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Koulu on seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille paikka, jossa he kohtaavat 

eniten syrjintää, kiusaamista ja häirintää. Nuoret viettävät suuren osan päivästään koulussa, jo-

ten koulun merkitys asenteiden ja normien luojana on merkittävä. Seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöihin kuuluvien nuorten pahoinvointi koulussa on todistettu monella kotimaisella ja 

kansainvälisellä tutkimuksella. Koulussa toisinnetaan ja puretaan heteronormatiivisuutta. He-

teronormatiivisuudeksi kutsutaan ajatusta, jossa sukupuolia nähdään olevan vain kaksi ja sek-

suaalisuus on näiden sukupuolten välistä heteroseksuaalisuutta.  

Kandidaatintutkielmani on kirjallisuuskatsaus, joka kartoittaa kirjallisuuden, tutkimusten ja ar-

tikkeleiden avulla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarkea. Tar-

kastelen nuorten kouluarkea vertaissuhteiden näkökulmasta. Tutkielmassa tulee esiin myös 

opettajien vaikutus koulun heteronormatiivisuuden toisintamisessa ja purkamisessa. Tutkimus-

kysymykseni ovat: 1) Millaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden 

kouluarki on? 2) Miten opettaja voi omilla toimillaan toistaa tai purkaa koulun heteronormatii-

visuutta? 

Kandidaatintutkielmassani tulevat esiin monet epäkohdat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöi-

hin kuuluvien nuorten kouluarjessa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret 

kokevat koulun ilmapiirin heteronormatiivisena. Nuoret kohtaavat koulussa syrjintää, kiusaa-

mista, häirintää, nimittelyä sekä sosiaalista eristämistä. Opettajat toisintavat heteronormatiivi-

suutta usein huomaamattakin. Osalla opettajista on yhä kielteinen suhtautuminen seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjä kohtaan. Nuoret toivovatkin opettajilta uudenlaisia käytäntöjä hete-

ronormatiivisen ilmapiirin purkamiseksi.  

Kandidaatintutkielmaan vaikuttaa oma mielenkiintoni aihetta kohtaan. Näkökulma tutkiel-

massa on ongelmakeskeinen ja lähestyn seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 

nuorten kouluarkea nimenomaan haasteiden kautta. Tutkielmani tarjoaa yhden näkökulman 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarjesta. 
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1 Johdanto  

Kandidaatintyöni on kirjallisuuskatsaus, joka kartoittaa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 

kuuluvien nuorten kouluarkea vertaissuhteiden ja opettajan näkökulmasta. Koulu on ympäristö, 

jossa lapset ja nuoret viettävät suurimman osan ajastaan, joten koulun merkitys asenteiden ja 

normien luojana on merkittävä (Alanko & Kaljunen, 2014, 19, 26). Opiskelen laaja-alaiseksi 

luokanopettajaksi ja haluan tutkielmallani tuoda esille varsinkin niitä epäkohtia, joita seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret kohtaavat jokapäiväisessä arjessaan. Seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvat kokevat lapsena olevansa erilaisia, mutta eivät välttämättä 

pysty vielä nimeämään tunteitaan. Ympäristön asenteet ja tiedon yksipuolisuus viivästyttävät 

oman identiteetin varhaista tunnistamista. (Vilkka, 2010, 63.) Aihe rajautuukin osin luonnolli-

sesti yläkouluun ja toiseen asteeseen, jolloin pohdinnat omasta seksuaalisuudesta ja sukupuo-

lesta aktualisoituvat.  

Kandidaatin tutkielmani on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on 

yleiskatsaus tutkittavasta aiheesta, jossa sitä kuvaillaan laaja-alaisesti (Salminen, 2011, 6). Kir-

jallisuuskatsauksen lähteinä olen käyttänyt luotettavia tieteellisiä teoksia ja artikkeleita. Lähteet 

ovat suurimmaksi osaksi mahdollisimman uusia, muutamaa klassikkoa lukuun ottamatta. Läh-

teissäni on niin kotimaisia kuin kansainvälisiäkin kirjoja, tutkimuksia ja artikkeleita. Tutkiel-

mani luotettavuuteen vaikuttaa oma mielenkiintoni. Aihe on itselleni todella tärkeä, mikä osit-

tain vaikuttaa myös aiheen näkökulmaan. Tutkielmani onkin ongelmapainotteisesta näkökul-

masta kirjoitettu ja se keskittyy nimenomaan niihin haasteisiin, joita seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöön kuuluvat nuoret kohtaavat koulun arjessa. Tutkimukseni liittyy osaksi kasvatus- ja 

koulutussosiologiaa ja päähuomioni kohdistuu kasvatusinstituutioon, kouluun.  

Tutkielmani seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden kouluarjesta on rele-

vantti, sillä heidän pahoinvointinsa koulussa on todistettu monella kotimaisella ja kansainväli-

sellä tutkimuksella (Kts. Lehtonen, 2003; Huotari, Törmä & Tuokkola, 2011; Kosciw, Greytak, 

Bartkiewicz, Boesen & Palmer, 2012; Alanko & Kaljunen, 2014; Asikainen, 2006). Koulun on 

todettu olevan ympäristö, jossa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuo-

ret kohtaavat eniten syrjintää, häirintää ja kiusaamista (Darwich, Hymel & Waterhouse, 2012). 

Mielenterveysongelmat ovat yleisempiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla, sillä 

he kohtaavat suurempia haasteita pyrkiessään luomaan positiivista kuvaa itsestään ja omasta 
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seksuaalisesta suuntautumisesta sekä sukupuoli-identiteetistä. Seksuaali- ja sukupuolivähem-

mistöihin kuuluvat nuoret ovat kokeneet myös väkivaltaa muita nuoria enemmän. (Alanko & 

Kaljunen, 2014, 28, 37.) Itsemurha-ajatukset ja itsemurhayritykset ovat tavallisempia seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla. Ruotsissa tehdyissä laajoissa tutkimuksissa 

selvisi, että 11 % homo- ja biseksuaaleista miehistä ja 20 % lesboista ja biseksuaalisista naisista 

on yrittänyt itsemurhaa. Vastaava osuus heteromiesten kohdalla on 3 % ja heteronaisten 8 %. 

(Alanko & Kaljunen, 2014, 38; Statens folkhälsoinstitut, 2005, 2008.) 

Suomalaisia oppilaitoksia koskevat monet eri lait ja säädökset, jotka velvoittavat estämään su-

kupuoleen ja seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvän syrjinnän. Suomen perustuslain ja yhden-

vertaisuuslain mukaan ketään ei saa asettaa eri asemaan sukupuolen tai seksuaalisen suuntau-

tumisen perusteella. Tasa-arvolaki velvoittaa kaikkia oppilaitoksia huolehtimaan tasa-arvosta 

sekä estämään sukupuoleen, sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuva syr-

jintä. YK:n lapsien oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle perustan ja määrää kaikkia las-

ten kanssa työskenteleviä yhdenvertaisuuteen ja syrjimättömyyteen. Jokaisella lapsella on oi-

keus hyvään elämään ja yksilölliseen kehittymiseen. (Suomen perustuslaki 1999/731 6 § 2 

mom. ja yhdenvertaisuuslaki 6 § 1 mom; Laki naisten ja miesten välisestä tasa-arvosta 1986/608 

5 §; YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista SopS 59-60/1991.) Perusopetuksen opetussuunni-

telman perusteet sitoutuu noudattamaan ylläolevia lakeja sekä korostaa ihmisoikeuksien kun-

nioittamista ja puolustamista (POPS, 2014, 14-16).  

Kandidaatintutkielmassani korostuvat käsitteet sukupuoli, sukupuolen moninaisuus, seksuaali-

suus sekä heteronormatiivisuus. Määrittelen tutkielmassani ensin näitä käsitteitä, jonka jälkeen 

lähden vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Kandidaatintutkielmani päättyy pohdintaan, jossa 

pyrin tarkastelemaan tutkielmaani kriittisesti ja pohtimaan siinä selvinneitä johtopäätöksiä. Lä-

hestyin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten arkea kahdesta eri näkökul-

masta. Analysoin koulun heteronormatiivisuuden näkymistä ensin vertaissuhteiden näkökul-

masta. Toinen näkökulma on opettajan vaikutus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulu-

vien oppilaiden kouluarjessa. Opettaja voi purkaa tai toisintaa heteronormatiivisuutta omalla 

toiminnallaan ja opetuksellaan. Alangon ja Kaljusen tutkimuksen (2014) mukaan suuri osa sek-

suaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista lapsista ja nuorista uskovat kouluympäristön 

asenteiden vaikuttavan siihen, kuinka avoimia he ovat itsestään, seksuaalisesta suuntautumises-

taan sekä sukupuoli-identiteetistään. Kansainväliset tutkimusten tulokset vahvistavat, että kou-

luun jätetään menemättä kiusaamisen, syrjinnän ja ahdistelun vuoksi, mikä osaltaan lisää kou-

lunkäynnin keskeyttämisen ja syrjäytymisen riskiä. (Alanko & Kaljunen, 2014, 27-28.) 
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Määrittelemäni käsitteet tutkielmassani ovat heteronormatiivisuus, sukupuoli sekä seksuaali-

suuden ja sukupuolen moninaisuus. Heteronormatiivisuus on ajattelutapa, jossa miesten ja nais-

ten välinen heteroseksuaalisuus nähdään muita parempana, toivottuna ja luonnollisena seksu-

aalisuutena (Alanko & Kaljunen, 2014, 6). Heteronormatiivisuuteen sisältyy ajatus naisen ja 

miehen vastakkaisuudesta ja siitä, että he täydentävät toisiaan. Ilman naista ei ole miestä ja 

toisinpäin. Sukupuolierot luonnollistetaan ja niiden avulla miesten ja naisten vastakkaisuutta 

selitetään. Heteroseksuaalinen maskuliinisuus ja heteroseksuaalinen feminiinisyys edustavat 

luonnollisia, oikeutettuja ja toivottuja mahdollisuuksia olla ihminen. (Lehtonen, 2003, 30, 32.) 

