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The purpose of this project was to plan and execute sex education classes to eighth 

grade school boys in Keminmaa. We planned and executed sex education classes in 

autumn 2011 based on an enquiry we executed. The objective of this project was to 

increase the knowledge of sexuality of eighth grade school boys in Keminmaa. 

 

The basis of this project is eighth grade school boys’ weaker knowledge of sexuality 

than same aged girls. This project focuses on subjects we handled on sex education 

classes: changes of puberty, dating, stairs of sexuality, sexually transmitted diseases 

and birth control. In addition we confine sexuality, promotion of sexual health and 

sex education. 

 

We executed sex education classes in three sections. In first section we handled stairs 

of sexuality, changes of puberty and the first time of sexual intercourse. Second sec-

tion of sex education class handled sexually transmitted diseases and third section 

handled birth control, where boys had a chance to practice how to put on a condom. 

 

We did get to our objective on this project by increasing the knowledge of sexuality 

of eighth grade school boys in Keminmaa. Sex education classes succeeded accord-

ing to the feedback we got and the boys were curious and interested in sex education 

classes’ subjects. The choice of executing sex education classes’ in sections was a 

great decision.  
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1 JOHDANTO 

 

 

Ihmiset muuttuvat koko elinkaaren ajan: keho, seksuaalinen identiteetti ja minäkuva 

kasvavat ja kehittyvät. Myös seksuaalisuus muuttuu elämän aikana, tulematta koskaan 

valmiiksi. Tämän vuoksi seksuaalikasvatusta ja – neuvontaa tarvitaan koko elämän ajan. 

Kaikista suurin tarve seksuaalikasvatukselle on murrosiässä, kun kehon ja mielen muu-

tokset ovat suuria ja nopeita. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 10.) 

Projektin lähtökohtana on 8. luokkalaisten poikien heikko tietotaso seksuaaliterveydes-

tä. Kouluterveyskyselyn 2010–2011 tulosten mukaan yläkouluikäisten poikien seksuaa-

litietous on heikompaa kuin ikäisillään tytöillä. Varsinkin tiedot sukupuolitaudeista ja 

niiden riskeistä ovat heikommat. (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, THL: Kouluter-

veyskysely.) Opiskeluterveydenhuollon käytännön harjoittelun aikana vahvistuivat aja-

tuksemme siitä, että yläkouluikäisten poikien seksuaalitietous on heikkoa. Tämä innosti 

meitä valitsemaan projektityön aiheeksi 8. luokkalaisten keminmaalaisten poikien sek-

suaalikasvatuksen. 

Projektityön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa seksuaalikasvatustunnit kemin-

maalaisille 8. luokkalaisille pojille. Suunnittelimme ja toteutimme seksuaalikasvatus-

tunnit syksyllä 2011 toteuttamamme kyselyn vastauksien pohjalta. Kyselyllä selvitimme 

mitä pojat haluavat tietää seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai mistä he kokevat tarvit-

sevansa lisää tietoa. Projektityön tavoitteena oli lisätä keminmaalaisten 8. luokkalaisten 

poikien seksuaalitietoutta. 

 

Projektityö on rajattu niihin aihealueisiin joita käsittelimme toteuttamillamme seksuaa-

likasvatustunneilla: murrosiän muutoksia, seurustelua, seksuaalisuuden portaat, suku-

puolitauteja ja ehkäisyä. Seksuaaliasioista puhuttaessa esiintyy paljon termejä, jotka 

käsittävät samaa asiaa. Olemme valinneet opinnäytetyön aiheeksi ja sen punaiseksi lan-

gaksi seksuaalikasvatuksen, sillä seksuaalikasvatus käsitteenä sisällyttää ryhmille annet-

tavan seksuaalivalistuksen, yläkoulujen opetussuunnitelmaan sisältyvän seksuaaliope-

tuksen sekä terveydenhuollon ammattilaisen kahden kesken annettavan seksuaalineu-

vonnan. Neuvonta voidaan yhdistää käsitteeseen ohjaus. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 

2008, 15–16; Kyngäs & Kääriäinen & Poskiparta & Johansson & Hirvonen & Renfors 

2007, 5.) 



6 
 

2 MURROSIKÄISEN POJAN KASVU JA KEHITYS 

 

 

2.1 Fyysinen kasvu ja kehitys 

 

Murrosikä on biologista, kognitiivista, sosiaalista ja emotionaalista kehitystä. Myös 

sukupuolinen ja seksuaalinen kypsyminen alkavat murrosiässä. Murrosikä eli puberteet-

ti kestää 2–5 vuotta. Pojilla murrosiän alkaminen vaihtelee suuresti, mutta keskimäärin 

se alkaa noin 9,5–13,5 vuoden iässä. Varhainen tai myöhäinen murrosiän alkaminen voi 

olla suvussa periytyvää. Murrosiänkehityksen käynnistyessä hormonitoiminta muuttuu. 

Aivolisäkkeen tuottamien LH- ja FSH- hormonien pitoisuus lisääntyy veressä. (Väestö-

liitto 2011a; Aalberg & Siimes 1999, 15; Aaltonen & Ojanen & Vihunen & Vilèn 1999, 

61; Cacciatore & Korteniemi-Poikela & Ryynänen & Ryynänen & Apter 2002, 65.) 

Pojan kivekset alkavat kasvaa keskimäärin 11,5 vuoden iässä. Tämä onkin ensimmäinen 

merkki murrosiästä. Osalla pojista kivekset kasvavat aikaisin ja nopeasti, kun taas toisil-

la kasvu voi olla paljon hitaampaa ja kestää jopa vuosia. Kivekset tuottavat siittiöitä ja 

edelleen niiden kasvaessa ne alkavat kehittää miehistä sukupuolihormonia eli testoste-

ronia. Murrosiän ulkoiset ja näkyvät muutokset kuten peniksen ja karvoituksen kasvu 

tulevat testosteronin erityksen myötä. Testosteroni yhdessä kasvuhormonin kanssa saa 

aikaan pituuskasvun nopeutumisen ja lihasmassan ja -voiman kasvun. Testosteroni ja 

muut miessukupuolihormonit saavat murrosiässä aikaan hien hajun kitkeröitymisen, 

ihon rasvoittumisen ja painon nousun. Kivekset ovat kivespusseissa vartalon ulkopuo-

lella, sillä siittiöt tarvitsevat kaksi astetta alemman lämpötilan kuin muualla kehossa. 

Kylmässä kivespussin iho supistuu ja kivekset nousevat lähemmäs nivusia pysyäkseen 

sopivassa lämpötilassa.   (Cacciatore ym. 2002, 65–70.) 

Noin vuosi kivesten kasvun alkamisen jälkeen, penis aloittaa kasvunsa. Peniksen kas-

vuvaihe kestää 2,5–3 vuotta. Sen kasvu alkaa 10,5–14,5 vuoden iässä ja loppuu 12,5–

16,5 vuoden iässä. Joissakin tapauksissa penis saattaa kasvaa ja kehittyä vielä 20-

vuotiaaksi saakka. Perintötekijät määräävät peniksen koon ja sen kehittyminen on vai-

heittaista. Peniksen pituuskasvun lisäksi paisuvaiskudos, terska, esinahka ja sen muu 

ulkonäkö kehittyvät pikkuhiljaa. Myös yölliset siemensyöksyt alkavat keskimäärin 

13,5-vuotiaana. Tämä on merkki fyysisen sukukypsyyden saavuttamisesta. Siemen-
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syöksyssä virtsaputkesta purkautuu spermaa eli siittiöitä ja kivesten takaseinämässä 

sijaitsevan rakkularauhasen ja eturauhasen nesteitä. Samalla alkavat esiintyä yhtäkkiset 

erektiot, jotka syntyvät ilman seksuaalista kiihoketta. (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 

MLL a, Luettu 2.6.2011; Aalberg & Siimes 1999, 38; Cacciatore ym. 2002, 73–80.) 

Karvojen kehittyminen on asteittaista. Siemensyöksyjen alkamisen jälkeen miehille 

tyypillinen runsas karvoitus alkaa kehittyä pikkuhiljaa. Parrankasvu ja kainalokarvoitus 

ilmaantuvat hiukan myöhemmin noin 18–25-vuotiaana. Karvankasvu on yksilöllistä, 

joillekin niitä kasvaa enemmän, toisille vähemmän. (Cacciatore ym. 2002, 80–81; Väes-

töliitto 2011b.)  

Murrosiän edetessä pojan ääni madaltuu, sillä äänihuulet kehittyvät ja kasvavat. Ääni 

käy välillä matalalla ja välillä kimittäen korkealla. Ääni kuitenkin muuttuu pikkuhiljaa 

matalammaksi murrosiän aikana. (Väestöliitto 2011b; Cacciatore ym. 2002, 81.)  

Perinnölliset tekijät vaikuttavat kasvuun ja kehitysaikatauluun. Pojan pituuskasvu kiih-

tyy murrosiässä nopeasti ja se on kolmivaiheinen; murrosiän alussa pituuskasvu on hi-

dasta, jonka jälkeen alkaa noin kaksi vuotta kestävä kasvupyrähdys, mitä seuraa kasvun 

hidastuminen ja 3–5-vuoden kuluttua lopulta sen päättyminen. Poika kasvaa murrosiän 

aikana noin 30 cm, mikä voi aiheuttaa vaikeuksia oman kehon hahmottamiseen ja hallit-

semiseen. Pojan murrosikään voi myös kuulua rintojen kasvua. Tämä on useimmiten 

normaali, hormonaalinen ilmiö, joka menee ohi noin 1,5 vuodessa. (Cacciatore ym. 

2002, 68–69; MLL a, Luettu 2.6.2011.) 

 

2.2 Psyykkinen kasvu ja kehitys 

 

Pojan mieli kypsyy kehoa hitaammin. Fyysinen kehitys vie noin 3,5 vuotta ja psyykki-

nen kehitys puolet enemmän. Usein murrosikäisen pojan kehityksestä puhuttaessa, kes-

kitytään liian usein korostamaan fyysistä kehitystä. Murrosikäisen pojan kasvuun ja 

kehitykseen liittyy suurena osana psyykkinen eli henkinen kehitys, jolloin omaksutaan 

miehiset ajattelutavat ja kehitytään miehenä. Tämän kehitysjakson aikana poika hyväk-

syy itsensä ja näin sukupuolisen minäkuvansa. Tähän kuuluu myös miehisyyden koros-

taminen muille, esimerkiksi pukeudutaan vaatteisiin, joissa lihakset tulevat hyvin esille. 

Murrosiän alussa ulkoiset muutokset ovat tärkeimpiä, mutta murrosiän edetessä psyyk-

kiset muutokset, kuten kypsyys ja siitä kertova käytös tulevat yhä tärkeämmiksi. Joskus 
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mieli ei kykene käsittelemään ja hallitsemaan tilannetta ja täten turvautuu lapsuuden 

tuttuihin malleihin toimia ja käyttäytyä. Käytöksen lapsenomaisuus viestii epävarmuu-

desta ja pelokkuudesta. Murrosikäinen poika yrittää kätkeä nämä tunteet uhoamalla ja 

käyttäytymällä röyhkeästi. Myös levottomuus, epäsiisteys, kiroilu ja aggressiivisuus 

voivat lisääntyä. Tämä kehityksen vaihe kuuluu murrosikään ja menee aikanaan ohi. 

