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Tämä opinnäytetyö on osa EU:n rahoittamaa MIMO-projektia (Moving In, Moving On! 
Application of Art-Based Methods to Social and Youth Work), jossa rakennetaan 
moniammatillista yhteistyötä nuorisojärjestöjen, koulujen ja yliopistojen välille. Tutkimuksen 
tarkoituksena oli tutkia 9-luokkalaisten nuorten mielipiteitä taidelähtöisten menetelmien käytöstä 
seksuaalikasvatuksessa sekä selvittää millaisia asioita nuoret haluavat seksuaalikasvatuksessa 
käsiteltävän. Tavoitteena oli kehittää taidelähtöisten menetelmien käyttöä nuorten 
seksuaalikasvatuksessa sekä seksuaalikasvatuksen asiasisältöä 9-luokkalaisten tarpeisiin. 

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kyselytutkimusta. Tutkimus suoritettiin joulukuussa 2013 Salon 
Hermannin yläkoulun 9-luokkalaisten terveyskasvatustunneilla. Tutkimukseen osallistui 119 
nuorta, 61 tyttöä ja 58 poikaa. Taidelähtöisin menetelmin annetusta seksuaalikasvatuksesta 
vastasivat Turun ammattikorkeakoulun Salon toimipisteen sairaanhoitajaopiskelijat.  

Nuorista 69 % piti paljon tai erittäin paljon taidelähtöisten menetelmien käytöstä 
seksuaalikasvatuksessa. Nuorista 52 % oli sitä mieltä, että taidelähtöisin menetelmin annettu 
seksuaalikasvatus on tehokkaampaa kuin perinteinen luento. Nuorista yli 60 % haluavat 
tunneilla käsiteltävän raskauden ehkäisyä, vuorovaikutustaitoja ihmissuhteissa, seksuaalisen 
väkivallan tunnistamista, seksuaalista painostusta, raskautta ja vanhemmuutta sekä 
seksuaalista häirintää. 

Tutkimuksen perustella voidaan päätellä, että taidelähtöisten menetelmien käyttö 
seksuaalikasvatuksessa on varteenotettava vaihtoehto. Jatkotutkimusehdotuksena on 
taidelähtöisten menetelmien laajempi ja luovempi hyödyntäminen. 
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This Bachelor’s thesis is a part of an EU-funded project MIMO (Moving In, Moving On! Applica-
tion of Art-Based Methods to Social Work and Youth), which aims to develop multi-professional 
co-operation between youth organizations, schools and universities. The purpose of this thesis 
was to examine the 9th’-graders views of art-based methods used in sex education, as well as to 
find out what kind of things adolescents want to discuss in sex education. The aim was to de-
velop the use of art-based methods in sex education and the contents of the education to suit 
the needs of the 9th graders. 

A survey was chosen as a study method. The survey was conducted among the 9th’ graders 
during their health education lessons in Hermanni secondary school in Salo in December 2013. 
A total of 119 adolescents of which 61 were girls and 58 were boys, participated to the survey. 
The nursing students from Salo campus of Turku University of Applied Sciences were 
responsible for the implementation of the art-based sex education  

According to the survey, 69 % of the adolescents liked much or very much the use of art-based 
methods in sex education. 52% of the adolescents thought that sex education given by art-
based methods is more effective than the traditional lecture. Over 60% of the adolescents 
wanted the lessons to cover the following topics: pregnancy prevention, communication skills in 
relationships, identification on sexual violence, sexual pressure, pregnancy and parenthood, as 
well as sexual harassment. 

Based on the study it can be concluded that the use of art-based methods in sex education is a 
viable option. A further study could be conducted within broader and more creative use of art-
based methods. 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö on osa EU:n rahoittamaa MIMO-projektia (Moving In, Mo-

ving On! Application of Art-Based Methods to Social and Youth Work). MIMO-

projektin tavoitteena on taidelähtöisten menetelmien soveltaminen nuorisotyös-

sä sekä sosiaali- ja terveysalalla. Esimerkkinä tavoitteesta voi olla vuorovaiku-

tukseen liittyvän osaamisen, itsetuntemuksen, yhteisöllisyyden ja hyvinvoinnin 

edistäminen. (Krappe ym. 2013, 6.)  

Vuoden 2016 opetussuunnitelmassa todetaan, että draaman käyttö opetukses-

sa edistää oppilaan kasvua itsensä tuntevaksi, itsetunnoltaan terveeksi ja luo-

vaksi ihmiseksi (Opetushallitus 2012, 24). Kontula ja Meriläinen (2007, 114) 

havaitsivat tekemässään tutkimuksessa, että yksittäisistä opetusmenetelmistä 

tehokkaimmalta vaikutti draaman ja roolileikkien hyödyntäminen seksuaalikas-

vatuksessa.  