Heteronormatiivisuus on sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevien normatiivisten käsitysten yh-

distelmä. Heteronormatiivisuus-käsitteen avulla voikin tutkia sekä sukupuolta että seksuaali-

suutta. (Alanko & Kaljunen, 2014, 6; Lehtonen, 2003, 32.) 

Ymmärrän tutkimuksessani seksuaalisuuden ja sukupuolen yhteiskunnallisesti, sosiaalisesti, 

historiallisesti sekä kulttuurisesti rakennettuina. Seksuaalisuuden moninaisuus tarkoittaa sitä, 

että ihminen voi olla suuntautunut miehiin, naisiin, miehiin sekä naisiin, enemmän miehiin tai 

enemmän naisiin tai ei kumpaankaan sukupuoleen. Seksuaalisuuden moninaisuudessa suuntau-

tuminen voi vaihdella seksuaalisuuden eri kerrostumilla kuten rakkaus- ja parisuhteilla sekä 

seksuaalisilla tunteilla ja fantasoilla. Seksuaalisuus ei myöskään ole pysyvää vaan jatkuvasti 

ylläpidettävää ja mahdollisesti muuttuvaa. (Lehtonen 2006, 50; Lehtonen 2003, 35.) Käytän 

tutkimuksessani pääsääntöisesti käsitettä seksuaalivähemmistö. Koen käsitteen sopivaksi tutki-

mukselleni, koska se on sukupuolineutraali. Käytän jonkin verran tutkimuksessani myös ter-

mejä homo-, lesbo-, hetero- sekä biseksuaali jos ne ovat asiayhteyteen sopivia. Näitä termejä 

on osin kritisoitu sen takia, että kategoriat nähdään muuttumattomina, eivätkä ne välttämättä 

kuvaa ihmisen seksuaalista moninaisuutta tarpeeksi laajasti. Homo- ja heterotermien käyttö ra-

jaa myös seksuaalisuuden kaksijakoiseksi. (Lehtonen, 2003, 33.) Seksuaalivähemmistö termiä 

on edelleen Suomessa ajankohtaista käyttää, sillä yhteiskunta pohjautuu heteronormatiivisuu-

teen, jolloin muut seksuaalisuuden muodot ovat vähemmistöjä (Lehtonen, 2006, 51). 

Sukupuolen moninaisuus tarkoittaa sitä, että ihminen voi kokea ja ilmaista sukupuolensa monin 

eri tavoin, naiseksi, mieheksi, molemmiksi, toisinaan naiseksi, toisinaan mieheksi tai ei oikein 

kummaksikaan. Sukupuolen moninaisuutta tekevät näkyväksi erityisesti ihmiset, jotka haasta-

vat kaksijakoista sukupuoliajattelua. Heitä ovat esimerkiksi intersukupuoliset, transsukupuoli-

set, transvestiitit ja transgender-ihmiset. (Lehtonen, 2006, 52.) Tutkielmassani sukupuoli on 

monimuotoinen kokonaisuus, jossa biologinen sukupuoli muodostaa vain yhden osan sukupuo-

lesta (Vilkka, 2010, 18). Käytän tutkimuksessani termiä sukupuolivähemmistö osin samojen 
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asioiden takia kuin käytän termiä seksuaalivähemmistö. Termi on laaja ja sukupuolineutraali 

eikä rajaa sukupuolta vain kahteen eri vaihtoehtoon. Suomalainen yhteiskunta on heteronorma-

tiivinen, jossa nainen ja mies nähdään ainoina oikeina sukupuolina, joten sukupuolivähem-

mistö-termi on vieläkin ajankohtainen.  

Kiinnostukseni tutkia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden kouluarkea 

lähtee myös omista kokemuksista. Nykyään elämme ainakin osittain ”post-gay” aikakautta, jol-

loin määrittelyt ovat avartuneet ja nuorille seksuaalisuuden- ja sukupuolen moninaisuus saattaa 

olla luonnollinen asia. Asenteet ovat siis ehkä muuttuneet, mutta hitaasti. (Vilkka, 2010, 81.) 

Olen itse kokenut, että yhteiskunnassamme vallitsee vahva heteronormatiivisuus, joka ei anna 

tilaa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudelle. Olen hämmästynyt jyrkistä mielipiteistä 

homoseksuaalisuutta ja esimerkiksi transsukupuolisuutta vastaan myös yliopisto-opiskelijoiden 

keskuudessa. Huolestuin siitä, millaiseksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien 

oppilaiden kouluarki muodostuu. Opetushallituksen teettämä opas ”Tasa-arvotyö on taitolaji” 

(2015) kertoo, että seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus ei ole kuulunut eikä kuulu vie-

läkään kaikkien opettajien peruskoulutukseen (Jääskeläinen, Hautakorpi, Onwen-Huma, Niit-

tymäki, Pirttijärvi, Lempinen & Kajander, 2015, 19). Opiskelen kolmatta vuotta Oulun yliopis-

tossa ja aihe on todellakin jäänyt vain marginaaliin. Tasa-arvolainsäädäntö edellyttää oppilai-

toksilta tasa-arvosuunnittelua. Tavoitteena on, että sukupuolen moninaisuutta sekä sukupuoli-

vähemmistöjen asemaa käsiteltäisiin osana tasa-arvosuunnittelutyötä. (Lehtonen, 2013, 1.) 

Koen, että oikeasti tasa-arvoiseen kouluun niin sukupuolen, ihonvärin, uskonnon kuin seksuaa-

lisen suuntautumisenkin kannalta on vielä pitkä matka. Asiaan perehtymisen kautta tutkimus-

kysymyksikseni muodostuivat:  

1. Millaista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden kouluarki on? 

2. Miten opettaja voi omilla toimillaan toistaa tai purkaa koulun heteronormatiivisuutta? 
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2 Tutkielman keskeiset käsitteet 

Tutkielman keskeiset käsitteet sukupuoli ja seksuaalisuus kietoutuvat toisiinsa monin eri tavoin. 

Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat sosiaalisia ja kulttuurillisia konstruktioita, jotka pysyvät pys-

tyssä ihmisten välisen vuorovaikutuksen avulla. Ne ovat toisissaan lomittuneina, sukupuolisuus 

saatetaan seksualisoida ja toisin päin. (Lehtonen, 2003, 27.) 

2.1 Sukupuolen käsite 

Sukupuoli on yhteiskunnallisesti, historiallisesti, sosiaalisesti ja kulttuurillisesti rakentunut 

(Lehtonen, 2005, 23). Sukupuoli on jatkuvasti muuttuva ristiriitainen kokonaisuus, joka ei kos-

kaan täysin saavuta sille asetettuja vaatimuksia. Kulttuuri määrittää sukupuolen ja asettaa siihen 

liittyen monenlaisia odotuksia. Sukupuoleen liittyviä odotuksia asetetaan aikuisten ja nuorten 

lisäksi myös lapsille ja vauvoille. Kun näihin odotuksiin ja vaatimuksiin vastataan päivittäin 

satoja kertoja, tullaan osaksi kulttuuria ja ihmisyyttä. (Lehtonen, 2003, 25-26.) Materialistisessa 

ja postmodernissa feminismissä on vahva ajatus siitä, että sukupuoleen ei synnytä vaan suku-

puoliseksi tullaan kasvatuksen avulla (Vilkka 2010, 19). 

