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1 JOHDANTO 

Seksuaalisuuden erilaiset ilmaukset ovat arkipäiväinen osa nykykulttuuriamme: seksuaali-

suus näkyy mainonnassa, viihteessä, musiikissa, pukeutumisessa ja jopa vapaa-ajan vietto-

tavoissa. Marjo Laukkanen tutki väitöskirjassaan (2007, 220) tyttöyttä nettikeskusteluissa. 

Tutkimuksen mukaan ymmärrys seksuaalisuudesta muodostui internetin keskustelupals-

toilla kategorioita ja rajoja luoden, esimerkiksi normittaen ja moralisoiden. Internetin 

käyttö on nykynuorille ja lapsille arkipäivää, jolloin täytyy tiedostaa sen vaikutus terveen 

seksuaalisuuden muodostumiselle.  

Vanhemmat sekä opettajat saattavat ajatella, että seksuaalikasvatus kuuluu vasta murros-

ikäisille alakoulun loppuvaiheessa. Tällainen ajatus syntyy varmasti osittain siksi, että pe-

rusopetuksen opetussuunnitelmassa tai alakoulun oppikirjoissa ei ole juurikaan mainittu 

seksuaalisuuteen liittyviä asioita ennen viidettä luokkaa. Seksuaalikasvatuksen rooli kou-

luissa nousi vuonna 2004, kun terveystieto lisättiin perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteisiin omana aineenaan. Samalla yhteiskunnan asenteet ovat yleisesti muuttuneet hie-

man hyväksyvimmiksi ja avoimemmiksi seksuaalisuutta kohtaan, mutta osa opettajista ko-

kee edelleen seksuaalikasvatuksen vaikeana asiana opettaa. Osasyynä tähän ovat opettajien 

riittämättömät tiedot ja taidot seksuaalikasvatukseen liittyen varsinkin alkuopetuksessa. 

Ei ole ihme, että osa opettajista kokee tietonsa ja taitonsa riittämättömiksi seksuaalikasva-

tukseen. Esimerkiksi Oulussa luokanopettajakoulutuksessa seksuaalikasvatusta ei käsitellä 

asiasisältönä eikä didaktisesti pohtien. Tietojen ja taitojen puuttumisen lisäksi myös oppi-

materiaalit ovat todella vähäiset siirryttäessä työelämään. Opettaja voi siis työuransa alussa 

olla suhteellisen tietämätön seksuaalikasvatuksen tarpeellisuudesta tai seksuaalikasvatuk-

sen merkityksellisyydestä lasten ja nuorten kasvatuksessa ja koulutuksessa. 

Opettajat ymmärtävät seksuaalikasvatuksen roolin alakoulun viimeisillä luokilla, sillä sil-

loin puhutaan murrosiästä ja nuoressa tapahtuvista muutoksista. Useille opettajille on kui-

tenkin epäselvää, millaista seksuaalikasvatus on alkuopetuksessa – esimerkiksi omien rajo-

jen opettaminen on seksuaalikasvatusta ja tärkeä asia opettaa pienelle lapselle. Omien rajo-

jen opettelun lisäksi lasten keskinäisissä vuorovaikutussuhteissa esiin tulevat usein myös 

kiusaaminen, nimittelyt sekä ei toivottu koskeminen. Alkuopetuksessa nämä ovat sellaisia 

seksuaalikasvatuksen alueita, joita tarvitsee käsitellä lapsien kanssa.   
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Jos opettaja ei tiedosta seksuaalikasvatuksen merkityksellisyyttä ja kokee seksuaalisuu-

desta puhumisen vaikeana, saattaa hän omalla käytöksellään tahattomastikin antaa sellaisen 

kuvan, että seksuaalisuus on asia, josta ei puhuta ja että siihen liittyy negatiivisia tunte-

muksia. Oppilaiden käsitys seksuaalisuudesta muotoutuu vuorovaikutuksessa muiden ih-

misten kanssa, joten opettajan negatiivinen suhtautuminen saattaa vaikuttaa oppilaan kehit-

tyvään käsitykseen seksuaalisuudesta. Tavoitteena kuitenkin on, että kouluissa annettu in-

formatiivinen seksuaalikasvatus vaikuttaisi lapsen kehitykseen positiivisella tavalla. Kou-

lussa opittu faktapohjainen tieto toimii vastapainona kaikelle muulle tiedolle, joka saattaa 

vahingoittaa lapsen kehitystä seksuaalisesti tasapainoiseksi ihmiseksi.  

Tutkimukseni otsikko ’’opettajakaan ei sais olla liian innokas seksuaalikasvatuksessa’’, 

valikoitui juuri siksi, että kyseisellä ajatusmaailmalla voi olla vahingollinen vaikutus lap-

sen kehittyvään käsitykseen seksuaalisuudesta. Tällainen ajatusmaailma voi heijastua myös 

muihin tilanteisiin kuin vain opetukseen.  Seksuaalikasvatusta vähättelevä opettaja tuskin 

osallistuu seksuaalikasvatusta käsittelevään täydennyskoulutukseen, käsittele seksuaalisuu-

teen liittyviä teemoja vanhempainilloissa tai ota asiaa huomioon opetussuunnitelmatyössä.  

’’Ihmisen käyttäytyminen syntyy siitä, mitä he ajattelevat asioista ja millaisia käsityksiä 

heillä on asioiden ja ilmiöiden välisistä suhteista.’’ (Niikko 2003, 9). Jokainen opettaja 

opettaa siis niiden käsitysten perusteella, joita hänellä on seksuaalikasvatuksesta. Tämän 

takia halusin tutkia juuri opettajien käsityksiä seksuaalikasvatuksesta. Käsitykset jostain 

asiasta ohjaavat käyttäytymistämme, minkä takia halusin tutkia tutkimuskoulun alkuope-

tusluokilla toimivien opettajien käsitysten lisäksi heidän tapojaan opettaa seksuaalikasva-

tusta käytännössä. Opetussuunnitelmassa on Kasvu ja kehitys – jakso, jossa käsitellään ih-

misen kehitystä. Tämän lisäksi otin selvää muista tilanteista, jotka luetaan seksuaalikasva-

tukseksi, mutta niitä ei välttämättä sellaiseksi tunnisteta opettajien keskuudessa tai opetus-

suunnitelmassa. Perusopetuksen opetussuunnitelma ei ole kaiken kattava asiakirja, minkä 

takia sitä jatkuvasti kehitetäänkin parempaan suuntaan. Tämän perusteella muodostin itsel-

leni kaksi tutkimuskysymystä:  

1.      Millaiseksi 1.-2. luokkien opettajat käsittävät seksuaalikasvatuksen 1.-2. luokilla? 

2.      Miten seksuaalikasvatusta toteutetaan käytännössä 1.-2. luokilla tutkimuskoulussa? 
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Teoriaosassa selitän tutkimukselleni keskeisimmät käsitteet: seksuaalisuuden, seksuaali-

kasvatuksen, seksuaaliterveyden, sukupuolen, sekä avaan tarkemmin seksuaalikasvatusta 

1.-2. -luokilla ja tarkastelen lapsen seksuaalista kehitystä alakouluaikana. 

Tutkimuksen empiirinen osio toteutettiin Oululaisella harjoittelukoululla neljän 1.-2. luo-

kan opettajan kanssa. Haastatteluihin osallistuneet opettajat työskentelivät alkuopetuk-

sessa. 

Aineistonkeruumenetelmänä käytin teemahaastattelua. Haastattelua varten tehdyt kysy-

mykset olivat melko laajoja, mutta tarkoituksena olikin, että haastattelija ei johda haastatte-

lua, vaan haastateltavat johdattelevat keskustelun heistä tärkeisiin aihealueisiin.  Kysymyk-

set käsittelivät opettajien käsityksiä seksuaalikasvatuksesta sekä käytännön järjestelyjä sek-

suaalikasvatukseen liittyen. 

Lapsentahtisuus ja oppilaslähtöisyys olivat haastateltaville opettajille tärkeitä asioita seksu-

aalikasvatuksessa. Se koettiin myös luottamusasiaksi opettajan ja oppilaan välillä, vaikka 

moni kokikin seksuaalikasvatuksen 1.-2. luokkalaisilla olevan vielä kodin asia. Käsitykset 

opetussuunnitelmasta opetuksen ohjaajana vaihtelivat suurestikin osan ajatellessa opetus-

suunnitelman antavan tarpeeksi ohjeistusta, kun taas osa oli sitä mieltä, ettei se anna oh-

jeistusta asiaan ollenkaan. Tämä tuki kahden opettajan ajatusta siitä, että heidän tietonsa ja 

taitonsa seksuaalikasvatuksen suhteen ovat vajavaisia.  

Halu tehdä tutkimukseni seksuaalikasvatuksesta 1.-2. luokilla lähti omasta mielenkiinnosta 

ja vähäisistä tutkimustuloksista aiheeseen liittyen. Kandidaatin työtä tehdessäni kans-

saopiskelijoideni vaihtelevat ja joiltain osin myös puutteelliset tiedot hämmästyttivät, 

vaikka työelämään siirtyminen oli varsin lähellä. Tutkimus toteutettiin Oulussa yliopiston 

harjoittelukoululla, joten tutkimustuloksiani voitaisiin hyödyntää koulun ja opettajankoulu-

tuksen kehittämisessä. Pro gradu ei toki ole tarpeeksi kattava tutkimus yksinään, mutta tut-

kimukseni saattaisi kannustaa tutkimaan aihepiiriä enemmän tulevaisuudessa.  
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2  TUTKIMUKSEN TAUSTA JA KESKEISET KÄSITTEET  

2.1 Aikaisemmat tutkimukset 

Seksuaalikasvatusta alakoulussa on tutkittu jonkin verran, mutta tutkimus on useimmiten 

sijoittunut 5.-6. luokille. Pienten lasten, 1.-2. -luokkalaisten seksuaalisuutta ja seksuaalikas-

vatusta on tutkittu Suomessa vielä vähemmän.  

’’Ope ei tiiä, et me tiietään’’ on Päivi Asunmaan vuonna 2013 Oulussa tehty pro gradu. 

Tutkimuksessa selvitettiin 2. luokkalaisten lasten käsityksiä, kokemuksia ja mielipiteitä sek-

suaalisuudesta. Tutkimuksen toinen tutkimusongelma oli tyttöjen ja poikien kehityksen erot. 

Aineisto kerättiin teemahaastattelulla neljältätoista 2. luokan oppilaalta. Tulosten perusteella 

tytöt ja pojat ovat eri vaiheessa kehityksessään, tyttöjä kiinnostivat seksuaaliasiat enemmän 

kuin poikia ja he myös tiesivät asioista enemmän kuin pojat. Tutkimustulosten perusteella 

pääteltiin, että seksuaalikasvatuksen taso ja määrä ovat nykytilassaan riittämättömät, eivätkä 

opettajat ja vanhemmat keskustele seksuaalisuuteen liittyvistä asioista lasten kanssa. Tutki-

mus vahvistaa sitä käsitystä, että seksuaalikasvatus on riittämätöntä alkuopetuksessa.  

Sofia Tuomisen vuonna 2012 tekemä pro gradu Seksuaalikasvatuksen asiantuntijoiden nä-

kemyksiä peruskoulun seksuaalikasvatuksesta käsittelee nimensä mukaisesti asiantuntijoi-

den mielipiteitä. Tutkimukseen haastateltiin kahdeksaa seksuaalikasvatuksen asiantuntijaa, 

jotka eivät kaikki kuitenkaan toimineet kouluissa. Tutkimuksen tuloksena oli, että seksuaa-

likasvatuksen kehittäminen koettiin tärkeäksi, ja opetuksen laatua haluttiin parantaa otta-

malla seksuaalisuus huomioon paremmin koulun arjessa. Opettajan pätevyyttä ja ammatti-

taitoa pidettiin erityisen tärkeänä asiana. Tutkimus vahvistaa näkemyksen, jonka mukaan 

opettaja on tärkeässä roolissa seksuaalikasvatuksen antajana. 

Kolmas pro gradu oli Tampereen yliopistossa NIMET vuonna 2013 tehty tutkimus luokan-

opettajien valmiudesta seksuaalikasvatukseen. Tutkimus oli toimintatutkimus, jossa tutki-

muksen tekijä toteutti kuusi viikkoa kestävän opetusjakson viidennellä luokalla. Tutkimuk-

sessa keskityttiin tutkijoiden omiin valmiuksiin seksuaalikasvattajana. Tutkimus pohjautui 

Greenbergin ym. seksuaalisuuden nelikenttään, jota olen omassakin tutkimuksessani käyttä-

nyt. Tutkimuksessa kävi ilmi, että seksuaalisuuden eri osa-alueet vaihtelivat haastavuudel-

taan opettaa. Haastaviksi asioiksi opettaa opettajat kokivat seksin ja seksuaalisuuden ilmen-
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tämisen, kun taas helpoiksi asioiksi koettiin esimerkiksi murrosikä. Yksi haastavuuteen vai-

kuttavista asioista oli opettajien riittämättömät tiedot ja taidot käsitellä sisältöjä ottaen sa-

malla huomioon oppilaiden ikätaso. Opettajat eivät myöskään saaneet riittävää koulutusta 

seksuaalikasvatuksesta.  

Australian Sydneyssä ja Britannian Leedsissä tehdyissä tutkimuksissa vanhempien ja opet-

tajien rooleja alakouluikäisten lasten seksuaalikasvattajana tutkittiin ja vertailtiin keskenään. 

Sekä Walker että Milton olivat aloittaneet itsenäisesti samankaltaisen tutkimuksen seksuaa-

likasvatuksesta, mutta tutkimusten valmistuttua päättivät tehdä yhteistyötä. Walker ja Milton 

vertailivat tutkimustuloksiaan, vaikka tiedostivatkin, että molemmat tutkimukset olivat itse-

näisesti tehtyjä, eikä niitä suoraan pystytty vertailemaan. Yhteistyön tarkoituksena oli tuoda 

esille samankaltaisuuksia, joita maiden välillä oli.  

Tutkimustulosten mukaan seksuaalikasvatusta ei hyödynnetty kummassakaan maassa, eikä 

seksuaalisesta suuntautumisesta, seksuaali-identiteetistä tai ehkäisystä puhuttu alakouluissa. 

Seksuaalikasvatus oli melko kehittymätöntä molemmissa maissa, mutta joukosta löytyi 

muutamia opettajia, joilla oli tietoa ja taitoa opettaa seksuaalikasvatusta. Samaan aikaan 

moni opettaja koki seksuaalikasvatuksen vaikeaksi ja oman asemansa epäselväksi. Epävar-

muuden tunne on tutkimuksen mukaan hyvin yleinen tunne opettajien keskuudessa, kun pu-

hutaan seksuaalikasvatuksesta. (Milton & Walker 2006, 415–416, 426.) 

2.2 Seksuaalisuus osana ihmisyyttä 

Seksuaalisuus kuuluu ihmisyyteen syntymästä kuolemaan saakka. Jokaisella on kyky seksu-

aalisiin tuntemuksiin ja kosketuksesta nauttimiseen heti ensimmäisestä päivästä lähtien. Sek-

suaalisuus on ennen nähty vain biologisena viettinä, mutta nykyään se nähdään osana ihmi-

sen persoonallisuuden kokonaiskehitystä ja luonnollisena osana ihmisyyttä. Se on ominai-

suus, joka on ihmiselle tyypillistä ja joka saa sisältönsä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa. Seksuaalisuus ei ole vain asia, jonka omistaa vaan jotain minkä oppii. Ihminen oppii 

aluksi vanhemmiltaan ja sisaruksiltaan ja jatkaa oppimista läpi elämän.  

Seksuaalisuus on ihmisenä olemista eli ihmisyyttä. Kukaan muu ei voi määritellä toisen ih-

misen seksuaalisuutta tai sen olemusta, sillä jokainen ihminen on seksuaalinen omalla taval-

laan.  
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Ihmisellä on seksuaalisia tarpeita kaikissa kehitysvaiheissa, mutta näiden tarpeiden esiinty-

minen vaihtelee ikäkaudesta, henkilöstä ja tilanteesta riippuen. Vaikka seksuaalisuuden 

esiintyminen vaihtelee, ei se kuitenkaan koskaan häviä täysin ihmisestä. (Aigner & Center-

wall 1999, 101–102; Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 10–11; Ilmonen & Nissinen 2006, 

450; Korhonen & Eloranta & Santala 2005, 59.) 

Seksuaalinen kehitys, biologinen sukupuoli, sosiaalinen sukupuoli-identiteetti, seksuaalinen 

suuntautuminen, nautinto, intiimiys sekä suvunjatkaminen ovat kaikki osa seksuaalisuutta. 

Seksuaalisuuttaan voi ilmaista monin eri tavoin, kuten ajatuksin, asentein, arvoin, käyttäy-

tymisessä sekä suhteessa itseensä ja toisiin. Näitä kaikkia tapoja ei kuitenkaan välttämättä 

koeta, vaikka ne ovat osa seksuaalisuutta. (Ilmonen & Nissinen 2006, 450.) Seksuaalisuus 

on ainakin fyysistä, psyykkistä, sosiaalista, henkistä ja kulttuurista. Sen muotoutumiseen 

vaikuttavat kaikki elämässä koetut hyvät ja huonot asiat, kuten esimerkiksi nautinto, rak-

kaus, kateus ja väsymys. Suuret sekä pienet asiat muokkaavat seksuaalisuuttamme, joka nä-

kyy biologisen ja psyykkisen kehityksen lisäksi ihmissuhteissa ja siinä, miten ihminen to-

teuttaa itseään. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 10–11; Korhonen & Eloranta & Santala 

2005, 59.)  

Seksuaalisuus on laaja ja vaikeasti selitettävä asia, joten Greenberg, Bruess ja Conklin ovat 

jakaneet seksuaalisuuden neljään ulottuvuuteen (Kuvio 1).  

BIOLOGINEN 

– lisääntyminen  

– hedelmällisyyden  

kontrollointi  

– seksuaalinen kiihottuminen  

– kasvu ja kehittyminen  

– fyysiset syklit ja  

muutokset  

– fyysinen olemus  

PSYYKKINEN 

– tunteet  

– kokemukset  

– käsitys omasta itsestä  

– motivaatio  

– opitut asenteet  

– opittu käyttäytyminen  

 

KULTTUURINEN 

– perhe, naapurit,  

ikätoverit  

– asuinalue, koulu  

– seurustelu, avioliitto  

– lait, tavat  

– mainonta  

– media  

EETTINEN 

– ihanteet  

– uskonnolliset näkemykset  

– mielipiteet moraalista ja toiminnasta  

– arvot  

 

Kuvio 1. Seksuaalisuuden ulottuvuudet Greenbergin ja muiden (2007, 32) mukaan. 



7 

 

 

Greenbergin ja muiden (2007, 32) mukaan seksuaalisuutta voidaan tarkastella biologisen, 

psyykkisen, kulttuurisen ja eettisen ulottuvuuden kautta. Biologinen ulottuvuus on todennä-

köisesti tunnetuin ulottuvuus, sillä kasvusta ja kehityksestä, fyysisistä muutoksista murros-

iässä sekä lisääntymisestä puhutaan kouluissa avoimesti viimeistään siinä vaiheessa, kun 

murrosikä on ajankohtainen. Jotta ihminen voi ymmärtää seksuaalisuuttaan, tulee hänen tie-

tää miten hänen kehonsa toimii. Greenbergin (2007, 15) mukaan faktatieto toimii pohjana 

kriittiselle ajattelulle, sillä ilman faktoja ihminen ei voi kriittisesti tarkastella omaa seksuaa-

lisuuttaan.  

Positiivisen kuvan luominen itsestään ja omasta seksuaalisuudesta on tärkeää seksuaalisen 

hyvinvoinnin kannalta. Psyykkistä ulottuvuutta ei välttämättä aina käsitetä seksuaalisuuteen 

kuuluvaksi, mutta se on merkittävä osa sitä. Ihmisen käsitys omasta itsestä, tunteet ja koke-

mukset muokkaavat seksuaalisuutta. 

Seksuaalisuus ja se, miten se koetaan ja ymmärretään voi vaihdella suurestikin riippuen 

maan kulttuurista. Suomessakin voi kulttuurierot voivat vaikuttaa paljonkin käsityksiin sek-

suaalisuudesta, saati sitten muualla maailmassa. Oma perhe on alusta asti suurena vaikutta-

jana, kun lapsi alkaa kehittää käsitystään omasta seksuaalisuudestaan.  

Eettiseen ulottuvuuteen kuuluvat ihmisen arvot, uskonnolliset näkemykset sekä moraali. 

