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1 Johdanto 
 

”Seksuaalikasvatus alkaa vitosluokalla, vaikka opettajan mielestä sen pitäisi 

alkaa jo ekalla” (Jansson, Yle, 2019).  

”Emma Ojanen oppi vasta aikuisena, ettei raskaaksi tulla milloin vain – moni 

jakaa kokemuksen surkeasta seksuaalikasvatuksesta” (Köngäs, Yle, 2020).  

”Asiantuntija: Koulujen seksuaalikasvatus on taudeilla ja raskauksilla pelottelua” 

(Vanhatalo, Helsingin sanomat, 2019).  

Nämä ovat suoria lainauksia viimeiseltä vajaalta kahdelta vuodelta Yleisradion 

uutisista ja Helsingin sanomista.  Seksuaalikasvatus puhututtaa ja siitä pitää 

puhua. Maailma on muuttunut avoimemmaksi ja hyväksyvämmäksi, tietoa on 

paljon kädenulottuvilla ja lapset koko ajan tietoisempia. Mikä on koulun ja 

opettajien rooli tässä?  

Seksuaalikasvatus kuuluu kaikille ja se on osa kokonaisvaltaista hyvinvointia 

(Kihlström, 2020, s.22). Jokainen lasten kanssa tekemisissä oleva on omalta 

osaltaan seksuaalikasvattaja, tietoisesti tai ei tietoisesti. Luokanopettajalla on 

varsin merkittävä rooli lapsen seksuaalikasvatuksen polulla. Tähän tehtävään 

tulee suhtautua yhtä arvokkaasti kuin mihin tahansa muuhun opettajan tehtävään 

(Cacciatore, 2007, s.43.)  

Termistä seksuaalikasvatus nousee helposti esiin sanat seksi ja seksuaalisuus. 

Aikuisten näkökulmasta syntyy helposti mielikuva seksistä ja valistuksesta. 

Perinteisesti on ajateltu seksuaalisuuden kuuluvan ainoastaan osaksi aikuisten 

elämää (Kaasinen, 2016, s.294). Siitä ei kuitenkaan ole kyse, vaan seksuaalisuus 

on olemista ja tuntemista. Seksuaalinen kehitys on elämän mittainen matka, joka 

etenee asteittain (Cacciatore, 2005, s.181.) Seksuaalikasvatus alakoulussa on 

yksi osa tätä matkaa. Seksuaalisuutta voidaan loukata ja tukahduttaa tai sitä 

voidaan tukea ja rikastuttaa (Cacciatore, 2005, s.150). Seksuaalisuus on sitä, 

mitä olemme (Kihlström, 2020, s.18). 
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Seksuaalikasvatus on keskeinen osa kasvatustyötä siinä missä muukin opetus- 

ja kasvatustyö. Seksuaalikasvatuksen avulla voidaan auttaa lasta kokemaan 

itsensä ainutkertaiseksi ja arvokkaaksi sekä hyväksymään oma 

seksuaalisuutensa. Seksuaalikasvatuksen merkitys korostuu myös 

nykymaailmassa, jossa tietoa ja materiaalia on kädenulottuvilla kaikilla internetin 

ollessa jo pientenkin lasten puhelimissa (Kihlström, 2020, s.22-23.)  

Tässä tutkimuksessa haluan tutkia luokanopettajien kokemuksia ja käsityksiä 

seksuaalikasvatuksesta alakoulussa. Miten seksuaalikasvatus näkyy koulun 

arjessa ja luokkahuoneissa? Onko aikuisilla riittävästi oikeita sanoja ja työkaluja 

asian käsittelyyn? Opettajalla on iso rooli monen lapsen elämässä. Joskus 

opettaja saattaa olla lapsen elämässä ainut turvallinen aikuinen. Ei ole 

yhdentekevää, miten opettaja suhtautuu lapseen ja hänen yksilölliseen 

persoonaansa. Opettajan on mielestäni oltava tietoinen tästä roolista ja tutkia 

sekä tarkastella omia asenteitaan ja arvojaan sekä peilata niitä suhteessa 

maailmaan, jossa elämme. Aihe on mielestäni äärimmäisen tärkeä ja 

ajankohtainen, siksi sitä on hyvä tutkia. 

Jotta voidaan nähdä ja ymmärtää seksuaalikasvatuksen tehtävä ja tarkoitus, on 

keskeistä tietää mitä seksuaalisuudella tarkoitetaan. Siksi ennen 

seksuaalikasvatukseen sukeltamista, esittelen tässä luvussa seksuaalisuuden 

määritelmiä. Seksuaalikasvatus alakoulussa luvussa käsittelen vielä erikseen 

alakouluikäisen seksuaalisuutta tarkemmin. 

Työn nimi ”Inhimillinen ei saa olla vierasta” on suora lainaus 

haastatteluaineistosta. Siihen lauseeseen kiteytyy mielestäni paljon 

seksuaalikasvatuksen ydintä. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä ja ihmisyys 

inhimillistä. Se ei voi opettajalle olla vierasta työssä, jossa pieniä ihmisiä autetaan 

kasvussa ja oppimisessa. 
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2 Moniulotteinen seksuaalikasvatus 
 

 

Kontula & Meriläinen (2007, s.9) kuvaavat seksuaalikasvatuksen 

elämänmittaisena prosessina, jossa lapsen ja nuoren tiedot, taidot ja arvot 

seksuaalisista suhteista, identiteetistä ja intimiteetistä. Seksuaalikasvatus ei siis 

ole aivan yksiselitteinen tai välttämättä se yksinkertaisin asia määritellä. Siksi 

lähestyn aihetta pala kerrallaan, jotta seksuaalikasvatuksen monimuotoisuus 

tulisi mahdollisimman hyvin esitellyksi. Seuraavissa alaluvuissa esittelen 

lyhyesti seksuaalikasvatuksen historiaa. Tämä tutkimus ei tutki niinkään 

seksuaalikasvatuksen historiaa, mutta ymmärtääksemme nykyisyyttä, on hyvä 

tietää jotain myös historiasta. 

Maailman terveysjärjestö (WHO) on laatinut standardit seksuaalikasvatukselle ja 

ne kattavat 53 maata. Standardit ovat syntyneet tarpeesta. Lisääntynyt 

seksuaalinen väkivalta, sukupuolitautitartunnat ja ei toivotut teiniraskaudet 

Euroopassa ovat merkki seksuaalikasvatuksen tarpeellisuudesta. Tämän 

suunnan muuttamiseksi lapset ja nuoret on avainasemassa, heille on annettava 

tietoa seksuaalisuudesta, siihen liittyvistä riskeistä, mutta myös opettamaan 

positiivista ja vastuullista suhtautumista (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos, 2010.) 

Keskeiset termit: seksuaalisuus, seksuaalikasvatus  

Seksuaalisuus voidaan jakaa ajattelun, tunteen ja biologian tasolle. Ajattelun 

tasolla seksuaalisuus on arvoja ja asenteita. Siihen liittyy uskomuksia ja 

kuulopuheita, mitä pitäisi olla. Ajattelun tasoon kuuluu myös eettiset ja 

uskonnolliset periaatteet. Tunteen tasolla seksuaalisuus on nimensä mukaisesti 

eri tunnetiloja; rakkautta, hellyyttä, nauttimista, itsensä kokemista hyväksi, 

pelkoa, ujoutta, häpeää ja ahdistustakin. Biologian tasolla seksuaalisuus 

nähdään kehitysvaiheiden tehtävinä, vietteinä ja vaistoina, fyysisen nautinnon 

tavoitteluna sekä lisääntymisenä (Cacciatore, 2007, s.179.)  

Seksuaalikasvatus voidaan määritellä monin eri tavoin, kapeammin ja 

laveammin ja sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Selvää kuitenkin tänä 

päivänä on seksuaalikasvatuksen monimuotoisuus. Seksuaalikasvatus on osa 
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ihmiseksi kasvattamista (Cacciatore, 2007, s.75). Seksuaalikasvatuksessa, 

kuten kasvatuksessa yleensä, kaikkea ei voida selittä yksiselitteisinä faktoina 

vaan kyse on monimutkaisemmasta prosessista. Intuitio, sydämen logiikka ja 

kokemusten tuottama hiljainen tieto ovat myös läsnä (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 

2010, s.154.) Seksuaalikasvatus on osa kasvatustyötä, aivan samoin kuin 

liikennekasvatus tai hygieniataitojen opettaminen. Seksuaalikasvatus on myös 

lapsen suojelemista seksuaaliväkivallalta ja turvataitojen opettamista (Kihlström, 

2020, s.22–23). 

 

2.1 Seksuaalikasvatuksen historiaa 

 

Historia auttaa ihmistä ymmärtämään nykyhetkeä. Tämä pätee myös 

seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen, joka on vahvasti historialliseen 

aikaan ja paikkaan sidottua, osin myös kulttuuriin sidottua tietoa ja kokemusta. 

Historiaa tarkastelemalla voidaan nähdä matka menneestä nykyisyyteen. 

Seksuaalikasvatuksen osalta opettajan on hyvä tutkia omaa historiaansa – 

olemmehan aikakautemme tuotoksia (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2010, s.155.) 

Opettajan roolista seksuaalikasvattajana kerron lisää tuonnempana.  

Seksuaalikasvatus osana koulujen opetussuunnitelmia on käynnistynyt Ruotsista 

1955 ja siitä levinnyt muualle läntiseen Eurooppaan 1970- ja 1980-luvuilla. 

Kehityskulku on jatkunut aina 2000-luvulle. Seksuaalikasvatuksen ydin on elänyt 

aikojen saatossa, mutta tietyt linjat ovat pysyneet samoina (Sexuality education, 

2016.) Euroopassa seksuaalikasvatus on kuulunut koulujen opetusohjelmiin jo yli 

50 vuoden ajan eli verrattain varsin pitkään. Euroopan eri maat ovat kuitenkin 

hyvin vähän hyödyntäneet toistensa opetusohjelmia ja toimintaperiaatteita osana 

kehitystyötä. Tämän taustalla voi olla kieli- ja kulttuurierot, sillä suurin osa 

asiakirjoista ja tutkimuksista on tehty kansallisiin tarkoituksiin eikä niitä ole 

käänetty kansainvälisiin julkaisuihin (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010.) 

Aiemmat sukupolvet ovat kokeneet seksuaalisuuden pelon ja himon välisenä 

ristiriitana. Seksuaalisuus koettiin ominaisuutena, joka piti tukahduttaa häpeän, 
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synnin ja raskaaksi tulemisen pelossa. 1960-luvulla ehkäisypillerien myötä 

raskaudet ja seksuaalinen nautinto pystyttiin erottamaan toisistaan. Yhä edelleen 

olemassa olevat sukupuoliroolit olivat menneinä vuosikymmeninä 

konkreettisempia ja selvärajaisempia. Seksuaalisuuden ja sukupuolten yllä on 

ollut ja on vieläkin paljon myyttejä. Kasvatustyöllä näitä myyttejä voidaan murtaa 

(Cacciatore, 2005, s.148.)  

 

 

2.2 Seksuaalisuus 

Seksuaalisuus alkaa ihmiselämän alusta ja päättyy vasta kun ihmiselämäkin 

päättyy. Seksuaalisuus on luonnollinen osa ihmisen elämää ja se on inhimillinen 

terveyden ja hyvinvoinnin osa-alue. Keskeistä seksuaalisuudessa on myös 

ihmisen tapa kokea itsensä, joko naisena, miehenä, inter- tai transsukupuolisena 

ja tai jotain näiden määritelmien ulkopuolelta (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2010, 

s.25.) Oman seksuaalisuutensa tiedostaminen tapahtuu ihmisillä eri ikäisinä. 

Toisilla se voi tapahtua jo hyvinkin varhain, joten opettajan on hyvä tiedostaa 

alakoulussakin voivan olla seksuaalivähemmistöön kuuluvia oppilaita. Toisaalta 

vaikkei lapsi tiedostaisi sitä vielä alakoulussa, merkityksellistä myöhemmin on se, 

miten asiaa on käsitelty ja mitä tietoa on annettu ja minkälaisessa 

asenneilmapiirissä lapsi on saanut kasvaa (Seta, 2021, s.4.)  

Perusta seksuaalisuuden määrittelylle löytyy arvoista ja ihmiskäsityksestä. 

Ihmiskäsityksestä riippuen seksuaalisuus voidaan nähdä erilaisena ja samoin 

asiat, mitkä liittyvät seksuaalisuuteen. Seksuaalisuus voidaan nähdä 

kolmijakoisena kokonaisuutena, joka koostuu biologisesta, sosiokulttuurisesta ja 

psykologisesta ulottuvuudesta (Bildjuschkin, 2016). Cacciatore (2007, s.178) 

liittää myös seksuaalisuuteen itsetunnon ja itsensä hyväksymisen kokemisen. 

Hän määrittelee seksuaalisuuden olemisena, ei tekemisenä tai jollain tapaa 

mitattavana tapahtumana.  

