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1 Johdanto 
 

 

Kiinnostuin sukupuolesta ja sen merkityksestä, kun aloitin opettajan työt perus-

koulussa. Varsin usein olen opettajanhuoneissa törmännyt stereotyyppisiin nä-

kemyksiin tytöistä ja pojista. Myös tutkijat ovat huomanneet, että lapsia usein tie-

dostamatta kasvatetaan ja kohdellaan tyttönä tai poikina. Tällöin heiltä odotetaan 

ja heille sallitaan tietynlaista käyttäytymistä. (Lehtonen 2011, 91.) Tytöille ja po-

jille annetaan erilaiset kulttuuriset toimintamallit, jotka määrittelevät ”oikeanlai-

sen” tyttöyden tai poikamaisuuden. Samoja havaintoja löytyy esimerkiksi luokka-

huonevuorovaikutusta tutkineen Liisa Tainion (2009) sekä Elina Lahelman ja 

Tuula Gordonin (2003) tutkimustuloksissa. Kasvatustyössä olen joutunut toden 

teolla pohtimaan yhteiskunnan sukupuolittavia käytäntöjä. Kuka lopulta määrittää 

tyttöjen ja poikien ”oikeaa ja väärää” toimintaa? Haluan itse kasvattajana välittää 

lapsille, että on monia tapoja olla tyttö tai poika tai olla kuulumatta kumpaankaan 

joukkoon. (ks. myös Ylitapio-Mäntylä 2009, 17.) 

Jo 1970-luvulla suomalaisen peruskoulun tavoitteeksi asetettiin sukupuolten vä-

linen tasa-arvon toteuttaminen ja edistäminen. Vaikka tasa-arvon toteutumista on 

pyritty edistämään erilaisilla hankkeilla ja ohjelmilla, tavoitteen saavuttamisessa 

ei ole tehty läpimurtoa. Useat 2000-luvulla tehdyt tutkimukset osoittavat, että suo-

malainen koulu on edelleen sukupuolittunut ja heteronormatiivinen (Lehtonen 

2003; Jämsä 2008). Tämä tarkoittaa väistämättä sitä, ettei yhdenvertaisuus ja 

tasa-arvo toteudu koulussa toivotulla tavalla. 

Koulu on lapselle keskeinen yhteiskunnallinen instituutio, sillä se on keskeinen 

osa hänen arkeaan usean vuoden ajan. Peruskoulu ja päiväkoti muodostavat 

kentän, jossa lapset ja nuoret rakentavat identiteettiään, käyvät erilaisia rajan-

käyntejä suhteessa itseen ja muihin ja kasvavat erilaisten yhteisöjen jäseniksi. 

Samalla he tulevat myös sukupuolitetuiksi erilaisten luokittelujen ja nimeämisten 

kautta. (Ojala ym. 2009, 23.) Tutkimusten mukaan perusopetuksen käytänteet 

eriytyvät yhä tänäkin päivänä sukupuolen mukaan. Esimerkiksi puhutellessaan 

oppilaita nimityksillä tytöt ja pojat opettajat tulevat luokitelleeksi oppilaita suku-

puolen mukaisiin kategorioihin. (Tainio 2009; Karvonen, Pietilä & Tainio 2019, 
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367.) Myös koulutusuravalinnoissa, oppimistuloksissa ja asenteissa on nähtä-

vissä sukupuolten mukaista vaihtelua (Jakku-Sihvonen 2013, 4). 

Opettajien sukupuolittavia kategorisointeja tulee mielestäni tutkia, jotta kouluissa 

vallitsevien dikotomisiin ja heteronormatiivisiin sukupuolikäsityksiin liittyvät haas-

teet tunnistettaisiin yhteiskunnallisella tasolla. Tiedostaen tai tiedostamatta tyttöi-

hin ja poikiin liitetään usein erilaisia odotuksia, vaatimuksia ja oletuksia. Samalla 

tullaan muovanneeksi oppilaiden käsitystä siitä, mihin he ovat kykeneviä (Ojala 

ym. 2009, 23). Oppilaiden näkeminen sukupuoliryhmänsä edustajina, eikä erityi-

sinä yksilöinä omine henkilökohtaisine ominaisuuksineen, on haaste tasa-arvoon 

ja yhdenvertaisuuteen tähtäävälle pedagogiikalle (Tainio, Heinonen, Karvonen & 

Routarinne 2019). 

Uusimman valtakunnallisen perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin 

(2014, 18) on kirjattu yhtenä perusopetuksen tehtävänä sukupuolen moninaisuu-

den ymmärtäminen ja  sitä koskevan tiedon lisääminen. Perusopetuslain mukaan 

koulun tulee edistää yhteiskunnan tasa-arvoisuutta sekä oppilaiden edellytyksiä 

osallistua koulutukseen. Näiden lisäksi sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumi-

sen moninaisuuden kohtaamiseen vaikuttavat opettajan työssä sekä tasa-arvo- 

että yhdenvertaisuuslaki (609/1986; 1325/2014). Tämän lainsäädännön nojalla, 

ketään ei saa syrjiä sukupuoli-identiteetin, sukupuolen ilmaisun tai kehollisten 

piirteiden vuoksi. Koulutusta järjestäviä tahoja vaaditaan ennaltaehkäisemään 

sukupuolen ilmaisuun perustuvaa syrjintää tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti. 

(Seta 2016, 5-6.) 

Sukupuoli ja siihen liittyvät eronteot ovat selvästi jääneet opettajankoulutuksessa 

liian vähälle huomiolle ja lähinnä juhlapuheiden tasolle (Lahelma & Tainio 2019). 

Sukupuolittuneet koulujen käytänteet ovat pysyneet pitkälti samanlaisina vuosi-

kymmenien ajan (Lehtonen 2011, 20). Koska opettajankoulutus ja kenttätyö kou-

luissa kulkevat käsi kädessä, vaikuttaa opettajankouluttajien passiivinen suhtau-

tuminen sukupuolitietoiseen tasa-arvokasvatukseen väistämättä kouluissa työs-

kenteleviin opettajiin (Lahelma & Tainio 2019). 
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Kun käytämme kieltä, luokittelemme ihmisiä ja asioita. Luokittelemisen avulla pu-

heeseemme rakentuu erilaisia käsityksiä ja uskomuksia, jotka ymmärretään sa-

man yhteisön sisällä suhteellisen samalla tavoin. Erilaisista ryhmistä tai ryhmien 

ja yksilöiden ominaisuuksista puhuminen tuottaa kielenkäyttöön nimeämisiä, joita 

kutsutaan tässä tutkielmassa hyödynnetyn etnometodologisen ajattelun perin-

teessä jäsenyyskategorioiksi – siis luokiksi, jotka tietyn yhteisön jäsenet suhteel-

lisen samalla tavoin tunnistavat ja joihin liittävät samoja ominaisuuksia. Kielen-

käyttömme avulla siis ymmärrämme, tuotamme ja ylläpidämme erilaisia katego-

rioita. (Jokinen, Juhlia ja Suoninen 2012, 78.) Ryhmäkategorianimet, sellaiset 

kuin vaikkapa työssäkäyvät, eläkeläiset ja työttömät, luokittelevat ihmisiä tavoin, 

joilla jäsennämme paitsi ympäristöämme, myös luomme tietynlaista diskursiivista 

maailmaa. Kategorisoinnin avulla rakennamme yhteisiä puhetapoja, joiden avulla 

voimme ymmärtää toisiamme ja kenties myös yhteiskuntaamme paremmin. Kult-

tuurinen tietovaranto rakentuu kielenkäytön avulla. Vaikka kategorisointi näin li-

sää yhteisymmärrystä, sillä on myös kielteisiä vaikutuksia. Kategorisoinnin pe-

rusteella ihmiset saattavat nimittäin esimerkiksi päätellä, millaisia toiset ovat, 

vaikkeivat todellisuudessa tietäisi ihmisestä juuri mitään. Esimerkiksi sukupuolen 

perusteella tehdään tiettyjä oletuksia ulkonäöstä tai luonteenpiirteistä. Näin kate-

goriat jäsentävät ihmisten toimintaa, ja ihmisten luokittelu tiettyihin kategorioihin 

rakentaa myös sellaisia sosiaalisia identiteettejä, joita ryhmän jäsen ei välttä-

mättä allekirjoittaisi itse. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2012, 10-11, 18-19.)  

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada selville, millaisia kategorisointeja 

opettajat hyödyntävät puhuessaan oppilaista. Erityisen huomion kohteena ovat 

sukupuolittavat kategorisoinnit. Tutkimus perustuu Koskettava koulu -hankkeen 

opettajien haastatteluihin. Olen kiinnostunut siitä, millaisia sukupuoleen liittyviä 

oletuksia erilaiset kategorisoinnit kantavat mukanaan. Oletan tässä tutkimuk-

sessa, että tapa, jolla kasvattajat kategorisoivat oppilaita sukupuolen mukaan 

tuottaa kulttuurista tietovarantoa ja täten vaikuttaa tasa-arvon toteutumiseen kou-

lussa. Toivon, että pro gradu -tutkimukseni avaa silmiä sukupuolitietoisen tasa-

arvotuskasvatuksen tarpeille koulussa ja kannustaa kasvattajia edistämään yh-

denvertaisuutta työssään. Sukupuolitietoisella ja -sensitiivisellä opetuksella voi-

daan haastaa sukupuolittunutta käyttäytymistä koulussa (Ojala ym. 2009, 106). 
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Sukupuolitietoinen ja tasa-arvoinen opettajankoulutus vaatii perustakseen suku-

puolitietoista tutkimusta (Lehtonen 2011, 2). 
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2 Näkökulmia sukupuoleen 
 

Sukupuoli on asia, johon useimmiten kiinnitämme huomiota, kun kohtaamme toi-

sen ihmisen ensimmäistä kertaa. Se on yksi yleisimmistä ihmisen luokittelun pe-

rusteista yhteiskunnassamme. Jos kohtaamamme ihmisen sukupuoli jää epäsel-

väksi, voi meidän olla vaikea suhtautua tilanteeseen. (Tainio, Palmu & Ikävalko 

2010, 13.) Koko kulttuurimme perustuu siihen, että luokittelemme asioita ja ihmi-

siä. Yritämme ikään kuin järjestää kokemuksiamme jakamalla niitä erilaisiin ka-

tegorioihin erilaisten luokittelujärjestelmien avulla. (Jokinen, Juhila & Suoninen 

2012, 18–19.) 

 

2.1 Monimerkityksinen sukupuoli 

Sukupuoli on monimuotoinen ilmiö, jolla on erilaisia ilmenemistapoja. Sukupuolta 

ei voi päätellä pelkkien biologisten ominaisuuksien avulla, mutta se ei myöskään 

ole täysin vapaasti valittavissa oleva identiteetti tai rooli. Sukupuoli on samanai-

kaisesti henkilökohtainen, ruumiillinen sekä sosiaalisesti tuotettu. Siihen liittyy 

olennaisesti kuitenkin myös suhteita ja vallankäyttöä. (Juvonen, Rossi & Sa-

resma 2010, 7.)  

Englannin kielessä sukupuolelle on olemassa kaksi termiä. Sex-käsite tarkoittaa 

ihmisen biologista ja fysiologista sukupuolta. Gender-termi luotiin sex-termin rin-

nalle erottamaan toisistaan sukupuolen sosiaalisesti konstruoituneet ja suvunjat-

kamiseen liittyvät seikat. Biologiseen sukupuoleen (sex) on sidoksissa yksilön 

kokema sosiaalisesti rakentunut sukupuoli (gender) (Komonen 2020, 47). Gen-

der-käsitteen ansiosta myös seksuaalisuuden ja sukupuolen ero on tullut näky-

vämmäksi. Vaikka seksuaalisuus ja sukupuoli liittyvät monella tapaa toisiinsa, on 

ne tärkeä myös osata erottaa toisistaan. (Rossi 2010, 22.) 

Yhteiskunnassamme ihmiset jaetaan yleisesti kahteen sukupuoleen: naiseen/tyt-

töön ja mieheen/poikaan. Dikotomisesta arkijaottelusta huolimatta sukupuoli on 

itse asiassa hyvin monimuotoinen ilmiö, ja sukupuoli voikin ilmentyä monin eri 

tavoin. Biologisten ominaisuuksien lisäksi sukupuoli voi olla sosiaalinen, juridi-

nen, psyykkinen ja aistillinen kokemus. Sukupuoli muotoutuu yhteiskunnallisten 
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ja kulttuuristen normien puitteissa (Juvonen, Rossi & Saresma 2010, 7, Vilkka 

2010, 17.) 

Biologisen, anatomisen ja sosiaalisen sukupuolen sekä psykologisen samastu-

misen kautta yksilölle muodostuu myös sukupuoli-identiteetti. Sukupuoli-identi-

teetillä tarkoitetaan yksilön sisäistä kokemusta omasta sukupuolestaan, ja sen on 

esitetty olevan merkittävä osa ihmisen persoonaa. Lapsen sukupuoli-identiteetti 

alkaa kehittyä jo varhain ja se voi vaihdella läpi elämän. (Huuska, Sukupuolen 

osaamiskeskus.) Lapsi yleensä identifioituu pojaksi tai tytöksi jo 1,5–3 vuoden 

ikäisenä. Samoihin aikoihin hän alkaa tunnistamaan myös toiset ihmiset nais- tai 

miessukupuolisiksi. Sukupuoli on yksi ensimmäisistä lapsen oppimista sosiaali-

sista kategorioista. Lapsella voi tehdä sukupuolesta myös omia johtopäätöksiä, 

jotka eivät aina vastaa aikuisten käsityksiä. (Huuska 2012, 225.)  

Vaikka sukupuolella on useita erilaisia ilmenemistapoja, länsimaissa yleinen tapa 

hahmottaa sukupuolia on tehdä se dikotomisen vastakkainasettelun kautta. 

Tämä dikotominen ajattelutapa ilmenee, kun puhutaan esimerkiksi ”vastakkaisen 

sukupuolen edustajista”. Käsitys kahdesta ”luonnollisesta” sukupuolesta on niin 

syvälle juurtunut, ettei sen olemassaoloa ole välttämättä edes tiedostettu. Kah-

tiajakoa on perusteltu sukupuolten välisillä fyysisillä eroavaisuuksilla, mutta se on 

saanut osakseen myös kritiikkiä sekä ihmis- että luonnontieteiden tutkimuksessa. 

(Rossi 2010, 23; Puustinen, Ruoho & Mäkelä 2006, 15–16.) Sosiaalipsykologi-

sessa tutkimuksessa on havaittu seuraavia yleisesti hyväksyttyjä käsityksiä su-

kupuolesta: 

1) sukupuolia on kaksi ja vain kaksi  

2) sukupuoli on muuttumaton  

3) sukuelimet ovat olennainen sukupuolen merkki  

4) mitään poikkeuksia kahdesta sukupuolesta ei tarvitse ottaa vakavasti  

5) todellista sukupuolesta toiseen siirtymistä ei ole 

6) jokainen on luokiteltavissa mies- tai naissukupuoleen  

7) dikotominen mies/nainen-jako on luonnollinen  

8) jäsenyys yhteen sukupuoliryhmään on luonnollinen (Huuska 2012, 225.) 
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Lapsi oppii vähitellen nämä käsitykset. Sukupuoleen liittyviä perinteisiä käsityksiä 

on pitkään pidetty niin luonnollisina ja arkisina, ettei niiden läsnäoloa ole välttä-

mättä tiedostettu. (Huuska 2012, 225.) Sukupuoleen liittyviä perinteisiä käsityksiä 

alettiin kyseenalaistaa, kun sukupuolta alettiin toden teolla tutkia feministisen liik-

keen vilkastuessa. 1990-luvulla kiinnostuksen kohteeksi muodostuivat etenkin 

sukupuolelle annetut kulttuuriset merkitykset. Nykyään feministinen tutkimus kä-

sittelee sukupuolta monimuotoisena prosessina, joka saa alati vaikutteita ympä-

röivästä kontekstista. Tutkimuksessa on nostettu esiin myös samaa sukupuolta 

olevien keskinäistä eroavaisuutta sekä miesten ja naisten yhtäläisyyksiä. (Puus-

tinen, Ruoho & Mäkelä 2006, 15–16.) 

 
 

2.2 Sukupuoli sosiaalisena konstruktiona 

 

Sosiaalinen konstruktionismi on monitieteinen tutkimuksellinen viitekehys, jonka 

avulla myös sukupuolen käsitettä on tutkittu. Sosiaalinen konstruktionismi tarkas-

telee sosiaalisen todellisuuden rakentumista kielellisessä vuorovaikutuksessa. 

Tutkimusala suhtautuu kriittisesti vakiintuneisiin käsityksiin sosiaalisesta todelli-

suudesta, ja kehottaa meitä suhtautumaan epäilevästi siihen, mitä oletuksia 

teemme maailmasta. (Burr 2015, 2–3.) 

Sosiaalinen konstruktionismi korostaa sitä, että monet abstraktit ja jopa konkreet-

tisetkin asiat ovat kielellisesti rakennettuja. Sosiaalipsykologi Vivien Burrin (2015) 

mukaan sukupuoli on ennen kaikkea sosiaalinen sopimus eli ihmisten kielellisesti 

rakentama. Vaikka ihmisten välillä on biologisia eroja, eivät nämä erot itsessään 

rakenna kahta sukupuolta. Havainnoidessamme yhteiskuntaamme saatamme 

helposti olettaa, että ihmiset muodostavat kaksi luokkaa, miehet ja naiset. Tämä 

näkyy konkreettisesti esimerkiksi wc-tilojen jaossa, harrastusryhmissä ja koulujen 

liikuntatunneilla, ja se näkyi pitkään myös avioliittolaissa. Sosiaalinen konstruk-

tionismi kyseenalaistaa sukupuolidikotomian luonnollisena, sillä sukupuoli on val-

taosin ihmisten kielellisesti rakentama kategorisointitapa. Biologiset erot eivät siis 

itsessään rakenna kahta sukupuolta. Sukupuoli nähdään sosiaalisena sopimuk-

sena, jonka merkitys on ihmisten itsensä rakentama. (Burr 2015, 3.)  
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Myös Judith Butlerin (2003) mukaan jako kahteen sukupuoleen on sosiaalinen 

sopimus.  Hän uskoo sopimuksen liittyvän pitkälti lisääntymispolitiikkaan eli sii-

hen, että nainen ja mies kykenevät keskenään lisääntymään. Lisääntymispolitii-

kan perusteella sukupuolia on vain kaksi, mies ja nainen. Sosiaalisesti rakentu-

neita merkityksiä voi kuitenkin muuttaa ja voi tapahtua uusia merkityksenantoja. 