Eettinen ulottuvuus korostaa seksuaalisesta hyvinvoinnista huolehtimisen merkitystä. 

(Greenberg 2007, 16.) 

Eettisen, kulttuurisen, biologisen ja psyykkisen ulottuvuuden lisäksi seksuaalisuutta voidaan 

lähestyä myös muista suunnista. Seksuaalisuutta voidaan tarkastella mm. kognitiivisen, ana-

tomisen tai sosiaalisen ulottuvuuden kautta. Näiden ulottuvuuksien keskinäinen suhde vai-

kuttaa siihen, miten yksilö kokee seksuaalisuutensa. Yksittäisen ulottuvuuden ymmärtämi-

nen ei vielä auta, vaan tärkeintä on nähdä seksuaalisuus laajana ihmisyyteen liittyvänä ko-

konaisuutena, jota voi lähestyä moninaisista näkökulmista. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 

2008, 12.) 

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja se saa sisältönsä vuorovaikutuksessa muiden ihmisten 

kanssa. Lapset ovat jatkuvassa vuorovaikutussuhteessa opettajansa kanssa, joten opettajan 

tulisi nähdä ihminen seksuaalisena olentona jo kasvatustehtävänsä onnistumisen vuoksi. 

Kuva omasta seksuaalisuudesta muodostuu erilaisten kokemusten kautta, eli opettajalla on 

mahdollisuus vaikuttaa lapsen kokemuksiin joko negatiivisesti tai positiivisesti. Opettajan 
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työssä omat arvot ja asenteet ohjaavat ainakin osittain opetusta.  Seksuaalisuuden psyykki-

seen ulottuvuuteen kuuluvat opitut asenteet, joita opettaja voi tiedostamattomastikin siirtää 

oppilailleen, jos hän ei kiinnitä asiaan huomiota. 

2.3 Seksuaalikasvatus 

Seksuaalisuus on osa ihmisen biologista olemusta, mutta siinä on myös paljon asioita, joita 

jokaisen on opittava. Seksuaalisuuteen liittyvät vuorovaikutustapahtumat ovat jokaisen opit-

tavissa, mutta terveen seksuaalisuuden oppimiseen vaaditaan riittäviä tietoja ja taitoja. Mitä 

paremmat tiedot ja taidot ihminen omaa, sitä paremmin hän osaa välttää tilanteita, joilla olisi 

mahdollisesti negatiivinen vaikutus seksuaaliterveyteen. Pienelle lapselle esimerkiksi omien 

rajojen opettaminen on seksuaalikasvatusta. Myös avoin asenne ja suhtautumistapa seksu-

aalisuutta kohtaan tietojen rinnalla helpottaa omaa elämää ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

Ihminen muuttuu läpi elämänsä, ja ihmisen muuttuessa muuttuu myös hänen seksuaalisuu-

tensa. Aikaisemmin saadut tiedot eivät välttämättä pysty vastaamaan sen hetken tiedontar-

peeseen, joten seksuaalikasvatus on tärkeää läpi elämän. Mahdolliset ongelmat seksuaali-

suuden kanssa eivät välttämättä johdu pelkästään ihmisestä itsestään, sillä ihminen elää vuo-

rovaikutussuhteessa toisiin. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 10–11; Hovatta & Ojanlatva 

1995, 8.) 

Seksuaalikasvatus on toimintaa, jolla on tietty tarkoitus. Se on prosessi, jonka aikana hanki-

taan tärkeät tiedot, taidot sekä arvot liittyen seksuaalisiin suhteisiin, intimiteettiin ja identi-

teettiin. Seksuaalikasvatus hyvin toteutettuna edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuu-

den kannalta tärkeää osaamista. (Cacciatore 2005, 182; Nummelin 2000, 18; Kontula & Me-

riläinen 2007, 9.)  

Seksuaalikasvatus on yläkäsite seksuaaliopetukselle, seksuaalineuvonnalle ja seksuaaliva-

listukselle. Se on ammatillista toimintaa, jonka tarkoituksena on yhteisön ja yksilön hyvin-

voinnin edistäminen lisäämällä ymmärrystä seksuaalisuudesta. (Aho, Kotiranta-Ainamo, Pe-

lander & Rinkinen 2008, 38–39;Ilmonen & Nissinen 2006, 444; Kontula & Meriläinen 2007, 

9; Nummelin 2000, 25.) 
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Nummelin (2000, 25) kuvaa seksuaalikasvatuksen toteutusmuotoja seuraavasti:   

Seksuaaliopetus 

-Opetussuunnitelmaan  

perustuvaa 

-oppilasryhmäkohtaista 

 

Seksuaalineuvonta 

-henkilökohtaista  

-yksilöllisiin  

tarpeisiin 

perustuva  

    

Kuvio 2. Nuorten seksuaalikasvatuksen toteutusmuodot Nummelinin (2000, 26) mu-

kaan. 

Seksuaaliopetus on ryhmäkohtaista, koulussa toteutettavaa opetussuunnitelman mukaista 

asioiden monipuolista ja laaja-alaista käsittelyä. Peruskoulu on seksuaalikasvatuksen anta-

jana tärkeässä roolissa, sillä se saavuttaa lähes kaikki lapset ja nuoret yhdeksän vuoden ajan. 

Seksuaaliopetuksen katsotaan kuuluvan kouluille. Tätä tukevat sekä nuorten että vanhem-

pien mielipiteet siitä, että kouluissa on tarpeellista käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita. 

Seksuaalikasvatusta ei saisi kuitenkaan jättää vain koulun varaan, vaan sen tulisi sisältyä 

lapsen kokonaispersoonallisuuden huomioon ottavaan kasvatukseen, joka luo perustaa lap-

sen kehitykselle. (Ilmonen & Nissinen 2006, 444; Liinamo 2000, 221; Lähdesmäki 1990, 

55; Nummelin 2000, 26.) 

Seksuaalineuvonta on henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa tapahtuvaa seksuaalisuuteen 

liittyvien asioiden käsittelyä. Ominaista seksuaalineuvonnalle on kahdenkeskeisyys, ja kou-

luissa se tapahtuu yleensä terveydenhoitajan ja oppilaan välillä. Seksuaalineuvonnassa ei voi 

antaa erityisohjeita tai seksuaaliterapiaa, mutta yleensä riittää, että oppilas tuntee itsensä 

kuulluksi ja saa vastauksia kysymyksiinsä. (Aho, Kotiranta-Ainamo, Pelander & Rinkinen 

2008, 47–48; Nummelin 2000, 28–29.) 

Seksuaalivalistus tapahtuu joukkoviestimien kautta. Valistukselle ominaista on yksisuuntai-

suus ja henkilökohtaisen viestinnän puuttuminen kokonaan. Tällainen valistus saavuttaa suu-

Seksuaalivalistus 

-joukkokohtaista 

-yksisuuntaista 

-joukkoviestinnän avulla toteutettava 
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ren määrän ihmisiä, niitäkin jotka eivät tietoa aktiivisesti etsi. Median rooli seksuaalikasvat-

tajana on vaihdellut, mutta nykyään median merkityksen kasvaessa se on monille pääasial-

linen tiedonlähde seksuaaliasioissa. Kontulan (2000, 237) mukaan suurin osa valistamisesta 

ja seksuaaliterveyden edistämisestä tapahtuu median kautta. Erilaiset tietokoneohjelmat ja 

videot ovat yleisiä. Näkyvin seksuaalivalistuksen tapa on valistuskampanjat, mutta tähän 

kuuluvat myös lehtiset, kortit ja julisteet. (Nummelin 2000, 30–31).  

Yksittäin nämä seksuaalikasvatuksen toteutusmuodot eivät pysty vastaamaan nuorten sek-

suaalikasvatuksesta, vaan eri toteutusmuodot koetaan toisiaan täydentäviksi, ei poissulke-

viksi.  Laadukas seksuaalikasvatus on oppimismahdollisuuksien luomista, joiden puitteissa 

kehitetään jäsentynyttä kokonaiskäsitystä seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asioista. 

(Nummelin 2000, 32–33.) Seksuaalikasvatus kouluissa vaikuttaa seksuaalikulttuurin kehit-

tymiseen alakoululaisten keskuudessa. Kasvatusta tapahtuu kuitenkin virallisten tasojen, ku-

ten koulun, ulkopuolella epävirallisesti perheissä ja osana päivittäistä vuorovaikutusta. Sek-

suaaliseen sosialisaatioon vaikuttavat esimerkiksi koti, ympäristö, kulttuuri, ystävät ja jouk-

kotiedotus. Se ympäristö, missä ihminen on ja elää, vaikuttaa massiivisesti käsitykseen sek-

suaalisuudesta. (Kontula & Meriläinen 2007, 140; Nummelin 2000, 19.) 

Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on parantaa ihmisen hyvinvointia lisäämällä ymmär-

rystä seksuaalisuudesta. Edellä mainittujen teoreetikkojen mielestä seksuaalikasvatusta tar-

vitaan läpi elämän, ei vain tietyssä elämänvaiheessa. Tämä tukee ajatusta siitä, että seksuaa-

likasvatus on ajankohtaista myös peruskoulun 1. ja 2. – luokilla. Seksuaalikasvatuksessa tu-

lee aina ottaa huomioon lapsen kehitysvaihe. Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista kannattaa 

puhua aivan pienestä pitäen, mutta lapselle on turha kertoa asioita, jotka eivät kosketa häntä 

siinä elämäntilanteessa mitenkään. Alkuopetusikäiselle lapselle omien rajojen opettaminen 

on ajankohtaista, kun taas viidesluokkalaista kiinnostavat murrosikään liittyvät asiat. 

2.4 Seksuaalikasvatus 1.-2. luokilla 

Seksuaalikasvatusta ei ole sinällään merkitty perusopetuksen opetussuunnitelman perustei-

siin 2014 vielä alakoulun puolelle. Seksuaalikasvatus voidaan nähdä osana terveystietoa 

sekä biologiaa, jotka ovat integroituna ympäristötietoon 1.-2. luokilla.   

Aiemmin esiteltyjen seksuaalisuuden ulottuvuuksien (kuvio 2) pohjalta on laadittu neli-

kenttä, joka kuvaa alakoulun seksuaalikasvatuksen sisältöjä: 
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BIOLOGINEN 

- Millainen minä olen 

- Mistä vauvat tulevat 

- Lisääntyminen 

- Raskauden ehkäisy 

- Miten kehityn ja muutun 

- Terve ulkonäkö 

- Mikä on normaalia 

- Murrosiän myllerrykset 

PSYYKKINEN 

- Tunteiden käsittely 

- Ihastuminen, rakastuminen 

- Vastuun kantaminen 

- Mitä tunnen itsestäni 

- Miltä tuntuu tehdä mitäkin 

- Uskallusta itseilmaisuun (seksiasi-

oista puhuminen) 

KULTTUURINEN 

- Läheiset suhteet perheessä 

- Ystävyys 

- Ihmissuhteet koulussa 

- Kohteliaisuus 

- Suuteleminen, seurustelu 

EETTINEN 

- Seksuaalisuuden luonnollisuus 

- Mikä on sopivaa (seksuaalisuutta), 

mikä väärin 

- Seksuaalisten vähemmistöjen tasa-

arvo 

- Mikä on oikein mikä väärin 

Kuvio 3. Seksuaalikasvatuksen sisältöjä alakoulussa (Kettunen 2010, 26). 

Seksuaalisuuden sisällöt alakoulussa ovat siis hyvin laajoja. Terveystiedon tavoitteet alakou-

lussa ovat jopa niin laajat, että sen alle mahtuu lähes koko elämän kirjo.  Kaikkea ei voi ottaa 

mukaan opetukseen, sillä se paisuisi liikaa. Osa sisällöistä on sisällytetty eri oppiaineisiin, 

mutta 1.-2. luokilla se on pääsääntöisesti ympäristötieto. (Kettunen 2010, 26.)  

Cacciatore (2000, 263) on kehittänyt mallin, joka auttaa seksuaalikasvatuksen sisältöjen va-

linnassa. Reilusti ennen kouluikää lapsia alkaa kiinnostamaan tyttöjen ja poikien rakenteel-

liset erot, naisen ja miehen arvostus, vanhemmuus ja oma keho. 1.-2. luokilla, 6-9 – vuoti-

aana lapsi alkaa etsiä tietoa ja suuntautuu ulospäin perheestään. Lisääntyminen ja varsinkin 

oma syntymä, anatomia, seksuaalisuuteen liittyvät termit, itsemääräämisoikeus ja koskemat-

tomuus kiinnostavat lapsia tässä ikävaiheessa. 1.-2. luokilla käydään opettajan kanssa läpi 

tietoja ja asenteita, seksuaalisuuteen liittyvää sanastoa, fyysisen kehityksen kulkua ja tärkeät 

hygieniaan liittyvät arkitoiminnot. Perheen, ystävien ja niihin liittyvien tunteiden ja vuoro-

vaikutuksen merkitystä käsitellään. Tärkeässä osassa 1.-2. -luokkalaisten seksuaalikasva-

tusta on fyysinen koskemattomuus ja ei-toivotun kosketuksen tunnistaminen. (Kettunen 

2010, 20–22; THL 2014; THL 2015.)  

Alakoulussa opetus tapahtuu perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan, joka sisältää seu-

raavat tasot: 

1. Valtakunnallinen opetussuunnitelma 

2. Kunnallinen/koulukohtainen/paikallinen opetussuunnitelma 

3. Opettajien opettama opetussuunnitelma 
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4. Oppilaiden kokema eli opittu opetussuunnitelma 

Näiden lisäksi voi olla piilo-opetussuunnitelma, joiden oppimistavoitteita ei ole kirjoitettu 

opetussuunnitelmaksi. Näin voi tapahtua, jos opetussuunnitelman eri tasot eivät kohtaa toi-

siaan. Sitä ei suunnitella, vaan siihen vaikuttavat muun muassa arvot, asenteet, aikaisemmat 

kokemukset ja opetussuunnitelmaprosessin johtaminen. Myös asioista vaikeneminen laske-

taan piilo-opetukseksi. Seksuaalikasvatuksen suhteen piilo-opetus on olennaista, sillä paljon 

siihen liittyvää tietoa välittyy kouluopetuksen ohessa.  

1.-2. luokilla ympäristötieto on aine, johon on integroitu useampia oppiaineita, kuten ter-

veystieto ja biologia. Yksi ympäristötiedon tavoitteista on ’’ohjata oppilasta pohtimaan kas-

vua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöistä sekä elämän perusedellytyksiä’’ 

(OPS 2014, 139.) Sisältöalueet valitaan niin, että ne tukevat jo asetettujen tavoitteiden saa-

vuttamista. S1 Kasvu ja kehitys – osiossa käsitellään ihmisen kehon osia, elintoimintoja sekä 

elämänkulkua, oman ikäkauden kasvua ja kehitystä. (OPS 2014, 139.) Tämä sopii yksiin 

ympäristötiedon tavoitteiden kanssa 1.-2. luokille, mutta se vastaa myös sen ikäisten kiin-

nostuksen kohteisiin. Seksuaalikasvatuksessa painopisteen pitäisi muutenkin olla sellaisessa 

tiedossa, joka kiinnostaa lasta juuri siinä hetkessä. (Kettunen 2010, 26.) 

Alakoululaisten seksuaalikasvatuksella on monta tehtävää. Se lisää kasvavien lasten tietojen 

ja taitojen määrää, oikaisee väärinkäsityksiä ja uskomuksia, esittelee uusia näkökantoja, ke-

hittää yksilön harkintakykyä ja tukee kokonaispersoonallisuuden kehitystä lisäten ymmär-

rystä itsestään ja muista. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on ymmärryksen lisääminen, su-

kupuolten ja yksilöiden tasa-arvo sekä seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen. Alakoululai-

sen elämässä seksuaalikasvatus on perustavaa laatua olevassa asemassa seksuaalisuuteen 

liittyvien asioiden selittäjänä ja jäsentäjänä. (Nummelin 2000, 19; Ilmonen & Nissinen 2006, 

444.) Lapset kohtaavat seksuaalisuutta koulun ulkopuolella monia kertoja päivässä, useim-

miten lapselle harmillisessa pornomuodossa. Nämä voivat olla mainoksia, musiikkivideoita 

tai internetissä ilmeneviä asioita, mutta niistä usein välittyy vääränlainen kuva lapsen seksu-

aalisuudesta. Lapsi alkaa kehittämään omaa käsitystään seksuaalisuudesta havaintojensa pe-

rusteella. Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tulisi puhua asiallisesti, sekä antaa monipuo-

lista ja tutkimuksiin perustuvaa asiatietoa lapsen kehitystason mukaisesti, sillä se auttaa lasta 

ja nuorta jäsentämään maailmaansa.  Pelottelu ja varoittelu eivät ole kuitenkaan hyvä tapa 

opettaa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, sillä se voi muodostaa seksuaalisuudesta nega-

tiivisen kuvan. (Kettunen 2010, 22–23.) 
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2.5 Lapsen seksuaalisen kehityksen pääpiirteitä   

Sigmund Freud kehitti oman teoriansa lapsen kehityksestä 1900-luvun alussa. Freudin mu-

kaan lapsi on seksuaalinen olento syntymästään saakka, mikä Freudin mukaan tarkoittaa 

mielihyvän ja kiinnostuksen kokemista sekä sukupuolen kehittymistä. Lapsuuden seksuaa-

lisuus ei tavoittele seksuaalista nautintoa tai yhdyntää, vaan se perustuu uteliaisuuteen. Lapsi 

tavoittelee lohtua, turvaa ja mielihyvää. (Cacciatore 2005, 154; Nurmiranta & Leppämäki & 

Horppu 2009, 28.) 

Seksuaalisuudella on eri merkitys eri ikäkausina ja mielihyvän lähteet vaihtelevat iän mu-

kaan. Freud kuitenkin korosti varhaislapsuuden kokemuksia kehityksen kivijalkana, sillä 

kaikki koettu vaikuttaa kehitykseen myöhemmin. (Aigner & Centerwall 1999, 101; Nurmi-

ranta & Leppämäki & Horppu 2009, 28.) Pienetkin lapset rakastuvat voimakkaasti, ensin 

vanhempiinsa ja myöhemmin kaukaisempiin henkilöihin, kuten ystäviin ja idoleihin. Lap-

selle ei ole merkitystä, minkä ikäinen tai mitä sukupuolta rakkauden kohde edustaa. Rakkaus 

ystäviä kohtaan tarkoittaa yleensä erityistä pitämistä ja ystävyyttä. (Cacciatore 2005, 154.)  

Kätilö ja terveydenhoitaja Erja Korteniemi-Poikela ja lastenpsykiatri Raisa Cacciatore ovat 

kehittäneet tunnekehitysmallin, joka helpottaa seksuaalisen kehittymisen ymmärtämistä. 

Seksuaalisuuden portaat toimivat myös opetuspakettina 1-9. luokkalaisille peruskoululai-

sille. Seksuaalisuuden portaat koostuvat 11. portaasta, joka kattaa koko ihmisen elämän vau-

vasta vanhuuteen. Portaat antavat kuitenkin vain osviittaa, sillä seksuaalisuuden kehitys ei 

ole kiinni ikävuosista, vaikka ne portaissa mainitaankin. Seksuaalinen kypsyminen on toi-

silla hitaampaa kuin toisilla, ja portaissa voi kulkea taaksepäin vielä aikuisenakin. (Korte-

niemi-Poikela & Cacciatore 2010, 22.)  

Seksuaalisuuden portaat Korteniemi-Poikelaa ja Cacciatorea mukaillen: 

1. Olen ihana 

2. Tykkäyskaveri 

3. Vanhempien ihailu 

4. Idoli ihastuttaa 

5. Tuttu mutta salattu 

6. Tuttu ja kaverille kerrottu 

7. Tykkään sinusta 
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8. Käsi kädessä 

9. Suudellen 

10. Mikä tuntuu hyvältä? 

11. Rakastella 

Portaista 3-5 tapahtuvat juurikin 1.-2. luokilla, mutta eivät kaikilla lapsilla. On tärkeää kä-

sittää lapsen seksuaalinen kehitys kokonaisuudessaan, ennen kuin keskittyy seksuaalisen ke-

hityksen yksittäisiin vaiheisiin. Keskityn seitsemään ensimmäiseen portaaseen, joita lapsi 

käy läpi alakoulussa ja ennen sitä.  