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena voidaan pitää asenteiden, tietojen, taitojen, 

sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvon sekä seksuaaliterveyden edistä-

mistä (Väestöliitto 2014a). Seksuaalikasvatus on elämän taitojen opettelua ja 

ihmiseksi kasvamista. Sitä tapahtuu muulloinkin kuin koulun oppitunneilla, vaik-

ka kouluissa annettava seksuaalikasvatus on järkevä keino tavoittaa suuri osa 

lapsista ja nuorista. (THL 2010, 29.) Kontula ja Meriläinen (2007, 9) ovat määri-

telleet seksuaalikasvatuksen elämänpituiseksi projektiksi. 

Tietokantojen hakuterminä seksuaalikasvatus antaa useita viitteitä, samoin 

draaman ja taidelähtöisten menetelmien käyttö. Taidelähtöisyyttä seksuaalikas-

vatuksessa ei kuitenkaan ole paljoa tutkittu, joten tässä opinnäytetyössä päätet-

tiin tutkia taidelähtöisten menetelmien käyttöä seksuaalikasvatuksessa. Opin-

näytetyössä hyödynnettyjen tutkimusten perustiedot on koottu liitteeseen 1. 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 9-luokkalaisten nuorten mielipiteitä 

taidelähtöisten menetelmien käytöstä seksuaalikasvatuksessa sekä selvittää, 

millaisia asioita nuoret haluavat seksuaalikasvatuksessa käsiteltävän. Tavoit-

teena on kehittää taidelähtöisten menetelmien käyttöä nuorten seksuaalikasva-
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tuksessa sekä seksuaalikasvatuksen asiasisältöä 9-luokkalaisten nuorten tar-

peisiin.  
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2 NUORTEN SEKSUAALIKASVATUS 

Siirtymisvaihetta lapsuudesta aikuisuuteen, joka alkaa puberteetista ja päättyy 

vähitellen nuoreen aikuisuuteen, kutsutaan nuoruusiäksi. Yleisesti tämä ikä ajoi-

tetaan vuosiin 13-22. Keskeisenä päämääränä nuoruuden kehityksessä on it-

senäisyyden saavuttaminen. (Duodecim 2010, 4.)  

Seksuaalisuus  on WHO:n määritelmän mukaan keskeinen osa ihmisenä ole-

mista sekä paljon enemmän kuin pelkkää käyttäytymistä. Tämän vuoksi myös 

seksuaalikasvatuksen tulisi olla monipuolista ja laajaa, eikä ainoastaan seksu-

aaliseen käyttäytymiseen ja/tai riskeihin keskittyvää kasvatusta. Kun seksuaali-

suutta lähestytään kokonaisvaltaisesti ja se nähdään ihmisen voimavarana, au-

tetaan samalla nuoria kehittämään taitoja, joilla he voivat itse päättää seksuaa-

lisuudestaan ja suhteistaan eri kehitysvaiheissa. Myös riskeiltä suojaudutaan 

näiden taitojen avulla. (THL 2014a.) 

Seksuaalikasvatus  on Suomessa vielä tuore käsite (Kontula & Meriläinen 

2007, 9). Seksuaalikasvatus aloitettiin Länsi-Euroopan kouluissa 1970- ja 1980-

luvulla samoihin aikoihin, kuin markkinoille tuli luotettavia ehkäisymenetelmiä ja 

abortti laillistettiin useissa maissa. Näiden innovaatioiden avulla tuli mahdolli-

suus erottaa seksuaalisuus lisääntymisestä. Myös seksuaalisuuteen liittyvät 

arvot ja normit alkoivat muuttua ja seksuaalisuudesta tuli asia, josta voitiin kes-

kustella myös julkisesti. Nämä perustavanlaatuiset sosiaaliset muutokset vaati-

vat muutoksia myös yhteiskunnalta ja kouluissa annettava seksuaalikasvatus 

on erityisen keskeinen osa tätä sopeutumista. (THL 2010, 9.) 

Tavoitteena seksuaalikasvatuksessa on asenteiden, tietojen, taitojen, sukupuol-

ten ja yksilöiden välisen tasa-arvon sekä seksuaaliterveyden edistäminen. Sek-

suaalikasvatusta pidetään yläkäsitteenä ja se voidaan jakaa kolmeen osaan: 

seksuaaliopetus, seksuaalineuvonta ja seksuaalivalistus. (Väestöliitto 2014a.) 