(Butler 2003.) 

Sosiaalinen sukupuoli on suurelta osin ulkoapäin asetettuja odotuksia, joita yksi-

lön odotetaan luonnostaan toteuttavan. Aarnipuu (2008) muistuttaa, että luonnol-

lisuudella ei tarkoiteta niinkään biologiasta nousevia odotuksia, vaan vallitsevan 

kulttuurin odotuksia.  Nämä odotukset voivat olla haitallisia, mikäli ne ovat ristirii-

dassa yksilön itselleen asettamien odotusten kanssa. Esimerkiksi transsukupuo-

listen kohdalla omaksi koettu sukupuoli ja sen roolissa eläminen ja sosiaaliseen 

sukupuoleen liittyvät odotukset ovat keskenään ristiriidassa. (Aarnipuu 2008, 72.) 

 
 

2.3 Sukupuolistereotypiat 

Ihminen havainnoi ympäristöään luokittelun ja tyypittelyn avulla, sillä ne ovat ajat-

telun edellytyksiä. Tämä on ihmiselle luonnollinen tapa jäsentää ympärillä olevaa 

maailmaa. Jokisen, Juhilan ja Suonisen (2012) mukaan kategorisointi on ihmis-

ten ja asioiden nimeämistä ja luokittelua, jonka avulla ihmiset pystyvät ymmärtä-

mään toisiaan ja yhteiskuntaamme. Voidaan siis sanoa, että kategorisointi on 

kommunikoinnin ja kulttuurisen tiedon tuottamisen olennainen väline. Kategoriat 

syntyvät, kun nimeämme ihmisiä ja asioita. Näiden kategorioiden avulla määrit-

telemme myös itseämme ja toisia ihmisiä. Saatamme eri konteksteissa luokitella 

ihmisiä esimerkiksi opiskelijoihin, eläkeläisiin, työttömiin ja työssäkäyviin, naisiin 

ja miehiin, tyttöihin ja poikiin. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2012, 18–19.) 

Kategorisointi kuitenkin kertoo paljon ajasta, jossa elämme. Kategoriat tuovat 

esiin, mitä pidämme normaalina, arvokkaana, ongelmana tai poikkeavana. (Joki-

nen, Juhila & Suoninen 2012, 9–10.) Nikanderin (2010, 204) mukaan kategoria-

analyysi nostaa esiin arkipäiväiset, itsestään selvät ja ”normaalit” kategoriat, jotka 
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ovat yhteiskunnassamme jatkuvasti läsnä ja tekee siitä johtopäätelmiä. Käytän-

teet ovat niin syvälle juurtuneita, että lapsia usein tiedostamatta kasvatetaan ja 

kohdellaan tyttöinä tai poikina. Ihmisillä on tapana liittää tiettyihin kategorioihin 

erilaisia odotuksia siitä, miten kategoriaan kuuluva henkilö toimii tai on toimimatta 

ja siitä, millaisia ominaisuuksia hänellä on (Nikander 2010, 204).  

Luokittelu voi johtaa kaavamaisiin ja yksinkertaistettuihin käsityksiin erilaisista il-

miöistä ja ihmisistä. Stereotyypittelyssä ihminen luokitellaan kuuluvaksi johonkin 

tiettyyn ryhmään erilaisten piirteiden perusteella. Ulkonäkö, käyttäytyminen ja 

persoonallisuus määrittävät sen, mihin ryhmään henkilö mielletään kuuluvaksi. 

Stereotyypittelylle on tyypillistä, että piirteet ovat liioiteltuja ja niiden oletetaan pä-

tevän kaikkiin yksilöihin. (Tainio 2001, 16–17.) Sukupuoleen liittyviä kaavamaisia 

käsityksiä esiintyy kaikilla yhteiskunnan eri alueilla.  Stereotypiat näkyvät niin työ-

elämässä, politiikassa kuin mediassakin ja ne ovat seurausta syvästi juurtuneista 

arvoista, asenteista ja ennakkoluuloista. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019.) 

Sukupuolistereotypiat ovat voimakkaasti kulttuurisidonnaisia (Syrjäläinen & Ku-

jala 2010, 33). Stereotyypittely tulee näkyväksi, kun stereotyyppi löytää paik-

kansa osana arkipäivän kielenkäytön jäsennystä. Tätä ilmiötä voi kuvata myös 

termillä luonnollistuminen. Luonnollistumisen seurauksena nais- ja miesstereoty-

piat, kuten esimerkiksi ”poikien jutut” ja ”tyttöjen jutut” näyttäytyvät itsestään sel-

vinä. (Tainio 2001, 17.)  

Tyypillisen sukupuolistereotypian mukaan pojat ovat tyttöjä rationaalisempia, loo-

gisempia, levottomampia ja parempia johtotehtävissä. Tyttöjä pidetään poikia kil-

timpinä, tunteellisempina, hoivaavampina ja hillitympinä. (Ylitapio-Mäntylä 

2012b, 23–24.) Sukupuolistereotypiat ovat usein tiedostamattomia itsestäänsel-

vyyksiä ja niitä voidaan käyttää eriarvoisuuden ylläpitämiseen tai lisäämiseen. 

Syrjäläinen ja Kujala (2010) nostavat esiin kuitenkin myös sen, että sukupuoliste-

reotypiat voidaan nähdä myönteisessäkin mielessä. Oman sukupuoli-identiteetin 

rakentaminen voi olla helpompaa stereotyyppisen tyttöyden tai poikuuden mallin 

avulla. (Syrjäläinen & Kujala 2010, 32–33.) Tämä ei kuitenkaan välttämättä suu-

remmassa mittakaavassa johda myönteisiin seurauksiin. 
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3 Sukupuoli koulussa 

 

Yhteiskunnassamme sukupuoli määrittää monia asioita tyttöjen ja poikien kasva-

tuksesta naisten ja miesten ammatteihin. Sukupuoli on kietoutunut koulun käy-

täntöihin aina lapsen ensimmäisestä koulupäivästä lähtien ja se korostuu erilai-

sissa arjen tilanteissa ja kasvatuksen käytännöissä. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 9.) 

Koulu on siten keskeinen paikka seksuaalisuuden ja sukupuolen rakentumiselle 

ja siihen liittyvät vallan dynamiikat ovat osa koulun arkea. (Lehtonen 2003, 

39,134.) Tässä luvussa avaan sukupuolen ilmentymistä koulumaailmassa. 

 

3.1 Tasa-arvo ja sukupuoli suunnitelmien tasolla 

Tasa-arvon toteuttaminen koulutuksessa nousi poliittisten puolueiden sekä yh-

teiskunnallisten ryhmien yhdeksi tärkeimmäksi tavoitteeksi hyvinvointivaltion ra-

kentamisen aikana. Hyvinvointivaltion uudistusten myötä Suomi on tullut maail-

manlaajuisesti tunnetuksi koulutuksellisen tasa-arvon mallimaana. Suomalainen 

koulujärjestelmä on monelle ylpeyden aihe, eikä suotta. Onhan suomalainen pe-

ruskoulutusjärjestelmä valittu kansainvälisissä vertailuissa useaan otteeseen 

maailman parhaaksi. (Silvennoinen, Kalalahti & Varjo 2015, 93.) 

Tasa-arvoa tavoittelevassa yhteiskunnassa koulutusmahdollisuudet ovat kaikille 

samat sukupuoleen, varallisuuteen, etnisyyteen tai asuinalueeseen katsomatta 

(Rinne ym. 2018, 10). Suomessa peruskoulun opetusta ohjaavat perusopetuslaki 

ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (Perusopetuslaki 3 §). Opetus-

hallitus (2015) julkaisi uusimman perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

den rinnalle erillisen määräyksen koulukohtaisesta tasa-arvosuunnitelmasta. 

Tasa-arvosuunnitelman tarkoituksena on sitouttaa koulut toimimaan naisen ja 

miehen välisen tasa-arvolain mukaan. (Jääskeläinen ym. 2015.) Tasa-arvolain 

mukaan oppilaitokset ovat myös velvollisia laatimaan tasa-arvosuunnitelman, eli 

työkalun, joka tulee sukupuolten tasa-arvon edistämistä oppilaitoksen toimin-

nassa (Opetushallitus 2022). 
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Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia oppilaitoksia huolehtimaan siitä, että ihmisillä on 

sukupuolesta riippumatta samat mahdollisuudet koulutukseen (POPS 2014). Pe-

ruskoulu valmistaa lapsia ja nuoria aikuisuuteen kasvattamalla heistä kansalai-

sia, joilla on kykyjä käyttää oikeuksiaan ja kantaa vastuutaan. Kouluilla on yhtä 

aikaa järjestystä ylläpitävä ja muutosta edistävä sekä sosiaalisia eroja tasaava 

merkitys. (Gordon & Lahelma 2003b, 74.) 

Sukupuolitietoisen kasvatuksen sudenkuopat tulevat esiin koulun arjessa. Syrjä-

läinen ja Kujala (2010, 25) korostavat, että vaikka tasa-arvon edistämisestä ja 

sukupuolitietoisen kasvatuksen pedagogisesta merkityksestä on tehty lukuisia 

tutkimuksia ja sukupuolitietoinen tasa-arvokasvatus on nostettu yhdeksi opetta-

jankoulutuksen kehittämisalueeksi, on tasa-arvokasvatus jäänyt koulun arjessa 

vähäiseksi. Sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen tulkinnalliset haasteet nou-

sevat esiin koulun arjessa. Opettajankoulutuksesta, jossa tasa-arvokasvatus on 

jäänyt juhlapuheiden tasolle, on siirtynyt kentälle asiasta tietämättömiä kasvatta-

jia (Syrjäläinen & Kujala 2010, 25; Tainio & Lahelma 2019).  

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslain mukaan oppilailla tulisi olla yhtäläiset mahdol-

lisuudet koulutukseen ja ammatilliseen kehitykseen huolimatta sukupuolesta, 

kulttuurisista taustoista tai sosiaalisesta asemasta (Opetushallitus 2022). Näitä 

eroja pyritään häivyttämään ajattelemalla, että kaikki ovat samalla lähtöviivalla. 

Samaan aikaan, kun kaikkia pyritään kohtelemaan samalla tavalla, oppilaat tulee 

nähdä myös yksilöinä.  (Gordon & Lahelma 2003b, 74.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 12) todetaan, että ope-

tuksen ja opetusaineistojen tulee tukea tasa-arvolain toteutumista. Kuitenkin ke-

säkuussa 2018 julkaistun tasa-arvobarometrin mukaan kolmasosa suomalaisista 

koululaisista ja opiskelijoista kokee, että oppilaitoksen oppimateriaaleissa esiin-

tyy sukupuoleen liittyviä haitallisiakin oletuksia. Opetuksessa tai oppimateriaa-

lissa ei juuri käsitellä sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjä. (Sosiaali- ja terveys-

ministeriö 2018, 53.)  
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3.2 Sukupuoli koulun arjessa 

 

Koulussa sukupuolta tuotetaan ja tulkitaan monin eri tavoin, esimerkiksi vaate-

tuksella, teksteissä ja puheessa. Sukupuolen kulttuurinen konstruktio tulee ilmi 

opetuksessa sekä oppimateriaaleissa. (Palmu 2003, 46.) Koulussa arjen toimin-

nat ovat usein sukupuolittuneita, vaikka suunnitelmat sanoisivat toista. Suunni-

telmissa ei välttämättä pohdita asioita käytännön tasolla. Arjen opetustilanteissa 

sukupuolittuneet toiminnat jäävät usein näkymättömiin, mutta toteutuvat piilo-

opetussuunnitelmassa. (Ylitapio-Mäntylä 2012c, 55.) Piilo-opetussuunnitelma 

tarkoittaa sitä, että kasvattajat tiedostamattaan opettavat asioita, valmiuksia ja 

asenteita, joita opetussuunnitelmaan ei ole kirjattu (Vuorikoski, Törmä & Viskari 

2003). 

Ihanteellista tyttöyttä ja poikamaisuutta tuetaan kasvatuksen käytännöissä usein 

tiedostamatta ja huomaamatta. Sukupuolittuneet ja perinteiset käytänteet ovat 

saattaneet juurtua niin syvälle ajatuksiin, että tietyt odotukset tytön tai pojan toi-

minnasta tuntuvat itsestään selviltä. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 9.) Koulun arjessa 

tyttö- ja poikakategorioihin saatetaan suhtautua ikään kuin ne olisivat toistensa 

vastakohdat. On ongelmallista olettaa, että asettuessaan jompaankumpaan su-

kupuolikategoriaan lapsi automaattisesti toimisi tietyn stereotypian mukaan. 

(Gordon & Lahelma 2003, 74–75.)  

Henkel (2006) esittää (Teräksen 2012, 115, mukaan), että tasa-arvotyöskente-

lyssä yhtenä periaatteena pidetään sitä, ettei lapsia tai aikuisia puhutella suku-

puolittuneilla nimityksillä. Kasvattajien on syytä pitää mielessä, että sukupuolija-

ottelulla rakennetaan luokkien tyttö ja poika sisältöä. Myös silloin, kun puhutaan 

tytöistä, tullaan rakentaneeksi luokkaa pojat. Tytöt ja pojat tulkitaan arkikielessä 

usein toistensa vastakohdiksi. (Tainio 2009, 178.) Kyse on dikotomisesta suku-

puoli-ideologiasta. Tutkimusten mukaan opettajat mieltävät sukupuolen usein di-

kotomisesti (Tainio 2019, 5). Sukupuolten vastakohta-ajattelu sisältää usein olet-

tamuksen heteroseksuaalisuudesta, joka puolestaan johtaa heteronomatiivisuu-

teen. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 22.) 

Vaikka sukupuolitietoisen tasa-arvokasvatuksen pedagogista merkitystä on nos-

tettu yhdeksi opettajankoulutuksen kehittämisalueeksi, tutkimusten mukaan 
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opettajilla on usein edelleen stereotyyppisiä käsityksiä tyttö- ja poikaoppilaistaan. 

Pojille ja tytöille rakentuneet luokitukset ja roolit tulevat näkyviin, kun kuvaillaan 

oppilaisiin kohdistuvia oletuksia. Opettajat saattavat puhua esimerkiksi tunnolli-

sista ja kilteistä tytöistä ja työrauhaa rikkovista raisuista pojista. (Syrjäläinen & 

Kujala 2010, 25–26.)  

Koulussa pojille ja tytöille rakentuu erilaisia rooleja ja luokituksia. Tiettyihin roo-

leihin on helpompi solahtaa kuin toisiin. Esimerkiksi tytölle ”sopiva” rooli on usein 

hiljainen tai kiltti tyttö, kun taas pojan voi olla helpompi omaksua äänekkään tai 

hauskuuttajan rooli. Tytöille ja pojille on tarjolla erilaiset kulttuurisesti hyväksytyt 

tilat olla ja toimia. Nämä tilat suuntaavat oppilaita kohti kulttuurisesti hyväksyttyä 

tyttöyttä ja poikuutta, perinteistä sukupuolijärjestystä. (Tainio, Palmu & Ikävalko 

2010, 17.) 

Tutkiessaan luokkahuonevuorovaikutusta Liisa Tainio (2009, 178) havaitsi, että 

työrauhapyynnöt kohdistuivat useammin poikiin kuin tyttöihin. Myös Tiina Teräs 

(2012, 115) teki päiväkodin sukupuolittuneita puhutteluita tutkiessaan samanlai-

sia havaintoja. Teräksen tutkimuksessa kaikki komennettaessa käytetyt suku-

puolittuneet ilmaukset koskivat poikia. Kasvattajan kannattaakin pohtia, kenelle 

työrauhakehotus on kohdennettu. Sukupuolittuneet ilmaisut voivat aiheuttaa vää-

rinymmärryksiä, jos puhuttelu ei kohdistu kaikkiin paikalla oleviin poikiin tai vaih-

toehtoisesti se koskee myös paikalla olevia tyttöjä. (Teräs 2012, 115.)  

Sukupuolisääntöjen lisäksi seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvät luokitukset 

ovat koulussa vahvoja. Heteronormatiivisuus näkyy opettajien oletuksissa, että 

kaikkien oletetaan ensisijaisesti ja automaattisesti olevan heteroseksuaalisia. Au-

tomaattinen oletus heteroseksuaalisuudesta voi toisinaan jopa ehkäistä muiden 

vaihtoehtojen esiintulon ja tajuamisen. (Berg & Kokkonen 2020, 4.) Kaikkien op-

pilaiden kannalta olisi tärkeää, että seksuaalisuuden moninaisuudesta keskustel-

taisiin koulussa asiallisesti ja hyväksyvästi (Tainio, Palmu & Ikävalko 2010, 18). 

Perinteinen sukupuolijärjestys pitää maskuliinisia tapoja ja toimintoja suurem-

massa arvossa kuin feminiinisiä. Näiden sukupuolioletusten rikkominen vaatii 

kasvattajilta avointa keskustelua ja uusien tapojen löytämistä. On tärkeää koros-

taa sitä, että kaikista meistä löytyy sekä maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä 
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sukupuolesta riippumatta. Luokittelun sijaan olisi syytä pohtia, kuinka paljon tai-

toja ja ominaisuuksia meiltä jää huomaamatta, kun lokeroimme ihmisiä sukupuo-

likategorioihin. Ominaisuudet ja kyvyt eivät noudata sukupuolirajoja, vaan jokai-

sella meistä on oma ainutlaatuinen ominaisuuksien yhdistelmä. (Tainio, Palmu & 

Ikävalko 2010, 18–19). 

