tutkimuksemme sijoittuu koulutussosiologian kenttään, jonka yh-

tenä merkittävänä tutkimusalueena on koulutus ja sosiaalinen eriarvoisuus. 

Koulutussosiologian keskeinen tutkimuskohde on koulutuksen formaalit ympä-

ristöt, joissa oppiminen ja opetus on organisoitua. Formaaleja oppimisympäris-

töjä tutkimalla pyritään paljastamaan kouluissa piilenevästi ilmeneviä asioita 

sekä tuomaan niihin ratkaisuja ja muutosta. (Saha, 2015.) Tutkimuksellamme py-

rimme tuomaan esiin opetuksessa ilmeneviä sukupuolijäsennyksiä ja opettajien 

käsityksiä niiden mahdollista vaikutuksia oppilaisiin.  

Tutkimukseen osallistui yksi ensimmäisen luokan opettaja ja neljä kuuden-

nen luokan opettajaa (n = 5). Tutkittavat olivat moninainen joukko niin iän, su-

kupuolen kuin työkokemuksenkin suhteen. Työkokemusta tutkittavilla oli muu-

tamasta vuodesta kymmeniin vuosiin. Tutkittavien anonymiteetin suojaamiseksi 

heistä käytetään tunnistekoodeja H1–H5 (H1 = haastateltava/havainnoitava 1). 

Tutkijat valikoivat tutkimukseen osallistuvat pyytämällä heitä henkilökohtai-

sesti mukaan. Tutkimukseen osallistuvien valinnassa noudatettiin harkinnanva-

raisen näytön periaatetta, jolloin tutkimukseen pyydetyillä ajateltiin olevan jo-

tain aikaisempaa kokemusta ja ennakkotietoja tutkittavasta aiheesta (Puusa, 

2020a, s. 106). 
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Tutkimuksen aineisto koostuu primääri- ja sekundääriaineistoista. Primää-

riaineisto muodostuu puolistrukturoiduista opettajahaastatteluista ja sekundää-

riaineisto oppitunneilta kerätystä havainnointiaineistosta. Selvittääksemme mil-

laisia käsityksiä ja merkityksiä opettajat luovat sukupuolittavasta oppituntipu-

heesta, oli aineiston keräämiseen käytetyissä haastatteluissa keskeistä kysymyk-

senasettelun avoimuus. Avoimella kysymyksenasettelulla mahdollistetaan opet-

tajien persoonallisen kokemuksen kuvaaminen, jolloin myös erilaiset käsitykset 

tulevat aineistosta ilmi (Marton & Booth, 1997, s. 180). Tuomen ja Sarajärven 

(2009, s. 71) mukaan haastattelun etu aineistonkeruumenetelmänä on sen jousta-

vuus. Haastattelussa tutkijan on mahdollista kysyä tarkentavia kysymyksiä, sel-

ventää ilmaisujen sanamuotoja ja käydä keskustelua.  

Haastatteluissa hyödynsimme fenomenografiselle tutkimukselle tyypillisiä 

puolistrukturoituja kysymyspatteristoja, joilla haastateltava pyrittiin ohjaamaan 

analysoimaan tutkittavaa ilmiötä. Puusan (2020a, s. 104) mukaan haastatteluissa 

esiin tulevaa kieltä voidaan pitää historiallisesti ja kulttuurisesti muodostuneena 

konstruktiona, joka ilmaisee tutkittavan oman näkemyksen tutkimuskohteesta. 

Puolistrukturoidut teemahaastattelut sisälsivät avoimia kysymyksiä, jolloin 

haastateltava sai vapaasti vastata kysymykseen haluamallaan tavalla ja tuoda 

ilmi itselleen merkityksellisiä asioita. (Kettunen & Tynjälä, 2018, s. 4.) Puolistruk-

turoidut teemahaastattelut sisälsivät kaikille tutkittaville saman kysymysosion ja 

jokaiselle tutkittavalle erikseen muokatun osion. Jokaiselle haastateltavalle 

eriytettyyn osaan nostimme kysymyksiä oppitunneilla tehdyistä havainnoista. 

Eriytetyn haastatteluosuuden avulla tutkittavien motiivit, aiheen syvällinen ym-

märtäminen ja erilaiset toiminnan strategiat oli mahdollista tuoda esiin (Demp-

sey, 2010). Haastattelut toteutettiin kahdenkeskisinä teemahaastettaluina luo-

kanopettajille.  

Tutkimuksen sekundääriaineistona käytettiin oppituntien aikana kerättyä 

havainnointiaineistoa. Havainnointiaineisto kerättiin syys-marraskuun 2021 ai-

kana. Jokaista opettajaa havainnoitiin kymmenen oppitunnin ajan. Havainnoin-

tiaineisto kertyi 50:stä 45-minuuttisesta oppitunnista. Yllätyksellisyys ja ennakoi-

mattomuus kuuluvat Hämeenahon ja Koivisto-Koskisen (2018) mukaan havain-

nointiaineiston keräämiseen. Havainnointimenetelmien käyttö tutkimuksessa 



27 
 

perustuu tarpeeseen saada tietoa joistakin yhteisöissä mahdollisesti ilmenevistä 

ilmiöistä, joista ei tiedetä riittävästi. Keskiössä ovat kulttuurilliset prosessit ja ha-

vainnoitavien toimijoiden niille antamat merkitykset (Atkinsson ym., 2001; Palo-

niemi & Collin 2015, s. 207). Koulun toimintaympäristön kuvauksessa havain-

nointi on omiaan tuomaan esiin piiloutuneita ja kyseenalaistamattomia toimin-

tatapoja sekä käytänteitä. Esimerkiksi hallitseviin valtasuhteisiin ja ideologioihin 

kuten sukupuolten välisiin hierarkioihin, liittyvät oletukset voidaan tuoda ilmi 

havainnointien avulla. (Skeggs, 1997, s. 23; Jokinen, 2012, s. 165.) 

Havainnointiaineiston käyttö muuta aineistoa tukevana menetelmänä edel-

lyttää myös selvitystä tutkijan roolista suhteessa tutkittavaan ilmiöön ja henki-

löihin. Paalumäen ja Vähämäen (2020, s. 132–133) mukaan tutkijalla voi olla 

kolme erilaista roolia havainnointijakson aikana, ja nämä roolit voivat vaihdella 

havainnointien edetessä. Tutkija voi olla osallinen, osallistuva havainnoija tai 

täysin ulkopuolinen havainnoija. Tässä tutkimuksessa tutkijoiden suhde havain-

nointeihin noudatteli osallistuvan havainnoijan roolia, jossa tutkija on selkeästi 

ulkopuolinen, mutta jonka läsnäolo vaikuttaa havainnoidun ilmiön kulkuun ja 

esiintymiseen. Havainnointiaineiston tuloksia raportoitaessa olennaista on tar-

kastella myös tutkijoiden vaikutusta saatuihin tuloksiin (Paalumäki & Vähämäki 

2020, s. 133). 

Kouluhavainnointien haasteena on koulun tuttuus, jolloin tutkijan tehtä-

vänä on nähdä tuttu asia uudella tavalla. Ennen havainnointien aloittamista poh-

dimme, millaisiin asioihin koulussa sukupuoli vaikuttaa ja mitä ovat mahdolliset 

toimintatavat, joissa heteronormatiivinen käsitys sukupuolesta ilmenee. Pohdin-

tamme tuloksena päätimme keskittyä ainoastaan opettajan oppitunnilla käyttä-

mään puheeseen, sillä ennakko-oletuksenamme oli sukupuolittavan puheen 

esiintyvän erityisesti opettajien puheessa. Oppituntihavainnoinneissa seurattiin 

joko yksittäistä luokanopettajaa tai kahdestaan opettavia tiimiopettajia. Havain-

nointia toteutettiin eri oppiaineiden tunneilla, niin että taito- ja taideaineiden 

sekä matematiikan, suomen kielen ja reaaliaineiden tunnit olivat havainnoita-

vina.  
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Havainnointityöhön varatun ajan rajallisuuden takia jätimme havainnoin-

neista pois oppilaiden puheen sekä opettajan ja oppilaan välisen dialogin käsit-

telyn. Havainnoitavien asioiden tietoinen rajaaminen perustuu tutkijan mahdot-

tomaan tehtävään pystyä tarkastelemaan kaikkea, mitä tilanteessa tapahtuu. Tut-

kimuksemme keskittyy havainnointien osalta koulun informaalin vuorovaiku-

tuksen tutkimiseen. Koulun informaalin ulottuvuuden tarkastelussa huomio 

keskittyy muun muassa oppituntien aikaiseen vuorovaikutukseen, oppilaskult-

tuureihin ja hierarkioihin (Gordon ym., 2007, s. 44). Tässä tutkimuksessa havain-

noimalla kerätty aineisto on luonteeltaan sekundäärinen, jolloin tehtyjen havain-

tojen tarkoituksena on rikastuttaa ja monipuolistaa haastattelemalla kerättyä pri-

määriaineistoa (Paloniemi & Collin, 2015, s. 208). Tutkimuksen aineisto kerättiin 

kahdessa sisä-Suomen alakoulussa syksyn 2021 aikana. 
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3.4 Aineiston analyysi 

Tutkimuksen aineiston analyysi noudattaa aineistolähtöisen analyysitavan peri-

aatetta, jolloin prosessin edetessä analyysin ohjaavia ajatuksia nostetaan teoreet-

tisesta viitekehyksestä (Puusa, 2020b, s. 151). Aineistolähtöisen analyysitavan 

tarkoituksena on muodostaa tutkimusaineistosta teoreettinen kokonaisuus, jota 

teoreettinen viitekehys tukee (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s. 108). Sovellamme tässä 

tutkimuksessa fenomenografista analyysitapaa yhdessä sisällönanalyysin 

kanssa. Sisällönanalyysin hyödyntäminen analyysimenetelmänä tähtää tavoit-

teeseen järjestää aineisto tiiviiseen ja selkeään muotoon ilman, että sen keskeinen 

sanoma häviää (Puusa, 2020b, s. 149).  

Marton ja Booth (1997) sekä Åkerlind (2005) kuvaavat fenomenografisen 

analyysin koostuvan kahdesta päävaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa osallistu-

jien käsityksiä tai kokemuksia vertaillaan heidän antamiensa eri merkitysten va-

lossa. Toinen vaihe keskittyy tunnistamaan tutkittavasta ilmiöstä luotujen mer-

kitysten välisiä suhteita. Tavoitteena on havaita laadullisia eroja, joiden suhteen 

käsitykset eroavat toisistaan. Fenomenografisen analyysin ja sisällön analyysin 

yhteensovittaminen tässä tutkimuksessa merkitsee fenomenografisen analyysin 

vaiheiden ohjaavan sisällönanalyysillä tehtävää aineiston analyysiä.  Kuviossa 1 

on kuvattuna tutkimuksen aineiston keruun ja analyysin päävaiheiden kulku. 

 

Kuvio 1.  

Aineistonkeruun ja analyysin vaiheet 

 
 

Tutkimuksen primääriaineistona toimivat haastattelut litteroitiin sanatarkkuu-

della. Haastatteluaineisto oli laajuudeltaan yhteensä 39 sivua ja 10 454 sanaa 

Havainnointi- ja 
haastatteluaneiston 

keruu

Haastatteluaineiston 
litterointi 

sanatarkkuudella

Aineiston 
läpikäyminen ja 

teemojen 
muodostaminen

Teemojen sisältöjen 
pelkistäminen ja 

taulukointi

Tulosten auki 
kirjoittaminen ja 

sitaattien poiminta
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koon 12 Arial-fontilla ja rivivälillä 1 Microsoft Word -sovelluksessa. Käsitysten ja 

merkitysten selvittämiseksi tarkastelimme aineistoa poimien sieltä tutkimusky-

symyksiin liittyviä sitaatteja. Erottelimme lausumat, joissa käsiteltiin kokemuk-

sia niistä, joissa käsiteltiin sukupuolittavan oppituntipuheen merkityksiä. Tätä 

analyysin vaihetta tutkijat tekivät tahoillaan, jotta aineistosta saataisiin mahdol-

lisimman paljon irti. Varsin pian aineistosta tutkimuskysymyksiin vastaavista si-

taateista alkoi erottua toistuvuuden myötä omia teemojaan. Teemoja haastattelu-

aineistosta syntyi yhteensä kahdeksan. Kuusi teemaa vastasi ensimmäiseen tut-

kimuskysymykseen opettajien käsityksistä. Teemat ovat mitä sukupuolittava puhe 

on, miksi sukupuolittavaa puhetta tuotetaan, millaisissa tilanteissa sukupuolittavaa pu-

hetta tuotetaan, käsitys omasta tavasta puhua, sukupuolisensitiivisyys ja sukupuolineut-

raalisuus. Loput kaksi teemaa vastasivat opettajien antamiin merkityksiin suku-

puolittavalle oppituntipuheelle. Teemat ovat sukupuolittavan oppituntipuheen ris-

kit sekä oletusten/ennakkoluulojen ylläpitäminen ja murtaminen. 