Opetuksen kohteena on ryhmä, neuvonnan kohteena yksilö ja valistus on taas 

kohdistettu suurelle joukolle (Nummelin 1997, 37-38).  
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Seksuaalikasvatus on elämän taitojen opettelua ja ihmiseksi kasvamista. Sitä 

tapahtuu muulloinkin kuin koulun oppitunneilla, vaikka kouluissa annettava sek-

suaalikasvatus on järkevä keino tavoittaa suuri osa lapsista ja nuorista. (THL 

2010, 29.) Seksuaaliopetuksella tarkoitetaan seksuaalisuuteen liittyvien asioi-

den käsittelyä oppilasryhmissä opetussuunnitelmaan perustuen (Nummelin 

1997, 39; Väestöliitto 2014b).  

Yläkoulu ssa seksuaalikasvatus on yhtenä terveystiedon osa-alueena ja silloin 

on ainutlaatuinen tilaisuus positiivisesti vaikuttaa nuorten arvoihin, asenteisiin, 

vastuullisuuteen, itsetuntoon ja vuorovaikutustaitoihin seksuaalisuuden osalta. 

Kouluopetus on tärkeässä asemassa seksuaalikasvatuksen suhteen myös siksi, 

että sillä tavoitetaan koko ikäluokka. (Väestöliitto 2014b.)  

Aikaa seksuaalikasvatukselle on yläkoulun aikana vuosittain noin yhdestä kol-

meen tuntia. Koska suurimmat murrosiän muutokset ajoittuvat juuri tähän ai-

kaan, on toivottavaa, että seksuaalikysymyksiä käsiteltäisiin myös muun ope-

tuksen yhteydessä, esimerkiksi biologian tai uskonnon/elämänkatsomustiedon 

tunneilla. (THL 2014b.)  

Tavoitteena terveystiedon opetuksessa vuosiluokilla 7-9 on perusopetuksen 

opetussuunnitelman perusteiden 2004 mukaan, että oppilas oppii tuntemaan 

ihmisen kasvun, kehityksen ja elämänkulun tunnuspiirteitä sekä oppii ymmär-

tämään nuoruuden fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista kehitystä. Keskeiseksi si-

sällöksi seksuaaliterveydestä on mainittu: ihmissuhteet, seksuaalisuus, käyttäy-

tyminen ja niihin liittyvät arvot ja normit. Yhtenä kriteerinä päättöarvioinnin arvo-

sanalle 8 on, että oppilas tietää seksuaaliterveyden perusteita, tietää raskauden 

ehkäisyn merkityksen ja menetelmiä sekä osaa pohtia ja perustella vastuullista 

seksuaalikäyttäytymistä. (Opetushallitus 2004, 131-133.) 

 
Ennen toteutusta on koulussa mietittävä seksuaaliopetuksen tavoitteet, sisältö, 

opetusmenetelmät, ajankohta sekä tavoitteiden seuranta. Tässä vaiheessa on 

otettava huomioon myös opetuksen perustelut. Opetuksen tulee perustua tutki-

muksiin ja aiempaan kokemukseen, ei yhden henkilön tai joidenkin henkilöiden 

omiin mielipiteisiin. (Väestöliitto 2014b.) Omat arvot, asenteet, uskomukset ja 
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mielipiteet on kyettävä erottamaan työstä. Työntekijän henkilökohtainen seksu-

aalisuus ei ole tilanteessa läsnä, eivätkä omat kokemukset kuulu näihin tilantei-

siin. (Väestöliitto 2014c.) Vaikka nuoria kannustetaankin avoimuuteen, henkilö-

kohtaisista kokemuksista ei kuitenkaan tulisi julkisesti puhua, sillä ne eivät kuulu 

luokkahuoneeseen ja voivat tehdä heistä myöhemmin suojattomia (THL 2010, 

30). 

Aikuisen tärkein tehtävä seksuaalikasvatuksen näkökulmasta on herättää nuori 

näkemään oma ainutlaatuisuutensa ja arvokkuutensa. Kun nuoresta ollaan ai-

dosti kiinnostuneita ja hänen kanssaan asiallisesti keskustellaan, rohkaistuu 

nuorikin yleensä kysymään ja keskustelemaan mieltä askarruttavista asioista. 