 

3.3 Sukupuolitietoinen pedagogiikka 

 

Jääskeläinen ym. (2015) kommentoivat tasa-arvoa edistävässä oppaassaan, että 

oppilaan sukupuoli vaikuttaa helposti siihen, miten häntä kasvatetaan ja millaisia 

malleja sukupuolesta hänelle tarjotaan. Opettajien tulee olla tietoisia niistä ste-

reotyyppisistä sukupuolikäsityksistä, jotka voivat ilmetä asenteissa, käyttäytymi-

sessä sekä oppilaan kohtaamisessa. Epätasa-arvo jää helposti huomaamatta 

koulussa, jos sukupuolesta ja sen vaikutuksista vaietaan tai toimitaan näennäi-

sen neutraalisti. Jääskeläinen ym. (2015) ehdottavatkin, että sukupuolitietoisuus 

on hyvän opetuksen tunnuspiirre. (Jääskeläinen ym. 2015, 18) 

Sukupuolitietoinen opettaja tiedostaa käsityksensä sukupuolesta ja sukupuolen 

moninaisuudesta. Sukupuolitietoista ja sukupuolisensitiivistä opetusta käytetään 

pitkälti toistensa synonyymeinä (Jääskeläinen ym. 2015, 18–19). Sensitiivisyy-

dellä tarkoitetaan herkkyyttä kokea ja nähdä asioita ja tunteita eri näkökulmista. 

Sukupuolisensitiivisyys tarkoittaa siis ihmisen taitoa ymmärtää sukupuolta sen 

biologisen määritelmän lisäksi sosiaalisesta ja kulttuurisesta näkökulmasta. (Yli-

tapio-Mäntylä 2012b, 26.) Sukupuolitietoinen opetus perustuu siis herkkyydelle 

tunnistaa yksilöllisyys ja persoonallisuus jokaisessa oppilaassa. Sukupuolitietoi-

nen opetus rakentaa johdonmukaisesti tasa-arvoa antamalla oppilaille tilaa olla 

omanlaisiaan ilman perinteisiä sukupuoliodotuksia.  (Jääskeläinen ym. 2015, 18.) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014, 18) sukupuolen moni-

naisuuden ymmärtäminen on mainittu yhtenä tavoitteena. Syrjäläinen ja Kujala 

(2010, 26) ovat todenneet, että peruskoulu pyrkii muodollisesti sukupuolineutraa-

liuteen, vaikka koulu kuitenkin erilaisten hierarkioiden, työnjakojen ja oppikirjojen 

kuvausten kautta eräiden tutkijoiden mukaan sukupuolistuu (ks. Lahelma 1992, 
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118-119). Jääskeläinen ym. (2015) nostavat esiin sen, että sukupuolinen lähes-

tymistapa tunnistaa sukupuolten erot, mutta ei pidä niitä ainoastaan biologisina 

vaan sosiaalisesti rakentuneina. Sukupuolten roolit ja tehtävät ovat sidoksissa 

kulttuuriin ja yhteiskuntaan. Ilman sukupuolitietoista lähestymistapaa kouluissa 

saatetaan uusintaa perinteisiä käsityksiä tyttöjen ja poikien eroista ja näille tyypil-

lisinä pidetyistä piirteistä. Sukupuolitietoisessa opetuksessa ymmärretään, että 

sukupuolen ilmentäminen voi vaihdella yksilöllisesti, eikä oppilaita voi esimääri-

tellä sukupuolen mukaan. (Jääskeläinen ym. 2015, 19.) 

Sukupuolitietoista opetusta tukevat sukupuolitietoinen arviointi, tasa-arvoa tuke-

vat oppimateriaalit ja sukupuolitietoinen ohjaus. Peruskoulun arviointikulttuurin 

keskiössä ovat oikeudenmukaisuus ja eettisyys. Arviointi ei saa kohdistua oppi-

aan persoonaan, temperamenttiin tai muihin henkilökohtaisiin ominaisuuksiin, ku-

ten sukupuoleen (POPS 2014). Sukupuolitietoinen arviointi tarkoittaa, ettei arvi-

ointi saa perustua oppilaan sukupuoleen liitettyihin stereotypioihin. Oppimateri-

aaleilla on suuri vaikutus käsityksiin sukupuolirooleista ja erilaisten ihmisten teh-

tävistä yhteiskunnassa. Opetusaineistojen tulee tukea tasa-arvotyötä näyttämällä 

ihmiskuvan moninaisuutta tarinoissa ja kuvituksissa. Tasa-arvotietoinen ohjaami-

nen vaatii ohjauksen järjestäjältä sukupuolijaon kriittistä tarkastelua. Sukupuoli-

tietoisen ohjauksen keskiössä on oppilaiden tukeminen itsenäisiin, ei-perinteisiin 

koulutus- ja ammatinvalintoihin. (Jääskeläinen ym. 2015, 20–22.) 

Sukupuoleen liittyvät termistöt sekoittuvat usein arkikäytössä. Sukupuolisensitii-

visyys ei ole sama asia kuin sukupuolineutraalius. Sukupuolineutraalius perustuu 

ajatukselle, jossa opettajat pyrkivät olemaan huomioimatta sukupuolta toiminnas-

saan sekä opetusta suunnitellessaan tai toteuttaessaan (Syrjäläinen & Kujala 

2010, 26). Sukupuolineutraalius mahdollistaa sen, että opettajat ohittavat suku-

puolen merkityksen eri tilanteissa. Tämän seurauksena keskittyminen sukupuoli-

neutraaliuteen saattaa jopa ehkäistä tunnistamasta sukupuolittuneita käytäntöjä 

koulussa. (Lehtonen 2011, 202.)  

Useat tutkimukset osoittavat, että suomalaisissa kouluissa pyritään kohti suku-

puolineutraaliutta. Opettajat pyrkivät olemaan huomioimatta sukupuolta toimin-

nassaan sekä opetusta suunnitellessaan tai toteuttaessaan. (Syrjäläinen & Ku-

jala 2010, 26.) Setan (2018) mukaan koulujen pyrkimys sukupuolineutraaliuteen 
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on mahdollistanut sukupuolisokeutta eli käytäntöjä, joissa opettajat ovat ohitta-

neet sukupuolen merkityksen eri tilanteissa. Sukupuolineutraaliuden myytti saat-

taa siis jopa ehkäistä tunnistamasta sukupuolittuneita käytäntöjä ja muuttamasta 

niitä toisenlaisiksi (Lehtonen 2011, 202).  

Sukupuolisensitiivisyyden pyrkimyksenä ei ole häivyttää eri sukupuolia näkymät-

tömiin. Eri sukupuolia on olemassa ja omaa sukupuolta saa ilmaista eri tavoin. 

On kuitenkin muistettava, että jokaisen tulisi saada tulla nähdyksi omana itse-

nään ja ilmaista sukupuoltaan juuri itselleen sopivalla tavalla. (Sukupuolen osaa-

miskeskus.) 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita sukupuo-

leen liittyvien jäsenkategorioiden ilmenemistä peruskoulun opettajien haastatte-

luissa. Lisäksi tutkin, mitä muita kategorioita opettajat käyttävät oppilaista puhu-

essaan ja miten sukupuoli kietoutuu yhteen näiden kategorioiden kanssa. Tutki-

muksella on kaksi tutkimuskysymystä: 

 

1. Millaisiin sukupuoleen liittyviin jäsenyyskategorioihin opettajat luokittelevat 

oppilait haastatteluaineistossa? 

2. Millaisia kategoriasidonnaisia ominaisuuksia sukupuoleen ja muihin oppi-

laita luokitteleviin jäsenyyskategoriohin liitetään ja miten sukupuoli kietou-

tuu yhteen näiden kategorioiden kanssa? 

 

Tutkimuksen tavoitteena on saada selville millaisia sukupuoleen liittyviä katego-

rioita opettajat puheessaan tuottavat ja millaisena oppilaiden sukupuoli opettajien 

puheessa konstruoituu. 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa kuvaan tutkimukseni toteutusta. Aluksi esittelen aineistoni, jonka 

jälkeen esittelen valitsemani analyysimenetelmän. Lopuksi kuvaan miten analyy-

sin tekeminen on edennyt. 

 
 

5.1 Aineiston esittely 

 

Tutkimukseni aineistona käytän Koskettava koulu –hankkeen tarpeisiin kerättyjä 

opettajien haastatteluja vuodelta 2018. Koskettava koulu on Koneen Säätiön ra-

hoittama kolmivuotinen hanke. Sen tavoitteena on tutkia koulun vuorovaikutus-

tehtäviä, merkityksiä ja normistoa peruskulussa. Koskettava koulu – hankkeen 

avulla pyrittiin selvittämään, miten luokkahuoneessa kosketetaan ja millaisia mer-

kityksiä kosketus saa koulussa. Hankkeen tavoitteena oli myös selvittää, millaisia 

sääntöjä ja käytänteitä opettajilla ja oppilailla on kosketukseen liittyen ja mitkä 

kosketukseen liittyvät tapahtumat ovat jääneet muistoihin. (Ks. https://blogs.hel-

sinki.fi/koskettavakoulu/) 

 

Haastatteluiden avulla pyrittiin selvittämään, miten opettajat suhtautuvat kosket-

tamiseen, millaisia myönteisiä ja kielteisiä mielikuvia he liittävät koulussa tapah-

tuvaan koskettamiseen ja millaisena pedagogisena välineenä he näkevät koske-

tuksen. (Tainio, Heinonen, Karvonen & Routarinne 2019.) 

Analyysi perustuu 19 puolistrukturoituun opettajahaastatteluun. Haastateltavat 

olivat iältään 35–63 -vuotiaita. Suurin osa opettajista oli koulutukseltaan luokan-

opettajia. Haastateltavista viisi toimi erityisluokanopettajana ja kolme opetti val-

mistavalla luokalla. Valtaosa opettajista työskenteli alakoulussa. Haastateltujen 

sukupuolta ei kysytty haastattelutilanteessa, mutta heistä 17 tunnistettiin naisiksi 

ja kolme miehiksi. Osa haastatelluista toi esiin oman identifiointinsa haastatte-

lussa, vaikka sitä ei heiltä suoraan kysytty. (Tainio ym. 2019.) 
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5.2 Tutkimusmetodina jäsenkategoria-analyysi 

 

Suomalaisessa etnometodologisessa tutkimuksessa käytetään sekä jäsenkate-

goria-analyysin että kategoria-analyysin käsitteitä. Tässä tutkimuksessani puhun 

kategoria-analyysistä. Kategoria-analyysissä luokittelua kutsutaan kategorisoin-

niksi ja luokittelusta syntyneitä toisiinsa liittyvien nimeämisten joukkoja kutsutaan 

kategorioiksi. Kategoriaparit, kuten tyttö ja poika, pitävät sisällään katego-

riasidonnaisia toimintoja. Näiden toimintojen perusteella kategorisaatio tapahtuu 

ja nämä toiminnot ovat olennaisia kategoria-analyyttisessä tulkinnassa. (Jokinen, 

Juhila & Suoninen 2012, 18–19.) Kategoria-analyysin avulla kulttuuria voidaan 

tutkia toimintana, jossa kategorisointi on keskeisessä roolissa. Analyysissä poh-

ditaan vastauksia sellaisiin kysymyksiin, kuin mitä kategorioita ihmiset käyttävät 

eri tilanteissa; sekä mitä he niillä tekevät ja millaisin seurauksin; mitä toisenlaisia 

kategorisointeja olisi ollut mahdollista tehdä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2012, 

42.) 

Kategoria-analyysi nostaa esiin arkipäiväiset ja itsestään selvät kategoriat, jotka 

ovat yhteiskunnassamme jatkuvasti läsnä ja tekee siitä johtopäätelmiä. Tämän 

vuoksi kategoria-analyysi sopii mainiosti analyysimenetelmäkseni, kun tutkin yh-

teiskunnan sukupuolittavia käytäntöjä. Sukupuolittavat käytänteet ovat syvälle 

juurtuneita, joten lapsia usein tiedostamattakin kasvatetaan ja kohdellaan nimen-

omaan tyttöinä tai poikina. Jäsenkategorioihin liitetään myös erilaisia odotuksia 

siitä, miten kategoriaan kuuluva henkilö toimii tai on toimimatta, ja siitä, millaisia 

ominaisuuksia hänellä on (Nikander 2010, 204).  

Jokinen, Juhila ja Suoninen (2012) esittelevät kategoria-analyysiin johdattele-

vassa teoksessaan menetelmän oppi-isän Harvey Sacksin kehittämän jäse-

nyyskategorisoinnin analyysin (membership categorization analysis). (Jokinen, 

Juhila & Suoninen 2012, 23.) Hyödynnän tutkimuksessani väljästi Harvey Sack-

sin jäsenyyskategorisoinnin analyysia.  

Tässä tutkielmassa on tarkoitus tutkia sitä, millaisiin kategorioihin opettajat luo-

kittelevat oppilaitaan. Lähestyn haastattelua siten, että poimin haastatteluista ne 

kategoriat, jotka opettajat ovat haastatteluissa maininneet. Sukupuolen lisäksi en 
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ole etukäteen määritellyt kategorioita, jotka valitsen, sillä kategoria-analyysin kes-

kiössä on tuoda näkyväksi, mitkä kategoriat haastateltavat tuovat itse esiin. (Ruu-

suvuori 2001, 393.) 

 

5.3 Analyysin eteneminen 

 

Sain tutkimustani varten käyttööni valmiin aineistoin Koskettava koulu -hank-

keelta. Käyttämäni tutkimusaineisto koostui 19 litteroidusta opettajahaastatte-

lusta. Aloitin aineiston analysoinnin lukemalla aineiston huolella. Tämän jälkeen 

jäsentelin tekstiä ja etsin aineistossa toistuvia, oppilaisiin viittaavia kategorioita. 

Käytin apunani värikoodausta. Opettajat käyttivät oppilaista nimeämisiä lapsi, op-

pilas, tyttö, poika, tyyppi, murkku, nuori, pieni, iso, jätkä vanha ja teini. Näiden 

lisäksi opettajat puhuivat oppilaista luokka-asteiden mukaan, kuten vitosluokka-

lainen tai hellittelynimellä, kuten lutuna. Opettajat puhuivat lisäksi maahanmuut-

tajataustaisista oppilaista ja erityisoppilaista. Aineiston jäsentely auttoi minua 

hahmottamaan, mitkä kategoriat nousivat haastatteluissa esiin ylitse muiden ja 

mitkä kategoriaan liittyvät odotukset ja luonnehdinnat toistuivat.  

Kategoria-analyyttinen tarkastelu paljasti lukuisia erilaisia tapoja luokitella oppi-

laita. Erityisen selkeästi aineistossa nousi esiin oppilaiden kategorisointi tyttöihin 

ja poikiin. Opettajat liittivät tyttöihin muun muassa herkkyyden ja hoivavietin ja 

poikiin fyysisen kontaktin vertaisiin ja häiriköinnin. Kiinnostuin tutkimaan opetta-

jien sukupuolittavia kategorisointeja, sillä tulevana luokanopettajana pidän yh-

denvertaisuuden toteutumista yhtenä tärkeimmistä tavoitteistani opetuksessani. 

Sukupuolittuneiden käytäntöjen huomioiminen on olennainen osa tasa-arvokas-

vatusta. 

Lukiessani aineistoa pohdin, millaisia sukupuolittuneita kategorioita opettaja-

haastatteluissa tuotetaan ja millaisia sukupuolistereotypioita puheenvuoroissa 

vahvistetaan ja haastetaan. Perehdyttyäni aineistooni kunnolla, muodostin lopul-

liset tutkimuskysymykseni. Ensimmäisen tutkimuskysymykseni tavoitteena on 

selvittää millaisiin sukupulisidonnaisiin kategorioihin opettajat luokittelevat oppi-
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laita. Toiseksi tutkimuskysymykseksi muodostui, mihin muihin kategorioihin opet-

tajat luokittelevat oppilaita. Kategoriat, jotka nousivat toistuvasti esiin, olivat ikään 

liittyvät kategorisoinnit eli isot ja pienet sekä erityisoppilaat ja maahanmuuttajat. 

Lopuksi tarkastelin aineistostani vielä sitä, miten erilaiset eronteot kietoutuvat yh-

teen. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

Tässä osiossa esittelen tutkimustulokset. Olen jakanut analyysiluvut tutkimusky-

symysten mukaan. Ensin esittelen haastatteluissa esiin nousseita sukupuoleen 

liittyviä kategorisointeja. Sitten esittelen muita haastatteluissa ilmenneitä katego-

rioita ja niihin liitettyjä ominaisuuksia. Kolmannessa alaluvussa käyn läpi, miten 

erilaiset eronteot kietoutuvat toisiinsa. 

Kategoriat nousivat osin haastattelukysymyksistä. Haastattelussa kysyttiin muun 

muassa sukupuolen ja muiden erojen vaikutuksesta koskettamiseen. Opettajat 

viittasivat usein oppilaisiin joko ikään tai institutionaaliseen rooliin viittaavin kate-

gorisoinnein.  

 

6.1 Sukupuolittavat kategorisoinnit 

 

Koskettavan koulun opettajahaastatteluissa sukupuoli nousi toistuvasti esiin. Val-

taosassa haastatteluista opettajat luokittelivat oppilaita sukupuolen mukaan ja ni-

mesivät oppilaat sukupuolinimikkeillä. Sukupuolittuneita ilmauksia ja nimeämisiä 

löytyi aineistosta runsaasti. Opettajat puhuivat muun muassa tytöistä, pojista, jät-

kistä ja machoista. Yleisesti ottaen haastatteluihin osallistuneet opettajat liittivät 

tyttöihin ja poikiin erilaisia merkityksiä ja odotuksia. He esimerkiksi kertoivat, että 

koulun juhlissa tyypillisesti poikia kätellään ja tyttöjä halataan. Tyttöjä kuvailtiin 

myös herkiksi ja tunteitaan osoittaviksi. Poikia pidettiin käytökseltään haastavam-

pina. 