Seksuaalisuus voidaan jakaa ajattelun, tunteen ja biologian tasolle. Ajattelun 

tasolla seksuaalisuus on arvoja ja asenteita. Siihen liittyy uskomuksia ja 

kuulopuheita, mitä pitäisi olla. Ajattelun tasoon kuuluu myös eettiset ja 
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uskonnolliset periaatteet. Tunteen tasolla seksuaalisuus on nimensä mukaan eri 

tunnetiloja; rakkautta, hellyyttä, nauttimista, itsensä kokemista hyväksi, pelkoa, 

ujoutta, häpeää ja ahdistustakin. Biologian tasolla seksuaalisuus nähdään 

kehitysvaiheiden tehtävinä, vietteinä ja vaistoina, fyysisen nautinnon tavoitteluna 

sekä lisääntymisenä (Cacciatore, 2007, s.179.) Bildjuschin ja Ruuhilahti (2008, 

s.12) lisäävät edellä mainittujen määritelmien lisäksi myös sosiaalisen 

ulottuvuuden, johon kuuluu eri ihmissuhteiden muodot sekä henkisen 

ulottuvuuden kykynä viehättyä toisesta ihmisestä, luottaa ja uskaltaa. 

Kaasinen (2016, s.292) on kirjassaan määritellyt sukupuolen ja seksuaalisuuden 

moninaisuutta seuraaviin käsitteisiin: Biologinen sukupuoli, sosiaalinen 

sukupuoli, juridinen sukupuoli, sukupuoli-identiteetti, sukupuolirooli, seksuaali-

identiteetti ja seksuaalinen suuntautuminen. Biologinen sukupuoli on syntymässä 

määritelty, sosiaalinen sukupuoli on sukupuoli, joka opitaan yhteiskunnan 

normien ja odotusten välityksellä, juridinen sukupuoli on se, mikä on nähtävissä 

henkilön passista ja henkilötunnuksesta. Sukupuoli-identiteetti on henkilön oma 

kokemus sukupuolestaan, se voi hahmottua ihmiselle hyvin eri ikävaiheissa. Se 

voi myös muuttua elämän kuluessa. Sukupuolirooli taas on käyttäytymistä, jolla 

henkilö ilmaisee omaa sukupuoltaan. Usein nämä roolit ovat sosiaalisen 

sukupuolen mukaisia ja ne ovat erilaisia riippuen yhteisöstä ja kulttuurista. 

Seksuaali-identiteetti on henkilön oma kokemus omasta seksuaalisuudestaan ja 

seksuaalinen suuntautuminen kertoo, kehen ihastuu tai kokee vetovoimaista, 

emotionaalista tai eroottista kiintymystä. 

Seksuaalisia suuntautumisia ovat esimerkiksi hetero, homo, biseksuaali, 

transsukupuolinen ja aseksuaali. Hetero tuntee seksuaalista, 

romanttista/emotionaalista vetoa eri sukupuolta olevaa kohtaan, kun taas 

homoseksuaali tuntee vetoa samaa sukupuolta olevaan. Biseksuaali tuntee 

tällaista vetoa sukupuolesta riippumatta. Bi sanan kanssa käytetään rinnakkain 

myös termiä pan, joka tarkoittaa pitkälti samaa. Transsukupuolinen ei koe 

sukupuoltaan yksiselitteisesti syntymässä määritellyn sukupuolen mukaan. 

Transsukupuolisten kohtaamisessa on tärkeää kohdata hänet oikeassa, 

kokemassaan sukupuolessa. Aseksuaali ei koe juuri lainkaan tai kokee vain hyvin 

vähän seksuaalista vetovoimaa toista henkilöä kohtaan, emotionaalista 
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vetovoimaa hän voi tuntea mitä sukupuolta kohtaan tahansa (Kihlström, 2020 

s.243.)  

Lisäksi sukupuoli-identiteettiä ja sukupuolen ilmentämistä kuvaavat mm. termit 

intersukupuolinen, muunsukupuolinen ja cissukupuolinen. 

Intersukupuolisuudella tarkoitetaan tilaa, jossa lapsella ei ole yksiselitteisesti 

pelkästään tyttö- tai poikatyypillisiä piirteitä. Toiset kokevat sen omaksi 

identiteetikseen, toiset ei. Muunsukupuolisuus kuvastaa identiteettiä, joka ei 

yksiselitteisesti ole nais- tai miesidentiteettiä. Cis taas kertoo ihmisestä, joka 

kokee omakseen sen sukupuolen, johon hänet on syntymässä määritelty 

(Kihlström, 2020, s.246.) 

 

 

2.3 Seksuaalikasvatus 

Ihminen identiteettinsä, minäkuvansa ja seksuaalisuutensa kanssa kehittyy ja 

muuttuu läpi eliniän tulematta koskaan siinä varsinaisesti valmiiksi. Siksi 

seksuaalikasvatuskin läpi elämän on tärkeää (Bildjuschin ja Ruuhilahti, 2008, 

s.10.) Myös Eurooppalaiset seksuaalikasvatuksen standardit ovat määritelty siitä 

näkökulmasta, että seksuaalikasvatus alkaa jo heti lapsen syntymästä lähtien 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010 s.11).  

Seksuaalikasvatus antaa lapsille tietoja, taitoja ja opettaa positiivisia arvoja, 

joiden kautta omaa seksuaalisuuttaan oppii tuntemaan ja ymmärtämään.  

Seksuaalikasvatus auttaa lapsia valintojen tekemisessä, jotka parantavat heidän 

elämänlaatuaan ja ohjaa osaltaan yhteiskuntaa oikeudenmukaiseen ja 

myötätuntoiseen suuntaan (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2010, s.19.) 

Seksuaalikasvatusta tapahtuu eri tilanteissa, eri ihmisten ja eri yhteisöjen kanssa. 

Seksuaalikasvatus voidaan jakaa viralliseen ja epäviralliseen 

seksuaalikasvatukseen. Epävirallista seksuaalikasvatusta antavat vanhemmat, 

sukulaiset, kaverit ja muuta lapsen elämässä olevat aikuiset. Nykypäivän 

modernissa yhteiskunnassa tämä ei kuitenkaan riitä vaan tarvitaan myös virallista 
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seksuaalikasvatusta, jota esimerkiksi koulun antama seksuaalikasvatus edustaa 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010, s.21.) 

 

 

Tässä Väestöliiton (2002) kuviossa on esitelty kaikki seksuaalikasvatuksen eri 

osa-alueet.  

 

 

Noin vuosituhannen alusta seksuaalikasvatus terminä on vakiinnuttanut 

paikkansa. Sitä ennen käytettyjä termejä olivat mm. ihmissuhde- ja 

sukupuolikasvatus ja sukupuolikasvatus (Liinamo, 2005, s.24.). 

Englanninkielinen vastine ”sex education” omaa pidemmät perineet. Toisaalta 

Suomessa käytetyllä ihmissuhdekasvatus-termillä haluttiin pitää ihmissuhteet 

osana seksuaalikasvatusta (Kontula & Meriläinen, 2007, s.9). Seksuaalikasvatus 

on osa lasten ihmisoikeuksia. Lapsella on oikeus saada avointa, monipuolista ja 
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oikeanlaista tietoa seksuaalisuudesta ikäkauden mukaisesti. Jotta lapsen 

seksuaalisuus voisi kehittyä rauhassa ja turvallisesti, tulisi seksuaalikasvatus 

aloittaa jo esi- ja alkuopetuksessa (Kaasinen, 2006, s.289.) 

Seksuaalikasvatus voidaan määritellä monin eri tavoin, kapeammin ja laveammin 

ja sitä voidaan tarkastella eri näkökulmista. Selvää on kuitenkin, että tänä päivänä 

seksuaalikasvatus on varsin monimuotoista. Seksuaalikasvatus on osa ihmiseksi 

kasvattamista (Cacciatore, 2007, s.75). Seksuaalikasvatuksessa, kuten 

kasvatuksessa yleensä, kaikkea ei voida selittä yksiselitteisinä faktoina vaan 

kyse on monimutkaisemmasta prosessista. Intuitio, sydämen logiikka ja 

kokemusten tuottama hiljainen tieto ovat myös läsnä (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 

2010, s.154.).  

Seksuaalikasvatuksen yhtenä tavoitteena on terveysosaaminen, johon kuuluvat 

teoreettiset tiedot, käytännön taidot, eettinen vastuullisuus, itsetuntemus ja 

kriittisen ajattelun taidot. Seksuaalikasvatuksen päämääränä on 

seksuaaliterveyttä edistävä terveyskäyttäytyminen, seksuaaliterveys ja hyvä 

elämä (Mantsinen & Maijala, 2015, s.16).  Cacciatore (2005, s.182) sanoo 

laadukkaan seksuaalikasvatuksen olevan terveyttä ja hyvinvointia edistävää ja 

tärkeää oppia turvallisuudentunteen näkökulmasta. Laadukas seksuaalikasvatus 

kehittää oppilaan valmiuksia ottaa vastuuta omasta ja toisen terveyden 

edistämisestä.  

Bildjuschkin (2015) on jaotellut seksuaalikasvatuksen neljään tasoon: 

valistukseen, opetukseen, ohjaukseen ja neuvontaan. Valistuksen ja opetuksen 

suurin ero on niiden dialogisuudessa. Valistuksessa vastaanottajalla ei ole 

mahdollisuutta keskustella tai pyytää tarkennusta saamaansa tietoon, kun taas 

opetus mahdollistaa vuorovaikutteisuuden ja monien eri opetusmenetelmien 

käytön.   

Seksuaalikasvatuksen sisältöihin kuuluvat myös seksuaalioikeudet, jotka ovat 

osa ihmisoikeuksia. Seksuaalioikeuksiin kuuluu mm. oikeus tietoon ja 

koulutukseen, mikä puoltaa hyvin seksuaalikasvatuksen paikkaa osana lasten ja 

nuorten opetus- ja kasvatustyötä (Bildjuschkin, 2015.). Seksuaalioikeudet 

oikeuttavat myös ihmisen päättämään itse omasta avioitumisestaan ja 
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partneristaan. Jokaisella on oikeus seksuaalineuvontaan, ruumiilliseen 

koskemattomuuteen ja seksuaalisuuteen ja lisääntymiseen liittyviin 

terveyspalveluihin (Kontula & Meriläinen, 2007, s.12.) 

Bildjuschkin ja Ruuhilahti (2010, s.26) toteavat seksuaalisuuden olevan yhtä 

yksilöllistä kuin jokainen meistä muutenkin on. Se on kaikille omanlainen, 

kokemuksellinen asia eikä kukaan voi toisen puolesta sitä määritellä. Tämä on 

mielestäni tärkeä arvo ja kivijalka ymmärtää seksuaalikasvatuksessa. Aihe on 

herkkä ja henkilökohtainen ja vaatii opettajalta sensitiivisyyttä.  

Liinamo (2005) on tutkimuksessaan arvioinut seksuaalikasvatusta 

yhteiskunnallisessa kontekstissa terveyden edistämisen näkökulmasta. Tämä ei 

ole keskeinen osa tätä tutkimusta, mutta on tärkeä ymmärtää myös 

seksuaalikasvatuksen yhteiskunnalliset ulottuvuudet. Seksuaalikasvatus on 

väistämättä osa yhteiskuntaa, sen rakenteita ja normeja. 
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3 Seksuaalikasvatus alakoulussa 
 

 

Lapset ovat luontaisesti uteliaita, myös seksuaalisuuden osalta. On tärkeää, että 

heidän kysymyksiinsä vastataan ja uteliaisuuteen suhtaudutaan kiinnostuneesti. 

Kiertely ja aiheen välttely on haitallisempaa kuin siitä puhuminen ikätasoisesti 

(Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2012, s.11.) Seksuaalikasvatus on pääasiassa osa 

terveystiedon oppiainetta, vaikka sitä voi myös sisällyttää muidenkin 

oppiaineiden yhteyteen. Alakoulussa terveystieto kuuluu osaksi ympäristöopin 

oppiainetta, jossa yhdistyvät biologia, maantiede, fysiikka, kemia ja terveystieto 

(Juuti, 2016, s.9).  Alakoulu on ideaali paikka opettaa ja vaikuttaa lasten 

asenteisiin, lisätä tietoa ja tietoisuutta seksuaaliterveydestä (Milton, 2003). 

Muissa maissa seksuaalikasvatus on liitetty myös vaihtelevasti joko 

yhteiskuntaopin, filosofian, kansalaistaidon, uskonnon tai liikunnan oppiaineisiin 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010, s.12). Tämä kuvaa hyvin 

seksuaalikasvatuksen moniulotteisuutta, siksi sitä on hankala liittää suoraan vain 

yhteen oppiaineeseen. 

Kuten jo aiemmin todettua, seksuaalisuus on osa ihmisyyttä syntymästä saakka. 