Oman epävarmuutensa vuoksi voi nuoresta ja aikuisesta tuntua haastavalta 

keskustella seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Erilaiset vuorovaikutustilanteet 

antavat kuitenkin esimerkin siitä, että seksuaalisuuteen liittyvistä asioista voi-

daan asiallisesti ja arvokkaasti keskustella. Aikuinen voi omalla esimerkillään 

osoittaa omien ja toisten rajojen kunnioittamista. (Väestöliitto 2014c.)  

Seksuaalinen kehitys  on ihmisen elinikäinen prosessi (Kinnunen 2001, 96). 

Myös seksuaalikasvatus on elinikäinen prosessi, vaikka suurin merkitys sillä on 

lapsuudessa ja nuoruudessa (THL 2010, 29). Fyysiseen aikuiseksi kasvami-

seen kuluu neljästä kahdeksaan vuotta. Myös psyykkisellä alueella tapahtuu 

tänä aikana paljon. (Kinnunen 2001, 96.) Seksuaaliterveyden perustana voi-

daan pitää itsetuntoa, jota rakennetaan pienestä pitäen. Nuori haluaa suojata 

itseään, kun hän tuntee olevansa arvokas, tärkeä ja tarpeellinen. Riskikäyttäy-

tymistä voidaan parhaiten ehkäistä hyvän itsetunnon ja oikean tiedon avulla. 

(Väestöliitto 2014b.) 

Laakso (2008) on teemoitetulla ryhmähaastattelulla selvittänyt, millaisia seksu-

aaliopetukseen liittyviä toiveita ja ehdotuksia 9-luokkalaisilla nuorilla on. Selke-

ästi eniten oppilaat toivoivat asioista keskustelua (Laakso 2008, 41). Vastaa-

vanlaiseen tulokseen on tullut myös Järvinen (2007, 53) tutkiessaan lukion 2. ja 

3. luokan oppilaiden ajatuksia seksuaalisuudesta ja sen opetuksesta yläkoulus-

sa kyselytutkimuksella. Oppilaat pitivät hyvin tärkeänä myös rentoa opetustilaa 

ja tunnelmaa (Järvinen 2007, 53). 
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Oppilaat toivoivat opettajan olevan koulun ulkopuolinen henkilö, alan opiskelija, 

terveydenhoitaja tai vain terveystietoa opettava opettaja (Laakso 2008, 46; THL 

2010, 12). Myös Järvisen (2007, 54) tutkimuksessa pidettiin vierailijoiden käyt-

tämistä opetuksessa hyvänä. Perusta seksuaalikasvatukselle syntyy kotona, 

mutta omat vanhemmat eivät yläkoululaisen itsenäistymisprosessin vuoksi ole 

kaikissa tilanteissa parhaita keskustelukumppaneita ja tiedonlähteitä seksuaali-

suuteen liittyvissä asioissa (Väestöliitto 2014c).  

Kontulan ym. (2001, 99) katsauksessa kerrotaan, että 8. ja 9. luokilla tulisi sy-

ventää ja laajentaa tietoja koskemaan muun muassa nuorten oikeuksia, vastuu-

ta ja vuorovaikutustaitoja. Koska nuorten seksuaaliset kokemukset lisääntyvät 

selvästi 15. ikävuoden saavuttamisen jälkeen, olisi tärkeää, että yläkoulussa 

olisi mahdollisuus saada seksuaalisuudesta asiallista perustietoa riittävästi ja 

ajoissa (Kontula 2001, 99).  

Laakson (2008, 54) ja Järvisen (2007, 50) tutkimuksissa nuoret itse mainitsivat 

tärkeimmäksi seksuaaliopetuksen sisällöksi ehkäisyn ja siihen mahdollisesti 

liittyvät ongelmat, tunteet, raskaaksi tulemisen ja perheen perustamisen. Laak-

son (2008, 54) tutkimuksessa eroja tyttöjen ja poikien vastausten välillä oli tie-

don tarpeessa seksiin painostamisen suhteen. Tytöt ja pojat haluaisivat mo-

lemmat enemmän tietoa tasa-arvoon ja seksuaalivähemmistöihin liittyen (Laak-

so 2008, 54).  