(Cacciatore ym. 2002, 54–55; MLL a.)  

Murrosiässä poika joutuu käsittelemään vaikeita asioita uudelta ja todenmukaisemmalta 

kannalta. Koska murrosikäisellä voi olla hankala ymmärtää ja sisäistää omia psyykkisiä 

muutoksiaan, se saattaa herättää hänessä ahdistusta. Hän saattaa pohtia kuolemaa ja 

myös oman elämän merkitystä. Hän saattaa tuntea olonsa surulliseksi ja ahdistuneeksi-

kin. Myös kriittisyys ja opitun kyseenalaistaminen kuuluu tähän kehitysvaiheeseen, jos-

sa nuori harjoittelee itsenäistä ajattelua. Ajattelu saattaa olla hyvinkin mustavalkoista: 

asiat ja ihmiset nähdään joko hyvinä tai pahoina. Omien arvojen ja näkemysten selkeyt-

täminen ja muodostus alkaa. Nuori haluaa löytää oman tiensä ja maailmankatsomuksen-

sa. (MLL b, Luettu 2.6.2011.)  

 

2.3 Sosiaalinen kasvu ja kehitys 

 

Murrosiässä pojat samaistuvat aikuisiin miehiin ja ikätovereihin. Varsinkin kavereilla 

on suuri vaikutus pojan sosiaalisessa kehittymisessä. Pojat hakeutuvatkin poikaporukoi-

hin, jotka lujittavat miehistä yhteenkuuluvuutta. Ajallaan poikaporukat pienenevät ryh-

miksi, joilla on yhteisiä harrastuksia ja kiinnostuksen kohteita, jotka eivät enää sulje 

tyttöjä ulkopuolelleen. Ryhmissä kokeillaan ja etsitään erilaisia tapoja olla mies. Koska 

käsitys omasta miehisyydestä on vielä hatara, erilaisuutta ja kaikkea poikkeavaa halvek-

sitaan ja ne koetaan uhkaavina. Usein murrosikäiset pojat ovat ennakkoluuloisia ja su-

vaitsemattomia, sillä oma kehityksen vaihe ei anna mahdollisuutta joustaa. Myöhemmin 

poikien muodostamat ryhmät menettävät hiukan merkitystään, ja kiinnostus alkaa suun-

tautua yhä enemmän seurusteluun ja parisuhteen muodostamiseen. (Cacciatore ym. 

2002, 57; Aalberg & Siimes 1999, 92–93.) 

Ihastuminen ja rakastuminen ovat ihania tunteita. Seurustelutaitoja opetellaan koko 

elämän ajan. Seurustelu on erilaista riippuen ikä- ja elämänvaiheesta. Jokainen vaihe on 

kuitenkin tärkeä nuoruuden ja aikuisuuden parisuhteen kannalta. Murrosiässä tärkeitä 
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seurustelutaitoja saadaan ystävyydestä. Kavereiden kanssa harjoitellaan, mitä on hyvä 

ystävyys. Samat säännöt pätevät myöhemmin myös seurustelusuhteissa. (Martikainen 

toim. 2007, 38–39.) 

Seurustelu alkaa yleensä toisen aloitteesta. Ihastumisen kertominen vaatii paljon rohke-

utta. Mikäli tunne on molemminpuolinen, voi seurustelu alkaa. Usein aluksi pidetään 

kädestä ja opetellaan ymmärtämään toisia. Tärkeää on opetella puhumaan toisen kanssa, 

mutta myös kuuntelemaan, jotta voi ymmärtää toisen tuntemukset.  Ensimmäiset seu-

rustelut ovat yleensä lyhyitä, ja niitä voi olla useita peräkkäin. On tärkeää kuitenkin 

muistaa, ettei kenenkään ole pakko seurustella. Seurusteluun ei tulisi kiirehtiä, eikä ke-

tään tulisi arvostella sen perusteella, seurusteleeko hän vai ei. Jokainen tietää itse, onko 

valmis seurusteluun. (Martikainen toim. 2007, 42; Väestöliitto 2011c.) 

Kun ystävyyden säännöt ja seurustelun alkeet alkavat olla jo hallussa, halutaan yleensä 

viettää aikaa toisen kanssa oikeasti. Tässä vaiheessa nuoret yleensä ilmoittavat, että seu-

rustelevat vakituisesti. Molemmat haluavat tutustua toisen ajatuksiin ja elää elämää yh-

dessä. Itsensä ja tunteidensa ilmaisu ovat tärkeitä asioita seurustelussa. Ne määrittävät-

kin yhdessä ystävyyden sääntöjen kanssa seurustelusuhteen onnistumisen ja jatkuvuu-

den. Lisäksi tärkeää on ottaa huomioon myös se, että molemmilla on oma elämä, omat 

tarpeet ja ajatukset. (Martikainen toim. 2007, 43.)  

Seurustelu ei kuitenkaan ole pelkkiä iloisia ja hyviä asioita. Seurustelusuhteissa tulee 

erimielisyyksiä, kuten ystävyydessäkin. Olisikin hyvä osata riidellä oikein. Riitelyn olisi 

hyvä perustua siihen, että asiat riitelevät, ei ihmiset. On vahingollista mennä henkilö-

kohtaisuuksiin tai vähätellä toista. Jokaisella on oikeus näyttää tunteensa, mutta se pitää 

tehdä niin, ettei loukkaa ketään. Anteeksi pyytäminen ja antaminen ovat hyviä asioita 

opeteltavaksi, sillä niiden avulla monikin tilanne voi kääntyä paremmaksi. (Martikainen 

toim. 2007, 44.)  

Murrosikäiset pojat elävät usein siinä luulossa, että heidän kaverinsa ovat paljon ko-

keneempia kuin mitä itse ovat. Kokemuksilla liioittelu tai niiden kuvitteleminen kuulu-

vat murrosikään. Jostain syystä pojat uskovat, että heidän on kyettävä heti seksiin, jotta 

tyydyttäisi naisen. Televisio, Internet, elokuvat ja musiikkivideot ovat muokanneet 

mieskuvaa. Heidät nähdään pystyvinä, osaavina ja jatkuvasti suorittavina ihmisinä. To-

dellisuudessa tämä on mahdotonta. (Martikainen toim. 2007, 37.) 
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2.4 Seksuaalisuuden kehitys 

 

Seksuaalisuus on aistillisena ja tuntevana ihmisenä olemista. Seksuaalisuus kuuluu mei-

dän ihmisyyteen koko elämämme ajan ja sen merkitys eri ihmisillä on erilaista. Ihmisen 

oma seksuaalisuuden merkitys ja määritelmä vaihtelee, kasvaa ja kehittyy elämänkoke-

musten myötä. Murrosiässä seksuaalisuus muuttuu ratkaisevasti erilaiseksi kuin lapsuu-

dessa. Murrosiässä seksuaalisuuden merkitys alkaa korostua ja seksuaalisuus alkaa 

kiinnostaa. Pojilla tämä tapahtuu usein 12–16-vuotiaana. Jokaisella ihmisellä on kuiten-

kin erilaiset seksuaaliset ominaisuudet ja jokainen käy läpi oman kehityskulkunsa itsel-

leen sopivassa tahdissa. (Bildjuschkin & Malmberg 2002, 18; Brandt, Korteniemi-

Poikela, Cacciatore & Huovinen 2004, 169, 172.)   

Seksuaalisuuden kehittyminen ei ole sidoksissa ikävuosiin vaan se etenee hyvin yksilöl-

lisesti, toisilla hitaammin kuin toisilla.  Seksuaalisuuden portaissa (kuva 1) kuvataan 

lapsen ja nuoren seksuaalisen kehityksen tapahtuvan koko ajan tiedon ja ymmärryksen 

lisääntyessä sekä tunne-elämän ja biologisten muutosten kautta. Seksuaalisuuden por-

taissa keskitytään tärkeisiin tunne-elämän muutoksiin, ihastumisen- ja rakastumisentun-

teisiin. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2010, 9–10, 22.) 

Seksuaalisuuden portaat koostuvat yhdeksästä portaasta, joilla ollaan yleensä ensimmäi-

sen 25 ikävuoden aikana. Seksuaalisuuden portaissa nähdään olevan kolme kerrosta: 

järjen (kognition), tunteen (emootion) ja biologian (fyysisen) kerrokset. (Cacciatore & 

Korteniemi-Poikela 2010, 15,17.) 

Tunteen kerroksella ihastutaan ja rakastutaan, jolloin lapsi oppii suuntautumaan ikäto-

vereihinsa ja itsenäistymään. Rakastuessa rakennetaan pilvilinnoja, joiden romahtaessa 

harjoitellaan pettymyksien sietämistä. Biologian kerroksella lapsesta kasvaa aikuinen 

murrosiän muutoksien kautta. Kerroksella tutustutaan kehon tuntemuksiin, jotka liitty-

vät parinvalintaan ja lisääntymiseen. Järjen kerroksella tapahtuu tietoista prosessointia: 

asenteiden muokkautumista, oppimista, uskomusten, harkinta-, riskinarviointi- ja pää-

töksentekokyvyn prosessointia. Lapsena seksuaalisuuteen suhtautuminen on uteliasta 

kunnes myöhemmin hormonaalisen kypsymisen myötä seksuaalisuus alkaa hämmentää, 

jolloin nuori tutkiskelee ja kritisoi itseään. Varhaisaikuisuudessa tapahtuu rohkaistumi-

nen, jolloin halu ja uskallus seksuaalisuutta kohtaan lisääntyvät. (Cacciatore & Korte-

niemi-Poikela 2010, 17–18.) 
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Portaat 7–9 
Järjen kerros 

 

 

 

 

Portaat 4–6 
Biologian ker-
ros 

 

 

 

 

 

Portaat 1–3 
Tunteen kerros 

 

 

Kuva 1. Seksuaalisuuden portaat. (Mukaillen Cacciatore & Kortenniemi-Poikela) 

 

Ensimmäistä porrasta nimitetään Vanhempien ihailu – portaaksi, jolla ollaan yleensä 

leikki-iässä 2–6-vuotiaana. Tällä portaalla lapsi saattaa rakastua johonkin lähipiirin ai-

kuiseen. Tytöt saattavat haluta mennä naimisiin isänsä ja pojat äitinsä kanssa. Lapsi 

kiinnostuu omasta alkuperästään ja siitä miten vauvat syntyvät. (Cacciatore & Korte-

niemi-Poikela 2010, 19.) 

9. porras   

RAKASTELLA 

8. porras 

MIKÄ TUNTUU HYVÄLTÄ? 

7. porras 

SUUDELLEN 

6. porras 

KÄSI KÄDESSÄ 

5. porras 

TYKKÄÄN SINUSTA 

4. porras 

TUTTU JA KAVERILLE KERROTTU 

3. porras 

TUTTU MUTTA SALATTU 

2. porras 

IDOLI IHASTUTTAA 

1. porras 

VANHEMPIEN IHAILU 
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Toista porrasta nimitetään Idoli ihastuttaa – portaaksi. Tällä portaalla ollaan noin 6 – 

12-vuotiaana. Idoli ihastuttaa – portaalla ihastutaan ja rakastutaan yleisesti hyväksyt-

tyyn kohteeseen, kuten julkisuuden henkilöihin tai opettajaan. Tämä ihastuksen kohde 

on ensimmäinen lähipiirin ulkopuolinen henkilö. Varsinaista seurustelua ei vielä ajatel-

la, mutta seksuaalisuuden fantasiatilat alkavat kehittyä. (Cacciatore & Korteniemi-

Poikela 2010, 19.) 

