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SUKUPUOLI JA TIETOTEKNIIKKA SUOMALAISTEN NUORTEN ELÄMÄSSÄ JA 
URAVALINNOISSA - MINUUS VERKOISSA? 
 
1. Tietoyhteiskunnan kaksi erilaista tarinaa  
 
Nuoruuden kehitys ja elämänvaiheet ovat hyvin monivivahteista aikaa. Sitä ohjaavat 
monet biologiset, psykologiset, sosiaaliset ja yhteiskunnalliset tekijät. Nuoruuden 
kuluessa nuoren tulisi omaksua keskeiset yhteisössä tarvittavat taidot ja valmiudet, 
etsiä ja valita myöhemmät aikuisuuden roolit ja positiot sekä rakentaa käsitystä omasta 
itsestään eli minäkuvaansa. Nuoruuden vaiheen tulosta on ikään kuin ehjän minäkuvan 
jalostuminen. Nuorten kehitystä ja elämää on kuvattu tyypillisesti käsitteillä kuten 
identiteetin muodostuminen, minäkuvan kehitys, koulutusurat ja sosialisaatio. Nuorten 
jo varhaisetkin myönteiset tai kielteiset kokemukset ja valinnat ohjaavat hänen 
myöhempää kehitystään ja hyvinvointiaan monin tavoin. (Nurmi 1991 & 1995.) 
Nykyisen tietoyhteiskunnan aikakautena on syytä pysähtyä miettimään, kuinka 
esimerkiksi tietotekniikan ja tietoverkkojen mukaantulo kouluihin, koteihin, harrastuksiin 
ja työpaikoille vaikuttaa nuorten elämässä, identiteetin rakentamisessa ja 
tulevaisuuden uravalinnoissa. Lähtökohdan tälle tarkastelulle muodostaa kaksi 
vallitsevan tietoyhteiskunnan hyvin erilaista tarinaa. 

Ensimmäistä tarinaa voisi kutsua menestyksen tarinaksi. Tietotekniikka, tietoverkot 
ja tietoliikenne eli ns. IT -ala on nykyisin keskeisenä julkisen huomion kohteena oleva 
ala tietoyhteiskunnassa. IT -ala näyttäytyy julkisuudessa vahvasti menestyksen ja 
edistyksen tarinaa korostaen. Viime aikoina paljon huomiota saaneista 
nettimiljonääreistä Rytsölän veljeksistä ja heidän uutuuttaan hohtavista 
Lamborghineistaan on tullut ikään kuin aikamme ikoneita, jotka todennäköisesti 
muistetaan tämän ajan symbolisena kuvana myöhemminkin. IT -alasta on joka 
tapauksessa tulossa (ja osin jo tullutkin) suoraan tai epäsuorasti lähitulevaisuuden 
tärkein työllistäjä. Tällä hetkellä lähes kaikilla elämän alueilla kehitys näyttäisi 
kytkeytyvän tavalla tai toisella tieto- ja informaatioteknologian käyttöön. Se luo 
mielikuvia myös tulevaisuuttaan miettiville nuorille houkuttelevana alana, johon 
kannattaisi panostaa. Valitettavasti usein vain unohtuu kolikon kääntöpuoli. 

Toinen tietoyhteiskuntaan liittyvä tarina on feministisen tutkimustradition esille 
nostama ilmiö 1980 ja 1990-lukujen yhteiskunnasta eli sukupuolten välisen 
segregaation tarina (ks. mm. Korhonen 1998; Kauppinen & Romunen 1997; Puhakka 
1995 ja 1997; Nummenmaa 1991; Nummenmaa & Vanhalakka-Ruoho 1985). Tämä 
tarkoittaa erityisesti sukupuolten eriytymistä ammatti- ja uravalinnoissa, jossa jo 
varhain tehdyt tietyt ainevalinnat esimerkiksi kouluissa johdattavat tiettyihin joko 
matemaattis-luonnontieteellisiin tai humanistisiin "koulutusputkiin". Myös 
Tilastokeskuksen (2000) tiedoista vuosilta 1997 ja 1998 selviää sama suuntaus; kaikilla 
ammatillisen koulutuksen tasoilla ovat löydettävissä ne tietyt alat, jotka vetävät poikia 
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tai tyttöjä puoleensa. Karkeasti ottaen tekniikka ja liikenne houkuttelevat poikia ja 
sosiaali- ja terveysala tyttöjä. Vanha ennakkokäsitys siitä, että tytöt hakeutuvat 
mieluimmin hoito- tai hoiva-alalle ja pojat puuhailevat tekniikan parissa, tuntuu pitävän 
vahvasti paikkansa. Tietotekniikka tänä päivänä on yksi vahva esimerkki tietyn 
sukupuolen mukaan värittyneestä alasta. Vehviläisen (1997) mukaan IT -ala onkin 
hyvin miehinen ala, jossa naisille on loppujen lopuksi jäänyt hyvin vähän tilaa. IT -alan 
eksperttiys on rakentunut vahvasti miehisen diskurssin ja miehisen identiteetin 
rakentamisen ympärille. IT -ala on tietysti vain yksi determinantti laajemminkin 
suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsevasta sukupuolten segregoitumisesta.  
Suomalaisesta yhteiskunnastahan on todettu, että sukupuolten koulutus- ja uravalinnat 
eroavat hyvin selkeästi toisistaan.  