Seksuaalikasvatusta tulisi THL:n (2010, 31) mukaan mukauttaa sukupuolen 

mukaan. Näin eri sukupuolien huolenaiheet ja tarpeet otettaisiin asianmukaises-

ti huomioon. Erilaiset oppimistavat ja tavat käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä 

asioita näkyvät sopivien menetelmien valinnassa. Väliaikaisesti pojat ja tytöt 

voitaisiin erottaa toisistaan ja huolehtia siitä, että opettajatiimissä on yksi mies- 

ja yksi naisopettaja. (THL 2010, 31.) Tyttöjen läsnä ollessa on poikien vaikeam-

pi puhua omista tunteistaan, vaikka toisaalta tyttöjen läsnäolo tunneilla koettiin 

tärkeäksi, sillä heidän reaktioita ja kommentteja käsiteltäviin asioihin seurattiin 

tarkasti (Halonen ym. 2014, 13). 
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Halonen ym. (2014, 8-13) toteavat PoikaS-tutkimuksessaan, että pojat voivat 

testata provokatiivisilla kommenteillaan, millaisen vastakaiun ne opettajalta 

saavat. Tarkoituksena ei tavallisesti ole saattaa opettajaa hämmennykseen, 

vaan testata tämän luotettavuutta, kykyä käsitellä hämmentävää aihetta ja an-

taa luonteva vastaus siihen. (Halonen ym. 2014, 8-13.) 

PoikaS-tutkimuksen perusteella on pojille opetusmenetelmiä tärkeämpää ope-

tushetken ilmapiiri. Mahdollisuus jättäytyä halutessa melko passiiviseen rooliin 

taka-alalle tai ottaa aktiivisempi kyselijän rooli luovat turvallisen tunnelman. Po-

jille on tärkeää itsensä suojeleminen mahdolliselta nälvimiseltä ja kasvojen me-

netykseltä. Epäilevästi pojat suhtautuvat sellaisiin opetusmenetelmiin, joissa 

oma seksuaalinen tietämättömyys, ”epänormaalius” tai kokemattomuus voisivat 

paljastua muille. Pojat toivovat, että joku toinen uskaltaisi esittää juuri sen ky-

symyksen, jota he itse erityisesti miettivät. Mahdollinen passiivisuus oppitunnilla 

ei siis tarkoita, ettei käsiteltävä asia poikia kiinnostaisi. (Halonen ym. 2014, 8-

13.) 

PoikaS-tutkimukseen vastanneet pojat kokivat tietävänsä jo monet opetettavat 

asiat ennalta ja näkivät terveystiedossa puhuttavat asiat ”jankkauksena” ja it-

sestäänselvyyksinä. Tällaisia aiheita olivat etenkin seksitaudit ja raskaus. Heillä 

olisi toive kuulla jotain ”uutta” ja kihelmöivän kiinnostavaa eikä toistaa aiemmin 

opittua. Tämä toive on ristiriidassa opettajien näkemyksen ja opetussuunnitel-

mien kanssa. Myös seksitauti- ja teiniraskaustilastot kertovat, että joidenkin it-

sestäänselvyyksien toistaminen on välttämätöntä. Kompromissina voisi olla, 

että poikia puuduttavat aihepiirit käsiteltäisiin elävämmin ja kiinnostavammin, 

jos vain opettajan into ja mielikuvitus tähän riittävät. (Halonen ym. 2014, 13–15.) 

Seksuaalikasvatuksen laatua parannetaan ottamalla nuoret järjestelmällisesti 

mukaan seksuaalikasvatukseen. Tällöin oppijat ovat aktiivisessa osassa seksu-

aalikasvatuksen järjestämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. (THL 2010, 

30.) Myös Nummelin ja Ruuhilahti (2004, 187) kertovat raportissaan, että oppi-

laskeskeiset, yhteistoiminnalliset opetusmenetelmät tukevat oppilaan päätök-

senteko- ja vuorovaikutustaitojen kehittymistä sekä ymmärryksen lisääntymistä 

seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. 
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Kouluterveyskysely llä kerätään kunta- ja oppilaitoskohtaista tietoa nuorten 

hyvinvoinnista (THL 2014c). Kouluterveyskyselyn Nuorten seksuaaliterveys ai-

healueeseen on koottu tuloksia nuorten seksuaalisesta käyttäytymisestä, ehkäi-

symenetelmien käytöstä sekä nuorten kokemasta seksuaalisesta väkivallasta 

ja/tai häirinnästä (THL 2014d).  