Teemojen muodostamisen jälkeen niihin liitettyjen sitaattien ilmaukset pel-

kistettiin. Pelkistetyt ilmaukset myös taulukoitiin selkeämmän kokonaiskäsityk-

sen saavuttamiseksi. Tuomen & Sarajärven (2018, s. 123) mukaan aineistoa pel-

kistettäessä voidaan myös havaita yhden lausuman sisältävän useita pelkistet-

tyjä ilmauksia. Taulukossa 1 on esitettynä esimerkki analyysivaiheen alkuperäi-

sistä lausumista ja niiden pelkistetystä muodosta.  

Taulukko 1. 
  

Aineiston pelkistäminen 

Teema Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus 

Mitä sukupuo-
littava puhe on? 

Lähinnä sitä, että miten niin kun puheessa 
käyttää semmosia sukupuoleen liittyviä sa-
noja ja sukupuoleen kuvaavia sanoja, ja 
sillä tavalla niin kun olettaa asioita. Tai sit-
ten että millä tavalla puheellaan ohjaa sit-
ten tavallaan eri sukupuolta tai tekee siinä 
puheessa sellasta olettamusta, ikään kuin 
se olis siitä sukupuolesta kiinni.   

Sukupuoleen liittyvät sanat ja 
käsitteet 

Sukupuoleen liittyvät oletuk-
set 

Toiminnan ohjaaminen 

Sukupuolitta-
van oppitunti-
puheen riskit 

No tota, mä luulen, että suurimmalle osalle 
oppilaista sillä ei ole mitään merkitystä, 
mutta juuri esimerkiksi tämä yksittäinen 

Oppilasryhmälle ei merki-
tystä 
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Taulukko 1. 
  

Aineiston pelkistäminen 

oppilas, josta selkeästi huomasi ja hän sa-
noikin. 

Yksittäiselle oppilaalle suuri 
merkitys 

 

Aineiston teemojen vakiintumisen ja niiden sisältöjen pelkistämisen jälkeen aloi-

timme tutkimustulosten kirjoittamisen. Fenomenografisen analyysin perusta on 

tutkittavien henkilöiden erilaisten lausumien vertailu (Kettunen, 2021), jota teh-

tiin tutkimustuloksia auki kirjoittaessa. Tutkimustuloksia koostettaessa aineis-

tosta etsittiin lausumien välisiä eroja sekä yhtäläisyyksiä. Näiden erojen avulla 

käsityksiä kuvaavat teemat voitiin laittaa järjestykseen, josta jokainen teema ker-

toi jotain erilaista tutkittavien tavasta kokea ilmiö. Kettusen (2021) mukaan tut-

kittavien erilaiset käsitykset tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä saavat mer-

kityksensä vertailun kautta. Vertailun avulla pyrittiin kuvaamaan opettajien 

vaihtelevia käsityksiä ja sukupuolittavalle oppituntipuheelle luotuja merkityk-

siä.  

Havaintojen analysoiminen aloitettiin käymällä havaintoja läpi ja jakamalla 

havainnoit eri luokkiin niiden sisältöjen teeman mukaisesti. Teemoja muodostui 

yhteensä viisi ja ne ovat oppilaan puhuttelu, viittaus oppilaisiin sukupuolineutraaleilla 

termeillä, kahden sukupuolibinäärisen ryhmän vastakkainasettelu, sukupuoleen liitetyt 

oletukset sekä sanonnat ja nimiliitteet. Havaintojen jakaminen eri kokonaisuuksiksi 

selkeytti ilmiön tarkastelua yleisemmällä tasolla. Luokittelujen avulla havain-

noiduista tilanteista ja tutkittavien toiminnasta on mahdollista erottaa toiminnan 

logiikkaa (Paalumäki & Vähämäki, 2020, s. 137), kuten opettajien puheen ja teko-

jen yhteyttä sekä sukupuolittavan oppituntipuheen tilanteisuutta. Toiminnan lo-

giikan tarkastelun avulla puheessa osittain piilevästi ilmenevä ilmiö on mahdol-

lista saada esiin. 
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3.5 Eettiset ratkaisut ja luotettavuus 

Hyviin tieteellisin käytäntöihin kuuluu tarkkuus tutkimustyössä, tutkimuksen 

toteuttamisen suunnittelussa ja raportoinnissa sekä tarvittavien tutkimuslupien 

hankkiminen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2012, s. 6). Tutkimusta varten 

tutkittavilta pyydettiin suostumuslomake ja tietosuojailmoitus. Lomakkeet lähe-

tettiin etukäteen sähköpostilla, ja tutkittavat allekirjoittivat lomakkeet ennen tut-

kimukseen osallistumista. Tietosuojailmoituksesta kävi ilmi tutkimuksen aihe ja 

kesto, tutkijoiden ja ohjaajan yhteystiedot sekä aineiston käsittelytapa ja henkilö-

tietojen suojaaminen. Lisäksi koulujen rehtoreilta kysyttiin tutkimusluvat kirjal-

lisesti. Tutkimuksesta poisjääminen oli missä tahansa vaiheessa mahdollista ja 

tämä tuotiin esiin osallistujille suullisesti ja kirjallisesti. Enemmistö osallistujista 

oli tutkijoille tuntemattomia ja osa taas tuttuja opintoihin kuuluneista kouluvie-

railusta syksyn 2021 ajalta. 

Aineistojen säilyttämistä koskevien kysymysten määrittely ja kirjaus kaik-

kien osapuolten hyväksymällä tavalla ovat osa hyvää tieteellistä käytäntöä 

(TENK, 2012, s. 6). Aineiston litterointi- ja käsittelyvaiheessa haastateltaville luo-

tiin pseudonyymit (H1-H5) heidän anonymiteettinsä takaamiseksi. Aineiston kä-

sittelyn aikana mahdolliset henkilötietoja paljastavat ilmaukset ja murresanat 

muokattiin yleiskielisempään muotoon osallistujien suojaamiseksi. Aineistoa säi-

lytettiin salasanalla suojatussa tutkijoiden henkilökohtaisessa kansiossa yliopis-

totunnusten takana pilvipalvelussa. Aineisto tuhotaan täysin heti tutkimuksen 

valmistuttua. Tietosuojalomakkeessa tuotiin kirjallisesti esille edellä mainitut ai-

neiston säilyttämiseen ja kirjaamiseen liittyvät yksityiskohdat. 

Ennen havainnointijakson alkamista tutkittaville kerrottiin tutkimusaihe ja 

se, mihin havainnoinnissa kiinnitetään huomiota. Opettajien havainnointi ilman 

heille etukäteen annettua tietoa tutkimuksen aiheesta olisi ollut ihmiseen kohdis-

tuvan tutkimuksen eettisten periaatteiden vastaista (TENK, 2019, s. 8–9).  Hirs-

järven ja Hurmeen (2015, s. 20) mukaan tutkimuksen eettisiin periaatteisiin kuu-

luu tutkimukseen osallistuvan henkilön oikeus saada asianmukainen informaa-

tio tutkimuksesta ennen tutkimukseen osallistumista. Opettajien muuttuvat kä-
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sitykset puheen merkittävyydestä haastattelun aikana heijastavat osin jäsenty-

mätöntä näkemystä aiheesta. Toisaalta muuttuvat käsitykset kuuluvat myös tee-

mahaastattelun luonteeseen.  

Havainnointitutkimusten epäkohtana on Paalumäen ja Vähämäen (2020, s. 

140) mukaan pidetty tutkijan ja tämän tekemien havainnointien mahdollisuutta 

vaikuttaa tutkimuskohteeseen. Myös tässä tutkimuksessa pohdimme paljon sitä, 

kuinka läsnäolomme ja tutkittavien tieto tutkimuskohteesta vaikuttaa tutkitta-

vien toimintaan havainnointitilanteissa. Havainnoinnin muoto tässä tutkimuk-

sessa on ulkopuolinen havainnointi, jossa tutkija on läsnä tutkittavan ilmiön ta-

pahtumahetkellä, mutta vaikutus tutkimuskohteeseen pyritään minimoimaan. 

Haasteena ulkopuolisen havainnoinnin tavassa on tutkijan riski vaikuttaa ha-

vainnointikohteeseensa (Paalumäki & Vähämäki, 2020). Toisaalta tässä tutki-

muksessa tutkijat ja tutkittavat olivat etukäteen toisilleen jossain määrin tuttuja.  

Havainnoinnit tehtiin oppituntien aikana, joten havainnointiaineistoon eivät si-

sältyneet esimerkiksi välituntien aikaiset keskustelut. Tällöin kysymys siitä, 

mikä havainnoimalla kerätystä aineistosta on mahdollista käyttää tutkimuk-

sessa, poistuu, sillä havainnointihetket ovat olleet tutkittavilla tiedossa.  

Tutkimuksen luotettavuutta tarkasteltaessa huomio kiinnittyy tutkimus-

prosessin vaiheiden raportointiin ja tutkimustulosten avoimuuteen. Aaltio ja 

Puusa (2020, s. 177–180) kiteyttävät laadullisen tutkimuksen luotettavuuden 

pohdintaan kuuluvan tutkijoiden omien valintojen tarkastelun lisäksi tutkimusta 

ohjaavien sääntöjen tuntemisen ja luotettavuuteen vaikuttavien kriteerien ym-

märtäminen. Laadullisen, ilmiötä ja ihmisten käsityksiä käsittelevän tutkimuk-

sen luotettavuuteen merkittävimmin vaikuttaa tutkimuksen päättelyketjujen 

avoin raportointi. 

 Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta voidaan tutkimuksen avoimen ra-

portoinnin lisäksi lisätä triangulaation avulla. Triangulaatio Hirsjärven ja Hur-

men (2015, s. 189) mukaan tarkoittaa kahdella tai useammalla menetelmällä tut-

kittavasta aiheesta saadun tiedon vertailua. Tässä tutkimuksessa triangulaation 

tyyppejä on erotettavissa kaksi: tutkijatriangulaatio ja menetelmätriangulaatio. 

Tutkijatriangulaatio merkitsee useamman tutkijan osallistumista aineiston han-
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kintaan ja analyysiin. Menetelmätriangulaatiolla tarkoitetaan usean tiedonhan-

kintamenetelmän käyttöä tutkimusaineiston keruussa. (Aaltio & Puusa, 2020, s. 

185.) Tutkimuksen luotettavuutta lisää tutkimuksen toteutus kahden tutkijan nä-

kökulmasta: aineisto kerättiin eri kouluilla ja eri kaupungeissa. Tutkittavien 

joukko oli kooltaan suhteellisen pieni, mutta eri ikäisten ja taustoiltaan muuten-

kin erilaisten haastateltavien joukko tuo tähän variaatiota. Pienestä tutkimusjou-

kosta johtuen, tutkimustuloksia ei voida yleistää. 

Aineistonkeruumenetelmänä haastattelut sisältävät tiettyjä elementtejä, 

jotka osaltaan vaikuttavat myös tutkimuksen luotettavuuteen. Haastattelujen 

avulla tutkijan on mahdollista saada kiinni tutkittavien omista ajatuksista ja ko-

kemuksista tutkittavaan aiheeseen liittyen. Päätelmiä tehdessään tutkija kuiten-

kin tulkitsee toisen ihmisen tekemiä tulkintoja pyrkien sovittamaan niitä tutki-

muksen kannalta merkityksellisiin käsitteisiin (Hirsjärvi & Hurme, 2008, s. 188–

189). Tällöin myös riski väärinymmärrykseen kasvaa. Vaikka tutkija onnistuisi-

kin analyysissaan, on haastatteluaineisto aina tilannesidonnainen, jolloin myös 

tulosten yleistettävyyttä on syytä tarkastella kriittisesti. (Puusa, 2020a, s. 103–

104.) Luotettavuutta lisäsi yhteisesti määritelty haastattelurunko ja keskustelut 

haastattelun etenemisestä niitä ennen ja niiden jälkeen. Joidenkin haastattelujen 

aikana tarkentavia kysymyksiä olisi voinut esittää paikoin vielä enemmän, jotta 

olisimme saaneet vielä tarkempaa tietoa haastateltavien näkemyksistä tutkitta-

vista aiheista.  

Toinen tutkimuksen luotettavuuteen liittyvä haaste kohdistuu havainnoin-

teihin ja tutkijan taitoon tuoda havainnointiaineistosta esiin muutakin kuin pin-

tapuolen prosessit. Havainnointiaineiston analyysissä tutkijan tehtävänä on erot-

taa ilmiselvien asioiden lisäksi esiin nousevien ilmiöiden yhteyksiä ja suhdetta 

kokonaiskuvaan. (Paalumäki & Vähämäki, 2020, s. 138.) Toisaalta usean aineis-

tonkeruumenetelmän käyttö voi lisätä tutkimuksen luotettavuutta aineistojen 

tarjotessa laajemman näkökulman käsiteltävään aiheeseen. Aaltion ja Puusan 

(2020, s. 184) mukaan kahden eri aineistonkeruumenetelmän käyttöä puoltaa 

myös niiden avulla saatujen tulosten vertailumahdollisuus. Kahta aineistonke-

ruumenetelmää – haastattelua ja havainnointia - ja niiden välistä vahvaa yhteyttä 



35 
 

aineistonkeruu ja analyysivaiheessa voidaan pitää luotettavuutta lisäävänä teki-

jänä tutkimuksessa. 