Tuttu mutta salattu – porras on kolmas seksuaalisuuden portaista. Tämä porras voi olla 

jollekin ajankohtainen jo 8-vuotiaana, toisilla 13–18-vuotiaana. Tällä portaalla ihastu-

misen kohde on tuttu lähipiirin ihminen. Ihastumisesta ei kerrota kenellekään eikä ihas-

tumista osoiteta kohteelle. Ihastumisen kohteena on yleensä joku ikätoveri. Tällä por-

taalla opetellaan hallitsemaan omaa käytöstä tunteen kuohussa. (Cacciatore & Korte-

niemi-Poikela 2010, 19–20.) 

Noin 10–14-vuotiaana uskalletaan kertoa ihastumisesta kaverille Tuttu ja kaverille ker-

rottu – portaalla. Ystävän tuki helpottaa portailla eteenpäin siirtymistä. Tällä portaalla 

opetellaan myös ystävyyden pelisääntöjä, sillä niitä taitoja tarvitaan myös seurustelussa. 

(Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2010, 20.) 

Viidennellä portaalla ihastumisen kohteelle kerrotaan tunteista yleensä joko kirjelappu-

sen, tekstiviestin tai kaverin välityksellä. Tällä Tykkään sinusta – portaalla on oleellista, 

että kestetään ajatus siitä, että ihastumisen kohde tietää ihastumisen tunteista. Omille 

tunteille on mahdollista saada vastarakkautta, mutta myös rukkaset kestetään. Tällä por-

taalla ollaan yleensä 10–15-vuotiaana, jolloin alkavat myös murrosiän muutokset. (Cac-

ciatore & Korteniemi-Poikela 2010, 20.) 

Kuudennella Käsi kädessä – portaalla 12–16-vuotiaana saadaan yleensä ensimmäisiä 

kokemuksia seurustelusta. Seurustelu halutaan näyttää koko maailmalle: halutaan pitää 

kädestä ja olla rakkaansa lähellä. Tällä portaalla harjoitellaan käsittelemään eron aiheut-

tamia pettymyksen ja hylätyksi tulemisen tunteita. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 

2010, 20.) 

Suudellen – portaalla osoitetaan hellyyden tunteita koskettelemalla ja suutelemalla suun 

ja kaulan alueella. Kehoa ei uskalleta koskettaa vielä muualta, sillä se olisi liian jännit-

tävää. Tällä portaalla tutustutaan itse omaan kehoon ja seksuaaliseen mielihyvään. Myös 

oman itsensä hallinta ja kumppanin kunnioitus ovat oleellisia asioita tällä portaalla. Täl-
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lä portaalla ollaan yleensä noin 14–18-vuotiaana. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 

2010, 20–21.) 

Mikä tuntuu hyvältä? – portaalla tutkitaan toisen kanssa mikä tuntuu hyvältä ja mistä 

saadaan hyvänolontunnetta. Tällä portaalla seurustelusuhde on niin turvallinen, että mo-

lemmat tietävät, että hyväilyt saa lopettaa heti kun siltä tuntuu. Tavoitteena ei ole yh-

dyntä vaan kehojen viestinnän harjoittelu ja näin myös ensimmäistä kertaa jaettu seksu-

aalinen nautinto. Tällä portaalla nuori on yleensä 15–20-vuotias. (Cacciatore & Korte-

niemi-Poikela 2010, 21.) 

Seksuaalisuuden portaiden viimeinen askel on Rakastella – portaalle. Silloin ollaan 

yleensä 16–25-vuotiaita. Tällöin rakastuminen on niin syvää, että suhteessa rohkaistu-

taan haluamaan yhdyntää. Toivottavaa olisi, että nuori aikuinen kykenisi yhdistämään 

yhdyntään fyysisen tapahtuman lisäksi myös läheisyyden-, turvallisuuden- ja rakkau-

dentunteita sekä kokemaan siitä sekä fyysistä että psyykkistä mielihyvää. Tällä portaalla 

ihmisen järjen kerroksen tulisi olla tarpeeksi kehittynyt, jotta hänellä on tarvittava tieto 

ja taito seksiin liittyvistä riskeistä ja niiltä suojautumisesta. Kumppania kohtaan tulisi 

olla valmiuksia osoittaa vastuuntuntoa, empatiaa ja kunnioitusta. (Cacciatore & Korte-

niemi-Poikela 2010, 21.) 

Seksi on seksuaalisia tekoja ja toimintaa, joka tuottaa nautintoa. Seksistä voi nauttia 

yksin tai toisen ihmisen kanssa. Se on käyttäytymistä, mistä ihminen saa tyydytystä 

omille seksuaalisille tuntemuksilleen, tarpeilleen ja toiveilleen. Ensimmäinen yhdyntä 

on nuorille jännittävä ja merkittävä tapahtuma matkalla aikuisuuteen. (Bildjuschkin & 

Malmberg 2002, 28; Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén 1999, 176–177, 180.)  

Joskus seksuaalisuuden portaita täytyy tulla alaspäin ja aloittaa alusta, esimerkiksi ai-

kuisuudessa kumppanin vaihtuessa. Pettymyksien ja epäonnistumisien kautta voi jokai-

nen ihminen palata portailla takaisin ja aloittaa alusta. (Cacciatore & Korteniemi-

Poikela 2010, 22.) 



14 
 

3 SEKSUAALIKASVATUS 

 

 

Yksi seksuaalikasvatuksen päätavoitteista on seksuaaliterveyden edistäminen (Väestö-

liitto 2012a). Seksuaaliterveyden edistämisen johdosta ihmisellä tulisi olla mahdollisuus 

toteuttaa seksuaalisuuttaan omaehtoisella, tyydyttävällä ja turvallisella tavalla. Ihmisellä 

on mahdollisuus seksuaalielämään ja seksuaaliseen tyydytykseen ilman pysyvää kump-

pania, mutta parhaiten yksilö voi edistää seksuaaliterveyttään sopivan kumppanin kans-

sa suhteessa, joka tuottaa tyydytystä. Seksuaaliterveyttä edistetään päätöksillä, jotka 

tehdään sosiaali-, terveys- ja seksuaalipolitiikan alueella. Yksilötasolla keskeisimpiä 

seksuaaliterveyttä edistäviä tekijöitä ovat seksuaalioikeuksien toteutuminen, julkisten ja 

yksityisten palveluiden toteutus ja toimivuus, omat ja kumppanin riittävät tiedot ja tai-

dot, parisuhteen hyvä laatu sekä yksilöiden seksuaaliterveys. (Kontula & Lottes 2000, 

56–57.) 

Nuori tarvitsee seksuaalikasvatusta tehdäkseen hyviä valintoja seksuaaliterveytensä ja 

mielihyvänsä kannalta. Seksuaalikasvatus on tiedon jakamista seksuaalisuudesta ja sek-

sistä. Tiedon tulee olla sellaista, että se sopii nuoren kehitystasolle. Seksuaalikasvatuk-

sen tulisi alkaa jo esikoulun aikana ja jatkua lukion tai ammatillisen koulutuksen lop-

puun saakka. Seksuaalikasvatus on ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitojen opettamista. 

Nuoret tarvitsevat seksuaalisuudelleen eniten tukea noin 12–16-vuotiaana, jolloin nuo-

ren seksuaali-identiteetti voimakkaimmin hahmottuu. Opetuksen pääpaino tuleekin olla 

juuri tässä kehitysvaiheessa. (Bildjuschkin & Malmberg 2002, 10–11.) 

Ihmisen seksuaalisuus on laajaa ja monipuolista, täten myös seksuaalikasvatuksen tulee 

olla sellaista. Sukupuolitaudeista ja raskaudenehkäisystä kertominen ei yksin riitä sek-

suaalikasvatuksen sisällöksi, myös psyykkisistä, sosiaalisista ja henkisistä muutoksista 

tulee puhua. Hyvä seksuaalikasvatus edistää myös suvaitsevaisuutta ja vähentää syrji-

mistä ja kiusaamista. Laadukas seksuaalikasvatus edellyttää hyvää moniammatillista 

yhteistyötä opettajien, kouluterveydenhoitajan, vanhempien ja vapaa-ajan ohjaajien 

kesken. Jotta seksuaalikasvatus olisi laadukasta, sen tulisi tarjota lapselle ja nuorelle 

oman elämän rakennuspalikoita, hyväksytyksi tulemisen kokemuksia ja tietoisuutta oi-

keudesta positiiviseen ja hallittuun seksuaalisuuteen, joka edistää terveyttä ja hyvin-



15 
 

vointia.  (Bildjuschkin & Malmberg 2002, 11–12; Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 17, 

21.) 

Seksuaaliterveyttä käsiteltäessä puhutaan useilla termeillä, jolloin samasta asiasta voi-

daan käyttää useita erilaisia termejä. Seksuaalikasvatus on yläkäsite seksuaalivalistuk-

selle, seksuaaliopetukselle ja seksuaalineuvonnalle. Seksuaalivalistus on suurille ryh-

mille jaettua tietoa esimerkiksi esitteiden ja tiedotusten muodossa. Seksuaaliopetus tar-

koittaa ryhmän opetusta, joka pohjautuu opetussuunnitelmaan. Seksuaalineuvonta tar-

koittaa kahdenkeskistä neuvonta tilannetta esimerkiksi kouluterveydenhoitajan vastaan-

otolla. Myös ohjauksesta käytetään eri käsitteitä muun muassa neuvonta, terveysneu-

vonta, opetus ja tiedon antaminen. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 15–16; Kyngäs, 

Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen & Renfors 2007, 5.) 

Suomessa seksuaalikasvatukseen yhdistetään asiallisuus ja avoimuus sekä alueellinen 

tasa-arvo ja yhteiset tavoitteet. Näiden tavoitteiden mukaan nuorella on mahdollisuus 

saada tasavertaisesti aiheeseen liittyvää opetusta riippumatta asuinpaikasta, koulusta, 

perheen vakaumuksesta tai sosiaalisesta ympäristöstä. Suomessa on nykyään selvää, että 

seksuaalikasvatus kuuluu osana koulun opetusohjelmaan. Terveystieto tuli oppiaineeksi 

vasta vuonna 2001 ja vuonna 2006 terveystieto oppiaineena tuli pakolliseksi kaikissa 

yläkouluissa uuden opetussuunnitelman myötä. Terveystietoa opetetaan yläkouluissa 

7.–9. luokkalaisille yhteensä kolme vuosiviikkotuntia. (Kontula ym. 2000, 208; Liinamo 

2005, 14) 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 on luotu yhteinen suunnitelma 

sille, millaisia asioita peruskoulun terveystiedon tunneilla opetetaan ja millä perusteilla. 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa 2004 on esitetty terveystieto – oppiai-

neen tavoitteet ja sisällöt. Sisällön keskeisiä asioita ovat ihmissuhteet, seksuaalisuus, 

käyttäytyminen sekä niihin liittyvät arvot ja normit.  (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 

21; Liinamo 2005, 14; Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 130–132, 

Luettu 12.4.2012.) 