2.5.1 Vauvaikä  

Jo ennen portaita lapselle kehittyy ajatus siitä, että hän ja hänen kehonsa on hyvä ja nautin-

nollinen. Sosiaalinen kontakti vanhempien kanssa tuottaa hyvää oloa, sillä vauva kokee ole-

vansa hyväksytty ja turvassa. Freudin mukaan ensimmäisen ikävuoden aikana lapsi käy läpi 

oraalisen vaiheen, joka tarkoittaa mielihyvän saamista suun kautta. 1-3 – vuotiaana lapsi 

käy läpi anaalisen vaiheen, jolloin opitaan potalla käynti ja samalla itsenäistytään lisää. 

(Nurmiranta & Leppämäki & Horppu 2009, 28.)  

Ensimmäisellä portaalla lapsi tutustuu omaan kehoonsa ja näin oppii myös rakastamaan sitä. 

Rakkaudentunteet vauvalla liittyvät hyvään oloon, joka liittyy vauvasta huolehtimiseen. 

Riittävä ravinto, vanhempien hoiva ja mahdolliset sisarukset herättävät onnellisuuden tun-

teen. Vuorovaikutus on tärkeää tässä vaiheessa, sillä näin vanhemmat viestittävät lapsen ole-

van rakastettu ja toivottu. Tämä vaikuttaa lapsen itseluottamukseen positiivisesti ja vauva 

oppii, että on sallittua nauttia itsestään ja toisen henkilön rakkaudesta. (Korteniemi-Poikela 

2010, 24; Oksanen 2015, 28.) 

Kokemukset läheisyydestä ja hyväksynnästä, sekä vanhempien toisilleen osoittamat hellyy-

denosoitukset antavat hyvän esimerkin lapselle. Kun lapsi saa ilmaista itseään omalla taval-

laan, uskaltaa hän jatkossa hyväksyä omat tunnereaktionsa ja antamaan ja vastaanottamaan 

rakkautta. Tällöin lapsen on helpompi myöhemmällä iällä hyväksyä seksuaalisuus osana ta-

sapainoista tunne-elämää. (Korhonen & Eloranta & Santala 2005, 59.) 
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2.5.2  Leikki-ikä 

Toisella portaalla lapsen rakkaus, eli tässä vaiheessa tykkääminen siirtyy vanhemmista myös 

omiin ikätovereihin. Tunteiden kertominen ja niiden osoittaminen on hyvin tärkeää lapselle. 

Lapsi oppii, että toisen ihmisen koskettamiseen tarvitaan aina toisen lupa ja halu tulla kos-

ketuksi. (Oksanen 2015, 28.) 

Kolmas porras sijoittuu 2-6 ikävuoteen, jolloin lapsi ihastuu ensimmäisen kerran. Yleensä 

lapset ihastuvat lähipiirin aikuiseen, kuten omaan vanhempaan tai johonkin toiseen lähipiirin 

aikuiseen. Usein tyttö ihastuu isäänsä ja poika äitiinsä, mikä ilmenee lapsilla haluna mennä 

naimisiin oman vanhemman kanssa. Freud kutsuu tätä vaihetta oidipaalivaiheeksi, joka si-

joittuu 3-6 ikävuoteen. Lapsen ymmärrettyä vanhemman tavoittamattomuuden, hän samais-

tuu samaa sukupuolta olevaan vanhempaansa. (Nurmiranta & Leppämäki & Horppu 2009, 

28; Oksanen 2015, 28.) 

Samalla kun lapsi on kolmannella portaalla, käy hän Freudin mukaan läpi myös fallista ke-

hitysvaihetta. Fallinen vaihe käydään läpi 3-6 – vuotiaana, joten koulunsa aloittava lapsi voi 

olla tämän vaiheen lopussa. Tässä vaiheessa lapsi kiinnostuu omasta sukupuolestaan, mutta 

samalla myös tuntemiensa ihmisten sukupuolesta. Tässä vaiheessa lapsi voi kysellä suku-

puoleen ja kehoon liittyvistä asioista. Poikien ja tyttöjen välille vedetään raja, ja usein leikit 

jaetaan poikien ja tyttöjen leikkeihin. Tämä lapsen itse tekemä jako naisten ja miesten hom-

mien välillä on tärkeää lapselle, sillä se edistää oman sukupuolisen tietoisuuden kehittymistä. 

(Korteniemi-Poikela 2010, 25; Nurmiranta & Leppämäki & Horppu 2009, 28.) 

2.5.3 Alakouluikä 

Noin kuusivuotiaasta nuoruusikään käydään läpi latenssivaihetta. Tällöin kiinnostusta toista 

sukupuolta kohtaan ei juurikaan ole, vaan kaverit ja koulu kiinnostavat eniten. Samalla it-

senäistymishalut ja irtautuminen perheestä alkavat kiinnostaa. (Nurmiranta & Leppämäki & 

Horppu 2009, 28–29.) Latenssi voidaan jakaa kahteen vaiheeseen: varhaislatenssiin (5,5-8 

vuotta) ja myöhäislatenssiin (9-11 vuotta). Aikaisemmin latenssivaihe ymmärrettiin viettiyl-

lykkeiden pienentymisenä, mutta nykyään ajatellaan latenssivaiheessa olevan lapsen etsivän 

uusia tapoja tulla toimeen sisäisten halujen kanssa ja käyttää niitä hyväkseen. Tyydytys tulee 

tässä vaiheessa oman ruumiin muista toiminnoista, liikkumisesta ja mielikuvituksesta. Lap-

sella ei ole tarvetta toteuttaa konkreettisesti erilaisia sisäisiä yllykkeitään. (Siltala 1988, 68.) 
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Portaista Idoli ihastuttaa – vaihe sijoittuu samoihin aikoihin latenssivaiheen kanssa. 6-12 – 

vuotiaana rakastutaan johonkin yleisesti hyväksyttyyn ihmiseen. Se voi olla julkisuuden 

henkilö, ja useammat lapset voivat olla ihastuneita samaan kohteeseen. Tyypillistä idoli -

vaiheessa on juurikin ihastuksen kohteen kaukaisuus ja se, että kohde on yleensä aikuinen ja 

lähipiirin ulkopuolelta. Myös opettaja voi olla lapsen rakkauden kohde, vaikka ei olekaan 

yhtä kaukainen kuin mahdollinen julkisuuden henkilö. Lapsi ei kuitenkaan ajattele seuruste-

lua konkreettisesti, vaan idoli-ihastus on lähinnä fantasiaa. Idoli ihastuttaa – vaiheeseen voi-

daan palata myöhemmin elämässä, esimerkiksi pettymysten hetkillä.  

Freudin teoria eroaa seksuaalisuuden portaista siinä mielessä, että hänen mielestään idolei-

hin ihastutaan vasta genitaalivaiheessa, kun lapsi on jo murrosiässä. Freudin mukaan ensin 

mukaan tulevat kaukaiset idolit, sen jälkeen vasta osoitetaan kiinnostusta läheisille ihmisille. 

(Nurmiranta & Leppämäki & Horppu 2012, 28–29; Oksanen 2015, 28; Korteniemi-Poikela 

& Cacciatore 2010, 19.)  

Seksuaalisesta kehityksestä puhuttaessa painotus on yksilöllisyydessä. Jokainen kehittyy 

omassa tahdissaan, ja saattaa jopa hypätä yli joitain portaita täysin huomaamattaan. Mikään 

teorioista ei voi varmasti selittää lapsen kehitystä ja vauhtia, mutta voi antaa helpottavaa 

osviittaa siitä, mitä se mahdollisesti saattaa olla.  

Hyvä esimerkki kehityksen eroavaisuudesta on viides, Tuttu mutta salattu – porras. Tämä 

porras ajoittuu yksilöstä riippuen jo kahdeksaan ikävuoteen, kun taas joillekin se on ajan-

kohtainen vasta 13–18 –vuotiaana. Viidennellä portaalla ihastumisen kohde oli kaukainen, 

mutta kuudennella portaalla ihastutaan tuttuun lähipiirin ihmiseen, esimerkiksi opettajaan tai 

kaverin sisarukseen. Yleisemmin ihastuksen kohde on samaa ikäluokkaa. Ihastuksesta ei 

kerrota kenellekään, ei ihastuksen kohteelle eikä parhaalle kaverille. Jos asia vahingossa tu-

lisi julkiseksi, ihastus saattaa loppua siihen. Tällä portaalla lapsi opettelee hallitsemaan voi-

makkaita tunteitaan ja näin ollen käytöstään.  

Kokemukset läheisyydestä ja hyväksynnästä, sekä vanhempien toisilleen osoittamat hellyy-

denosoitukset antavat hyvän esimerkin lapselle. Kun lapsi saa ilmaista itseään omalla taval-

laan, uskaltaa hän jatkossa hyväksyä omat tunnereaktionsa ja antamaan ja vastaanottamaan 

rakkautta. Tällöin lapsen on helpompi myöhemmällä iällä hyväksyä seksuaalisuus osana ta-

sapainoista tunne-elämää. (Korhonen & Eloranta & Santala 2005, 59.) 
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Kuudes, tuttu ja kaverille kerrottu – porras sijoittuu mahdollisesti vielä alakouluun. Tämä 

porras sijoittuu yleensä 10–14 ikävuoteen. Ihastuksesta ei edelleenkään kerrota ihastuksen 

kohteelle, mutta ihastuminen annetaan kaverille arvioitavaksi. Samalla opitaan ystävyy-

destä, opitaan itse olemaan ystävä ja tunnistetaan omat ystävät. Tämä auttaa tulevaisuudessa 

kun seurustelu on ajankohtainen. (Korhonen & Eloranta & Santala 2005, 59.) Tältä portaalta 

siirrytään luontevasti seitsemännelle portaalle, jossa ihastuksen kohteelle kerrotaan tunteista 

ja otetaan riski torjutuksi tulemisesta. Tärkeintä on, että ihastuksen kohde tietää tunteista. 

Tykkään sinusta – portaan kanssa alkavat yleensä murrosiän myllerrykset, eli noin 10–15 –

vuotiaana. 

Opettajien olisi syytä tiedostaa erilaiset portaat ja tunnistaa niiden pääpiirteitä oppilaidensa 

käyttäytymisessä esimerkiksi pedagogisen tahdikkuuden toteuttamiseksi sekä oppilaiden 

keskinäisen vuorovaikutusdynamiikan ymmärtämiseksi. Opettajat kertoivat oppilaiden ole-

van kiinnostuneita toisesta sukupuolesta ja tyttöjen ja poikien eroavaisuudesta, mikä liittyy 

Freudin mukaan falliseen kehitysvaiheeseen. Osalla tytöistä esiintyi haluja pussata ja halailla 

poikia, mutta pojat eivät osoittaneet kiinnostusta samoihin asioihin. Ihastumista voi Cac-

ciatoren ja Korteniemi-Poikelan mukaan tapahtua jo viidennellä portaalla, joka voi olla ajan-

kohtainen jo kahdeksan vuotiaalla. Tämä on hyvä esimerkki yksilöllisyydestä – ihastumista 

saattaa tapahtua jo hyvin aikaisessa vaiheessa, tai se voi tapahtua ensimmäisen kerran vasta 

yläkoulun lopulla.  

2.6 Seksuaaliterveys 

Maailman terveysjärjestö WHO:n mukaan seksuaaliterveys on fyysisen, psyykkisen, sosiaa-

lisen sekä emotionaalisen hyvinvoinnin tila; kyseessä ei ole siis vain sairauden, toimintahäi-

riön tai raihnaisuuden puuttuminen. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioit-

tavaa asennetta seksuaalisuuteen sekä seksuaalisiin suhteisiin sekä mahdollisuutta nautin-

nollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin. Hyvän seksuaaliterveyden saavuttaminen 

ja ylläpitäminen edellyttää kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista, suo-

jelemista ja toteuttamista. (THL 2010, 17.) Kaikki seksuaalioikeudet eivät kuitenkaan koske 

lapsia, sillä osa koskee vain aikuisia. Lapsilla korostuu oikeus saada tietoa, seksuaalivalis-

tusta ja seksuaaliterveyttä edistäviä terveydenhoitopalveluja. (THL 2014.) 

Bildjuschkin ja Ruuhilahti (2008, 16) ovat samaa mieltä siitä, että hyvän seksuaaliterveyden 

takaa omien ja toisen seksuaalioikeuksien toteutuminen. Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan 
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mahdollisuutta nauttia ja ilmaista seksuaalisuuttaan ilman pelkoa sukupuolitaudista, raskau-

desta, pakottamisesta, väkivallasta tai syrjinnästä.  

Nuorten seksuaaliterveyden perusta voidaan jakaa kolmeen osaan. Nuorten seksuaalisuuden 

ja seksuaalioikeuksien hyväksyminen, riittävän ja luotettavan seksuaalikasvatuksen ja neu-

vonnan antaminen sekä luottamukselliset, nuorille suunnatut seksuaaliterveyspalvelut. (Cac-

ciatore 2005, 174.) Seksuaalikasvatus kuuluu lasten ja nuorten seksuaalioikeuksiin. Opetta-

jat ovat suuressa roolissa seksuaalisuuteen liittyvän tiedon antajina.   

Seksuaaliterveys on tärkeä hyvinvoinnin osa-alue. Lapsuudessa siihen kuuluu perusteiden 

luominen koko seksuaaliselle minäkuvalle ja kehitykselle, omiin sukupuolielimiin tutustu-

minen ja käsityksen luominen sukupuolielimistä osana omaa ja toisen ihmisen kehoa sekä 

sukupuolielämän ymmärtäminen osaksi inhimillistä elämää.  

Lapsella alkaa muodostua kuva omasta kehosta heti syntymästä lähtien erilaisten kokemus-

ten kautta. Positiivinen ruumiinkuva muodostuu kokonaisvaltaisesti positiivisessa vuorovai-

kutuksessa toisten kanssa. Lapseen kohdistuva väkivalta tai loukkaus saattaa rikkoa lapsen 

myönteisen kuvan omasta kehostaan, mikä saattaa näkyä mm. kehon vahingoittamisena esi-

merkiksi murrosiässä. (Cacciatore 2005, 174.) 

Uudet seksuaalisuuden alueet alkavat kiinnostaa lasta kehityksen myötä, mikä saattaa ilmetä 

esimerkiksi estottomana suorasukaisuutena. Lapsi alkaa jo hyvin aikaisin sisäistämään sek-

suaalisuuden merkitystä. Se, miten lapsen kysymyksiin reagoidaan, miten kehon eri osiin ja 

toimintoihin suhtaudutaan, miten niistä puhutaan ja miten lapseen kosketaan kertoo, ovatko 

erilaiset ruumiintoiminnot luonnollisia. Jos seksuaalisuuteen liittyviin kysymyksiin, itsensä 

kosketteluun tai lähestymisyrityksiin suhtaudutaan negatiivisesti ja ankarasti, tulee lapselle 

omista seksuaalisista tunteista kielletty ja pelottava asia. Epäselvä ja vaiettu kuva seksuaali-

suudesta voi vaikuttaa murrosiässä niin, että seksuaalisen aktiivisuus kuuluu asiaan mutta ei 

omakohtaisesti tunnu juuri miltään. Paras ympäristö kasvaa on sellainen, jossa seksuaalisuus 

on luonteva osa ihmisen elämää ja kasvua ja jossa asioista voidaan puhua ahdistumatta. 

(THL 2014.) 

Oman kehon seksuaaliseen haltuunotto ja loukkaamattomuus riippuvat ympäristöstä ja tä-

män saavuttamiseen lapsi tarvitsee tukea. Lapselle tulisi kertoa, että hänen kehossaan on 
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alueita, jotka ovat henkilökohtaisia, ja lapsi saa itse määrätä kuka niihin koskee. Intimiteet-

tisuojasta olisi tärkeää kertoa lapselle nimenomaan kunnioittamisen näkökulmasta, ja ettei 

yksityisyyden vaatimisessa ole mitään hävettävää. (Cacciatore 2000, 251, 254–255.)  

Lapsen seksuaaliterveyttä tukee myös hyvä itsetunto. Itsetunnon kehittymiseen vaikuttavat 

kokemukset, joihin tarvitaan muita ihmisiä. Seksuaaliterveyden näkökulmasta katsottuna 

yksi tärkeä itsetunnon rakennuselementti on se, miten lapsi oppii arvostamaan sukupuoltaan 

ja siinä olemista: kuinka hienoa on olla sellainen kuin on.  Jokaisella lasten kanssa työsken-

televällä aikuisella on mahdollisuus parantaa kohtaamiensa lasten itsetuntoa. Sillä voi olla 

suuri merkitys lapsen kehitykselle sekä seksuaaliterveydelle. Mitä parempi itsetunto, sitä 

pienemmällä todennäköisyydellä lapsi ottaa tietoisia riskejä tulevaisuudessa. (Aho & Koti-

ranta-Ainamo & Pelander & Rinkinen 2008, 16.) Hyvällä itsetunnolla varustettu ihminen 

pystyy tavoittelemaan seksuaalista suhdetta, kertomaan toiveistaan, ottamaan toiset ihmiset 

huomioon ja välttämään kumppaninsa rajoittamista. Näin syntyy taito vastavuoroiseen pari-

suhteeseen. Jos lapsi kokee itsensä kelpaamattomaksi sosiaalisessa yhteisössään, voi se ai-

heuttaa kontaktivaikeuksia ja vetäytymistä murrosiässä. (Cacciatore 2000, 254.) 

Opettajat ovat lasten kanssa tekemisissä viitenä päivänä viikossa ainakin yhdeksän vuoden 

ajan. Opettajalla on suuri rooli lasten elämässä, ja monelle lapselle oma opettaja voi olla 

ainut aikuinen, joka auttaa häntä rakentamaan itsetuntoaan parempaan suuntaan. Opettajalla 

voi olla suuri myönteinen vaikutus lapsen seksuaaliterveyteen, jos hän on itse tietoinen sek-

suaalisuuden merkityksestä ihmisen elämässä. Vaikutus voi olla myös päinvastainen, jos hän 

on tuomitseva, torjuva tai tietämätön seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä.  

2.7 Sukupuoli  

Olemme kiinnostuneita sukupuolesta. Hyvin usein, ehkä jopa turhissakin paikoissa saatetaan 

kysyä sukupuolta. Harvoin otetaan huomioon se, että aina ei kumpikaan vaihtoehdoista 

toimi. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 71.) Jo kahden vuoden iässä lapsi alkaa muodostaa 

käsitystä omasta sukupuoli-identiteetistään. Kahden ikävuoden jälkeen sukupuoliset erot ja 

roolit tulevat selkeämmiksi ja ympäristöä luokitellaan miehiseen ja naisiseen. (Aigner & 

Centerwall 1999, 113.) 
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Sukupuoli voidaan määritellä geneettisen, anatomisen, hormonaalisen, sosiaalisten, psyyk-

kisten tai juridisten ominaisuuksien perusteella. Näiden näkökulmien lisäksi sukupuoli voi-

daan nähdä myös ihmisen omana kokemuksena itsestään; mitä hän kokee olevansa. Kun 

sukupuoli määritellään ihmisen omaan kokemukseen nojaten, puhutaan sukupuoli-identitee-

tistä. Sukupuolen ilmaisu tarkoittaa taas sukupuolen esilletuomista pukeutumisella ja käy-

töksellä. Mikään näistä ei kuitenkaan määrää ihmisen seksuaalista suuntautumista. 

Sukupuoli ei aina ole yksiselitteinen asia. Jokaisen ihmisen sukupuoli on omanlaisensa, ja 

siihen liittyy fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia ulottuvuuksia. Sukupuolen moninaisuus ei 

tarkoita vain sukupuolivähemmistöjä, kuten trans- tai intersukupuolisia.  

Opetuksessa sukupuolta ei voi nähdä mustavalkoisesti vain mieheksi ja naiseksi. Seksuaali-

kasvattajan, tässä tapauksessa opettajan, tulee olla avoin moninaisuudelle, sillä se edistää 

tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Sukupuolen moninaisuuden hyväksyminen ja huomioimi-

nen edistää kaikkien mahdollisuuksia ilmaista omaa sukupuoltaan. (THL 2015.)  

Suomessa ajatellaan helposti, että on vain kaksi sukupuolta: mies ja nainen. Tilanne ei ole 

sama muissa kulttuureissa, sillä esimerkiksi Intiassa on hyväksytty kolmanneksi viralliseksi 

sukupuoleksi hijra. Suomalaiselle voi olla vaikea ymmärtää useampia sukupuolia, sillä 

olemme tottuneet kahteen. Koskaan ei saisi olettaa mitään, sillä seksuaalinen suuntautunei-

suus tai sukupuolikaan ei ole aina yksiselitteinen asia, vaikka päällepäin näyttäisikin siltä. 