Myös mies- ja naisopettajia luonnehdittiin haastatteluissa eri tavoin. Naisopettajia 

luonnehdittiin äidillisiksi ja täten heidän oppilaihinsa kohdistuva kosketus nähtiin 

positiivisena. Miesopettajiin sen sijaan liitettiin seksualisoinnin pelko. Toisaalta 

väkivaltatilanteissa miessukupuoli koettiin auktoriteettina. Suurimmassa osassa 

haastatteluista, opettajat identifioivat itsensä joko naisiksi tai miehiksi. Osassa 

haastatteluista opettajat eivät tuoneet omaa sukupuoltaan esiin. Haastatteluiden 

perusteella sekä opettajan että oppilaan sukupuolella vaikutti olevan merkitystä 

sille, millä tavoin opettajat lähestyivät ja koskettivat oppilaita. Pieniä oppilaita oli 
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opettajien mukaan helpompi koskea, kun isompia. Isompien oppilaiden koettiin 

olevan itsenäisempiä ja tarkkoja reviiristään. 

Aineistossa opettajat sekä heijastavat vallalla olevia sukupuolinäkemyksiä ja yl-

läpitävät stereotypioita, että haastavat niitä. Osa opettajista ei maininnut haastat-

telussa yhtäkään sukupuolittavaa kategoriaa. Osa opettajista ilmaisi selvästi, 

ettei oppilaita voi lokeroida sukupuolen perusteella. 

Jokaisessa haastattelussa opettajilta kysyttiin, vaikuttaako oppilaan sukupuoli ta-

paan, jolla opettaja koskettaa oppilasta. Lähes kaikki opettajat vastasivat, että 

oppilaita kohdellaan samalla tavalla sukupuoleen katsomatta. Haastatteluissa 

opettajat kuitenkin luonnehtivat tyttöjä ja poikia hyvin eri tavoin. Onkin tavan-

omaista, että haastattelutilanteessa pyritään antamaan vastauksia, jotka ovat so-

siaalisesti hyväksyttyjä. Sukupuoli on ollut julkisissa keskusteluissa suuresti 

esillä, joka puolestaan voi lisätä painetta tietynlaisiin vastauksiin. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 1997, 202–203) 

Opettajat puhuivat haastatteluissa kahdesta sukupuolesta. Tainion ym. (2019, 5) 

mukaan opettajat mieltävätkin sukupuolen usein dikotomisesti. Sukupuolten vas-

takohta-ajattelu pitää sisällään usein myös olettamuksen heteroseksuaalisuu-

desta, joka puolestaan johtaa heteronormatiivisuuteen (Ylitapio-Mäntylä 2012, 

22.) Etenkin aikuisten silmissä tyttöjen ja poikien väliset kosketukset tulevat tul-

kituksi seksuaalisina. (Palmu 1999.) Kasvatusalan ammattilaisen tulee olla tietoi-

nen, että heteronormatiivinen arvottaa heteroseksuaalisuuden oikeaksi tavaksi 

ilmaista seksuaalisuutta ja tulee samalla sulkeneeksi pois eri seksuaalisia suun-

tauksia ja sukupuolen moninaisuuksia (Ylitapio-Mäntylä 2022, 22). 

 

 
6.1.1 Tytöt  

 

Tyttö- ja poikaoppilaisiin kohdistuu erilaisia olettamuksia ja odotuksia koulun ar-

jessa. Nämä olettamukset ohjaavat kasvattajien toimintaa. Koulussa tytöille ra-

kentuu erilaiset kulttuurisesti ja sosiaalisesti hyväksytyt roolit kuin pojille. Tyypilli-

sesti tytöille hyväksyttyjä rooleja ovat esimerkiksi ”kiltti” tai ”hiljainen” tyttö. Tässä 
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alaluvussa selvitän, mitä luonnehdintoja, olettamuksia ja odotuksia tytöistä nousi 

esiin tämän tutkimuksen opettajahaastatteluissa.  

Opettajahaastatteluissa tyttöihin liitetään hellyys, hoivaaminen, herkkyys, oma-

toimisuus ja tunteiden esittäminen. Tunteiden esittäminen näyttäytyy muun mu-

assa halailuna, käsikynkkää kävelynä ja kavereiden hiusten letittämisenä. Tyttö-

oppilaat myös poikkeuksetta hakevat opettajien mukaan enemmän kontaktia ai-

kuisiin.  

Opettajien haastatteluissa tyttöihin liitetään erilaisia alakategorioita ja ominai-

suuksia, kuten reippaus ja omatoimisuus. Opettajat rakentavat haastatteluissa 

tietynlaista tyttötyyppiä – reipasta tyttöä-. Cantellin (2010, 162) mukaan suoma-

laisessa kasvatuskulttuurissa reippautta, omatoimisuutta ja itsenäisyyttä pide-

tään hyveenä. Reippaus koettiin positiivisena ominaisuutena, kuten esimerkissä 

alla: 

-- ja sit useimmiten se oli reipas tyttö joka tuli ilmottamaan et mä oon sitten 

ton pari heh heh, no ootkos kysynyt häneltäkin, joo mä sanoin sille jo, selvä 

heh heh-- (Opettaja 14) 

 

Tutkimushaastatteluissa osa opettajista luonnehtii tyttöjä ratkaisukeskeisinä, kun 

taas pojat nähdään haavoittuvaisempina. Tyttöjen oletettiin pärjäävän ilman ai-

kuisen apua, kuten opettaja 14 kertoo. Tyttöjä luonnehdittiin myös kehittyneem-

miksi kuin poikia. Opettaja 10 kuvailee, että kuudesluokkalaisissa oppilaissa ke-

hityserot ovat selvästi esillä.  

 

--Et pienet tytötkin joilla on huoli niin sit niil on kuitenkin ratkaisu olemassa, 

mut ne pojat on vaan jotenkin sillon niin haavottuvaisia et kyllähän niitä 

sitten mielellään ottaa kainaloon tai paijaa päästä tai puhaltaa haavaan tai 

mikä se nyt on se suuri kriisi mikä on menossa. (Opettaja 14) 

 

--en tiiä onks niil sit missään muualla tai sillee, ei ainakaan näistä nyt, must 

tuntuu et noist kutosist varsinki ni noi tytöt kattoo niit poikii vaa sillee et ei 

hyväne aika -- ehkä siin rupee se kehitysero sit näkymää että ne niinku (.) 

ei oo kyl kauheen kiinnostavii välttämättä. (Opettaja 14) 
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Opettajahaastatteluissa tunteiden osoittaminen liitettiin tyttöihin. Tunteiden näyt-

täminen ja niistä keskusteleminen on yleisempää tyttöjen kuin poikien keskuu-

dessa. Etenkin surun ja herkkyyden näyttämisen ajatellaan olevan myös sallitum-

paa tytöille. Poikien herkkyyteen saatetaan liittää epäpoikamaisuutta tai tyttömäi-

syyttä, jonka vuoksi itkua ja surua tukahdutetaan. (Cacciatore & Koiso-Kanttila 

2010, 113.) Ylitapio-Mäntylän (2012, 86) mukaan tyttöjen itkeminen on sallittua, 

eikä se aikuisesta tunnu niin ahdistavalta ja vakavalta kuin poikien itku. Opettaja 

14 kuvailee yllä tytön huolta vähäpätöisempänä kuin pojan. Opettaja 12 liittää 

tyttöihin eläinrakkauden ja itkuherkkyyden.  

--sit ne (tytöt) itkee ku pojat tuolla jonku niiden karvamadon tuhoaa tai jo-

tain ni sit ne itkee krokotiilinkyyneleit ne on vielä sillai niinku ehkä eläinrak-

kaampia tai ne osottaa semmosta hellyyttä sitä eläintä kohtaan et pojat  

mä en oo ehkä nähny ainakaan sitä puolta sitte” (Opettaja 12) 

Opettaja 14 kuvailee tyttöjen osoittavan tunteita halaamalla ja kulkemalla lähek-

käin. Monet sukupuolijärjestystä kiinnostuneet tutkijat ovat huomanneet, että eri-

laiset ei-kielelliset hellyydenosoitukset ovat tytöille tärkeitä tapoja osoittaa ystä-

vyyttä (Ylitapio-Mäntylä 2012, 87.) 

--joo no tytöthän on sellasia et voi kulkee ihan kaulakkain tai käsikynkkää 

tai halata just silleen aamulla kun ne näkee parhaat ystävykset-- (Opettaja 

14) 

Aineistossani tytöiksi luokiteltujen oppilaiden kavereiden kanssa toimiminen näh-

dään pääsääntöisesti erilaisena kuin poikien. Toisin kuin pojat, tytöt eivät lähde 

tappeluihin ja fyysisiin leikkeihin mukaan. Sen sijaan tytöt nähdään aloitteellisem-

pina kosketuksen suhteen. Useassa haastattelussa tyttöihin liitettiin katego-

riasidonnaiset toiminnot, että tytöt halailevat, letittävät toistensa hiuksia ja käve-

levät käsikynkkää. Opettaja 1 kuvailee tyttöjen letittävän toistensa hiuksia ja ole-

van lähekkäin. Opettaja 14 kertoo tyttöjen hakevan kontaktia muun muassa no-

jailemalla ja silittämällä. 
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--ni tytöt letittää toistensa tukkaa, tai ku siin ollaan rappusilla, ni joku saat-

taa hieroa toisen hartioita ku ne kuuntelee, tai ihan sit semmoset niiku 

työnnetään kynää toisen korvaan, nenään ja siis minne vaan--(Opettaja 1) 

 

--pääsääntösesti tyttöjen on helpompi koskettaa toisiaan et sillä lailla ku 

tuol pihallakin he seisoo nii ne voi nojailla tai vaikka silittää et hei sulla on 

ihana uus pusero tai niinku hei tää takki tuntuu tosi pehmeeltä et se on 

niinku, se on, siinä ei oo niin jyrkkää sitä semmosta oman reviirin tuntua 

kun pojilla on. (Opettaja 14) 

Aineistosta nousee vahvasti esiin sukupuolen merkitys myös opettajan ja oppi-

laan välisessä kosketuksessa. Osa opettajista kertoi lähestyvänsä helpommin 

tyttöoppilaita. Esimerkiksi koulun juhlissa tai päivän päätteeksi oli tyypillistä, että 

tyttöjä halattiin ja poikia käteltiin. On kuitenkin huomioitava, että suurin osa haas-

tatteluihin osallistuneista opettajista identifioitutuu itse naiseksi. Opettaja 14 tun-

nistaa, ettei kaikki tytöt kuitenkaan pidä koskettamisesta. Kosketuksen välttely 

kuitenkin liitetään puheenvuorossa poikamaiseen käytökseen. 

--et joku tyttö voi tulla ihan vaan kyhnyttämään viereen et mitä sä teet ja 

niinku nojaa kylkeen ja sillon niinku tajuu et hällä on nyt sellanen hetki et 

pitää olla jonkun toisen lähellä-- (Opettaja 14) 

 

--nimenomaan niin että halattuu sit ehkä tyttöoppilaita ja käteltyy poikaop-

pilaita jossai jossai todistustenjaossa tai muussa-- (Opettaja 17) 

 

--se ei mene ihan edes silleen tyttö-poikajaolla vaan kyl siin on ihan, tiedän 

et on myös tyttöjä jotka vähän jäykistyy kun heitä koskettaa tai ottaa kai-

naloon tossa kun seistään ruokajonossa jos mä meen viereen seisomaan 

ja otan kainaloon et hei mites tota nyt joku asia niin huomaan et toisella 

menee, et lihakset jännittyy ja sitten, mut usein se on kyllä tässä vaiheessa 

noi pojat. (Opettaja 14) 

 

Haastatteluaineistosta kävi ilmi, että tyttöoppilaisiin liitettiin myös hellyys ja hoi-

vaaminen. Kulttuurissamme tietynlainen oleminen ja toimiminen näyttäytyy joko 

feminiinisenä tai maskuliinisena tekona. Kautta aikain hoivaa ja huolehtimista on 
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pidetty naisten luonnollisena osaamisena. Naisia on pidetty myös herkempinä 

aistimaan toisten tunteita ja tarpeita. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 24.) 

--koskettaminen no onhan ne pikkusen on hellempiä pikkusen enemmän 

lohduttavia joo ja pikkusen enemmän halaavia --  sit ne antaa eläimille niil 

on paljon semmosia pieniä leluja ne antaa sille elämille semmosille pienille 

petzeille tai niille nukeille antaa hellyyttä-- (Opettaja 12) 

 

Äitiyden vuoksi naisilta oletetaan hoivaamisen ja huolehtimisen tulevaan luon-

nostaan. Ylitapio-Mäntylä (2012, 24) muistuttaa naiseuteen, että yhtä lailla on 

miehiä, jotka ovat helliä ja osaavat hoitaa lapsia ja joille toisista huolehtiminen on 

luontevaa. Perinteisillä ajattelu- ja toimintamalleilla voi olla hyvinkin kauaskantoi-

sia vaikutuksia muun muassa ammatinvalintaan. Naiset ovat ylikorostettuina hoi-

totyössä ja lasten kasvatuksessa. Hoivavietin liittäminen naiseuteen pitää yllä 

tätä sukupuolijärjestelmän tuottamaa jakoa. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 24.) 

 
 
 
 

6.1.2 Pojat 

 

Tässä alaluvussa selvitän, mitä olettamuksia ja odotuksia pojista nousi haastat-

teluissa esiin. Poikiin viitattiin aineistossa poikien lisäksi jätkinä. Aineistosta löytyi 

suuri määrä viittauksia siihen, että poikuuteen liitetään olennaisesti energisyys ja 

aktiivisuus, fyysiset leikit, työrauhahäiriöt, oman tilan tarve mutta toisaalta lähei-

syyden tarve vertaisvuorovaikutuksessa. 

Aineiston perusteella oppilaan sukupuolella koetaan olevan vaikutusta vuorovai-

kutukseen. Poikia kuvaillaan levottomaksi, kuten opettaja 2 ja opettaja 10 kuvai-

levat alla. 

--mut et jos mulla olis vaan pelkästään poikia ryhmässä, niin kyllä mun 

pitäs, et mä ehkä arvioin sitä tilannetta et tarviinko mä esimerkiks sinne 

luokkaan apua, niinkun siis ylipäänsä jonkun  avustajan tai pitääkö 

sieltä poistaa joku oppilas kokonaan siitä ryhmästä pois. (Opettaja 2) 
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--yhtenä vuonnaki oli sellaset seiska- niinku sellane poikaluokka se oli jotai 

iha järkyttävää siel tunneilla ja nehän siis aika usein niinku vaan yritettiin 

istua hiljaa tekemättä mitään ku se ei meinannu niilt onnistua? -- ja niil oli 

kyl vauhtii ja vaarallisii tilanteita -- ehkä enemmän sit sellast juoksentelua 

ja sellast sekoiluu sitte niinku  -- siihenhä tää kaikki tähtää et pysyttäs hen-

gissä-- (Opettaja 10) 

 

Haastatteluissa nousi esiin poikien oman tilan ja reviirin tarve. Pojat hakivat tyt-

töjä vähemmän fyysistä kontaktia opettajiin. Opettaja 12 kertoo, etteivät poikaop-

pilaat halaa opettajaa spontaanisti toisin kuin tytöt. Opettaja 14 kuvailee poikien 

oman reviirin rajan olevan selkeämpi kuin tytöillä.  

--joskus joku tulee (halaamaa) ehkä useimmiten tytöt. Emmä usko et onko 

mun luokan pojat on tullu halaamaan tollai niinku spontaanisti. (Opettaja 

12) 

-- siinä ei oo niin jyrkkää sitä semmosta oman reviirin tuntua kun pojilla on, 

et se on ehkä pojilla paljon selkeempi se et ketkä voivat ylittää sen reviirin 

rajan et tytöt ei ehkä niinkään, et toki on niitäkin tyttöjä jotka sanoo et älä 

älä älä mut että ehkä se on enemmän kuitenkin tytöille luontaista. (Opet-

taja 14) 

--no se vähän riippuu lapsesta ja riippuu tilanteesta, et tota sanotaan et 

pojat ehkä mieluummin antaa vaan kättä et sori mutta tytöt saattaa hala-

takin-- (Opettaja 14) 

Opettajat kertovat myös itse oskevansa poikia eri tavalla kuin tyttöjä. Siinä missä 

perjantain päätteeksi tai todistustenjaossa tyttöjä halattiin, annettiin pojille läpsy 

kädelle tai kosketus olkapäälle. Opettaja 17 kertoo halaavansa tyttöjä ja kättele-

vänsä poikia todistustenjaossa. Opettaja 3 kertoo hakevansa kontaktia poikiin 

leikkimielisen painin avulla. 

--nimenomaan niin että halattuu sit ehkä tyttöoppilaita ja käteltyy poikaop-

pilaita jossai jossai todistustenjaossa tai muussa-- (Opettaja 17) 

 

-- Poikien kohalla ottaa vähä niinku siitä kaulan alta ikään ku kuristusot-

teen, niinku semmosen leikkimielisen että nyt sä oot mun vanki tai nyt sä 
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oot mulla tässä ja sitte että en päästä sua, et nyt mä oon tässä poliisi ja 

mä oon ottanut sut kiinni. En mä sano et mä oon poliisi, mut et siis että ne 

pojat tietää et se on vähä semmone painiote-- (Opettaja 3) 

Toisaalta opettajien haastatteluissa nousi esiin myös poikien läheisyyden tarve 

vertaisvuorovaikutuksessa. Poikien välittämisen osoittamisessa korostui leikilli-

nen painiminen ja härnääminen. Valtaosa opettajista kertoo, että pojat kestävät 

ronskimpaa kosketusta kuin tytöt. Jatkuva fyysinen nahistelu ja tappelu on tyypil-

listä ala- ja yläkoululaisille pojille. Nahistelu nähdään maskuliinisena tekona, jolla 

todistetaan maskuliinisuutta ja sosiaalista statusta. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 24.) 