Terveystieto – oppiaineen lisäksi kouluterveydenhuollon panos nuoren seksuaalitervey-

teen liittyvään neuvonnan tarpeeseen on korvaamaton. Kouluterveydenhoitajan rooli 

koulun seksuaalikasvatuksessa on antaa yksilökohtaista neuvontaa ja käsitellä seksuaa-

lisuuteen liittyviä kysymyksiä oppitunneilla. Teini-iän raskauksien ja sukupuolitautien 

ehkäisyn lisäksi, terveydenhoitajan yksilökohtaiseen neuvontaan sisältyy elämänhallin-

taan ja vanhemmuuteen liittyvät kysymykset. Kouluterveydenhuollon asiantuntemus on 
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tärkeä osa koulu – ja kuntakohtaisen terveysopetuksen suunnittelua ja toteutusta.  Kou-

luterveydenhoitaja on seksuaaliterveyden asiantuntija ja häneltä edellytetään hyviä tieto-

ja seksuaalisuudesta, myönteistä suhtautumista seksuaalisuuteen, hyviä vuorovaikutus-, 

kasvatus- ja neuvontataitoja sekä motivaatiota seksuaalikasvatukseen ja – neuvontaan. 

(Kontula ym. 2000, 214; Liinamo 2005, 86; Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 

2000: 13, 98.) 

Suurimpia haasteita seksuaalikasvatuksessa on sen sisällön valitseminen: Mitä seksuaa-

likasvatuksessa opetetaan ja miten se toteutetaan niin, että kuulijat todella hyötyisivät 

siitä ja jotta seksuaalikasvatukselle asetetut tavoitteet saavutettaisiin? Seksuaalikasva-

tuksen sisällön valintaa voi lähestyä eri suunnilta. Yksi lähestymistapa seksuaalikasva-

tuksen sisältöön on oletus siitä, mitä aikuisten mielestä nuorten tulisi osata ja taitaa. 

Toinen lähestymistapa liittyy nuorten omiin kehityksen tasoihin; mitä nuoret ovat kyke-

neviä hallitsemaan? Myös kilpailevat tietolähteet ja niiden sisällöt voivat olla eräs lähes-

tymistapa nuorten seksuaalikasvatukseen. Lisäksi se mitä nuoret itse haluaisivat tietää, 

osata ja taitaa tai mitä nuoret oikeasti tietävät seksuaaliasioista voi olla lähestymistapana 

nuorten seksuaalikasvatuksen sisällön valinnassa. Poikien toiveita seksuaalikasvatuksen 

toteuttamisessa on tutkittu Iso-Britanniassa vuonna 2007 tehdyssä tutkimuksessa, jonka 

tulokset osoittavat, että poikien mielestä seksuaalikasvatusta ei opeteta koulussa heidän 

toiveidensa mukaisesti ja he toivoivatkin enemmän toiminnallisia opetusmenetelmiä 

seksuaalikasvatukseen (Hilton 2007, Luettu 25.4.2012). (Bildjuschkin & Malmberg 

2002, 48–49.)  

 

3.1 Sukupuolitaudit 

 

Tutkimusprofessori Osmo Kontula on koonnut nuorten seksuaaliterveyttä selvittävistä 

tutkimuksista nuorten tietoja muun muassa ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Tutkimuk-

sien tulokset osoittavat, että poikien tiedot seksuaaliasioista ovat huonommat kuin ty-

töillä. Kontulan kokoamien eri tietomittareiden tulosten perusteella selviää myös, että 

vuonna 2006 vain 54,7 % pojista vastasi oikein sukupuolitauteja koskevissa kysymyk-

sissä. Poikien tiedot ehkäisystä olivat hiukan paremmat, sillä oikein vastanneiden osuus 

vuonna 2006 oli 72,3 %. Yläkouluikäisten seksuaalikasvatuksessa tulisi antaa perustie-

dot sukupuolitaudeista ja raskauden ehkäisystä. Nuoren pitää tietää mistä hän omalla 

asuinpaikkakunnalla saa ehkäisyä ja miten sitä haetaan. Nuorella tulee olla nämä perus-
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tiedot ennen ensimmäistä yhdyntää. (Bildjuschkin & Malmberg 2002, 52; Kontula 

2011, Luettu 23.4.2012.) 

Sukupuolitaudeiksi sanotaan tauteja, jotka tarttuvat suureksi osaksi suojaamattomissa 

seksikontakteissa. Tällaisia tauteja ovat muun muassa klamydia, kondylooma, kuppa, 

tippuri, sukuelinherpes ja HIV-infektio. Suomessa on vuosittain 2000–40000 uutta nuo-

rilla esiintyvää mononukleoosi-, sukuelinherpes-, kondylooma- ja klamydiatapausta. 

Suomessa harvinaisempia kuppa- ja tippuritapauksia esiintyy koko väestössä vuosittain 

100–200 uutta tapausta. (Kansanterveyslaitos, KTL 2005, Luettu 16.4.2012; Terveyskir-

jasto 2011a, Luettu 16.4.2011.) 

Klamydia on yleisin bakteerin aiheuttama sukupuolitauti Suomessa. Klamydian esiin-

tyvyys on suurinta nuorten alle 20-vuotiaiden ikäryhmässä. Klamydia tarttuu suojaamat-

tomassa yhdynnässä, mutta myös vastasyntynyt voi saada tartunnan äidiltä synnytyksen 

aikana. Klamydian oireita naisilla ovat kohdunkaulan tulehdus, epänormaali valko-

vuoto, kirvely virtsatessa ja yhdynnän jälkeinen verinen vuoto. Miehillä klamydian oi-

reita ovat virtsaputkentulehdus, lisäkivestulehdus, peräsuolitulehdus ja vaaleanharmaa 

tai kellertävä vuoto virtsaputkesta. Molemmilla sekä naisella että miehellä klamydia voi 

olla vuosiakin oireeton. Hoitamattomana klamydia voi aiheuttaa naisille sisäsynnytintu-

lehduksen ja lapsettomuutta, miehille lisäkives- ja peräsuolitulehduksen sekä niveltu-

lehduksia. Myös miehille pitkään hoitamamaton klamydia voi aiheuttaa lapsettomuutta. 

Klamydia todetaan virtsanäytteestä tai bakteeriviljelynäytteestä ja sitä voidaan hoitaa 

antibiooteilla. (Reunala, Paavonen & Rostila 2003, 21, 24–29.) 

Tippuri on gonokokki – bakteerin aiheuttama sukupuolitauti. Tippuri tarttuu sukupuoli-

teitse, suuseksissä ja joissain tapauksissa vastasyntynyt voi saada tartunnan synnytyk-

sessä. Tartunnan voi saada sukuelimiin, nieluun ja silmiin. Naisista vain noin puolet saa 

oireita. Mikäli oireita esiintyy, yleisimpiä niistä ovat virtsaamisongelmat ja -kivut, kuu-

kautisten epäsäännöllisyys, lisääntynyt valkovuoto ja yhdynnän jälkeinen verinen vuoto. 

Miehillä oireita ovat vaaleanharmaa tai kellertävä erite virtsaputkesta ja virtsaamiskivut. 

Tippuri voidaan todeta bakteeriviljelystä ja sitä voidaan hoitaa antibiooteilla. Hoitamat-

tomana tippuri voi aiheuttaa sepsiksen eli verenmyrkytyksen ja miehillä kuroumia virt-

saputkeen. (Reunala ym. 2003, 33,37,40; Terveyskirjasto 2011b, Luettu 16.4.2012.) 

Kuppa eli syfilis on bakteerin aiheuttama sukupuolitauti. Kuppa tarttuu sukupuoliteitse, 

mutta myös oraalisesti. Sikiö voi saada tartunnan äidistä jo kohdussa ollessaan. Kuppa 

jaetaan kliinisesti eri vaiheisiin. Primaarikuppa on kupan varhaisvaihe, jossa sekä naisil-



18 
 

le että miehille ilmestyy sukuelimien alueelle tai suuhun kova ja aristamaton haava 3–4 

viikkoa tartunnasta. Joissain tapauksissa primaarikupan vaiheessa ilmenee imurauhas-

turvotusta. (Reunala ym. 2003, 42–45.) 

Noin kahden kuukauden kuluttua tartunnasta ilmenee sekundaarikupan vaihe, jolloin 

kupan aiheuttajabakteerit leviävät koko elimistöön ja aiheuttavat yleisinfektion. Tällöin 

oireita ovat lämpöily, huonovointisuus, päänsärky ja imurauhassuurentumat. Sekundaa-

rikupan vaiheessa ihoon ilmestyy 75–100 prosentilla tartunnansaaneista täpläihottumaa, 

jonka jälkeen ihoon saattaa ilmestyä pienissä rykelmissä olevia punoittavia papuloita, 

syfilidejä. (Reunala ym. 2003, 45.) 

Hoitamaton kuppa muuttuu latentiksi eli piileväksi noin kahden vuoden kuluttua tartun-

nasta. Vasta 4–40 vuoden kuluttua tartunnasta alkaa tertiaarikupan vaihe, jolloin tavalli-

simpia oireita ovat ihomuutokset, sydän-, verisuoni- ja keskushermosto-oireet. Kuppaa 

voidaan todeta verinäytteestä ja sitä hoidetaan antibiooteilla (Terveyskirjasto 2011c, 

luettu 16.4.2012). (Reunala ym. 2003, 45.) 

Kondylooma eli visvasyylä on viruksen aiheuttama sukupuolitauti ja se on yleisin sek-

siteitse tarttuva tauti nuorilla. Sen aiheuttaa ihmisen papilloomavirus eli HPV. Tunne-

tuista sadasta papilloomavirustyypistä noin 30 kykenee elämään ihmisen sukuelinten 

limakalvoilla. Papilloomavirukset aiheuttavat sekä naisille että miehille oireita, jotka 

ilmentyvät kutisevina ja visvaa erittävinä syylämäisinä kondyloomina sukuelinten alu-

eella. Tauti voi olla välillä oireeton, mutta on silti tartuttava. Hoitamattomana papilloo-

mavirusinfektiot voivat aiheuttaa naisille kohdunkaulan syöpää. Papilloomavirusinfek-

tio todetaan virusviljelynäytteestä tai lääkäri voi todeta sen nähdessään. (Reunala ym. 

2003, 56,58–62; Terveyskirjasto 2011d, Luettu 16.4.2012; Terveyskirjasto 2012a, Luet-

tu 16.4.2012.) 

Tautiin ei ole olemassa varsinaista parantavaa hoitoa. Näkyviä kondyloomia voidaan 

hoitaa paikallishoidoilla, kuten voiteilla tai jäädyttämällä. Elimistön oma immuunijär-

jestelmä pystyy tuhoamaan papilloomaviruksen. (Reunala ym. 2003, 63; Terveyskirjas-

to 2012a, Luettu 16.4.2012; Terveyskirjasto 2012b, Luettu 16.4.2012.) 

Sukuelinherpes on yleisimmin herpes simplex-2 – virustyypin aiheuttama sukupuoli-

tauti. Joskus sukuelinherpeksen aiheuttaa huuliherpestäkin aiheuttava herpes simplex-1 

– virustyyppi. Sukuelinherpes aiheuttaa sukuelimiin tai muualle kehoon rakkuloita, jot-

ka puhkeavat helposti ja muodostavat laajoja haavapintoja. Muita oireita sukuelinher-
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peksessä ovat kipu, kutina ja polttava tunne. Herpesrakkulat häviävät muutaman viikon 

kuluessa, kun tauti siirtyy oireettomaan tilaan, jonka jälkeen se voi taas aktivoitua uu-

delleen. Sukuelinherpes voi oireettomassakin tilassa tarttua ihmisestä toiseen. Sukuelin-

herpes tarttuu yleisimmin limakalvokontaktissa. Kondomi suojaa sukuelinherpekseltä ja 

sitä on syytä käyttää myös oireettomassa tilassa. (Reunala ym. 2003, 69–71; Terveyskir-

jasto 2011e, Luettu 16.4.2012.) 