Koulutus- ja uravalintojen eriytyminen naisten ja miesten aloihin on voimakasta 
erityisesti Pohjoismaissa, Länsi-Euroopassa sekä USA:ssa ja Kanadassa. Toisin 
sanoen juuri niissä maissa, joiden taloutta ja kehitysvaihetta voisi luonnehtia juuri 
tietoyhteiskunnan käsitteistöllä. Sitä vastoin esimerkiksi Unkarissa, Kreikassa ja 
Belgiassa ammattien eriytyminen sukupuolten mukaan on vähäistä. Naisten ja miesten 
alojen ja uravalintojen voimakkaassa eriytymisessä ei ole näyttänyt vielä 2000-luvulle 
tultaessakaan tapahtuneen mitään tasoittumista, vaan näyttää edelleenkin siltä, että 
esimerkiksi naisten mahdollisuudet sijoittua miehisille aloille, tai tehdä sellaisia 
uravalintoja, jotka johtavat naisille epätyypillisiin ammatteihin ovat vain kaventuneet 
(ks. Korhonen 1998). Eikä merkkejä ole myöskään havaittavissa miestenkään 
hakeutumisesta enempää naisvaltaisille aloille. Tämä herättää pohtimaan millaisessa 
yhteiskunnassa ja kulttuurissa suomalaiset nuoret tänä päivänä elävät ja toimivat. 
Miten nuoret sosiaalistuvat tähän kulttuurin hierarkkisia ja selvärajaisia rakenteita 
ylläpitävään järjestelmään ja johtaako se esimerkiksi tyttöjen syrjäytymisriskiin 
huomisen tietoyhteiskunnan avainpaikoilta vaikka tyttöjä tarvittaisiin siinä missä 
poikiakin tulevaisuuden IT -alan päättäjinä, suunnittelijoina ja käyttäjinä. 
 
2. Nuoruus ja minäkuvan kehitys - miten minuutta kenties jäsennetään 
tietotekniikan avulla? 
 
Nuoruuden elämänvaihetta voidaan luonnehtia ja kuvata pelkistetysti kahden isomman 
tapahtumakulun avulla. Ensinnäkin nuori ohjaa elämäänsä tekemällä erilaisia valintoja 
ja toimimalla niiden mukaisesti. Tämä oman elämän ohjaaminen ja hallinta tapahtuu 
niissä puitteissa, joita nuorten elämänympäristö hänelle tarjoaa. Esimerkiksi 
yhteiskunta ja kulttuuri luovat erilaisia haasteita tai rajoituksia näille valinnoille. Myös 
yksilöön itseensä liittyvät tekijät vaikuttavat tähän elämänohjaukseen (persoonallisuus, 
aiempi menestys tietyllä elämänalueella).  Toinen nuorten kehityskulku on se, että 
tehdessään erilaisia valintoja elämässään ja vastatessaan erilaisiin haasteisiin, nuori 
muodostaa kuvaa omasta itsestään eli rakentaa minäkuvaansa. Erilainen ympäristön 
taholta tuleva palaute nuoren toiminnasta luo pohjaa sille mitä nuori itsestään ajattelee. 
(ks. Nurmi 1991 & 1995.)  Minäkuva muotoutuu siten pitkälti sosiaalisen 
vuorovaikutuksen tuloksena. Minäkuva jäsentyy lähiympäristön sosiaalisen palautteen 
sekä omien aloitteiden yhteistuloksena. Esimerkiksi lapsuudessa vanhemmat antavat 
pääosin myönteistä palautetta siitä mitä lapset tekevät. Minäkuvan pysyvyys näyttäisi 
liittyvän tiettyyn inhimillisen toiminnan säännönmukaisuuteen. (Ojanen 1985.) 
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Minäkuvalla tarkoitetaan usein kolmea toisiinsa kytkeytyvää asiaa: identiteettiä, 
itsearviointia ja itsearvostusta. (kts. kuva 1.)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kuva 1. Minäkuva ja siihen liittyvät lähikäsitteet (Ojanen 1985). 
 
Ojasen (1985) mukaan minäkuva on suhteellisen pysyvä ihmisen ominaisuus. Toki 
pidemmän ajanjakson puitteissa minäkuvassa voi tapahtua muutoksia erilaisten 
kehitys- ja kasvuprosessien tuloksena. Minäkuva itseasiassa on yksilön 
pidempiaikaisen kehitysprosessin tulosta. Identiteetti kuvaa asioita, jotka ilmentävät 
yksilön roolia tai asemaan yhteisössä. Myös psyykkinen perustyyli sisältyy usein oman 
identiteetin kuvauksiin. Itsearviointiin liittyvät käsitykset ovat usein adjektiiveja, joilla 
minää ja minäkuvaa vertaillaan esimerkiksi muihin. Yleensä käsitykset perustuvat 
kokemuksiin muista ihmisistä ja vuorovaikutukseen ympäristön kanssa. 
Itsearvostuksella tarkoitetaan tavallisesti itsensä hyväksymistä ja arvostamista. 
Itsetunto on usein itsearvostuksen sijasta käytetty käsite. Usein itsearvostus heijastelee 
itsearviointeja, mutta itsearvostuksessa on piirteitä, kuten huono itsearvostus, jotka 
perustuvat pikemminkin aiempiin epäonnistumisen kokemuksiin tai kovin korkeaan 
itselle asetettuun vaatimustasoon. Voidaan todeta, että mitä paremmin ihmisen 
sisäinen mielikuva itsestään tietyssä ympäristössä vastaa hänen mielikuvaansa 
ihanneminästään, sitä sujuvampaa on toiminta tässä ympäristössä ja sitä vähemmän 
ihminen suhtautuu etukäteen negatiivisesti tilanteeseen.  