Butlerin (1990) mukaan sukupuoli on ruumiin stilisoinnin toistoa, kokoelma toistettavia toi-

mintoja jotka nojaavat epävakaaseen ohjeistavaan viitekehykseen, joka ajan kuluessa jähmet-

tyneenä tuottaa substanssin ilmentymän, joka näyttäytyy luonnollisena olemisena (Butler, 

1990, 33). Toistelemalla sukupuoleen oletetusti liittyviä toimintoja luodaan kuva siitä, minkä-

lainen nainen ja minkälainen miehen pitäisi olla.  Heteroseksuaalisella matriisilla tarkoitetaan 

tilannetta, jossa ruumiiseen voidaan liittää pysyvä ”biologinen” sukupuoli, joka näyttäytyy py-

syvänä sosiaalisena sukupuolena. Miehet ovat siis oikealla tavalla maskuliinisia ja naiset oike-

alla tavalla feminiinisiä. Nämä sukupuolivaihtoehdot nähdään toisilleen vastakkaisina ja hie-

rarkkisina niin, että maskuliininen sukupuoli nähdään feminiinistä arvokkaampana. Heterosek-

suaalinen halu liitetään itsestään selvänä molempiin toisiaan täydentäviin, vastakkaisiin suku-

puoliin. Ihmisen on oltava vain toista sukupuolta. (Butler 1990, 151.) Tämä ”heteromuotti” siis 

tuottaa sukupuolet. Vaihtoehtoina toimii arvokkaampi mies, joka haluaa naista ja jonka miehi-

syyden ja seksuaalisuuden pohjalla on ruumis, joka määräytyy biologisesti miehen ruumiiksi. 

Toinen vaihtoehto on nainen, joka nähdään vähemmän arvokkaana, joka haluaa miehen tai ai-

nakin olla miehen halun kohteena ja jonka naiseuden ja seksuaalisuuden pohjalla on biologinen 

naisen ruumis. (Lehtonen, 2003, 27.) 
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Länsimaissa on tapana jakaa henkilöt kahteen eri sukupuoliluokkaan; naiseen ja mieheen. Kui-

tenkin harva ihminen edustaa yksiselitteisesti feminiinistä naista tai maskuliinista miestä. Su-

kupuoli on monimuotoinen kokonaisuus, jonka yhden osan muodostaa biologinen sukupuoli. 

Biologista sukupuolta pohditaan usein uusia ihmisiä kohdatessa, vaikka monenkaan ihmisen 

biologinen sukupuoli ei ole aina silmin havaittavissa. Sukupuoli rakentuu käyttäytymiseen liit-

tyvästä toiminnasta ja ominaisuuksista kuten roolista, pukeutumisesta, puhetavasta, eleistä, il-

meistä ja tyylistä. Sukupuoli tulee näkyväksi tekemisen ja esittämisen kautta. Puheessa tuote-

taan sukupuolta ja sitä ylläpidetään sosiaalisissa käytännöissä. Juridinen sukupuoli muodostuu 

nimestä ja henkilötunnuksesta, jotka ovat sukupuolittuneita. Nimen ja henkilötunnuksen kautta 

voi usein päätellä henkilön sukupuolen. Henkilötunnus määräytyy lapsen syntymäsukupuolen 

mukaan. Henkilöt, jotka eivät sukupuoleltaan sovi kaksinapaiseen käsitykseen sukupuolesta, 

kokevat juridisen sukupuolen perustana eriarvoiselle kohtelulle yhteiskunnassa. (Vilkka, 2010, 

18-19, 22.) 

 

2.2 Sukupuolen moninaisuus 

Ihmisen sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen ilmaisu tarkoittaa sitä, miten oma sukupuoli koe-

taan ja ilmaistaan ympäristölle kehon, nimen, olemuksen ja tekojen välityksellä. Sukupuolen 

moninaisuus sisältää ajatuksen siitä, että ihminen voi kokea, ilmaista ja määritellä sukupuoltaan 

monin eri tavoin. Sukupuolen moninaisuuden tuovat esille erityisesti ihmiset, jotka haastavat 

kaksinapaista sukupuolen ajattelua. Tallaisia ihmisiä ovat esimerkiksi intersukupuoliset, trans-

sukupuoliset, transvestiitit sekä transgender-ihmiset. (Lehtonen, 2006, 52.) 

Ihmisen sukupuoli-identiteetti vastaa usein syntymän yhteydessä määriteltyä sukupuolta, jol-

loin ihminen määritellään cissukupuoliseksi. Intersukupuoliseksi kutsutaan henkilöä, jossa ih-

misen sukupuolta määrittävät fyysiset tekijät ja ominaisuudet eivät viittaa yksiselitteisesti mies- 

eikä naissukupuoleen. Intersukupuolisuus on synnynnäinen tila ja intersukupuolisten henkilöi-

den sukupuoli-identiteetti kehittyy samalla tavalla kuin muillakin lapsilla. Intersukupuolisen 

henkilön sukupuolta ei ole mahdollista määrittää sukuelinten, kromosomien tai geenien perus-

teella. (Alanko & Kaljunen, 2014, 5-6, 16.) Intersukupuolisella henkilöllä todetaan syntymän 

jälkeen luonnollisen sattuman aiheuttamaa vaihtelua geneettisen, anatomisen ja hormonaalisen 

sukupuolen välillä. Intersukupuolisuus voi ilmetä usealla tavalla. Intersukupuolisella voi olla 

sukurauhasista esimerkiksi sekä munasarjat että kivekset. Intersukupuolisen henkilön ulkonäkö 
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voi vaihdella miehestä naiseen riippumatta hänen rakenteellisista ominaisuuksista. Ulkonäkö 

voi olla myös jotakin näiden väliltä, eikä intersukupuolisuutta usein näe päällepäin. Toissijaiset 

sukupuolen tunnusmerkit kuten rintojen koko ja karvoitus saattavat vaihdella samalla tavoin 

kuin muillakin ihmisillä, jotka on määritelty yksiselitteisesti miehiksi tai naisiksi. (Vilkka, 

2010, 26.) 

Intersukupuolisen lapsen sukupuoli on epäselvä niin kauan, kunnes lapsen diagnoosi intersuku-

puolisuudesta varmistetaan. Intersukupuolisen vauvan sukupuolen päättävät lääkärit, ja päätök-

seen vaikuttaa se kumpi sukupuoli on paremmin edustettuna. Vanhemmille intersukupuolisuus 

saattaa olla tuntematon käsite. (Vilkka 2010, 26-27.) Intersukupuolisia vauvoja leikataan kirur-

gisesti, jotta vahvistetaan valitun ja ilmeisemmän sukupuolen ominaisuuksia vauvassa (Socada 

2005, 3742). Intersukupuolisten vauvojen kirurgisista toimenpiteistä käydään paljon keskuste-

lua. Vauvojen sukupuolta on vaikeaa päätellä ja jotkut intersukupuoliset muuttavat lapsena 

määrätyn sukupuolen aikuistuttuaan. Vauvoille tehtäviä korjauksia joudutaan usein myös muut-

tamaan heidän kasvaessaan. Leikkauksien seurauksena monet intersukupuoliset kärsivät koko 

elämänsä sukuelinten tuntohäiriöistä ja jopa kivusta. Osa intersukupuolisista toivoo, että he voi-

sivat itse päättää kirurgisista hoidoista myöhemmin elämässään. (Vilkka 2010, 27.) Oulun yli-

opistollisessa sairaalassa työskentelevä lastenkirurgi Mika Venhola esittää myös, että moni tun-

tee intersukupuolisen identiteetin omakseen, johon kuuluu molempien sukupuolten omaksumi-

nen. Intersukupuolisuus ei mahdu ahtaaseen käsitykseen, jossa sukupuoli nähdään pelkästään 

kaksinapaisena. (Venhola, 2001, 19.)  

Transsukupuolinen henkilö kokee voimakasta ristiriitaa sukupuolikokemuksessaan suhteessa 

biologiseen, ruumiilliseen sukupuoleen ja häneen kohdistettuihin sukupuoliodotuksiin. Trans-

sukupuolisen ihmisen sukupuoli-identiteetti ei vastaa hänelle syntymässä määriteltyä suku-

puolta. Transsukupuolinen henkilön sukupuoli-identiteetti voi olla mies, nainen tai jotain 

muuta. Transsukupuolinen ihminen voi korjauttaa kehoaan vastaamaan kokemaansa suku-

puolta, sukupuolen korjauksessa korostuvat myös sosiaaliset ja juridiset ulottuvuudet. Trans-

vestiitit ovat suomalaisessa kulttuurissa usein miehiä, jotka haluavat toisinaan tuoda naiseuttaan 

ilmi pukeutumalla ja eläytymällä naiseksi. Transvestiitin persoonassa on yhtä aikaa sekä mie-

heyttä, että naiseutta. Transvestiittien sukupuoli-identiteetti vastaa usein heille syntymässä 

määriteltyä sukupuolta, mutta he voivat halutessaan eläytyä eri sukupuoliin. Transgender termi 

viittaa henkilöön, joka kokee olevansa sekä nainen että mies tai joka kokee elävänsä sukupuo-

liryhmien välillä tai ulkopuolella. Transgender voi olla sukupuoleton, sukupuoleltaan määritte-
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lemätön tai omanlaisensa yhdistelmä naiseutta ja mieheyttä. (Alanko & Kaljunen, 2014, 5; Huo-

tari yms., 2011, 143; Hästbacka & Sirén, 2017, 11.) Transgender termin rinnalle on noussut 

viime aikoina myös termi muunsukupuolinen. Muunsukupuolinen voi olla sekä mies että nai-

nen, jotain siltä väliltä tai jäädä täysin tämän jaon ulkopuolelle. Transgender ja muunsukupuo-

linen termit toimivat kattotermeinä monenlaiselle ei-binääriselle sukupuolen kokemiselle. 