Luokkatilassa ei saisi olettaa, että kaikki luokassa ovat joko tyttöjä tai poikia. Opettajan tulisi 

puhua niin, että jokainen voi löytää itsensä puheesta ja kokea itsensä normaaliksi. (Bild-

juschkin & Ruuhilahti 2008, 67.)  

Kouluissa voi ilmetä myös sukupuolittunutta väkivaltaa. Sukupuolittuneella väkivallalla tar-

koitetaan verbaalista tai visuaalista tekoa, jonka perustana on epäkunnioitus, alistus ja aliar-

vioivat asenteet toista tai toisia sukupuolia kohtaan. Samalla pyritään alistamiseen ja vaien-

tamiseen, mutta sukupuolittuneessa väkivallassa ei ole seksuaalisuus suoranaisesti mu-

kana.(Sunnari & Heikkinen & Kangasvuo 2002, 13.) 

Sukupuolittunut väkivalta on osa kouluorganisaatioiden kulttuuria. Hiearkiset arvojärjestel-

mät, joihin sukupuoli kuuluu monen muun tekijän kanssa pitävät yllä tätä ilmiötä. Sukupuo-

littunut väkivalta haastaa opettajia kehittymään kasvattajina, mutta lisäksi olisi tärkeää, että 

opettajien tekemät päätökset tukisivat ihmisarvoa ja tasa-arvoa, ja tukisivat ihmisten kasvua 
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toivottuun suuntaan. Sukupuolittuneeseen väkivaltaan on vaikea puuttua, jos sitä ei edes tun-

nista. Sukupuoli on seksuaalisuuden kanssa edelleen melko vaiettu asia koulutuksen piirissä 

peruskoulusta lähtien. Tällainen piilottelu johtaa siihen, että sukupuoleen liittyvät asiat opi-

taan heterosukupuoleen perustuvan piilo-opetussuunnitelman kautta. (Sunnari & Heikkinen 

& Kangasvuo 2002, 13.) 

Aiemmin kirjoitin, että opettajien olisi tärkeää tunnistaa erilaisia seksuaalisuuteen liittyviä 

vaiheita esimerkiksi pedagogisen tahdikkuuden toteutumiseksi. Kuten seksuaalisuuteenkin, 

myös sukupuolen moninaisuuteen tulisi suhtautua avoimesti. Opetuksessa kannattaisi kiin-

nittää huomiota siihen, ettei vahvista jo muutenkin vallalla olevia stereotypioita miehistä ja 

naisista. Tällaiset stereotypiat saattavat omalta osaltaan vahvistaa sukupuolittuneen väkival-

lan kulttuuria kouluissa. Jos opettaja osaa ottaa opetukseensa mukaan sukupuolten tasa-ar-

von ja ihmisarvon yleensä, voisi sukupuolittunut väkivaltakin hävitä hiljalleen koulun kult-

tuurista. Tämä vaatii sen, että opettaja tiedostaa sukupuolten tasa-arvon merkityksen ja osaa 

kitkeä stereotypiat pois omasta opetuksestaan.  
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3 TUTKIMUSONGELMAT 

Tutkimukseni tavoitteena on selvittää 1.-2. luokan opettajien käsityksiä seksuaalikasvatuk-

sesta ja heidän tapojaan opettaa käytännössä seksuaalikasvatusta.  Opettajat ja juuri alkuope-

tuksen opettajat valikoituivat tutkimusjoukokseni, sillä näin pienten oppilaiden opettajia ei 

ole ennen haastateltu tämän asian tiimoilta. Aikaisempia tutkimuksia alakoulun seksuaali-

kasvatuksesta löytyy jonkun verran, esimerkiksi 2. -luokkalaisten oppilaiden käsityksiä sek-

suaalisuudesta on tutkittu. Aikaisempien tutkimusten mukaan seksuaalikasvatus koettiin tar-

peelliseksi asiaksi jo 1.-2. luokilla ja opettajan roolia seksuaalikasvatuksen antajana pidettiin 

tärkeänä. Seksuaalikasvatusta ei juurikaan opeteta alkuopetuksessa, mihin saattaa vaikuttaa 

opettajien kokemukset seksuaalikasvatuksen opetuksen vaikeudesta. Erityisesti ikätason 

huomiointi opetuksessa koettiin vaikeaksi, sillä opettajien tiedot ja taidot eivät olleet siihen 

riittäviä.  

Halusin tutkia juuri opettajien käsityksiä seksuaalikasvatuksesta, sillä käsitys tarkoittaa pe-

rustavaa laatua olevaa ymmärrystä tai näkemystä jostakin. (Marton 1986, 143).  Opettajilla 

voi olla hyvin erilaisia käsityksiä seksuaalikasvatuksesta ylipäätään, varsinkin 1.-2. luokilla, 

sillä perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet eivät juurikaan määrittele sitä, miten 

asiaa tulisi käsitellä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen sivuilta löytyy kuitenkin tietoa 

seksuaalikasvatuksen sisällöistä 1.-2. luokilla. Oulun yliopiston kansainvälisen opettajan-

koulutuksen opetussuunnitelmassa aihepiiriä käsitteleviä pakollisia opintoja ei ole lainkaan, 

tai ne ovat vapaavalintaisia. Tällöin on mahdollista, että ainakin tältä osin uudet opettajat 

voivat aloittaa kouluissa ilman tietoa seksuaalikasvatuksesta.  

’’Ihmisen käyttäytyminen syntyy siitä, mitä he ajattelevat asioista ja millaisia käsityksiä 

heillä on asioiden ja ilmiöiden välisistä suhteista.’’ (Niikko 2003, 9). Haastatteluiden jälkeen 

minulla on ymmärrys siitä, millaisia käsityksiä opettajilla on ja näin ollen voin paremmin 

ymmärtää heidän käytöstään seksuaalikasvatuksen suhteen.  

Olen laatinut kaksi tutkimuskysymystä, joiden avulla tavoitteena on ymmärtää seksuaalikas-

vatuksesta tutkittavana olevan koulun 1.-2. luokilla. 

Millaiseksi opettajat käsittävät seksuaalikasvatuksen alakoulun 1.-2. luokilla? 

Tämä kysymyksen tavoitteena on saada tietoa opettajien käsityksistä liittyen seksuaalikas-

vatukseen alkuopetuksessa.  
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Miten seksuaalikasvatusta toteutetaan käytännössä 1.-2. luokilla tutkimuskoulussa?  

On perusteltua väittää, että opettajan käsitykset ilmiöstä vaikuttavat hänen toimintaansa 

asian tiimoilta. Tutkijan täytyy yrittää ymmärtää haastateltavien tapaa ymmärtää heitä ym-

päröivä maailma. Ihmiset eivät voi toimia suhteessa maailmaan eri tavoin kuin he kokevat 

sen. (Niikko 2003, 10.) 

Tarkoituksena on selvittää erilaisia toimintatapoja, joilla opettajat opettavat luokalleen sek-

suaalikasvatusta. Seksuaalikasvatusvastuu on myös voitu siirtää jollekin muulle henkilölle, 

joka tulee tässä osiossa selville. Mahdollinen tulos on myös, että opettaja/opettajat eivät ole 

ottaneet seksuaalikasvatusta huomioon. 
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4 FENOMENOGRAFIA TUTKIMUSMENETELMÄNÄ 

4.1 Fenomenografia 

Kvalitatiivisen tutkimuksen yksi tunnetuimmista tutkimustyypeistä on fenomenografia. 

(Hirsjärvi ym. 2007, 188). Se voidaan käsittää analyysiprosessina sekä metodologisena lä-

hestymistapana. (Niikko 2003,7). Fenomenografia keskittyy tutkimaan ja kartoittamaan ih-

misten laadullisia tapoja käsittää, kokea, ymmärtää ja hahmottaa erilaisia näkökulmia ja il-

miöitä. Oletuksena on, että jokaisella ihmisellä on eriäviä käsityksiä tutkittavasta asiasta. 

(Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006, 36.)  

Laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on aidon elämän kuvaaminen mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti. Kvalitatiiviselle tutkimukselle on lukuisia, toisistaan eroavia määrittelyjä, 

mutta myös tyypillisiä, yhteisiä piirteitä löytyy. Laadullisessa tutkimuksessa ihmistä suosi-

taan tiedonkeruun lähteenä, ja aineisto pyritään keräämään luonnollisissa tilanteissa. Haas-

tateltavat ihmiset on valittu tarkasti harkiten, eikä satunnaisotoksella. Tutkimuksessa käyte-

tään induktiivista analyysia, mikä tarkoittaa aineiston monitahoista ja yksityiskohtaista tar-

kastelua. Tutkimuksen tarkoituksena ei ole testata hypoteesia tai teoriaa. Hypoteesittomuus 

tarkoittaa, että tutkijalla ei ole ehdottomia ennakko-oletuksia tutkimustuloksista (Eskola & 

Suoranta 1999, 19). Metodeja valittaessa tutkittavien äänen tulisi nousta esille, josta esi-

merkkinä on teemahaastattelu. Tutkimussuunnitelma todennäköisesti muuttuu tutkimuksen 

edetessä ja sitä muutetaan tarpeen mukaan. Tapauksia käsitellään ainutkertaisina ja aineistoa 

analysoidaan sen mukaisesti. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 160.)  

Tutkimukseni eteni hyvin paljon näiden piirteiden mukaan. Tiedonlähteenä toimi neljä luo-

kanopettajaa, jotka olivat opettajana ensimmäisellä tai toisella luokalla, kun haastatteluista 

sovittiin. Rehtorin kanssa sovimme haastateltavista opettajista kerrottuani tarpeistani haas-

tattelua varten. Kerroin tutkimukseni koskevan 1.-2. luokkien seksuaalikasvatusta ja että ha-

luaisin haastatella tällä hetkellä 1. tai 2. luokalla opettavia opettajia. Rehtori antoi minulle 

neljän opettajan nimet, jonka jälkeen olin heihin yhteydessä sähköpostitse. Metodiksi vali-

koitui puolistrukturoitu teemahaastattelu, koska haastattelun tärkeimmässä asemassa olivat 

opettajien vastaukset – heidän käsityksensä. Vuorovaikutus haastattelutilanteessa pyrittiin 

rakentamaan siten, ettei se johdatelisi vastauksia mihinkään suuntaan. Haastatteluissa ei 
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myöskään testattu hypoteesia tai teoriaa, vaan tavoitteena oli tuottaa uutta tietoa tutkimusai-

heesta.  

Tutkittaessa ihmisten käsityksiä eri ilmiöistä, tulee ilmi että jokainen ilmiö voidaan ymmär-

tää rajoitetuilla tavoilla. Riippuen ilmiöstä, erilaisten tapojen määrät voivat vaihdella. (Mar-

ton 1986, 143, 145.) Fenomenografian avulla on tarkoitus löytää ja kuvata käsitysten erilai-

suutta. (Huusko & Paloniemi 2006, 163). Tutkimukseni tutkimusjoukko oli erittäin rajattu, 

sillä haastattelin vain neljää opettajaa yhdeltä alakoululta. Käsitysten määrä voi siis olla to-

della rajoittunut, sillä opettajien käsitykset seksuaalikasvatuksesta liittyivät vahvasti siihen 

kontekstiin, jossa he työskentelevät. Toisaalta yhdessä koulussa tehdyn tutkimuksen vah-

vuus on, että pystytään tutkimaan tietyssä organisaatiossa esiintyviä seksuaalikasvatukseen 

liittyviä käsityksiä. Tutkimusotteen avulla voidaan mahdollisesti arvioida täydennyskoulu-

tuksen tarvetta kyseisessä koulussa.  

Käsitys tarkoittaa fenomenografiassa ihmisen tapaa kokea tietty todellisuuden ulottuvuus. 

Haastateltavalta hänen käsitystensä kysyminen ei riitä paljastamaan kaikkia käsityksen ulot-

tuvuuksia, vaan yleensä käsityksestä ilmaistaan vain tietty osa tai ulottuvuus. (Niikko 2003, 

27.) Käytin aineistonkeruumenetelmänä haastattelua, tarkemmin teemahaastattelua. Teema-

haastattelu valikoitui metodiksi, sillä haastattelulla saadaan tietoa kokemuksista, mielipi-

teistä, tunteista ja tietämyksestä. Yksinkertaisin tapa selvittää näitä asioita on kysyä niitä 

haastateltavilta suoraan. (Eskola & Vastamäki 2010, 26; Patton 2002, 4; Tuomi & Sarajärvi 

2009, 72.) 

Valmiiksi määritellyt teemat, aihepiirit sekä niihin liittyvät tarkentavat kysymykset kuuluvat 

teemahaastatteluun. Nämä teemat ja kysymykset perustuvat kuitenkin tutkimuksen teoreet-

tiseen viitekehykseen, sillä pyrkimyksenä on merkityksellisten vastausten löytäminen. Tee-

mojen ja kysymysten suhde tutkimuksen viitekehykseen riippuu paljon haastattelun avoi-

muudesta. (Eskola & Suoranta 1999, 87; Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 203; Tuomi 

& Sarajärvi 2009, 78.)  

Tyypillisesti teemahaastattelussa kysymykset eivät ole tarkassa muodossa, mutta haastatte-

lijalla on jonkinlainen tukilista asioista, joita haastattelun aikana tulee käsitellä. Kaikki tee-

mat käydään kaikkien haastateltavien kanssa läpi, mutta kysymykset eivät välttämättä ole 

samassa järjestyksessä tai yhtä laajoja. (Eskola & Suoranta 1999, 87.) Valmistuin haastatte-
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luihin tekemällä niin sanotusti valmiit kysymykset, mutta olin valmistunut siihen, että kysy-

myksiä täytyy muuttaa tai jättää pois tarpeen vaatiessa. Puolistrukturoidussa haastattelussa 

kysymykset ovat kaikille samat, mutta valmiita vastausvaihtoehtoja ei ole, vaan haastatel-

tava vastaa omin sanoin. (Eskola & Suoranta 1999, 87; Eskola & Vastamäki 2010, 28.)  

Haastattelut toteutettiin ryhmähaastatteluna, jossa paikalla oli haastattelijan lisäksi kaksi 

opettajaa kerrallaan. Ryhmähaastattelussa haastattelija ei ohjaa liikaa keskustelua spesifeillä 

kysymyksillä, vaan haastateltavat ohjaavat haastattelun suuntaa. Ongelmana ryhmähaastat-

telussa saattaa olla, että yksi opettajista dominoi haastattelua ja näin ollen vastaukset hiljai-

semmilta jäävät vähemmälle. Haastattelijan tehtävänä on tällöin pyytää vähemmän äänessä 

olevilta kommentteja. (Hirsjärvi & Hurme 2009, 63.) Ongelma voi esiintyä silloin, jos toi-

sella opettajalla on teemasta enemmän tietoa, jolloin toinen kokee omat kokemuksensa vää-

riksi tai turhiksi.  

Haastattelu aineistonkeruumenetelmänä ei ole ongelmaton, sillä siihen voi katsoa liittyvän 

paljon virhelähteitä. Haastateltava voi kokea haastattelun epämukavaksi, jolloin hän haluaa 

antaa sosiaalisesti hyväksyttyjä vastauksia jolloin hän samalla antaa itsestään positiivisen 

kuvan, vaikka se ei antaisikaan totuudenmukaista kuvaa haastateltavista. Haastateltavat vai-

kenevat mielellään vaikeista asioista, kuten sairauksista, rikoksista sekä taloudellisesta tilan-

teesta. Seksuaaliasiat ovat myös vaiettujen asioiden listalla. Ongelmiin vaikuttavat myös 

kulttuurierot, joita saattaa esiintyä jopa yhden maan sisällä. Ratkaisevaa on, miten haastat-

telija osaa tulkita vastauksia kulttuuristen merkitysmaailmojen valossa. (Hirsjärvi & Remes 

& Sajavaara 2007, 201–202.)  

Fenomenografiassa tutkijan rooli on keskeinen. Tutkittavan henkilön ajatuksia tulkitaan tut-

kijan oman käsitemaailman kautta, ja näiden käsitysten perusteella tutkija luo aineistonsa. 

Haastattelijan keskeinen rooli aineiston keruuvaiheessa vaikuttaa koko tutkimukseen. Haas-

tatteluun voi valmistautua, mutta haastateltavien ihmisten kerrontaa ei voi ennalta arvioida. 

Siksi haastattelijan on keskityttävä haastattelun kulkuun ja kysyttävä lisäkysymyksiä, jos 

niille tulee tarve. Tämän takia tutkimuksen teoriataustan hallitseminen on erittäin tärkeää. 

(Anttila 2006.) Olin tutustunut alankoulun seksuaalikasvatukseen jo kandidaatin työni ai-

kana, joten hallitsin teoriataustan hyvin. Tämä oli todella tarpeellista, sillä vaikka kysymyk-

set olivat samat molempiin haastatteluihin, piti minun kysyä tarkentavia lisäkysymyksiä mo-

lemmissa haastatteluissa. Tämä ei olisi onnistunut, jos en olisi hallinnut tutkimukseni teo-

riataustaa.  
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Fenomenografisessa tutkimusotteessa aineistot ovat yleensä haastatteluaineistoja, jotka ovat 

kirjallisessa muodossa. Kysymysten avoimuus mahdollistaa erilaisten käsitysten esilletulon, 

mikä on aineistonkeruussa keskeistä. (Huusko & Paloniemi 2006, 163.) Aineiston avulla 

selvitetään erilaisia käsityksiä ja niiden laadullisia eroja tutkittavasta ilmiöstä. Keskeistä tut-

kimuksessa on sen konteksti, sillä se liittää erilaiset käsitykset kohdeilmiöön. Tutkijan ta-

voitteena on tuoda ilmi se konteksti, johon käsitykset liittyvät. Ihmisen kokemukset ovat 

yhteydessä siihen, missä tilanteessa ne tapahtuvat. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 

2006, 36.)  

Martonin (1986, 145) mukaan paljastetut käsitykset jaetaan käsitteellisiin kategorioihin. 

Haastatteluissa ilmenevät käsitykset luokitellaan niiden merkitysten perusteella. Näistä mer-

kityksistä pyritään kokoamaan merkitysluokkia, joiden avulla erilaisia merkityksiä yritetään 

selittää. Tuloksena syntyy tutkijan itsensä kokoamana kuvaus merkitysluokista ja niiden vä-

lisistä yhteyksistä. Merkitysluokat voidaan jakaa hierarkkisesti, vertikaalisesti ja horisontaa-

lisesti.  

- Horisontaalinen: muodostetut käsitystyypit ovat samanarvoisia tai yhtä tär-

keitä. Tämä on tyypillistä tutkimuksen alussa. 

- Vertikaalinen: Käsitystyypit asetellaan nousevaan järjestykseen mm. ajalli-

sen esiintymisen tai yleisyyden perusteella.  

- Hierarkkinen: Käsitystyypit ovat suhteessa toisiinsa eri tasoilla. Esimerk-

kinä tästä opettajien käsitys seksuaalikasvatuksesta – jotkut käsittävät sen 

murrosikään kuuluvana asiana, jotkut osaksi koko elämänkaarta.  

Merkitysluokat Tervakarin (2005, 5-6) mukaan.  

4.2 Opettajien käsitykset seksuaalikasvatuksesta 1.-2. luokilla fenomenografisesti 

analysoituna 

Laadullisen aineiston analyysin tarkoituksena on selventää aineistoa ja tuoda näin ollen ilmi 

uutta tietoa tutkittavasta asiasta. Aineiston informaatioarvoa pystytään nostamaan tiivistä-

mällä mahdollisesti hajanainen aineisto mielekkääksi ja selkeäksi. (Eskola & Suoranta 1999, 

138.)   
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Fenomenografisen analyysin lähestymistapa on aineistolähtöinen, eli tulkinta muodostuu 

vuorovaikutuksessa aineiston kanssa ja kategorisointi tapahtuu aineiston pohjalta. Vertailu 

aikaisempiin teorioihin auttaa tulkinnallisten kategorioiden muodostamisessa, joten teoriaa 

ei voi täysin sivuuttaa. (Huusko & Paloniemi 2006, 166.) Tutkimukseni on fenomenografi-

nen, ja näin ollen fenomenografinen analyysi oli selvä valinta analyysitavaksi.  

Teorian merkitystä analyysissä kutsutaan teoreettiseksi perehtyneisyydeksi. Teoreettisen pe-

rehtyneisyyden avulla tutkija tiedostaa omat olettamuksensa, joka on tärkeää tutkimuksen 

suuntaamisessa, toteuttamisessa sekä analyysissa. Tutkina on mahdotonta lähestyä aineisto-

aan ilman ennakko-oletuksia, sillä empiiristä tutkimusta ohjaa ns. tiedon intressi. Tutkija on 

siis tietoinen omista käsityksistään sekä on avoin tutkittavien käsityksille.  