Opettajahaastattelujen perusteella pojat ottavat usein fyysistä kontaktia toisiinsa. 

Joissain tilanteissa leikkitappelut ajautuvat tositappeluiksi. 

 

-- oikeesti ku ne ne pojat möyrii ei ne tytöt tuolla möyri yleensä kyllä ne 

joskus kantaa reppuselässä toista mut ei niil oo nii ei ne niinku möyri tossa 

niinku kolme päällekkäin tossa kun pojat ja mun mielestä ne hakee sitä 

semmost jotain miestä ittessään että minkälainen miehenä mä oon. (Opet-

taja 12) 

 

-- poikien leikit on kuitenkin aika fyysisiä, nii se on vaikee sanoa et onkse 

sitten se sallittu muoto semmonen fyysinen et me pelattiin jalkapalloa ja 

sit ne on kuitenkin jotenkin kekona jossakin että ne hakee sen ehkä tar-

peen fyysiseen läheisyyteen jotenkin pelin tai leikin kautta” (Opettaja 14) 

Haastatteluista löytyi myös mainintoja, joissa poikien kerrottiin häiriköivän tyttöjä. 

Poikien tyttöihin kohdistama sanallinen tai kehollinen häirintä voi olla osa koulun 

arkisen heteronormatiivisuuden ylläpitämistä (Tainio ym. 2019). Opettaja 17 ku-

vailee tilanteita, joissa poikaoppilas on häirinnyt tyttöoppilasta koskettamalla tätä 

luvatta. 

--jos on ollu tämmösii häirintätilanteita että joku poika yleensä poikaoppilas 

on koskenu johonki tyttöoppilaaseen sillä taval et se ei oo ollu mukavaa ni 

tottakai silloin käydään niinku läpi-- (Opettaja 17) 
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Oppilaiden keskuudessa eri sukupuolten välinen koskettaminen tai sen välttely 

tulkittiin tyttöjen ja poikien välisenä ihastumiskäyttäytymisenä. Hetero-oletus il-

menee yhteiskunnan eri käytännöissä hyvin vahvasti. Kasvatuksen ammattilai-

sen on tärkeää tiedostaa, että yleinen vahva hetero-oletus ei tarkoita sitä, että 

jokainen oppilas on hetero. (Ylitapio-Mäntylä 2012, 23.) Opettajat 10 ja 14 kuvai-

levat tyttöjen ja poikien välistä kanssakäymistä mielenkiinnon osoittamisena. 

 

--ja sitten taas tyttöjen ja poikien välillä on selvästi kehittynyt nyt semmo-

nen ensimmäinen mielenkiinto minkä ensimmäinen vaihe on se ettei voi 

todellakaan olla lähelläkään ja sit seuraava vaihe on jo vähän enemmän 

toisen tyyppistä (Opettaja 14) 

 

--ja siin ne (tyttö ja poika) piti kädestä toisia ja heil on kuulemma joku täm-

mönen pieni romanssi ollu tässä nyt se on ilmeisesti ohi—(Opettaja 10) 

 

 

 

6.2 Muut kategoriat 

 

Tässä alaluvussa esittelen opettajahaastatteluissa esiin tulleita muita oppilaisiin 

liitettyjä kategorioita. Keskeisiksi kategorioiksi valikoituivat ikään liittyvät katego-

risoinnit, erityisoppilaat sekä maahanmuuttajataustaiset oppilaat. Lisäksi esitte-

len, miten sukupuoli kietoutuu yhteen näiden kategorioiden kanssa. 

 

 
6.2.1 Ikään liittyvät kategorisoinnit 

 

Aineistosta nousi säännöllisesti esille erilaisia ikään liittyviä kategorisointeja, ku-

ten lapset, nuoret, murrosikäiset, isot ja pienet, ysiluokkalaiset, kakstoistavuoti-

aat, kuudesluokkalaiset, alkuopetusikäiset, esimurkut, murkut. Eniten opettajat 

käyttivät ikään liittyvistä kategorisoinneista nimeämisiä pieni ja iso. Joissain ta-

pauksissa kategorisoinnit pieni ja iso liittyivät ainakin osittain myös oppilaan ko-

koon, kuten sitaateissa alla: 
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--se riippuu miten niihin puuttuu niin, niin minkäikäsiä ja minkäkokosia nää 

oppilaat on, mut pienempien kanssa ehkä siin on se, et niiku pyrkii mene-

mään just fyysisesti väliin, jaa sitten isompien kanssa oikeestaan, -- pyrkii 

ottamaan sellasen otteen, että sillä sanomisella on jonkinnäköinen vaiku-

tus siihen oppilaaseen. (Opettaja 2) 

 

--Mä meen väliin, vaikkei varmaa enää pitäis, koska pojat alkaa olee sen-

kokosii, jo nii isoja, mut et meen ja työnnän molempia eri suuntiin käsilläni-

- (Opettaja 1) 

 

Pieniin oppilaisiin liitettiin söpöys, herttaisuus, läheisyydenkaipuu, sylintarve, 

huomionkipeys sekä riitatilanteet. Suurimmassa osassa haastatteluista opettajat 

eivät tarkentaneet minkä ikäisiä oppilaita he tarkoittavat pienillä. Kuitenkin, muu-

tamassa haastattelussa opettajat tarkensivat pienien olevan alkuopetusikäisiä. 

 

--yleensä on kyse pienistä oppilaista et semmosista alkuopetusikäsistä op-

pilaista— (Opettaja 5) 

 

--no pienet joo mä luulen et ykköset ku se on vaa niinku jotenki luontavaa 

näil ykkösillä et ku ne on itte semmosii et ne tulee lähelle-- (Opettaja 18) 

Ikä nousi puheenaiheeksi usein silloin, kun opettajilta kysyttiin haastatteluissa, 

vaikuttaako oppilaan ikä siihen, millä tavoin opettaja tätä koskettaa. Lähes kaikki 

opettajat kertoivat haastatteluissa, että pienet alakoululaiset oppilaat hakeutuvat 

syliin sukupuolesta riippumatta. Pieniin oppilaisiin liitettiin läheisyydenkaipuu ja 

sylintarve. Opettajat luonnehtivat pieniä oppilaita hyvin huomionkipeiksi. 

--no pienemmät oppilaathan roikkuu kuin takiaiset heh he se on niinku pi-

kemminkin vähän ongelmallista-- (Opettaja 14) 

 

--Aika paljon näitten pienten kaa myös sitä et ne lapset tulee koskettaa 

mua. (Opettaja 18) 
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--Mut se on niinku tosi tärkee juttu varsinki pienemmille oppilaille ni se on 

niinku semmonen halaaminen ja ja kätteleminen ja tämmönen huomioimi-

nen ni he on niinku todella aikuisenkipeitä myöski täällä--(Opettaja 17) 

 

Kiusaamistilanteet ja tappeleminen liitetään useimmiten pieniin oppilaisiin. Myös 

Cantell (2010, 160) on havainnut, että erityisesti pienillä lapsilla ristiriitaiset tilan-

teet ja pettymykset aiheuttavat usein itkua ja suuttumista. Usein tilanteisiin liittyy 

tunne epäoikeudenmukaisuudesta ja epävarmuus siitä, mitä tilanteessa tapahtuu 

ja miten tulisi toimia. (Cantell 2010, 160.) 

 

--et sitte tietysti iän myötä se vähenee, et mitä pienempiä lapsia sitä enem-

män näkee et ne on kasassa siellä-- (Opettaja 13) 

 

--varsinki pienten kanssa on ollu semmonen et kun liikuntatunnit on aika 

fyysisiä muutenkin ja siin tulee välillä vähän semmosta ei niin kauheen 

kivaa koskemista kun muksitaan, ja sitten joko vahingossa törmäilee tai 

sitten niinku hermostuksissaan jossain leikissä. (Opettaja 14) 

Valtaosa opettajista luonnehtii pieniä oppilaita myös suloisiksi, herttaisiksi ja sö-

pöiksi. Psykologian tieteenalan tutkimusten mukaan pienten lasten kasvojen piir-

teet herättävät ihmisessä kiinnostuksen ja hoivavietin. Mitä pienempi lapsi on ky-

seessä, sitä voimakkaampi hoivaamisen tarve syntyy. (Borgi ym. 2014.) Osa 

opettajista kertoi pienten oppilaiden herättävän äidillisiä tunteita. 

Mul on pieniä oppilaita ni pienet oppilaat on jotenki niin herttasia ja sulosia-

- (Opettaja 19) 

Opettajat eivät tarkentaneet sitä, missä kohden pienen ja ison oppilaan välinen 

raja kulkee. Joissain haastatteluissa isoiksi oppilaiksi luonnehdittiin kuitenkin vii-

desluokkalaisia ja sitä vanhempia oppilaita.  

--mut sit taas jossain niinku isommilla niinku oppilailla tavallaan sitte kyl 

mä varmasti tuol vitosesti ylöspäin olisin jo niinku merkittävästi niinku va-

rovaisempi siinä että just ku kaikilla lapsilla ja nuorilla ei oo niinku se sama 
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sama että kaikki ku osa kokee sen niinkun osa voi kokee tungettelevaks 

ja osa taas sitte osalle se on ihan ookoo ja luontaista. (Opettaja 18) 

--joo kyllä kyl siin ne semmoset nuhjaamiset ehkä on pienempien juttuja 

enemmän mut välillä isot ja pienet on niinku sanotaan et kummioppilaat 

esimerkiks meil on vitoset usein ollu kummeina niin tota ne pienet sitte 

aika lailla roikkuu niissä ja joskus se on jo vähä häiritsevääki että niiden 

pitäs saada olla rauhassa-- (Opettaja 19) 

Pieniä ja isoja oppilaita vertaillaan jonkin verran toisiinsa. Opettajat korostavat, 

että tietyt koskettamisen tavat toimivat pienillä oppilailla, mutta eivät tulisi kuuloon 

isommilla oppilailla. Opettajat 6 ja 18 kuvailevat tilanteita, joiden soveliaisuus riip-

puu oppilaan iästä. 

 

--et kyl tämmönen alkuopetusikänen on vielä aika vastaanottavainenkin ja 

hakeeki sitä koskettamista mutta sun pitää kasvaa sen lapsen mukana, 

semmonen mikä on pienempänä ehkä kaivannut sitä enemmän ja ha-

kenutkin sitä kosketusta enemmän niin se saattaakin muuttua siinä jossain 

vaiheessa niin että se ei tunnukaan enää hänestä kivalta. (Opettaja 6) 

 

-- no kyl se ikä vaikuttaa, että kyl mä niinku pienempiä oppilaita varmasti 

niinku luontevammin esimerkiksi halaile n--  mut en mä noita murrosikäsiä 

sit oikeestaan enää mee juurikaan sillä tavalla halailemaan, et kyllä mä 

voin heitä tsempata vaikka just johonkin olkapäähän koskettamalla mut et 

he on aika helposti sit semmosii et mä tiedän et he ei tykkää et heitä kos-

ketetaan -- (Opettaja 18) 

 

-- no siis  kauheest riippuu tietysti tästä minkä ikäsii ne lapset on et mun 

mielest ku nää on näin pienii ni se (koskettaminen) on hirveen luontevaa 

hirveen monenlaisis tilanteis, mut tottakai ois täysin eri asia se että jos ne 

ois ysiluokkalaisia. (Opettaja 18) 

Isojen oppilaiden koskettamisen vaikeutta selitetään aineistossa vanhempien op-

pilaiden oman reviirin tarpeella. Varhaisnuoruudessa puberteetti aiheuttaa nuo-

ressa usein itsenäistymistarpeen. Nuori pyrkii irtautumaan vanhemmistaan ja 
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muista aikuisista ja kaipaa usein enemmän omaa tilaa.  (Aalberg & Siimes 2007, 

68–70.) Isoihin oppilaisiin liitettiin itsenäisyys ja omatoimisuus. Itsenäisyyden ko-

ettiin lisääntyvän oppilaan kasvun mukana. 

 

--sit just tommosii eka-tokaluokkalaisia ni ykski poika joka mul on nytte tos 

vitosella ni sillon ku mä otin ton luokan kakkosella, se aina ku se tuli kysy-

mään jotain neuvoa siit opettajanpöydän takaa ni se punkes syliin istu-

maan -- ja siinä piti sit niiku silittää, ei se sitä todellakaa enää tee  

et ehkä se kolmannella oli jo sit ni se ei sitä tehny enää nii paljoo--(Opettaja 

13) 

--taikka sitte jo niinku tässäki se että varmasti niinku et mä oletan et se 

halaaminen vähentyy ajan myötä luontaisesti—(Opettaja 18) 

 

--kyllä se riippuu iästä että sitte kun ne tulee tähän niinku kakstoistvuotias 

et emmä nyt et jos mä sanoisin niille uskonnonoppilailleni kuudesluokka-

laislle et opettajaa voi halata ni mä en usko että mä nyt vielkään ni saisin 

kauheen monta halausta enkä mä haluu semmosta se olis vähän noloo ku 

ei se menis tavallaan niiden psyyken yli (Opettaja 12) 

 

--siinä näkyy myöski esimerkiks se ikä että mitä pienempiä oppilaita ni sen 

enemmin he haluaa ehkä semmosta fyysistä kontaktia, mutta sitte ku toi 

murrosikä lähestyy ni se on ilman muuta selvä että siinä tulee se oma re-

viiri ihan eri lailla.” (Opettaja 7) 

 

Opettajien haastatteluissa vanhempien oppilaiden tarve aikuisen läheisyyteen 

nähtiin jopa normaalista poikkeavana. Opettaja 8 ja 3 kuvailevat tilanteita, jossa 

iso oppilas normaalista poikkeavasti tarvitsee opettajalta läheisyyttä. 

 

-- niin kauan ku lapsi sitä tarvii nii se käy, ja kyllähän täs välil niinku ku toi 

yks tyttöki on tos jo kakstoista mut hän on hirveen sellanen lapsekas et 

hän aamul tulee aina halaamaan ja päivän loputtuu aina halaa--(Opettaja 

8) 
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--Ja sit mä silitin sen päätä vaik se on ihan kuudesluokkalainen ja sanoin 

pitäsköhän sun nyt kuule lähtee kotiin et sä oot tosi kurjassa kunnossa. 

(Opettaja 3) 

Opettajien haastatteluista löytyi mainintoja myös murros- ja teini-ikäisistä oppi-

laista. Murrosikäisiksi tai esimurrosikäisiksi luokiteltiin viides- ja kuudesluokkalai-

set. Murrosikäisiä luonnehdittiin hyvin samalla tavalla kuin isoja oppilaita. Teinei-

hin liitettiin erityisesti tunteiden osoittaminen, kuten halailu. 

 

Nää viidesluokkalaiset on nyt siinä semmosessa halailuiässä, et se on 

niinku heistä hienoo niinku isot teinit halailee nykyään se on tullu sem-

moseks selvästi uudeksi tavaksi-- (Opettaja 14) 

 

--Sitte tää kuudennes luokka se on mielenkiintosta ku nehän on esimurk-

kuja jo-- (Opettaja 12) 

 

--Mut jotenki mä koen sen erityisesti näiden esimurkkujen kanssa tai murk-

kujenki kanssa se ois must tosi tärkee et näkis niinku jokasen ja et opettas 

niit sanoon sanoon kaunista-- (Opettaja 12) 

Opettajat puhuivat teineistä myös silloin, kun oppilaat toimivat ei-toivotulla tavalla. 

Opettaja 10 luonnehtii erilaisia tilanteita, joissa teinit toimivat hyvien tapojen vas-

taisesti, kuten pitävät huppua päässään. Huonoa käytöstä selitettiin myös alka-

valla teini-iällä. 

--sitte että varsinki isompien oppilaiden kans et noi rupee aika teinii ole-

maa noi tytöt jo että  ehkä siin ei ainakaa haluu semmost niinku ja myöski 

kaikki jutut lähtee oppilaiden kesken semmoset ihan väärätki ideat lähtee 

aika nopeesti leviämään— (Opettaja 10) 

--jos on sillee tosi  sellane huppu pääs -teini ni ei sitä nyt ihan ensimmäi-

senä lähe sinne kaulailemaan et antaa sille vähän tilaa-- (Opettaja 10) 

--no sit se) sit se kyl lopulta meni murjottamaan tonne seinän vieree, sil on 

vissiin vähä teini-ikä puskee päälle et muutki opettajat sano et no sil on nyt 

ollu vähä vaikeeta täs pari viikkoo—(Opettaja 10) 
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Samanlaista pohdintaa löytyy myös opettajan 14 haastattelusta. Opettaja 14 ku-

vailee, kuinka teini-ikäiset ovat alkaneet puhumaan koulussa pedofiileistä.  

 

--siinä vaiheessa ku rupes tulee nää tämmöset pedofiilijutut et ja sit ku näitten 

teini-ikästen lasten sanastoon niihin ilmesty, sehän on loppujen lopuks aika uus 

et lapset puhuu tämmösiä—(Opettaja 14) 

 

Seksualisoinnin pelko nousee esiin useassa eri haastattelussa. Opettajat käyttä-

vät oppilaasta kategoriaa teini, murrosikäinen, murkku, esimurkku tai esimurros-

ikäinen etenkin silloin, kun he haluavat tuoda esiin, että myös lapsi on seksuaali-

nen yksilö. Aromaan ja Kinnusen (2013, 172) opettaja joutuu nykyään miettimään 

tarkkaan, millä tavalla uskaltaa koskettaa oppilasta, tai uskaltaako koskettaa ol-

lenkaan. Ahdistelutapaukset ovat puhututtaneet mediassa viime vuosina ja he-

rättäneet keskustelua myös opettajien keskuudessa. Mediassa opettajan työhön 

kuuluvaa kosketusta on käsitelty lähinnä seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai liial-

lisesta kurinpidosta uutisoidessa. (Aromaa & Kinnunen 2013, 172.) Opettajien 

haastatteluista löytyy useita mainintoja isompien oppilaiden koskettamisen on-

gelmallisuudesta. 