Peruskouluikäisistä tytöistä seksuaalista väkivaltaa joskus tai toistuvasti oli ko-

kenut kyselyyn vastanneista tytöistä 20 % ja pojista 9 %. Kyselyn indikaattori 

muodostui seuraavista kysymyksistä: vastentahtoinen intiimi koskettelu, seksiin 

painostaminen tai pakottaminen, maksun tarjoaminen seksistä. Kouluterveysky-

sely 2013 mukaan 78 % 9-luokkalaisista tytöistä ja pojista ei ole ollut sukupuo-

liyhdynnässä. Luku oli sama molempien sukupuolien kohdalla. Tämä luku on 

pysynyt lähes samana koko 2000-luvun ajan. (THL 2014e.)   
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3 TAIDELÄHTÖISET MENETELMÄT NUORTEN 

SEKSUAALIKASVATUKSESSA 

Seksuaalikasvatusta tulisi antaa nuorille interaktiivisella tavalla, jossa otetaan 

huomioon nuorten tarpeet ja toiveet (THL 2010, 31). Interaktiiviseen työskente-

lytapaan kuuluu, että luokassa käytetään erilaisia menetelmiä, joilla seksuaali-

kasvatusta mukautetaan vastaamaan erilaisia oppimistapoja ja vaikuttamaan 

kaikkiin aisteihin (THL 2010, 31). Opetushallitus (2012, 24) toteaa vuoden 2016 

opetussuunnitelmassaan, että draaman käyttö opetuksessa edistää oppilaan 

kasvua itsensä tuntevaksi, itsetunnoltaan terveeksi ja luovaksi ihmiseksi, joka 

kykenee ilmaisemaan itseään monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuoro-

vaikutuksessa erilaisten ihmisten ja ihmisryhmien kanssa (Opetushallitus 2012, 

24). 

Erilaisista oppimistavoista taidelähtöiset menetelmät, kuten musiikki-, kuvatai-

de-, sanataide-, tanssi- ja draamatyöskentely (Känkänen 2013, 33), aktivoivat 

erilaisia oppimisstrategioita ja voimavaroja ja vaikuttavat oppijaan suoremmalla 

tavalla (THL 2010, 31). Lasten oppiminen tanssi-, musiikki-, ja kuvataidekasva-

tuksessa on laaja-alaista, mutta myös draamassa oppiminen on laajempaa kuin 

sana näytteleminen antaa ymmärtää (Bowell & Heap 2005, 13).  

Draamakasvatuksen  lajityypeistä prosessidraama korostaa sitä, miten tietoa 

käytetään ja rakennetaan. Prosessidraaman lähtökohtana on kirjojen todellisuus 

sekä lapsen oma ajattelu ja kokemukset. Elävä tieto koskettaa lasta toisella ta-

valla ja tämä asettaa heidät tilanteeseen, jossa he joutuvat pohtimaan, millainen 

minä olen ja millaiseksi haluaisin tulla. Draama ja tarinallisuus voivat rakentaa 

haastavia oppimistilanteita, joissa oppimisen kohteena ovat elämän perusarvot 

ja ihmisenä olemisen haasteet. (Bowell & Heap 2005, 7.) 

Draamatyöskentelyn perustarkoituksena onkin, että oppilas katselee asioita eri-

laisista näkökulmista (Liukko 1994, 69). Draamakasvatuksessa esitetään roo-

lien avulla todellisia ja kuviteltuja tapahtumia. Draaman kautta sekä yksilöt, että 

ryhmät kykenevät tutkimaan, muotoilemaan ja symbolisesti esittämään tunteita 
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ja ajatuksia sekä niiden seurauksia. Draamalla on kyky vahvistaa ja kyseen-

alaistaa arvoja. (Heikkinen 2004, 129.) 

Kouluissa draamaopetuksella voidaan auttaa oppijaa ymmärtämään itseään ja 

ympäröivää maailmaa (Liukko 1994, 64). Leikit ja toistuvat harjoitustuokiot ke-

hittävät turvallista työskentelyilmapiiriä ja soveltuvat luokan yhteistoimintaval-

miuksien kehittämiseen. Draamatyöskentely lisää oppilaiden sosiaalisuutta ja 

ymmärrystä toisia kohtaan, toisten hyväksymistä, vastavuoroisuutta ja empa-

tiakykyä. (Opetushallitus 2009, 78–81.)  

Draamaopetuksen avulla voidaan auttaa oppilasta kohtaamaan erilaisia asioita, 

ymmärtämään käsitteitä sekä ratkaisemaan ongelmia. Draama tarjoaakin oppi-

laille näkökulman ja tämän pitäisi avartaa oppilaan ajattelua yli sen, minkä hän 

jo entuudestaan tietää. (Ahonen 1994, 89.) Draaman kautta on mahdollista kä-

sitellä sekä yhteisiä että henkilökohtaisia kysymyksiä turvallisella tavalla. Draa-

matyöskentely antaa myös mahdollisuuden kokeilla ja kokea kiellettyjä ajatuksia 

ja tunteita tavalla, joka ei ole arkipäivässä mahdollista. (Heikkinen 2004, 23, 

130.) 