Havainnoinnissa on tärkeää tehdä suunnitelma aineiston keruulle. Tutki-

joiden tulee miettiä mitä ja miten havainnoidaan sekä mihin kiinnitetään huo-

miota (Paalumäki & Vähämäki, 2020, s. 133). Tutkimuksen luotettavuutta lisäävä 

tekijä on yhdessä laadittu aineistonkeruusuunnitelma. Luotettavuutta hieman 

heikentävänä tekijänä voidaan pitää sekundääriaineiston keräämisessä ollut va-

paa tyyli kirjoittaa havaintoja ylös – erillistä tarkkaa havainnointipohjaa ei ollut 

aineistonkeruussa käytössä. Tämä johti hieman toisistaan poikkeavaan tyyliin 

kirjata havaintoja: yksi tutkija kirjasi ylös sukupuolittavat ja osin sukupuolineut-

raalit puheilmaisut ja toinen näiden lisäksi myös oppilaan puhuttelut nimellä tai 

muuten yksikön toisessa ja kolmannessa muodossa. Havainnointia ohjasivat yh-

teiset apukysymykset aiheesta (LIITE 2). 

Tutkimusaihe on luonteeltaan sensitiivinen, jolloin tutkijoiden toiminnan 

tulee olla läpinäkyvää tutkittaville. Havainnointien tai haastattelun aikana emme 

esimerkiksi arvottaneet sukupuolittavaa tai sukupuolineutraalia puhetta. Näh-

däksemme havainnoimalla kerätty aineisto tuki haastatteluissa opettajien esiin 

nostamia käsityksiä sukupuolittavasta oppituntipuheesta. 
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4 TULOKSET 

4.1 Opettajien käsitykset sukupuolittavasta oppituntipu-
heesta 

 

Haastatteluissa opettajat määrittelivät, mitä sukupuolittava, sukupuolineutraali 

ja sukupuolisensitiivinen oppituntipuhe heidän mielestään tarkoittavat.  Suku-

puolittavan oppituntipuheen tarkastelussa esille nousivat etenkin opettajien su-

kupuoleen liittyvien käsitteiden käyttö luokassa, sekä sukupuolioletukset ja -roo-

lit (taulukko 2). Sukupuolineutraalius nähtiin sukupuolittavan puheen vastakoh-

tana: yksinkertaisimmillaan sukupuolittavien ilmaisujen välttämisenä. Suku-

puolisensitiivisyys sisälsi opettajien mukaan sukupuolijaottelun ja stereotypioi-

den kyseenalaistamista. Sukupuolisensitiivisessä oppilaan kohtaamisessa ei 

opettajien mukaan kiinnitetä huomioita oppilaan sukupuoleen ja sukupuoleen 

liittyviin asioihin suhtaudutaan hienotunteisesti. 

 

Taulukko 2  

Sukupuolittava oppituntipuhe, sukupuolineutraaliuus ja -sensitiivisyys opettajien mää-

rittelemänä 

Aihe Opettajien käsitys 
 

Sukupuolittava oppituntipuhe Käsitteet, termit, sukupuoleen liittyvät sa-
nat 
Sukupuoleen liittyvät oletukset ja roolit 
 

Sukupuolineutraaliuus Sukupuolijaottelun ja stereotypioiden vält-
täminen 
 

Sukupuolisensitiivisyys Herkkyys ja sensitiivisyys oppilaan suku-
puolta kohtaan, hyväksyvän ilmapiirin luo-
minen 
Sukupuolijaottelun ja stereotypioiden aktii-
vinen kyseenalaistaminen 

 

Sukupuolittavan oppituntipuheen käsitteeseen liittyi opettajien määritelmässä 

binäärinen sukupuolikäsitys. Usean haastateltavan mielestä jako tyttöihin ja poi-
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kiin luokkatilanteissa nähtiin keskeisenä osana termiä. Osa olemassa olevista kä-

sitteistä, joita luokassa käytettiin, määriteltiin myös sukupuolittavana kielen-

käyttönä. 

Esimerkki 1 

On käsitteitä jotka on suoraan sukupuolittavia niin ku just palomies tai joku tämmönen. Ja 
sit tietysti puheella ohjataan helposti myös tiettyyn ryhmään, et ajatellaan et, en nyt äkkiä 
saa semmosta lausetta mieleen, mut et suoraan viitataan esimerkiksi poikiin tai tyttöihin 
ryhmänä. (H1) 

Sukupuolittavien ja sukupuolta kuvaavien sanojen lisäksi nostettiin esille suku-

puoliin liitetyt oletukset, joita ylläpidetään opettajan puheen avulla. Sukupuolit-

tava puhe nähtiin myös yhteiskunnallisten sukupuoliroolien ja -odotusten siirtä-

misenä oppilaille puheen kautta. Tytöille ja pojille kohdistui erilaisia odotuksia 

esimerkiksi kiinnostuksenkohteisiin ja ammatinvalintaan liittyen.  

Esimerkki 2 

No minä nään sukupuolittavan puheen semmosena, että ikään kuin siirretään valmiit us-
komukset siitä mikä on sukupuolen rooli meidän yhteiskunnassa. (H5) 

Esimerkki 3 

Lähinnä sitä, että miten niin kun puheessa käyttää semmosia sukupuoleen liittyviä sanoja 
ja sukupuoleen kuvaavia sanoja. Ja sillä tavalla niin kun olettaa asioita. Tai sitten että millä 
tavalla puheellaan ohjaa sitten tavallaan eri sukupuolta tai tekee siinä puheessa sellasta 
olettamusta ikään kuin se olis siitä sukupuolesta kiinni. (H4) 

Ymmärrys sukupuoliin kohdistuvien oletusten siirtymisestä opettajan puheen 

kautta oppilaille sai opettajat välttelemään tarkoituksellisesti tehtäviä erotteluja 

sukupuolten välillä.  Oppilaiden oman identiteettityön kannalta opettajat koki-

vat tärkeänä avartaa oppilaiden käsityksiä sukupuoliin liittyvistä ennakko-ole-

tuksista. 

4.1.1 Sukupuolineutraali ja -sensitiivinen puhe 

Sukupuolineutraalin oppituntipuheen opettajat määrittelivät eri tavoin. Yleisin 

näkemys oli, että neutraalilla puheella ei määritellä oppilaan kuulumista mihin-

kään sukupuolen viiteryhmään. Eräs haastateltava näki sukupuolineutraalin pu-

hetavan ideaalina, jota kohti koulussa tulisi yleisesti pyrkiä. Toisen haastatelta-
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van mukaan neutraali puhe ei sisällä sukupuoleen liittyviä stereotypioita ja pe-

rinteistä sukupuolijakoa – tällöin perinteistä sukupuolibinääristä kielenkäyttöä 

vältetään. 

Esimerkki 4 

Neutraalilla puheella ei ryhmitellä ihmisiä, ellei se ole tarpeen joskus. (H1) 

Esimerkki 5 

Mä itse ymmärrän sen sillä tavalla, et siinä vältettäisiin kaikenlaista sellaista sukupuolija-
ottelua. Tämmöstä perinteistä, et on ne tytöt ja pojat olemassa. Et sehän se olisi neutraalia 
sen suhteen, et ei esiintyisi mitään stereotypioita tai oikeastaan niitä sanojakaan niin kun 
tämmösessä jaottelumielessä. (H3) 

Termin kolmantena määrittelytapana nousi esiin se, että sukupuolineutraali 

puhe voi olla tasapuolisuutta kaikkia oppilaita kohtaan. Toisaalta neutraaliuden 

nähtiin olevan myös tarpeetonta etäisyyden ottamista, jossa oppilaiden suku-

puolia ei huomioida riittävällä tavalla esimerkiksi konfliktitilanteissa. 

Esimerkki 6 

Neutraaliuus voi olla sitäkin, että otetaan kaks askelta taaksepäin ja ollaan niinku ei oltaas-
kaan. – – Niin että onko neutraaliuus sitä, että ollaan tasapuolisia ja oikeudenmukaisia, 
tasa-arvoisia. Vai onko se neutraaliuus puolueettomuutta. - - Katotaan mehtään sillon ku 
rupee tapahtumaan semmosta mihin pitäs puuttua. (H5) 

Sukupuolisensitiivisyyden haastateltavat määrittelivät herkkyytenä huomioida 

oppilas yksilönä sukupuolesta riippumatta. Sensitiivisyys nähtiin myös binääris-

ten sukupuolikäsitysten ja -stereotypioiden kyseenalaistamisena, jossa pyritään 

ymmärtämään sukupuolikäsitys aiempaa laajempana. 

Esimerkki 7 

No ainakin sitä tiedostamista, että nää ei ole niin yksiselitteisiä juttuja, että ei ole niin selvää 
rajaa pojan ja tytön tai miehen ja naisen välillä kuin ehkä joskus aikasemmin on ajateltu 
olevan. Tää pitää ainakin nyt tiedostaa ja ymmärtää. – – että ei ainakaan nyt mitään stereo-
typioita omalla puheellaan tai toiminnallaan liikoja vahvista. (H2) 

Sukupuolisensitiivisyyden määritelmässä painotettiin myös oppilaiden kuunte-

lua ja turvallisuudentunteen lisäämistä niin, että opettaja ei luokassa korosta tai 

kohdista erityistä huomiota oppilaan sukupuoleen. Eräs haastateltava opettaja 

painotti hyväksyvän ilmapiirin merkitystä kaikkien sukupuolten edustajien koh-

telussa luokkatilanteissa. 
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Esimerkki 8 

No sukupuolisensitiivisyys mun mielestä tarkoittais juurikin sellaista, et siellä luokkatilan-
teessa ei tavallaan ois semmonen tuomitseva meininki. – – Et sukupuolisensitiivisyys on 
sitä, että opettaja on herkästi, herkällä korvalla tarkkailee oppilaita ja kuuntelee niitä hei-
dän näkemyksiään. – – Sukupuolisensitiivisyys on semmonen, että opettaja niin kun kuun-
telee ja tarkkailee niitä oppilaitaan, ja et oikeesti oppilailla on semmonen turvallinen olo 
siellä luokassa. Ja pyrkii niin kun opettaja hoitamaan oman puheensa ja opetuksena silleen, 
ettei mitään negatiivista, sellaista vääränlaista huomiota kiinnity tilanteisiin, jos oppilas 
haluaa pysyä niin, et ei oo niin ku huomion keskipisteenä ja muuta. Semmoinen niin kun 
kunnioittava kohtelu. (H3) 

Yksinkertaisimmillaan sukupuolisensitiivinen oppituntipuhe nähtiin hienotun-

teisuutena oppilasta kohtaan. Yksilön persoonan huomiointi sukupuolesta riip-

pumatta esimerkiksi ohjaustilanteissa, tuli esille opettajien vastauksissa. 

Esimerkki 9 

Eli lähtökohtasesti varmaan ajattelee sitä persoonaa ja sitä yksilöä, et minkälainen se on 
niin ku ihmisenä ja miten se ajattelee. Et en haluais ajatella et koska se on jonkun sukupuo-
len edustaja et se vaikuttais siihen, miten minä häntä ohjaan. (H4) 

Esimerkki 10 

Sensitiivisyyden minä, minusta sillä enemmän taikka vähemmän kaikissa tapauksissa vii-
tataan hienotunteisuuteen. (H5) 

Kaikki haastateltavat korostivat sukupuolisensitiivisyyden tärkeyttä oppitunti-

puheessa. Sukupuolisensitiivisen toimintatavan nähtiin mahdollistavan erilais-

ten oppilaiden tasapuolisen kohtaamisen ja hyväksymisen. Se vähensi myös tur-

hia oppialaisiin kohdistuvia ennakko-oletuksia ja stereotypioita, antaen oppi-

laille mahdollisuuden ilmaista itseään ja sukupuoltaan haluamallaan tavalla.  

 

4.1.2 Opettajien käsityksiä omasta puhetavasta 

 

Opettajien käsitykset omasta puhetavastaan vaihtelivat tiedostamattoman ja tie-

toisen välillä. Kuvion 2 nelikenttä kuvaa opettajien käsitystä omasta puhetavas-

taan. Vaakarivillä kuvataan opettajan käsitystä omasta puhetavastaan sukupuo-

littavan oppituntipuheen osalta. Pystyrivi ilmaisee sen, kuinka opettajat suhteut-

tivat oman puhetapansa ja käytännön toimintansa yhteyttä. Omasta puhetavas-

taan hyvin tietoisia opettajia oli haastateltavista kaksi. Tiedostamattoman ja tie-
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toisen puhetavan välimaastossa, kuitenkin enemmän tietoisen puhetavan puo-

lella oli myös kaksi opettajaa. Yksi haastateltavista opettajista sijoittui puhetaval-

taan tiedostamattoman puhetavan puolelle.    