4.2.1  Analyysin eteneminen 

Fenomenografinen analyysi tapahtuu vaiheittain, jossa aineistoa tulkitaan ja siitä etsitään 

merkityksiä usealta tasolta samanaikaisesti. Analyysin tarkoituksena on löytää rakenteellisia 

eroja, jotka selventävät käsitysten suhdetta tutkittavaan ilmiöön. Näiden erojen perusteella 

muodostetaan käsitteellisiä kuvauskategorioita, jotka kuvaavat tapoja käsittää tutkimuksen 

kohteena olevaa ilmiötä.  

Aloitin oman analyysini litteroimalla haastattelut tekstiksi. Kahden, noin tunnin mittaisen 

haastattelun litterointiin meni aikaa useita tunteja, sillä litterointi oli aivan uutta ja haastatel-

tavien puhuessa yhtä aikaa samaan kohtaan joutui palaamaan useita kertoja. Ensimmäisen 

haastattelun litterointiin meni kauemmin aikaa, sillä siinä litteroin vielä niin sanotut irrele-

vantit asiat, kuten asiasta eksymiset. Litteroitua tekstiä syntyi yhteensä 27 sivua, ensimmäi-

sestä haastattelusta 15 ja toisesta 12 sivua. 

Litterointiin ei ole yleispätevää ohjetta, vaan tarkkuus riippuu tutkimuksen tarkoituksesta. 

(Ruusuvuori 2010, 424). Tutkin haastatteluissa ilmeneviä asiasisältöjä, eli opettajien käsi-

tyksiä sekä seksuaalikasvatuksen toteutustapoja, joten en kokenut tarpeelliseksi aineiston 

litterointia sanasta sanaan. Litteroinnin jälkeen luin aineistoni useaan kertaan läpi, sillä ai-

neiston tuntemisen auttaisi valtavasti analyysivaiheessa. 

Kuvio 4 selkeyttää fenomenografisen analyysin etenemistä empiirisestä aineistosta aina 

abstraktimman tason kategorioihin saakka. Tutkimuksen analyysi on tehty kuviota mukail-
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len. Analyysin ensimmäisessä vaiheessa aineistosta etsitään merkitysyksiköitä. Tässä vai-

heessa tulkinta kohdistuu ajatuksellisiin kokonaisuuksiin, ei vain yksittäisiin lauseisiin tai 

sanoihin. (Huusko & Paloniemi 2006, 167.) Tulostin ensin aineistoni paperille, josta allevii-

vasin mielestäni tärkeitä kohtia. Tämän jälkeen luin aineiston uudestaan, ja vasta kolman-

nella lukukerralla merkitsin merkitysyksikköjä paperin reunaan niihin kohtiin, jossa yksikkö 

ilmeni.  

Toisessa vaiheessa merkitysyksiköt lajitellaan kategorioiksi. Kategorioiden rajat määritel-

lään vertailemalla merkitysyksikköjä merkityksiin koko aineistossa. Analyysin ydin on va-

riaation tunnistaminen, mikä tarkoittaa samanlaisten ja erilaisten ilmausten tunnistamista. 

(Huusko & Paloniemi 2006, 168.) Kirjoitin merkitysyksiköt valkoiselle A4- paperille. Jo-

kainen merkitysyksikkö oli omassa laatikossaan, jonka jälkeen lähdin yhdistelemään niitä 

mahdollisiksi kategorioiksi vetämällä viivoja laatikosta toiseen. Tein tämän useampaan ot-

teeseen vaihtaen kategorioiden nimiä ja merkitysyksiköiden paikkoja. Samalla luin aineistoa 

useaan otteeseen uudestaan, jotta analyysini olisi mahdollisimman todenmukainen. Kah-

desta lähes tunnin mittaisesta haastattelupätkästä samanlaisten sekä erilaisten ilmausten löy-

täminen ja tunnistaminen oli melko haastava sekä aikaa vievä tehtävä.  

Kolmannessa vaiheessa kategorioiden suhteita tarkennetaan sekä niitä kuvataan abstraktim-

malla tasolla. Jokaiselle kategorialle asetetaan kriteerit sekä selkeät erot niiden välille. Tässä 

vaiheessa kategoriat liitetään aineistoon suorien lainausten avulla.(Huusko & Paloniemi 

2006, 168.) Kun toisen, eli abstraktimman tason kategoriat olivat valmiit, aloin etsimään 

lainauksia aineistosta, jotka ottaisin mukaan. Kaikkia lainauksia en kokenut tarpeelliseksi 

kirjoittaa, sillä lisälainaukset eivät toisi lisäarvoa kategorialle. Kirjoitin tuloslukua erillisenä 

muusta työstä, ja etsin lainauksia aineistosta aina yksi kategoria kerrallaan.  

Tutkimukseen aineisto ei ole tarpeeksi laaja, jotta se voitaisiin yleistää yleisemmälle tasolle. 

Koska kyseessä on tapaustutkimus, jossa tutkitaan Oulussa sijaitsevan yliopiston harjoitte-

lukoulun opettajien käsityksiä juuri siinä kontekstissa, ei tutkimuksessa ole tarkoituksenmu-

kaista muodostaa kohtaa 4., tulosavaruutta. Tutkimukseni analyysi eteni siis mukaillen ku-

viossa 4 esitettyä kaaviota. 

Ensimmäisen tason kategorioita syntyi yhdeksän, joista muodostui viisi abstraktimman tason 

kategoriaa. Tämän jälkeen aloin kirjoittamaan lainauksia aineistosta, jotta saisin liitettyä ka-

tegoriat aineistoon. Kaikki lainaukset eivät ole suoria, sanasta sanaan kirjoitettuja lauseita, 
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sillä lainauksista olisi tullut todella pitkiä ja toisinaan epäselviä. Olen muuntanut lainaukset 

lyhyeen muotoon, kuitenkin pitämällä kiinni lainauksen perimmäisestä tarkoituksesta.  

 

EMPIIRINEN AINEISTO 

 

1. MERKITYSYKSIKÖIDEN ETSIMINEN 

          

 

2. ENSIMMÄISEN TASON KATEGORIAT 

      

 

3. KATEGORIOIDEN KUVAAMINEN ABSTRAKTIMMALLA TASOLLA 

    

 

4. KUVAUSKATEGORIAJÄRJESTELMÄN TAI TULOSAVARUUDEN LUO-

MINEN 

 

Kuvio 4. Erilaiset kuvauskategorioiden abstraktiotasot Uljensia (1989, 41) mukaillen. 

Jotta analyysiprosessini olisi mahdollisimman selkeä ja läpinäkyvä, kirjoitan auki yhden esi-

merkin siitä, miten merkitysyksiköistä muodostuu abstraktimman tason kategoria. 

Homo Sperma Nussija Seksi Raiskaus Sitsi tai kuo-

lema 

 

Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä 

sanasto oppilaiden keskinäisessä kielenkäy-

tössä 

Oppilaiden keskinäinen konfliktoitunut 

vuorovaikutustilanne 

 

Sukupuolittunut väkivalta 
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Kuudesta merkitysyksiköstä muodostui kaksi ensimmäisen tason kategoriaa: seksuaalisuu-

teen ja sukupuoleen liittyvä sanasto oppilaiden keskinäisessä kielenkäytössä ja oppilaiden 

keskinäinen konfliktoitunut vuorovaikutustilanne. Ensimmäisen tason kategorioiden asiat 

ovat suoraan luettavissa aineistosta. Tuloksissa käsittelen ensimmäisen tason kategorioita ja 

liitän ne aineistoon suorilla lainauksilla. Abstraktimman tason kategoria, sukupuolittunut vä-

kivalta, ei löydy suoraan opettajien sanoista, vaikka siitä mitä ilmeisemmin opettajien ku-

vaamissa tilanteissa on ainakin osittain kysymys. Olen käyttänyt tutkimuksessani tutkijatri-

angulaatiota, eli olen keskustellut ohjaajani kanssa aineistosta ja tekemistäni tulkinnoista ja 

nimenneet kategoriat yhdessä. Liitän ne teoriaan tutkimuksen pohdinta-osiossa.  

Analyysissa voi ilmaantua vaikeitakin asioita. Yksi niistä on tulkintojen varmistaminen tul-

kittavilta. Tulkinnan oikeuden varmistaminen voi olla hyvin vaikeaa, sillä tulkinnan koh-

dalla haastattelusta on voinut kulua jo paljon aikaa. Jos tulkinta voidaan varmistaa, saattavat 

haastatellut olla haltioissaan, tai sitten he voivat kokea tulkinnat loukkaaviksi. (Eskola & 

Suoranta 1998, 146.) Analyysivaiheessa painiskelin tämän saman asian kanssa. En halunnut 

loukata haastateltaviani, mutta pidin siitä kuitenkin kiinni, että analyysi lähti aineistosta, ei-

vätkä mahdolliset asenteet saaneet vaikuttaa niihin.  

4.3 Tutkimusjoukko 

Tutkimusjoukoksi valikoitui Oulussa sijaitsevan harjoittelukoulun neljä alkuopetuksen opet-

tajaa. Valitsin juurikin neljä opettajaa, sillä alun perin tarkoitus oli tehdä haastattelu fokus-

ryhmässä. Haastattelua ei kuitenkaan pystytty toteuttamaan kaikille neljälle opettajalle sopi-

vana ajankohtana, joten analyysi kerättiinkin kahdella parihaastattelulla. Luulen, että tutki-

muksen kannalta parihaastattelu saattoi olla jopa parempi kuin alkuperäinen suunnitelma 

fokusryhmähaastattelusta. Haastateltavia opettajia oli neljä, joista kaksi oli puheliaampia. 

Fokusryhmähaastattelussa olisi voinut käydä niin, että hiljaisempien opettajien puheenvuo-

rot olisivat vähentyneet ja heidän osuutensa aineistossa pienentynyt. Parihaastattelussa oli 

helpompi päästä ääneen ja näin ollen kaikilta opettajilta tuli vastauksia tasaisesti. Parihaas-

tattelussa haastateltavat ajautuivat melko helposti aiheen ulkopuolelle, mitä ei välttämättä 

olisi tapahtunut jos opettajia olisi ollut enemmän paikalla yhtä aikaa. 
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Opettajilla oli kaikilla hieman erilainen tausta joko opetustyössä tai kokemuksessa ylipää-

tään. Kaksi opettajaa oli erikoistunut alkuopetukseen, yhdellä oli paljon kokemusta opetta-

misesta mutta ei niinkään alkuopetuksesta, ja yksi oli vasta muutama vuosi sitten valmistu-

nut luokanopettaja. Yksi opettajista ei toiminut enää alkuopetuksen opettajana haastattelun 

toteutusvaiheessa, sillä hän oli siirtynyt pois alkuopetuksesta haastattelun toteutushetkenä.  

4.4 Aineistonkeruu 

Aloitin aineistonkeruu – urakkani hakemalla tutkimuslupaa Oulussa sijaitsevalta harjoitte-

lukoululta syksyllä 2015. Rehtorin myönnettyä tutkimusluvan hän myös antoi neljän opet-

tajan nimet, joiden koki olevan sopivia tutkimustani varten.  

Olin opettajiin yhteydessä sähköpostilla, jossa kerroin tutkimusluvastani, tutkimuksen tar-

koituksestani ja toiveestani haastatella heitä syksyn 2015 aikana. Opettajista kaksi oli hyvin 

aktiivisia, ja saimme sovittua haastatteluajan 11.12.2015 Lähetin jokaiselle opettajalle kaksi 

kappaletta esikysymyksiä, joissa kartoitin heidän koulutustaan ja kokemustaan seksuaalikas-

vatuksesta. Kaksi opettajaa vastasi näihin haastattelupäivään mennessä.  

Kaksi opettajaa pääsi paikalle 11.12.2016. Olin kuitenkin valmistautunut haastattelun pitä-

miseen, joten haastattelin opettajat vaikka puolet haastateltavista eivät päässeetkään pai-

kalle. Toisen haastattelun pidin 21.1.2016, kun jäljelle jääneet opettajat pääsivät paikalle. 

Heille lähetin samat esikysymykset uudemman kerran, mutta vastaukset sain vasta haastat-

telun jälkeisenä päivänä. Tässä kohtaa oma ohjeistukseni tehtäviin vastaamisesta oli ollut 

epäselvä. Haastattelujen aikataulut sovittiin sen mukaan, miten opettajille parhaiten sopi. 

Ensimmäisessä haastattelussa oli tietty aikaraja, jonka jälkeen toisen opettajan piti lähteä. 

Toisessa haastattelussa ei tällaista ollut.  

Haastattelut voidaan jakaa yksilö, pari- tai ryhmähaastatteluihin. (Ronkainen ym. 2011, 

116). Itselläni oli tarkoitus toteuttaa ryhmähaastattelu, mutta olosuhteiden pakosta päädyin 

parihaastatteluihin. Ryhmähaastattelun määräksi on suositeltu 2-3 henkilöä (Hirsjärvi ym. 

2009, 206). joten en usko sen vaikuttavat negatiivisesti tutkimukseeni.  Halusin kerätä ai-

neiston yksilöhaastattelun sijaan ryhmähaastattelulla, sillä yksilöhaastattelussa haastatelta-

vaa saattaa jännittää eikä haastattelu onnistu. Ryhmähaastattelussa haastateltavat saavat tu-
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kea toisiltaan. Ryhmähaastattelussa saatetaan saada normaalia enemmän tietoa, sillä haasta-

teltavat voivat yhdessä muistella tapahtuneita. Tällöin asiat, joita ei olisi normaalisti yksilö-

haastattelussa muistanut, voivat nousta uudestaan mieleen. (Eskola & Suoranta 1999, 95.)   

4.4.1 Haastattelun kulku 

Haastattelun aluksi kerroin itsestäni, tutkimukseni tarkoituksesta ja siitä, miksi halusin tutkia 

juuri tätä asiaa. Nämä asiat kiinnostivat haastateltavia opettajia, jolloin se oli luonteva aloitus 

haastattelulle. Annoin haastateltaville luettavaksi tutkimusluvan (liite 2), jonka he saivat lu-

kea rauhassa ja allekirjoittaa sopimuksen. Olin laittanut tutkimusluvan sähköpostilla jo ai-

kaisemmin, mutta allekirjoitukset sain vasta ennen haastattelua.  

Kerroin opettajille kuvaavani haastattelun kahdella videokameralla. Kerroin heille sen hel-

pottavan litterointiani, sillä pelkästä äänitteestä on vaikea kuulla, kuka juuri sillä hetkellä 

puhuu. Ääniä on vaikea erottaa nauhalta, mutta kuvan avulla on mahdollista selvittää, kuka 

haastateltavista puhuu. (Hirsjärvi ym. 2009, 206.) 

Olin tehnyt valmiiksi yhdeksän kysymystä (liite 1), joiden avulla lähdin haastattelemaan. 

Tarkoituksena oli antaa haastateltavien viedä haastattelua siihen suuntaan, jonka he kokivat 

tarpeelliseksi, joten valmiiden kysymysten lisäksi kysyin heiltä tarpeen tullen tarkentavia 

jatkokysymyksiä. En kysynyt kysymyksiä samassa järjestyksessä, enkä edes samassa muo-

dossa molemmissa haastatteluissa. Ensimmäisessä haastattelussa opettajat vastasivat kysy-

myksiini ilman, että edes ehdin kysyä niitä itse. Ensimmäisessä haastattelussa roolini haas-

tattelijana oli juuri niin pieni kuin olin toivonutkin, sillä haastateltavilla oli niin paljon asiaa, 

tietämystä ja kokemusta asiasta. Toisessa haastattelussa keskustelua opettajien kesken ei 

syntynyt yhtä helposti kuin ensimmäisessä, jolloin valmiiksi suunniteltuja kysymyksiä piti 

kysyä enemmän, kuten myös tarkentavia kysymyksiä.  

Haastattelutilanteessa yritin saada opettajat mahdollisimman rennoiksi. Joskus vastauksen 

miettimiseen meni enemmän aikaa, jolloin annoin heidän miettiä rauhassa. Jos kysymys oli 

liian vaikea, tarkensin sitä. Haastatteluiden aikana tuli selväksi, että kyky puhua seksuaali-

asioista vaihtelee hyvin paljon jo yhden koulun alkuopettajien kesken.  Varsinkin sanojen 

seksi ja seksuaalisuus sanominen tuntui olevan osalle opettajista hyvin vaikeaa. Haastattelut 

sujuivat kaiken kaikkiaan todella mallikkaasti, ja opettajista huokui halu vastata hyvin ja 

toteuttaa haastattelu onnistuneesti.  
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Haastattelut pidettiin harjoittelukoulun tiloissa, sillä halusin tehdä haastatteluun tulemisesta 

ja sen toteuttamisesta mahdollisimman helpon. Opettajat päättivät itse haastattelutilan, ja se 

oli aina huone, jossa ei ollut muita ihmisiä. Minulla ei ollut kovin paljoa aikaa valmistella 

tilaa ennen haastatteluja, joten olin jo aiemmin kokeillut ja testannut kameroiden toimivuu-

den.  Molemmat haastattelut kestivät 50–60 minuuttia. Vaikka haastattelujen runko oli suu-

rin piirtein sama, johtui aikaero opettajien tarvitsemasta miettimisajasta ja puheliaisuudesta.  

Haastattelun lopuksi kiitin opettajia osallistumisesta ja kerroin heidän auttaneen minun tut-

kimukseni etenemistä hyvin paljon. Kysyin, oliko heillä vielä jotain mielessä ja jos ei, loppui 

haastattelu siihen. Aivan lopuksi kysyin vielä lupaa olla sähköpostilla yhteydessä, jos joku 

asia jäi epäselväksi. Kaikki vastasivat myöntävästi ja toivottivat onnea litterointiin. 
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5 TULOKSET: OPETTAJIEN KÄSITYKSIÄ SEKSUAALIKASVA-

TUKSESTA JA SEN KÄYTÄNNÖN TOTEUTTAMINEN 1.-2. LUO-

KILLA 

Opettajien puheista tuli hyvin selväksi, että seksuaalikasvatuksessa heidän mielestään erityi-

sen tärkeää on lapsentahtisuus. Opettajat eivät halunneet kertoa lapsille seksuaalisuuteen 

liittyvistä asioista, jos eivät olleet varmoja lapsen valmiudesta kuulla asiaa.  

Monen opettajan mielestä seksuaalikasvatus on vielä 1.-2. luokkalaisilla hyvin oppilasläh-

töistä, eli jos oppilas kysyy aiheeseen liittyvän kysymyksen, siihen vastataan. Kysymyksiin 

vastattaessa opettaja koki tärkeäksi lapsen taustan ja kehitystason tuntemisen, jotta voi mää-

ritellä, kuinka paljon lapsi on valmis kuulemaan. Ajatuksena oli, että lapselle kerrotaan mie-

luummin liian vähän kuin liikaa.  

Koulussa seksuaaliväritteiset kiusaamiset, höpöttelyt ja muut huutelut hoidettiin yleensä heti 

siinä hetkessä, eikä asioita viety luokkahuoneeseen kaikkien kuultavaksi. Seksuaaliasioita 

puhuminen koettiin lapsen ja opettajan väliseksi luottamusasiaksi. Tällainen asioiden käsit-

telytapa voi olla ongelmallinen, sillä se jättää ulkopuolelle kaikki tilanteen havainneet sivul-

liset.   

Opetussuunnitelman merkitys tuli esiin molemmissa haastatteluissa. Opettajien mielipiteet 

perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden riittävyydestä vaihtelivat hyvin paljon. 

Yksi opettajista oli sitä mieltä, että opetussuunnitelmassa on juuri tarpeeksi ohjeistusta sek-

suaalikasvatukseen alaluokilla, kun taas toisen mielestä se ei anna ohjeita seksuaalikasva-

tukseen lainkaan.  

Opettajista kaksi ilmaisi selkeästi mielipiteensä siitä, että 1.-2. luokkalaisilla seksuaalikas-

vatus on vielä kodin asia. Seksuaalisuus ja siihen liittyvät asiat koettiin muutenkin perheen 

yhteiseksi ja henkilökohtaiseksi asiaksi, joten joissain tilanteissa lapsia ohjattiin kysymään 

kysymyksensä kotona.  

Opettajista osa tiedosti selkeästi sen, että oma tieto seksuaalikasvatuksesta varsinkin al-

kuopetuksessa on vajavaista, ja uskoi sen vaikuttavat annettuun seksuaalikasvatukseen. 