Lapsen seksuaalisuus on kuitenkin eri asia kuin nuoren tai aikuisen 

seksuaalisuus. Se on läheisyyttä, tykkäämistä, hyviä tapoja, uteliaisuutta, tiedon 

saantia ja itsemääräämisoikeuden oppimista. Se on myös oman ja toisen kehon 

tutustumista ja vertailua sekä tunteiden opettelua, tunnistamista ja niiden 

hallintaa (Kaasinen, 2016, s.287.) 

Koulun ja etenkin alakoulun tehtävä ei siis ole antaa ainoastaan opetusta 

lisääntymiseen liittyvissä asioissa, vaan kokonaisuus on paljon laajempi ja 

monimuotoisempi. Hyvä seksuaalikasvatus vahvistaa lapsen itsetuntoa ja 

kehonkuvaa. Hyvä seksuaalikasvatus tukee lapsen tervettä kasvua ja kehitystä 

niin, että hän oppii arvostamaan ja kunnioittamaan itseään ja muita (Kaasinen, 

2016, s.287.) Seksuaalikasvatuksen tulisi edetä samoin kuin muunkin 

kasvatuksen, ikävaihe kerrallaan kohti itsenäisiä ja turvallisia valintoja toisia 

ihmisiä kunnioittaen (Kihlström, 2020, s.24). 
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Kaasinen (2016, s.288) toteaa, että seksuaalikasvatuksesta alakoulussa 

voitaisiin käyttää myös termiä kehotunnekasvatus. Se kuvastaa hyvin alakoulun 

seksuaalikasvatuksen sisältöjä. Kehotunnekasvatus on nimensä mukaisesti 

puhetta kehosta ja tunteista. Pienten lasten seksuaalisuus on paljon omaan 

kehoon tutustumista ja tunteiden opettelua ja säätelyä. Se on myös tykkäämistä 

ja läheisyyttä, mielihyvää ja tiedonhalua. Kehotunnekasvatus opettaa myös 

sopivuussääntöjä ja itsemääräämisoikeutta. Se vahvistaa itsearvostusta ja sen 

tavoite onkin nimenomaan tähdätä myönteiseen kehoitsetuntoon ja kehonkuvaan 

ja samalla oppia arvostamaan ja kunnioittamaan erilaisuutta ja erilaisia kehoja 

ympärillään. Tunteet ovat osa lapsen kehitystä ja tunteet tuntuvat kehossa, tätä 

nimitetään kehotunteen kehittymiseksi. Kehotunnekehityksen tukeminen 

edesauttaa myönteiseen minä- ja kehonkuvaan kasvamista (Väestöliitto, 2020a.) 

Turvataidot, johon sisältyy mm. koskettamisen rajojen opettelu on osa alakoulun 

seksuaalikasvatuksen sisältöjä. Niin sanottu uimapukumalli, josta Väestöliitto on 

tehnyt julisteita kouluihin (ja päiväkoteihin) on toimiva menetelmä asian 

opetteluun. Malli perustuu ajatukseen, että kaikki uimapuvun peittämät alueet 

ovat kiellettyjä muilta paitsi ihmiseltä itseltään (Kaasinen, 2016, s.288.). 

Seksuaalikasvatuksessa limittyvät käsitykset hyvästä ja pahasta, normaalista ja 

epänormaalista, hyväksyttävyydestä ja sopimattomuudesta, terveestä ja 

sairaasta käyttäytymisestä, hyväksikäytöstä ja myös poliittisesta, 

yhteiskunnallisestä tai uskonnollisesta vallankäytöstä (Kaasinen, 2016, s.290). 

Seksuaalikasvatus on kuitenkin vielä nähtävä melko tuoreena oppisisältönä 

alakoulussa, joten linjat hakevat edelleen muotoaan. WHO:n strategiat, 

standardit ja ohjelmat auttavat tässä prosessissa (Kaasinen, 2016, s.294).  

 
 
 
 
 

3.1 Alakouluikäisen seksuaalisuus 

Koululaisen seksuaalisuutta ja sen kehitystä kuvaa hyvin sanat keskeneräisyys, 

epävarmuus ja hämmennys (Cacciatore, 2005, s.149). Alakoululaisen 
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seksuaalisuuden kehittyminen on itsenäistymisen alkutaivalta ja myös herkkää ja 

haavoittuvaista aikaa. 7–10- vuotias lapsi astuu kodin ulkopuoliseen maailmaan 

koululaisena ja maailma muuttuu lapsen näkökulmasta aika uudenlaiseksi. Perhe 

on lapsen kasvun perustus, mutta myös kaverit koulussa tai harrastuksissa ovat 

tärkeitä yhteisöjä. Lapsi tarvitsee tervetulleen tunteen näissä eri yhteisöissä, hän 

on arvokas, kaivattu ja pidetty. Koulumaailmassa lapsi kasvaa ja kehittyy 

valtavasti ikäistensä kautta. Halutaan kuulua joukkoon, oppia säännöt ja keinot 

toimia. Tässä kohtaa hyväksytyksi tulemisen kokemus on erityisen tärkeää. 

Kaveriyhteisöissä erilaisten ihmisten kanssa toimiessa lapsi havainnoi millaisia 

muut ovat ja millainen minun ”kuuluu olla” (Cacciatore, 2007, s.154–155.).  

Vaikka itsenäistyminen kuuluu alakoululaisen kasvun ja kehityksen vaiheisiin, 

sen oppiminen ei tarkoita yksinoloa. Ennen irtautumista, täytyy voimakkaasti 

kuulua johonkin. Pienellä alakoululaisella on vahva usko maailman hyvyyteen ja 

lapsi voi olla vieraankin aikuisen johdateltavissa. Tämän vuoksi lapsi tarvitsee 

vielä paljon suojelua ja turvaa osakseen. Itsenäistymistä tukee vahva itsetunto, 

johon tarvitaan aikuisen huomiota, kannustusta, leikkimistä, huumoria, tarinointia 

ja tavallista arkea (Cacciatore, 2007, s.157.). Keskeistä on myös vastata lapsen 

esittämiin kysymyksiin rehellisesti. Jos lapsi kokee kysymyksenä olleen väärä tai 

huono aikuisen mielestä, voi syntyä syyllisyyden tunteen kokemista (Bildjuschin 

& Ruuhilahti, 2008, s.40). 

Myöhemmin 11–13-vuotiaana seksuaalinen herääminen tuottaa usein suuria 

tunteita, kun oman kehon ja oman elämän hallinta ja itsenäistyminen kasvavat ja 

kehittyvät. Läsnä on silti usein valtava hämmennys ja ristiriitaisuus. 

Hormonitoiminta aiheuttaa tunnetilojen voimistumista ja muutoksia kehossa, 

mikä voi luoda lapsessa epävarmuutta ja huolta. Tytöillä muutokset kehossa 

alkavat usein jo 8–10-vuotiaana, pojilla useimmiten 9–11-vuotiaana. Kehon 

muutokset tapahtuvat hyvin nopeassa tahdissa, mutta mieli tarvitsee enemmän 

aikaa. Kehitys on kuitenkin yksilöllistä, toiset kypsyvät aikaisemmin kuin toiset ja 

alakoulussa lasten kehitysvaiheet voivat olla hyvinkin kaukana toisistaan. Se voi 

asettaa haasteita kaveriporukoissa ja muissa ryhmissä, jolloin ympärillä olevien 

aikuisten tulisi olla tarkkoina ja herkästi tarjota tukea. Lapsi tarvitsee myös tukea 

ja tietoa muuttuneesta kehostaan ja hyväksyntää vieraassa tilanteessa. Kun asiat 
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tuntuvat luonnollisilta, epämukavuus ja nolous eivät nouse keskiöön (Cacciatore, 

2007, s.158–159.). 

Lapset huomaavat jo varhain miehen ja naisen fyysiset erot. Mikäli lapsen oma 

kokemus omasta seksuaalisuudesta on jotakin muuta kuin mitä yleisesti 

odotetaan tai ajatellaan, voi se olla varsin hämmentävää. Nykyään on jo tietoa ja 

puhutaan enemmän sukupuolen kokemuksesta ja sen moninaisuudesta, mutta 

edelleen lapsi, joka kokee olevansa epätyypillinen, on suuressa riskissä sairastua 

mielenterveysongelmiin tai joutua kiusatuksi (Kaasinen, 2016, s.293.). 

Seksuaaliterveys on tärkeä osa ihmisen hyvinvointia. Se on kykyä huolehtia 

itsestä ja nauttia omasta itsestään. Seksuaaliterveyteen kuuluu seksuaalinen 

kehitys kokonaisuudessaan sekä sukupuolielimiin- ja elämään liittyvät asiat. 

Seksuaaliterveys voi vahingoittua pysyvästikin riskikäyttäytymisen seurauksena. 

Siksi ennaltaehkäisevä seksuaalikasvatus ja asennekasvatus ovat ensisijaisen 

tärkeää (Cacciatore, 2005, s.152.). Alakoululaisen kohdalla seksuaaliterveys 

tarkoittaa rakennusaineiden kokoamista kohti aikuisiän seksuaalisuutta, tarvetta 

läheisyyteen ja ihailuun, oman kehon arvon ja vuorovaikutustaitojen opettelua, 

minäkuvan ja itsetunnon kehittymistä, oppia saamaan lohtua, turvaa ja nautintoa 

omasta kehosta, fantasiamaailman ymmärrystä, sisäistämään ihmissuhteiden 

vastuut ja velvollisuudet sekä seksuaalisten teemojen prosessointia (Cacciatore, 

2005, s.154.). 

 

 

 
 

3.2 Opettaja seksuaalikasvattajana 

 

Koulun, vanhempien ja kavereiden lisäksi nyky-yhteiskunnassa ja 

digitalisoituneessa maailmassa lapset saavat yhä enemmän tietoa 

seksuaalisuudesta median eri muodoissa. Opettaja koetaan uskottavaksi ja 

luotettavaksi lähteeksi oppilaiden keskuudessa (Milton, 2003.). 

Seksuaalikasvattajana opettajalla on tärkeä ja keskeinen rooli. Opettajan oma 

asenne, myönteinen ja luonteva suhtautuminen ovat ominaisuuksia, jotka luovat 
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turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin (Bildjuschkin, 2016.). Opettajan tärkeä 

tehtävä on ajatteluttaa oppilaitaan, haastaa heitä ja kannustaa keskusteluun. 

Seksuaalikasvatus on parhaimmillaan yhdessä löytämistä ja oppimista, 

itsestäänselvyyksien ravistelua ja vaihtoehtojen pohtimista (Bildjuschkin & 

Ruuhilahti, 2010, s.152.) Seksuaalikasvattajan kasvatustyön yksi tärkeimmistä 

lähtökohdista on muistaa, ettei seksuaalikasvatus koskaan perustu sukupuoli- tai 

seksuaalisuusoletuksiin (Klemetti ja Raussilehto, 2016, s.46). 

Tytöt ja pojat kehittyvät usein hieman eri tahtiin ja sen myötä erilaiset tarpeet 

tulee ottaa opetuksessa huomioon. Keskeistä on kuitenkin opettaa oppilaita 

rakentamaan persoonallisuuttaan omien yksilöllisten ominaisuuksien kautta, ei 

sukupuolen (Cacciatore, 2005, s.169.). Vaikka maailma on muuttunut, 

sukupuoliroolit elävät edelleen. Liian suppeat lokeroinnit miesten ja naisten välillä 

rajoittavat lapsen kasvua ja kehitystä (Cacciatore, 2005, s.148–150.) 

Opettajan omat tunteet ovat väistämättä läsnä seksuaalikasvatuksessa. On 

ensisijaisen tärkeää antaa lapsen kasvaa ja kehittyä omassa tahdissaan. 

Aikuinen hyväksyy lapsen seksuaalisuuden sellaisena kuin se on tai ilmenee 

((Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2012, s.18.). Opettajan on myös tärkeä olla sinut 

seksuaalikasvatuksen terminologian kanssa, jotta osaa puhua niistä 

luonnollisesti (Milton, 2003). 

Vallitsevat normit vaikuttavat ja ohjaavat toimintaamme. Oletuksia, käsityksiä ja 

johtopäätöksiä luodaan helposti ulkomuodon, nimen, ihonvärin tai pukeutumisen 

perusteella. Usein nämä nopeasti ja ohuilla tiedoilla muodostetut käsitykset 

voivat osoittautua vääriksi. Omien olettamusten syntymistä voi tarkastella ja voi 

myös opetella olemaan olettamatta. Usein edellä mainitun kaltaiset olettamukset 

eivät edes ole mitenkään tärkeitä itse asian kannalta. Sukupuolesta, 

kansalaisuudesta, ihmisen seksuaalisesta suuntautumisesta, uskonnosta ja 

toimintakyvystä tehdään myös helposti päätelmiä. Yhteiskunnan normit 

säätelevät paljon sitä, miten ihmiset kohdataan. Siksi normikriittisellä asenteella 

voidaan vähentää syrjintää ja lisätä ihmisten välistä tasa-arvoa (Bildjuschin, 

2015, s.14.) Siksi opettajankin on hyvä tarkastella omia normikäsityksiään. 
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Suurin este hyvällä seksuaalikasvatukselle Cacciatoren (2007, s.43) mukaan on 

pelko. Pelätään omaa osaamattomuutta, pelätään nolatuksi tulemista ja kritiikin 

kohteeksi joutumista. Opettajat usein eivät luota itseensä seksuaalikasvattajina 

ja kokevat olevan epäpäteviä pitämään seksuaalikasvatusta (Johnsson, Sendall 

& McCuaig, 2014). Aihe tulee hyvin lähelle ihmistä itseään ja omaa 

maailmankuvaa sekä arvoja. Tällöin myös olettamuksia tulee helposti tehtyä, 

mutta siitäkin voi opetella pois. Olettamukset saattavat liittyä kulttuuriin, 

sukupuoleen tai ulkonäköön. Nämä taas nousevat usein yleisistä normeista. 