Herpestartunnan saanut kantaa virusta mukanaan loppuelämänsä, sillä varsinaista paran-

tavaa hoitoa ei ole. Systeemisillä viruslääkkeillä voidaan kuitenkin lievittää ja lyhentää 

oireiden kestoa. Myös lyhytkestoista estohoitoa voidaan käyttää oireiden ilmaantumisen 

viivästyttämiseksi. (Reunala ym. 2003, 73–74.) 

HIV eli ihmisen immuunikatovirus on virus, joka tuhoaa elimistön puolustusjärjestel-

mää ja kykenee muuntautumaan perimältään valtaamansa isäntäsolun kaltaiseksi. Tämä 

aiheuttaa sen, ettei Hi-virusta voi tuhota lääkkeillä. Koska Hi-virus tunkeutuu ihmisen 

valkosoluihin samalla tuhoten ne, ihmisen oma puolustuskyky heikkenee vähitellen, 

mikä aiheuttaa sen, että ihminen altistuu monenlaisille sairauksille. Edetessään hiv puh-

keaa Aidsiksi, ihmisen puolustusjärjestelmän tuhoavaksi sairaudeksi. (Aidstukikeskus a, 

Luettu 16.4.2012.) 

HIV:n ensimmäisessä vaiheessa, noin 2–6 viikkoa tartunnasta, vain joka toisella tai 

kolmannella on oireita. Oireina esiintyy kuumetta, imusolmukkeiden turpoamista, kurk-

kukipua, kutinaa, lihaskipuja, rakkuloita ja kipeitä haavoja suussa. Ensimmäisen vai-

heen jälkeen seuraa muutamasta viikosta jopa vuosiin kestävä oireeton tai erittäin vähä-

oireinen vaihe, jossa oireina voi olla useita herpes- ja hiivasieni-infektioita. Oireettoman 

tai vähäoireisen vaiheen jälkeen alkaa AIDS–vaihe (aquired immunodeficiency syn-

drome), jolloin elimistön puolustusjärjestelmä romahtaa. Tällöin bakteerit ja muut mik-

robit aiheuttavat sairauksia ympäri elimistöä. (Terveyskirjasto 2012c, Luettu 

16.4.2012.) 

Hi-virus tarttuu veren, siemennesteen, emättimen nesteiden ja äidinmaidon kautta. Hiv-

tartunta voidaan todeta vasta 3–6 kuukauden kuluttua tartunnasta verikokeella. Tautia 

parantavaa hoitoa ei ole, mutta lääkehoito on viime vuosina kehittynyt merkittävästi. 

Lääkityksen avulla voidaan hidastaa viruksen lisääntymistä ja estää terveiden solujen 

infektoitumista. Lääkehoidon avulla voidaan pidentää elinikää ja parantaa elämänlaatua, 

mutta tautia aiheuttavaa virusta ei pystytä hävittämään lopullisesti elimistöstä. (Aidstu-

kikeskus b, Luettu 16.4.2012; Aidstukikeskus c, Luettu 16.4.2012.)   
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Hepatiitti B on veren ja eritteiden välityksellä tarttuva virus, joka aiheuttaa maksatu-

lehdusta. Hepatiitti B:n itämisaika on noin 2–3 kuukautta. Yli puolet tartunnansaaneista 

on oireettomia ja noin 40 prosentilla esiintyy oireita. Näitä ovat pahoinvointi, ripuli, 

oksentelu ja vatsakipu. Myös virtsan väri tummuu ja ulosteen väri vaalenee, sekä iho ja 

silmien kovakalvot kellertyvät. Akuutissa maksatulehduksessa oireet häviävät yleensä 

noin kahdessa viikossa. Joissain tapauksissa hepatiitti B–virusinfektio voi muuttua äkil-

lisesti voimakasoireiseksi, jolloin maksa menee muutaman päivän sisällä kuolioon. Täl-

löin kuolevuus on 60–80 prosenttia. Mikäli maksa-arvot eivät palaudu normaaliksi vuo-

den kuluttua tartunnasta, hepatiitti B kroonistuu, jolloin se voi aiheuttaa 20–30 prosen-

tissa tapauksista maksakirroosin ja edelleen joillakin tapauksilla maksasyövän. (KTL 

2009, Luettu 16.4.2012.) 

Akuutti hepatiitti B parantuu yleensä itsestään, mutta lepo ja fyysisen rasituksen, sekä 

alkoholin ja maksaa rasittavien lääkkeiden käyttöä tulisi välttää. Mikäli hepatiitti B on 

erittäin voimakasoireinen, hoito toteutetaan sairaalassa teho-osastolla. Kroonisen hepa-

tiitti B:n lääkehoidolla vain 5–25 prosenttia saa apua. (KTL 2009, Luettu 16.4.2012.) 

 

3.2 Ehkäisy 

 

Ehkäisyllä tarkoitetaan suunnittelemattoman raskauden sekä sukupuolitautien ehkäisyä. 

Ehkäisymenetelmiä on monia erilaisia ja riskitilanteiden välttämiseksi, niiden käyttöön 

on hyvä tutustua ennen varsinaista ensimmäistä yhdyntäkertaa. Ensisijaisena ehkäisy-

menetelmänä on pidetty kondomia, sillä oikein käytettynä se suojaa sukupuolitaudeilta 

ja raskaudelta. Kondomi on myös ainoa pojan omassa hallinnassa oleva ehkäisymene-

telmä. Kun kumppani on pysyvä ja yhdyntä säännöllistä, on hyvä miettiä pitempi aikais-

ta ehkäisymenetelmää. Hormonaalinen ehkäisy kuten ehkäisy- ja minipillerit ovat luo-

tettava ja turvallinen ehkäisymuoto oikein käytettynä. (Bildjuschkin & Malmberg 2002, 

90; Väestöliitto 2011d, Luettu 2.6.2011.) 

Kondomi on luonnonkumista tai polyuretaanista valmistettu ohut kuminen suojus, joka 

asetetaan jäykistyneen siittimen päälle ennen yhdyntää. Miehen siemenneste jää sie-

mensyöksyn tullessa kondomin kärjessä olevaan ”pussiin”, eikä siittiöitä pääse naisen 

emättimeen. Kondomi on oikein käytettynä luotettava ehkäisymenetelmä. Sen ehkäisy-

teho on 97 – 98 %. Tämä tarkoittaa, että 2 – 3 naista sadasta tulee vuoden käytön aikana 
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raskaaksi. Kondomi voi rikkoutua yhdynnän aikana ja väärin asennettuna se ei ole luo-

tettava. (Väestöliitto 2012b, Luettu 16.4.2012; Parempaa elämää 2010a, Luettu 

16.4.2012.) 

Kondomeja on erikokoisia, - muotoisia, -paksuisia ja -värisiä sekä sileitä tai pintakuvi-

oituja. Kokeilemalla löytää itselleen sopivan vaihtoehdon. Kondomeja voi ostaa esimer-

kiksi kaupoista, kioskeista, huoltoasemilta ja niiden ostolle ei ole ikärajaa. Kondomit 

tulee säilyttää auringonvalolta suojattuna, kuivassa ja huoneen lämmössä. Ennen yhdyn-

tää on myös hyvä tarkistaa kondomin viimeinen käyttöpäivä. Kondomi on myös ainoa 

ehkäisymenetelmä, joka suojaa sukupuolitaudeilta, jos sitä käytetään oikein ja koko 

yhdynnän ajan. Kondomia tulisi käyttää emätin – ja anaaliyhdynnöissä sekä suuseksis-

sä, jos ei tiedetä onko itsellä tai kumppanilla mahdollisesti jotakin sukupuolitautia. 

(Bildjuschkin & Malmberg 2002, 91–92; Brandt ym. 2004, 310.) 

Ehkäisypillereitä on kahdenlaisia, yhdistelmäpillereitä ja minipillereitä. Yhdistelmäpil-

lerit sisältävät kahta eri hormonia, keltarauhashormonia ja estrogeeniä. Minipillerit si-

sältävät ainoastaan keltarauhashormonia. Yhdistelmäpillereissä estrogeeni – ja kelta-

rauhashormoni estävät munarakkulan kypsymisen ja munasolun irtoamisen sekä pak-

suntavat kohdunkaulan limakalvoa heikosti siittiöitä läpäiseväksi. E-pillereiden ehkäisy-

teho oikein käytettynä on erittäin hyvä. (Väestöliitto 2012c, Luettu 16.4.2012; Bild-

juschkin & Malmberg 2002, 94.) 

E-pillereiden käyttö aloitetaan ottamalla pilleri kuukautisvuodon ensimmäisenä päivänä. 

E-pillereitä otetaan yksi pilleri joka päivä suunnilleen samaan aikaan. Jokainen voi vali-

ta mikä aika päivästä on itselle sopivin. Pillereitä otetaan 21 vuorokauden jaksoissa ja 

tämän jälkeen pidetään seitsemän päivän tauko, väliviikko, jolloin kuukautiset tulevat. 

Säännöllisesti käytettynä e-pillerit ehkäisevät raskaudelta koko kierron ajan ja ehkäisy-

teho säilyy myös väliviikolla. Väliviikon jälkeen aloitetaan uusi pillerilevy. Uusi pilleri-

levy aloitetaan, vaikka kuukautisvuotoa tulisikin vielä. (Väestöliitto 2012c, Luettu 

16.4.2012; Bildjuschkin & Malmberg 2002, 94.) 

Minipillerit ovat e-pillereitä, jotka sisältävät vain keltarauhashormonia. Minipillereiden 

keltarauhashormoni muuttaa kohdunkaulan limaa siittiöille epäedulliseksi ja estää näin 

siittiöiden pääsemistä kohtuun. Minipillerit sopivat naisille, jotka eivät voi jostakin 

syystä käyttää estrogeeneja. Minipillereiden säännöllinen käyttö aloitetaan kuukautis-

vuodon ensimmäisenä päivänä ja pillereitä otetaan yksi pilleri joka päivä samaan ai-
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kaan. Minipillereissä ei ole väliviikkoja, vaan pillereitä otetaan joka päivä. (Väestöliitto 

2012c, Luettu 16.4.2012; Bildjuschkin & Malmberg 2002, 95.) 

Ehkäisylaastari on iholle asetettava ehkäisin, josta vapautuu tasaisesti ihon läpi sekä 

estrogeeniä että keltarauhashormonia. Ehkäisylaastari tehoaa raskauden ehkäisyyn sa-

malla tavalla kuten muutkin yhdistelmäehkäisyvalmisteet. Se estää munasolun irtoami-

sen munasarjasta sekä muuttaa kohdunkaulan limaa sitkeäksi, jolloin siittiöt eivät pääse 

kohtuun. (Parempaa elämää 2010b, Luettu 16.4.2012.)  