Opettajat ajattelivat selvästi oppilaan parasta, kun tekivät valintojaan luokkahuoneessa, 

mutta tiedostivat sen, etteivät välttämättä tee kaikkia asioita parhaalla mahdollisella tavalla. 
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Opettajan henkilökohtainen asenne seksuaalikasvatusta kohtaan saattoi myös vaikuttaa vas-

tauksiin opettajan huomaamatta tai he eivät täysin sitä tiedostaneet.  

Tutkimustuloksissa on esitetty vain aineistosta selvästi näkyvät tulokset. Varmistan rapor-

toinnin selkeyden pitämällä omat abstraktimman tason tulkintani erillään muusta aineistosta. 

Tutkimustuloksissa esitellään ensimmäisen tason kategoriat, jossa selitetään niiden sisältö 

haastatteluaineiston avulla. Kursivoidut tekstit ovat haastatteluotteita, joiden tarkoitus on liit-

tää kategoriat empiiriseen aineistoon. Haastattelijan kysymys on merkitty isolla H-kirjai-

mella, ja opettajien kommentit on listattu kysymyksen alle ranskalaisin viivoin.  

Kuvio 5 on tehty selkeyttämään analyysiprosessia kategorioiden välillä. Ensimmäisen tason 

kategorioita on yhdeksän, joista muodostui myöhemmin viisi toisen tason kategoriaa. Kate-

gorioiden välisten suhteiden kuvaamisessa apuna toimii niiden sisältöjen auki kirjoittami-

nen. 
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5.1 Sukupuolten välinen vuorovaikutus 

Sukupuolten välinen vuorovaikutus on abstraktimman tason kategoria, johon sisältyi kaksi 

ensimmäisen tason kategoriaa – seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä sanasto oppilaiden 

keskinäisessä kielenkäytössä ja oppilaiden keskinäinen konfliktoitunut vuorovaikutusti-

lanne. Jotta kategorian muodostuminen ja sisältö on mahdollista ymmärtää, ensimmäisen 

tason kategorioiden avaamisen ja selittämisen on tarpeellista. 

5.1.1 Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä sanasto oppilaiden keskinäisessä kielenkäy-

tössä 

Molemmissa haastatteluissa kaikilla opettajilla oli se käsitys, että toisinaan oppilaiden kie-

lenkäytössä ilmenee seksuaalisväritteisiä puheita. Tällainen kielenkäyttö tapahtui yleensä 

välitunnilla. 

H: Onko teillä ollut sellaisia tilanteita, että oppilaan kanssa on pitänyt käydä läpi asioita? 

- Kerran kuulin välitunnilla kun yks kakkosluokkalainen huusi yläkoulun pojille että 

’’sä oot tän koulun paras nussija!’’ 

- Homon huutelu on vähentynyt, mutta se nousee aika usein esiin ja siitä keskustel-

laan.  

- Viime vuonna ekaluokkalainen huusi kovaan ääneen kaverilleen että ’’mä otan 

sulta spermat irti!’’ 

- Yks ekaluokkalainen poika puhui hirveesti niistä asioista koulussa. Se esimerkiksi 

sanoi tosi usein seksi, ja käytti sitä vähän niinku kirosanana.  

Tyypillistä lähes kaikille huuteluille oli, että oppilas ei tiennyt mitä sana tarkoittaa.  Tilanteet 

ratkaistiin keskustelemalla oppilaan kanssa sanan merkityksestä ja joskus opettaja kertoi sa-

nan merkityksen, joskus ei. Jos oppilas oli tietoinen sanan merkityksestä, kyseenalaistettiin 

käytetty sana haukkumasanana. 

- Mistä se oikeen lähti se huutelu? No isoveljiltä oli kuullu. Tiiättekö mitä se tarkot-

taa? Kummallakaan ei ollut hajuakaan. Minä sitten kerroin heille että mitä se 

sperma on mutta en toki miten se otetaan irti.  

- Mä yleensä kysyn oppilailta et mitä se sana sun mielestä tarkottaa. Yleensä sanovat 

etteivät tiedä. Siihen mä yleensä sanon että jos et tiedä mitä sana tarkottaa ni älä 

käytä sitä.  
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- Kysyin ekaluokkalaiselta tottuneesti että tiedätkö mitä se homo tarkoittaa. Vastasi 

että ’’joo tiiän, se tarkottaa että mies rakastaa miestä ja nainen naista ja ne elää 

yhdessä.’’ Kysyin että onko se sun mielestä haukkumasana. Oppilas vastasi että 

’’no ei se kyl oo haukkumasana.’’ 

- Tiiäks sä mitä se seksi tarkottaa? ’’Kyllä mä tiedän mitä seksi tarkottaa.’’ No hyvä 

et tiiät mut miksi sä sitä koko ajan hoet? Se ei osannu enää vastata.  

5.1.2 Oppilaiden keskinäinen konfliktoitunut vuorovaikutustilanne  

Nämä oppilaiden keskinäiset konfliktoituneet vuorovaikutustilanteet ovat tilanteita, jotka 

ovat joko luonteeltaan vakavampia kuin aiemmassa kategoriassa ilmenneet tilanteet tai sitten 

ne poikkesivat tavallisesta vuorovaikutuksesta oppilaan ja opettajan välillä huomattavasti. 

Näiden tilanteiden selvittämiseen ei riittänyt vain keskustelu oppilaan kanssa kahden kesken, 

vaan mukaan piti tuoda muita opettajia tai oppilaan vanhemmat.  

H: Onko teillä ollut sellaisia tilanteita, että oppilaan kanssa on pitänyt käydä läpi asioita? 

- Kakkosluokalla kerran. Koulun jälkeen sain puhelun yhdeltä isältä joka oli ihan 

raivoissaan. Hän sanoi että hänen poikansa kertoi että siellä luokassa on raiskattu 

joku tyttö. Puhelussa ei tullut ilmi että kenestä tytöstä oli kyse. Tein siinä sellaisen 

virheen, että aloin kyselee luokassa tästä tapahtuneesta mutta kukaan ei tiennyt. 

Kun olin kiertänyt suunnilleen kaikki oppilaat niin yks poika kerto että kuka poika 

tällaisia oli huudellut. Kyseessä oli sen isän poika, joka oli soittanut raiskauksesta. 

Kysyin tältä pojalta sitten tarkemmin että mitä se termi tarkoittaa. Poika kertoi että 

meidän luokan pojat oli tönineet yhtä tyttöä ja poikaa toisiaan päin ja se käytti siitä 

termiä raiskaus.  

 

- Muutamilla lapsilla oli tämmöinen huutelu että pojat ajaa tyttöjä takaa ja huutaa 

’’sitsi tai kuolema.’’ Siihen sitten tartuttiin koska se alko olee tyttöjen mielestä ah-

distavaa. Kyseessä oli maahanmuuttajalapset joten me mietittiin että tarkoittaako-

han se ”sitsi” heidän kielellään jotain. He hokivat sitä keskenään mutta kun heiltä 

sen tarkoitusta kysyttiin he vaan puhuivat arabiaksi keskenään. Kysyimme myös yh-

deltä opettajalta joka opiskelee arabiaa, mutta hänkään ei tiennyt. Lopulta toiset 

oppilaat kertoivat, että se ”sitsi” tarkoittaa sitä, kun mies ja nainen on alasti sän-

gyssä. 
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Edellä mainitut tilanteet vaativat muutakin, kuin opettajan ja oppilaan välistä keskustelua. 

Aineistosta ei käynyt ilmi, miten raiskausepisodi hoidettiin loppuun, vai hoidettiinko sitä 

ollenkaan. Sitsi tai kuolema – episodissa asia käsiteltiin lasten kanssa ja asia otettiin hyvin 

vakavasti. 

- Tämä asia otettiin tiukasti käsittelyyn ja puhuttiin asiasta, että ymmärrätkö mitä se 

tarkottaa että jos tytöllä on vaihtoehtona sitsi, eli mies ja nainen on alasti sän-

gyssä, tai kuolema. Otettiin se hyvin vakavasti ja sanottiin että semmosta ei voi 

tehdä. Se on ensinnäkin kunnianloukkaus ja se on Suomessa rikos. Sillä tavalla se 

käsiteltiin ja tota siihen varmasti vielä palataan.  

Yhteistä molemmille kategorioille oli, että kyseessä olivat pojat. Myös opettajien puheista 

sai kuvan, että pojat ovat yleensä härnääjän roolissa.  

H: Onko tyttöjen ja poikien välillä eroja kun pitää selvitellä sopimattomia huuteluja?  

- Sekä että, kyllä ne on ehkä poikia.. 

- Pojat.  

- Pojilla on varmaan se sanasto enemmän. 

5.2 Sukupuolta ja seksuaalisuutta esittävien kuvien käsittely 

Erilaiset seksuaalisuuteen liittyvät kuvat nousivat esiin aineistosta. Kuvat saattoivat olla op-

pikirjasta, tietokoneelta, puhelimelta tai mainoksista ja niiden sisältö saattoi vaihdella rajusti. 

Oppilaat reagoivat kuviin myös hyvin eri tavoin.  

Oppikirjojen kuviin reagoitiin mielenkiinnolla, mutta myös hieman häpeillen. Kuvat kiin-

nostivat, mutta oppilaat eivät halunneet opettajan näkevän, että he katselivat kuvia alasto-

mista ihmisistä. 

Tietokoneelta alastoman kuvan näkeminen saattoi järkyttää kovinkin, ja asiasta kerrottiin 

opettajalle. Mainoksista oppilaat saattavat kuulla jotain seksuaalisväritteistä, mutta eivät 

välttämättä ymmärrä mitä tulivat kuulleeksi.  
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- Mulla on semmonen mielikuva, että jossain Otavan toisen luokan oppikirjassa on 

kuva alastomasta perheestä. Siellä on lapset piirrettyinä hahmoina. Huomasin tun-

nin alussa että lähes kaikilla oli se sivu auki, mutta kun mä tulin siihen viereen niin 

ne löi kirjan kiinni.  

- Jotenkin sitä aihetta aina verhoaa alussa semmonen et ’’opettaja näki et mä ka-

toin’’ ja sit laitetaan kirja kiinni.  

- Yhdessä kaupungissa oli käynyt niin, että kirjastossa ei ollut suojattu tietokonetta. 

Isompi poika oli houkutellut 2. luokkalaisen sinne ja olivat sitten katsoneet pornoa. 

Siitä piti tietenkin keskustella.  

- Oppilaat sanoivat tietokonetunnilla että siellä on alastonkuva tietokoneella. Ku-

vassa oli viinilasi jonka sisällä oli vähäpukeinen nainen. En edes nähnyt kunnolla 

että tarkkaan piti kattoa, mutta oppilaat oli ihan kauhuissaan.  

- Jos seksilelumainokseen liittyy joku kiva biisi niin sehän voi alkaa pyörimään kor-

vamatona lapsellakin, vaikka ne ei edes tajua mistä siinä on kysymys.  

5.3 Peitelty seksuaalikasvatus 

Tähän kategoriaan sisältyvät mielikuvat ja peittely – kategoriat. Tämä kategoria kuvaa sitä 

mahdollista negatiivista vaikutusta lapsen seksuaaliterveyteen, jonka peittelevä ja vääristy-

nyt seksuaalikasvatus koulussa saattaa aiheuttaa.  

5.3.1 Vääristynyt mielikuva seksuaalisuudesta 

Opettajilla oli selkeä huoli siitä, että kertomalla seksuaalisuudesta he saattavat vaikuttaa lap-

sien käsitykseen seksuaalisuudesta negatiivisesti. Opettajat toivoivat, että seksuaalisuus py-

syisi kauniina asiana, eikä siitä tulisi esimerkiksi likaista.  

- Että se niinku säilyis semmosena kauniina asiana eikä pelottavana. 

- Must tuntuu et se voi vaikuttaa koko elämään jos se on jotenki ilettävä tai semmo-

nen. 

- Mutta sekin on inhottavaa jos kuulee kavereilta jotenkin inhottavasti ja rumasti. 

- Se voi olla niin tabu että se on jo pienenä iskostunu päähän että näistä asioista ei 

puhuta julkisesti.  
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Seksuaalisuuteen ja anatomiaan liittyvät termit muutettiin niin, että lapsi voi ne ymmärtää. 

Genitaalialueen virallisten termien käyttöä kartettiin myös sen takia, että opettajat ajattelivat 

oikeiden nimien aiheuttavan negatiivisia tuntemuksia lapsissa.  

Yhdellä opettajalla oli luokallaan lapsi, jonka äidillä oli naisystävä. Äidin naisystävästä käy-

tettiin termiä ”kaveri”. Tarkoituksena oli hieman peitellä asiaa muilta lapsilta, vaikka aikui-

sille asia olikin selkeä. 

- Naisella on kolme reikää: vauvareikä, pissareikä ja kakkareikä. Mutta että näki on 

lapsen kielellä mun mielestä. 

- Niinku kaikki nää sukuelimiin liittyvä ni se liittyy vaan vessa-asioihin ja ne voi olla 

jolleki aika ilettäviä asioita ku aina pitää hirveenä pestä ja semmosta. Ja sit jos sa-

notaan teknisillä sukupuolielinten nimillä ja kaikkea semmosta ni se äitin massu on 

paljon parempi ja kivempi paikka tulla. 

- Siitä puhuttiin että äitin kaveri. Aikuisena ymmärsi mistä on kysymys mutta lapset 

ei huomioineet mitenkään. Kun siitä oltiin alusta asti puhuttu et se on semmonen. 

Ehkä siinä sit käytettiin sitä kaveri nimeä ettei se ollut toisille lapsille niin selvä 

mut kyl ne tiesi et se asuuki niillä.  

5.3.2 Peittely 

Osa opettajista oli sitä mieltä, että opettaja ei saa olla yli-innokas seksuaalikasvattaja, eikä 

seksuaalisuuteen liittyviä asioita välttämättä otettu puheeksi ellei aihe noussut lapselta itsel-

tään. Perhetaustan ja lapsen tunteminen akuutissa opettajan kohtaamassa seksuaalisuuteen 

liittyvän kysymyksen vastaustilanteessa koettiin tärkeäksi, sillä sen avulla saattoi arvioida 

kuinka paljon lapselle viitsii kertoa. Opettajat mieluummin kertovat vähemmän kuin liikaa.  

Suhtautuminen seksuaalikasvatukseen oli hieman vähättelevää, eivätkä opettajat kokeneet 

omaa seksuaalikasvatustuntia oppilaille tarpeelliseksi.  

- Mä en ole hirveesti 1.-2. kans ollu. 

- Ei välttämättä oteta puheeksi ellei lapselta iteltään nouse. 

- Ei oo mitään erikseen sillee kasvatust vaan luontevasti mentiin. Että ei se oo sen 

kummempaa. 

- Mä yritin niinku vaivihkaa jutella niille jotka sitä sanaa oli käyttäny. 

- Opettajakaan ei sais olla liian innokas seksuaalikasvatuksessa. 
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- Jos oisin kertonu enemmän ni oisin voinu mokata.  

5.4 Epäselvä vastuunjako seksuaalikasvatuksesta 

Tähän kategoriaan kuuluvat vastuu ja epäselvyys – kategoriat. Nämä valikoituivat samaan 

kategoriaan sillä perusteella, että molemmat vaikuttavat lasten saamaan seksuaalikasvatuk-

seen kouluissa. 

5.4.1 Vastuu 

Osa opettajista oli vahvasti sitä mieltä, että 1.-2. -luokkalaisten seksuaalikasvatus vielä niin 

pienillä vanhempien tehtävä. Toisinaan voi olla epäselvää, mitä lapselle viitsii ja voi kertoa 

loukkaamatta perheen arvoja, jolloin opettajat ovat kokeneet vastuun siirtämisen vanhem-

mille luontevammaksi ja helpommaksi. Kaikilta opettajilta ei tullut selkeää rajanvetoa sii-

hen, kenen vastuulla 1.-2. -luokkalaisten seksuaalikasvatus on.  

- Onko sit tommosia keskusteluja helpompi käydä vanhemman kanssa kahdestaan? 

- Mä en koe että se ois opettajan tehtävä kertoa jos niistä asioista ei olla vielä kes-

kustelu (kotona). 

- Nimenomaan vielä niin pienillä se on kodin tehtävä puhua.  

- Tuli semmonen olo että nyt ei oo sopivaa mennä pidemmälle joten sanoin lapselle 

että kysyppä kotona.  

5.4.2 Epäselvyys 

Aineistosta tuli ilmi, että opettajille ei ole täysin selvää miten seksuaalikasvatusta olisi paras 

lähestyä koulussa oppilaiden kanssa. Osa opettajista koki, että perusopetuksen opetussuun-

nitelman perusteet ei anna ohjeita seksuaalikasvatukselle lainkaan, kun taas toiset kokivat 

opetussuunnitelman sopivana ohjenuorana. 

- Opetussuunnitelmahan ei velvoita seksuaalikasvatukseen. 

- Mulla on semmonen tunne et se on silti aika sopivasti opetussuunnitelmassa.  

- No eihän siihenkään mikään opetussuunnitelma hirveesti anna ohjeita.  
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Kysyttäessä, kaipaisivatko opettajat asiantuntijan apua, vastaukset vaihtelivat paljon. Osa 

opettajista koki tarpeelliseksi terveydenhoitajan ja vanhempien osallistamisen seksuaalikas-

vatuksen suunnitteluun ja toteutukseen, kun taas osa ei kokenut tarvetta apujoukoille. Opet-

tajat, jotka eivät kokeneet apujoukkoja tarpeelliseksi koulun arjessa, olivat kuitenkin sitä 

mieltä että erikoistapauksissa asiantuntijan apu siinä hetkessä olisi hyvä.  

- Jos lapsi on kohdannu tämmösen kauheuden.. niin ehkä se on just siihen hetkeen 

parempi se asiantuntijan apu kun ei ois joskus ollu se koulutus.  

- No ei oikeastaan, varmaan poikkeustilanteissa sitten, mutta henkilökohtaisesti en 

kaipaa.  

- Ois aika mielenkiintoista kuulla mitä mieltä vanhemmat ois. Että mitä ne toi-

vois?Mutta tommosta keskustelua vois olla terveydenhoitajan järkevää viedä eteen-

päin. Mutta ei terveydenhoitaja kuitenkaan oikein voi tulla pitämään tuntia 1.-2. -

luokkalaisille.  

Opettajien tiedot seksuaalikasvatuksesta vaihtelivat, ja osa opettajista myönsi suoraan, että 

he eivät tiedä tarpeeksi aiheesta ja että siitä pitäisi tietää enemmän. Opettajat, jotka kyseen-

alaistivat oman osaamisensa, kokivat myös lisäkoulutuksen tarpeelliseksi ja toivotuksi. Li-

säkoulutusta eivät kaivanneet opettajat, jotka eivät samalla tavalla kyseenalaistaneet omaa 

osaamistaan.  

- Nii, emmä tiedä. Emmä oikeen osaa sanoa. 

- Mäkää ei, en oo kokenu tarpeelliseksi.  

- Ei kaikkiin asioihin koulutuskaan voi valmistaa. 

- Voihan se olla että lapset kaipaiski paljon enemmän ja että ne pitääki käsitellä ihan 

eri tavalla mutta ei mulle kukaan oo koskaan opettanu miten se pitäis opettaa.  

- Ehkä tässäkin huomaa että oma tieto on vähäistä. Ei oo teoriatietoa tarpeeksi mihin 

pohjata.  

- Ihana ois semmonen seksuaalikasvattajan luento. Näin teet ykköskakkosten kanssa, 

näin alakouluikäisten kanssa.  
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5.5 Lapsentahtinen ja opetussuunnitelman mukainen seksuaalikasvatus  

Aineistosta nousi erilaisia seksuaalikasvatuksen sisältöjä, joita opettajat kävivät läpi lasten 

kanssa yhdessä. Opettajat pitivät lapsentahtisuutta tärkeänä osana seksuaalikasvatusta 1.-2. 

luokilla.  

5.5.1 Seksuaalikasvatuksen sisällöt 1.-2. luokilla 

Aineistosta nousi selvästi neljä seksuaalikasvatuksen sisältöä, joihin opettajat ovat pureutu-

neet jollain tavalla oppilaiden kanssa 1.-2. luokilla. Molemmista haastatteluista opettajat oli-

vat vahvasti sitä mieltä, että seksuaalikasvatukseen kuuluu 1.-2. luokilla vahvasti oppilaiden 

kysymyksiin ja uteluihin vastaaminen.  