Opettajan normikriittisyys auttaa tunnistamaan omaa normatiivisuutta ja sitä 

kautta vähentää kaikenlaista syrjintää (Bildjuschin, 2015, s.14.) 

Jotta edellä mainitut esteet saataisiin raivattua laadukkaan seksuaalikasvatuksen 

tieltä, tulisi Bildjuschkinin ja Ruuhilahden mukaan (2010, s.151) opettajan 

pysähtyä pohtimaan omia arvojaan, ihmiskäsitystään ja millaista kuvaa lähtee 

seksuaalisuudesta oppilaidensa kanssa rakentamaan. Opettajalla tulee olla 

vankka aineosaaminen eli tässä tapauksessa paljon tietoa seksuaaliterveydestä, 

mutta opettajan tulee myös viihtyä seksuaalikasvattajan roolissa. Opettajan tulee 

tuntea ihmisen eri kehitysvaiheet, niin fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset kuin 

henkisetkin. Ajankohtaisten asioiden seuraaminen, uudistuminen ja kulttuurinen 

tuntemus ovat yhtä lailla tärkeitä ominaisuuksia opettajalle. Kontulan ja 

Meriläisen (2007) tutkimuksessa käy ilmi, että koulussa annettu 

seksuaalikasvatus on yhteydessä oppilaiden seksuaalitietoihin, mikä puoltaa 

seksuaalikasvatuksen paikkaa kouluopetuksessa.  

Mäkinen ja Teikari (2013) tekivät tutkielmassaan huolestuttavan havainnon 

luokanopettajien valmiuksista opettaa seksuaalikasvatuksen teemoja 

alakoulussa. Kansainväliset standardit ja opetussuunnitelmien tavoitteet eivät 

vastaa opettajien koulutuksessaan saamaa valmiutta ja näin ollen vaikuttaa 

seksuaalikasvatuksen laatuun. Toisaalta taas opettajien osallistuminen 

täydennyskoulutukseen ei näy oppilaiden seksuaalitieto-osaamisessa (Kontula & 

Meriläinen, 2007, s. 131). WHO:n laatimissa eurooppalaisissa standardeissa 
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(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010, s.32) todetaan opettajien tarvitsevan 

hyvää ja riittävää koulutusta seksuaalikasvatuksen antamiseen. Tämän 

puuttuminen ei saa olla syy seksuaalikasvatuksen vähäiselle tai jopa 

olemattomalle osuudelle koulussa. 

Barr ja kumppanit (2014) tutkivat opettajille kehitettyä ohjelmaa, joka oli kehitetty 

seksuaalikasvatuksen tueksi ja valmistamaan opettajia siihen. Mitä valmiimpi ja 

koulutetumpi opettaja on, sitä paremmat eväät hänellä on antaa 

seksuaalikasvatusta. Opettajan on myös tärkeää tunnistaa oppilaistaan millaista 

tietoa oppilaat tarvitsevat ja suunnitella opetus sen mukaan. Samankaltaisia 

ajatuksia nousee esiin seksuaalikasvatuksen standardeista (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, 2010, s.30), jossa keskeisenä tekijänä pidetään opettajien 

avoimuutta, uteliaisuutta ja innokkuutta seksuaalikasvatusta kohtaan. Näin 

opettajista saadaan hyviä seksuaalikasvattajia. 

Collier-Harris, C. ja Goldman, J. (2017) tutkivat mahdollisuuksia kehittää 

opettajan erityisosaamista seksuaalikasvatuksen saralla. Heidän mukaansa juuri 

missään maissa ei ole standardoituja käytänteitä ja malleja 

seksuaalikasvatukselle ja sellaiselle olisi tarvetta. Kuten aiemmin todettu, myös 

seksuaalikasvatuksen Eurooppa tasoiset standardit penäävät 

yksityiskohtaisempia suunnitelmia (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010, s.30). 

 

 

3.3 Seksuaalikasvatus opetussuunnitelmassa 

 

Suomessa seksuaalikasvatus on opetussuunnitelman perusteissa ympäristöopin 

oppiaineen alla lomittuen terveystiedon ja biologian tiedonaloihin. Seksuaalisuus 

olisi kuitenkin hedelmällinen aihe käsitellä myös kaikkien ympäristöopin 

tiedonalojen näkökulmista (Kaasinen, 2016, s.287).  

1–2 vuosiluokkien osalta opetussuunnitelma (POPS 2014) sanoo seuraavaa:  
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“Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon 

osista ja elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja 

kehityksestä pääpiirteissään. Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin 

edistämistä kuten itsensä ja muiden arvostamista ikäkauden mukaisesti.”  

Tunnetaidot, oman kehon ja elimistön toiminta ovat keskeisiä sisältöjä kahdella 

ensimmäisellä vuosiluokalla kuten Kaasinenkin (2016, s.287) toteaa. Euroopan 

seksuaalikasvatuksen standardeissa (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010, 

s.30) sanotaan, että opetussuunnitelmissa ja opetuksessa seksuaalikasvatusta 

tulisi käsitellä yksityiskohtaisesti. Suomalainen opetussuunnitelma jättää aika 

paljon väljyyttä opettajan omalle tulkinnalle, mutta tämä ei ole yksin 

seksuaalikasvatuksen piirre vaan liittyy suomalaiseen koulujärjestelmään 

yleisestikin.  

 3–6 vuosiluokkien osalta opetussuunnitelmaan (POPS 2014) on kirjattu näin:  

“Sisältöjä valitaan siten, että ne liittyvät ihmisen rakenteeseen ja keskeisiin 

elintoimintoihin sekä ihmisen kasvun ja kehityksen eri vaiheisiin. Sisällöissä 

kiinnitetään huomiota kehityksen ajankohtaisiin muutoksiin ja niiden yksilöllisen 

luonteen ymmärtämiseen. Käsitellään ikäkauden mukaisesti seksuaalista 

kehitystä ja ihmisen lisääntymistä. Harjoitellaan tunnistamaan oman kehon ja 

mielen viestejä ja tiedostamaan omia ajatuksia, tarpeita, asenteita ja arvoja. 

Perehdytään terveyden osa-alueisiin ja voimavaroihin, arjen terveystottumuksiin, 

mielenterveystaitoihin, sairauksien ehkäisyyn ja itsehoitotaitoihin. Lisäksi 

harjoitellaan tunteiden tunnistamista, ilmaisua ja säätelyä. Tunnistetaan omaa 

oppimista tukevia asioita.”  

Perusopetuksen arvoperustaan on kirjattu ajatuksia oppilaan arvokkuudesta ja 

ainutlaatuisuudesta, oikeudesta hyvään opetukseen ja oikeudesta osallisuuden 

kokemukseen. Koulutyössä oppilas rakentaa omaa identiteettiään, 

ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa, katsomustaan ja paikkaansa maailmassa 

luoden samalla suhdetta itseensä ja ympäristöönsä (POPS 2014, s.15.) Tämä 

arvoperusta on toki pohjana kaikelle opetukselle koulussa, mutta liittyy vahvasti 

seksuaalikasvatukseen, joten siksi se on tässä yhteydessä erikseen esitelty.  
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Opetussuunnitelman perusteissa (POPS, 2014, s.16) mainitaan myös erikseen 

ihmisyys, sivistys, tasa-arvo ja demokratia. Näitä teemoja pääsee 

seksuaalikasvatuksessa hyvin lähelle.  

“Sivistynyt ihminen pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä 

arvostaen. Hän osaa käyttää tietoa kriittisesti. Sivistykseen kuuluu myös 

pyrkimys itsesäätelyyn ja vastuunottoon omasta kehittymisestä ja 

hyvinvoinnista.” (POPS, 2014, s.16.). 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (2010, s.30) toteaa, että WHO:n laatimien 

standardien mukaan seksuaalikasvatuksen perusedellytyksenä on selkeä tila 

sille opetussuunnitelmissa ja sitä tulisi käsitellä yksityiskohtaisesti. Sen lisäksi 

koulun ja viranomaisten tulisi huolehtia seksuaalikasvatuksen toteutumisesta. 

 

 

3.4 Seksuaalikasvatus maailmalla 

Seksuaalikasvatusta ja sen toteutumista on tutkittu myös maailmalla ja 

seksuaalikasvatuksen merkitys on tunnustettu useissa maissa. Tässä luvussa 

esittelen lyhyesti joitakin keskeisiä löydöksiä kansainvälisestä tutkimuksesta 

seksuaalikasvatuksen saralla. 

Isossa-Britanniassa seksuaalikasvatus (Sex and Relationships Education, SRE) 

on ollut lakisääteistä vuodesta 2017 alkaen. Taustalla on ollut huoli lasten ja 

nuorten lisääntyneistä seksuaalisista hyväksikäyttötapauksista (Newby & 

Mathieu-Chartier, 2017.) Siitä huolimatta seksuaalikasvatus alakouluissa on vielä 

suhteellisen suppeaa eikä tässä kohtaa ole tietoa miten lakimuutos on 

opetukseen vaikuttanut (Newby & Mathieu-Chartier, 2017). 

Lakimuutoksen myötä Isossa-Britanniassa lanseerattiin ”Spring fever”- niminen 

seksuaalikasvatusohjelma, jonka avulla valituissa kouluissa opettajat opettivat 

seksuaalikasvatuksen sisältöjä. Opettajien kokemukset olivat pääasiassa erittäin 

hyviä ja osan ennakkoluuloista huolimatta valtaosa huomasi 
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seksuaalikasvatuksen tärkeyden ja sen positiiviset vaikutukset. Moni esimerkiksi 

jännitti oppilaiden suhtautumista, mutta totesikin sen turhaksi (Newby & Mathieu-

Chartier, 2017.) 

Australiassa Jan Milton (2003) on tutkinut alakoulun opettajien kokemuksia 

seksuaalikasvatuksesta ja mitkä teemat opettajat kokevat vaikeiksi puhua tai 

ottaa esille oppilaiden kanssa. Miltonin (2003) mukaan opettajat kaipaavat 

edelleen lisää koulutusta aiheesta, jotta kynnys puhua avoimesti madaltuisi ja 

opettajat kokisivat olevansa enemmän mukavuusalueella tämän aiheen parissa. 

Tutkimuksessa haastatellut opettajat havaitsivat kaikille sukupuolille yhteisen 

seksuaalikasvatuksen mahdollistavan toinen toisiltaan oppimisen ja 

kunnioittavan asenteen ja ilmapiirin syntymisen yhteisen ymmärryksen kautta 

(Milton, 2003, s.17.) 

Kreikka on yksi maailman suurimmista valtioista mitä tulee aborttien lukumäärään 

vuositasolla, lähes 300 000 aborttia vuodessa. Useat aborteista tehdään teini-

ikäisille tytöille. Tietoisuus seksuaalikasvatuksesta on riittämätöntä (Gerouki, 

2008.) Geroukin (2008) tekemä tutkimus osoittaa seksuaalikasvatuksen olevan 

kreikkalaisten opettajien keskuudessa vaikeaa ja aiheet koettiin monesti tabuksi. 

Opettajat kokivat myös koulutuksen aiheesta riittämättömäksi. Tärkeiden ja 

uusien asioiden käytäntöön saaminen vaatii lisätietoa ja koulutusta. Joukossa oli 

myös muutamia opettajia, jotka olivat kiinnostuneita opettamaan 

seksuaalikasvatusta, mutta kokivat saatavilla olevan materiaalin vähäiseksi 

(Gerouki, 2008.) 

Itävallassa tehty tutkimus alakoulun seksuaalikasvatuksesta antaa niin ikään 

samankaltaisia tuloksia. Sekä opettajat, että vanhemmat pitävät aihetta tärkeänä. 

Opettajat kuitenkin vielä enemmän kuin vanhemmat. Lisäksi opettajat kaipaavat 

lisäkoulutusta, jotta voivat kokea onnistuvansa seksuaalikasvattajina 

laadukkaasti Euroopan yhteisten standardien mukaisesti (Depauli & Plaute, 

2018.) 