Nuoruuden ikävaiheista on usein todettu, että siihen liittyy itsensä ja identiteetin 
etsintä (ks. esim. Vuorinen 1997). Harrastukset, musiikki, seurustelu, matkustelu, 
opiskelu, kesätyöt ja erilaiset kokeilut tarjoavat aineksia jäsentymässä olevalle 
identiteetille. Medioilla, johon myös tieto- ja viestintätekniikka ilmiöineen tänä päivänä 
luetaan, on oma vahva roolinsa erilaisten mielikuvien ja identiteetin rakennusaineisten 
tuottajana. Saavutus, johon nuoruusiän kehitys ehkä selvimmin huipentuu, liittyy 
omakohtaisen maailmankuvan ja elämänkatsomuksen kiinnittämiseen. Laajeneva 
elämänpiiri ja yhteiskunnankin asettamat kehitystehtävät tuovat myös uusia 
realiteetteja nuorelle käsiteltäväksi. Identiteetin ja maailmankuvan muotoutuminen 
nuoren kehityksessä yhä selvemmin nyky-yhteiskunnassa sitoutuu siis sosiaalisiin ja 
kulttuurisiin konteksteihin. (Nurmi 1991.)  Mediallistuneessa kulttuurissa ei ole tarjolla 

 
MINÄ / MINÄKUVA 

Itsearvostus – 
Miten hyvä tai 
arvokas olen? 

Itsearviointi –  
Millainen minä 
olen?  

Identiteetti - Kuka minä olen? 
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yhtä tiettyä ideologiaa ja arvomaailmaa, vaan nuori joutuu poimimaan minäkuvansa 
ainekset useista erilaisista käsityksistä ja arvoperustoista. Joka tapauksessa nuoren 
kehitystä peilaavien käsitysten valossa nuoruusiän pääsaavutuksena pidetään 
sisäisesti eheän identiteetin ja maailmankuvan muotoutumista. Tällöin nuori on kyennyt 
kokoamaan yhteen ristiriitaisia samaistumisen ja identiteetin rakentamisen aineksia ja 
kyennyt muodostamaan toimivia kontakteja ympäristöönsä. Sisäisen eheyden tunne on 
ikään kuin kompassina elämänhallinnan ja erilaisten vaihtoehtojen tilanteissa. Toki 
minäkuvassa on aina säröjä eikä identiteetti ole mikään lopullinen eikä staattinen tila, 
mutta minäkuvansa puitteissa ihminen pyrkii muodostamaan ja ylläpitämään itselleen 
mielekkään psyykkisen tilan. 

Pystyvyysodotukset (vrt. minäpystyvyys; self-efficacy; Bandura 1977 & 1982) 
kuvaavat nuorille elämänsä aikana muodostuneita käsityksiä omista kyvyistään ja 
taitoja selvitä erilaisista tilanteista. Nämä odotukset liittyvät läheisesti itsearviointiin ja 
itsearvostukseen. Nämä käsitykset toimivat itseään toteuttavina ennusteina tilanteissa, 
joissa arvioidaan omia kykyjä erilaisten kohdattavien tehtävien suhteen. Tätä 
näkemystä on käytetty selittäjänä mm. sille, että emootioiden kytkeytyminen 
negatiivisiin suoritusodotuksiin aiheuttaa todennäköisesti kielteisiä tilanteeseen liittyviä 
tuntemuksia ja myös negatiivisia odotuksia tilanteesta selviämisestä. Yksilön 
positiiviset käsitykset itsestään tuottavat toimintaan sitoutuneempaa asennetta ja 
laadukkaampia suoritusodotuksia tietyn tehtävän suhteen. Myös aiemmat onnistumiset 
tai epäonnistumiset vastaavanlaisissa tavoitteissa ja suorituksissa vahvistavat tätä 
sisäistä minäkuvaa. (Bandura 1982.) Erityisesti tyttöjen ja poikien välillä näyttäisi 
olevan paljon kulttuurin sukupuolijärjestelmää noudattelevia käsityksiä ja odotuksia 
omista kyvyistään. Minäkuvaan ja itsearviointiin liittyvät pystyvyysodotukset vaikuttavat 
oletettavasti myös ammatti- ja uravalintoihin, jotka suomalaisilla nuorilla noudattelevat 
varsin perinteisiä näkemyksiä. Esimerkiksi Puhakan (1995 & 1997) tutkimuksissa 
nuorten pystyvyysodotukset noudattelivat vahvasti perinteisten sukupuoliroolien 
mukaista jakoa. Jopa siinä määrin, että tyttöjen pystyvyysodotukset omalle 
sukupuolelleen perinteisiin ammatteihin olivat selvästi voimakkaampia kuin pojilla ns. 
miesten ammatteihin. Myös kiinnostuneisuus ammateista oli hyvin samansuuntaista 
kuin pystyvyysodotuksetkin. Nuorilla näyttäisikin juuri kiinnostus olevan tärkeä 
ammatinvalintaan vaikuttava kriteeri. Kiinnostuksen viriäminen on oletettavasti vahvasti 
yhteydessä minäkuvan ja identiteetin muotoutumiseen. Kiinnostuksen taustalla olevat 
motiivit saattavat olla myös varsin tunneperäisiä ja erilaisiin mielikuviin perustuvia. 
Tärkeää tässä yhteydessä ehkä onkin yksilön kannalta oman minäkuvan ja ammattiin 
liittyvien kompetenssikäsitysten vastaavuuksien löytäminen.  

Erityisesti tietotekniikan suhteen käsitykset omasta osaamisesta ja pystyvyydestä 
vaihtelevat tytöillä ja pojilla huomattavasti. Tietotekniikasta onkin tullut nykyisin yksi 
selkeimmistä sukupuolten välisen segregaation osoittimista. Nurmelan (1997) mukaan 
yli puolet tytöistä pitää tietotekniikan taitojaan poikien vastaavia taitoja huonompina. 
Tämä liittyy vahvasti edellä kuvattuihin sukupuolisesti eriytyneisiin pystyvyysodotuksiin. 
Myös minuuden ja identiteetin rakentaminen tietotekniikan kautta näyttää jo varsin 
varhain nuorilla eroavan sukupuolen mukaan toisistaan. Vehviläisen ja Saukkosen 
(1998) tutkimuksessa tulkittiin pohjoiskarjalalaisten ala- ja yläasteikäisten koululaisten 
tietotekniikkaan, Internetiin ja tietoyhteiskuntaan liittyviä piirroksia. Tutkijoiden 
tulkintojen mukaan pojat piirsivät pelkkiä koneita tai kotisivuja useammin kuin ihmisiä 
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koneiden kanssa. Pojille tietoyhteiskunnan toimija näyttäytyi lähinnä teknisenä 
elementtinä: koneena. Tytöt sen sijaan kuvasivat usein koneiden äärelle myös ihmisiä. 
Ehkä tässä heijastuu heikkona signaalina se, miten suomalainen tietoyhteiskunta 
kaiken kaikkiaan näyttäytyy eri medioissa tekniikan mallimaana ja tekniikan 
yhteiskuntana. Tällainen tietokoneiden ja verkkojen maailma näyttäisi olemuksellaan 
vetoavan erityisesti poikiin ja heidän tapaansa jäsentää minuuttaan.  
 