 

--isompien kanssa ni varmaan ois just vielä niinku varovaisempi mut et just 

tämmöset kättelyt nyt on ihan fine mut et just sillai et varmaa oisin kuitenki 

kohtuullise varovainen sit semmoses muussa koskettamisessa-- (Opettaja 

18) 

 

--siinä vaiheessa ku rupes tulee nää tämmöset pedofiilijutut et ja sit ku 

näitten teini-ikästen lasten sanastoon niihin ilmesty, sehän on loppujen lo-

puks aika uus et lapset puhuu tämmösiä, niin sit se et pakkohan meidän 

on täällä voida koskea-- (Opettaja 14) 

 

--isompien oppilaiden kanssa täytyy tietyst tämmösis tilanteis olla aina 

aina aika herkkä et et heijän kanssa se se koskettaminen ei oo ehkä nii 

yksinkertanen asia-- (Opettaja 17) 
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Seksualisoinnin pelko ja koskettamisen varovaisuus liitettiin erityisesti vanhem-

piin tyttöihin ja miesopettajiin. Tässäkin haastattelussa opettaja 12 kertoo oppi-

laan olevan nimenomaan murrosikää lähestyvä. Opettaja 12 kategorisoi oppilaan 

esimurkuksi korostaakseen oppilaan ja opettajan koskettamisen ongelmalli-

suutta. Tainion, Heinosen, Karvosen ja Routarinteen (2019) mukaan opettajien 

suhtautuminen koskettamiseen vaihtelee oppilaan sukupuolen, iän ja etnisyyden 

mukaan. Mitä vanhempi lapsi on kyseessä, sitä ongelmallisemmaksi opettajat 

kokevat koskettamisen. Isompien oppilaiden kohdalla miespuolisten opettajien ja 

tyttöjen koskettamiseen liittyi jännitettä vääristä tulkinnoista. 

 

Tää kysymys on isompi miesopettajalle, että voiko ne olla halailemas  mur-

rosikää lähestyviä tyttöoppilaita tai (tänkään) ikäsiä niinku esimurkkui kyl 

ne joutuu varmaan miettimään sen niinku tai toivon mukaan miettivätki sen 

niinku et onko ne ihan selkeesti opettajana siinä vai mitä on meneillään. 

(Opettaja 12) 

 

--no ehkä siin just kans et et jos on niinku krhm vaikka just mies ja sit on 

niit teinityttöjä ni vähä et mikä se on se ilmapiiri siellä-- (Opettaja 10) 

--joskus oli semmonen että et tota yks miesopettaja niiku jatkuvasti piti 

reppuselässä ja sylissä tommosii niiku viides-kuudesluokkalaisii tyttöjä ja 

sit niiku mietittii sitä että et onks se ookoo -- (Opettaja 13) 

 

Pienet pojat 

 

Opettajien haastatteluista löytyi mainintoja pienistä pojista. Pieniin poikiin liitettiin 

avuntarve, läheisyydenkaipuu ja avuttomuus. Opettaja 14 kuvailee pientä poikaa 

avuttomimmaksi olennoksi maan päällä. 

 

--hellyyttävimpihän tai niinku sellasia jotka herättää sellaset äidilliset tun-

teet on pienet pojat, et ku niil on huoli, semmosel pienel eka tokaluokan 
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pojal ku on huoli niin sehän on sellanen, se on ehkä avuttomin olento maan 

päällä-- (Opettaja 14) 

 

Eräs valmistavan luokan opettaja kertoo pienestä pojasta, joka oli tullut Suomeen 

ilman äitiään. Opettajan puheesta käy ilmi, että opettaja tarkoittaa pienellä ikää, 

sillä hän kuvailee oppilasta isokokoiseksi. Naispuolinen opettaja kertoo, kuinka 

kokee oppilaan ylittävän sopivan koskettamisen rajan roikkuessaan ja halates-

saan tätä. Hän kertoo sanoneensa pojalle, että tämä on jo iso poika, jonka vuoksi 

toiminta on epäsopivaa. Opettajan puheesta voi tulkita, että isokokoinen poika 

saattaa näyttää ikäistään vanhemmalta, jonka vuoksi tämän läheisyydenkaipuu 

tuntuu opettajasta kummalliselta ja epäsopivalta.  

 

--mul oli yks poika joka oli ilman äitiä täällä suomessa pieni poika ja hän 

niinku tulee tosi lähelle ja hän roikkuu kädessä ja hän on jo aika isokoko-

nen mut kaipaa ihan hirveesti sitä läheisyyttä ja hali- ja juttuseuraa-- (Opet-

taja 8) 

 -- 

sä oot poika ja tota sä oot jo niin iso poika ja näin ei voi niinku tehdä. Mut 

se varmaan juontaa sielt hänen, hänen historiastaan et hänel on ollut aika 

rankka se polku ja ilman äitiä sit täällä suomessa. (Opettaja 8) 

 

Myös muissa opettajien haastatteluissa pienten poikien kerrottiin hakeutuvan sy-

liin. Opettaja 11 kertoo, kuinka pienet pojat kyllä tulevat yhä syliin, mutta viides-

luokkalaiset eivät. Opettaja 11 kuvailee, että jopa kakkosluokkalaiset pojat saat-

tavat tulla syliin, mikä kielii siitä, että jo kakkosluokkalaisia pidetään melko van-

hoina tulemaan syliin.  

 

--kyllä pienet tulee herkemmin et jopa kakkosluokkalaiset pojat voi tulla 

syliin istumaan mutta ykskää viidesluokkalaine oo enää tullu-- (Opettaja 

11) 
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Isot pojat 

 

Opettajat kategorisoivat oppilaita haastatteluissa myös isoiksi pojiksi, teinipojiksi 

tai jätkiksi. Opettajien valitsema kategoria oppilaille kertoo paljon siitä, mitä he 

haluavat tuoda esiin oppilaasta. Isoihin poikiin opettajat liittävät oman reviirin tar-

peen ja itsenäisyyden. Vertaisten kesken isot pojat hakevat kontaktia leikillisen 

nahistelun ja painimisen avulla. Isojen poikien kerrottiin olevan myös opettajan 

apuna riitatilanteissa, kuten opettaja 4 kertoo. 

--ne sit ne toiset isot pojat on sit pysäyttäny yleensä sen tappelun et mä- 

et sillon mä en o pystynyt auktoriteetil välttämättä sitä lopettaa-- (Opettaja 

4) 

Isojen poikien kerrottiin Opettaja 4 kuvailee alla, kuinka isoille pojille halaukset 

eivät tunnu kovin luonnolliselta.  

-- sillon ku oppilas on viimestä päivää se lähtee pois koulusta tai loma al-

kaa ni sillon oppilaat monesti haluaa sen halauksen vaikka mull on ollu 

paljo esimes aika- isojaki afgaanipoikia joille se -- sei tunnu luonnolliselta 

mut he kuitenki haluis sen viimesen halauksen enneku he lähtee tonne 

mailmalle-- (Opettaja 4) 

 

Samanlaista pohdintaa oli muissakin haastatteluissa. Opettaja 6 kuvailee poik-

keavana, että isotkin jätkät kaipaavat opettajan kannustavaa ja rauhoittavaa kos-

ketusta. Isolle jätkälle ei ole tyypillistä aikuisen tarve, ja sana jätkä tuntuukin pitä-

vän sisällään äijämäisyyden.  

--jotku kaipaa sitä vielä kutosenaki ihan isoina jätkinä nii nii he kaipaa sitä 

varsinki sitä kannustavaa ja rauhottavaa kosketusta kaipaakin-- (Opettaja 

6) 

Opettaja 4 esittää puheenvuorossaan näkemyksensä siitä, että opettajan tulee 

tuntea oppilaansa, mikäli koskettaa tätä. Hän kertoo, ettei etnisyydellä tai uskon-
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nolla ole niin suurta merkitystä kuin oppilaantuntemuksella. Hän kuitenkin mainit-

see, että muslimipoikien kanssa täytyy olla varoivaisempi. Hän korjaa puheensa 

ja tarkentaa tarkoittavansa isoja poikia.  

--Ei se o ninkun mistään uskonnosta eikä etnisyydestäkää kii et kyl se on 

enemmän siit oppilaan tuntemuksesta kiinni, mutta kyllä mä olen varovai-

sempi kosketuksen kanssa esimerkiks muslimipoji- isoille pojille-- (Opet-

taja 4) 

Opettaja 9 kuvailee, kuinka iän kanssa koskettaminen muuttaa muotoaan. Hän 

toteaa, että isojen poikien kanssa korostuu leikillisyys ja rohkaiseva koskettami-

nen. Opettaja 2 kuvailee teini-ikäisten poikien keskinäistä kosketusta rajuksi, 

muttei pahantahtoiseksi. Opettaja tulee samalla liittäneeksi teiniyteen toisten här-

näämisen ja toisaalta sen, että teini-ikäisten käytökseen joutuu opettaja usein 

puuttumaan. 

 

--Kyl se lapsi viestii ja se tulee itse lähelle jos se haluu et koskettaa tai 

pyytää tuu mun viereen istumaan tai-- joo kyllä isotki pojat ni kyl ne et se 

on ehkä muuttaa sillai muotoaan et se on vähän semmone leikilline niinku 

kyynerpäällä tönäsy tai semmonen lempee taputus olkapäälle et jess nyt 

menee hyvin sen typpine-- (Opettaja 9) 

 

--no mä opetan aika paljon teini-ikäsiä poikia, joiden keskinäiseen koske-

tukseen joutuu niinkun puuttumaan et välillä se on vähän semmost raisua, 

ei välttämättä pahantahtosta, mut sellasta vähän niiku toisten härnää-

mistä, jossa molemmat saattaa olla niiku mukana. (Opettaja 2) 

 

Samankaltaista pohdintaa isojen poikien leikillisestä härnäämisestä oli myös 

opettajan 17 haastattelussa. Opettaja 17 kertoo, kuinka pienluokan isot pojat ha-

kevat huomiota opettajalta esimerkiksi huumorin avulla. 

--tääl nyt on muutama semmonen just noit pienluokan isoi poikia jotka 

saattaa just jotain tulla koputteleen olkapäähäni tai niinku taputtamaan vä-

hän jotenki tai tällästä  ja heittää jotain läppää--(Opettaja 17) 
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6.2.2 Erityisoppilaat 

 
 

Opettajat kohtaavat työssään päivittäin erilaisia oppilaita. Erityisyyden ja tavalli-

suuden välinen raja on kuitenkin häilyvä. Syksyllä 2020 tehostettua tai erityistä 

tukea sai viidesosa peruskoululaisista (Tilastokeskus 2021). Tutkimusaineiston 

kategoria-analyyttinen tarkastelu paljasti erityisoppilaisiin liitettyjä käsityksiä. 

Haastatteluissa käyty keskustelu sisälsi vertailuja ”tavallisiin” oppilaisiin. Myös 

haastattelijan toiminta ja haastattelukysymykset tekivät kategorisointeja relevan-

tiksi useissa opettajahaastatteluissa.  

 

Haastattelija: ”no entäs sit vaikuttaako se et onko yleisopetuksen oppilas 

vai erityisoppilas, erityisen tuen oppilas?” 

 

Haastattelija: ”Huomaaksä niiden (erityisoppilaiden) ja yleisopetuksen op-

pilaiden välillä jotain eroa siinä et miten esimerkiks itse käyttää kosketusta 

tai miten he hakeutuu niinku kosketettavaks.” 

 

Erilainen poikkeavuus on aina ollut yksi syrjintää aiheuttava tekijä koululaitok-

sessa ja yhteiskunnassa. Erityisopetus voidaan nähdä mahdollisuuksien tasaa-

jana tai vaihtoehtoisesti se voidaan ymmärtää poikkeavana toimenpiteenä. Eri-

tyisopetusta käsittelevissä tutkimuksissa on selvinnyt, että erityisopetukseen voi 

liittyä negatiivisia vaikutuksia, erityisesti poikkeavaksi leimautuminen. (Niemi, 

Mietola & Helakorpi 2010, 15–16.)  

Opettajahaastatteluissa erityisoppilaisiin liitetään melko paljon negatiivissävyttei-

siä luonnehdintoja. Useasti esiin nousevat erityisoppilaisiin liitetyt toiminnot ovat 

kosketuksen kaihtaminen, arvaamattomuus ja väkivaltaisuus. Osa opettajista ko-

kee erityisoppilaiden koskettamisen epävarmana. Opettajat tuovat esiin, että eri-

tyisoppilaiden kohdalla oppilaantuntemus on äärimmäisen tärkeää, sillä kosket-

taminen voi johtaa tietyillä oppilailla erilaisiin impulsiivisiin reaktioihin. Myös tutki-

jat ovat huomanneet hyvän oppilaantuntemuksen olevan tehokas ja positiivinen 
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keino vastata oppilaan opetuksellisiin ja kasvatuksellisiin haasteisiin. (Pöyhtäri 

2010,117.) 

 

--on erityisoppilaita, joita mä en missään nimes koske, koska sen sielt voi 

tulla tosi aggressiivinen vastaanotto sitte, et et pitää pitää semmonen kä-

denmitta kädemitta etäisyyttä, mm ei mun mielest sekää oo se juttu. (Opet-

taja 1) 

 

--sitte jos ajatellaan jollain erityisopetuksen puolella ni silloin oppilaantun-

temus on numero yks. (Opettaja 9) 

 
--sit sillon ku mä rauhotan oppilasta niin voin myös vähän koskettaa, mut 

sillon on tosi tärkee et mä myös tunnen oppilaan, et mä tiedän et nyt se 

pieni koskettaminen rauhottaa häntä. jonkun toisen oppilaan kohdalla se 

voi aiheuttaa toisenlaisen reaktion. (Opettaja 5) 

 

Aineistoa tarkemmin tutkiessa nämä opettajien käsitykset erityisoppilaiden kos-

ketuksen kaihtamisesta saivat rinnalleen myös useita käsityksiä läheisyyden kai-

puisista oppilaista. Osa opettajista luonnehtii erityisoppilailla olevan suurempi 

tarve hoivalle ja kosketukselle. Opettajat 16 ja 18 kuvailevat erityisoppilaiden sy-

lintarvetta. Opettaja 13 kertoo, että erityisoppilaita kosketetaan enemmän. Hän 

selittää tätä ryhmän pienemmällä koolla. 

 

Kyl mun kokemuksen mukaan ehkä erityisopetuksessa kosketetaan 

enemmän, mikä varmaan johtuu myöskin siitä et niitä on vähemmän ja se 

on jollai taval intiimimpi se koko tilanne et sillon ollaan pienemmässä ti-

lassa pienemmällä porukalla et se on jotenki, must tuntuu et on yleisem-

pää. (Opettaja13) 

 

--No kyl mun mielestä nää nää pienluokka ni kyllähän ne varmaan jollain 

lailla kaipaa tietenki sitä kosketusta ehkä vielä enemmän kun tavallinen, 

tai ajattelisin et siit on hyötyä-- (Opettaja 16) 

 

-mut et näillä erityisillä, he tarviiki ja semmosta karhunpainia. (Opettaja 16) 
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Erityisesti erityisoppilaat on semmosii jotka tulee syliin.(Opettaja 18) 

 

Samoja pohdintoja on myös opettajalla 10. Hän liittää halailun erityisesti pienem-

piin erityisoppilaisiin. 

--mut sitte noi pienemmät erityisoppilaat kyllä erityisesti tulee kyllä halai-

leet tuolla käytävillä että siel on kyl kaikennäköst-- (Opttaja 10) 

 

Toisaalta erityisoppilaiden nähdään hyötyvän myös pedagogisesta koskettami-

sesta. Koskettaminen nähdään keinona ohjata työskentelyä kirjallisten ja suullis-

ten ohjeiden rinnalla. Opettajat 2 ja 6 kuvailevat tapoja, joilla pedagogisesti kos-

kettavat erityisoppilaita. 

 

--kaikilla on keskittymis- ja tarkkaavuuden (puolelta) valtavan suuria on-

gelmia niin mulla on ihan sellasia oppilaita jotka pyytää että pystyy ole-

maan hiljaa ja pystyy tekemään tehtäviä niin “rapsuta”, ykskin oppilas on 

sellanen et mä menen hänen luokse ja sit mä saatan samalla ku siinä vie-

ressä istuvaa oppilasta autan siinä tehtävässä nii mä saatan toisella kä-

dellä mä rapsutan hänen selkää, juoksutan sormia siellä ihan hänen selän 

päällä ja se auttaa-- (Opettaja 6) 

 

 
Erityisesti erityisluokanopettajat liittivät erityisoppilaisiin toisten negatiivisen kos-

kettamisen ja väkivaltaisuuden. Erityisoppilaiden nähtiin olevan väkivaltaisia sekä 

muita oppilaita että opettajia kohtaan. Opettajat 9 ja 6 kertovat esimerkin hippa-

leikistä, jossa erityisoppilaalla on ollut vaikeuksia negatiivisen koskettamisen 

kanssa. 