Kulttuurierot, arvot ja uskonnolliset vakaumukset tekevät seksuaalikasvatuksen 

teemoista puhumista ajoittain mutkikasta ja luo yhteiskunnallista jännitettä. Silloin 

epävarmuutta voi tulla myös vanhempien ja opettajien välille. Siksi onkin tärkeää 
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murtaa myyttejä ja tuoda esiin seksuaalikasvatuksen vaikutusta kuten lasten 

kohonnutta itsetuntoa (Depauli & Plaute, 2018.) 

Depauli ja Plaute (2018) ovat tutkineet itävaltalaisten opettajien ja vanhempien 

asenteita ja odotuksia seksuaalikasvatuksesta alakouluissa. Tutkimus osoitti 

seksuaalikasvatuksen nauttivan laajaa hyväksymistä ja hyväksyntää. Kaikkia 

seksuaalikasvatuksen sisältöjä pidettiin tärkeinä. Opettajat pitivät erityisen 

tärkeänä sisältöjen tarjoamista lapsille ikätasoisesti pala kerrallaan eikä 

myöhemmällä iällä opettaa kaikkea kerralla. Myös itävaltalaiset opettajat 

peräänkuuluttivat lisää materiaalia opetukseen sekä täydennyskoulutusta. 

Kaiken kaikkiaan seksuaalikasvatus nähdään menetelmänä kasvattaa lapsia ja 

nuoria vastuullisuuteen, terveelliseen elämään ja tietoiseksi kansalaiseksi 

(Goldman, 2010). WHO:n laatimien Euroopan laajuisten standardien taustalla on 

pyrkimys positiiviseen lähestymistapaan seksuaalikasvatuksen osalta, jolloin 

keskityttäisiin ongelmien ja riskien käsittelyn lisäksi myös tarjoamaan lapsille ja 

nuorille merkityksellistä, kiinnostavaa ja hyväksyttävää informaatiota (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos, 2010 s.8). 
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4 Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimuksen tavoitteena on luoda kuvaa alakoulun seksuaalikasvatuksen tilasta 

luokanopettajan näkökulmasta. Toivon tämän tutkimuksen lisäävän tietoa ja 

ymmärrystä asiasta, joka koskettaa meitä kaikkia. Lisäksi toivon tämän 

madaltavan kynnystä puhua asioista asioina, ikätasoisesti tietenkin sekä riisuvan 

tabuja, jotka edelleen ovat osa seksuaalisuus keskustelua. Jokaisella lapsella on 

oikeus ikätasoiseen seksuaalikasvatukseen, joten on tärkeää lisätä tietoisuutta, 

jotta kaikilla olisi mahdollisuus oppia ja saada tietoa turvallisessa ja 

sensitiivisessä ympäristössä. 

Tutkimuskysymykset:  

• Miten hyvin opettajat tuntevat seksuaalikasvatuksen sisällöt ja 

miten ne näkyvät opetuksessa? 

• Miten opettajat kokevat seksuaalikasvatuksen alakoulussa? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Tämä tutkimus on laadullinen sisällönanalyysi tutkimus. Sisällönanalyysissa 

keskeistä on löytää aiheet ja teemat, jotka nousevat aineistosta. Aineiston 

kielellinen tai muu ilmaisun muoto ei ole systemaattisessa tarkastelussa tässä 

metodissa. Sisällönanalyysi sopii mm. kirjoitettujen tekstien, haastattelujen, 

nauhoitetun puheen ja ääni- ja kuva-aineistojen analysointiin. Sisällönanalyysi ja 

laadullinen sisällönanalyysi eroavat toisistaan siten, että sisällönanalyysissa 

voidaan laajoja aineistoa tutkia määrällisin menetelmin (Vuori, 2021.) Tämä 

tutkimus on näin ollen laadullista sisällönanalyysia, jossa koodattu aineisto toimii 

perustana tutkijan havainnoille. Kuitenkin tästä eroavaisuudesta huolimatta 

molemmista menetelmistä käytetään nimitystä sisällönanalyysi (Vuori, 2021). 

Tämä tutkimusmenetelmä sopi mielestäni tähän tutkimukseen, jossa halusin 

saada käsitystä tutkittavasta aiheesta eli seksuaalikasvatuksesta opettajien 

kokemusten kautta. Tutkimuksen aineisto koostuu haastatteluista sekä 

kirjallisuudesta.  

 

Sisällönanalyysi voidaan nähdä yksittäisenä metodina, mutta myös 

teoreettisena raamina. Laadullisessa tutkimuksessa analysointityylit voidaan 

karkeasti jaotella kahteen osaan. Toisessa teoria ohjaa analyysia vankemmin, 

kun taas toisessa teoria ei suoraan ohjaa, mutta analyysiin on sovellettavissa 

monenlaisia teoreettisia lähtökohtia. Sisällönanalyysi sijoittuu jälkimmäiseen, 

jota tämä tutkimus myös on (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.103.) 
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5.1 Aineiston keruu 

Kuten todettua, tutkimuksen aineisto on kerätty haastatteluin. Haastattelun 

tarkoitus yksinkertaisuudessaan on saada tietoa jostakin asiasta ja sen 

selvittäminen tapahtuu usein helpoiten kysymällä. Haastattelu voidaan siis nähdä 

keskusteluna, jossa tutkija on aloitteentekijä ja keskustelu etenee usein tutkijan 

ehdoilla, kuitenkin niin, että tutkija ja haastateltava ovat vuorovaikutuksessa 

keskenään. Yhä useammin nykyisin haastattelututkimuksissa pyritään 

keskustelunomaiseen haastattelutilanteeseen perinteisen kysymys-vastaus-

metodin sijaan (Eskola & Vastamäki, 2015.) 

Haastatteluiden sopiminen ei aina välttämättä ole se yksinkertaisin tehtävä. Siksi 

on hyvä pohtia etukäteen minkä verran haastateltavia yrittää motivoida tai 

suostutella haastateltavaksi, jotta mahdollinen liiallinen suostuttelu ei vaikuta 

epäedullisesti itse haastatteluun. Aihe ja kohderyhmä vaikuttavat prosessiin. 

Jotkut aiheet voivat väistämättä vaatia hieman suostuttelua (Eskola & Vastamäki, 

2015, s.39.) Tämän tutkimuksen aihe varmasti karsi haastateltavia aihepiirin 

sensitiivisyyden vuoksi. Samasta syystä tein myös päätöksen, etten halua 

haastatella ketään läheisiä ystäviä. Viidestä haastateltavasta neljä oli minulle 

täysin tuntemattomia ja yksi ikään kuin puolituttu. 

Eskola & Vastamäki (2015, s.39) myös toteavat haastattelun onnistumiseen 

vaikuttavan millä tavoin haastattelupyyntö saavuttaa haastateltavan. Tähän 

tutkimukseen tavoittelin haastateltavia sähköpostitse sekä tein yhden ilmoituksen 

erääseen opettajien foorumiin sosiaalisessa mediassa. Sähköpostitse tavoitin 

kolme, joiden avulla sain kaksi muuta. Ajankohta tässä tutkimuksessa oli myös 

mielestäni haasteellinen ja tiedostin sen kyllä. Haastattelujen toteutus tapahtui 

toukokuussa, jolloin opettajat usein ovat varsin työllistettyjä kevään arviointien 

kanssa ja ehkä jo odottaen kesälomaa. Tämän lisäksi erityisjärjestelyjä vaatinut 

koronakevät vaikutti varmasti kiinnostukseen osallistua mihinkään ylimääräiseen. 

Haastattelin tätä tutkimusta varten viittä luokanopettajaan. Haastatteluja 

tehdessä maamme oli osin vielä koronaviruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa, 

joten annoin haastateltavien itse valita toteutettiinko haastattelu kasvokkain 
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fyysisesti samassa tilassa vai verkkoyhteyksien välityksellä etänä. Yhtä lukuun 

ottamatta kaikki haastattelut toteutettiin kasvokkain, maskien takaa tosin. 

Toteutin haastattelun puolistrukturoituna haastatteluna, jota myös 

teemahaastatteluksi kutsutaan. Tällaisessa haastattelussa on etukäteen valitut 

teemat, joista keskustellaan, mutta itse haastattelutilanteessa on paljonkin 

väljyyttä ja tutkija voi esittää tarkentavia kysymyksiä ja viedä keskustelua 

eteenpäin uusilla kysymyksillä. Esimerkiksi kysymyksiä ei tarvitse esittää 

jokaiselle haastateltavalle tietyssä järjestyksessä tai kaikkia kysymyksiä ei 

tarvitse esittää kaikille. Etukäteen suunnitellut kysymykset kuitenkin perustuvat 

tutkimuksen teoreettiseen viitekehykseen (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.88.) 

Haastattelut pohjautuivat tekemääni haastattelurunkoon, joka koostui 14 

kysymyksestä (liite 1). Taustakysymyksinä tiedustelin sukupuolta ja työvuosien 

määrää. Haastattelukysymykset suunnittelin siten, että ne kulkivat linjassa 

tutkimuskysymysten ja teorian kanssa. Kysymykset mahdollistivat väljän ja 

lavean vastaamisen. Tätä myös painotin tutkittaville ennen haastattelua. Oli 

luvallista ja suorastaan suotavaa puhua paljon ja vastata mahdollisimman 

monipuolisesti. Haastattelumateriaalia kertyi yhteensä reilu 2,5 tuntia. 

Haastateltujen profiilit taustatietoihin perustuen 

Sukupuoli Työvuodet 

  

Nainen 1 

Nainen 9 

Nainen 30 

Nainen  13 

Mies 33 

 

Kirjallisuus ja teoria-aineisto on kerätty kirjastosta ja Helsingin yliopiston Helka-

tietokannasta.  
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5.2 Aineiston analysointi 

 
Analysointimetodiksi valitsin teoriaohjaavan sisällönanalyysin. Tämän 

tutkimuksen analysointia ei voi täysin puhtaasti kutsua teorialähtöiseksi, vaikka 

teoriaan paljon peilaankin, sillä halusin tutkimuksessani nimenomaan tuoda 

luokanopettajien kokemukset näkyviksi. Siksi teoriaohjaava sisällönanalyysi 

kuvaa tätä tutkimusta paremmin. Teoriaohjaavalla sisällönanalyysilla tarkoitetaan 

tapaa, jossa aineisto ja teoria vuorottelevat tutkijan ajatteluprosesseissa (Tuomi 

& Sarajärvi, 2018, s.110.) 

 

Haastattelujen jälkeen litteroin aineistoni tarkasti, hyvin pitkälti sanasta sanaan. 

Litterointivaiheessa sekä itse asiassa jo haastatteluja tehdessä nousi mieleeni 

mahdollisia teemoja, joihin aineistoa voisi analysointivaiheessa jakaa. Tämä 

prosessi eteni ja tarkentui kun aloitin itse litterointien läpikäymisen ja teemojen 

kartoittamisen. Teemoittelu on siis yksi sisällönanalyysin muodoista. Sen 

keskeinen ajatus on tunnistaa tutkimuskysymysten kannalta olennaiset asiat ja 

nostaa tutkimustehtävän kannalta tyypillisiä piirteitä (Kallinen & Kinnunen, 2021.) 

 

Teemoittelu on eräänlaista luokittelua, mutta eroaa kuitenkin luokittelusta siten, 

ettei esimerkiksi sillä kuinka monta kertaa jokin asia aineistossa esiintyy, ole 

keskeistä (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.105). Keräämässäni aineistossa oleellista 

oli juuri se mitä asiasta sanotaan eikä se, kuinka usein sama asia tutkittavien 

sanoissa toistuu. Haastatteluista nousi esiin samoja teemoja, aina hieman eri 

sanoin kerrottuna. Tällöin määrällinen luokittelu ei olisi palvellut tutkimuksen 

tarpeita. 

 

Aloitin aineiston analysoimisen värikoodaamalla litteroitua materiaalia. Tein kaksi 

erilaista värikoodausta. Ensimmäisessä vaiheessa merkitsin ne kohdat, jotka 

vastasivat kuhunkin tutkimuskysymykseen. Määrittelin molemmille 

tutkimuskysymykselle omat värinsä. Toisessa värikoodausvaiheessa etsin 

teemoja, jotka aineistosta nousi. Ne olivat sisältöjen tuntemus, tiedon puute, 

epävarmuus ja luontevuus. 
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6 Tutkimustulokset ja niiden tulkintaa 
 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokset tutkimuskysymyksittäin. Kerron 

minkälaisia vastauksia haastatteluista nousi ja peilaan niitä aiemmin 

esittelemääni teoriaan. Tutkimustulosten tulkinnan rinnalla kulkee haastatteluista 

nousseita suoria lainauksia, jotka tukevat kokonaisuutta ja toivottavasti lisäävät 

sinun, lukijan lukukokemusta ja ymmärrystä tästä tutkimuksesta. Näin aineistoni 

tulee myös hieman konkreettisemmaksi ja lähemmäksi lukijaa. 

 

Miten hyvin opettajat tuntevat seksuaalikasvatuksen sisällöt ja miten ne 

näkyvät opetuksessa? 