(Hästbacka & Sirén, 2017, 11.) 

 

2.3 Seksuaalisuuden moninaisuus 

Seksuaalisuus määritellään usein tarkkarajaisesti biologis-lääketieteellisesti (Weeks, 1981, 

142–143). Biologisesti määriteltäessä seksuaalisuus nähdään luonnonmukaisena toimintana, 

joka on luonteeltaan heteroseksuaalista, yhdyntäkeskeistä ja jonka tarkoituksena on suvunjat-

kaminen (Lappalainen, 1996, 207). Lääketieteellinen näkemys on muuten melko samanlainen, 

mutta edellä kuvattu seksuaalisuus nähdään terveenä seksuaalisuutena ja kaikki muut muodot 

sairaina ja häiriintyneinä. Lääketieteellinen näkemys myös painottaa ”epäterveiden” seksuaali-

suuden muotojen ennaltaehkäisyä, hoitoa ja parantamista. Psykologisessa diskurssissa tavoitel-

tava seksuaalisuus on heteroseksuaalista, yhdyntäkeskeistä ja suvunjatkamiseen tähtäävää. Bio-

logis- lääketieteelliset ja psykologiset diskurssit osin sekoittuvat toisiinsa ja tukevat toisiaan. 

Näissä ajatustavoissa mies nähdään aktiivisena toimijana ja nainen passiivisena. (Lehtonen, 

2003, 24.)  

Seksuaalikäsitys on muotoutunut alkujaan biologisen ja kristillisen sukupuolikäsityksen, lääke-

tieteen sairauskäsityksen sekä seksuaalirikosten eli sukupuolielinten väärinkäytön tuomitsevien 

kristillisten käsitteiden maallisen tulkinnan pohjalta. Näiden valossa ”normaali” seksuaalisuus 

nähdään heteroseksuaalisuutena, jonka lähtökohtana on syntymästä saatu ruumis ja siitä seu-

raava luonnollinen heteroseksuaalisuus, eli seksuaalinen suuntautuminen siihen sukupuoleen 

mitä itse ei ole. Kielletyiksi miellettiin sellaiset seksuaalisuuden muodot, joiden tarkoitus ei ole 

lisääntyminen vaan mielihyvä, nautinto ja itsetyydytys. Homoseksuaalisuus nähtiin hedelmät-

tömänä seksuaalisuutena. (Karkulehto, 2006, 50.) 

Heteroseksuaalisuudessa seksuaalinen suuntautuminen kohdistuu toiseen sukupuoleen kuin 

mitä henkilö itse on. Yksinkertaistettuna mies suuntautuu naisiin ja nainen miehiin. Seksuaali-

suuden tavanomaisena lähtökohtana on miehen ja naisen välinen suhde, joka nähdään normaa-

lina ja terveenä seksuaalisuutena. Heteroseksuaalisuus nähdään synnynnäisenä ominaisuutena. 
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Homoseksuaalin rakkaus ja seksuaalinen halu suuntautuvat samaan sukupuoleen kuin he itse 

ovat. Sukupuoli-identiteetiltään homoseksuaali voi olla mies tai nainen, mutta homoseksuaa-

leista miehiä nimitetään myös termillä homo ja homoseksuaalisia naisia termillä lesbo. (Vilkka, 

2010, 50-51, 57.) 

Biseksuaalisuus nähdään toisaalta omana erillisenä seksuaalisuuden muotona tai suuntautumi-

sena ja toisaalta sen ajatellaan olevan kietoutunut sekä homo- että heteroseksuaalisuuteen. Bi-

seksuaalisuuden kumppani voi olla myös seksuaalisuudeltaan esimerkiksi homo-, hetero- tai 

biseksuaali. (Ronkainen, 1997, 43.) Sukupuoli ei ole ensisijaisesti biseksuaalille merkitykselli-

nen. Biseksuaalisuudesta alettiin puhua julkisesti 1980-luvulla, jolloin se ensin leimattiin sek-

suaali-identiteettiään etsivien nuorten muoti-ilmiöksi. Biseksuaalisuuden nähdään uhkaavan 

yhteiskunnan tuttuja ja hallittuja seksuaalisia käytäntöjä, koska se paljastaa seksuaalisuuden 

monimuotoisuuden ja moniselitteisyyden maailmassa. (Vilkka, 2010, 56.) Aseksuaali on hen-

kilö, jolta puuttuu seksuaalinen kiinnostus tai halu. Aseksuaalisuuden muodot vaihtelevat. 

Aseksuaali voi olla henkilö, jolta puuttuu täysin seksuaalinen halu ja läheisyyden tarve. Asek-

suaali voi olla myös henkilö, jolla on normaali läheisyyden halu, mutta ei seksuaalista haluk-

kuutta tai olemassa oleva seksuaalinen halu joka ei kohdistu keneenkään. Aseksuaali saattaa 

seksuaalisen halun puuttumisesta huolimatta elää pitkäaikaisessa parisuhteessa ja kumppanuu-

dessa. (Vilkka, 2010, 54-55.) 

Homo- ja heterokategorisoinnin voidaan ajatella olevan rajaavaan, sillä nämä seksuaalisuudet 

eivät ole toisiaan rajaavia tai toisiaan poissulkevia. Ihmisten voidaan ajatella olevan joko homo- 

tai heteroseksuaalisia, jolloin myös seksuaalisuus olisi kaksijakoinen. Biseksuaalisuus ei asetu 

tähän muottiin, jos seksuaalisuus nähdään vain toistensa vastakohtina. Heteroseksuaalisuus ja 

ei-heteroseksuaalisuus voivat olla päällekkäisiä käsitteitä, mutta eivät myöskään kata kaikkea, 

sillä ihminen voi olla olematta kumpaakaan. Nuorten haastattelujen mukaan näyttäisi siltä, ett-

eivät nuoret koe hetero-, homo- ja bi-kategoriaa kovinkaan hyvinä termeinä seksuaalisuuden 

määrittelyyn. Seksuaalisuus tulisikin ajatella jatkuvasti ylläpidettävänä ja mahdollisesti muut-

tuvana käsitteenä, joka muotoutuu vuorovaikutuksessa. Nuoren seksuaalisuus ei ole valmis pa-

ketti. (Lehtonen, 2003, 33, 35.) Ihmisellä voi olla yhtä aikaa heteroseksuaalista käyttäytymistä 

ja ei-heteroseksuaalisia tunteita. Perinteinen kategorisointi ei aina kuvaa hyvin seksuaalisuuden 

kirjoa ja eri kerrostumien merkitystä. Jaottelu myös korostaa eri ryhmien välisiä eroja. Seksu-

aalisuuden moninaisuutta lisää se, että ihmisen suuntautuminen voi vaihdella eri seksuaalisuu-

den kerrostumilla, joita ovat seksuaaliset tunteet ja fantasiat, seksuaalinen käyttäytyminen sekä 

rakkaus- ja parisuhteet. (Lehtonen, 2006, 50; Lehtonen 1997, 1998.) 
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2.4 Heteronormatiivisuus 

Heteronormatiivisuus-termi on 1990-luvulta lähtien asettunut seksuaalisuuksia ja sukupuolta 

tarkastelevan tutkimuksen vakiosanastoon. Eve Kosofsky Sedqwick ja Judith Butler käyttivät 

teoksissaan termejä heteroseksismi, heterosekstinen oletus, heteroseksuaalinen matriisi sekä 

heteroseksuaalinen hegemonia. 2000-luvun alkuun mennessä heteronormatiivisuus termi on 

korvannut analyyttisena työkaluna nämä muut käsitteet. Heteronormatiivisuus termille on vai-

kea löytää alkuperäistä keksijää, mutta yhtenä sen varhaisimmista käyttäjistä pidetään Michael 

Warnerin johdantoa hänen teoksessaan Fear of a Queer Planet (1993). Hän käytti heteronorma-

tiivisuuden termiä kuvaaman sitä, kuinka queer-teorian tuli luoda uudet käsitteet ja termit, sillä 

olemassa olevat teoreettiset käsitteet sisälsivät ”heteronormatiivisen ymmärryksen yhteiskun-

nasta” (Warner, 1993, 11). Warner siis yhdisti käsitteen avulla toisiinsa heterouden institutio-

naalisuuden, kysymyksen normalisoinnista sekä heteroseksuaalisuuden oletetun tarkoituksen-

mukaisuuden ja oikeutuksen (Rossi, 2015, 15-17).  