 

Kuvio 2. 

Opettajan käsitys ja tietoisuus omasta puhetavasta. 

 
 

Omasta puhetavastaan tietoiset opettajat kertoivat kiinnittävänsä aktiivisesti 

huomiota omaan puhetapaansa ja puheensa sisältöön. Nämä opettajat kertoivat 

myös tunnistavansa erilaisia sukupuolten käyttäytymiseen liittyviä piiloajatuk-

sia sekä yhteiskunnan sukupuolittuneita rakenteita, kuten sukupuolten välistä 

vastakkainasettelua.  Opettajan puhetavan vaikutusta oppilaiden käytökseen ja 

sukupuolittavia piiloajatuksia eräs haastateltava kuvaa seuraavasti: 

Esimerkki 11 

Oon paljon pitänyt koodauskerhoja ja vaikkapa valinnaiskurssia ja on esimerkiksi vaikea 
saada tyttöjä siihen kurssille. Ja voi olla, että sen takana on osin tällainen puhetapa siitä ja 
ajatus - ehkä piiloajatus - tai sitten tiedostamaton ajatus siitä, että se on vain poikien juttu. 
Ja saattaa olla se tilanne, kun sitä kurssia markkinoidaan, että vaikkapa tytöt ajattelee, että 
tämä ei nyt koske minua. - - jos käännetään se asia näin päin, että kuinka me saadaan esi-
merkiksi tyttöjä robotiikka-kurssivalintaan, niin tuota siinä kohtaa huomaa, että sillä pu-
heella voi olla merkitystä. (H1) 
 

 

Tiedostamaton puhetapa Tietoinen puhetapa

Opettaja kokee puhetavan 
vaikuttavan toimintaansa

Opettaja ei koe puhetavan 
vaikuttavan toimintaansa
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 Tietoisuus omasta puhetavasta heijastui opettajien mielestä heidän omaan tyy-

liinsä puhua ja tapaansa olla tietoisesti käyttämättä sukupuolittavaa kieltä: 

Esimerkki 12 

 - - myös millä tavalla voi puhua ja sitten pahimmillaan voi tietenkin satuttaa ja aika pa-
haankin suuntaan ohjata ennakkoluuloja ja asenteita puheessa, jos ei tiedosta asiaa. (H4). 

 
 
Tietoisuus sukupuolittavan puheen riskeistä sai opettajat myös aktiivisesti käsit-

telemään sukupuoleen liittyviä ajankohtaisia asioita oppitunneilla. Tiedostamat-

toman ja tietoisen puhetavan välimaastossa olevat kaksi opettajaa tunnistivat su-

kupuolittavaan oppituntipuheeseen liittyvät riskit, mutta eivät aktiivisesti poh-

tineet oman puhetapansa yhteyttä niihin. Välimaastoon sijoittuvien opettajien 

käsitys omasta oppituntipuheesta ja sukupuolittavan oppituntipuheen merki-

tyksestä myös vaihteli haastattelujen aikana, joka kielii siitä, että aihe on opetta-

jien käsityksissä osin jäsentymätön. Sukupuolten välisen kahtiajaon pienentämi-

sen opettajat kokivat tärkeänä, mutta kertoivat käyttävänsä toimintatapoja, joissa 

oppilaat jaetaan kahteen ryhmään sukupuolen perusteella:  

Esimerkki 13 

Itse kyllä käytän sitä ja esimerkkejä vaikka nyt helppo sanoa, että musatunnilla kun huu-
taa, että sitten laulaa tytöt ja sitten laulaa pojat, jos pitää nopeasti keksii tommonen jako. 
(H3) 

Opettajat reflektoivat omaa puhetapaansa kertoen välttävänsä sukupuolittavien 

ilmaisuja, mutta eivät toisaalta nähneet sukupuolittavien ilmaisujen oppitunti-

puheessa vaikuttavan merkittävästi oppilasryhmään. 

 Puhetavaltaan tiedostamattomaksi luokiteltu opettaja kertoi, ettei ole juuri 

pohtinut sukupuolittavan puheen vaikutusta. Myöskään tilanteet, joissa oppilas 

on joutunut ristiriitaiseen tilanteeseen sukupuolensa perusteella, eivät ole lisän-

neet opettajan oman puheen reflektiota. Sukupuolittavan oppituntipuheen mer-

kitys opettajan mukaan on suurempi yksittäiselle oppilaalle kuin koko oppilas-

ryhmälle. Opettaja kuvaili tapaansa puhua oppilaille muuttuvan tyylillisesti riip-

puen siitä, oliko puhuteltavana tyttö tai poika, mutta ei osannut tarkemmin mää-

ritellä, mitä sukupuolen mukaan jakautuva puhetapa käytännössä tarkoitti. Käy-

tännön toiminnassa opettaja kuvaili puhetapansa vaikuttavan siihen, millaisia 
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toimintoja hän osoitti oppilaille. Toisaalta opettaja näki oppilaantuntemuksen 

vaikuttavan enemmän siihen, millaisia toimintoja tai tehtäviä hän oppilaille tar-

josi. Opettaja kuvaili myös tilanteita, joissa hän tarkoituksellisesti käytti biologi-

sen sukupuolen mukaan tehtäviä jakoja, perustellen niiden oppilaille tuomia 

hyötyjä: 

Esimerkki 14 

No kyllä niitä (sukupuolen mukaisia jakoja) ihan tarkoituksella tulee tehtyä, koska sitten 
se on niin, että ne tytöt saa siitä jostain omasta pienpelistään enemmän irti, kun he pelaavat 
keskenään, kuin jotain poikajoukkuetta vastaan, jossa saattaa olla sanotaan nyt vaikka sa-
libandyharrastajia mukana ja näin, että sitten siinä jää oikeastaan paitsioon, eikä siitä saa 
oikeastaan mitään kokemustakaan. (H3) 

 
Suurin osa opettajista koki käyttävänsä oppitunneilla sukupuolineutraalia kieltä, 

jolloin sukupuolittavien ilmaisujen määrä koettiin vähäisiksi. Opettajien koke-

muksissa neutraali puhetapa sai erilaisia määritelmiä. Osa opettajista käsitti 

neutraalin oppituntipuheen sisältävän tietoisen valinnan olla käyttämättä suku-

puolittavaa kieltä. Neutraalin, vähän tai ei ollenkaan sukupuolittavaa puhetta si-

sältävän oppituntipuheen koettiin olevan yhteydessä myös luokan sisäiseen toi-

mintaan.  

Esimerkki 15 

Ja sitten taas jos käytetään paljon näitä tyttö-poika- jaotteluja, niin ehkä se näkyy heidän 
omissa valinnoissaan ja omissa systeemeissäänkin, että on ”me” ja ”he”. – – Mutta kyllä 
mä sanoisin, että jos alusta asti ei käyttäisi sellaista sukupuolittavaa puhetta, ja erittelis sillä 
sukupuolen perusteella, niin varmaan sillä olis se vaikutus, että se olis semmonen ho-
mogeenisempi luokka, eikä niin ehkä jakautunut. (H3) 

Esimerkki 16 

No siis ainakin kuvittelen, että olen pyrkinyt sellaiseen hyvin neutraaliin puheeseen ja ol-
laan katottu paljon uutisia tai tämmösiä pätkiä sitten, että jossa rikotaan semmosia räikeim-
piä stereotypioita, että mediaa on käytetty paljon opetuksessa. (H1) 

Sukupuolen perusteella tehtävien jakojen ja erontekojen välttäminen koettiin li-

säävän oppilasryhmän yhteenkuuluvuutta, sekä vähentävän oppilaiden itse te-

kemää ”me ja he” jaottelua, esimerkiksi tyttöihin ja poikiin. Neutraali puhetapa 

joidenkin opettajien mukaan tarkoitti myös ajankohtaisista sukupuoleen liitty-

vistä asioista keskustelemista oppituntien aikana.  
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4.1.3 Sukupuolittavien ilmaisujen käyttö 

Sukupuolittavaa oppituntipuhetta opettajat kertoivat tulevansa käyttäneeksi 

etenkin niissä tilanteissa, joissa opettaja joutuu reagoimaan nopeasti. Äkillisissä 

tilanteissa sukupuolittavien termien käytöllä koettiin mahdolliseksi saada halu-

tun oppilasryhmän huomio nopeasti ja tehokkaasti. Tilanteiden äkillisyys vai-

kutti opettajien mukaan myös siihen, kuinka paljon omaan puheeseen ehti vai-

kuttamaan.  

Esimerkki 17 

No usein äkilliset tilanteet, missä pitää keksiä joku nopea määritelmä jollekin ryhmälle, ja 
jos ne sattuu nyt olemaan poikia ni semmosessa helposti huutaa, että pojat alas kiipeilyte-
lineeltä tai, tai niin ku tytöt jotakin. Mutta sitten ehkä niin ku tolleen isommassa ryh-
mässä ei niinkään, tai pyrkii tietosesti välttämään ne. (H4) 

Erilaisten sukupuolittavien termien käyttö puheessa ja oppilaan ohjaamisessa 

koettiin myös helpoksi puhuttelukeinoksi. Usean oppilaan huomioin saaminen 

yhtä sanaa käyttämällä koettiin nopeuttavan toimintaa. Sukupuolittavaa oppi-

tuntipuhetta opettajat arvioivat käyttävänsä myös useimmiten niissä tilanteissa, 

joissa annetaan pari- tai ryhmäohjausta sekä puhutellessaan isoa ryhmää. Toi-

saalta opettajat kokivat, ettei oppilaiden puhuttelu yhtenä tai kahtena tiettynä 

ryhmänä aina tuottanut toivottua tulosta saada kaikkien huomio. Tällöin paras 

keino oppilaiden puhutteluun koettiin olevan oppilaiden puhuttelu heidän 

omilla nimillään.  

Esimerkki 18 

Jotenkin enemmän henkilökohtainen viesti – – menee paremmin perille. Ja sillon on hel-
pompi käyttää nimeä, tai ”sinä”. (H4) 

Sukupuolen mukaisia jakoja perusteltiin myös jakojen oppilaille tuomilla hyö-

dyillä. Esimerkiksi liikunnassa biologisen sukupuolen mukaan tehtävien jakojen 

koettiin tasapuolistavan pelejä. Haastatteluissa opettajat pohtivat myös omaa pu-

hettaan tilanteissa, joissa eri sukupuolen edustajille kohdennetusti tarjottiin eri-

laisia tehtäviä tai luotiin erilaisia oletuksia. Tanssiesitykset kohdennettiin tytöille, 

ja luokan kadonneet pallot olivat poikien jäljiltä. Oppilaiden jakamista sukupuo-

len mukaisesti kahteen ryhmään opettajat kokivat käyttävänsä myös niissä tilan-

teissa, joissa oppilaiden välillä oli ristiriitoja. 
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Esimerkki 19 

– – koska sitten se on niin, että ne tytöt saa siitä jostain omasta pienpelistään enemmän irti, 
kun he pelaa keskenään, kuin jotain poikajoukkuetta vastaan, jossa saattaa olla sano-
taan nyt vaikka salibandyharrastajia mukana ja näin, että sitten siinä jää oikeastaan paitsi-
oon, eikä siitä saa oikeastaan mitään kokemustakaan. (H2) 

Esimerkki 20 

Se on ratkaissut pallokiistan toki. – – jos toiset ei tarvitse, niin kuka tahansa saa käyttää sitä 
palloa. Pojat sitten olivat ottaneet sitä tyttöjen palloksi nimettyä palloa, ja sehän oli tossa 
hävinneenä jo jonkin aikaa, mutta nyt se on löytynyt. Mutta että kyllä se ratkas sen, että 
sama poppoo ei hävitä koko luokan palloa.  (H3) 

Sukupuolen moninaisuuden vähäinen näkyvyys kouluissa koettiin vaikuttavan 

opettajan oman puheen reflektoinnin ja kyseenalaistamisen määrään. Kysyttä-

essä miksi sukupuolittavaa oppituntipuhetta käytetään, osa opettajista pohti 

opettajan oman henkilöhistorian ja omakohtaisten kokemusten vaikuttavan käy-

tettyyn puheeseen. Puhe ymmärrettiin hyvin henkilökohtaiseksi asiaksi, jonka 

avulla kukin opettaja tuli tuoneeksi itseään eri tavoin ilmi. 