Suomalaisista tutkimuksista Kontula ja Meriläinen (2007, 115) havaitsivat teke-

mässään tutkimuksessaan, että yksittäisistä opetusmenetelmistä tehokkaimmal-

ta vaikutti draaman ja roolileikkien hyödyntäminen seksuaalikasvatuksessa. Ha-

lonen ym. (2014, 18) hankkeessa todetaan, että elokuvat ja draama voivat olla 

erinomainen väline asettua hetkeksi toisen ihmisen asemaan ja tutkia teemaa 

turvallisen etäisyyden päästä. Kuortti (2012, 70) puolestaan havaitsi tutkimuk-

sessaan, että prosessidraamassa esille tulleet tapahtumat lisäsivät osallistunei-

den ymmärrystä toisten erilaista toimintaa kohtaan ja että osan näkemys tai 

asenne joitakin asioita kohti muuttui draamatyöskentelyn myötä. 

Ulkomaalaisista tutkimuksista Mages ym. (2007) sekä Lloyd ja Lyth (2003) käyt-

tivät seksuaalikasvatuksensa tutkimuksissa erilaisia draaman työskentelytapoja. 

Mages ym. (2007) tulivat tutkimuksessaan tulokseen, että draaman käyttö on 

tehokas tapa rohkaista vaikeasti tavoitettavia nuoria ajattelemaan omaa seksu-

aalista käyttäytymistään sekä tämän seurauksista itselleen ja muille. Lloyd ja 



15 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Virva Huuki-Saarinen & Tanja Valkonen 

Lyth (2003) puolestaan havaitsivat tutkimuksessaan, että teatteriesitys on teho-

kas tapa kasvattaa oppilaiden tietoa sekä muuttaa heidän asenteitaan seksiä ja 

ihmissuhteita kohtaan. 

Draamakasvatus  jaetaan kolmeen pääluokkaan: osallistavaan draamaan, kat-

sojien draamaan ja soveltavaan draamaan. Osallistavassa draamassa, jonka 

alaluokkaan kuuluvat muun muassa prosessidraama ja Theatre in Education, 

luodaan fiktiivinen maailma, jonka sisällä voidaan eri tavoilla aktiivisesti työs-

kennellä yhdessä osallistujien kanssa. Katsojien draamassa tutkitaan ja luo-

daan yhdessä fiktiivinen maailma, jonka todellisuus perustuu siihen, että katso-

jat lähtevät leikkiin mukaan ja katsoessaan uskovat näytelmän todellisuuteen. 

Soveltavassa draamassa yhdistetään katsojien ja osallistujien draamaa. (Heik-

kinen 2004, 33-36.) 

Theatre in Education on kehittynyt teattereiden ja koulujen välisestä yhteistyös-

tä. Tarkoituksena on yhdistää teatteriin kouluissa vaikeasti opetettavia asioita, 

kuten koulukiusaaminen. Theatre in Education -esityksessä on oleellista, että 

etukäteen sovitaan, mitä asioita koulussa käsitellään ja miten esityksen jälkeen 

toimitaan. (Heikkinen 2004, 35.) 

Heikkinen (2003, 25) erottelee Theatre in Education -esityksen lämmittelyvai-

heeseen, näytelmään ja työpajavaiheeseen. Lämmittelyvaiheessa osallistuja 

valmistellaan aiheeseen valmistavalla ja virittävällä toiminnalla. Samalla osallis-

tujalle pyritään luomaan turvallinen ilmapiiri. (Heikkinen 2003, 26.)  

Heikkisen (2005, 122–135) mukaan Theatre in Education -esityksen koko-

naisuus rakentuu teeman avauksesta ja yleisön lämmittelystä, lyhyen näytel-

män katselusta, työpajatyöskentelystä sekä työpajan lopuksi pohditaan vielä 

heränneitä ajatuksia. Varsinaisissa esityksissä Theatre in Education -esityksen 

näyttelijöiltä vaaditaan muun muassa enemmän joustavuutta, epävarmuuden 

sietokykyä ja yleisön huomioonottamista kuin perinteisissä näytelmissä (Aho 

2003, 88–89). 