Tämän tutkimuksen perusteella sisällöt, joita opettajat alakoulun opetukseen 

sisällyttävät ovat hyvin samankaltaisia kaikilla. Paljon löytyi sisältöjä ikään kuin 

niistä teemoista, jotka perinteisesti seksuaalikasvatukseksi mielletään kuten 

biologian näkökulmasta ihmiskehon osien nimeäminen ja lisääntyminen ja 

murrosiän muutokset kehossa. Seksuaalikasvatuksen sisällön ja tavoitteiden 

määrittely ei ollut opettajille yksinkertaista, se kertonee juuri aiheen 

monimuotoisuudesta ja monimutkaisuudesta. Moni saattaa toteuttaa ja varmasti 

toteuttaakin opetuksessaan seksuaalikasvatuksen teemoja tiedostamatta 

toteuttavansa seksuaalikasvatusta. Osa opettajista kuitenkin näki 

seksuaalikasvatuksen olevan muutakin kuin ikään kuin valistamista ja pelkkää 

tiedon antamista. Itsetunnon vahvistaminen on tärkeää kaikenikäisille oppilaille. 
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”Sanotaan ehkä, että seksuaalikasvatus sen tiedon lisäksi on semmosta 
vahvuuden antamista siihen, että uskaltaa olla se mikä on.” (Mies, työkokemus 
33 v) 

 

Seksuaalikasvatuksen sisällöt keho ja kehitys, läheisyys ja itsetunto, tunteet, 

moninaisuus, hyvinvointi ja terveys, lisääntyminen, normit ja tavat sekä oikeudet 

(Väestöliitto, 2002) ovat toki itsessäänkin ikään kuin kattokäsitteitä, jotka pitävät 

sisällään monenlaista asiaa. Esimerkiksi itsetunnon vahvistaminen on varmasti 

monelle opettajalle itsestäänselvyys eikä sitä osata ajatella 

seksuaalikasvatuksena. Seksuaalisuus on kuitenkin sitä mitä me olemme 

(Kihlström, 2020, s.18) 

 
”No toi on just se mitä mä mietin, et mitä tässä haetaan. Että onks se sitä, et 
puhutaan sukupuoli-identiteetistä ja millon se niinku muodostuu ja tulee mieleen 
joku kakkosluokan tehtävä, missä käytiin ihmisen lisääntymistä hyvin 
alkeellisesti. Vai onks se sitten jo varsinkin sitä niinku seksuaalisia tekoja, 
yläkoulussa tulee siis ehkäsyt ja muut mukaan. Ihmisen biologiahan on 
vitosella. Et sehän on ihan sitä biologista seksuaalisuutta. Puhutaan perheistä, 
erilaisista perheistä. No onks se seksuaalikasvatusta vai ei? Joillekinhan se on.” 
(nainen, työkokemus 30 v) 
 

 

Muutamassa vastauksessa tuotiin hyvin esiin seksuaalikasvatuksen vaikutusta 

oppilaan kokonaisvaltaiseen kehitykseen eikä keskitytty ikään kuin teknisiin 

seikkoihin tai yksittäiseen tietoon. Kihlström (2020, s.22) painottaa 

seksuaalikasvatuksen tärkeyttä osana kokonaisvaltaista hyvinvointia, itsetunnon 

vahvistumista, itsensä ymmärtämistä ja hyväksymistä. Tämä sai tukea myös 

haastateltavien vastauksissa. 

 

”Musta ehkä tärkein asia seksuaalikasvatuksessa on tietyllä lailla ottaa esille ja 
korostaa sitä ihmisen monimuotoisuutta ja monimutkaisuutta seksuaalisuudessa. 
Elikä se, että ei ole olemassa yhdenlaista seksuaalisuutta vaan että on olemassa 
hyvin monenlaisia seksuaalisuuden ikään kuin tyylejä tai lajeja taikka ajatuksia ja 
se on niinku ehkä se tärkein asia mun mielestä seksuaalikasvatuksessa. Ettei 
ainakaan oppilaille minkäänlaisia rajoja siitä minkälainen pitäisi olla vaan 
enemmänkin millainen voisi olla, ehkä enemmän näin päin.” (Mies, työkokemus 
33 v) 

 

Tunne- ja turvataidot nousivat myös osassa vastauksia esiin, kaikki eivät 

kuitenkaan nostaneet niitä esiin juuri tämän kysymyksen kohdalla. Tästä voisi 
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päätellä näiden teemojen olevan opettajilla tiedossa, mutta eivät ehkä tietoisesti 

näe niiden olevan osa seksuaalikasvatusta. Turvataidot ovat olennainen ja 

keskeinen osa seksuaalikasvatusta. Turvataitoja opettamalla lapsi oppii oman ja 

toisen kehon sekä rajojen kunnioittamista. Nämä taidot myös suojelevat lasta 

seksuaaliväkivallalta ja rohkaisevat kertomaan turvalliselle aikuiselle, mikäli lapsi 

joutuu ikäviin tai hämmentäviin tilanteisiin (Kihlström, 2020, s.23.) 

”No tietysti jossain turvataidoissa ehkä puhuttiin siitä, et mihin ihmistä tai mihin 
toista saa koskettaa, et onhan sekin kai tietynlaista seksuaalikasvatusta. Et se 
tulee aina vähän niinku salakavalasti jonkun aineen sisällä, mut ei niinku sellasta 
varsinaista seksuaalikasvatusta, jota mä niinku ajattelen joku kasiluokan 
terveystieto… ” (Nainen, työkokemus 30 v) 

 

Opetussuunnitelman arvoissa (POPS, 2014) puhutaan jokaisen oppilaan 

ainutlaatuisuudesta ja arvokkuudesta juuri sellaisena kuin on. 

Opetussuunnitelman arvoperustassa puhutaan jokaisen lapsen oikeudesta 

kasvaa ihmisenä täytteen mittaansa yhteiskunnan jäsenenä. Tämä edellyttää 

kannustusta, tukea sekä kokemusta kouluyhteisön arvostuksesta. 

Haastatteluista nousi esiin teemoja, jotka eivät ole linjassa näiden arvojen 

kanssa. Taustalla voi olla tietämättömyyttä, vanhentunutta tietoa tai mahdollisesti 

omien henkilökohtaisten arvojen ja näkemysten vaikuttaminen.  

”Hirveen vaikeeta....hmm... siis tota...No kyl mä itseasiassa tänä päivänä, kun 
puhutaan tästä...mikä tää nyt on.. neutraalista sukupuoli-identiteetistä ni kyl mun 
mielestä ainakin semmonen niinku hyväksyntä, et kaikki ihmiset ei oo 
samanlaisia et vaikka tai siis minäkin olen sitä mieltä, että kyl ihmiset syntyy 
tytöksi tai pojaksi ja siitä sitten se oma seksuaalinen identiteetti siitä nousee, 
mutta se että tuleehan niitä, jotka ei tunnekaan olevansa se miks on syntyny.” 
(Nainen, työkokemus 30 v)  

 

Toisaalta yllä olevassa vastauksessa puhutaan kaikkien ihmisten hyväksymistä, 

mutta samalla koetaan, ettei esimerkiksi muun sukupuolisuus olisi mahdollista. 

Me kaikki ihmiset olemme seksuaalisia olentoja, joten aiheen tietynlainen 

henkilökohtaisuus ja intiimiys voi olla vaikuttavana tekijänä tämänkin vastauksen 

tai näkemyksen taustalla. Seksuaalikasvatuksen tulee perustua aina tieteellisesti 

paikkansapitävään tietoon (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2010, s.28). 
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Opetussuunnitelmasta ja seksuaalikasvatuksen standardeista huolimatta osa 

opettajista myös koki seksuaalikasvatuksen olevan jossain määrin kaukainen ja 

irrallinen osa alakoulun maailmaa. Tästä voisi päätellä keskustelun olevan 

opettajien ja kouluyhteisöjen kesken enemmän kuin tervetullutta. 

”Et kyllä alakoulun puolella aika vähän niinku on...tai niinku yleensä mitä se 
seksuaalikasvatus on? Se tulee siellä tämmösinä aineen sisälle piilotettuna 
juttuina, et varsinaisenahan se ei tuu” (Nainen, työkokemus 30 v) 

 

Muiden oppiaineiden osalta opettajat tunnetusti vaihtavat ajatuksia ja käyvät 

kollegiaalista keskustelua. Haastateltavien perusteella seksuaalikasvatuksen 

osalta näin ei aina kuitenkaan ole. Joko keskustelunavaukset aiheuttavat 

hämmennystä ja hiljaisuutta tai sitten aiheesta ei puhuta lainkaan. Mitä enemmän 

asioista puhutaan avoimesti, sitä luonnollisemmaksi ne käyvät. Sisältöjen tutuksi 

tekemistä helpottaisi myös, jos materiaalia seksuaalikasvatuksen tueksi 

oppikirjoissa olisi enemmän. 

 

 

Miten opettajat kokevat seksuaalikasvatuksen alakoulussa? 

Opettajilla on tietoa, mutta lisäkoulutus olisi selvästi tervetullutta. Useampi 

haastateltava totesi tiedon nousevan omasta elämänkokemuksesta tai itse 

hankitusta tiedosta. Tätä tutkimusta varten haastatellut opettajat tiedostavat 

myös maailman muuttuneen ja tunnistavat omien tietojensa mahdollisen 

puutteen tai vanhentumisen. 

”Kyl mun mielestä tarvitaan ihan niinku koulutusta. Et kyl mä koen ainakin... ja 
ensinnäkin päivittää kaikki nää sanasto mikä nykyään on näis kaikis 
mahdollisissa, en edes osaa itse mitä kaikkea siellä on. Ja jotenkin sillee, et miten 
käsitellä niitä ennakkoluuloja ja miten käsitellä” (Nainen, työkokemus 9 v) 
 

”Sit perehdyin lisää ja sit koska mua on niin pitkään kiinnostanut tää ni mä hain 
nyt opiskelee ens tammikuusta seksuaalikasvattajaks et sais omaan opetukseen 
lisää.” (nainen, työkokemus 1 v) 
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Opettajan oma kiinnostus lisää luonnollisesti motivaatiota hankkia lisätietoa 

opetuksen tueksi. Kansainväliset tutkimukset ovat antaneet samansuuntaista 

tietoa opettajien kokemuksista oman pätevyyden suhteen 

seksuaalikasvatuksessa (mm. Depauli & Plaute, 2018, Milton, 2003.) 

”Kyl mun mielestä ihan niinku koulutusta. Et kyl mä koen ainakin... ja ensinnäkin 
päivittää kaikki nää sanasto mikä nykyään on näis kaikis mahdollisissa, en edes 
osaa itse mitä kaikkea siellä on. Ja jotenkin sillee, et miten käsitellä niitä 
ennakkoluuloja ja miten käsitellä... ja mun mielestä se rajakin on vähä se, et on 
esim oppilaita, jotka on hyvin uskonnollisesta perheestä, jossa ei ehkä haluta et 
niit puhutaan, mut mikä on se linja mitä koulussa puhutaan ja missä vaiheessa 
voi puhuu jos ei se asia lue siellä opsissa riittävän aikaseen. Opsissa ei 
muutenkaan oo riittävän selkeesti, liian vajavainen.” (Nainen, työkokemus 9 v) 
 

”Ei ollu opettajankoulutuksessakaan mun mielestä. Mun mielestä se on aika 

biologia painotteista. Ja sit mietin ihan sitä et semmosii niinku voidaan kertoo 
kuukautisista ja siitä et minkälaista, mitä tapahtuu, kun tulee murrosikään, mut 
aika lailla se tunnepuoli ja semmonen niinku koko se kasvu ja kaikki se 
seksuaalisuuteen liittyvät asiat, ni ei niistä tuolla kirjoissakaan kauheesti puhuta.” 
(Nainen, työkokemus 9 v) 

 

Opetussuunnitelmassa seksuaalikasvatuksen sisältöjä on hajautetusti siellä 

täällä. Se osaltaan vaikuttaa varmasti opettajienkin näkemyksiin 

seksuaalikasvatuksen sisällöistä ja tavoitteista ja mitkä asiat ikää kuin mielletään 

seksuaalikasvatukseksi. 

”Totaa... itse asiassa se mikä mua häiritseekin ni tota on aika semmonen 
vähäinen opetussuunnitelma tässä vaiheessa et kolmosella ja nelosella on vielä 
tosi vähän seksuaalikasvatusta ja sit lapsia selvästi kiinnostaa ne asiat. Et kyl me 
ollaan niinku paljon keskustelemalla käyty läpi asioita. Et itse asiassa semmosii 
mitä kirjallisuudessa on et neljännelläkään luokalla ei oikeestaan ihmisen 
biologiaa paljon mitään. Ja se mua häiritsee koska tääl on niinku kolmannen 
luokan keväällä osa oppilaista on 10, tytötkin ja niillähän voi alkaa vaikka 
kuukautiset. Ja sit kukaan ei oo puhunu mitään eikä tuu nelosellakaan viel 
mitään. Et ajattelin ite, et  kyl niinku pitää jotakin jutella siitä asiasta.” (Nainen, 
työkokemus 13v) 

 

Lisäkoulutuksen tarve voidaan nähdä tarpeelliseksi peilaten siihen, miten osa 

seksuaalikasvatuksen sisällöistä eivät nousseet haastateltavien puheissa esiin. 
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Esimerkiksi seksuaalioikeudet osana ihmisoikeuksia eivät nousseet esiin 

yhdessäkään haastattelussa. Jokainen haastateltava koki, ettei 

opettajankoulutus ole tarjonnut eväitä seksuaalikasvatukseen. Haastatellut 

henkilöt olivat kaikki hyvin eri aikaan valmistuneita, joten tätä näkemystä ei voida 

selittää sillä, että valmistumisesta olisi niin kauan aikaa. Haastateltujen opettajien 

työkokemus vaihteli yhdestä vuodesta kolmeenkymmeneenkolmeen työvuoteen. 