3. Miehistä identiteettiä vaalimassa: havaintoja sukupuolten eroista 
tietotekniikan ja verkkojen maailmassa? 
 
Sherry Turkle (1995) on tarkastellut tietotekniikan ja tietoverkkojen roolia identiteetin 
rakennusaineena ja kulttuurin välineenä. Hänen mukaansa sähköiset verkot muuttavat 
tapaamme ajatella, seksuaalisuuttamme, yhteisöjemme luonnetta ja identiteettimme 
ydintä. Minuudesta tulee moniulotteinen ja monikerroksinen kohdatessamme 
inhimillisen elämän ja teknologian rajapintoja esimerkiksi verkoissa joko paikallisesti tai 
globaalisti. Sukupuolijärjestelmän viitekehyksessä onkin syytä pohtia lähemmin sitä, 
kuinka tytöt ja pojat käyttävät tietotekniikkaa ja millaisia merkityksiä tietotekniikka ja 
verkot heidän elämässään saavat. Uusi tieto- ja informaatiotekniikka näyttää 
viehättävän erityisesti nuoria. Samalla se kuitenkin vaikuttaa heidän sosiaaliseen 
käyttäytymiseensä ja tapaan, jolla he hahmottavat elämäänsä ja tulevaisuuttaan.  

Perinteisesti Internetin käyttäjäkuntaa erilaisista tilastoista tarkastelemalla välittyy 
varsin miehinen kuva tietotekniikasta (kts. esim. Järvinen 1998; Salste 1996). Karkeasti 
laskien kahdeksan kymmenestä Internetin käyttäjästä on miehiä ja erityisesti alle 
kolmikymppisiä nuoria miehiä. Verkon miehisestä luonteesta tarjoavat lisäksi 
esimerkkejä Internetin uutis- ja keskusteluryhmät, joissa näkyy lähetettyjen viestien 
valossa miehinen hallitsevuus. Esimerkiksi keväällä 2000 suoritettu katselmus 
muutamaan suomalaiseen sfnet-alkuiseen uutisryhmään 1 – 4 kk:n aikana lähetetyistä 
viesteistä, piirtää kuvaa miesten välisen viestinnän hallitsemasta maailmasta ja 
ylläpitämästä diskurssista useimmilla teknologiaan tai kulttuuriin liittyvillä areenoilla 
(kts. kuva 2). Vain muutama nainen on näillä aihe-alueilla uskaltautunut keskusteluun 
mukaan. Poikkeuksena esiintyi lapsiin ja lastenkasvatukseen liittyvä ryhmä 
(sfnet.keskustelu.lapset), jossa jo noin kolmannes viestien lähettäjistä on naisia. Tämä 
ehkä kuvastaa yleisemmin pienten lasten äitien ja perheiden mukaantuloa verkon 
käyttäjäkuntaan varsinkin Internetin kotikäytön kasvaessa. Mutta nämä tuntuvat olevan 
vielä poikkeuksia verkon muuten miehisillä areenoilla. 
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Uutisryhmä Miesten lähettämiä 

viestejä 
Naisten lähettämiä 
viestejä 

Sfnet.atk  
(atk-tekniikkaan  
painottunut ryhmä) 

 
1976 

 
1 

sfnet.atk.grafiikka 
(grafiikkaohjelmistoihin ja niiden 
käyttöön keskittynyt ryhmä) 

 
1224 

 
3 

sfnet.keskustelu.kieli  
(kieleen ja kulttuuriin  
liittyvä ryhmä) 

 
1252 

 
7 

sfnet.keskustelu.lapset  
(lapsiin ja lastenkasvatukseen  
liittyvä ryhmä) 

 
1020 

 
524 

sfnet.keskustelu.yhteiskunta 
(ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin 
ilmiöihin liittyvä ryhmä) 

 
1116 

 
20 

 
Kuva 2. Muutamaan suomalaiseen Internetin uutisryhmään lähetetyt viestit 
jakautuneena sukupuolen mukaan keväällä 2000. 
 