Esimerkki 21 

Et koulussa kuitenkin aika vähän näkyy näkyvästi sellaisia henkilöitä, jotka jotenki eivät 
ole sellaisia tyttö-tyttöjä tai poika-poikia, jos näin niin ku voi sanoa. Et kyllä sitten kun on 
ollut nää pari, niin kyllä se on herättänyt ja laittanut ajattelemaan sitä puhetta. (H3) 

Esimerkki 22 

Mut sitten myöskin opettajilla on hyvin paljon sellasta, mitä myös kantaa mukanaan ja 
mitä sanoo. (H4) 

Opettajien kokemusten perusteella omaa oppituntipuhetta reflektoitiin useam-

min niissä tilanteissa, joissa luokan oppilaana oli sukupuolibinääristä poikkeava 

oppilas. Haastatteluissa esiin nousi tilanteita, joissa opettajat kokivat sukupuolen 

mukaan tapahtuvan toiminnan ja opettajan ohjauksen olleen epämiellyttäviä op-

pilaalle. Oppilaiden kokema ahdistuneisuus sai opettajat pohtimaan erilaisia toi-

mintatapoja, joissa sukupuoli ei vaikuttaisi opetustilanteisiin. Opettajat kokivat 

myös koulun toimintamallien ja fyysisten tilojen rajoittavan ja hankaloittavan su-

kupuolineutraalia toimintaa, esimerkiksi liikuntatuntien pukuhuonetilajakoihin 

opettajat eivät kokeneet pystyvänsä juuri vaikuttamaan. Haastatteluissa opetta-

jat pohtivat koulun tilojen sukupuolineutraaliksi muuttamisen merkitystä eri-

laisten oppilaiden kohtaamiseen.   
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Voidaan todeta, että haastateltujen opettajien näkemykset olivat monelta 

osin yhteneväisiä sukupuolittavan, sukupuolineutraalin ja sukupuolisensitiivi-

sen oppituntipuheen suhteen. Näistä käsitteistä etenkin sukupuolineutraalia op-

pituntipuhetta haastateltavat lähestyivät eri näkökulmista: yhtäältä sitä pidettiin 

hyödyllisenä ja yksilöitä huomioivana tapana puhua ja toisaalta se nähtiin suku-

puolen huomiotta jättämisenä esimerkiksi konfliktitilanteissa. Sukupuolittavaa 

oppituntipuhetta käytettiin etenkin puhuttelutilanteissa, ryhmäjaoissa ja tilan-

teissa, jossa oppilasryhmä haluttiin määritellä nopeasti. Sukupuolineutraalin pu-

hetavan hyöty nähtiin siinä, että silloin luokassa ei tueta tai vahvisteta sukupuo-

listereotypioita. 

4.2 Opettajien antamat merkitykset sukupuolittavalle oppi-
tuntipuheelle 

 

Opettajahaastatteluissa sukupuolittavan oppituntipuheen vaikutus yksilöön ja 

ryhmään tunnistettiin. Puheen sisällön vaikuttavuus erosi opettajien käsityksissä 

yksilön ja ryhmän kohdalla. Sukupuolittavan oppituntipuheen vaikutus yksi-

löön nähtiin merkittävänä, kun taas sen vaikutus ryhmään pienenä. Taulukossa 

3 on kuvattuna opettajien sukupuolittavalle oppituntipuheelle kuvaamat merki-

tykset yksilön ja ryhmän osalta. Haastatteluissa ilmeni opettajien ymmärrys pu-

heen merkittävyydestä, sekä oman puheen reflektoinnin tärkeydestä.  

Taulukko 3 

Opettajien kuvaamat merkitykset sukupuolittavan oppituntipuheen riskeistä ja vaikutuk-
sesta 

 Yksilö Ryhmä 

Sukupuolittavan puheen riskit Ryhmän ulkopuolelle jääminen, 
rajojen rikkomisen vaikeus, 
traumat, puheen kokeminen ah-
distavaksi, tiukat rajat, yleistä-
minen, loukkaaminen 

Vastakkainasettelu (tytöt ja po-
jat), sukupuolen perusteella 
luodut oletukset yksilöstä 
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Taulukko 3 

Opettajien kuvaamat merkitykset sukupuolittavan oppituntipuheen riskeistä ja vaikutuk-
sesta 

Sukupuolittavan puheen vaiku-
tus 

Suuri etenkin sukupuoli-identi-
teetiltään binääristä poikkea-
ville oppilaille 

Pieni – ei koeta olevan merki-
tystä  

 

Tiukkoja rajauksia, kategorisointeja ja stereotypioita vahvistavalla puheella näh-

tiin yhteys erilaisiin yksilöön kohdistuviin riskeihin, kuten syrjäytymiseen ja ah-

distuneisuuden lisääntymiseen. Opettajat liittivät sukupuolittavaan oppitunti-

puheeseen erilaisia riskejä riippuen siitä, kohdistuiko puhe yksittäiseen oppilaa-

seen vai isompaan oppilasryhmään. Haastateltavat nimesivät useita yksilöön 

kohdistuvia riskejä ja joitain ryhmään kohdistuvia riskejä. Opettajan tiukan bi-

näärisukupuolen mukaan tapahtuvan ryhmäjaon nähtiin vaikeuttavan oppilai-

den mahdollisuutta rikkoa sukupuolirajoja: 

Esimerkki 23 

Jos ryhmitellään sukupuolen mukaan, niin siellä on hyvin vaikea yksittäisen oppilaan rik-
koo niitä rajoja, vaikka ryhmävalinnoissa tai joukkuevalinnoissa tai missä tahansa sisäl-
löissä. (H1) 

Sukupuolittavan puheen vaikutus nähtiin yleisesti vähäiseksi puhuttaessa koko 

oppilasryhmälle. Toisaalta eräs haastateltava piti sukupuolineutraalin puheta-

van käyttöä tärkeänä myös puhuttaessa koko luokalle. Vastaavasti sukupuolitta-

van puheen merkityksen nähtiin kasvavan, kun puhuttiin yksittäiselle oppilaalle. 

Kaikkein suurin vaikutuksen nähtiin olevan silloin, kun kyseessä oli sukupuoli-

vähemmistöön kuuluva oppilas. Tällöin sukupuolittavaan oppituntipuheeseen 

yhdistettiin eniten yksilöön vaikuttavia riskejä, kuten ahdistuneisuuden lisään-

tyminen ja muut mielenterveysongelmat. Eräs haastateltava kuvasi sukupuolit-

tavan oppituntipuheen merkitystä yksilölle ja ryhmälle seuraavasti: 

Esimerkki 24 
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Näkisin niin, että se voi olla yksittäiselle oppilaalle erittäin tärkeää - - luulen, et suurim-
malle osalle sillä ei oo mitään merkitystä, ja toki, kun meillä on isot ihmismassat, niin suu-
rimman osan mukaanhan sen homman pitää pyöriä. Toki, koulussahan pitää yksilöt huo-
mioida, niin näen, että varsinkin jos on minkäännäköistä viitettä, että kellään luokan oppi-
laalla ois semmosta ajatusta siitä, et ei toivo sitä jaottelua, niin sillon näen, että on tärkeää 
kunnioittaa sitä. (H3) 

Sukupuolittavan oppituntipuheen riskinä esitettiin sukupuoliin liittyvien stereo-

typioiden ylläpitäminen koulussa. Eräs haastateltava pohti asiaa seuraavasti: 

Esimerkki 25 

Opetuksellisesti semmoinen ajattelutapa, että pojat ovat matemaattisesti lahjakkaita tai 
motivoituneita, tai tytöt on kielellisesti sitä ja tätä, niin ne on ne – – negatiiviset painotukset 
sukupuolittavasta puheesta. (H5) 

Oppituntipuheen yhteys sukupuolittavien oletusten ja stereotypioiden ylläpitä-

miseen ja murtamiseen ymmärrettiin opettajien keskuudessa. Opettajat kokivat 

oman roolinsa merkitykselliseksi sukupuolen tasa-arvon kehittämisessä, sekä 

tunnistivat yhteyden puheen ja oppilaiden luomien merkitysten välillä. Keskei-

simmät opettajien antamat merkitykset sukupuolittavalle oppituntipuheelle oli-

vat keinot ylläpitää tai murtaa sukupuolittavia oletuksia ja stereotypioita (tau-

lukko 4).  

Taulukko 4 
  

Opettajien kuvaamat merkitykset sukupuolittavien oletusten ja stereotypioiden ylläpitämi-
sestä ja murtamisesta. 

Oppituntipuheella sukupuolitta-
vien oletusten ja stereotypioiden 

Ylläpito Murtaminen 

 Tiedostamaton puhetapa 

 

Oppilaiden jakaminen ryh-
miin/ eri tehtäviin sukupuo-
leen liittyvien oletusten perus-
teella 

 

Oppilaiden toiminnan perus-
teleminen sukupuolen mu-
kaan  

 

Tietoinen puhetapa 

 

Kielen ja todellisuuden yhtey-
den ymmärtäminen 

 

Ajankohtaisista aiheista, suku-
puolistereotypioista ja erilai-
suudesta keskusteleminen 

 

Sukupuolineutraali puhetapa, 
sukupuoliroolien välttäminen 
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Taulukko 4 
  

Opettajien kuvaamat merkitykset sukupuolittavien oletusten ja stereotypioiden ylläpitämi-
sestä ja murtamisesta. 

Eri tehtävien tarjoaminen op-
pilaan sukupuolen perusteella 

 

Tiedostamaton puhetapa ja oppituntipuheen reflektoinnin vähäisyys nähtiin 

merkittäväksi riskiksi ylläpitää sukupuolittavia oletuksia ja stereotypioita. Tie-

dostamattoman puheen riskit kohdistuivat etenkin harkitsemattomien toiminta-

tapojen ja ilmaisujen käyttöön, joissa opettaja tulee tiedostamattaan ylläpitä-

neeksi sekä luoneeksi sukupuolten kahtiajakoa. Opettajan tiedostamaton puhe-

tapa heijastuu opettajien mukaan myös opettajan toimintaan oppitunnilla, esi-

merkiksi ryhmän jakamisena sukupuolen mukaan kahteen ryhmään.  

Opettajat kokivat sukupuolittavan oppituntipuheen käytön vaikuttavan 

myös opettajan toimintaan jakaa eri tehtäviä oppilaille. Mikäli opettaja tarjoaisi 

esimerkiksi raskaita ja fyysisiä tehtäviä pelkästään pojille, tulisi hän vahvista-

neeksi stereotyyppisiä oletuksia fyysisyyden ja voimakkuuden eroista tyttöjen ja 

poikien välillä.  

Sukupuolittavan oppituntipuheen merkitys stereotyyppisten oletusten yl-

läpidossa koettiin ratkaisevaksi, mikäli opettaja puheellaan ja toiminnallaan hy-

väksyi tai kielsi oppilaan tietynlaisen toiminnan tämän sukupuolen perusteella. 

Oppilaan sukupuoli ei opettajien mukaan saisi vaikuttaa siihen, millaisia odo-

tuksia oppilaalle asetetaan, millaista käytöstä oppilaalta odotetaan tai mistä op-

pilaiden ajatellaan kiinnostuvan. Eräs haastateltavista summasi kielen merkityk-

sen yksilön luomiin käsityksiin seuraavasti:  

Esimerkki 26 

Mites meiän äidinkielen lehtori sano, et kielen rajaton maailma, et jos kielen avulla rajataan 
tulevaisuuden mahdollisuudet sillä tavalla niin sehän rajaa... Moni tyttö ei välttämättä 
miellä voivansa olla koodaaja tai matemaatikko tai joku tämmönen. Ja sitte pojilla saattaa 
just tämän puhekulttuurin perusteella sit jäädä pois joku toinen tämmönen feminiinimpi 
tai siksi mielletty ala. (H1) 
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Opettajan käsitys puheen merkittävyydestä vaikutti ratkaisevasti siihen, kuinka 

tietoiseksi opettaja koki oppituntipuheensa. Myös oppilastuntemus muovasi kä-

sitystä siitä, millaista oppituntipuhetta opettajat kokivat voivansa tunneilla käyt-

tää. Ymmärrys opettajan runsaasti oletuksia tai stereotyyppisiä käsityksiä sisäl-

tävän puheen ja oppilaan oman maailmankuvan rakentamisen yhteydestä sai 

opettajat harkitsemaan omaa puhetapaansa.  

Erilaisten mahdollisuuksien ja toimintatapojen tarjoaminen sekä oppilaan 

käsitysten avartamisen opettajat kokivat yhdeksi keskeisimmistä tehtävistään 

kasvattajina. Merkityksellisenä opettajat kokivat sukupuolen moninaisuuden ja 

tasa-arvon kannalta erilaisista ihmisistä, uravalinnoista ja mielenkiinnonkoh-

teista keskusteleminen. Osa tutkimukseen osallistuneista opettajista koki suku-

puolistereotypioiden ja erilaisten sukupuoliin liitettävien tiukkojen oletusten 

muuttamisen olevan mahdollista, mikäli opettaja aktiivisesti pyrkii herättämään 

oppilaissaan keskustelua aiheesta. Oppilaiden keskustelun ohjaaminen ja oikai-

seminen sukupuolineutraaliin tai vähemmän stereotyyppiseen suuntaan oli 

opettajien mukaan tärkeää. Tämän lisäksi opettajat kokivat, että sukupuolineut-

raalissa puheessa käytettävien termien avaaminen ja niistä oppilaiden kanssa 

keskusteleminen on osa kasvatustyötä.  