Ensimmäisen ehkäisylaastarin käyttö aloitetaan kuukautiskierron ensimmäisenä päivä-

nä. Ehkäisylaastari vaihdetaan kerran viikossa, aina samana viikonpäivänä kolmen vii-

kon ajan. Tämän jälkeen pidetään viikon laastariton jakso, jolloin kuukautiset tulevat. 

Ehkäisylaastari asetetaan puhtaalle, terveelle, kuivalle ja ehjälle iholle pakaraan, olka-

varren ulkopintaan, vatsaan tai selkään, missä vaatetus ei hankaa laastaria. Ehkäisylaas-

taria käyttävä nainen voi urheilla, saunoa ja käydä suihkussa samalla tavalla kuin ennen 

laastarin käyttöä, on vain muistettava seurata, että laastari pysyy tiiviisti ja siististi ihos-

sa kiinni. (Parempaa elämää 2010b, Luettu 16.4.2012; Väestöliitto 2012d, Luettu 

16.4.2012.) 

Ehkäisyrengas on emättimeen asetettava ehkäisin joka vapauttaa tasaisesti estrogeeniä 

ja keltarauhashormonia emättimen seinämän läpi verenkiertoon. Ehkäisyrengas tehoaa 

raskauden ehkäisyyn samalla tavalla kuten muutkin yhdistelmäehkäisyvalmisteet, se 

estää munasolun irtoamisen munasarjasta ja muuttaa kohdun limaa sitkeäksi minkä 

vuoksi siittiöiden on vaikea kulkea eteenpäin. (Parempaa elämää 2010c, Luettu 

16.4.2012; Väestöliitto 2012e, Luettu 16.4.2012.)    

Ehkäisyrenkaan säännöllinen käyttö aloitetaan asettamalla ensimmäinen ehkäisyrengas 

kuukautiskierron ensimmäisenä päivänä emättimeen. Ehkäisyrengas asetetaan emätti-

meen kolmeksi viikoksi ja tämän jälkeen pidetään yhden viikon tauko ilman rengasta. 

Taukoviikon jälkeen emättimeen asetetaan uusi rengas kolmen viikon ajaksi. Kuukau-

tisvuoto tulee taukoviikon aikana. Ehkäisyrengas asetetaan emättimeen itse. Kun ehkäi-

syrengas on oikein asennettu, niin tällöin se ei tunnu emättimessä eikä haittaa yhdyntää. 

Jos rengas haittaa yhdyntää sen voi poistaa yhdynnän ajaksi, mutta rengas tulee muistaa 

asettaa paikoilleen kahden tunnin sisällä poistamisesta.  Ehkäisyrengas asetetaan ja 

poistetaan itse lääkärin antamien ohjeiden mukaan. (Parempaa elämää 2010c, Luettu 

16.4.2012; Väestöliitto 2012, Luettu 16.4.2012.)  
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Kierukoita on olemassa kahdenlaisia, hormonikierukoita, jotka sisältävät kelta-

rauhashormonia ja kuparikierukoita, jotka eivät sisällä lääkeaineita. Hormonikierukka 

on t-kirjaimen muotoinen pieni esine, jonka lääkäri asentaa naisen kohtuun. Se voidaan 

asentaa naiselle esimerkiksi synnytyksen jälkitarkastuksen yhteydessä. Hormonikieru-

kasta vapautuu keltarauhashormonia. Se paksuntaa kohdunkaulan limakalvoa ja näin 

siittiöiden on vaikea päästä kohtuun. Kierukkaa suositellaan asennettavaksi synnyttä-

neille naisille. Hormonikierukan ehkäisyteho säilyy viisi vuotta. (Parempaa elämää 

2010d, Luettu 16.4.2012; Väestöliitto 2012f, Luettu 8.5.2012.) 

Kuparikierukka on muovinen esine, jonka ympärillä on kuparinen lanka. Lääkäri aset-

taa kuparikierukan naisen kohtuun.  Kuparikierukan tarkkaa vaikutustapaa ei tiedetä, 

mutta se tekee siittiöiden olosuhteet epäedullisiksi kohdussa. Kuparikierukkaa suositel-

laan asetettavaksi synnyttäneille naisille, mutta joissakin tapauksissa myös synnyttämät-

tömille naisille voidaan asentaa kuparikierukka. Kuparikierukan ehkäisyteho säilyy viisi 

vuotta. (Parempaa elämää 2010e, Luettu 16.4.2012; Väestöliitto 2012f, Luettu 

8.5.2012.)  
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4 PROJEKTIN TARKOITUS JA TAVOITTEET  

 

 

Projektin tarkoituksella kuvataan, miksi ja mitä tarkoitusta varten se on aloitettu. Pro-

jektin tarkoituksen lisäksi projektiryhmän tulee tietää kokonaistavoite eli lopputulos. 

Tavoitteet tulee kertoa niin selvästi, jotta ne ovat täysin ymmärrettäviä. Kaikkien tavoit-

teiden tulee olla haasteellisia, ajallisesti rajattuja, realistisia, selkeitä ja tuloskeskeisiä. 

(Lööw 2002, 48–49, 64.) 

Projektimme tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa keminmaalaisille 8.luokkalaisille 

pojille seksuaalikasvatustunnit. Pidimme seksuaalikasvatustunnit ainoastaan pojille, 

sillä Kouluterveys 2010–2011 – kyselyn tulosten mukaan tytöillä on paremmat tiedot 

seksuaaliterveydestä kuin pojilla (THL: Kouluterveyskysely). Liinamon (2005) tutki-

muksen tulokset osoittavat, että seksuaalikokemukset olivat yhteydessä seksuaaliter-

veystietoihin ainoastaan tytöillä. Mitä enemmän tytöillä oli kokemuksia, sitä paremmat 

tiedot seksuaalisuudesta heillä oli. Tutkimuksen mukaan pojilla ei ole havaittavissa sa-

manlaista tietojen karttumista kuin tytöillä. Tutkimuksessa tuodaan esille myös aikai-

sempia tutkimustuloksia, joiden mukaan tytöt joilla on seksuaalikokemuksia hankkivat 

itse aktiivisemmin tietoa kirjoista, kavereilta ja koulusta kuin kokemattomammat tytöt. 

Vastaavaa aktiivisuutta tietojen haussa ei ole havaittavissa pojilla niin selvästi. Myös 

nykyiset seksuaaliterveyspalvelut suunnataan enemmän naisille. Väestöliiton seksuaali-

terveysklinikan kokemusten mukaan kuitenkin varsinkin nuoret miehet tarvitsevat pal-

jon neuvontaa ja palveluja seksuaalista kehitystään koskevissa asioissa. (Kosunen 2006, 

24; Liinamo 2005, 82.) Tutkimustulokset ja oma kiinnostus johti siihen, että osoitimme 

seksuaalikasvatustunnit ainoastaan pojille, jolloin pystyimme keskittämään tuntien si-

sällön pojille suunnatuksi.  

Selvitimme etukäteen kyselyn avulla, mitä pojat haluavat tietää seksuaalisuudesta tai 

mistä he kokevat tarvitsevansa lisää tietoa. Kyselyn tuloksia apuna käyttäen suunnitte-

limme seksuaalikasvatustuntien sisällön. Kyselyssä selvitettiin mitä pojat pitävät tär-

keänä seksuaalikasvatustuntien aihealueina seuraavista kokonaisuuksista: seurustelu, 

murrosiän muutokset, ehkäisy, seksi ja sukupuolitaudit. Pojat ympyröivät kyselylomak-

keeseen numeroista 5–1, jossa 5 on tärkein ja 1 vähiten tärkein, kuinka tärkeänä he pitä-

vät aihekokonaisuutta (liite 1). 
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Tavoitteenamme oli lisätä keminmaalaisten 8.luokkalaisten poikien seksuaalitietoutta. 

Tavoitteena oli myös, että projektityö olisi hyödyksi Keminmaan yläkoulun terveystie-

don opettajille sekä koulun terveydenhoitajille suunnitellessaan seksuaalikasvatustunte-

ja tulevaisuudessa. Tulevina terveydenhoitajina tulemme mahdollisesti toimimaan ylä-

kouluikäisten nuorten kanssa. Oma oppimistavoitteemme projektityöltä oli ymmärtää ja 

sisäistää nuoren seksuaaliterveysasiat, niin että kykenemme olemaan paras mahdollinen 

apu nuorelle seksuaaliterveysasioissa. 
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5 PROJEKTIN RAJAUS JA LIITTYMÄT 

 

 

Valmistimme tämän projektityön Kemi–Tornion ammattikorkeakoulun hoitotyön kou-

lutusohjelman opinnäytetyönä. Ohjaajina toimivat koulumme opettajat Raija Luutonen 

ja Anne Puro. Opponentteina toimivat terveydenhoitajaopiskelijat Susanna Klemettinen, 

Miia Roukala ja Maria Vähä. Olemme olleet yhteistyössä projektityön aikana Kemin-

maan keskuskoulun terveystiedon opettaja Marika Anttilan ja terveydenhoitaja Ulla 

Kokkosen kanssa.  

Projekti täytyy rajata huolellisesti, sillä se määrittää mitä ovat projektin lopputulokset ja 

mistä osista ne muodostuvat. Lisäksi mitä toiminnallisia ominaisuuksia projektin loppu-

tuloksilta vaaditaan. Projektin rajaukseen vaikuttavat myös projektin aika- ja kustannus-

tavoitteet. (Ruuska 2007, 186.) 

Projektityö on rajattu niihin aihealueisiin, joita käsittelimme toteuttamillamme seksuaa-

likasvatustunneilla: murrosiän muutoksia, seurustelua, seksuaalisuuden portaat, suku-

puolitauteja ja ehkäisyä. Olemme valinneet opinnäytetyön aiheeksi ja sen punaiseksi 

langaksi seksuaalikasvatuksen, sillä seksuaaliasioista puhuttaessa esiintyy paljon terme-

jä, jotka käsittävät samaa asiaa. Seksuaalikasvatus käsitteenä sisällyttää ryhmille annet-

tavan seksuaalivalistuksen, yläkoulujen opetussuunnitelmaan sisältyvän seksuaaliope-

tuksen sekä terveydenhuollon ammattilaisen kahden kesken annettavan seksuaalineu-

vonnan. Terveysneuvonta voidaan yhdistää käsitteeseen ohjaus. (Bildjuschkin & Ruuhi-

lahti 2008, 15–16; Kyngäs ym. 2007, 5.) 
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6 PROJEKTIN TOTEUTTAMISEN JA TYÖSKENTELYN KUVAUS 

 

 

Aloitimme projektin ideoinnin ja teoriatiedon keruun helmikuussa 2011, jolloin aloim-

me työstää projektisuunnitelmaa ja olimme yhteydessä Keminmaan keskuskoulun reh-

tori Helena Niemitaloon, terveydenhoitaja Ulla Kokkoseen ja Johanna Pukemaan sekä 

terveystiedon opettaja Marika Anttilaan. Projektisuunnitelma valmistui kesäkuussa 

2011.  