Heteronormatiivisuus käsite kuvaa sitä, kuinka heteroseksuaalisuus muodostaa puheessa, ajat-

telussa ja käytännössä sosiaalisten ja seksuaalisten suhteiden oletusarvoisen, luonnollistetun, 

ainoan hyväksytyn ja tavoiteltavan mallin (Ingraham, 2005, 2). Heteroseksuaaliseen sopimuk-

seen liittyy ajatus naisten ja miesten vastakkaisuudesta ja täydentävyydestä, ilman miestä ei ole 

naista. Tämä vastakkaisuus peitetään ja selitetään ajatuksella, että sukupuolierot ovat luonnol-

lisia. Heteronormatiivisen ajattelumallin mukaan heteroseksuaalinen maskuliinisuus ja hetero-

seksuaalinen feminiinisyys edustavat luonnollisia, toivottuja, oikeutettuja ja usein ainoita mah-

dollisuuksia olla ihminen. (Lehtonen 2005, 30, 32.) Heteronormatiivisuutta voidaan pitää myös 

erilaisten sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevien normatiivisten käsitysten yhdistelmänä. He-

teronormin peruskäsitys on, että miehekkäät miehet kokevat vetoa naisellisiin naisiin. (Alanko 

& Kaljunen, 2014, 7.)  

Ajattelutapa on normatiivinen, koska se esittää odotuksen ja toiveen siitä, että kaikki ovat su-

kupuolinormatiivisesti itseään toteuttavia heteroseksuaaleja. Pojilta ja tytöiltä odotetaan tietyn-

laista käyttäytymistä ja ei-heteroseksuaalit ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ihmiset saa-

tetaan nähdä ongelmana. Monet arkipäiväiset käytännöt, jotka ylläpitävät sukupuoleen ja sek-

suaalisuuteen liittyviä normeja ovat niin itsestään selviä, että tilanteita ei edes tiedosteta. (Leh-

tonen, 2006, 53.) Heteronormatiivisuuden ajattelutapa on ongelmallinen myös monille hete-

roille, koska seksuaalisuus on paljon muutakin kuin suvunjatkamista. Seksuaalisuus on mieli-
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hyvän tuottamista itselle ja toiselle myös ilman lisääntymishalua. Heteroseksuaalisuus on su-

kupuolisen halun ilmaisutapa, kuten homoseksuaalisuus, eikä niiden eriarvoisuutta voi tällä ta-

voin perustella. (Vilkka, 2010, 51.) Heteronormatiivisuus kieltäytyy näkemästä seksuaalisen 

suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuutta ja arvottaa vain yhdenlaista sukupuolen ja seksu-

aalisuuden ilmaisua muita paremmaksi. Heteronormatiivisuutta ylläpidetään ja kyseenalaiste-

taan jatkuvasti kouluissa nuorten ja koulun aikuisten toimesta. Heteronormatiivisuutta myös 

haastetaan, vaikka sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien normien purkaminen ei olisikaan 

niin näkyvää, tuntuvaa ja kuuluvaa kuin heteronormatiivisuuden toistaminen. (Lehtonen, 2006, 

53-54.) 
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3 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarki 

Lapset ja nuoret viettävät suurimman osan ajastaan koulussa, joten sen merkitystä asenteiden 

ja normien luojana ei voi vähätellä. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvat oppilaat ovat muita suuremmassa riskissä saada osakseen 

kielteistä kohtelua niin muiden oppilaiden kuin opettajien taholta sanallisen kiusaamisen, ryh-

män ulkopuolelle sulkemisen tai leimaamisen muodossa. (Aaltonen, 2006; Darwich yms., 

2012.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville nuorille koulu on paikka, jossa koh-

dataan eniten häirintää. Homo-, lesbo-, bi- ja transnuoret kokevat häirintää ja kiusaamista muita 

nuoria useammin. (Jääskeläinen yms., 2015, 15.)  

3.1 Kouluarki vertaissuhteiden näkökulmasta 

Sisäministeriön asettama syrjinnän seurantaryhmä teettää vuosittain selvityksen Suomessa il-

menevästä syrjinnästä. Vuonna 2011 julkaistu tutkimus käsittelee seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöihin kuuluvien 16-30-vuotiaiden nuorten kokemia syrjintäkokemuksia toisen asteen 

oppilaitoksissa. (Huotari, Törmä & Tuokkola, 2011.) Syrjintä on ihmisten välisiin eroihin pe-

rustuvaa ei-hyväksyttyä erottelua. Syrjintä on vakava ilmiö, sillä se tavallisesti perustuu henki-

lön sellaisiin ominaisuksiin joihin hän ei voi itse vaikuttaa, kuten etniseen ja rodulliseen alku-

perään, sukupuoleen, vammaisuuteen, ikään tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Syrjintä on yh-

teydessä vieraantumiseen, syrjäytymiseen, radikalisoitumiseen ja psyykkiseen pahoinvointiin. 

(Huotari yms., 2011, 10.) 

Koulun ilmapiiriä ja kouluyhteisön suhtautumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin lä-

hestyttiin syrjintätutkimuksessa sen kautta, miten paljon kouluissa ylipäätään puhutaan kysei-

sistä vähemmistöistä. Valtaosa tutkimukseen vastanneista koki, että seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöistä keskustellaan koulussa. 17 % vastaajista koki myös, että koulussa ei puhuttu ky-

seisistä vähemmistöistä. Tärkeää on huomata puheen sävy; osa vastaajista koki, että keskustelu 

oli pääosin myönteistä, mutta melkein yhtä suuri osa piti keskustelu sävyä naureksivana ja vä-

heksyvänä. (Huotari yms., 2011, 51.) Kielteisimmin puheen seksuaalivähemmistöistä kokivat 

homomiehet. Myönteisimmiksi puheen kokivat biseksuaalit ja lesbot. Sukupuolivähemmistöi-

hin kuuluvat opiskelijat kokivat keskustelun kaikista kielteisimmin. Puolet tutkimukseen vas-

tanneista sukupuolivähemmistöihin kuuluvista nuorista kokivat puheen sävyn olevan naureske-

levaa ja vähättelevää. Sukupuolivähemmistöt saattavat olla muille nuorille huomattavasti vie-

raampi asia kuin seksuaalivähemmistöt. Sukupuolivähemmistöihin voi myös liittyä ulkoisia 
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muutoksia, jotka saattavat hämmentää ja aiheuttaa reaktioita. Seksuaalisen suuntautumisen pys-

tyy halutessaan kätkemään ja salaamaan helpommin kuin esimerkiksi sukupuolen korjauspro-

sessin. (Huotari yms., 2011, 52.)  

Koulussa tapahtuvassa väärinkohtelussa sukupuolistuneilla valtasuhteilla on merkittävä rooli. 

Sukupuolta rakennetaan, ylläpidetään ja vahvistetaan erilaisten sukupuolistuneiden käytäntei-

den ja rakenteiden avulla, joiden voidaan sanoa tuottavan henkistä ja fyysistä väkivaltaa. Pojat 

rakentavat ja ylläpitävät homofobisuuden avulla dominoivia maskuliinisuuden muotoja, raken-

tavat omaa maskuliinisuutta ja toisarvoistavat feminiinisenä pidettyä. (Huuki, 2010, 31-32.) 

Homo-sanaa käytetään yleisenä haukkumasanana, jota ei kaikki nuoret edes ymmärrä liittää 

seksuaaliseen suuntautumiseen. Jan Löfströmin arvion mukaan homottelu on yleistynyt ilmiönä 

1970- ja 1980-luvuilla (Löfström, 1999, 220). Homottelun kohteena eivät ole kuitenkaan ni-

menomaan homo- ja biseksuaaliset pojat vaan homottelu liittyy laajempaan poikien kulttuuriin 

koulussa eikä automaattisesti kerro nimittelijän asenteista. Osa syrjintätutkimukseen osallistu-

neista nuorista kuuli kuitenkin myös aggressiivisempia huutoja kuten ”homot pitäisi tappaa”. 

(Huotari yms. 2011, 54.) 

Homo-sanaa voidaan pitää merkkinä jonkin rajan ylittämisestä tai ylläpitämisestä, esimerkiksi 

rajan oikean ja vääräksi koetun sukupuolen ja seksuaalisuuden välillä tai raja tyhmän ja viisaan 

välillä. (Lehtonen, 2003, 144-145.) Homo sanaa käytetään myös usein ”vittu” sanan kanssa 

(kts. Huotari yms. 2011 & Lehtonen 2003). Sanapari on kahden voimakkaan sanan yhdistelmä; 

naisen sukupuolielimen ja epämiehekkään homon (Huotari, 2011, 53). Sanapari toimii heijas-

tinpintana mieheksi kasvamisessa, kun heteroseksuaalista maskuliinisuutta rakennetaan suh-

teessa feminiinisyyteen, naiseuteen ja homoseksuaalisuuteen. Vääränlaisesta maskuliinisuu-

desta rangaistaan homottelulla. Opettajien puuttuessa homotteluun, oppilaat saattavat vedota 

siihen, etteivät tarkoita sillä mitään. Ilmiöön ei täten puututa, mikä edesauttaa ”vitun homo”-

sanonnan vakiinnuttavan paikkansa vain yhtenä koulun arkisanoista. (Lehtonen 2003, 146.) 