 

Haastattelija: joo no mites sitten onks ollu semmosia tilanteita joissa sä 

oisit joutunu puuttumaan esimerkiks tämmöseen väkivaltatilanteeseen op-

pilaide väliseen fyysiseen tappeluun 

Opettaja: lukemattomia kertoja oon 

Haastattelija: joo mites sä oot toiminu niis tilanteis yleensä 
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Opettaja: ensin puheella jos ei puhe auta ni siinä on pakko mennä väliin 

et erityisopetukses tulee ei nyt päivittäin paitsi sairaalaympäristös tulee 

päivittäin (Opettaja 9) 

 

--mutta tota niin no erityisopetuksessa se on aivan tavallista että lapsi lapsi 

käy voimalla opettajan kimppuun-- (Opettaja 9) 

 

--eihän kaikille niinku erityisoppilaille joku hippaleikkikään ole ihan luon-

taista ja se kaverin koskettaminen, saatetaan muuten olla nujuamassa ko-

koajan ja painimassa-- (Opettaja 9) 

 

--et kyllä jos mä näit vuosia mietin niin kyllä erityisluokassa niin siel on 

yllättävän paljon semmosta negatiivistä koskettamista-- (Opettaja 5) 

 

 
Opettajan on tarpeellista tiedostaa, että lapsen identiteetti rakentuu ryhmän jäse-

nenä. Koulun ryhmä ja opettaja toimivat peileinä lapselle. Näiden peilien ja pa-

lautteen mukaan lapsi konstruoi itsestään kuvaa. Tapa, jolla lapsi kohdataan ja 

tälle annetun palautteen laatu joko vahvistaa tai heikentää lapsen itsetuntoa. Eri-

tyisoppilas voi kokea erilaisuutensa yhteisön vaikutuksesta joko voimavarana tai 

poikkeavuutena. Erilaisuuden kirjon lisääntyessä, opettajalta edellytetään uuden-

laista ajattelua ja omien käytäntöjensä reflektointia. Oppilaiden kannalta taito 

kohdata erilaiset yksilöt ovat ratkaiseva tekijä on ratkaiseva tekijä hyvinvoinnin ja 

oppimisen kannalta. (Pöyhtäri 2010, 114–117.)  

 
 
 
6.2.3 Maahanmuuttajataustaiset oppilaat 

 

Suuressa osassa opettajien haastatteluista nousi esiin mainintoja maahanmuut-

tajataustaisista oppilaista. Ihmisten sijoittaminen johonkin kategoriaan väistä-

mättä muovaa ihmisen sosiaalista identiteettiä. (Laadullisen tutkimuksen verkko-
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käsikirja.) Maahanmuuttoon on monia syitä ja maahanmuuttajien taustat ovat hy-

vin heterogeenisiä. Maahanmuuttajataustaisista oppilaista puhuessaan opettajat 

puhuvat siis todella laajasta joukosta ihmisiä.  

Maahanmuuttajataustaisiin oppilaisiin liitettiin etäisyys, heikko kielitaito, varovai-

suus kosketuksen suhteen ja toisaalta taas suurentunut kosketuksen tarve. Op-

pilaiden etninen ja kulttuurinen tausta nousi myös silloin, kun opettajilta kysyttiin 

opettajan ja oppilaan välisestä koskettamisesta. Osassa haastatteluista haastat-

telija saattoi suoraan kysyä, onko maahanmuuttajataustaisuudella merkitystä op-

pilaan koskettamisessa.  

 

Haastattelija: ”ooksä kiinnittäny huomiota niinku siihen että, keitä oppilaita 

sä kosketat et vaikuttaako oppilaan tausta, esimerkiks vaikka maahan-

muuttajatausta tai sit jotkut yksilölliset piirteet siihen, että ketä sä kosketat 

ja miten.” 

 

Erityisen paljon maahanmuuttajataustaisista oppilaista puhuivat ne opettajat, 

jotka opettivat valmistavaa luokkaa. Haastatteluissa osa opettajista luonnehtii 

maahanmuuttajia tavallisesta poikkeavana. Eri kulttuureita vertaillaan suomalai-

siin tapoihin olla ja toimia sekä kasvattaa lapsia. Haastatteluista nousee vastaa-

vasti useita luonnehdintoja suomalaisuudesta ja suomalaisesta koulusta. Suo-

malaisuuteen liitetään kylmä kosketuskulttuuri, jonka vuoksi opettaja 3 kertoo 

suomalaisten vaikuttavan maahanmuuttajavanhempien silmissä tylyiltä tai etäi-

siltä.   

 

--et suomalaiset vaikuttaa ehkä maahanmuuttajavanhempien silmissä kyl-

miltä ja etäisiltä ja ehkä vähän tylyiltä ja puhutaan ehkä enemmän tästä 

suomalaisuudesta, et siinä mielessä kun mä annan sille etäisyyttä ku mä 

aattelen et se on kunnioittava, nii maahanmuuttajaihminen kokee et sitä ei 

kiinnosta tai se on tyly-- (Opettaja 3) 

 

Kosketuksen merkitys voi vaihdella suuresti kulttuureittain. Joissakin kulttuu-

reissa hyvin runsas koskettaminen voi olla tavanomaista, kun taas esimerkiksi 
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suomalainen voi kokea tällaisen koskettamisen epämiellyttävänä. Monikulttuuri-

sessa kanssakäymisessä on hyötyä, jos tuntee erilaisten kulttuurien toimintata-

poja. (Knapp & Hall 2002, 293.) Tutkimushaastattelussa opettajat liittävät maa-

hanmuuttajataustaisiin oppilaisiin kahdenlaisia suhtautumistapoja koskettami-

seen. Osa kokee koskettamisen olevan jopa luontevampaa maahanmuuttaja-

taustaisille oppilaille ja heidän hakevan enemmän kontaktia toisiin oppilaisiin 

sekä aikuisiin, kuten opettajan 8 kertomuksessa. 

 

--Nyt ku sanoit tosta maahanmuuttajataustasuudesta ni ehkä maahan-

muuttajaoppilaiden kanssa, tää on ehkä tämmönen yleistys, ei siis päde 

kaikkiin, mut et he tulee ehkä lähemmäs muutenkin, niin se on ehkä myös-

kin luontevampaa se sellasen niinku fyysisen kontaktin ottaminen. (Opet-

taja 2) 

 

--sit toki oppilaan kansalaisuuski voi jonkin verran vaikuttaa, mul on näitä 

oppilaita jotka on jääny paitsi lapsuudesta tai on traumoi tai ei oo isää 

täällä tai äitiä täällä nii sit huomaa et heit tulee sit vielä enemmän koske-

teltuu et toki he tulee itekki sit lähemmäs halaamaan-- (Opettaja 8) 

 

--et ku mul on näitä maahanmuuttajaoppilaita nii he tulee kauheen lähelle 

sekä mua et sit toisiaan, ja erityisesti mul on täs pari sellast oppilasta jotka 

ei niinku tajua sitä ihmisten, tai niinku meidän reviiriä et on niinku kokoajan 

tavallaan roikkumas-- (Opettaja 8) 

 

Osa opettajista luonnehtii maahanmuuttajataustaisten oppilaiden koskettamista 

päinvastaisella tavalla. Maahanmuuttajataustaisia oppilaita pidetään varovaisina 

kosketuksen suhteen. Etenkin vastakkaista sukupuolta olevaan kohdistuvaa kos-

kettamista vältetään. Opettajat 3 ja 17 perustelevat varovaisuutta kulttuurieroilla 

ja tiettyyn uskontoon kuulumisella.  

 

--mun mielest ehkä täs koulus vähän vähemmän ku muualla johtuen var-

masti meidän meidän myöski  maahanmuuttajataustasist oppilaista et ku 

meil on iso prosentti heitä ni varmaan heidän kulttuurissa myöskin ei oo 
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ehkä niin vapaampaa näyttää tunteita toiseen sukupuoleen sit tääl kou-

lussa tai ylipäätään julkisil paikoilla kun sit ehkä sit vaikkapa jos aatellaan 

ihan kantasuomalaisia. (Opettaja 17) 

Opettajat itse kokivat myös eri kulttuureista tulevien lasten koskemisen joskus 

hankalana. Osa opettajista kertoo varovansa koskemasta maahanmuuttajataus-

taisia oppilaita. Opettajat kokevat eri sukupuolten välisen koskettamisen ongel-

mallisena kulttuurin, traumojen tai uskonnon vuoksi. 

 

Maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa mä toimin myös sillai hienova-

rasesti, et ei välttämättä esimerkiks poikalapset ei välttämättä oo tottunu 

siihe et vieras nainen tulee (koskee). (Opettaja 9) 

 

--nyt ku mul on maahanmuuttajii nii mä aattelen sitä jotenki aina yritän sielt 

kulttuurisesta näkökulmasta heiän kasvatuksesta ja sitä kautta miettii et 

mikä on sallittua ja mikä ei” (Opettaja 8) 

 

Muista haastatelluista poiketen, opettaja 13 kuvailee, ettei maahanmuuttajataus-

taisuus vaikuta siihen, miten oppilasta kosketaan. Opettaja 13 kertoo, etteivät 

suomalainen ja venäläinen kosketuskulttuuri poikkea kovasti toisistaan. 

 

Haastattelija: aivan, aika hauska. no onksulla esimerkiksi maahanmuutta-

jataustaisii oppilaita minkä verran, onks niiden kohdalla jotain eroa? 

--no mulla ei oo nyt muita ku kaks venäläistaustaista mutta siinä ei oo täm-

möstä kosketuskulttuurieroa ole--(Opettaja 13) 

Heikko suomen kielen taito näyttäytyy maahanmuuttajataustaisen oppilaan kate-

goriasidonnaisena ominaisuutena. Opettaja 3 kertoo, kuinka maahanmuuttajaop-

pilaat eivät puhu suomen kieltä. 

 

Mun kokemus on tietysti hyvin pitkälle et kun maahanmuuttajaoppilaat ei 

puhu suomen kieltä niin mitä vähemmän sulla on niitä, kun sulla ei ole niitä 

työkaluja verbaalisesti kommunikoida ni sehän on sitte fyysinen se työkalu 

puolin ja toisin. niin sehän näkyy sit siinä et paljon enemmän varmasti kyllä 
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nämä oppilaat koskettaa toisiaan, kun he hakee huomiota tai vastaavasti 

varoo koskettamasta. (Opettaja 3) 

Osa opettajista luonnehtii maahanmuuttajaoppilaita etäisinä. Etäisyyttä selite-

tään kielimuurilla, uskonnolla ja kulttuurieroilla. Kasvattajien asenteet välittyvät 

opiskelijoille ilman, että niistä erityisesti puhutaan (Jauhola & Vehviläinen 2015). 

Opettaja 1 kuvailee maahanmuuttajataustaisten oppilaiden jääneen etäisem-

miksi. 

-- Nyt ku sä otit ton maahanmuuttajajutun ni mä mietin että, ne lapset on 

jääny etäisemmäksi ja se johtuu varmaan siitä, et mullaki on pari oppilast 

jotka on ollu vast nyt niiku vuoden, ni mul ei oo, ja ku niit ei niit ei tarvitse 

ohjata sitte niiku koskettamalla, tai et jotenki niinku et mun ei tarvii peda-

gogisii keinoja nii- heihin käyttää, ni toimivat puheen voimallakin. (Opettaja 

1) 

Toisaalta opettajat myös kertoivat kulttuurisen tiedon lisääntymisestä. Etenkin 

valmistavan luokan opettajat kommentoivat yrittävänsä oppia uutta oppilaittensa 

kulttuureista. Opettaja 14 tuo esiin, että opettajien on täytynyt tulla tietoisemmiksi 

eri kulttuureista.  

 

--siis voin kuvitella et semmosissaki jois on kulttuurisesti hyvin kirjavaa op-

pilasainesta, et ku tiedetään et on kulttuureja missä sit taas vielä hyvin 

paljon tarkemmin pidetään siitä omasta reviiristä tai niinku oikeanlaisen 

ihmisen lähestymisestä, et jos se on sitten uskonnollista tai kulttuurista 

normistoa niin kyllä meidän on täytynyt tulla aika paljon tietoisemmiksi. 

(Opettaja 14) 

 

Maahanmuuttajapojat 

Opettajahaastatteluissa nousi esiin vahvasti maahanmuuttajataustaiset oppilai-

den alakategoria maahanmuuttajapojat. Maahanmuuttajapojat ovat tärkeä tutki-

muksen kohde, sillä monet tutkijat, kuten Lise Eliot (2010, 9) pitävät maahan-

muuttajapoikia suurimmassa riskissä koulupudokkuudelle. Maahanmuuttajataus-

taisten lasten ja nuorten osuus myös erityisluokilla on suuri (Niemi ym. 2010, 86). 
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Maahanmuuttajapoikiin liittyviä ilmauksia löytyi etenkin valmistavan luokan opet-

tajien haastatteluista. Opettajat liittivät maahanmuuttajapoikiin machouden ja va-

rovaisuuden kosketuksen suhteen. Tutkimushaastatteluissa machouden selitet-

tiin liittyvän kasvatukseen tai omassa kulttuurissa vallitsevaan miehen rooliin. 

Opettaja 8 kertoo, että machokulttuurista tuleva poika ei tule opettajan syliin. 

Opettaja 3 kuvailee, että maahanmuuttajataustaisilla pojilla on enemmän macho-

käyttäytymistä, jonka hän selittää miehen ja naisen rooleilla kotimaassa.  

-- varsinki jos on poika ja on tämmösest niin sanotusta machokulttuurista 

nii ei välttämättä sit tuu syliin tai tuntee sen vähän sellaseks kummalliseksi. 

(Opettaja 8) 

 

Oon huomannu että että maahanmuuttajataustasilla pojilla on enemmän 

sitä semmosta macho tai sellasta miehen rooli tyyppistä, eli niitten kans 

sitte kunnioittaa sitä että se on monesti se kuva tulee sieltä perheen kotoo 

jo, se et mies on jotenkin kovempi ku nainen. Niin tota aina pitää kuitenkin 

huolen ettei ikinä oppilas koe et sitä nöyryytetään. (Opettaja 3) 

 

Macho on termi, jota käytetään kuvaamaan erityisesti latinalaisamerikkalaista 

maskuliinisuuden performatiivia. Machouteen tyypillisesti liitetään negatiivisia 

piirteitä, kuten ylenpalttinen aggressiivisuus ja viha naisia kohtaan. Toisaalta 

machouteen liitetään myös rohkeus ja avokätisyys. (Englander, Yanez & Barney 

2012, 68) Opettaja 8 kuvailee 

--tää on ihan normaalia suomessa et seitsemänvuotias poika voi tulla vielä 

syliin, et kyl me otetaan näit eka-ja tokaluokkalaisia syliin ja isompiakin jos 

tulee simmonen hetki että, siinä huomas sen kulttuurieron et hän oli per-

heen vanhin lapsi ja vielä poika ja opetettiin sellasta miehekkyyttä että 

seitsemänvuotias poika ei tuu enää syliin-- (Opettaja 8) 

 

Opettaja 3 kuvailee, kuinka pojille on tyypillistä läpsiä kavereita. Hän tarkensi kui-

tenkin tavan liittyvän erityisesti maahanmuuttajapoikiin. Opettaja 8 kuvaili maa-

hanmuuttajapoikien olevan vilkkaita ja käyvän toisiinsa herkästi kiinni. 
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--mut siel oli hirveen yleistä et pojilla oli tää et ne läimäs täysii takaraivoon 

läps niinku kavereitaan. ja se oli todella rasittavaa koska niistä tuli ihan 

hirveesti riitoja -- se oli tosi raivostuttavaa et niil oli jostain syystä semmo-

nen tapa näillä nimenomaan maahanmuuttajataustaisil jätkillä. (Opettaja 

3) 

 

Välillä oon joutunu pitää ihan kiinnikki että mulla oli tässä syksyllä viel aika 

sellasia vilkkaita poikia jotka niinku iha silmänräpäyksessä kävi toisiinsa 

kiinni et sit joutus iha pitää, ne oli tosi onneks pieniä seittemänvuotiaita 

ruipeloita mutta kuitenkin että se kävi tosi nopeesti et joutus pitää kiinni. 

(Opettaja 8) 

 

Osa opettajista luonnehtii maahanmuuttajapoikien olevan tarkkoja kosketuksen 

suhteen etenkin vastakkaista sukupuolta kohtaan. Varovaisuutta perustellaan 

kulttuurieroilla ja tiettyyn uskontoon kuulumisella. Opettaja 3 kertoo muslimitaus-

taisista pojista, jotka ovat tarkkoja siitä, miten opettaja koskee oppilaita.  Myös 

opettaja 18 kuvailee oppilasta, joka ei voinut koskettaa naisopettajaa. Opettaja 

18 tuo esiin myös sen, että maahanmuuttajatytöt sen sijaan koskettavat opettajaa 

oma-aloitteisesti. 

 

-- mutta siis aikasemmin on toki joskus ollu sillai et jo tokaluokkalainen 

poika on sitä mieltä et hän ei niinku voi naisopettajaa koskettaa ja sit olen 

tavannut näit vanhempii jotka on et ei voi kätellä. (Opettaja 18) 

--ei voi koskea vieraaseen naiseen ne niinkun ni tota ni tavallaan se voi 

sitte joillaki olla semmonen jos on tiukka muslimi ni sit jos vanhemmat 

opettaa sillä lailla ni sithän se on saattaa näkyä, mut sitte taas ihan vas-

taavast kulttuurist tuleva tyttö saattaa tulla nytki halaamaa täällä— (Opet-

taja 18) 

 

--tiedän että on jollekin tuttavalle joku vanhempi tehny numeron tästä että 

heidän poikansa ei sitten voi kävellä parijonossa tytön kanssa käsi kä-

dessä -- (Opettaja 18) 
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Opettajien haastatteluissa nousee vahvasti esiin maahanmuuttajataustaisen op-

pilaiden etäisyys ja eri kulttuurien väliset erot. Vanhemmat on siis hyvä ottaa kas-

vatuskumppaneiksi, jolloin kahden kulttuurin välille syntyy vuoropuhelu, ja mo-

lemmat voivat oppia toistensa kasvatusperiaatteista (Scubert 2013, 71). 

 
 

6.3 Yhteenveto 

 

Tässä analyysiluvussa oli tavoitteena kategoria-analyysin avulla selvittää, miten 

ja millaiseksi sukupuoli rakennetaan kategorioiden ja selontekojen avulla opetta-

jahaastatteluissa ja miten se kietoutuu yhteen muiden oppilaita luonnehtivien ka-

tegorioiden kanssa. Tyttö- ja poika -kategorioiden lisäksi tarkasteltaviksi katego-

rioiksi valikoituivat haastattelussa toistuvasti esiin nousseet ikään ja etniseen 

taustaan liittyvät kategorisoinnit sekä erityisoppilaan status. 