Syksyllä 2011 tapasimme terveystiedon opettajan ja koulun terveydenhoitajien kanssa 

Keminmaan keskuskoululla, jolloin esittelimme projektisuunnitelman heille. Tapaami-

sessa esitimme idean kyselystä, joka toteutettaisiin ennen varsinaisia seksuaalikasvatus-

tunteja. Kyselyllä halusimme selvittää, mitä 8. luokkalaiset pojat haluavat tietää seksu-

aaliasioista ja mistä kokevat tarvitsevansa lisää tietoa. Seksuaalikasvatustunnin sisältöä 

pohtiessamme, terveystiedon opettaja ja terveydenhoitajat toivat esiin, että murrosiän 

muutoksia on käsitelty ja tullaan käsittelemään koulun oppitunneilla. Teimme päätöksen 

jättää murrosiän muutoksien käsittelyn vähemmälle fyysisten muutosten osalta. Tapaa-

misessa esitimme ajatuksemme toteuttaa seksuaalikasvatustunnit rastimuotoisena, jol-

loin rastien sisällöt koostuisivat lähinnä toteuttamamme kyselyn vastauksien pohjalta. 

Tapaamisen lopuksi esittelimme alustavan kyselylomakkeen, johon teimme pieniä muu-

toksia. Lisäksi sovimme ajankohdan kyselyn toteuttamiselle ja allekirjoitimme yhteis-

työsopimukset, joista jäi yksi kappale kullekin sopijapuolelle. 

Joulukuun alussa 2011 kävimme Keminmaan keskuskoululla pitämässä kyselyn kaikille 

Keminmaan keskuskoulun 8.luokkalaisille pojille. Keminmaan keskuskoululla on kuusi 

8.luokkaa ja kaksi pienryhmää. Kyselyyn vastasi yhteensä 50 poikaa. Pojat osallistuivat 

kyselyyn ryhmänä, johon oli yhdistetty kahden luokan pojat. Koulun henkilökunta oli 

järjestänyt kyselyn pitämiseen yhden luokkatilan, johon pojat tulivat ryhminä vuorol-

laan. Esittelimme itsemme ja kyselyn tarkoituksen. Kerroimme että tulemme pitämään 

keväällä 2012 heille seksuaalikasvatustunnin, jonka rakennamme kyselyn vastauksia 

apuna käyttäen. Jokainen poika sai oman kyselylomakkeen. Vastausaikaa oli noin 

kymmenen minuuttia, jonka jälkeen pyysimme poikia taittamaan nimettömät paperit 

kahtia. Keräsimme kyselylomakkeet kirjekuoreen.  
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Kyselyn toteuttamisen jälkeen tarkastelimme niiden vastauksia (liite 2), joissa ilmeni, 

että pojat halusivat tietää tai kokevat tarvitsevansa lisää tietoa selkeästi eniten ensim-

mäisestä yhdyntäkerrasta, ehkäisystä ja sukupuolitaudeista. Vähiten kiinnostusta herätti 

seurustelu, seksuaaliset suuntautumiset, murrosiän muutokset ja itsetyydytys. Aloimme 

suunnitella seksuaalikasvatustuntien sisältöä ja toteuttamista. 

Aloitimme suunnittelun hakemalla tietoa seksuaalikasvatustuntien sisältöä varten. Tie-

toa haettaessa meille tuli ajatus siitä, miten haluaisimme jakaa seksuaalikasvatustunnin 

aiheet rasteihin. Tulimme päätökseen, että ehkäisyä ja sukupuolitauteja käsitellään omil-

la rasteilla. Mietimme kuinka ensimmäistä yhdyntäkertaa voisi käsitellä luontevasti sek-

suaalikasvatustunnilla. Päätimme ottaa johdannoksi ensimmäistä yhdyntäkertaa koske-

valle rastille seksuaalisuuden portaat, jossa käsitellään myös murrosiän psyykkisiä ja 

sosiaalisia muutoksia. Seksuaalisuuden portaat ja ensimmäinen yhdyntäkerta ”eka ker-

ta” muodostivat seksuaalikasvatustunnin ensimmäisen rastin (liite 3).  

Toinen rasti käsitteli sukupuolitauteja, jossa kerroimme klamydiasta, hi-viruksesta, ku-

pasta, tippurista, kondyloomasta, sukuelinherpeksestä ja hepatiiteista. Kerroimme suku-

puolitaudin yleisyyden, tartuntatavan, oireet, hoidon ja jälkiseuraukset sekä miten suku-

puolitaudeilta voi suojautua (liite 4).  

Kolmas rasti käsitteli ehkäisyä, jossa kävimme läpi yleisimmät raskautta ehkäisevät 

menetelmät: E-pillerit, ehkäisylaastari, ehkäisyrengas, hormonikierukka ja kupari-

kierukka, sekä kondomi (liite 5). Halusimme kertoa pojille hiukan myös kierukoista, 

vaikka ne eivät kuulukaan nuorten yleisimpiin ehkäisymenetelmiin, sillä ajattelemme 

että heidän on kuitenkin hyvä tietää mitä ne ovat. Ehkäisyrastilla pojilla oli mahdolli-

suus harjoitella kondomin laittoa harjoituspeniksen päälle erillisessä tilassa. Toisten 

harjoitellessa kondomin laittamista, toiset lukivat tekemiämme tapausesimerkkejä sek-

suaaliasioihin liittyen ja saivat tutustua rastien materiaaleihin tarkemmin.  

Valmistimme seksuaalikasvatustunteja varten ”julisteita”, jotka valmistimme kartonki-

pohjille, joihin kokosimme rastien teoriatiedot. Tilasimme seksuaalikasvatustunteja var-

ten Väestöliitosta materiaalia ja saimme myös koulumme Terveyspysäkiltä ehkäisyop-

paita pojille jaettaviksi. Ehkäisyrastia varten teimme harjoituspeniksen näkösuojaksi 

kondomilaatikon, jonka sisällä pojat saivat harjoitella rauhassa kondomin laittoa muiden 

katseilta suojassa (liite 6). Olimme yhteydessä Suomen RFSU (Riksförbundet för se-

xuell upplysning) Oy:n yhteyshenkilöön sähköpostitse ja kysyimme yhtiön kiinnostusta 

http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=rfsu&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CIsBEBYwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rfsu.se%2F&ei=1v-sT5SENMrY4QTArPSsDA&usg=AFQjCNFMXIBwX5q4_J5ytf3uyqQSzU6vpA&cad=rja
http://www.google.fi/url?sa=t&rct=j&q=rfsu&source=web&cd=8&sqi=2&ved=0CIsBEBYwBw&url=http%3A%2F%2Fwww.rfsu.se%2F&ei=1v-sT5SENMrY4QTArPSsDA&usg=AFQjCNFMXIBwX5q4_J5ytf3uyqQSzU6vpA&cad=rja
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tukea projektiamme lahjoittamalla harjoituskondomeja seksuaalikasvatustunneille käy-

tettäväksi. RFSU lahjoitti projektia varten 70 kappaletta kondomeja.  

  

Seksuaalikasvatustunteja varten saimme yhden tunnin aikaa yhtä ryhmää kohden. Pojat 

tulivat samoissa ryhmissä seksuaalikasvatustunneille kuin olivat osallistuneet kyselyyn. 

Ainoastaan pienryhmän mukaan tuli 9. luokkalaisten pienryhmän pojat. Kiersimme ras-

tit yhdessä, mutta kondomin laittamista sai tulla kokeilemaan yksin tai pienessä ryhmäs-

sä erilliseen tilaan. Seksuaalikasvatustunneille osallistui myös terveystiedon opettaja 

Marika Anttila ja terveydenhoitaja Ulla Kokkonen. He halusivat nähdä kuinka olemme 

rakentaneet rastimuotoisen seksuaalikasvatustunnin ja kuinka vain poikia sisältävä ryh-

mä toimii tällaisessa opetuksessa sekä voisiko tällaista ideaa käyttää tulevilla seksuaali-

kasvatustunneilla. Pienryhmien mukana seksuaalikasvatustunnille osallistui myös kou-

lunkäyntiavustaja ja pienryhmien opettaja.  

Seksuaalikasvatustuntien lopuksi pidimme leikkimielisen tietovisan (liite 7) rastin ai-

heista. Pojat osallistuivat tietovisaan pienissä ryhmissä. He vastasivat hienosti oikein 

lähes kaikkiin kysymyksiin. Voittajaryhmäläiset saivat palkinnoksi suklaapatukat. Li-

säksi pyysimme suullista palautetta seksuaalikasvatustunnista. 
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7 PROJEKTIN TUOTOKSEN JA PROSESSIN ARVIOINTI 

 

 

Projekti on onnistunut kun saavutetaan asetetut tavoitteet aikataulun ja sovittujen kus-

tannusten mukaisesti. Kun projektiin kohdistetut odotukset eivät ole täyty, projektia 

voidaan pitää epäonnistuneena. (Ruuska 2007, 275, 279.) 

Seksuaalikasvatustunnit Keminmaan keskuskoululla sujuivat hyvin. Tiivis yhteistyö 

koulun terveystiedon opettaja Marika Anttilan kanssa edisti seksuaalikasvatus tuntien 

onnistumista niiden sisällön ja aikataulun puolesta. Hän onnistui järjestämään koululta 

toivomamme luokkatilan ja ajankohdan seksuaalikasvatustunneille. Tunnit sujuivat ai-

kataulun mukaan. Luokkatila oli tiivis, mutta onnistuimme järjestämään tilan hyvin ras-

timuotoisille seksuaalikasvatustunneille. Rastimuotoiset seksuaalikasvatustunnit osoit-

tautuivat toimivaksi valinnaksi, sillä poikien ei tarvinnut istua koko tuntia yhdessä pai-

kassa pulpetin takana. Järjestimme tilan niin, että pojat saivat valita rastipaikalta vapaas-

ti istumapaikan, mikä sai pojat kiinnostumaan. Seksuaalikasvatustuntien rastimuotoi-

suus loi luokkatilaan rennon ja avoimen ilmapiirin. Myös meidän oma hyväntuulisuus ja 

sopiva rentous saivat myös pojat rentoutumaan.  

Ennen seksuaalikasvatustuntien pitoa jännitimme ja mietimme kuinka saamme poikiin 

kontaktin ja kuinka he jaksavat keskittyä ja kuunnella. Jännityksemme osoittautui ai-

heettomaksi, sillä saimme luotua avoimen ja rennon ilmapiirin heti tuntien alussa. Yllä-

tyimme kuinka keskittyneitä ja tarkkaavaisia pojat suurimmaksi osaksi olivat, ottaen 

huomioon poikien iän, jolloin tämä aihe saattaa joskus myös huvittaa. Kondomin lait-

tamisen harjoittelu oli poikien mielestä mielenkiintoista ja mukavaa. Lähes kaikki sek-

suaalikasvatustunneille osallistuneet pojat uskaltautuivat kokeilemaan kondomin laittoa. 

Tuntien lopuksi pyysimme pojilta ajanpuutteen vuoksi vain suullista palautetta seksuaa-

likasvatustunneista. Pojat pitivät tunteja mukavina, mutta olisivat toivoneet että ja-

kaisimme heille kondomit. Ohjasimme poikia hakemaan kondomeja koulun terveyden-

hoitajalta. Pojat olivat tyytyväisiä kun saivat osallistua seksuaalikasvatustunneille poi-

karyhmissä. Pojat ehdottivat terveystiedon opettajalle, voisivatko he olla joskus muul-

loinkin oppitunneilla poikien kesken.  