Verkkojen virtuaalinen ja vapaan julkaisemisen konteksti näyttäisi tarjoavan uuden 
tavan tai ulottuvuuden (vrt. kerroksinen, moniulotteinen minuus: Turkle, 1995) jäsentää 
omaa minuuttaan. Katsottaessa ja arvioitaessa keväällä 2000 yhteensä 20 
Tamperelaisten yläaste- ja lukioikäisen nuoren laatimia kotisivustoja (10 tytön ja 10 
pojan otos; sivut haettu osoitteesta: www.info.tampere.fi), antavat havainnot vahvoja 
viitteitä siitä, että tyttöjen ja poikien laatimissa sivustoissa näyttäisi jo muutamien 
sivujen tarkastelun jälkeen käyvän ilmi tiettyjä eroja. Muutaman sivuston sisällöllisen 
arvioinnin jälkeen laadittiin arviointikriteeristöä, jota sitten sovellettiin kaikkiin 20 
läpikäytyyn sivustoon. Saatu mielikuva vain vahvistui mitä useampia nuorten kotisivuja 
arvioitiin. Tytöt usein miten esittelevät itseään ja harrastuksiaan sekä omia 
mieltymyksiään tyyliin mistä pitävät tai mitä inhoavat. He laativat perussivuja, joilla on 
iloisia värejä ja mahdollisesti sarjakuvahahmoja tai itse piirrettyjä kuvia. He myös 
kertovat kavereistaan, lemmikeistään ja mahdollisesti sisaruksistaan. Pojat puolestaan 
liittävät monipuolisia tietoja välittävät sivustonsa verkkoon ikäänkuin osaksi verkon 
yhteistä tietovarastoa. Sivusto voi olla tekijänsä mukaan nimetty esimerkiksi 
Esawebiksi. Tyypillisiä ovat linkkikokoelmat palveluihin ja ohjelmien tai pelien mukaan 
liittäminen. He myös usein käyttävät sivuillaan kehittyneitä sivunlaatimistekniikoita; 
kehyksiä ja ohjelmoituja toimintoja. He haluavat esitellä taitojaan ja mieltymyksiään 
pelien ja tietotekniikan maailmassa. Toki varsinkin pojista löytyy pienemmässä määrin 
niitäkin, jotka laativat sivustonsa sukupuolensa mukaan epätyypillisemmin. Mutta 
enemmistön mukaan tarkasteltuna sukupuolistunut ero minuuden jäsentämisessä ja 
paikantamisessa on samansuuntainen kuin yleisempikin sukupuolten välinen ero 
käyttää ja tarkastella tietotekniikkaa. Jos näitä erottavia tekijöitä verrataan toisiinsa 
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voidaan hahmotella tietynlaista feminiinistä ja maskuliinista koodistoa (ks. kuva 3), joita 
tyttöjen ja poikien enemmistön laatimat kotisivut näyttäisivät välittävän ja ylläpitävän.  
 
 
 
Arviointikriteerit 

Tyttöjen sivustot: 
feminiininen koodisto 

Poikien enemmistön 
sivustot: 
maskuliininen 
koodisto 

 
1. Sivuston tarkoitus 
Kenelle tehty/ tarkoitettu ja 
miksi? 

- kuka minä olen ja keitä 
lähipiiriini kuuluu? 
(paikannettu minuus) 
- kohderyhmä: sekä pojat 
että tytöt 
- kommunikaation ja 
yhteydenoton väline 

- mitä minä osaan ja 
millaista tietoa minulla 
on välitettävänä (minuus 
verkon solmuna) 
- kohderyhmä: pojat ja 
toiset verkon käyttäjät 
- tiedon jakamisen 
väline 

 
2. Tiedon organisointi  
ja yleisilme 
Sivuston rakenne ja 
tehokeinot? 
 

- yksinkertainen sivu- ja 
linkitysrakenne 
- visuaalinen koristelu: 
sarjakuvahahmoja, 
mahdollisesti itse 
piirrettyjä kuvia, 
valokuvia... 
- vaaleat tai kirkkaat 
värisävyt 
 

- monipuolinen 
navigointi- ja 
linkitysrakenne: usein 
kehyksien avulla 
toteutettu 
- ohjelmoinnillinen 
tehostus: javascript- tai 
java -ohjelmoituja 
lisätoimintoja, 
animaatioita... 
- musta yleisin 
taustaväri 

 
3. Pääasiallinen sisältö 
Mitä on kerrottu ja miten? 

- painopisteenä oma 
esittely (myös nimi 
kerrottu) 
- lähipiirin esittely: usein 
kaverit, lemmikkieläimet, 
perhe... 
- harrastukset 
- mistä asioista tykkää/ 
mistä ei tykkää 
 

- painopisteenä 
kiinnostuksen kohteiden 
ja siihen liittyvän tiedon 
esittely: usein tieto-
tekniikkaan tai peleihin 
liittyviä 
- ohjelmien/pelien 
mukaan liittäminen 
- laajat linkkikokoelmat, 
jotka liittyvät omiin 
kiinnostuksen kohteisiin 

 
Kuva 3. Feminiininen ja maskuliininen koodisto tyttöjen ja poikien  kotisivustoilla 
eräiden arviointikriteerin valossa. 
 
Edellä esitetyt havainnot näyttäisivät suurimmalta osin pitävän yhtä Vehviläisen ja 
Saukkosen (1998) tutkimuksessaan tulkitsemien ala- ja yläasteikäisten lasten piirrosten 
kanssa. Tehtävänähän näillä lapsilla oli piirtää kuviteltu sivu, jonka he haluaisivat tehdä 
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kotisivukseen Internetiin.  Tutkijoiden tulkintojen mukaan tytöt astuvat verkkoihin 
vahvasti omasta paikallisesta asemasta käsin eli paikantuvana minuutena. He kertovat 
keitä he ovat ja esittelevät asuinpaikkansa, perheenjäsenensä ja kaverit. Pojat ovat 
mieltyneempiä palveluihin, taloudelliseen yrittäjyyteen ja esimerkiksi toisten 
kanssaverkkoilijoiden auttamiseen. Minuus jäsentyy tällöin pikemminkin verkon 
solmuna. Oma paikallinen minuus tai henkilöllisyys usein verhoutuu tämän solmun 
taakse ulottumattomiin. Näiden tulosten ja havaintojen perusteella voidaan todeta, että 
sekä minuuden jäsentämisessä verkossa että toiminnallisissa motiiveissa tietotekniikan 
käytössä (esim. miksi ja ketä varten verkkosivut laaditaan) on tyttöjen ja poikien 
enemmistön välillä selkeä ero. Poikien enemmistön Internet-sivustoillaan suosima 
maskuliininen koodisto esimerkkinä heijastelee samanlaista tapaa tulkita ja jäsentää 
tietotekniikkaa kuin mitä julkisuudessakin esiintyvässä tietoyhteiskunnan 
menestystarinassa kerrotaan. Suomalaisessa tietoyhteiskuntakeskustelussahan 
keskitytään yleensä tietotekniikan persoonattomaan ja ei-inhimilliseen matemaattis-
objektiivisen logiikan maailmaan.  Yksittäisten ihmisten lähtökohdat ja omat 
konkreettiset elämäntilanteet jäävät tekniikan ja talouden edistyksen varjoon. Sen 
sijaan tyttöjen enemmistön suosima tapa astua verkkoon tuomalla esiin sen 
persoonallista, kommunikatiivista ja kulttuurista potentiaalia osoittaa, että on olemassa 
myös pehmeämpi tapa jäsentää toimimista ja osallisuutta tietotekniikan ja verkkojen 
maailmassa. On selvää, että tulevaisuudessa näitä molempia lähestymistapoja 
tarvitaan. 