Myös WHO:n standardeissa eurooppalaiselle seksuaalikasvatukselle 

painotetaan koulutuksen merkitystä ja koulujen sekä viranomaisten vastuuta 

huolehtia seksuaalikasvatuksen toteutumisesta (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, 2010, s.30). 

Maailma on myös nykyisin monikulttuurisempi, se asettaa omat haasteensa 

myös seksuaalikasvatukselle. 

”Kun tää koulu on hyvinkin monikulttuurinen ni se tuo mukanaan omia juttujaan, 
että eri kulttuureissa tähänkin asiaan hyvin eri tavalla suhtaudutaan. Meillä on 
hyvin erilaisia näkemyksiä tästä ja siihe mikä on miehen rooli, mikä on naisen 
rooli, mikä on tytön paikka, mikä pojan paikka, mitä voi tehdä, mitä ei voi tehdä. 
Ne on semmosia asioita, että siihen ehkä jotenkin aina välillä miettii, että siihen 
kaipais jotain apua et kokee välillä ittensä aika avuttomaksi semmosissa 
tilanteissa kun ne uskonnon tai muun tuomat ajatukset on aika vahvoja ja sitte 
kun ne lapset on ikään kuin kasvaneet niihin kasvaneet niihin sisälle ja sitten 
pitää kuitenkin hyväksyä tämmösessä yhteisössä hyväksyä monenlaisuutta” 
(Mies, työkokemus 33 v) 

 

Maasta ja kulttuurista riippumatta seksuaalisuus on yksi tarkimmin säännellyistä 

asioista ihmisen elämässä. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus ei ole läheskään 

jokaisen ihmisen ulottuvilla maailmanlaajuisesti. Itsemääräämisoikeuksista ja 

seksuaalioikeuksista puhuttaessa, puhutaan aina vääjäämättä myös naisten ja 

tyttöjen asemasta. Laadukkaalla seksuaalikasvatuksella voidaan purkaa 

myyttejä, joita eri kulttuurien ja uskontojen välillä vallitsee. Tärkeää on myös 

tuoda esiin, että jokaisen tulisi itse miettiä miten asioihin suhtautuu (Bildjuschin 

ja Ruuhilahti, 2008, s.90.) Kuitenkin usein vanhemmat kulttuurista riippumatta 

kannattavat opettajan pitämää seksuaalikasvatusta, sillä aiheen käsittely itsestä 

voi tuntua hankalalta tai kiusalliselta (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2010, 

s.12). 



 

 33 

Haastattelemani opettajat kokevat aiheen lähtökohtaisesti luontevaksi, mutta 

toisaalta tunnustavat sen monimutkaisuuden ja sensitiivisyyden. Cacciatoren 

(2007, s.43) mukaan opettajat epäilevät omaa osaamistaan sekä pelkäävät 

nolatuksi tai kritiikin kohteeksi tulemista. Myös Johnsson ym. (2014) toteavat 

opettajien kipuilevan itseluottamuksen ja pätevyyden kanssa. Haastattelemani 

opettajat toivat esiin samankaltaisia ajatuksia. 

”No sitä jännitystä ehkä, mut toisaalta siihen sit suhtautuu myös sillai et se on 
asia muiden joukossa, et ei se niinku herätä sen enempää tunnetta, ku esim 
matematiikan oppisisällöt. Mut toki sitte onhan siitä vaikeampi mennä 
puhumaan lapsiryhmän eteen.” (Nainen, työkokemus  9 v) 

 

Bildjuschin ja Ruuhilahti (2008, s.25) sanovat edellytyksenä hyville 

seksuaalikasvatuksen oppimistuloksille olevan kasvattajan, tässä kontekstissa 

luokanopettajan luonnollinen suhtautuminen. Seksuaalisuuteen liittyvistä asioista 

puhumisen pitäisi olla helppoa. Lisäksi moniammatillista yhteistyötä on hyvä 

hyödyntää sekä kouluissa olisi hyvä olla nimetty seksuaalikasvatusvastaava. 

Tällaista toimintaa löytyi myös tämän tutkimuksen haastateltavien vastauksista. 

”Ja itse asiassa meil on sellanen pieni työryhmä, jossa on 5 opettajaa, mä oon 
yksi niistä ja sit on just koulupsykologi ja sit kuraattori. Me ollaan niinku ens 
vuodelle suunniteltu et tänne tulee tunne- ja vuorovaiktustaitojen opetusta ja sit 
me ollaan siihen jaettu sitä sellasiin eri kuukausiin ja laitettu sellaset kattoteemat 
tai mikä on sen kuukauden... siellä on ihan kaikki just tunnetaidot, empatia, 
kaveritaidot, ryhmäytyminen ja sit me laitettiin sinne myös keho ja tunteet.” 
(Nainen, työkokemus,  1 v) 

 

Kahdessa haastattelussa nousi esiin opettajien huoli joidenkin oppilaiden tavasta 

tuoda itseään esille pukeutumisellaan. Molemmat haastatellut olivat joskus 

puuttuneet oppilaan tai oppilaiden pukeutumiseen. Pukeutuminen koettiin 

opettajien toimesta liian provosoivaksi tai paljastavaksi. Aiheen käsittely on 

varmasti hyvin veteen piirretty viiva ja jäinkin pohtimaan missä opettajan 

vaikutusmahdollisuuksien rajat ovat? Voiko opettaja sanoa millaisia vaatteita 

koulussa saa käyttää? Luonnollisesti liikuntatunneilla liikuntaan sopivissa 

vaatteissa, mutta ihan tavallisena koulupäivänä, onko se opettajan tehtävä? 
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”Ja sitte kyl semmonen asia, johon mä niinku puutun koulussa et, jos tytöillä 
rupee olee hirveen avonaisia paitoja et suurinpiirtein ei tartte arvata mitä sit 
seuraavaks näkyy ni kyl mä niinku siihen puutun, et semmonen...vaikka se 
nyt liittyy siihen naisellisuuteen ja naiseks kasvamiseen ja tietyllä lailla 
seksuaalisuuteen mut semmonen et sitä vähän niinku korostetaan. Et ehkä 
ne on vähän hukassa vielä eikä niinku ymmärrä.” (Nainen, työkokemus 30 v) 

 

”No se on liittynyt, sanotaan nuoren oppilaan tai ala-asteikäisen oppilaan 
liittyen, miten hän tuo ilmi sitä omaa seksuaalisuuttaan, tarkoittaa 
pukeutumista ja muuta. Ja me on sitten keskusteltu siitä hänen (terkka) 
kanssaan ja sitten hän on sitten keskustellut taas siitä oppilaan kanssa. Kun 
tässä on aina vähän semmonenkin juttu, että kun mä olen miesopettaja ni 
miesopettajana on joskus hankalampi lähestyä asiaa esim tytön 
pukeutumista, ni sillä tavalla on usein parempi, et se menee jonkun toisen 
kautta.” (Mies, työkokemus 33 v) 

 

Media, vanhemmat, opettajat ja muut lapsen elämässä olevat aikuiset luovat jo 

nuoresta iästä lapsille kuvaa arvoista ja käytösnormeista. Samalla tavalla 

seksuaalisuus saa eri elämänvaiheissa erilaisia ilmenemismuotoja ja merkityksiä. 

On aina hyvä muistaa ja tiedostaa ero lasten ja aikuisten seksuaalisuudessa. 

Aikuinen herkästi tulkitsee lapsen käytöstä aikuisiän kokemustensa perusteella, 

vaikka lapsen näkökulma on aivan eri. Seksuaalikasvattajan on kuitenkin 

välttämätöntä ymmärtää ja omaksua lasten näkökulma (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, 2010, s.23.) 

 

 

 

Lopuksi laitan vielä yhden sitaatin aineistosta, joka mielestäni kokoaa hyvin 

seksuaalikasvatuksen ytimen ja oli mielestäni kauniisti tiivistetty. 

”Ehkä sanoisin, että tärkeästä asiasta kysymys ja että kaiken voi oppia, kun on 
avoin mieli. Se on aikuisella ja se on toisaalta myöskin lapsella. Sellasta mielen 
avoimuutta ja toisen ymmärtämistä ja hyväksymistä, ni sitä pitäis vaan korostaa 
kaikessa. Se on kaikkein tärkein asia.”  (Mies, työkokemus 33 v) 
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7 Yhteenveto 
 

 

Tämä tutkimus selvitti alakoulun opettajien käsityksiä ja kokemuksia 

seksuaalikasvatuksesta. Tutkimusaineisto koostui haastatteluista ja haastattelut 

on sisällönanalyysin menetelmin analysoitu. 

 

Seksuaalikasvatus koetaan opettajien keskuudessa tärkeäksi ja ajankohtaiseksi 

teemaksi. Opettajat kokevat muuttuneen maailman tuoneen enemmän 

avoimuutta. Asioista puhutaan enemmän ja rohkeammin sekä pidemmän uran 

tehneet opettajat ovat huomanneet muutoksen seksuaalikasvatuksessa oman 

työuransa aikana. Opettajankoulutuksen tai täydennyskoulutuksen suhteen 

muutos ei kuitenkaan ole näkynyt samassa syklissä.  Maailma on myös paljon 

monikulttuurisempi kuin vaikkapa muutama vuosikymmen sitten. Se on asia, joka 

pitää huomioida myös seksuaalikasvatuksessa ja tämä oli yksi esiin nousseista 

teemoista, josta opettajat kaipaisivat lisää tietoa ja koulutusta. 

 

Tämän pienen aineiston perusteella voidaan todeta, että opettajilla on tietoa 

sisällöistä ja tavoitteista, mutta lisätietoa tarvitaan edelleen, jotta opettajat voivat 

toteuttaa ikätasoista ja sensitiivistä seksuaalikasvatusta. Myös konkreettista 

opetusmateriaalia saisi opettajien mukaan olla enemmän. Myös terminologia 

alkaa olla tänä päivänä sen verran monimuotoista, ettei opettajat koe olevansa 
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enää itsekään ajantasalla. Aiheen henkilökohtaisuuden vuoksi opettajat 

kaipaavat lisätietoa voidakseen kokea olonsa itsevarmaksi aiheen edessä. 

Haastatelluista opettajista osa koki epävarmuutta enemmän, toiset taas 

enemmän tiedonpuutetta. Seksuaalikasvatus mielletään opettajienkin 

keskuudessa edelleen enimmäkseen valistusmaiseksi ja isommille lapsille 

ensisijaisesti suunnatuksi toiminnaksi. Opettajille oli tietämystä myös 

seksuaalikasvatuksen moninaisemmista puolista kuten tunnekasvatuksesta, 

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden lisäämisestä, mutta ne nousivat esiin ikään kuin 

sivulauseissa. 

 

 

 

8 Luotettavuus 
 

 

Sisällönanalyysia pidetään laadullisen tutkimuskentän analyysimetodeista 

yhtenä yksinkertaisimmista. Sisällönanalyysissa keskeistä on esittää selkeästi 

tuloksia eikä tyytyä esittelemään tutkimuskysymykset, haastattelukysymykset ja 

pelkät aineistosta nousseet teemat (Tuomi & Sarajärvi, 2018, s.147–148.)  Olen 

litteroinut aineiston kokonaan ja tuloksissa esittelin katkelmia tehdyistä 

haastatteluista. Näiden sitaattien avulla on tarkoitus tuoda aineisto 

mahdollisimman lähelle lukijaa ja näin ollen lisätä tutkimuksen validiteettia. 

Täytyy kuitenkin muistaa litteroinninkin olevan aina tutkijan tulkintoja ja valintoja 

eikä se koskaan tavoita alkuperäistä keskustelutilannetta kaikkine sanattomine 

viesteineen (Nikander, 2014, s.432.) 