Tunneilla mukana olleet terveydenhoitaja ja terveystiedonopettaja sanoivat tuntien sisäl-

lön olevan onnistunut ja 8. luokkalaisille pojille sopiva. Terveystiedon opettaja antoi 
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palautetta hyvästä tuntien suunnittelusta rastimuotoisena, sillä näin pojat jaksavat kes-

kittyä paremmin. Hän myös kommentoi meidän kahden yhteistyötä hyväksi ja sujuvak-

si, mikä näkyi hänen mielestään tuntien pidossa. Lisäksi hän kysyi, olisiko tällaisia tun-

teja mahdollisuus saada jatkossakin. Neuvoimme ottamaan yhteyttä Kemi-Tornion am-

mattikorkeakoulun terveysalan yksikköön. 
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 8 POHDINTA 

 

 

8.1 Yleinen pohdinta 

 

Opinnäytetyömme päätavoitteena oli tuottaa seksuaalikasvatustunnit keminmaalaisille 

8. luokkalaisille pojille. Seksuaalikasvatustunnit onnistuivat hyvin ja olemme erittäin 

tyytyväisiä lopputulokseen. Projektin aikana olemme kasvaneet ammatillisesti, sillä 

olimme tiiviissä yhteistyössä Keminmaan keskuskoulun terveystiedon opettajaan ja 

koulun terveydenhoitajiin. Saimme hyvää harjoitusta moniammatillisessa yhteistyötii-

missä työskentelystä. Lisäksi saimme paljon varmuutta omaan esiintymiseen ja rohkeut-

ta tarttua tällaisiin projekteihin myös tulevaisuudessa.  

Toteuttamillamme seksuaalikasvatustunneilla saimme huomata kuinka suuria poikien 

kehityserot olivat. Esimerkiksi ehkäisyasiat olivat toisille hyvinkin ajankohtaisia, kun 

taas toisille eivät. Otimmekin seksuaalikasvatustuntien suunnittelussa ja toteutuksessa 

huomioon nuorten yksilölliset kehitysvaiheet korostamalla, että jokainen heistä kehittyy 

omaan tahtiinsa. Seksuaalikasvatustunneilla kerroimme myös terveydenhoitajan olevan 

koulussa sellainen henkilö, kenelle voi puhua kaikista askarruttavista asioista. 

Halusimme suunnitella seksuaalikasvatustunnit kiinnostavaksi ja mielenkiintoa herättä-

väksi, jotta halu hakea tietoa myös itsenäisesti heräisi. Nuoruus ja kehittyminen ovat 

jännittävää muutosten aikaa. Halusimme kertoa, että nuoruus on myös kokeilun ja vir-

heiden tekemistä. Tärkeintä on kuitenkin pitää huolta omasta ja kumppanin fyysisestä, 

psyykkisestä ja sosiaalisesta terveydestä. Koska kaverisuhteilla on suuri merkitys nuo-

ren näkemyksiin, tulee myös kavereista pitää huolta. 

Kavereiden merkitys korostui seksuaalikasvatustuntien ehkäisyrastilla, jossa pojilla oli 

mahdollisuus harjoitella kondomin laittoa pienissä 3–5 hengen ryhmissä. Eräässä ryh-

mässä yksi poika totesi, ettei halua harjoitellakaan kondomin laittoa, jolloin muutkin 

ryhmän jäsenet yhtyivät samaan ajatukseen. Kuitenkin pienen harkinnan ja kannustuk-

sen jälkeen samainen poika rohkaistuikin harjoittelemaan kondomin laittoa. Tämä johti 

myös muiden poikien rohkaistumiseen rastilla. 
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Projektin kirjallisen tuotoksen tekeminen on ollut mielenkiintoista, mutta haastavaa. 

Koimme kaikista haastavimmaksi löytää yhteistä aikaa kirjallisen tuotoksen tekoon. 

Yhteistä aikaa kirjoittamiselle kuitenkin järjestyi ja saimme tuotettua haluamamme asiat 

kirjalliseen työhön. Kirjallisen työn tekemisen aikana oma teoriatieto seksuaalisuuteen 

liittyvistä asioista on karttunut. Projektin työstämisen aikana oma käsityksemme mur-

rosikäisen pojan kasvusta ja kehityksestä, sekä seksuaalisesta kehittymisestä on avartu-

nut. Tämä on johtanut siihen, että ymmärrämme murrosikäistä poikaa ja hänen käyttäy-

tymistään paremmin. Parasta projektin toteuttamisessa oli nähdä poikien kiinnostus ai-

heeseen ja heidän halu saada lisää tietoa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. 

 

8.2 Eettinen pohdinta ja luotettavuuden tarkastelu 

 

Hoitajalla on aina ammattilaisen vastuu oman toimintansa eettisestä kestävyydestä. Oh-

jauksen ja neuvonnan tulee tukeutua ajantasaiseen ja tutkittuun tietoon ja hyviin käytän-

töihin, mitkä ovat eettisen työskentelyn perusta. Eettinen tietoisuus ja kyky kohdata 

tilanteita, joissa oman työskentelyn eettisyyttä on pohdittava, kuuluvat eettiseen työs-

kentelyyn. (Kyngäs ym. 2007, 154)  

Seksuaalikasvattajan on pohdittava omaa seksuaalisuuttaan ja asennoitumista siihen 

ennen kuin on kykenevä kohtaamaan toisen ihmisen seksuaalisuuden. Seksuaalisuuden 

kohtaaminen tulee viimeistään ajankohtaiseksi seksuaalikasvatustunteja suunnitellessa. 

(Bildjuschkin & Malmberg 2002, 33.) Aiheen arkaluontoisuus loi haasteita projektityön 

tekemiseen. Huomasimme kuinka tärkeää on olla itse seksuaalikasvattajana sinut käsi-

teltävien aiheiden kanssa. 

Projektityötä ja siihen liittyvää kyselyä tehdessä pidimme huolta ja korostimme, ettei 

kenenkään henkilöllisyys paljastu missään projektin vaiheessa. Huomioimme myös op-

pilaiden mahdolliset uskonnolliset tai vakaumukselliset syyt olla osallistumatta kyse-

lyyn tai seksuaaliohjaustunneille.  

Projektityötä tehdessämme olemme olleet tiiviissä yhteistyössä Keminmaan keskuskou-

lun terveystiedon opettaja Marika Anttilaan. Hän oli asiantuntija-apuna seksuaalikasva-

tustuntien suunnittelussa, mikä on lisännyt luotettavuutta projektiimme. Luotettavuutta 

lisää myös pojille teetetty kysely, joka auttoi suunnittelemaan seksuaalikasvatustuntien 

sisällön juuri heille sopivaksi. Luotettavuutta projektiimme tuo aiheen ajankohtaisuus, 
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sillä esimerkiksi Väestöliitto on käynnistänyt Tehoa poikien seksuaaliopetukseen – pro-

jektin vuosille 2011–2013, jonka tavoitteena on parantaa poikien seksuaaliterveystieto-

ja. Etsimme projektityömme teoriaosuuteen tietoa kirjastoista ja Internetistä. Olemme 

käyttäneet vain alan asiantuntijoiden kirjoittamia lähteitä.  

Projektityömme jatkohaasteena on suunnitella sellainen seksuaalikasvatustuntien koko-

naisuus, jossa olisi omat seksuaalikasvatustunnit sekä pojille että tytöille. Kokonaisuu-

teen voisi liittää yhden yhteisen seksuaalikasvatustunnin. Tällainen tuntien kokonaisuus 

mahdollistaa sen, että sekä pojat että tytöt saavat juuri heille suunnattua seksuaalikasva-

tusta ja yhteisellä tunnilla voisi käsitellä heitä molempia koskevia asioita kuten ehkäisyä 

ja sukupuolitauteja.  
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Liitteet 

 

Liite 1 

Kysely 

Merkitse alla olevien asioiden kohdalle, kuinka tärkeänä pidät seuraavien asioiden käsit-

telyä seksuaaliohjaustunneilla. Ympyröi mielipidettäsi vastaava numero asteikolla 5-1, 

jossa 5 on tärkein ja 1 vähiten tärkein. Kyselyyn ei tarvitse kirjoittaa nimeä. 

 

                      tärkein         vähiten tärkein 

A) Seurustelu    5 4 3 2 1 

(ensimmäinen seurustelusuhde, ihastuminen, rakastuminen…) 

 

B) Murrosiän muutokset   5 4 3 2 1 

(muutokset kehossa, muutokset käyttäytymisessä...)      

C) Ehkäisy     5 4 3 2 1 

(raskauden ehkäisy, suojautuminen sukupuolitaudeilta, erilaiset ehkäisymenetelmät...)     

D) Seksi     

Eka kerta  5 4 3 2 1 

Itsetyydytys  5 4 3 2 1 

Seksuaaliset suuntautumiset 5 4 3 2 1 

 

E) Sukupuolitaudit   5 4 3 2 1 

(esim. HIV, klamydia, sukupuolitaudeilta suojautuminen)   

 

Mistä muusta haluaisit lisää tietoa? ________________________________________ 

Kiitos vastauksestasi! 
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Liite 2 

Kyselyn tulokset 

Olemme koonneet jokaisen aihealueen alle punaisella korostettuna vastaajien määrän 

kyseiseen aihealueeseen. Punaisella korostetut numerot merkkaavat vastaajien määrää 

kunkin asteikon numeron kohdalla. 

 

                      tärkein         vähiten tärkein 

A) Seurustelu    5 4 3 2 1 

Vastasi 49 poikaa   4 10 22 12 1   

 

B) Murrosiän muutokset   5 4 3 2 1 

Vastasi 48 poikaa   4 10 18 15 1 

 

C) Ehkäisy     5 4 3 2 1 

Vastasi 48 poikaa   9 11 19 1 8 

 

D) Seksi     

Eka kerta  5 4 3 2 1 

Vastasi 47 poikaa 10 12 21 1 3 

 

Itsetyydytys  5 4 3 2 1 

Vastasi 47 poikaa 8 7 18 9 5 
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Seksuaaliset suuntautumiset 5 4 3 2 1 

Vastasi 43 poikaa    3 5 20 4 11 

 

E) Sukupuolitaudit   5 4 3 2 1 

Vastasi 47 poikaa   10 11 12 5 9 

 

Aihealueiden kiinnostavuus kyselyyn osallistuneiden poikien mielestä: 

 

1. Eka kerta 

2. Sukupuolitaudit 

3. Ehkäisy 

4. Itsetyydytys 

5. Seurustelu 

6. Murrosiän muutokset 

7. Seksuaaliset suuntaumiset 
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Liite 3. Ensimmäinen rasti. 
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Liite 4. Toinen ja kolmas rasti. 
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Liite 5. Kolmas rasti. 

 

 

 

 

 



48 
 

 

Liite 6. Kondomin laittamisen harjoittelutila ja muuta seksuaalikasvatustunnin materiaa-

lia 
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Liite 7. Tietovisa. 

 

TIETOVISA 

NIMET:   

 

1. Miten suojaudut sukupuolitaudeilta? 

 

 

2. Mainitse kaksi klamydian oireista? 

 

 

3. Miten klamydiaa hoidetaan?    

 

 

4. Jos käyt terveyskeskuksessa sukupuolitautitesteissä, 

kerrotaanko siitä vanhemmillesi ilman sinun lupaa?  

 

 

5. Voiko tyttö tulla raskaaksi, jos kondomia ei käytetä yh-

dynnän alusta loppuu saakka? 

 

 

6. Mikä on HIV-infektion viimeinen vaihe? 

 

7. Kuinka monta prosenttia 8.luokkalaisista pojista ei ole ol-

lut kertaakaan yhdynnässä?  
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