Tehokkain ja yksinkertaisin tapa murtaa sukupuolittavia oletuksia sekä su-

kupuoleen liittyviä stereotypioita opettajien mukaan oli itse välttää sukupuolit-

tavan kielen käyttämistä. Oppilaiden keskinäisiin tai oppituntitilanteissa ilmen-

neihin sukupuolittaviin ilmauksiin tai jakoihin opettajan tuli myös puuttua. Mi-

käli opettajat omassa oppituntipuheessaan käyttivät sukupuolittavia ilmauksia, 

koettiin, että niistä keskusteleminen oppilaiden kanssa on tärkeää. Erilaisten sa-

nontojen taustan ymmärtäminen nostettiin keskeiseksi, jotta mikäli opettajan 

käyttämä ilmaisu sisälsi sukupuolittavan elementin, oppilaat ymmärsivät sanon-

nan taustan. Myös ajankohtaisen uutisoinnin seuraaminen ja sen kautta ajankoh-

taisten sukupuoleen liittyvien asioiden esiin nostaminen koettiin hyväksi tavaksi 

avartaa oppilaiden käsityksiä sukupuolesta. Ajankohtaisen uutisoinnin seuraa-

misen avulla opettajat myös kokivat laajentavansa sekä oppilaiden käsityksiä su-

kupuolesta että avartavansa oppilaiden näkemyksiä omista tulevaisuuden ura-

mahdollisuuksistaan. 
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4.3 Sukupuolittavan oppituntipuheen ilmeneminen oppitun-
neilla 

Sukupuolittavan oppituntipuheen ilmenemistä oppituntien aikana selvitettiin 

oppituntihavainnointien avulla. Sukupuolittavaa oppituntipuhetta ilmeni kaik-

kien opettajien tunneilla.  Sukupuolittavien ilmausten määrä oppituntien aikana 

vaihteli tutkittavien välillä hyvin vähäisestä melko runsaaseen. Vähiten suku-

puolittavaa oppituntipuhetta käyttivät puhetapansa tietoiseksi määritelleet opet-

tajat. Analyysiprosessin myötä aineistosta johdettiin viisi keskeistä teemaa, joissa 

sukupuolittavaa puhetta oppitunneilla esiintyi (taulukko 5). 

Taulukko 5 

Sukupuolittavan ja sukupuolineutraalin oppituntipuheen ilmeneminen oppitunneilla 

Teema Ilmeneminen aineistossa 

Oppilaan puhuttelu Tytöt, naisen, pojan, poikien, pojilla, miestä, emäntää, -
mies, -poika-, poitsut, pojat 

Viittaus oppilaisiin sukupuolineutraa-
leilla termeillä 

Kaveri, vieruskaveri, voimahenkilö, sinun, ootko 

Kahden sukupuolibinäärisen ryhmän 
vastakkainasettelu 

Tyttö-poikapareja, miehellä tai naisella, neitokainen tai 
herranen, poikien pallo ja tyttöjen pallo 

Sukupuoleen liitetyt oletukset Reippaana poikana, säihkysilmäinen ruskeatukkainen 
nuori neitokainen, positiivinen (tyttö), tuhmaa poikaa, 
koittakaa malttaa - - pojat, käsittämättömiä nuo - - pojat, 
mummoäänellä, iskä vie autotallista, miestä tai naista it-
sellenne valitsette, tytöille se ei kelpaa, (pojat) ne pelaa 
mut ei kelaa, poikia joilla on keskittymisen kanssa on-
gelmia, pojista yks vaihtoon 

Sanonnat ja nimiliitteet Herrasväki, emännäntilanteita, veliveikkonen, pojat on 
poikia, nakkiboi, miesläjä, Hiihto-Niilo, nuorimies, nei-
tokainen 

 

Sukupuolittavaa oppituntipuhetta ilmeni oppitunneilla useassa eri kontekstissa. 

Puhetta käytettiin etenkin puhuttelutilanteissa suorina viittauksina oppilaan ole-



51 
 

tettuun sukupuoleen. Sukupuoleen viittaavia termejä käytettiin, kun opettaja pu-

hutteli useampaa kuin yhtä oppilasta kerrallaan sekä silloin, kun tietyn ryhmän 

huomio tuli saada nopeasti. Näitä tilanteita opettajat myös haastatteluissa avasi-

vat. Yleisen puhuttelun lisäksi sukupuoleen viittaavia termejä käytetiin kurinpi-

toa vaativissa tilanteissa, mikäli puhuttelun kohteena oli useampi oppilas: ”Koit-

takaa malttaa nyt vaan pojat liikuntatunnilla.” (H2). 

 Oppilaan puhuttelua sukupuolineutraaleja termejä käyttäen ilmeni tilan-

teissa, joissa opettaja tietoisesti halusi puhutella kaikkia oppilaita tai tarjota mah-

dollisuuden toimintaan eri oppilaille sukupuolesta riippumatta. Esimerkiksi ti-

lanne, jossa opettaja pyysi oppilaita auttamaan laatikon kantamisessa, opettaja 

kysyi: ”Olisiko joku voimahenkilö, joka ottaisi tämän laatikon mukaan?” (H1). 

Mikäli oppilasryhmää puhutellessaan opettajan toiminnan ohjeistus koski koko 

oppilasryhmää, opettajat sisällyttivät ohjeiden antoon henkilökohtaisen viestin 

puhuttelemalla oppilaita termeillä ”sinä” tai ”ootko”. Sinuttelun lisäksi opettajat 

ajoittain osoittivat toiminnanohjauksen ohjeita suoraan tietyille oppilaille käyttä-

mällä oppilaiden nimiä. Erityisesti alkuopetuksessa korostui oppilaaseen suo-

raan kohdistuvan henkilökohtaisen viestin käyttö toiminnanohjauksessa. 

 Oppituntien aikana opettajat käyttivät myös puhetapaa, jossa oppilaat jaet-

tiin kahteen toisilleen vastakkaisiin ryhmiin biologisen sukupuolen mukaan. 

Opettajat eivät kuitenkaan yleensä suoraan kohdistaneet yksittäisen oppilaan 

kuuluvan tiettyyn ryhmään, vaan vastakkaisia ryhmiä käytettiin esimerkeissä 

sekä tilanteissa, joissa ryhmän tai parin muodostus oli tarpeen. Kahteen ryhmään 

jakamista käytettiin myös konfliktilanteiden ratkaisemiseen. Eräässä luokassa 

osa pojista oli kadottanut luokan oman pallon toistuvasti, mikä aiheutti luokassa 

kiistaa. Opettaja (H3) ratkaisi tilanteen seuraavalla tavalla: “Nyt täällä on poikien 

pallo ja tyttöjen pallo”. Esimerkeissä tai konfliktitilanteissa käytetyn sukupuolen 

mukaisen jaon lisäksi oppilaita jaettiin ajoittain biologisen sukupuolen mukaisiin 

ryhmiin tai pareihin oppituntitilanteissa. Opettajan tekemät jaot ilmenivät opet-

tajien puheessa kuitenkin oppilaiden ohjaamisena tiettyjen oppilaiden kanssa 

työskentelyyn. Opettajat eivät siis korostaneet oppilaiden sukupuolta ohjates-

saan näitä toimimaan yhdessä.  
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 Sukupuolittavaa puhetta oppituntien aikana käytettiin kuvailemaan yleis-

täen jonkin sukupuolen ominaisuuksia tai käytöstä sekä kuvaamaan oppilaisiin 

kohdistuvia sukupuolen mukaisia odotuksia. Oppitunnilla tapahtunutta pallon 

pompotusta opettaja (H5) kommentoi sanoen: ”Pojat on poikia ne pelaa, mut ei 

kelaa.” Havaintojemme mukaan erilaisia sukupuolen edustajaan liitettäviä ole-

tuksia ja etenkin negatiivisia yleistyksiä kohdistui eniten poikiin.  

Viittauksia sukupuoleen sisältyi myös opettajien oppitunneilla käyttämiin 

sanontoihin sekä erilaisiin nimiliitteisiin, joita opettajat liittivät oppilaiden nimiin 

heitä puhutellessaan.  Sanontoja opettajat yhdistivät usein huumoriin, esimer-

kiksi oppilaan toimintaa korjaavissa tilanteissa: ”Ei veliveikkonen tuolla tavalla.” 

(H5), tai tilanteissa, joissa opettajan oli saatava koko luokan huomio: ”Herras-

väki!” (H4). Opettajat, jotka puheessaan käyttivät runsaasti sanontoja, käyttivät 

myös opetuksessaan paljon sanontoja, joissa sukupuoleen ei viitattu. 
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5 POHDINTA 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia käsityksiä luokanopet-

tajilla on sukupuolittavasta oppituntipuheesta ja millaisia merkityksiä sukupuo-

littavalle oppituntipuheelle luodaan. Lisäksi havainnoimme, millaista sukupuo-

littavaa oppituntipuhetta oppituntien aikana ilmenee. Opettajat kokivat suku-

puolittavan oppituntipuheen välittävän oppilaille stereotyyppisiä sekä kyseen-

alaistamattomia käsityksiä sukupuolesta. Tämän lisäksi sukupuolittavan oppi-

tuntipuheen koettiin rajaavan oppilaan mahdollisuuksia rikkoa sukupuolistereo-

tyyppisiä toimintatapoja. Puheen vaikutuksen koettiin olevan suurin yksittäisten 

oppilaiden ja binääristä poikkeavien oppilaiden kohdalla, ja pienin puhuttaessa 

yhteisesti koko luokalle. Opettajien käsitykset sukupuolittavan oppituntipuheen 

vaikutuksesta vaihtelivat sen mukaan, kuinka tietoisia he olivat omasta puheta-

vastaan sekä sukupuolen vaikutuksesta yksilön toimintaan ja päätöksiin. Suku-

puolittavaa oppituntipuhetta ilmeni kaikilla tutkittavilla, mutta puheen määrät 

ja käytetyt termit vaihtelivat.  

5.1 Tasa-arvokeskustelu ja opettajien rooli yhdenvertaisuu-
den edistäjänä 

Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden teemat ovat vahvasti pinnalla yhteiskunnalli-

sessa keskustelussa, ja tästä syystä onkin tärkeää tarkastella, miten kyseiset tee-

mat näkyvät perusopetuksessa. Tasa-arvo-keskusteluun liittyvä tutkimus ja sen 

pohjalta herännyt keskustelu vaikuttaa ja muokkaa ajattelua myös kouluissa 

(Unterhalter, 2005). Yhteiskunnassa esillä olevien aiheiden voidaan siis nähdä 

heijastavan myös koulun arvoja, asenteita sekä toiminta- ja käyttäytymistapoja. 

Keskustelu sukupuolesta ja sukupuolen moninaisuudesta on osaltaan lisännyt 

tietoisuutta aiheesta ja toisaalta herättänyt myös kriittisiä äänenpainoja modernia 

sukupuolikäsitystä kohtaan (ks. Vilkka, 2010, s. 107). Erilaisten tasa-arvokysely-

jen määrä osana perusopetuksen tasa-arvosuunnittelua on kasvanut, ja niiden 
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tulokset nostavat esiin erilaisia käsityksiä muun muassa sukupuolten tasa-arvoa 

koskevista asenteista ja mielipiteistä (Laiho & Jauhiainen, 2017).  

Myös tutkimukseen osallistuneet opettajat toivat esille yhteiskunnallisen 

keskustelun murroksen liittyen sukupuolten moninaisuuden käsittelyyn ja ym-

märtämiseen. Sukupuolen ja sukupuolten tasa-arvon ymmärretään vaikuttavan 

aiempaa enemmän yksilöiden välisen tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutu-

miseen. Toisaalta opettajat eivät nostaneet esiin esimerkkejä tämän tyylisestä kes-

kustelusta työyhteisöissä. 

Yhteiskunnallisen tason lisäksi opettajien henkilökohtainen rooli ja taustat 

tasa-arvon toteuttajina koulussa tulee ottaa huomioon. Opettajat tiedostivat 

oman ajattelunsa ja arvomaailmansa vaikuttavan puhe- ja toimintatapaansa luo-

kassa. Haastatteluissa opettajat toivat lisäksi esiin, kuinka omia käsityksiä voi 

olla vaikeaa muuttaa, mikäli oma ajattelu poikkeaa nykyajan varsin laajasta su-

kupuolikäsityksestä. Opettajien omaan arvomaailmaan vaikuttavat useat eri te-

kijät, ja lisäksi näemme, että tieto ja valmius vaikuttaa sukupuolten tasa-arvon 

toteutumiseen voi vaihdella.  