Kansainväliset tutkimukset vahvistavat homottelun yleisyyttä ilmiönä. Vuonna 2011 GLSEN 

(the Gay, Lesbian & Straight Education Network) toteuttama kansallinen kouluilmapiiritutki-

mus selvitti lesbojen, homojen, biseksuaalien ja transsukupuolisten nuorten kokemuksia Yh-

dysvaltojen kouluissa. 84,9 % opiskelijoista kuuli sanaa homo käytettävän negatiivisesti usein 

ja toistuvasti. 71,3 prosenttia kuuli muita homofobisia ilmaisuja kuten ”hintti” usein ja toistu-

vasti. 61,4 prosenttia kuuli negatiivisia huomautuksia sukupuolen väärästä performanssista 
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usein ja toistuvasti. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien opiskelijoiden turvalli-

suuden tunteessa oli myös suuria vajavaisuuksia. 63,5 prosenttia opiskelijoista tunsi itsensä tur-

vattomaksi seksuaalisen suuntautumisen takia ja 43,9 % sukupuolen ilmaisunsa takia. 81,9 % 

opiskelijoista ahdisteltiin sanallisesti, esimerkiksi haukkumalla ja uhkailemalla heidän seksu-

aalisen suuntautumisen takia ja 63,9 % heidän sukupuolen ilmaisun takia. 38,3 % seksuaalivä-

hemmistöihin kuuluvista ja 27,1 % sukupuolivähemmistöihin kuuluvista oli fyysisesti kiusattu. 

18,3 % oli fyysisesti pahoinpidelty esimerkiksi potkimalla, lyömällä tai aseella vahingoitta-

malla seksuaalisen suuntautumisen takia ja 12,4 % sukupuolivähemmistöön kuulumisen takia. 

Turvattoman kouluilmapiirin takia seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret 

välttelevät tunteja tai lintsaavat kokonaisia koulupäiviä. (Kosciw, Greytak, Bartkiewicz, Boe-

sen & Palmer, 2012, 16-17.) 

Sisäministeriön toteuttamassa syrjintäselvityksessä (2011) tutkittiin, esiintykö kiusaamista suo-

malaisissa kouluissa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulumisen perusteella (Huotari 

yms. 2011, 60). Suurin osa vastaajista oli havainnut koulussa henkistä väkivaltaa ja kiusaamista 

seksuaaliseen tai sukupuolivähemmistöihin kuulumisen perusteella. Kiusaaminen ilmeni 

useimmiten haukkumisena joko selän takana tai julkisesti. Seksuaali- tai sukupuolivähemmis-

töihin kuulumista saatettiin myös käyttää eräänlaisena julkisena aseena tai koston välikappa-

leena, tilanteissa jotka eivät edes liittyneet henkilön suuntautumiseen millään tavalla. Tällöin 

kiusaaminen saa henkisen väkivallan piirteitä. Yhdessä esimerkissä henkilön lesbous oli pal-

jastettu riidan päätteeksi koulun aulassa, jossa oli 100 oppilasta. Riitaa ennen seksuaalisesta 

suuntautumisesta oli tiennyt vain kaksi ihmistä ja riidan jälkeen siitä tiesi jokainen. Omakoh-

taisia kokemuksia kysyttäessä, kiusaamista oli koettu huomattavasti vähemmän. Ero selittyy 

sillä, että osa ei ole kertonut suuntautumisestaan koulussa ja ovat välttyneet kiusaamiselta. Toi-

nen syy eroon on se, että nuorten voi olla vaikeaa myöntää, että heitä kiusataan. Sukupuolivä-

hemmistöihin kuuluvat olivat kokeneet kiusaamista erityisen paljon, 58 % ilmoitti, että heitä 

kiusattiin joko aiemmin tai tällä hetkellä. (Huotari yms., 2011, 60-63.) 

Sosiaalinen eristäminen oli syrjintätutkimuksen mukaan yksi selkeimmin koettu syrjinnän 

muoto. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia ei haluttu esimerkiksi ryhmätöihin tai 

vierustoveriksi. Seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön kuuluvan henkilön tullessa esimerkiksi 

pöytään istumaan saattoivat muut opiskelijat lähteä pois tai hänelle ei puhuttu mitään. Yksin-

jättäminen ja sosiaalinen eristäminen ei ole vain hetken kestävää vaan saattaa pahimmillaan 

jatkua läpi kouluvuosien. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä haukuttiin myös ”iljettäviksi” 
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tai ”saastaisiksi”. Sontagin (1991) mukaan ihmisten syvimpien pelkojen aiheet, kuten saastu-

minen ja normien rikkominen, samastetaan mielikuvina ja tuntemuksina sairauteen. Haukutta-

essa jotain sairaaksi tai saastaiseksi tarkoitetaan, että se on vastenmielistä tai rumaa. Näin il-

maistaan jotain, mitä pidetään yhteiskunnallisesti ja moraalisesti vääränä. (Sontag, 1991, 61-

65.) Sosiaalisen eristämisen syynä voi olla myös se, että homous nähdään tarttuvana ominai-

suutena. Lehtonen käyttää tästä termiä ”saastumiskiusaaminen” ja pitää tätä yhtenä julmim-

mista kiusaamistavoista: 

”Kouluuni kuuluu mm. sähkölinjan puoli, siellä oppilaat suhtautuvat minuun epävarmasti. Jos 

vahingossa ruokajonossa kosken heidän vaatteisiin, niin nämä ihmiset alkavat hankaamaan vaat-

teita nopeasti (aivan kuin se olisi myrkyllinen) välitunneilla he tuijottavat happamasti ja matkivat 

liikkeitäni. Se on ilkeää, mutta olen jollain tavalla kasvanut sen yläpuolelle, se ei enää loukkaa 

ärsyttää vain! Sitä miettii ihmisten tyhmyyttä.” (19v. homomies)  (Huotari yms., 2011, 65-67.) 

Liikuntatunnit on tavallisesti jaettu kolmannelta luokalta asti sukupuolen perusteella tyttöjen ja 

poikien liikuntaan. Liikuntatuntien opettajakunnat ovat usein sukupuolen mukaan eriytyneitä 

niin, että naisopettajat opettavat sukupuolittunutta liikuntaa tytöille ja miesopettajat sukupuo-

littunutta liikuntaa pojille. Liikuntatuntien jakamista sukupuolen mukaa ei usein perustella. 

Vanhojen päiviä tai yläkoulun tansseja varten harjoittelu on usein yhteisliikuntaa. Tavallisesti 

parit ovat tyttö-poika-pareja. Jos tytöt eivät löydä paria itselleen pojista, voivat tytöt olla myös 

keskenään pari. Poikapareja esiintyy sen sijaan harvemmin. Tanssiperinteen juhlavaatteet ko-

rostavat parien sukupuolta, esimerkiksi meikin ja kampauksen avulla. Perinteen mukaisesti ty-

töt ja pojat liittyvät yhteen heteroseksuaaleiksi pareiksi. Tyttöjen ja poikien jakoa perustellaan 

biologisin ja sosiaalisiin eroihin viitaten eikä sukupuoliluokkien sisällä esiintyviä eroja ja yksi-

löjen mieltymyksiä oteta huomioon. (Lehtonen, 2003, 89-91.)  

Nykyään oppilaat pystyvät olemaan yhteydessä toisiinsa tieto- ja viestintäteknologian avulla. 