- Se on ollut enemmänkin sellaista että se ryhmä tai joku yksittäinen lapsi nostaa sitä 

ja sitten siihen asiaan on pureuduttu.  

- Mun mielestä seksuaalikasvatus on siinä vaiheessa vaan niihin lasten kysymyksiin ja 

uteliaisuuteen vastaamista.  

Seksuaalikasvatus on osa ympäristötietoa 1.-2. luokilla. Muuten seksuaalikasvatukseen liit-

tyvät asiat eivät juuri kuulu 1.-2. luokkien opetussuunnitelmaan, mutta ympäristötiedon op-

pikirjassa on Ihminen – jakso. Ihmisjakson aikana käydään vaihdellen läpi vauva-aikaa, su-

kupuolieroja ja sopivaa käytöstä. Lapsille opetetaan yksityisyyden rajoja, esimerkiksi mikä 

on sopivaa julkisilla paikoilla ja mikä ei, sekä toisen yksityisyyden kunnioitusta. Opetusta 

ohjaa oppilaiden kiinnostus, mutta opettajalta voi tulla myös oma lisäys. Opettajan lisäykset 

ovat tarpeellisia, sillä lapset eivät välttämättä osaa kertoa mistä ovat kiinnostuneita.  

- Ihmisjakson aikana oon kysyny lapsilta että mitä he haluais tietää ihmisestä? Siinä 

harvoin nousee mitään tähän liittyvää, et se saattaa olla oma lisäys, vaikka vauva.  

- Kun niitä pyytää ite kertomaan ni eihän ne kauheesti tiiä mutta niitä kiinnostaa ihan 

älyttömästi.  

- Kyllähän 1.-2. -luokkalaiset selvästi tunnistaa sukupuolieroja ja kyllä niistä puhu-

taan ihmisjaksossa mutta ei ne yleensä niin paljoa kiinnosta että niistä koulussa pu-

hutaan. 

- Keskustellaan siitä mikä on sopiva tapa lähestyä toista ja saako pussata ja halata 

väkisin.   
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Perhe oli myös yksi käsitelty aihe lasten kanssa. Opettajat eivät itse asettaneet mitään rajoja 

tai määrityksiä perheelle, vaan asiaa käsiteltiin lasten omien perheiden kautta. Seksuaalisuu-

den moninaisuus ja tasa-arvoinen avioliittolaki tulivat myös puheeksi, kun käsiteltiin per-

heitä.  

- Sithän on semmonen jakso kun oma perhe ja siinähän tulee seksuaalikasvatusta osit-

tain, mutta ei silloinkaan hirveesti kysellä.  

- Mä oon kysyny lapsilta. He on kertonu millaisia perheitä heillä on ja millaisia he 

tuntee, ku voi olla hirveen erilaisia.  

- Juuri näin, että millaisia perheitä kohtaa siinä lähiympäristössä. 

- Kyl mä sit oon sen sanonu et voi olla kaks äitiä. Koska mäkään en ihan tiedä et onks 

se tavallista et sanoo et kaks äitiä vai kaks isää et miten niissä perheissä toimitaan. 

Tavallaan niin ettei meiltä tulis mitään sellaista rajanvetoa mitä ei oo olemassakaan.  

- Nyt voi aina sanoa että Suomen lain mukaan nainen ja nainen voi mennä naimisiin 

ja asua yhdessä.  

5.5.2 Lasten kiinnostuksen kohteet 

Aineistosta nousi esiin asioita, jotka selvästi kiinnostivat 1.-2. luokkalaisia lapsia. Lapset 

ymmärtävät että tytöissä ja pojissa on eroja, ja ne erot alkavat kiinnostamaan yhä enemmän. 

- Se toinen sukupuoli alkaa selvästi kiinnostamaan. Liikunnassa esimerkiksi. Puku-

huoneiden välissä on sauna. Arvaa kuin paljon tekis mieli kurkistaa sieltä. Tää nyt 

ei varsinaisesti liity seksuaalisuuteen vaan se on sitä et pitäis päästä tirkistää mitä 

ne tytöt tekee.  

- Varmaan ensimmäistä kertaa niillä alkaa tulee se ’’tytöt ja pojat’’ jako siihen. Alka-

vat tiedostamaan että meissä on jotain erilaista.  

Tykkääminen, pussailu, halailu, silittely ja lähellä oleminen kiinnostavat varsinkin tyttöjä jo 

1.-2. luokilla. Pojilla läheisyyden kaipuu ilmenee eri tavoin kuin tytöillä, ja usein he saatta-

vatkin olla todella hämillään tyttöjen lähentely-yrityksistä. 

- Tytöillä on sitten taas ne pussailujutut. 

- Tytöt tekee ehkä enemmän sitä, lähestymistä.  

- Kolmosella alko olee jo sitä tykkäysasiaa, mutta on ollu pienemmilläkin.  
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- Saattaa olla jo semmosta että fyysistä että käydään silittelemässä ja mennään hir-

veen lähelle ja toinen saattaakin kokea sen epämukavana.  

- Mulla oli kerran semmonen että tyttö yritti pussata ja otti kiinni. Sit se toinen oli 

siinä sillee et ’’mitä tää tekee’’ ja katto opettajaa sillee hädissään et ota tuo pois.  

Seuraava esimerkki tuli yhdeltä haastatteluun osallistuneelta opettajalta. Esimerkki sijoittuu 

päiväkotiin, mutta koin tärkeäksi sen raportoinnin, sillä sama voisi tapahtua myös alakoulun 

alaluokilla.   

- Mun mielestä se herää jo päiväkodissa se semmonen.. Ne lepohetket siellä on aika-

moista suhinaa. Mä en tiedä liittyykö se siihen nukahtamiseen vai mielihyvän hake-

miseen mutta siellä on tosi paljon sellaista että lapsi tyydyttää itseään. Siinä vai-

heessa kun on nukahtamassa.  

Asia hoidettiin niin, että opettaja lähestyi lasta ja kertoi hänelle, että itsetyydytyksessä ei ole 

mitään väärää, mutta sitä ei pidä tehdä julkisilla paikoilla. Opettaja käytti sanastoa, joka sopi 

sen ikäiselle lapselle.  

- Semmosissa tilanteissa sitte sanoin lapselle joka makasi mahallaan kädet housuissa, 

että käännypä oikein päin. Sitte että se on ihan ok mitä sä teet mutta se on sun oma 

asia ja sitä ei tehdä silloin kun muut on paikalla.  

Opettajien käsityksien mukaan seksuaalikasvatuksen tulee olla lapsentahtista, mutta suurin 

osa siitä on alkuopetuksen oppilailla vielä kodin vastuulla. Opettajat eivät ottaneet asioita 

usein omatoimisesti esille, vaan asioista keskusteltiin jos lapsi tai lapset ottivat asian esille. 

Asioista puhuttiin termeillä, jotka lapsi pystyi ymmärtämään. Seksuaalisuus haluttiin säilyt-

tää kauniina asiana ja lapsen haluttiin antaa olla lapsi niin kauan kuin mahdollista, ja oikei-

den termien käytön pelättiin likaavan lapsen kuvan seksuaalisuudesta. 

5.6 Yhteenveto 

Millaiseksi opettajat käsittävät seksuaalikasvatuksen alakoulun 1.-2. luokilla? 

Seksuaalikasvatus koettiin lapsentahtiseksi sekä oppilaslähtöiseksi vielä alkuopetuksessa. 

Oppilaiden koettiin olevan kiinnostuneita tyttöjen ja poikien eroista, perheestä ja osalla ty-

töistä esiintyi kiinnostusta pussailua ja halailua kohtaan. Seksuaalikasvatuksen roolin epä-
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selvyys tuli esiin aineistosta, sillä perusopetuksen opetussuunnitelmankin ohjeistuksen sel-

vyys vaihteli opettajien keskuudessa. Seksuaalikasvatus koettiin kodin asiaksi vielä alkuope-

tuksessa, mutta jos asioista puhutaan opettajan kanssa, pidettiin sitä luottamusasiana opetta-

jan ja oppilaan välillä. 

Useampi opettaja halusi suojella oppilasta kertomalla mieluummin liian vähän informaatiota 

kuin vahingossa liikaa. Opettajien tuli selväksi, että kertomalla liikaa oppilas saattaisi saada 

likaisen ja ällöttävän kuvan seksuaalisuudesta, joka voisi myöhemmin vahingoittaa tämän 

kehitystä. Ilmi tuli myös opettajien vaihtelevat tiedot seksuaalikasvatuksesta sekä mahdolli-

nen tarve lisäkoulutukselle.  

Miten seksuaalikasvatusta toteutetaan käytännössä 1.-2. luokilla tutkimuskoulussa? 

Seksuaalikasvatusta tapahtui suurimmaksi osaksi tilanteissa, joissa oppilaat spontaanisti ky-

syivät jotain asiaan liittyvää. Seksuaalikasvatusta tapahtui myös kiusaamistilanteiden selvit-

telyssä ja oppilaiden huuteluiden oikomisen yhteydessä.  

Ympäristötiedon oppikirjassa on jakso, joka käsittelee ihmistä. Ihmisjakson aikana käsitel-

lään muun muassa vauva-aikaa ja sukupuolieroja. Opetusta ohjaa oppilaiden kiinnostus, 

mutta opettaja saattaa tehdä oman lisäyksen tuntien sisältöön, jos kokee sen tarpeelliseksi.  
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6 AINEISTOSTA NOUSEVIA LISÄHAASTEITA 

Tässä osassa liitän tutkimustulokseni teoriaan ja aikaisempiin tutkimuksiin. Olen tehnyt tut-

kimustuloksista omia johtopäätöksiä eli olen tulkinnut tutkimustuloksia syvemmälle kuin 

mitä suoraan tekstistä pystyi lukemaan.  

6.1.1 Sukupuolittunut väkivalta  

Opettajien vastauksista kävi ilmi, että kouluissa on ollut ainakin muutamaan otteeseen tilan-

teita, jossa pojat ovat jahdanneet tyttöjä ja samalla huutaneet tytöille ’’sitsi tai kuolema’’. 

Sitsi tarkoittaa seksiä, joten jahdatuille tytöille tarjottiin siis vaihtoehdoksi seksiä tai kuole-

maa.  

Sunnarin et al. (2002, 13) mukaan sukupuolittuneeksi väkivallaksi lasketaan verbaalinen 

teko, jonka perustana on epäkunnioitus, alistus ja aliarvioivat asenteet toista sukupuolta koh-

taan. Sukupuolittuneessa välivallassa ei suoranaisesti ole seksuaalisuus mukana. 

Tilanne voidaan laskea sukupuolittuneeksi väkivallaksi, sillä kyseessä oli verbaalinen teko, 

ja teko lähti pojista ja kohdistui tyttöihin. Tytöt eivät edes tienneet, mitä sitsi tarkoittaa, mutta 

kokivat tilanteen silti hyvin ahdistavana.  Koulun pihalla tällaiset tilanteet saattavat vaikuttaa 

vain yhdeltä tapaukselta muiden joukossa, mutta tämän teon pohjalla voidaan katsoa olevan 

epäkunnioitus ja alistus.  

Asia käsiteltiin oppilaan kanssa ja sen vakavuutta painotettiin, mutta keskusteluun ei tullut 

mukaan tyttöjen ja poikien osallisuus tapahtuneessa. Sukupuoli on edelleen melko vaiettu 

asia peruskoulussa, ja tämä piilottelu johtaa siihen, että sukupuoleen liittyvät asiat opitaan 

heterosukupuoleen perustuvan piilo-opetussuunnitelman kautta. (Sunnari & Heikkinen & 

Kangasvuo 2002, 13.)  

Asiaa ei käsitelty sukupuolittuneen väkivallan kohteena olevien tyttöjen kanssa. Seksuaali-

terveyden näkökulmasta oman sukupuolensa arvostaminen on hyvän itsetunnon tärkeä ra-

kennuselementti. Jokaisella aikuisella, joka työskentelee lasten kanssa, on mahdollisuus ko-

hottaa lasten itsetuntoa. (Aho & Kotiranta-Ainamo & Pelander & Rinkinen 2008, 16.) Su-

kupuolittunut väkivalta saattaa aiheuttaa hämmennystä lapsissa, jonka takia asiaa olisi hyvä 

käydä läpi kiusaajan lisäksi kiusatun kanssa. Bildjuschkinin ja Ruuhilahden (2008, 16) mu-

kaan itsetunnon lisäksi hyvän seksuaaliterveyden takaa seksuaalioikeuksien toteutuminen.  
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Seksuaalioikeuksiin kuuluu muun muassa mahdollisuus nauttia ja ilmaista seksuaalisuuttaan 

ilman pelkoa väkivallasta tai pakottamisesta. Aiemmin mainitun episodin aikana tytöille tar-

jottiin kahta vaihtoehtoa, joissa oli vahva väkivaltainen ja pakottava sävy.  

6.1.2 Seksuaalikasvatuksen negatiivinen vaikutus lasten seksuaaliterveyteen  

Opettajien mukaan seksuaalikasvatus on paljon lasten oman uteliaisuuden ja kysymysten 

varassa. Seksuaalikasvatukseen liittyvissä kysymyksissä opettajien vastaukset olivat hieman 

vähätteleviä, seksuaalikasvatusta ei pidetty sen kummempana ja liikaa ei saanut kertoa op-

pilaalle. Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista pyrittiin puhumaan vaivihkaa ja kahdenkeski-

sesti, sillä tavoitteena oli estää esimerkiksi tietyn sanan leviäminen koko luokan tietoon.  

Opettajat ilmaisivat huolensa tiedon vaikutuksesta lapsen käsitykseen seksuaalisuudesta. Ta-

voitteena oli säilyttää seksuaalisuus kauniina asiana, eikä inhottavana, pelottavana tai iljet-

tävänä. Sen takia esimerkiksi genitaalialueen nimet muutettiin ns. lapsiystävällisiksi. Jos op-

pilas kysyi enemmän, mitä opettaja oli valmis vastaamaan, kehotettiin oppilasta ottamaan 

asia esiin kotona.  

Seksuaalikasvatus hyvin toteutettuna edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuuden kan-

nalta tärkeää osaamista. (Cacciatore 2005, 182; Nummelin 2000, 18; Kontula & Meriläinen 

2007, 9). Opettajien kanta seksuaalikasvatukseen 1.-2. luokilla oli kuitenkin se, että omaa 

seksuaalikasvatustuntia ei tarvita vielä niin pienillä.  

On tutkittu, että se miten aikuiset reagoivat lapsen kysymyksiin, miten kehon eri osista pu-

hutaan ja miten lähestymisyrityksiin reagoidaan, vaikuttaa suuresti lapsen käsitykseen sek-

suaalisuudesta. Jos näihin asioihin suhtaudutaan negatiivisesti tai ankarasti, voi lapselle ke-

hittyä seksuaalisista tunteista kielletty ja pelottava asia. Seksuaalisuuden ollessa epäselvä ja 

vaiettu asia, se voi vaikuttaa murrosiässäkin monella tavalla. Lapselle paras ympäristö olisi 

sellainen, jossa asioista voidaan puhua avoimesti ja seksuaalisuus olisi luonnollinen osa elä-

mää. (Cacciatore 2000, 251, 254–255.) 

Lapsi kehittää kuvaa seksuaalisuudestaan omien havaintojensa perusteella. Jos lapsi altistuu 

harmillisille seksuaalisuudelle, esimerkiksi pornolle, voi se välittää lapselle vääränlaisen ku-

van seksuaalisuudesta.  

Aineistosta kävi ilmi, että vastaan oli tullut tilanteita, missä lapsi oli kohdannut kuvan, joka 

oli järkyttänyt häntä. Aina kyseessä ei ole edes pornografiseksi tarkoitettu kuva, mutta lapsi 
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saattaa ymmärtää sen sellaisena. Lapset saattavat myös törmätä suoranaiseen pornoon, esi-

merkiksi vanhemmat sisaruksen tai kaverin kautta. Jotta näiden kuvien negatiiviset vaiku-

tukset voitaisiin poistaa, tulee seksuaalisuudesta puhua asiallisesti antaen monipuolista asia-

tietoa lapsen kehitystason mukaisesti, sillä se auttaa lasta jäsentämään maailmaansa. Pelot-

telu ja varoittelu eivät ole hyviä tapoja opettaa seksuaaliasioista, sillä sekin voi antaa seksu-

aalisuudesta negatiivisen kuvan. (Kettunen 2010, 22–23.) 

Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden vähättelyllä ja peittelyllä voi siis olla kauaskantoisia 

vaikutuksia, vaikka tarkoituksena olisikin suojella lasta. Tiedon pitäminen itsellään ei it-

seasiassa ole lapsen suojelemista, päinvastoin. Kehitystason mukaisesti annettu faktatieto 

edistää lapsen seksuaaliterveyttä, ei huononna sitä. Myös aikuisten salaileva asenne saattaa 

johtaa siihen, ettei lapsi pysty aikuisenakaan puhumaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. 

Tätä kutsun nyt ’’puhumattomuuden spiraaliksi’’. Jos opettajalle ei ole lapsena puhuttu sek-

suaalisuudesta, hän saattaa kokea asian vaikeaksi vielä aikuisiälläkin. Opettaja ei siis puhu 

oppilailleen seksuaalisuudesta, jolloin lapsille kehittyy käsitys, että seksuaalisuuteen liitty-

vistä asioista ei keskustella, eikä hän myöhemmällä iällä myöskään puhu seksuaalisuudesta. 

Piilottelu ja vähättely saavat aikaan sen, etteivät asenteetkaan muutu uusien sukupolvien 

myötä. 

6.1.3 Seksuaalikasvatuksen epäselvyys 

Osa opettajista oli vahvasti sillä kannalla, että seksuaalikasvatus on vielä 1.-2. -luokkalaisilla 

vanhempien vastuulla. Tutkimusten mukaan asia ei kuitenkaan ole mustavalkoisesti niin. 

Seksuaaliopetus on osa seksuaalikasvatusta, ja tämän opetuksen katsotaan olevan ryhmä-

kohtaista, koulussa toteutettavaa opetussuunnitelman mukaista asioiden monipuolista ja 

laaja-alaista käsittelyä. Koulun katsotaan olevan isossa roolissa, sillä se tavoittaa lähes kaikki 

lapset yhdeksän vuoden ajan. Lapset ja vanhemmat ovat sitä mieltä, että seksuaaliopetus 

kuuluu kouluille ja koulussa on tarpeellista käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita. (Ilmo-

nen & Nissinen 2006, 444; Liinamo 2000, 221; Lähdesmäki 1990, 55; Nummelin 2000, 26.) 

Vanhempien ajatellessa seksuaalikasvatuksen kuuluvan kouluille, ja opettajien ajatellessa 

sen kuuluvan kodille, on vaarana, että seksuaalikasvatus jää lähes kokonaan pois lapsen elä-

mästä. Ainakaan hän ei saa systemaattista seksuaalikasvatusta alkuopetuksessa. Koulussa ei 

välttämättä ole selkeää käytäntöä ja asioista ei ehkä ole keskusteltu vanhempien kanssa, jo-
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ten seksuaalikasvatuksen tarve ja toteutustavat jäävät epäselviksi. Tällöin mahdollistuu sek-

suaalikasvatuksen pois jääminen lapsen elämästä lähes täysin, mikä taas omalta osaltaan 

vaikuttaa lapsen seksuaaliterveyteen. 

Mielipiteitä jakoi myös seksuaalikasvatuksen osuus perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa. Osan mielestä opetussuunnitelmassa ei juuri anneta ohjeita seksuaalikasvatukseen, 

kun taas toisen mielestä annetaan ihan tarpeeksi. Seksuaalikasvatus on integroitu ympäris-

tötietoon 1.-2. luokilla, jossa yksi tavoitteista on ’’ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja ke-

hitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöistä sekä elämän perusedellytyksiä’’ (OPS 

2014, 139). Sisältöalueet tukevat asetettujen tavoitteiden saavuttamista; S1 Kasvu ja kehitys 

– osiossa aiheena ovat ihmisen kehon osat, elintoiminnot, elämänkulku sekä oman ikäkau-

den kasvu ja kehitys. Samalla kun sisältö sopii yksiin tavoitteiden kanssa, vastaa se suurelta 

osin lapsen kiinnostuksen kohteisiin. Opetussuunnitelman tulee toki olla ohjenuorana sek-

suaalikasvatuksessakin, mutta opettajien tulisi muistaa pitää painopiste tiedossa, joka kiin-

nostaa juuri siinä hetkessä lapsia. (Kettunen 2010, 26.) 