Tuoreessa amerikkalaisessa laajassa selvityksessä (American Association of 
University Women Educational Foundation 2000) käy ilmi, miksi tytöt eivät kiinnostu 
perinteisestä tietotekniikasta sen maskuliinista identiteettiä rakentavan luonteen vuoksi. 
He mieluummin käyttävät tietotekniikkaa välineenä johonkin hyödylliseksi kokemaansa. 
Raportin tulokset kuulostavat hyvin tutuilta ja soveltunevat suomalaisiinkin nuoriin 
varsin hyvin. Suuri osa esimerkiksi tietokonepeleistä on selvityksen mukaan tyttöjen 
mielestä pitkästyttäviä, typeriä ja väkivaltaisia. Tietoteknologian opetuksessa on myös 
jotakin pahasti pielessä, sillä tyttöjen mielestä ohjelmointi- tai tekniikkapainotteiset 
luennot ja oppitunnit ovat tylsiä ja vaikeaselkoisia. Myöskään tämän perusteella 
muotoutunut kuva tietotekniikka-alasta ei vetoa tyttöihin. Eri sukupuolten 
tietotekniikkataitoja ei tämän valossa pitäisikään mitata vain määrien perusteella, 
kuinka usein lähetetään sähköpostia tai käytetään Internetiä, vaan kuinka tietotekniikka 
sovelletaan ja käytetään hyödyksi erilaisissa tehtävissä. Tyttöjen tietotekniikan käytölle 
onkin tyypillistä, että tytöille identiteetin rakentamisen ainekset liittyvät vahvemmin 
teknologian avulla tuotetun tiedon soveltamiseen ja tulkintaan. Miten tietotekniikka 
käytetään esimerkiksi tiedonhaun, ongelmanratkaisun ja vuorovaikutuksen välineenä ja 
miten tietotekniikkaa sovelletaan eri elämänalueilla. 

Vaikka tieto- ja viestintätekniikka Suomessa koulumaailmassa onkin otettu 
kehittämisen kohteeksi useissa strategisissa linjauksissa ja erilaisissa yhteyksissä 
myös todettu tietotekniikan opetuskäytön periaatteessa tarjoavan mahdollisuuden 
sukupuolten väliseen vuorovaikutukseen, niin hukataanko silti tilaisuus saada 
sukupuolten toisilleen ehkä vieraat kulttuurit keskinäiseen vuorovaikutukseen ja 
toisensa kohtaamiseen? On tutkimuksellakin vahvistettu se tosiasia, että yhteydet 
maskuliinisuuden ja teknologian välillä ovat vahvat ja se on riittävää pitämään tytöt 
poissa IT -alalta. (Vehviläinen 1997.) Sukupuolten eriytyminen alkaa tutkimusten 
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mukaan jo varhain lapsuudessa. Jo pienten tyttöjen ja poikien sukupuolenmukainen 
roolijako vastaa aikuisten työnjakoa. Lasten käsitys sukupuolirooleista on jopa paljon 
stereotyyppisempi kuin aikuisilla. (Kauppinen & Romunen 1997; Härkönen 1996.) 
Kouluvuosien aikana kulttuurisesti ja sosiaalisesti jäsentyneet ja merkityksellistyneet 
kokemukset ovat konkretisoituneet ja asettuvat elämänkulkua sääteleviksi ura-  ja 
ammattipoluiksi. On varsin useissa eri yhteyksissä osoitettu suomalaisen koulun 
sukupuolten mukaan eriytynyt toiminta- ja kasvatusilmapiiri. (ks. esim. Puhakka 1995, 
1997.)  Tietotekniikkakin siten usein koulussa tai kotona käytettynä tukee edellä 
kuvatunlaista kulttuurisesti tai sosiaalisesti välittynyttä sukupuolijakoa. Valitettavan 
usein toimitaan nimenomaan poikien ehdoilla ja tytöt jäävät sivustakatsojan rooliin.  
 