 

Litteroin kaikki haastattelut hyvin sanatarkasti, etten vain huomaamattani omilla 

valinnoillani tekisi hallaa tutkimustuloksille. Aineistoni oli kuitenkin suhteellisen 

pieni, jolloin tarkka litterointi ei työmäärältään ollut mahdoton. Reflektiivinen 

litterointi on oman roolinsa tiedostamista tekstin purkamisessa, tuottamisessa ja 

tulkitsemisessa (Nikander, 2014, s.442). Siksi tutkimustuloksia ja johtopäätöksiä 

kirjoittaessani pohdin asiat auki ja selväksi useampaan kertaan, jotta pystyin 

tunnistamaan omia mahdollisia liian hätäisiä tulkintoja, jotka voisivat nousta 

omista arvoista ja asenteista. 
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Olisin voinut olla haastattelijana hieman vapautuneempi. Pelkäsin ohjaavani 

liikaa haastateltavia paljasten omia ajatuksiani ja olettamuksiani, joten siksi 

huomasin etenkin ensimmäisissä haastatteluissa hieman jarruttelevani. Tämä 

suoranaisesti tuskin vaikutti tutkimukseni tuloksiin, mutta olisi voinut tuoda vielä 

lisää ja syvempää tietoa tutkittavilta, jotka kuitenkin onnekseni olivat varsin 

puheliaita. 

 

Teoreettinen viitekehys ja tutkimuksessa hyödynnetty kirjallisuus on 

ajankohtaista ja sisältää useita vertaisarvioituja lähteitä. Ajankohtaisuus tässä 

yhteydessä tarkoittaa, ettei vuotta 2003 vanhempia lähteitä ole käytetty ja siltikin 

suurin osa lähteistä sijoittuu 2010-luvulle. Suhtautuminen seksuaalisuuteen 

ylipäätään on muuttunut paljon viimeisten vuosikymmenten aikana 

avarakatseisempaan suuntaan. Näin ollen vanhemman tutkimuksen seulominen 

tässä yhteydessä todennäköisesti sisältäisi jo osin vanhentunutta tietoa ja hyvin 

erilaisia asenteita. 

 

Haastatteluaineistosta on poimittu suoria sitaatteja tähän työhön, mutta ilmi ei käy 

mitään sellaista, josta haastateltava olisi tunnistettavissa. Tietosuojailmoituksen 

tein Helsingin yliopiston ohjeistusten mukaisesti ja toimitin arkistoitavaksi 

yliopiston tietosuojavastaavalle. Haastateltavat allekirjoittivat suostumuksen 

tutkimukseen haastattelun yhteydessä. Suostumus sisälsi tiedon tutkimuksen 

aineiston keräämisestä ja säilyttämisestä. Kävin asiat läpi haastateltavien kanssa 

myös suullisesti ennen haastattelun alkua. Säilytän aineiston salasanojen 

takana, kunnes tämä tutkimus on saanut hyväksynnän, jonka jälkeen hävitän 

aineiston tietokoneeltani sekä varmuuskopioalustalta. 

 

Lisäksi haastateltavat valitsin tähän tutkimukseen siten, etten tuntenut heitä 

henkilökohtaisesti entuudestaan. Tällä halusin välttää sen, että haastateltavan 

tunteminen ja hänestä asioiden tietäminen olisi saattanut vaikuttaa tapaani tulkita 

haastateltavan sanoja tai asioita. Tämä oli valinta, mikä varmasti osaltaan 

vaikeutti löytää haastateltavia, mutta oli ehdottomasti sen arvoinen.  
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9 Pohdinta 
 

Tämä tutkimus oli luonteva jatke kandidaatin tutkielmalleni, jonka tein 

kuvailevana kirjallisuuskatsauksena samasta aiheesta, alakoulun 

seksuaalikasvatuksesta. Jo sitä tehdessä mietin useasti, miten opettajat tämän 

kokevat. Kokevatko opettajat olevansa seksuaalikasvattajia tai näkevätkö sen 

roolin itselleen luontaisina? 

 

Kihlström (2020, s.29) tuo esiin oman seksuaalikasvatuksen reflektoinnin 

merkitystä. Jos opettaja ei ole tietoinen omasta taustastaan, voi tahattomastikin 

tulla reagoineeksi lapsen sanoihin tai tekoihin omien kokemustensa kautta ja se 

ei aina välttämättä ole parhain tapa. Omaa seksuaalihistoriaa pohtiessa on hyvä 

muistaa ja ottaa huomioon oman perheen kulttuuri, mahdollisesti vanhempien 

syntymämaan kulttuuri sekä miten uskonto on saattanut vaikuttaa saamaansa 

seksuaalikasvatukseen. Tätä tutkimusta tehdessä näitä asioita on tullut itsekin 

pohdittua sekä myös ystäväpiirissä keskusteltua. On ollut äärimmäisen 

havahduttavaa ymmärtää miten hyvin erilaista seksuaalikasvatusta esimerkiksi 

80-luvulla syntyneet ovat saaneet ja miten he nyt kokevat aiheen ollessaan itse 

alakouluikäisen vanhempia. Olipa siis kyseessä vanhempi tai opettaja, on tämän 

aiheen edessä tärkeä pysähtyä ja miettiä omia arvoja ja asenteita ja sitä mistä ne 

kumpuavat. On tärkeää luoda ilmapiiriä, jossa lapsi uskaltaa turvallisesti esittää 
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mitä tahansa mielen päällä olevia kysymyksiä. Mitä luontevammin aikuinen niihin 

suhtautuu, sen luontevammalta lapsestakin tuntuu niitä nostaa esille. 

 

Ennen haastatteluiden tekemistä minulla väistämättä oli jonkinlainen aavistus tai 

ajatuksen alku jo kandidaatin tutkielman perusteella, mitä tai minkä tyyppistä 

tutkimustulosta ehkä odottaa. Lopulliset tulokset tukivatkin jossain määrin tätä. 

Ennalta ajattelin opettajien lähtökohtaisesti pitävän seksuaalikasvatusta tärkeänä 

ja näin se vastaustenkin perusteella on. Ehkä tieto ja ymmärrys sisältöalueiden 

osalta kuitenkin hieman yllätti. Seksuaalikasvatus pitkälti miellettiin oppitunnin 

aiheeksi, vaikka seksuaalikasvatusta tapahtuu jatkuvasti arjessa, välitunneilla, 

lounastauolla tai pukuhuoneessa. Se millaisen ilmapiirin me aikuiset luomme 

kouluun, on merkittävä pohja lasten minäkuvan ja identiteetin kehittymiselle. 

Saako lapsi oikeasti ja aidosti olla juuri sellainen kuin on? 

 

Sukupuoli-identiteeteistä puhutaan nykyään paljon. Kotimaisessa mediassa 

viimeisen vuoden aikana on puhututtanut mm. transsukupuolisten urheilijoiden 

osallistumisoikeudet, pride-viikko on jokavuotinen uutisoinnin aihe, joka herättää 

ihmisissä tunteita puolesta ja vastaan ja seksuaalisuus on noussut esiin ihan jo 

viihdeohjelmissa kuten voiko tanssiohjelmassa tanssia naispari. Lapset kasvavat 

ja elävät tässä maailmassa myös ja saavat vaikutteita ympäröivästä 

yhteiskunnasta. Koulun ja opettajan suhtautuminen on merkityksellistä. Jokaisen 

opettajan tulee muistaa, että omassa luokassa voi olla oppilas, joka kokee 

kuuluvansa johonkin sukupuolivähemmistöön tai oppilas on hyvin hukassa 

itsensä kanssa. Kokee ettei istu ikään kuin perinteiseen normiin ja malliin. 

Tällaiselle oppilaalle hyväksyvä ja kannustava opettaja voi olla mittaamattoman 

arvokas.  

 

Tämän tutkimuksen tulokset osoittavat opettajien tarvitsevan 

täydennyskoulutusta aiheen tiimoilta. Maailma muuttuu ja koulun on aina siihen 

vastattava. Tämän noin vuoden kestäneen pro gradu prosessin aikana olen 

kuitenkin jo nähnyt muutosta ilmassa. Esimerkiksi Opetushallituksen rahoittama 

yhteistyössä Helsingin yliopiston kanssa järjestämä Seksuaalikasvatuksen 

työkaluja opettajalle täydennyskoulutus on tarkoitettu niin varhaiskasvatuksen- 

kuin alakoulun opettajille (Helsingin yliopisto, 2021). Lisäksi 
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seksuaalikasvatuksen tärkeyttä tuodaan julki yhä enemmän, niin valtamedioissa 

kuin sosiaalisen median kanavissa. Esimerkiksi muutamat seksuaalikasvattajat 

ja seksuaaliterapeutit ovat perustaneet omia sosiaalisen median kanavia ihan 

tätä tarkoitusta varten, jotta tietoisuutta saataisiin lisää. Tämä on tärkeää, sillä 

opettajien ohella, myös moni vanhempi voi kokea seksuaalikasvattamisen yhtenä 

vanhemmuuden haastavimmista tehtävistä. Tai jos ei haastavimmista niin 

ainakin se herättää aina hieman enemmän tunteita ja pohdintaa. 

 

Oman työkokemuksen sekä lasten elämää vanhemman roolissa seuraavana 

näen seksuaalikasvatusta kaikkialla. Siihen liittyy paljon sitä, miten toisia ihmisiä 

kohtelemme, miten puhumme toisista ihmisistä ja millaisessa ilmapiirissä 

elämme ja vaikutamme. Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä ja 

identiteetin rakentumista. Arvosteleva ja vain tiettyä normia noudattava kehopuhe 

esimerkiksi voi olla hyvin vahingollista kenelle tahansa, mutta etenkin kasvavalle 

lapselle ja nuorella. Opettajana arkisissa tilanteissa sanavalinnoilla voi olla 

merkittäviä vaikutuksia ja harmittomaksikin tarkoitettu kommentti voi jättää lapsen 

mieleen ison särön, jota hän vielä aikuisenakin kantaa mukanaan.  

 

Seksuaalikasvatus on mielestäni jonkinlaisessa murroksessa. Uskon ja toivon, 

että jo seuraavassa opetussuunnitelmassa sen rooli tulee olemaan selkeämpi ja 

näkyvämpi. Myös koulutuspuolella jo havaittavissa oleva muutos on varmasti 

kehittymässä vielä eteenpäin. Lisäksi nuoremmat opettajat ovat jo itse ehkä 

saaneet asteen verran parempaa seksuaalikasvatusta kuin vaikka 70–80-luvun 

lapset ja nuoret. Toisaalta on kuitenkin muistettava, että suuret laivat kääntyvät 

hitaasti. Seksuaalioikeudet ja sukupuolten moninaisuus ei suinkaan ole ollut 

esimerkiksi Suomessa nykyisellä mallilla kovinkaan pitkään ja töitä on edelleen 

tehtävä vähemmistöjen oikeuksien puolesta. Opettajat ovat keskeinen osa 

yhteiskuntaa ja sen rattaita. Siksi opettajien rooli on mielestäni merkittävä 

ylipäätään maailman muuttuessa, mutta erityisesti seksuaalikasvatuksen osalta. 

 

Tämän tutkimuksen myötä kiinnostavaa olisi tietää luokanopettajien kokemuksia 

seksuaalikasvatuksesta suuremmallakin otannalla kuin mitä tässä tutkimuksessa 

oli käytössä. Lisäksi olisi kiinnostavaa tietää, miten jonkin seksuaalikasvatuksen 
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täydennyskoulutuksen käyneet opettajat ovat koulutuksen jälkeen hyödyntäneet 

saamiaan oppeja opetustyössä.  
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Liitteet 
 

LIITE 1  

HAASTATTELURUNKO  

 Tuntevatko opettajat seksuaalikasvatuksen sisällöt?  

1. Mitä seksuaalikasvatus sinun mielestäsi on? Mitä se pitää sisällään?  

2. Onko koulussanne keskusteltu yhteisesti seksuaalikasvatuksesta ja sen 
sisällöistä/tavoitteista?  

3. Mitä tavoitteita seksuaalikasvatuksella mielestäsi on?  

Millaista seksuaalikasvatusta luokanopettajat antavat?  

4. Oletko hankkinut aiheesta tietoa opetuksen tai jonkin tilanteen tueksi?  

5. Millaisia sisältöjä olet käsitellyt opetuksessa? Ja miten? 
(opetusmenetelmät)  

6. Miten kuvailisit seksuaalikasvatuksen sisällöistä 
puhumista/opettamista?  

Millaisia työkaluja opettajilla on seksuaalikasvatukseen?  

7. Mistä olet saanut eväitä ja koulutusta seksuaalikasvatuksen 
toteuttamiseen opetustyössä?  

8. Mitä opettajat tarvitsisivat onnistuakseen hyvin tässä tehtävässä?  

Millaisia kokemuksia luokanopettajilla on alakoulun seksuaalikasvatuksesta?  

9. Miten kuvailisit seksuaalikasvatuksen sisällöistä 
puhumista/opettamista?  

10. Millaiseksi koet minä pystyvyytesi seksuaalikasvatuksessa?  

11. Millaisia tunteita seksuaalikasvatus sinussa herättää?  

12. Mitkä sisällöistä koet hyvin mukaviksi ja luonnollisiksi, jos koet?  
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13. Mitkä sisällöistä koet epämukaviksi tai haasteellisiksi, jos koet?  

14. Näetkö seksuaalikasvatuksen roolin muuttuneen työurasi aikana?  
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