Osa opettajista tiedosti omien tietojensa riittämättömyyden, osa ei. Kaikilla opettajilla ei 

myöskään ollut selkeää käsitystä siitä, miten seksuaalikasvatusta tulisi opettaa niin pienille. 

Epäselvyys opetussuunnitelman osuudesta saattaa johtua siitä, että tiettyjä opetussuunnitel-

man sisältöjä ei tunnisteta seksuaalikasvatukseksi. Opetusta tuntui ohjaavan paljon myös 

oppikirja, jossa ihmisjakso esiintyi.  
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7 POHDINTA 

Vertaillessani tutkimustuloksia aikaisempiin tutkimuksiin, huomasin tulosteni antavan sa-

manlaista osviittaa kuin muut tutkimukset ja näin ollen vahvistavan aiempia tutkimustulok-

sia. Opettajien pätevyyttä seksuaalikasvatukseen pidetään tärkeänä ja tarpeellisena, mutta 

opettajat kokevat tiedot ja taidot puutteellisiksi.  

Opettajat kokivat seksuaalikasvatuksen kodin asiaksi, eivätkä nähneet seksuaalikasvatusta 

kovin suuressa roolissa alkuopetuksessa. Asunmaa (2013) totesi kuitenkin, että seksuaali-

kasvatuksen taso ja määrä eivät nykytilassaan riitä, sillä opettajat ja vanhemmat eivät kes-

kustele seksuaalisuuteen liittyvistä asioista lastensa kanssa.  

Tuomisen vuonna 2012 tekemässä tutkimuksessa johtopäätöksenä oli, että opettajan päte-

vyys ja ammattitaito on tärkeä asia, ja opettaja on samalla myös tärkeässä roolissa seksuaa-

likasvatuksen antajana. Myös tässä korostettiin opettajan ammattitaidon tärkeyttä ja suurta 

roolia seksuaalikasvattajana. Haastattelemistani opettajista puolet koki omat tietonsa seksu-

aalikasvatukseen riittämättömiksi ja samalla näkivät seksuaalikasvatuksen kuuluvan ko-

deille.  

Opettajien valmiuksia seksuaalikasvatukseen tutkittiin Tampereella, ja tuloksena oli, että 

seksuaalikasvatuksen osa-alueiden opettamisen haastavuus vaihteli suurestikin. Seksuaali-

suuden ilmentäminen koettiin hankalaksi opettaa. Haastavuuteen vaikuttivat taas kerran 

opettajien riittämättömät tiedot ja taidot käsitellä sisältöjä iälle sopivalla tavalla. Opettajat 

eivät olleet saaneet lisäkoulutusta. Omat tutkimustulokseni vahvistavat tämän tutkimuksen 

johtopäätöksiä. Seksuaalisuudesta opettaminen koettiin hankalaksi erinäisten syiden, esi-

merkiksi lapsen perhetaustan, takia, eikä opettajalla ollut tietoja tai taitoja käsitellä asiaa 

pienten lasten kanssa. Kukaan opettajista ei myöskään ollut saanut lisäkoulutusta.  

Miltonin ja Walkerin (2006) tutkimuksen tuloksena oli, että seksuaalisuudesta ja sen moni-

naisuudesta ei puhuttu alakouluissa eikä kotona. Suurin osa opettajista koki seksuaalikasva-

tuksen vaikeaksi asiaksi opettaa, mutta joukosta löytyi muutama opettaja, joilta löytyi tietoa 

seksuaalikasvatuksesta. Epävarmuuden tunne oli yleistä opettajien keskuudessa. Miltonin ja 

Walkerin tutkimuksessa oli yhtymäkohtia omaani, esimerkiksi opettajien epävarmuus näkyi 

myös omassa aineistossani.  
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Tutkimustulosten pohjalta voi todeta, että opettajat ajattelivat oppilaan parasta käsitellessään 

seksuaalisuuteen liittyviä asioita heidän kanssaan. Osalla opettajista oli tehtävään riittämät-

tömät tiedot, mikä vaikuttaa annettuun seksuaalikasvatukseen. Opettajat kokivat lapsentah-

tisuuden ja lapsilähtöisyyden olevan tärkeää alkuopetuksen seksuaalikasvatuksessa. Sillä ei 

koettu olevan kovin suurta roolia 1.-2. luokilla, ja samalla se miellettiin kodin asiaksi. Sek-

suaalikasvatukseen liittyviä asioista käsiteltiin ympäristötiedon Ihminen-jaksossa opettajan 

johdolla, muuten tilanteet olivat kiusaamistilanteiden ja huuteluiden selvittämistä ja lasten 

kysymyksiin vastaamista.  

Sukupuolinen väkivalta, seksuaalikasvatuksen negatiivinen vaikutus lapsen seksuaalitervey-

teen ja seksuaalikasvatuksen epäselvyys olivat asioita, jotka eivät suoraan lukeneet aineis-

tossa, vaan pystyin tulkitsemaan ne rivien välistä. Nämä ovat asioita, joita opettajat eivät itse 

selvästikään tiedostaneet. Näitä asioita voitaisiin ratkoa, jos opettajilla olisi niihin tarvittavat 

välineet. Kukaan opettajista ei ollut käynyt koulutusjaksoa seksuaalikasvatukseen liittyen, 

mutta silti vain puolet opettajista koki sellaisen tarpeelliseksi. Lisäkoulutus opettajille saat-

taisi avata seksuaalikasvatuksen tärkeyttä alkuopetuksessa ja antaa tarvittavia työkaluja mm. 

sukupuolittuneen väkivallan kitkemiseen pois koulusta 

Analyysin arvioitavuus ja toistettavuus ovat huomioitava asia. Arvioitavuus tarkoittaa sitä, 

että lukija kykenee seuraamaan tutkijan päättelyä ja toistettavuus taas sitä, että analyysin 

luokittelusäännöt on selitetty mahdollisimman tarkasti. Periaate on, että lukija voisi tehdä 

samat tulkinnat aineistosta. (Eskola & Suoranta 1999, 19).  

Olen pyrkinyt tutkimusraportissani läpinäkyvyyteen ja Huuskon ja Paloniemen (2006, 169) 

mukaisesti pyrkinyt myös tekemään kategorioiden muodostumisprosessin lukijalle mahdol-

liseksi. Raportoin aineiston keruuprosessin mahdollisimman tarkasti, selitin analyysin ete-

nemisen esimerkein, jotta analyysin rakenne olisi helpompi ymmärtää ja liitin tutkimustu-

lokset lainauksilla aineistoon.  

Aloitin litteroinnin heti jokaisen haastattelun jälkeen, joten haastattelu oli minulla hyvässä 

muistissa, mikä auttoi epäselvien kohtien käsittelyssä. Haastattelujen välillä oli noin kuu-

kausi aikaa, jolloin hioin tutkimukseni teoreettista viitekehystä. Toisen haastattelun litteroin-

nin jälkeen otin paremmin selvää fenomenografisesta analyysistä ja keskustelin siitä ohjaa-

jani kanssa, jotta pystyisin analysoimaan aineistoni mahdollisimman hyvin.  
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Haastatteluun osallistuvat opettajat olivat eri-ikäisiä, osa toimi vain alkuopettajana ja osalla 

oli enemmän kokemusta kuin toisilla, mutta kaikki haastateltavat olivat naisia. Näin jälkikä-

teen ajateltuna olisi ollut todella kiinnostavaa saada miesopettajan näkemys seksuaalikasva-

tukseen 1.-2. luokilla. Miesopettajia on huomattavasti vähemmän alkuopetuksessa kuin 

muilla luokilla, joten tällainen järjestely ei välttämättä olisi ollut edes mahdollinen.  

Haastattelut toteutettiin kahdessa erässä, sillä aikataulujen takia en saanut kaikkia opettajia 

yhtä aikaa haastateltavaksi, vaikka se alun perin suunnitelmani olikin. Suuremmassa haas-

tatteluryhmässä olisi voinut tulla esiin asioita, jotka eivät kahden kesken muistuneet mieleen. 

On siis mahdollista, että kaikki opettajien mielessä olleita asioita ei käyty haastatteluissa 

läpi, sillä kahden kesken ei tullut niin paljon juttelua kuin neljästään olisi todennäköisesti 

tullut.  

Seksuaalisuus on monesti asia, josta puhuminen koetaan epämukavaksi ja siitä vaietaan mie-

lellään. (Hirsjärvi & Remes & Sajavaara 2007, 201–202). Voi olla, että osa opettajista koki 

osan kysymyksistä vaikeina tai epämiellyttävinä, ja antoi vastauksia, jotka ovat yleisesti hy-

väksyttyjä, vaikka eivät todenmukaisia olisikaan.  

Tutkimukseni ensisijaisena tarkoituksena oli selvittää opettajien käsityksiä seksuaalikasva-

tuksesta 1.-2. luokilla ja sen erilaisia käytännön toteutustapoja. Koin saavani kysymyksiin 

vastaukset, mutta pääsin fenomenografisen analyysin avulla vielä paljon syvemmälle aineis-

toon, kuin alun perin olisin uskonut. Pelkäsin aineistoni olevan liian suppea, mutta aineis-

tosta nousikin paljon erilaisia käsityksiä ja asioita, eikä vähäinen haastateltujen määrä hai-

tannut.  

Ronkaisen ym. (2011, 129) mukaan tutkimuksen yleistäminen tarkoittaa, että tutkimustulok-

set kuvaavat ilmiötä yleisesti. Tutkimukseni aineistoni toimi kaksi noin tunnin mittaista 

haastattelua, ja näihin haastatteluihin osallistui yhteensä neljä opettajaa. Tutkimus toteutet-

tiin vain yhdellä oululaisella koululla, joten tuloksia ei voi yleistää kaikkiin 1.-2. luokan 

opettajiin. Tulokset kuitenkin antavat osviittaa siitä, millaiseksi opettajat kokevat seksuaali-

kasvatuksen 1.-2. luokilla ja mitä mahdollisesti voisi tehdä, jotta tilanne paranisi.  

Ennen haastatteluja annoin opettajille tutkimuslupasopimuksen (liite 2), jossa kerroin heille 

tutkimukseni taustasta, tarkoituksesta, toteutustavasta sekä tutkimusetiikasta ja opettajien oi-

keuksista. Tutkimusluvassa sanottiin, että osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja tutki-
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muksen voi jättää kesken jos haluaa. Kerroin, että materiaalia käsittelevät vain minä ja oh-

jaajani ja että materiaalit säilytetään paikassa, jossa muut eivät pääse niihin käsiksi. Hyvään 

tieteelliseen käytäntöön kuuluu nimenomaan eettisesti kestävien tiedonhankintamenetel-

mien lisäksi tutkimusryhmään kuuluvien ihmisten asema, oikeudet ja velvollisuudet. Tutki-

mustulosten säilyttämisestä pitää sopia etukäteen ja ne kirjataan kaikkien osallistujien hy-

väksymällä tavalla. (Kuula & Tiitinen 2010, 450.) 

Jos analyysille ei ole välttämätöntä haastateltavien tunnistaminen, tunnistustiedot tulisi pois-

taa aineistosta. (Kuula & Tiitinen 2010, 452). Itse merkitsin alun alkaenkin opettajat vain 

nimikirjaimin litteroituun tekstiini. Tutkimusraportistani on mahdotonta tunnistaa, kuka 

opettajista on sanonut mitäkin. Kerroin tutkimuksessani, että tutkimus on suoritettu Oulun 

yliopiston harjoittelukoululla. Tämän kerroin siksi, koska halusin painottaa tutkimuksen ta-

pahtuneen vain yhdellä koululla. Koin tarpeelliseksi ilmoittaa koulun olevan harjoittelu-

koulu, sillä perustelen tutkimukseni tekemistä muun muassa sillä, että tutkimukseni voisi 

tulevaisuudessa vaikuttaa jollain tapaa yliopiston opetussuunnitelmatyöhön. 

Tutkimus suoritettiin yhdessä Oulun yliopiston harjoittelukoulussa, joten tulokset voitaisiin 

ottaa huomioon yliopiston opetussuunnitelmaa tehtäessä. Opettajankoulutuksen aikana sek-

suaalikasvatusta ei käsitellä ollenkaan, ellei päätä tehdä terveystiedon aineopintoja. Osa 

opettajista myönsi suoraan, että kaipaisivat lisäkoulutusta, sillä opinnoissa asiaa ei käsitelty 

lainkaan. Jos seksuaalikasvatus otettaisiin huomioon jo yliopisto-opinnoissa, ei samanlaista 

tarvetta valmiiden opettajien lisäkoulutukselle välttämättä olisi.  

Yksi tutkimuksesta esiin tullut asia oli lisäkoulutuksen tarve. Kaikki opettajat eivät kokeneet 

tätä tarpeelliseksi, mutta osa koki. Lisäkoulutuksen tarpeesta voisi tehdä tutkimuksen – ko-

kevatko opettajat oman koulutuksensa riittäväksi seksuaalikasvatukseen 1.-2. luokilla, tai 

vaikka koko alakoulussa. Tutkimukseen osallistuisi sekä nais- että miespuolisia luokanopet-

tajia ympäri Suomea. Tutkimus voitaisiin toteuttaa kyselylomakkein, jolloin saataisiin laa-

jempi aineisto ja tuloksia voisi mahdollisesti yleistää koskemaan suurempaakin joukkoa.  

Toinen mahdollinen tutkimuskohde olisi valmistumisen kynnyksellä olevat luokanopettajat. 

Tutkimuksessa voitaisiin ottaa selvää valmistuvien luokanopettajien valmiuksista opettaa 

seksuaalikasvatusta. Tutkimuksessa voisi selvittää opiskelijoiden käsityksiä seksuaalikasva-

tuksesta, ja millaiset valmiudet heillä olisi opettaa sitä. Tutkimus voitaisiin tehdä kyselylo-

makkeilla, sillä sitä kautta saataisiin laajempi aineisto. Mitä heterogeenisemmältä joukolta 

aineistoa kerätään, sen parempi, sillä sen avulla erilaiset käsitykset tulevat helpommin esiin. 
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Kolmas jatkotutkimusmahdollisuus olisi vanhempien haastatteleminen. Omassa tutkimuk-

sessani opettajat ajattelivat, että vanhempien mielipiteen kuuleminen voisi helpottaa seksu-

aalikasvatusta kun tietäisi, mitkä vanhempien toiveet olivat. Tutkimuksen avulla voitaisiin 

selvittää vanhempien näkemyksiä seksuaalikasvatuksen tarpeellisuudesta, sisällöstä ja mah-

dollisesti sopivasta iästä aloittaa seksuaalikasvatus. Tässäkin olisi hienoa, jos mukaan saa-

taisiin eri-ikäisiä, eri kulttuureja ja uskontoja edustavia vanhempia.  
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9 LIITTEET 

LIITE 1 

Fokusryhmähaastattelu 11.12.2015 

 

1. Mitä te ajattelette? Mitä seksuaalisuuskasvatus teidän mielestänne on ja 

juurikin 1.-2. -luokkalaisille? Alkuopetus. 

Ajattelee/muistaa/ on tehnyt Onko seksuaalikasvatus hyödyllistä 1.-2. -

luokkalaisille? 

2. Mikä helppoa/ vaikeaa seksuaalikasvatuksessa? Haasteet? 

3. Pitäisikö seksuaalikasvatusta kehittää/ viedä eteenpäin koulussa ja sen 

käytännöissä? 

4. Miksi on tarpeen, että pienet lapset kuulevat seksuaalikasvatuksesta 

- Minkälaisia asioita lapset ovat tuottaneet / kysyneet 

- Oppilas vai opettajavetoista seksuaalikasvatusta 

5. Mitkä koulun ulkopuoliset toimijat voisivat olla hyödyksi seksuaalikas-

vatuksessa 1.-2. luokalla? 

6. Miten opettajat voisivat omalla toiminnallaan tukea lapsen terveen sek-

suaalisuuden kehittymistä? Voiko opettaja kehittää omaa osaamistaan it-

senäisesti? Kehitättekö? 

7. Miten itse pyrit ottamaan seksuaalikasvatuksen huomioon koulussanne 

toimintaa kehittäessänne? Onko asioita, joita haluaisit kehittää? 

8. Oletko ollut tilanteessa, jossa seksuaalikasvatukselle olisi ollut tarvetta? 

Miten kyseisessä tilanteessa olisi kannattanut toimia, toimisitko nyt toi-

sin?  

9.  Eri seksuaalisten suuntautumisten huomioon ottaminen?  
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LIITE 2 

                                                                       

Hyvät opettajat, 

Olen 4. vuoden luokanopettajaopiskelija Oulun yliopistolta ja kirjoitan gradua aiheesta 

’’seksuaalikasvatus alakoulun 1.-2. luokilla’’. Toiveenani olisi haastatella sinua ja kol-

legoitasi aiheen tiimoilta. Tämä kirje sisältää tietoa tutkimuksestani ja tutkimuslupalo-

makkeen. Olen saanut erillisen tutkimusluvan rehtoriltanne. 

Tutkimuksen taustaa 

Seksuaalikasvatuksen rooli alakoulussa ei ole kovin suuri, mutta uuden perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden, uuden tasa-arvolain ja muiden muutosten myötä seksu-

aalikasvatuksen rooli muuttuu. Yliopistossa seksuaalikasvatusta ei käsitellä, jolloin jo-

kainen aloittaa opettamisen omien pohjatietojensa perusteella.  

 

Kirjoitin viime vuonna oman kandidaatin työni aiheesta ’’alakoulun rooli seksuaalikas-

vattajana’’. Kävi ilmi, että opettaja on suuressa roolissa lasten seksuaalikasvattajana, 

vaikka ei olekaan ainoa laatuaan. Ihminen on seksuaalinen olento läpi elämänsä, joka 

tarkoittaa tarvetta seksuaalikasvatukselle heti syntymästä lähtien. Seksuaalikasvatuk-

sesta on tehty paljon pro graduja, mutta ne ovat painottuneet murrosikäisten ja sitä van-

hempien nuorten tutkimiseen. Pienempien lastenkin käsityksiä on tutkittu, mutta pienten 

lasten opettajia ei ole aikaisemmin haastateltu kyseiseen aiheeseen liittyen.  

 

Tutkimuksen tavoite ja toteuttaminen 

Tutkimukseni tavoitteena on selventää 1.-2. luokanopettajien käsityksiä ja toteutustapoja 

seksuaalikasvatuksesta Fokusryhmä – haastattelulla. Opettajat yhdessä keskustelevat an-

netuista kysymyksistä ja keskustelun myötä saadaan käsitys siitä, millä tavoin seksuaa-

likasvatusta toteutetaan ja miten opettajat kokevat seksuaalikasvatuksen osana 1.-2. 

luokkien opetusta. Haastattelu toteutetaan ryhmähaastatteluna, sillä se mahdollistaa 

myös erilaisten näkökulmien jakamisen ja aiheeseen paneutumisen paremmin kuin yk-

silöhaastattelu tai kyselylomake.  
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Tulosten myötä on mahdollista pohtia, olisiko yliopistolla tarvetta päivittää omaa ter-

veystiedon opetustaan, sekä olisiko jo työssäkäyville opettajille tarvetta lisäkoulutustar-

jonnalle. 

 

Tutkimusetiikka ja lapsenoikeuksien turvaaminen 

Tutkimuksessa mukana oleminen on vapaaehtoista. Jokaiselta osallistuvalta lapselta ja 

aikuiselta pyydetään kirjallinen lupa tutkimukseen osallistumisesta. Osallistujilla on 

valta kieltäytyä mukana olemisesta missä tahansa tutkimuksen vaiheessa. Kuvamateri-

aalin käytössä noudatetaan erityistä huolellisuutta: materiaali säilytetään turvallisessa 

paikassa, sitä käsittelevät vain tutkijat sekä tutkimukseen osallistuvat lapset ja aikuiset 

yhdessä tutkijoiden kanssa. Materiaalia ei esitetä ulkopuolisille. 

Osa materiaalista litteroidaan tekstitiedostoiksi. Toivon, että olet mukana auttamassa tut-

kimuksessani. Keskustelen mielelläni tutkimukseen liittyvistä kysymyksistä missä ta-

hansa tutkimuksen vaiheessa. Pyydän sinua täyttämään liitteenä olevan tutkimusluvan ja 

palauttamaan sen allekirjoittaneelle. 

  

 

Ystävällisin yhteistyöterveisin, 

 

Veera Mäenpää 

Luokanopettajaopiskelija, Oulun yliopisto 

Puh: 0503014388 

E-mail: veera.maenpaa@student.oulu.fi 
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