Tiedon lisäämiseen sukupuolten ja seksuaalisuuden moninaisuuteen sekä 

heteronormatiivisten toimintatapojen tunnistamiseen liittyen tulisikin kiinnittää 

huomiota kouluyhteisöjen lisäksi myös opettajankoulutuksessa. Lahelma (2011, 

s. 94) toteaa sukupuolitietoisuutta käsittelevien sisältöjen nostamista opettajan-

koulutukseen tärkeäksi, jotta valmistuvat opettajat ymmärtäisivät heitä velvoit-

tavan asian suhteen myös tasa-arvolain. Kokemuksemme mukaan kaikille yh-

teistä opetusta edellä mainituista teemoista on edelleen hyvin vähän, tai aihetta 

sivutaan pintapuolisesti muiden tasa-arvokysymysten yhteydessä. Aiheisiin pe-

rehtyminen auttaisi opettajaksi kouluttautuvia tunnistamaan sukupuolirooleihin 

ja normatiiviseen käyttäytymiseen liittyviä rakenteita koulussa, sekä pohtimaan, 

millä eri tavoin sukupuolten kahtiajakoa todellisuudessa tuotetaan. Vasta asioi-

den tunnistamisen ja tiedostamisen myötä opettajien on mahdollista vaikuttaa ja 

purkaa näitä sukupuolittuneita rakenteita sekä laajemmin edistää tasa-arvo to-

teutumista koulussa. 
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5.2 Hyväksyvän ilmapiirin vaikutus sukupuolistereotypioi-
den purkamiseen 

Tuloksissa toimme esiin, kuinka opettajat kokivat tärkeäksi, ettei oppilaan suku-

puoleen kiinnitettäisi koulussa mitään negatiivista huomiota. Merkityksellisenä 

pidettiin myös opettajan kykyä luoda luokkaan mahdollisimman turvallinen il-

mapiiri, jolloin jokainen oppilas saisi olla täysin oma itsensä. Tätä ajatusta tukee 

vahvasti myös Yhdenvertaisuuslaki (Finlex, 1986). Vastaavasti opettajien mie-

lestä liian tiukkojen, ylhäältä asetettujen sukupuoliroolien tai toimintamallien 

asettaminen oppilaille ei ollut heidän tehtävänsä. Alakoulussa lapsen sukupuoli-

identiteetti on vielä kehittymässä, joten turvallisen ilmapiirin luominen kouluun 

voidaan nähdä merkittävästi tukevan oppilaiden oman identiteetin kehitystä ja 

ilmaisua. Opettajien ajatukset turvallisesta ilmapiiristä ja oppilaiden sukupuolen 

ilmaisun vapaudesta tukevat myös osaltaan oppilaiden hyvinvointia. Osa haas-

tateltavista toi esiin havaitsemansa erot niiden ryhmien välillä, joissa sukupuolen 

mukaisia jakoja käytetään aktiivisesti ja niiden, joissa ryhmäjaot tehdään muilla 

keinoin. Luokissa, joissa sukupuolella ei ollut vaikutusta lapselle osoitettuun 

ryhmään, oppilaat jaottelivat toisiaan vähemmän ”meihin” ja ”heihin” ja olivat 

yhtenäisempi ryhmä sukupuolesta riippumatta. Koulun toimintakulttuurin he-

teronormatiivisten käytänteiden pohtiminen avaa näkökulmia oppilaiden tasa-

arvoiseen kohtaamiseen ja auttaa ymmärtämään laajemmin yhteiskunnan valta-

asetelmia eri sukupuolten näkökulmasta. Opettajien esiin nostamista huomioista 

herääkin kysymys siitä, kuinka merkittävä on opettajan toiminnan vaikutus luo-

kan tasa-arvoiseen toimintakuluttuurin ja turvalliseen ilmapiiriin. 

Oppilaan tunnetta hyväksynnästä ja mahdollisuudesta olla oma itsensä 

koulussa pidettiin tutkimustulosten mukaan tärkeänä. Sukupuolittavan oppi-

tuntipuheen negatiivisten vaikutusten ajateltiin kohdistuvan juuri oppilaan 

oman sukupuoli-identiteetin muodostumiseen. Sukupuolittavaa oppituntipu-

hetta määritellessään opettajat pohtivat kuinka yleistäminen ja sukupuolittavien 

termien huolimaton käyttö voi ylläpitää erilaisia stereotypioita ja normeja. Suku-

puoleen liittyvät stereotypiat ja normit koettiin yksilöä ja yhteisöä rajoittaviksi 

seikoiksi, joille ei myöskään oppimisen kannalta ollut merkittäviä perusteita. Ju-
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vosen (2016) mukaan sukupuolistereotypioiden ymmärtäminen yksilöön koh-

distuviksi ja toisaalta kulttuurisesti jaetuiksi ilmiöiksi auttaa hahmottamaan sitä, 

miten stereotypioiden avulla kuvaillaan ja ohjataan sukupuoleen liittyviä oletuk-

sia ja uskomuksia. Etenkin yksilön poikkeaminen näistä normatiivisista kuvauk-

sista voi aiheuttaa muissa yllättyneisyyttä tai jopa vihamielisyyttä. Tutkimustu-

loksissa erityisesti sukupuoli-identiteetiltään binääristä poikkeavan oppilaan 

osalta sukupuolistereotypioita ja -normeja ylläpitävä puhe koettiin ongelmal-

liseksi ja jopa haitalliseksi.  

 Osa opettajista piti sukupuolistereotypioita murtavaa oppituntipuhetta 

keskeisenä keinona vähentää sukupuolten epätasa-arvoa. Stereotypioita murta-

vassa puhetavassa opettajat pitivät tärkeänä purkaa ja avata erilaisia toiminta-

malleja, joita erilaisilla sosiokulttuurisilla tavoilla pidetään yllä. Vilkka (2010) 

nostaa esiin koulutuksessa huomionarvoisen seikan sukupuolistereotypioiden 

kulttuurisista ja ajallisista näkökulmista. Yhtenä kulttuurisena seikkana voidaan 

pitää kulttuurissamme vallitsevaa tapaa kuvitella lapsen sukupuoli etukäteen il-

man, että lapsen omia pohdintoja tai havaintoja kuunneltaisiin. Huuskan ja Kar-

visen (2012) mukaan tapamme kasvattaa lapsia ei juuri sisällä sukupuolen moni-

naisuuteen liittyviä elementtejä. Ihminen ei siis opi tunnistamaan sukupuolen 

moninaisuuden piirteitä itsessään, eikä muissa. Stereotypiat ovat lähtökohtai-

sesti hyvin hitaasti muuttuvia, sekä muuttuessaan ne usein korvautuvat uusilla 

oletuksilla ja käsityksillä.  

 Nähdäksemme myös opettajien on pystyttävä havainnoimaan ja arvioi-

maan stereotyyppisten käsitysten muutosta. Mikäli esimerkiksi tyttöjen kiinnos-

tusta luonnontieteisiin saadaan nostettua, on tarkasteltava luonnontieteiden 

opiskelun myötä mahdollisesti eteen tulevia muita stereotyyppisiä oletuksia ja 

toimintatapoja. Tässä tutkimuksessa stereotyyppisten ajattelu- ja toimintatapojen 

purkamisen merkitys korostui. Erityisen tärkeänä pidettiin oppilaan mahdolli-

suutta toimia koulussa yhteisön jäsenenä omana itsenään ilman, että hän joutuisi 

jatkuvasti perustelemaan olemustaan ja tulemaan kiusatuksi.  
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5.3 Sukupuolittava oppituntipuheen merkitykset 

Opettajat ymmärsivät sukupuolittavan oppituntipuheen tyypillisesti sisältävän 

sukupuolittavia termejä. Kyseisten käsitteiden käytön koettiin myös vaikuttavan 

oppilaiden omien sukupuolikäsitysten muodostumiseen. Lapsen ymmärrys su-

kupuolesta ja oman itsensä positioiminen sukupuolen moninaisuuden kenttään 

tapahtuu sosiaalisessa vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa (Juvonen 

2016). Luokassa tämä toteutuu suhteessa oppilaan ja opettajan väliseen sekä op-

pilaiden keskinäisen vuorovaikutukseen.  Myös Browne (2004) esittää, että jos 

lasten kanssa työskentelevät aikuiset luovat puheellaan sukupuolesta tiukkoja 

jäsennyksiä, jossa ollaan joko tyttöjä tai poikia, toistavat myös lapset näitä jakoja 

sukupuolten välillä. Oppilaiden jakaminen ryhmiin kahden binäärisukupuolen 

mukaisesti on Griffinin (2018) mukaan edelleen hyvin yleinen tapa kouluissa. Tä-

män tutkimus ei tee tässä asiassa havainnointien perusteella poikkeusta. Jatku-

vien sukupuoleen kohdistuvien viittausten voidaan nähdä vahvistavan suku-

puolten kahtiajakoa ja ne voivat omalta osaltaan vahvistaa myös sukupuoliste-

reotypioita. Opettajien kokemusten mukaan oppilaiden käsitys sukupuolen kak-

sijakoisuudesta syntyi sekä opettajan puheen että oppilaiden keskinäisten kans-

sakäymisten seurauksena.  

Tutkimuksessa osa opettajista ymmärsi sukupuolittavan oppituntipuheen 

laajemmin, kuin vain sukupuolibinäärisenä ilmiönä.  Sukupuolen monimuotoi-

suuden havaitseminen heijastui opettajien tapaan käsitellä sukupuolta ilmiönä. 

Vain osa opettajista toi omassa opetuksessaan ilmi sukupuolen moniulotteista 

näkökulmaa, esimerkiksi käsittelemällä opetuksessaan sukupuolistereotypioita. 

Sukupuolen yhteiskunnallisia ulottuvuuksia kuitenkin havaittiin ja niiden ym-

märrettiin vaikuttavan oppilaan omaan kokemukseen itsestään. Bakerin ym. 

(2009) mukaan opetus ja oppiminen voi olla myös vahvasti tunnelatautunutta. 

Tällöin opetuksessa esiin tulevat arvot ja asenteet muita ihmisiä kohtaan voivat 

vaikuttaa voimakkaasti oppilaiden kykyyn käsitellä ja ymmärtää esimerkiksi so-

lidaarisuutta. Osa opettajista myös käsitti sukupuolittavan oppituntipuheen 

mahdollisuutena laajentaa oppilaiden sukupuolikäsitystä ja ymmärrystä siitä, 

ettei sukupuoli ole täysin yksiselitteinen asia. Esimerkiksi termien mies- tai nais-
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oletettu käytöllä pyrittiin ajattelemaan sukupuolta vähemmän itsestäänselvyy-

tenä, mutta niiden käyttämistä arjessa ei välttämättä koettu luontevaksi. Liian 

tiukkojen, ylhäältä asetettujen sukupuoliroolien tai toimintamallien asettaminen 

oppilaille ei opettajien mielestä ollut heidän tehtävänsä.  

Oppilaiden autonomiaa suhteessa omaan sukupuolikokemukseensa ja -

identiteettinsä arvostettiin opettajien keskuudessa. Vapaus olla oma itsensä näh-

tiin keskeisenä tavoitteena myös oppimisen kannalta. Tasa-arvokysymyksiä poh-

dittaessa onkin syytä tarkastella, kuinka oppilaiden autonomia toteutuu kou-

lussa. Rajattu tila, ennakkoon määritellyt oppimissisällöt ja ylhäältäpäin asetetut 

käyttäytymissäännöt tarjoavat oppilaille ajoittain vain vähän liikkumatilaa. Jos-

kus koulun ja oppilaan välinen valtasuhde muodostuu niin voimakkaaksi, että 

oppilas kokee sen vaikuttavan omaan kykyynsä kehittyä ihmisenä (Lodge & 

Lynch, 2002). Opettajien ymmärrys omasta vaikutusvallastaan oppilaisiin näh-

den heijastui opettajien käsityksiin puheen vaikuttavuudesta. Sukupuolittavan 

oppituntipuheen nähtiin olevan yhteydessä sukupuoliin liitettävien valmiiden 

oletusten siirtämisessä. Harris ja Sherblom (2011, s. 41) nostavat esiin, että jokai-

sessa ryhmässä on tiettyjä oletuksia siitä, miten sen jäsenten tulisi käyttäytyä. Li-

säksi on tiettyjä tapoja, jotka ryhmässä hyväksytään, ja toisia, joita ei pidetä hy-

väksyttävänä. Ryhmän jäsenten käyttäytymiseen kohdistuukin keskenään erilai-

sia odotuksia. Tulosten mukaan osa opettajista pyrki kuitenkin purkamaan näitä 

odotuksia käyttämällä sukupuolineutraalia oppituntipuhetta. 

Valmiiden, tiukkojen sukupuolioletusten siirtämistä oppilaille pidettiin 

haitallisena, koska niiden koettiin aiheuttavan mahdollisesti ahdistusta tai muita 

negatiivisia tunteita oppilaissa. Oppilaiden käsitys itsestään tietyn sukupuolen 

edustajana nähtiin myös muokkaantuvan sukupuolelle luotujen käsitysten 

myötä. Oppilaan omaa sukupuolikokemusta ja mahdollisuutta ilmentää itseään 

koulussa haluamallaan tavalla pidettiin yleisesti tärkeänä. Valmiiden sukupuo-

lioletusten koettiin olevan yhteydessä oppilaan omiin valintoihin koulussa esi-

merkiksi pienryhmiin jakautumisen tai kurssivalintojen suhteen. Tällaiset suku-

puolittuneet tavat heijastuvat Husson (2016) mukaan usein myös myöhemmin 
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ihmisen yksityis- ja työelämään. Erityisen huomionarvoista onkin tarkastella työ-

elämän sukupuolittuneisuutta ja ilmiön yhteyttä kouluissa esiintyviin sukupuo-

littuneisiin käytänteisiin.  