Samalla se tarjoaa uuden väylän syrjimiselle, pelottelulle sekä heikompien hyväksi käyttämi-

selle. Lapset ja nuoret osaavat myös manipuloida teknologiaa oman edun mukaisesti esimer-

kiksi piilottamalla keskusteluja, poistamalla sivuhistorioita sekä tutkimalla aikuisille tarkoitet-

tuja sivuja vanhemmilta ja huoltajilta piilossa. Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa (Rivers & 

Noret) tutkittiin, millaista nettikiusaamista 11-14 -vuotiaat nuoret olivat kohdanneet. Netti-

kiusaaminen koostui fyysisen väkivallan uhkailusta, nimittelystä, homottelusta, tappouhkauk-

sista, seksuaalisilla teoilla uhkailusta, käskyistä, jo olemassa olevien suhteiden tuhoamisesta 

sekä perheen ja kotielämän pilaamisen uhkaamisesta. Myös vuonna 2011 GLSEN toteuttaman 
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kansallisen koulun ilmapiiri tutkimuksen mukaan 55,2 % seksuaali- ja sukupuolivähemmistöi-

hin kuuluvista nuorista oli nettikiusattu vuoden sisällä esimerkiksi tekstiviestien ja Facebookin 

avulla (Kosciw yms., 2012, 17).   Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmasta internet 

tarjoaa paljon tietoa, mutta myös paljon foorumeita joilla toiset voivat ilmaista ennakkoluulo-

jaan ja epäilyksiään ilman pelkoa rajoituksista, joita seuraa tosielämän kohtaamisissa. Interne-

tissä myös etsitään haavoittuvia nuoria, joita he voivat käyttää hyväkseen. Nettikiusaaminen on 

yhä suuri ongelma ja muiden seksuaalisuus pysyy tärkeänä aseena kiusaajille. (Rivers, 2013, 

19, 26, 28.) 
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3.2  Heteronormatiivisuden toisintaminen ja purkaminen opettajan näkökulmasta 

Jukka Lehtonen (2012) tutki opettajien käsityksiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä 

OAJ:n opettajalehden tekemän selvityksen avulla. Opettajien asenteet seksuaalivähemmistöjä 

ja heidän oikeuksiaan kohtaan näyttivät ensisilmäyksellä olevan positiivisia. 69 % opettajista 

kertoi hyväksyvänsä homo- ja lesboparien avioliiton sekä 69 % vastaajista hyväksyi myös pa-

rien adoptio-oikeudet. Vastaajat hyväksyivät myös opettajien sukupuolen korjausprosessin, sii-

hen suhtautui 79 % vastaajista myönteisesti. Lehtonen tarkastelee asiaa artikkelissaan myös 

toisesta suunnasta. Kahdeksan prosenttia opettajista ilmoitti suhtautuvansa kielteisesti seksuaa-

livähemmistöihin. Kolmannes vastaajista ei haluaisi seksuaalivähemmistöille tasavertaisia oi-

keuksia avioliiton ja adoption suhteen. Sukupuolen korjausta opettajille ei sallinut viidennes 

vastaajista. Opettajien joukossa on siis myös joukko ihmisiä, jotka eivät hyväksy seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjä ja heidän oikeuksiaan. Lehtonen pohtiikin, kohtelevatko nämä opetta-

jat kollegoitaan ja oppilaitaan tasapuolisesti ja vaikuttavatko heidän asenteensa opetukseen, ho-

motteluun ja ei-heteroseksuaalisten nuorten kiusaamiseen. (Lehtonen, 2012, 26-27.) 

Opettajat, jotka itse kuuluvat seksuaalivähemmistöihin ovat usein valmiimpia muutokseen ja 

kaipaavat enemmän välineitä seksuaalivähemmistöteemojen käsittelyyn koulutyössään. He 

myös tunnistavat seksuaalisen moninaisuuden keskimääräistä paremmin. Lehtosen (2012) ar-

tikkeli paljastaa, että seksuaalivähemmistöihin kuuluvat opettajat kokivat tarvitsevansa enem-

män lisätietoa seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvistä asioista. OAJ:n Opettaja-lehden tutki-

mukseen vastanneista 84 % koki, etteivät he tarvitse lisätietoa näistä asioista. Opettajat kuiten-

kin pitävät koulua turvattomana paikkana seksuaalivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden oman 

seksuaalisuuden esilletuomiselle. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat opettajat tunnistavat on-

gelman ja haluavat tietoa käytännön keinoista, joilla seksuaalivähemmistöteemoja voisi kou-

lussa käsitellä. Hetero-opettajista suurin osa ei halua lisätietoa, jonka avulla he voisivat parantaa 

kouluopetuksen puutteita ja muokata koulukulttuurista turvallisempaa myös seksuaalivähem-

mistöille. 72 % kaikista vastanneista opettajista piti opettajien ja oppilaiden seksuaalista suun-

tautumista yhä vaiettuna tabuna. (Lehtonen 2012, 28-30.) 

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat opettajat saattavat joutua heteronormatiivisessa kouluyhtei-

sössä salaamaan oman seksuaalisen suuntautumisensa. Oppilailla ei välttämättä ole kouluyhtei-

sössään malleja ei-heteroseksuaalisista aikuisista, vaikka siihen olisi mahdollisuus. Seksuaali-

vähemmistöihin kuuluvien opettajien voi olla vaikea hyödyntää motivaatiotaan ja osaamistaan 

seksuaalisen suuntautumiseen liittyvissä kysymyksissä. Heteronormatiiviset mallit korostuvat 
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koulussa, mikä aiheuttaa sen, että vain opettajien heteroseksuaalisesta suuntautumisesta ja per-

heestä on mahdollista kertoa koulussa ilman pelkoa syrjinnästä ja kiusaamisesta. Yhdenvertai-

suus seksuaalisen suuntautumisen osalta ei siis toteudu kouluissa ja oppilaitoksissa. (Lehtonen 

2012, 31.) Alangon ja Kaljusen tutkimuksen mukaan 70 % seksuaali- ja sukupuolivähemmis-

töihin kuuluvista nuorista koki, ettei pystynyt keskustelemaan opettajansa kanssa luottamuksel-

lisista asioista. Ei ole itsestäänselvyys, että opettajan kanssa haluaa keskustella yksityisemmistä 

asioista, mutta opettaja voisi olla osalle oppilaista tärkeä, turvallinen aikuinen. 75 % oppilaista 

myös salasi oman seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteettinsä opettajaltaan tai 

jätti kertomatta siitä. Seksuaalisen suuntautumisen tai sukupuoli-identiteetin salailu on usein 

itsensä suojelua, koska henkilö pelkää kiusaamista, syrjintää tai väkivaltaa. (Alanko & Kalju-

nen, 2014, 27.) 

Heteronormatiivinen ilmapiiri kouluissa koetaan isona ongelmana, sillä se oikeuttaa suorat syr-

jivät käytännöt. Koulun käytännön tilanteissa tai juhlatilanteissa ei huomioida seksuaali- ja su-

kupuolivähemmistöjä. Opettajat ovat esimerkiksi kieltäneet opiskelijaa esittämästä kevätjuh-

lassa laulua, joka liittyi selvästi opiskelijan lesbouteen. Laulun kieltämisen syyksi opettaja sa-

noi, etteivät kaikki vanhemmat ymmärtäisi, jos kevätjuhlassa esitettäisiin seksuaalivähemmis-

töihin liittyvää ohjelmaa. Toisessa tapauksessa transsukupuolinen nainen kertoi kokemastaan 

syrjinnästä periaatteella ”saat olla olemassa, mutta älä näy”. Opettajat olivat luvanneet, että 

opiskelija saisi käyttää kevätjuhlassa tyttöjen juhlavaatteita, mutta myöhemmin tämä lupa ku-

mottiin kertomalla, että jos oppilas tulee juhlaan tyttöjen vaatteissa, ei hän saa osallistua ollen-

kaan. (Huotari yms., 2011, 58-59.)  

Koulun heteronormatiivinen ilmapiiri ja oppilaiden ja opettajien ylläpitämät heteronormatiivi-

set käytännöt vaikuttavat kaikkien oppilaiden elämään, mutta ne voidaan kokea erityisen mer-

kittävinä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden keskuudessa. Heteronor-

matiivisuuden luoma kontrolli vaikeuttaa läheisten ihmissuhteiden syntymistä. Liiallinen lähei-

syys ja hellyydenosoitukset poikien ja tyttöjen kesken tulkitaan helposti epäilyttäväksi tai ho-

moseksuaaliksi, jolla on kielteinen leima koulukulttuurissa. (Lehtonen 2006, 49, 57.) Nuoret 

rakentavat omaa ja toisten seksuaalisuutta koko kouluajan. Heteronormatiivisuuden muok-

kaava koulukulttuuri jättää oppilaat ilman sellaisia ratkaisumalleja joita he kaipaisivat ja paine 

heteroseksuaalisiin suhteisiin vaikuttaa nuorten kulttuurissa voimakkaasti. Seksuaali- ja suku-

puolivähemmistöihin kuuluvat nuoret voivat reagoida ympäristön heteronormatiivisiin painei-

siin eri tavoin. Osa voi kokea olevansa ulkopuolinen ja osa voi haluta todistaa olemalla hyvä ja 
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kelpaavansa esimerkiksi ylisuorittamalla koulussa. Osa nuorista elääkin myöhästynyttä mur-

rosikää ihmissuhteiden osalta vasta myöhemmin koulujen loputtua, 20-vuotiaana, jolloin heillä 

on suuremmat mahdollisuudet rakentaa seksuaalisuuttaan ja kokeilla rakkaussuhteita ilman niin 

suurta loukatuksi tulemisen mahdollisuutta kuin kouluyhteisöissä. (Lehtonen, 2006, 57-58; 

Unks, 1995, 8.) 