4. Pohdintaa tietoyhteiskunnasta sukupuoliroolien kohtaamisen valossa 
 
Tietoyhteiskunnan segregaatio- ja menestystarinoiden valossa on syytä lopuksi pohtia 
millaista arvojen, normien, uskomuksien ja oletuksien ideologista järjestelmää 
tietotekniikan ja verkkojen aikakaudella nuorille välitämme ja ylläpidämme? Onko tuota 
ideologiaa myös koulujen, nuoriso-organisaatioiden ja nuorisotyön ammattilaisten 
avulla mahdollista muuttaa? Näyttäväthän tietoverkot vain ylläpitävän ja vahvistavan 
omalta osaltaan nuorten feminiinistä ja maskuliinista koodistoa tietotekniikan 
käyttötavoissa?  Tätä ilmiötä voidaan tarkastella lapsuuden ja nuoruuden sukupuolista 
sosiaalistumista tarkastelevien mallien lisäksi erityisesti juuri kulttuurikoodin käsitteen 
avulla (vrt. Nummenmaa 1991). Kulttuurikoodi laajemmin viittaa esimerkiksi 
yhteiskunnassa vallitsevaan ideologiaan, hierarkiaan ja rakenteisiin (esim. koulutus- ja 
ammattirakenteeseen), jotka välittävät nuorille kulttuurisia koodeja ja tarjoavat näin 
toimintamalleja. Näin välittyy sekä tietoisia että tiedostamattomia havaintoja, 
kokemuksia ja tietoja ammattien sukupuoliehdoista ja vaatimasta ammatti-
identiteetistä, joka puolestaan vaikuttaa valintoihin ja asioihin, joita nuori alkaa pitää 
tavoittelemisen arvoisina. Jos ajatellaan tieto- ja viestintätekniikkaan asennoitumista ja 
alalle suuntautumista tarjoaa kulttuurikoodin selitysmalli aineksia arvioida miksi pojat 
kiinnostuvat ja valitsevat tietotekniikka-alan sen maskuliinisen koodiston takia 
helpommin kuin tytöt. Tietotekniikan ja IT -alan miehistä identiteettiä rakentava 
koodisto vetoaa yksinkertaisesti enemmän poikiin ja vastaavasti pitää tytöt loitommalla. 
Sosiaalistumismallit, joissa keskeistä on kasvatusilmapiirin tukema sukupuolirooleihin 
sosiaalistuminen,  voivat ehkä lisäksi tarjota selitystä miksi tytöt usein arvioivat 
pystyvyysodotuksiaan tietotekniikan suhteen poikia negatiivisemmin. Toki on 
huomattava, kuten Nummenmaa (1991) huomauttaa, että nämä selitysmallit eivät 
yksinomaan riitä selittämään nuorten kiinnostuksen kohteita tai ammatti- ja uravalintoja 
perinteisen ammatissa toimivan väestön sukupuolijakauman mukaisesti. Taustalla on 
paljon myös nuorten sosiaalistumisen kautta mukana tulleita asenteita ja käsityksiä, 
jotka vaikuttavat usein tiedostamattomasti. 

Tärkeä kysymys kuuluukin mikä on tieto- ja viestintätekniikan rooli nuorten elämässä 
tulevaisuudessa? Tuleeko se vahvistamaan sukupuolten välistä eriytymistä entistä 
enemmän postmodernin tietoyhteiskunnan aikakautena vai voitaisiinko juuri 
tietoverkkoja käyttää sukupuolten eriytymistä vähentävänä välineenä? Kuinka 
esimerkiksi koulut, nuoriso-organisaatiot ym. voisivat käyttää tietoverkkoja 
ymmärryksen ja lähentymisen välineenä sen sijaan, että tietotekniikka nyt näyttäisi vain 
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edesauttavan sukupuolten eriytymistä ja ylläpitävän miehistä diskurssia ja 
maskuliinisen identiteetin rakentamista? Olisiko meillä kenties jotakin opittavaa niistä 
maista ja kulttuureista, joissa näin voimakasta sukupuolten välistä eriytymistä ei ole 
vielä tapahtunut ja voisimmeko muuttaa esimerkiksi tietotekniikan ja verkkojen 
maailman koodistoa jollain tavoin? 

Tech-Savvy (American Association of University Women Educational Foundation 
2000) -raportissa sukupuoleen ja erityisesti tyttöjen tietotekniikka-käsityksiin 
identifioituja tuloksia mukaillen seuraavassa on hahmoteltu muutamia 
painopistealueita, joihin kannattaisi tulevaisuudessa meilläkin kiinnittää huomiota 
tyttöjen mukaan saamiseksi tietotekniikka-alalle ja sukupuolten välisen ymmärryksen 
lisäämiseksi: 
 

• Tarjolle "sukupuoliriippumattomia" ohjelmia: ohjelmistojen ei tarvitse olla 
välttämättä tietylle sukupuolelle suunnattuja. Niin koti-, koulu- kuin työkäyttöön 
tarkoitetut ohjelmistot voisivat huomioida erilaisten käyttäjäryhmien (myös eri 
sukupuolten) kulttuuria, tottumuksia ja tarpeita. Kaikki eivät suinkaan identifioidu 
"nörtti" -stereotyyppiin tietotekniikan käyttäjänä.  

• Huomioida myös naiset ja tytöt IT alan työpaikkoja täytettäessä: tytöt ovat 
valitettavasti jääneet marginaaliryhmäksi high-tech taloudessa ja kulttuurissa. 
Vain murto-osa IT alalle hakeutuvista on tyttöjä. Tämä tulisi huomioida 
opetussuunnitelmien kehitystyössä ja koulujen kasvatusilmapiirissä mutta myös 
alueilla, joissa tietotekniikkaa hyödynnetään. Painopisteen siirtäminen 
tekniikasta sisällöntuotantoon ja sisältöjen kytkeytyminen aina historiasta 
tieteisiin saakka kohtaisi myös tyttöjen mielenkiinnon alueita.  

• Kehittää nuorten parissa työskentelevien tietotekniikkavalmiuksia: 
kasvatusalan käytännön parissa toimivien omien valmiuksien kehittäminen 
pidemmälle kuin tietotekniikan käyttö vain tekstinkäsittelyn ja tuottamisen 
välineenä. Yhteisön ja ryhmän vuorovaikutukseen osallistumista pidetään mm. 
yhteisöllisen oppimisen keskeisimpänä prosessina. Esimerkiksi verkko-
oppimisympäristöt nykyisin sisältävät kommunikatiivisia elementtejä, joissa 
toiminta tapahtuu keskeisesti toisten oppijoiden kanssa tapahtuvan 
keskustelun, tiedon jakamisen ja tiedon rakentamisen kautta. Tietoverkot 
antavat mahdollisuuksia tällaiselle kommunikaatiolle ja oppimiselle vapaana 
ajan ja paikan rajoituksista  

• Kouluttaa myös tyttöjä suunnittelijoiksi, ei vain käyttäjiksi: vanhemmat, 
opettajat ja kasvatusalan asiantuntijat voisivat auttaa ja ohjata myös tyttöjä 
rakentamaan positiivisempaa minäkuvaa suhteessaan uuteen teknologiaan. 
Lähtökohtana voisi olla ajatus, että myös tytöt voivat toimia 
huippusuunnittelijoina ja aktiivisina toimijoina uuden teknologian aloilla. Tyttöjen 
puuhastelua esimerkiksi tietotekniikan parissa tulisi vahvistaa kiinnostuksen 
herättämiseksi ja tarjota mahdollisuuksia tytöille ilmaista teknologista luovuutta 
ja mielikuvitusta.  