Yleinen käsitys opettajien keskuudessa oli opettajan rooli tarjota oppilaille 

mahdollisuuksia toimia yhteisössä valitsemallaan tavalla. Haasteelliseksi opetta-

jat kokivat sukupuoleen liitettävien oletusten purkamisen, esimerkiksi mate-

maattisten ja luonnontieteellisten oppiaineiden osalta. Opettajat havaitsivat yh-

teyden ääneen sanottujen oletusten ja oppilaiden oman toiminnan välillä. Lap-

selle voi siis syntyä mallioppimisesta johtuva opittu sukupuoliero, joka perustuu 

lapsen saamiin malleihin niin yksittäisistä teoista kuin laajemmistakin käyttäyty-

miskokonaisuuksista (Juvonen, 2016). Opettajat pohtivat myös siitä, kuinka vah-

vasti oppilaan käsityksiin omista kyvyistään voi vaikuttaa opettajan puhe esi-

merkiksi poikien paremmista matemaattisista taidoista tai tyttöjen paremmasta 

lukutaidosta. 

Sukupuolittavalle oppituntipuheelle luodut merkitykset näkyivät opetta-

jien mukaan erityisesti käytännön toimintana. Pohtiessaan miksi sukupuolitta-

vaa oppituntipuhetta käytetään, opettajat yhdistivät puheen oppilasryhmän oh-

jaamiseen. Sukupuolittavia termejä sisältävä puhe yhdistettiin myös tottumuk-

seen: se toimi helppona ja nopeana tapana määrittää jokin tietty oppilasryhmä. 

Sukupuolittavien käsitteiden käyttöön voidaan liittää myös niiden yleisyys ja 

tästä seuraava käytön kyseenalaistamattomuus. Sukupuolen kyseenalaistamat-

tomuus voidaan käsittää myös sukupuolittuneiden tapojen ja toimintamallien 

kerrostuneisuuden kautta. Husso (2016, s. 84) esittääkin kerrostumien muodos-

tuvan erilaisista tavoista ja tottumuksista, joita käytännössä toistetaan. Opettajien 

kuvailemissa äkillisissä tilanteissa on siis ymmärrettävää, että toiminta perustuu 

opettajan henkilökohtaisiin sukupuolittuneiden toimintatapojen kerrostumiin. 

Äkillisten tilanteiden voidaan myös ajatella olevan luonteeltaan normaalista 

luokkahuonetilanteesta poikkeavia myös siinä suhteessa, että opettajan toiminta 

tähtää oppilaan välittömään turvallisuudesta huolehtimiseen.  
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5.4 Opettajan sukupuolittava puhetapa ja sen vaikutus oppi-
laisiin  

Haastatteluissa opettajat pohtivat sitä, kuinka tietoista tai tiedostamatonta hei-

dän oma oppituntipuheensa oli. Ne, jotka kokivat puhetapansa tietoiseksi ja 

oman kokemuksen mukaan välttivät sukupuolittavien termien tai sukupuoleen 

liitettävien oletusten käyttöä omassa opetuksessaan, käyttivät myös havaintojen 

mukaan vähiten sukupuolittavaa puhetta. Tietoista ja tiedostamatonta puheta-

paa käytettiin paikoin myös kuvaamaan ja erittelemään opettajan käsityksiä ja 

toimintaa eri oppituntitilanteissa. Opettajat liittivät tiedostavaan puhetapaan 

myös ymmärryksen sukupuoleen liittyvän yhteiskunnallisen keskustelun muu-

toksesta ja sisällöstä. Juuri sukupuolen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden yhtey-

den ymmärtäminen sai osan opettajista myös sisällyttämään sukupuolta käsitte-

leviä aiheita ja kysymyksiä omaan opetukseensa.  

Tutkimustulosten mukaan sukupuolittavan oppituntipuheen sisältö ja su-

kupuolittavien ilmausten määrä poikkesivat toisistaan opettajien välillä. Suku-

puoleen viittaavat maininnat esiintyivät yleensä puhuttelutilanteissa, joissa osal-

lisena oli useampi oppilas. Etenkin epäsopivaan käytökseen liittyvissä puhutte-

lutilanteissa sukupuolittuneet maininnat korostuvat. Alasuutarin (2016) mukaan 

lapsen ei-toivotusta käyttäytymisestä keskusteltaessa saatetaankin lapsen käy-

töstä selittää tämän sukupuolen perusteella. Sukupuolittavia ilmauksia esiintyi 

myös erilaisissa sanonnoissa ja nimiliitteissä, joita opettajat oppilaisiinsa kohdis-

tivat. Vaikka näitä kohdistettiin sekä tyttöihin että poikiin, kohdistuivat positii-

viset ilmaukset useimmin tyttöihin ja negatiiviset ilmaukset poikiin. Poikien käy-

tökseen myös opettajat useammin puuttuivat sukupuolittavaa kieltä käyttäen. 

Lähes kaikki opettajat toivat haastatteluissa esiin, kuinka merkittävästi 

opettajan puhe voi vaikuttaa oppilaisiin. Harrisin ja Sherblomin (2011, s. 225, 231) 

mukaan johtajalla onkin avainrooli ryhmässä, jonka toimintaan hän osallistuu. 

Ryhmien toiminta onkin luonteeltaan dynaamista, minkä vuoksi johtajien tulee 

muokata tyyliään ja käytöstään aina tilanteen vaatimalla tavalla. Osa opettajista 

piti tärkeänä omaa roolia toimia erilaisten mahdollisuuksien tarjoajina sekä ky-

seenalaistamattomien stereotypioiden muokkaajina. Puheen merkittävyyden nä-

kökulmasta huolimatta osa tutkittavista opettajista koki, ettei ole juuri pohtinut 
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omaa puhetapaansa tai puheensa sisältöä juuri sukupuolen näkökulmasta. Haas-

tatteluiden aikana joidenkin opettajien käsitys sukupuolittavan puheen merki-

tyksestä ja omasta puheesta vaihteli, tai käsitykset olivat keskenään ristiriitaisia. 

Opettaja saattoi pohtia puheen merkittävyyttä ja puheella tuotettujen oletusten 

vaikuttavuutta oppilaaseen, mutta silti ajatella, ettei puheen vaikutus oppilas-

ryhmään ollut lopulta merkittävä. Toisaalta opettajat ajattelivat, että puheen vai-

kutus yksittäiseen oppilaaseen saattoi olla hyvin suuri.  

Husson (2016) mukaan sukupuoleen liittyvistä asioista keskustellessa 

yleistä onkin sukupuolen merkityksen tunnistaminen ja tunnustaminen vasta 

siinä vaiheessa, kun asiaa ajatellaan tietoisesti. Oppilaiden yksilölliseen kohtaa-

miseen opettajat ovat kuitenkin tottuneita ja näissä kohtaamisissa opettajat ko-

rostivat oppilaantuntemuksen sekä sensitiivisen kohtaamisen merkitystä. Oppi-

laan sensitiivinen kohtaaminen sisältää opettajien mukaan myös sukupuolen 

huomioimisen sekä sukupuolen ja oppilaan oman identiteetin yhteyden ymmär-

tämisen. Oppilaan sukupuoleen ja sukupuolikokemukseen opettajat kokivat vel-

vollisuudekseen suhtautua neutraalisti, korostamatta tai kyseenalaistamatta op-

pilaan niitä.  Lahelma (2011, s. 92) korostaakin suomalaisessa koulutuksessa pit-

kään vahvana ollutta tapaa ymmärtää sukupuolten tasa-arvo sukupuolineutraa-

lista näkökulmasta. Tässä ajattelutavassa sukupuolineutraalius liittyy erityisesti 

luonnollisina miellettyihin sukupuolieroihin, jolloin niiden huomioimisen ajatel-

laan myös tukevan tasa-arvoa. Tutkimuksessamme osa haastateltavista piti luon-

nollisina miellettyjen sukupuolierojen ylläpitämisen hyödyttävän oppilaita, 

mutta suoranaisesti tasa-arvon toteutumiseen sen ei koettu vaikuttavan. Yksit-

täisten oppilaiden kohdalla opettajat olivat reflektoineet omaa puhetapaansa, 

mutta yleensä näitä tilanteita oli edeltänyt oppilaan itsensä kertoma tieto suku-

puolibinääristä poikkeavasta sukupuolikokemuksesta. Myös tilanteet, joissa 

opettajat kokivat tiukan sukupuolibinäärien mukaisen jaon vaikuttaneen oppi-

laaseen negatiivisesti, saivat opettajat pohtimaan mahdollisia vaihtoehtoisia ta-

poja toimia.  

Opettajat pitivät erityisen tärkeänä oppilaan sensitiivistä kohtaamista hä-

nen sukupuolestaan riippumatta. Tämä tukee vahvasti oppilaan itsemääräämis-

oikeutta, sillä oikeus sukupuolen ja seksuaalisuuden määrittelyyn on kaikilla. 
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Oppilaan sukupuoli-identiteetti on vasta kehittymässä, joten on tärkeää, että 

kouluissa on mahdollisuus ilmentää identiteettiään haluamallaan tavalla. Jälleen 

kerran opettajalla on merkittävä rooli sen toteutumisessa ja tukemisessa.  

 

5.5 Jatkotutkimusaiheet 

Opettajien osaamisesta sukupuolten tasa-arvoon liittyen tulisi tehdä lisää tutki-

musta sekä määrällisen että laadullisen tutkimuksen keinoin. Tutkimusten 

avulla voitaisiin selvittää, mihin tasa-arvoa käsitteleviin teemoihin liittyen opet-

tajat mahdollisesti tarvitsisivat lisää tietoa ja koulutusta. Määrällistä tutkimusta 

olisi hyvä toteuttaa laajasti ympäri Suomen, eri kouluissa ja paikkakunnissa. Li-

säksi aiheeseen olisi mielenkiintoista syventyä laadullisen tutkimuksen näkökul-

masta esimerkiksi tapaustutkimuksina ja narratiivisia tutkimusmenetelmiä käyt-

täen.  

Opettajien käsitysten lisäksi olisi tärkeää tutkia oppilaiden käsityksiä luo-

kan ja koulun sukupuolittuneesta kulttuurista sekä toisaalta selvittää, millaista 

sukupuolittavaa puhetta he käyttävät koulussa. Aihetta voisi lähestyä esimer-

kiksi havainnoimalla eri luokkien ryhmädynamiikkaa, kulttuureja ja normatiivi-

sia käytänteitä sukupuoleen liittyen. Laajoja oppilaita tarkastelleita etnografisia 

tutkimuksia Suomessa on tehty aikaisemminkin (ks. Lahelma & Gordon, 2003), 

mutta tuoreemmalle tutkimukselle olisi jalansijaa. Mielenkiintoista olisi myös sy-

ventyä eri ikäisten oppilaiden näkökulmiin haastattelun tai narratiivisten tutki-

musmenetelmien avulla. Tietoisuuden kasvattaminen sekä ajankohtaisen tilan-

teen kartoittaminen tutkimusten avulla on tärkeää. Tällöin sukupuolten tasa-ar-

von toteutumiseen voidaan vaikuttaa niin koulussa kuin sen ulkopuolellakin. 
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LIITTEET 

Liite 1. Teemahaastattelun haastattelurunko 

 

Mitä sukupuolittava puhe mielestäsi tarkoittaa ja millaisena sitä voi esiintyä op-

pitunneilla?  

 

Onko mielestäsi merkityksellistä, onko opettajan käyttämä oppituntipuhe suku-

puolittavaa? Jos niin, millä tapaa?  

 

Millaisia vaikutuksia opettajan käyttämällä sukupuolittavalla oppituntipuheella 

voi mielestäsi olla?  

 

Eroaako oppituntipuhe sukupuolittavuudeltaan mielestäsi puhuttaessa koko 

luokalle vs. oppilaalle henkilökohtaisesti?  

 

(Havainnointien perusteella muodostuva) Huomasin, että sanoit/käytit termiä 

xxx oppitunnin aikana. Oliko termin käyttöön jokin syy?  
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Liite 2. Havainnointipohja 

 

Millaista sukupuolittavaa puhetta tunnilla ilmenee? (opettajan puhe) 

 

 

 

Millaisessa tilanteessa sukupuolittavaa puhetta ilmenee? 

 

 

 

Kenelle puhe on kohdistettu? 

 

 

 

Tarkat tunnilla ilmenneet sukupuolittavat-/ sukupuolineutraalit ilmaukset: 

 