Koulun heteronormatiivista ilmapiiriä tulisikin opettajien, oppilaiden ja koulun henkilökunnan 

pyrkiä purkamaan. Opettajien tulisi luoda luokkaan ja kouluun paljon nykyistä avoimempi kes-

kusteluilmapiiri. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä tulisi keskustella enemmän, koska 

pelko ja tietämättömyys synnyttävät syrjintää ja vihaa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä 

puhuttaessa tulisi korostaa sitä, että näihin vähemmistöihin kuuluvat ihmiset ovat täysin taval-

lisia ihmisiä ja elävät tavallista elämää. Oppimateriaaleissa tai opettajien esimerkeissä ei usein 

puhuta mitään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Syrjintätutkimukseen osallistuneet nuo-

ret toivoivat, että homoutta käsiteltäisiin oppikirjoissa edes asia-artikkelin tasolla. Koulukiu-

saamisesta puhuttaessa tulisi keskusteluun lisätä myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt kiu-

saamisen syynä. (Huotari yms., 2011, 57, 109-110.)  Heteronormatiivisuuden purkamiseksi tu-

lisi opettajan seurustelusta puhuttaessa käyttää sanaa ”kumppani” tai vastaavaa sukupuolineut-

raalia nimitystä. Opettaja ei puhuisi tytöille automaattisesti poikaystävistä tai toisinpäin. (Huo-

tari yms., 2011, 112.)  

Sisäministeriön tutkimukseen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä 

osallistuneet nuoret toivoivat opettajilta uusia käytäntöjä (Kts. Huotari, Törmä & Tuokkola, 

2011). Nuoret tarjosivat opettajille ja koulun henkilökunnalle paljon erilaisia keinoja, joiden 

avulla koulun heteronormatiivisia käytäntöjä voitaisiin purkaa. Oppilaille tulisi tarjota asiallista 

tietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä jo alakoulusta lähtien. Seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöt tulisi ottaa mukaan koulun keskusteluun. Harhaanjohtavat ja vääristyneet käsitykset 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä pitäisi oikaista, homotteluun tulisi puuttua ja opettajien 

tulisi olla koulutettuja näistä asioista. Setasta voisi käydä vierailijoita koulussa. Syrjintätutki-

mukseen osallistuneet nuoret korostivat opettajien kouluttamisen tärkeyttä. Opettajien suhtau-

tumisella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin nähtiin olevan suuri merkitys ja nuoret toivo-

vatkin opettajien suunnalta rohkaisua omaan identiteettinsä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmis-

töistä vaikeneminen ei myöskään palvele ketään vaan tärkeämpää olisi luoda luokkahuonee-

seen hyväksyvä ilmapiiri. Opettajien toivottiin olevan ajan tasalla vähemmistöjä koskevista asi-

oista. (Huotari yms., 2011, 108.) 
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4 Pohdinta 

Kandidaatintutkielmani teko sujui suurilta osin helposti, sillä aihe on itselleni niin tärkeä. Kir-

joitusprosessia aloitellessani huomasin nopeasti, että olin valinnut aiheekseni jopa melko syn-

kän aiheen. Lähestyin tutkielmassani seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien oppi-

laiden kouluarkea nimenomaan haasteiden kautta. Valitsin tutkittavakseni ja lähdekirjallisuu-

deksi teoksia ja artikkeleita, jotka kertoivat vähemmistöihin kohdistuvasta syrjinnästä, kiusaa-

misesta ja häirinnästä. Pyrin käyttämään tutkielmassani vain luotettavia lähteitä. Lähteinäni on 

kotimaisia ja kansainvälisiä tieteellisiä artikkeleita ja kirjallisuutta. Käytän kandidaatintutkiel-

massani lähteinä myös paljon erilaisia tutkimuksia, joiden tutkimusasetelmat ovat olleet ongel-

makeskeisiä. Tutkimusten otokset lisäävät tutkielmani luotettavuutta, esimerkiksi sisäministe-

riön toteuttaman syrjintätutkimuksen otos on 636 nuorta, jotka kuuluvat seksuaali- ja sukupuo-

livähemmistöihin (Huotari yms., 2011, 45). Lähteinä olen pyrkinyt pääosin käyttämään tuoretta 

tietoa, lukuun ottamatta muutamaa klassikkoteosta. Kandidaatintutkielmaani on vahvasti vai-

kuttanut myös oma kokemukseni aiheesta, mikä vaikuttaa positiooni kandidaattitutkielman kir-

joittajana. Olen kuitenkin pyrkinyt tarkastelemaan aihetta tutkielmassani mahdollisimman 

neutraalisti ja ulkopuolelta.  

Kandidaatintutkielmani ei vähentänyt huoltani seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuulu-

vien nuorten hyvinvoinnista. Tutkielmani on ongelmakeskeinen, eikä tarjoa kokonaista kuvaa 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarjesta. Useat kansainväliset ja 

kotimaiset tutkimukset kuitenkin kertovat näiden nuorten pahoinvoinnista. Sisäministeriön syr-

jintätutkimuksen mukaan 63 % sen vastaajista oli havainnut koulussa henkistä väkivaltaa ja 

kiusaamista seksuaaliseen tai sukupuolivähemmistöön kuulumisen perusteella (Huotari yms., 

2011, 60). Yhdysvalloissa tehdyn tutkimuksen mukaan 81,9 % opiskelijoista ahdisteltiin sanal-

lisesti, esimerkiksi haukkumalla ja uhkailemalla heidän seksuaalisen suuntautumisen takia ja 

63,9 prosenttia heidän sukupuolen ilmaisunsa takia (Kosciw yms., 2012, 16). Näin laaja kiu-

saaminen ja syrjintä omasta persoonallisuudesta ja ominaisuuksista, joihin ei pysty itse vaikut-

tamaan, näkyy tietenkin myös nuorten hyvinvoinnissa. Mielenterveysongelmat, itsemurha-aja-

tukset ja itsemurhayritykset ovat yleisempiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohdalla. 

(Alanko & Kaljunen, 2014, 37-38.) 

Toin kandidaatintutkielmassani vertaissuhteiden lisäksi myös opettajien näkökulman seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kouluarkeen. Käsittelin kouluarkea ensin ver-

taissuhteiden näkökulmasta. Toisessa käsittelykappaleessa keskityin opettajien vaikutuksen 
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analysointiin. Opettajat voivat omalla työllään toisintaa, usein huomaamattakin, heteronorma-

tiivisuutta tai purkaa sitä. Halusin tuoda tutkimukseeni myös opettajien näkökulman, sillä koen 

sen hyödyttävän niin minua itseäni kuin muitakin tulevaisuuden opettajia. Opettajien tulisi 

tehdä moninaisuutta näkyväksi lapsille ja tarjota heille erilaisia esikuvia, joihin voisi identifioi-

tua (Alanko & Kaljunen, 2014, 20). Käsittelen tässä tutkielmassa nimenomaan sukupuolen ja 

seksuaalisuuden moninaisuutta, mutta opettajan tulisi omilla toimillaan puuttua kaikkeen koh-

taamaansa syrjintään. Opettajien saama koulutus seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä on 

puutteellista ja osin jää myös opettajan itsensä harteille. Opettajakoulutus ei myöskään käsittele 

aihetta aktiivisesti, minkä takia koen tutkimukseni todella relevantiksi. Luokanopettajakoulu-

tuksella olisi kaikki mahdollisuudet sisällyttää aihe tutkintoon ja käsitellä sitä tarkemmin. Kou-

lumaailmassa on tunnistettu selvä tarve opettajien lisäkoulutukseen seksuaali- ja sukupuolivä-

hemmistöjen kohdalla, mutta sen osuutta luokanopettajakoulutuksessa ei ole siltikään lisätty.  

Haluankin päättää tutkimukseni seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kouluarjesta hieman po-

sitiivisemmin. Tärkeää on, että koulutusjärjestelmän heteronormatiivisuuteen on ainakin hie-

man enemmän alettu kiinnittämään huomiota. Nuoret tulevat kaapista ulos aiempaa nuorem-

pana ja lakimuutoksia esimerkiksi tasa-arvoisen avioliiton suhteen on saatu tasa-arvoisimmiksi. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat tuntevat aiempaa paremmin oikeutensa ja 

osaavat myös vaatia niitä. Internet osaltaan mahdollistaa kiusaamisen, mutta myös tuo nuorille 

esille tietoa ja kauan kaivattuja esikuvia seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuudesta. Pekka 

Haavisto on yltänyt vuoden 2012 ja 2018 presidentinvaaleissa toiselle sijalle ja on Suomen en-

simmäinen avoimesti homoseksuaali presidenttiehdokas. Tulen jatkamaan pro gradu -tutkiel-

massa samojen teemojen ympärillä, yksi mielenkiintoinen näkökulma olisi tutkia luokanopet-

tajakoulutuksen tarjoamaa opetusta seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Toivon, että pystyn 

tutkimuksillani ja tulevaisuuden työlläni edistämään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

tasa-arvoa.  
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