Kategoria-analyysi paljasti lukuisia eri tapoja luokitella oppilaita koulun arjessa. 

Oppilaat kohtaavat koulussa päivittäin monenlaisia luokituksia esimerkiksi suku-

puoleen, ikään, etnisyyteen, koulumenestykseen ja seksuaalisuuteen liittyen 

(Tainio, Palmu & Ikävalko 2010, 19). Etenkin käsitykset tytöistä ja pojista toimi-

joina ovat opettajahaastatteluiden perusteella stereotyyppisiä. Poikiin liitettiin le-

vottomuus, oman reviirin tarve ja fyysiset leikit, kuten painiminen. Tyttöihin liitet-

tiin tunteellisuus, herkkyys, hoivavietti, halailu ja hellyys.  

Sukupuoli jakaa ihmiset kategorisesti kahteen luokkaan. Koulututkimuksissa 

tämä voi aiheuttaa tarpeetonta vastakkainasettelua tyttöjen ja poikien välille. Täs-

säkin tutkimuksessa tyttöyttä ja poikuutta rakennettiin erilaisten selontekojen ja 

vertailujen avulla ja tyttöjä ja poikia kuvattiin usein vastakkainasettelun kautta.  

Kuitenkin, kun opettajilta kyseltiin haastatteluissa koulun arjesta ja sukupuolen 

vaikutuksesta heidän työhönsä, valtaosa opettajista kertoi toimivansa sukupuoli-

neutraalisti. 

Opettajat luonnehtivat haastatteluissaan eri ikäisiä oppilaita eri tavoin. Opettajat 

puhuivat erityisesti isoista, pienistä, teineistä, murkuista ja esimurkuista. Pieniin 

oppilaisiin liitettiin erityisesti läheisyydenkaipuu, suloisuus ja sylintarve. Toisaalta 
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pienet oppilaat nähtiin myös riitaisampina kuin isot oppilaat. Isoihin oppilaisiin lii-

tettiin oman tilan tarve, itsenäisyys ja koskettamisen ongelmallisuus. Teineihin ja 

murrosikäisiin liitettiin vahvasti seksualisoinnin pelko.  

Erityisoppilaat nousivat kategoria-analyysissa esille. Erityisoppilaisiin liitettiin vä-

kivaltaisuus, kosketuksen tarve ja arvaamattomuus. Oppilaantuntemusta pidettiin 

erityisen tärkeänä erityisoppilaiden kanssa työskennellessä.  

Maahanmuuttajataustaisuus oli yksi toistuva kategoria, joka nousi esiin analyy-

sissa. Maahanmuuttajat nähtiin hyvin homogeenisena joukkona. Maahanmuutta-

jia luonnehdittiin yhtäältä läheisyydenkaipuisiksi ja toisaalta taas kosketusta kaih-

taviksi. Heikko kielitaito nousi myös esiin maahanmuuttajista puhuttaessa. Haas-

tatteluissa esiintyi useita mainintoja maahanmuuttajapojista. Maahanmuuttaja-

poikiin liitettiin kosketuksen karttamista ja machomaista käyttäytymistä. 

Machoutta selitettiin kulttuurieroilla ja kasvatuksella.  

Kategoria-analyysia tehtäessä selvitetään mitä kategorioita ihmiset ottavat eri ti-

lanteissa käyttöönsä ja millaisin seurauksin. Tutkijan on syytä pohtia myös, mil-

laisia muita, toisenlaisiin seurauksiin johtavia kategorisointeja olisi ollut mahdol-

lista tehdä. (Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja.) 
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7 Tutkimuksen luotettavuus ja etiikka 
 

 

Tässä luvussa esittelen tutkimuksen luotettavuutta ja etiikkaa. Käytin oman tutki-

musprosessini tarkasteluun apua Tutkimuseettisen neuvottelukunnan periaat-

teita. Ihmiseen kohdistuvassa tutkimuksessa peruslähtökohtana on, että tutki-

mukseen osallistuneiden henkilöiden luottamus tutkijoihin ja tieteeseen säilyy. 

Tämä vaatii sen, että tutkittavien henkilöiden oikeuksia ja ihmisarvoa kunnioite-

taan. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2019, 8.) 

Haastatteluihin osallistuminen oli opettajille vapaaehtoista. Haastateltavien ano-

nymiteetti on turvattu tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Joskus haastattelija voi 

omilla ilmeillään ja kommenteillaan vaikuttaa haastateltavan vastauksiin. Haas-

tateltavan näkökulmasta tutkimushaastattelun haasteena voi olla se, että haas-

tateltava voi tuntea painetta antamaan sosiaalisesti hyväksyttäviä vastauksia 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 1997, 202–203).  En ollut mukana haastatteluti-

lanteissa enkä ollut suunnittelemassa haastattelukysymyksiä. Tämä mahdollisti 

sen, että minulla oli mahdollisimman vähän ennakkokäsityksiä aineistosta, sillä 

en voinut itse vaikuttaa haastattelun kulkuun. 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkija ei koskaan voi täysin etäännyttää itseään tut-

kimuksesta. Haastattelijan toiminta ja tämän esittämät kysymykset itsessään tu-

levat rakentaneeksi ja vahvistaneeksi kategorisointeja. On tärkeää, että tutkija 

tunnistaa omat mahdolliset ennakko-oletuksensa ja uskomuksensa analysoides-

saan aineistoa, vaikka täydellinen etäännyttäminen haastateltavista ei olekaan 

realistista. (Eskola & Suoranta 1998.) 

Tutkijan ei tule analysoida tai selittää aineistoa etukäteen olettamiensa kategori-

oiden kautta, vaan tämän tulisi kiinnittää huomiota siihen, millaisiin kategorioihin 

toimijat itse itsensä ja toiset asettavat. (Laadullisen tutkimuksen verkkokäsikirja.) 

Tutkimuksessani kiinnitin erityistä huomiota siihen, että en analysoinut aineistoa 

etukäteen olettamieni kategorioiden kautta, vaan annoin kategorioiden nousta ai-

neistosta. Kategoria-analyysin tarkoitus ei ole vaan toisintaa erilaisia kategorioita, 
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vaan mahdollistaa myös niiden kriittinen tutkiminen. Tällaisen analyysimenetel-

män yhteydessä on aina syytä pohtia, mitä toisenlaisia kategorisointeja olisi ollut 

mahdollista tehdä. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2012, 42.) Kun valitsin tietyt ka-

tegoriat keskeisimmiksi tutkimuksessani, jäivät toiset kategoriat väistämättä pois. 

Kategoria-analyysin tarkoituksena ei ole lisätä ihmisten luokitteluta ja kategori-

sointia. Kategoria-analyysi voi tuoda esiin luokittelun, jota ei ihminen ei välttä-

mättä tule huomanneeksi arkielämässään. 

Tein aineiston analyysin erittäin huolellisesti. Tein tämän tietoisesti myös lukijalle 

selvästi näkyväksi, liittämällä analyysiin useita esimerkkejä opettajien puheesta. 

Lukijan voi hyvin seurata opettajien haastatteluita ja myös tarkistaa analyysin 

paikkansapitävyyttä.  

Koko tutkimusprosessin ajan pidin hyvää huolta siitä, että haastateltavien ano-

nymiteetti säilyi. En mainitse tutkimuksessani sellaisia tietoja opettajista, joista 

heidät voisi tunnistaa. En ollut mukana haastattelutilanteessa, joten en heitä itse-

kään tunnistanut. Haastatteluun osallistuneet opettajat olivat melko heterogeeni-

nen joukko, sillä he olivat keskenään eri ikäisiä ja eri koulutustaustoista. Olisin 

kaivannut tutkimukseen lisää miesopettajia, sillä olisi ollut kiinnostavaa verrata 

nais- ja miesopettajien vastauksia.  

Tutkimustulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin opettajiin, mutta haastatteluista 

löytyi paljon yhtäläisyyksiä. Opettajahaastatteluissa nousi selvästi esiin tietyt su-

kupuolistereotypiat ja kapea kuva erityisoppilaista ja maahanmuuttajataustaisista 

oppilaista. Vaikka tulokset eivät ole yleistettävissä kaikkiin Suomen opettajiin, voi-

daan tämän tutkimuksen tulokset nähdä merkityksellisenä. 
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8 Pohdintaa 
 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin, millaisiin sukupuolittuneisiin kategorioihin opet-

tajat luokittelevat oppilaitaan. Lisäksi selvisi, millaisiin muihin kategorioihin opet-

tajat jäsentävät oppilaitaan. Opettajat käyttivät haastatteluissa oppilaista muun 

muassa nimityksiä oppilas, lapsi, pieni, iso, nuori, teini, tyttö, poika, tyyppi ja ka-

veri. Erityisen paljon opettajat käyttivät sukupuolittavia kategorioita, kuten tyttö ja 

poika. Näiden kategorioiden lisäksi opettajat kategorisoivat oppilaita maahan-

muuttajataustaisiin oppilaisiin ja erityisoppilaisiin. Erilaiset kategoriat syntyvät, 

kun luokittelemme ihmisiä ja asioita. Näiden luokkien perusteella teemme oletuk-

sia, millaisia toiset ovat. Nämä kategoriat puolestaan jäsentävät ihmisten toimin-

taa. (Jokinen, Juhila & Suoninen 2012, 10–11, 18–19.) 

Lähes kaikki opettajat mainitsivat haastatteluissa, ettei sukupuoli vaikuta siihen, 

kuinka he kohtaavat oppilaita koulussa. Haastatteluista kuitenkin käy ilmi, että 

sukupuolittuneet kategorisoinnit ovat vahvasti läsnä koulun arjessa. Tyttöihin ja 

poikiin liitetään erilaisia odotuksia ja oletuksia sukupuolen perusteella. Tähän tut-

kimushaastatteluun osallistuneet opettajat tulivat kategorisoineeksi oppilaita 

usein tiedostamattaan tai pyrkivät vastaamaan haastattelijalle sosiaalisesti hy-

väksyttävällä tavalla.  

Vaikka opettajat ja opettajankouluttajat vannovat tasa-arvon nimeen, kertoo kou-

lun arki valitettavasti muuta. Useat 2000-luvun tutkimukset osoittavat, että suo-

malainen koulu on yhä tänä päivänä sukupuolittunut ja heteronormatiivinen. Kou-

lun käytännöissä toistuvat itsestään selvät oletukset tyttöjen ja poikien ominai-

suuksista, jotka ohjaavat sukupuolten välisten erojen ja eriarvoisuuksien vahvis-

tamiseen (Hynninen & Lahelma 2008, 283). Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus eivät 

toteudu kouluissamme toivotulla tavalla. (Jauhola & Vehviläinen 2015, 182.) Su-

kupuoli ja siihen liittyvät eronteot ovat selvästi jääneet liian vähälle huomiolle 

opettajankoulutuksessa, minkä vuoksi tasa-arvon tavoite saattaa jäädä opettajan 

henkilökohtaiseksi asiaksi. Lait ja velvoitteet toki ohjaavat opettajaa, mutta konk-

reettiset neuvot käytännön toimintaan ja pedagogiikkaan ovat usein hyvinkin niu-

kat. (Syrjäläinen & Kujala 2010, 37.) 



 

56 
 

Tutkimuksessani erityisesti poikiin liitettiin negatiivisia käyttäytymismalleja, kuten 

levottomuus ja työrauhahäiriöt. Myös aiemmissa tutkimuksissa opettajien on to-

dettu kokevan poikia kohtaan enemmän kielteisiä tunteita kuten turhautumista ja 

pojat nähdään käytöksellisesti tyttöjä haastavampina (Lehtomäki & Mikkilä-

Erdmann 2018). Röngän (1999, 11) mukaan ongelmakäyttäytyminen on usein 

poikien keskuudessa jopa suosiota pönkittävää, joka voi lisätä ongelmien pysy-

vyyttä.  Tutkija Lise Eliotin (2010, 3–4), mukaan nykykoulun on kritisoitu olevan 

liian strukturoitu ja opettajajohtoinen pojille. Kritiikin mukaan nykykoulu tukahdut-

taa poikien energisen luonteen, eikä anna tilaa fyysiselle ilmaisulle. Tämä voi 

puolestaan johtaa heikompaan koulumenestykseen ja pahimmillaan koulupudok-

kuuteen.  

Tutkimuksessani nousi vahvasti esiin myös maahanmuuttajataustaiset oppilai-

den alakategoria maahanmuuttajapojat. Maahanmuuttajapoikia luonnehdittiin 

joillain negatiivissävytteisillä termeillä, kuten machoina. Maahanmuuttajapojat 

ovat tärkeä tutkimuksen kohde, sillä monet tutkijat pitävät nimenomaan maahan-

muuttajapoikia suurimmassa riskissä koulupudokkuudelle (Eliot 2010, 9). Moni 

opettaja kertoi haastattelussa, että maahanmuuttajaoppilaat ovat jääneet heille 

etäisemmiksi kuin suomalaiset oppilaat. Etäisyyttä perusteltiin muun muassa vie-

raalla kulttuurilla ja heikolla kielitaidolla. Koululla on suuri merkitys maahanmuut-

tajaoppilaan kotoutumisessa, sillä opettajan asenteet välittyvät väistämättä oppi-

laalle.  Ismo Söderling (2013, 29) on tutkinut suomalaista asenneilmastoa ja to-

dennut, että asenteisiin vaikuttaminen on pitkä tie, joka vaatii ponnisteluita sekä 

tutkijoilta että opettajilta. Hän ehdottaakin, että kouluihin tarvittaisiin lisää oppi-

materiaalia maahanmuutosta ja etnisyydestä. Eri ikäisille suunnatusta maahan-

muuttoasenteisiin vaikuttavasta oppimateriaalista on Suomessa huutava pula. 

(Söderling 2013, 29.) 

Hannele Cantell (2010, 209) toteaa, että koulu toimii oppilaille ja perheille ikään 

kuin yhteiskuntamme näyteikkunana. Opettajat ovat niitä, jotka päivittäin tulevat 

tehneeksi sukupuoleen liittyviä ja muita kategorisointeja ja tätä kautta tulevat 

muovanneeksi yhteiskunnan sukupuolittavia käytänteitä (Ojala ym. 2009, 23). 

Sukupuolittuneiden käytäntöjen purkaminen vaatii opettajilta käytössä olevien 
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pedagogisten menetelmien uudelleen ajattelua. Käytännössä sukupuolisensitiivi-

nen pedagogiikka on erilaisten kasvatuskäytäntöjen tietoista arvioimista tasa-ar-

von näkökulmasta. (Ylitapio-Mäntylä 2012d, 185.) 

Sukupuolisensitiivisyyden tarkoituksena ei ole häivyttää eri sukupuolia näkymät-

tömiin tai kieltää niiden olemassaoloa. Eri sukupuolia on olemassa ja omaa su-

kupuolta saa ilmaista eri tavoin. On kuitenkin muistettava, että jokaisen tulisi 

saada tulla nähdyksi omana itsenään ja ilmaista sukupuoltaan juuri itselleen so-

pivalla tavalla. (Sukupuolen osaamiskeskus.) Sukupuoli ja seksuaalisuus ovat 

keskeinen osa ihmisen identiteettiä ja näin ollen ne vaikuttavat merkittävästi ih-

misen koko elämään. Kouluaika on merkityksellistä aikaa lapsen kasvun ja kehi-

tyksen kannalta. Peruskulu ja päiväkoti toimivat paikkoina, joissa lapset ja nuoret 

rakentavat identiteettiään (Ojala ym. 2009). On hyvin todennäköistä, että osa op-

pilaista kuuluu johonkin sukupuoli- tai seksuaalivähemmistöön. Jokaisella on 

myös oikeus olla määrittelemättä omaa sukupuoltaan tai suuntautumistaan. 

(Cantell 2010, 209.)  

Mielestäni opettajien sukupuolittavia kategorisointeja on syytä tutkia vielä lisää, 

jotta kouluissa vallitseviin dikotomisiin sukupuolikäsityksiin liittyvät haasteet tun-

nistettaisiin yhteiskunnallisella tasolla (Ojala ym. 2009, 23). Uskon, että opetta-

jaksi opiskelevat ovat niitä tulevaisuuden tekijöitä, joilla on mahdollisuus haastaa 

kulttuurisidonnaisia sukupuolistereotypioita ja rakentaa tasa-arvoisempaa yhteis-

kuntaa (Syrjäläinen & Kujala 2010, 33). Opettajankoulutuksen tulisi tarjota opis-

kelijoille mahdollisuudet havaita sukupuolittuneita prosesseja, jotka uusintavat 

eriarvoisuutta yhteiskunnassa. Outi Ylitapio-Mäntylä (2012d) toteaa, että tasa-ar-

votyön hyvä lähtökohta-ajatus on, että jokainen kasvattaja on jossain määrin su-

kupuolisokea. Tämä antaa hyvän pohjan ja avoimen asenteen oman toiminnan 

kehittämiseen ja itsereflektioon (Ylitapio-Mäntylä 2012d, 185). 

Sukupuolitietoisuudessa on paljon vaihtelua koulujen ja opettajien välillä. Se ei 

ole kuulunut eikä kuulu vieläkään kaikkien opettajien peruskoulutukseen. Ope-

tuksen ja ohjauksen sukupuolitietoisuus syntyy hitaasti. On tärkeää edistää su-

kupuolitietoisuutta koulun johtamisella, systemaattisella tasa-arvosuunnittelulla 

sekä opettajien täydennyskoulutuksella. (Jääskeläinen ym. 2015, 19.)  
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Tulevana kasvatustieteen maisterina ja luokanopettajana koen tärkeimmäksi 

sen, että tiedostan omat sukupuoliin liittyvät näkemykseni ja välitän parhaani mu-

kaan oppilailleni, että on monia tapoja olla tyttö, poika tai muu. Hynninen ja La-

helma (2008, 283) kirjoittavat osuvasti, että sukupuolten välisen tasa-arvon edis-

täminen ei ole mielipidekysymys vaan jokaisen kasvattajan velvollisuus.  
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