• Muuttaa tietotekniikan julkista kuvaa: media, kasvattajat, aikuiset ja eri 
vertaisryhmät usein vain vahvistavat nuorten stereotyyppisiä mielikuvia ja 
asenteita teknologiaan liittyen. Tämän tuloksena varsinkin tytöt usein ajattelevat 
tietotekniikan ammattilaisten elävän eristäytyneessä ja epäsosiaalisessa 
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maailmassa. Tämä on varsin vieraannuttava ja harhaanjohtava tulkinta, jonka 
muuttamiseen tulisi kiinnittää huomiota.  

• Luodaan koko perheen tietokoneita: kodillakin on oma vastuunsa 
yhteisöllisyyden tukemisessa. Kotona tietokoneet kannattaisi sijoittaa kaikkien 
saavutettavissa oleviin avoimiin paikkoihin. Toimintakulttuuria tietokoneiden 
kotikäytössä kannattaisi kehittää kohti yhteisesti jaettuja ja perhekeskeisiä 
toimintoja. Nykyisinhän tietokoneet hankitaan kotiin vain kunkin perheenjäsenen 
yksilöllisiä ja erillisiä toimintoja ja tarpeita varten.  

• Arvioidaan sukupuolten tasa-arvomäärityksiä ja päämääriä uudelleen 
teledemokratiassa: tasapuoliset mahdollisuudet tietotekniikan käyttöön, 
tietoon ja saatavuuteen riippumatta sukupuolesta, yhteiskuntaluokasta tai 
etnisestä tausta. Tietotekniikan käyttöä ja käyttäjäkuntaa ei tulisi mitata ja 
arvioida vain määrällisin kriteerein (kuinka moni käyttää sähköpostia, Internetin 
käyttäjätilastot jne.) vaan pikemminkin tulisi soveltaa laadullisia kriteereitä. 
Laadullisen perustein ja standardein voitaisiin arvioida tietotekniikan käyttöä 
analyyttiseen ajatteluun, tietotekniikan käsitteistön hallintaa ja tietotekniikan 
innovatiivista käyttöä erilaisten ongelmien ratkaisemisessa. Laadullinen 
kriteeristö tukisi paremmin myös tasa-arvoisuuden päämääriä.  

 
Edellä kuvatun keskeisin sanoma on ehkä se, ettei pidä yrittää muuttaa tyttöjä tai poikia 
sinänsä, vaan tietotekniikkaa, tietotekniikan käyttötapoja ja yhteiskuntaa, jossa elämme 
ja luoda tällä tavoin vaihtoehtoista kulttuurista koodistoa.  Ovathan sukupuolisesti 
määräytyneet ammattiroolit ja toisaalta informaatio- ja high tech -yhteiskunta vahvasti 
myös sosiaalisia ja kulttuurisia ilmiöitä. Tietotekniikkaa ja sen käyttötapoja voitaisiin 
kehittää vielä paljonkin käyttäjäystävällisemmäksi ja sukupuolten erilaista 
toimintakulttuuria ymmärtävämmäksi. Sen lisäksi kommunikatiivisuuden ja 
yhteistoiminnallisuuden edistäminen koulussa, kodissa ja harrastuksissa tietotekniikan 
keinoin saattaisi tuoda varsinkin pojille aivan uudenlaista tietotekniikan 
soveltamismahdollisuutta  perinteisen ohjelmoinnin tai pelaamisen rinnalle. Ja tietenkin 
myös tytöille se olisi osoitus tietotekniikan "pehmeämmistä" 
soveltamismahdollisuuksista ja toisenlaisista kulttuurikoodeista. Tietotekniikkaa 
hyödynnettäessä voisi olla myös tärkeää, että tytöt ja pojat toimisivat tiimeissä ja 
ryhmissä, joissa rooleja on sekoitettu. Näin pyrittäisiin rikkomaan sukupuolisesti 
määräytyneitä ennakkokäsityksiä ja rooliodotuksia. Yhteiskunnan tasolla puolestaan 
kaivataan huomiota sukupuolirooleihin liittyvien ratkaisujen kytkeytymiseen vahvasti 
tarjolla oleviin koulutusreitteihin ja mahdollisuuksiin. Todellinen haaste on miettiä 
esimerkiksi koulutusjärjestelmien tasolla, kuinka ns. poikien ja tyttöjen suosimat alat 
saadaan tasapainotettua. Nuorten valmiudet tehdä ammatin- ja uranvalinnoissaan 
sukupuolirajat ylittäviä ratkaisuja perustuvat usein varsin rajoitettuihin tunneväritteisiin 
ratkaisuihin ja siihen millainen on heidän mahdollinen erilaisten alojen tuntemuksensa. 
Lisäksi se on saattanut perustua varsin pitkälle myös ennakkososiaalistumiseen toisen 
sukupuolen asemaan ennen kuin on uskallettu tehdä rohkeita valintoja (ks. 
Nummenmaa & Vanhalakka-Ruoho 1985). Tärkeätä onkin tulevaisuudessa miettiä 
kuinka sukupuolten toisilleen vieraat kulttuurit saadaan kohtaamaan. Tulevaisuuden 
tietoyhteiskunnassa tarvitaan maskuliinisen koodiston lisäksi myös feminiinisen 
koodiston mukaista inhimillistä näkökulmaa tietotekniikkaan. 
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