Draaman  käytännöntoteutus sisältää erilaisia valmistelevia töitä, kuten osallis-

tujaryhmään, aikataulutukseen, tilaan ja välineisiin liittyvät käytännön asiat sekä 
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itse esityksen rakenne eli virittäytyminen, aiheen käsittely ja lopetus. Osallistu-

jaryhmästä kannattaa aina selvittää etukäteen ainakin ryhmänkoko, ikäjakauma 

sekä luokan rauhallisuus. Ryhmäkoko puolestaan vaikuttaa tilan tarpeeseen, 

tarvikkeiden määrään, työtapojen valintaan ja aikataulutukseen. Liian suuri 

ryhmäkoko aiheuttaa muun muassa levottomuutta sekä liian suuria pienryhmiä, 

jolloin osallistujien kiinnostus herpaantuu herkästi eikä prosessi etene. (Hiltunen 

& Konivuori 2005, 26–30.) 

Tunnin aikataulutus kannattaa tehdä huolella. Hyvä aikataulutus luo ohjaajalle 

varman tunteen ja hän voi huoletta keskittyä tilanteisiin. Draaman aiheen käsit-

telyssä on hyvä lähteä liikkeelle yleisestä aiheesta, jonka kautta osallistujien on 

helpompi päästä omakohtaiselle tasolle aiheessa. (Hiltunen & Konivuori 2005, 

28–30.) 

Tunnin alussa ryhmään osallistujat on hyvä asetella piiriin istumaan, jolloin 

kaikki näkevät toisensa ja kuulevat paremmin. Tällöin myös ohjaaja on osallistu-

jien kanssa samalla tasolla ja voi näin havainnoida ryhmää helpommin. (Hiltu-

nen & Konivuori 2005, 27). Opetushallituksen (2013) Kosketus-sivustolla maini-

taan myös, että yhteiskeskustelua auttaa se, että oppilaat asettuvat kaarimuo-

dostelmaan (Opetushallitus 2013). 

Draamatyöskentelyn alussa opettaja ja ryhmä tekevät sopimuksen, jossa sovi-

taan draamatyöskentelyn pelisäännöt, näin syntyy draamasopimus. Nuorille 

draamasopimuksen tekeminen on helppoa ja luonnollista, sillä jokainen on jos-

sakin ikävaiheessa leikkinyt esimerkiksi roolileikkejä, joissa on sovittu leikin pe-

lisäännöt. (Heikkinen 2004, 92, 96.) 

Alkulämmittelyn tehtävänä on toimia johdantona draamatyöskentelyyn sekä he-

rättää ryhmän kiinnostus käsiteltävään aiheeseen (Hiltunen & Konivuori 2005, 

27). Alkulämmittely voidaan toteuttaa esimerkiksi pelien ja leikkien avulla (Heik-

kinen 2005, 205). Toiminnalliset menetelmät, kuten alkulämmittely, vaativat kui-

tenkin aina tottumista niin opettajalta kuin opiskelijaltakin. Varsinkin toisilleen 

tuntemattomat ihmiset tarvitsevat luottamuksellisen ja turvallisen ympäristön, 

jotta he pystyvät rennosti yhdessä toimimaan ja opiskelemaan. Ryhmän lämmit-
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telyyn ja tutustuttamiseen kannattaakin siksi varata riittävästi aikaa. Tutustumis-

harjoituksien avulla on tarkoitus oppia tuntemaan ryhmän jäsenet, lämmittely-

harjoituksissa pääpaino taas on hauskan ja rennon tunnelman aikaansaaminen. 

(Bottas 2013.) 

Draamatyöskentelyssä tunnin lopetus on yhtä tärkeää kuin aloituskin. Siinä koo-

taan draaman antia yhteen ja keskustellaan ääneen tunnelmia ja ajatuksiaan. 

(Hiltunen & Konivuori 2005, 30.)  
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4 TUTKIMUKSEN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSONGELMAT 

Tarkoituksena oli tutkia 9-luokkalaisten nuorten mielipiteitä taidelähtöisten me-

netelmien käytöstä seksuaalikasvatuksessa sekä selvittää, millaisia asioita nuo-

ret haluavat seksuaalikasvatuksessa käsiteltävän.  

Tavoitteena on kehittää taidelähtöisten menetelmien käyttöä nuorten seksuaali-

kasvatuksessa sekä seksuaalikasvatuksen asiasisältöä 9-luokkalaisten nuorten 

tarpeisiin.  

Tutkimusongelmat: 

1. Mitä mieltä 9-luokkalaiset nuoret ovat taidelähtöisin menetelmin annetus-

ta seksuaalikasvatuksesta?  

2. Millaisia asioita 9-luokkalaiset nuoret haluavat käsitellä seksuaalikasva-

tuksessa? 
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5 TUTKIMUKSEN EMPIIRINEN TOTEUTTAMINEN 

Opetushallitus (2012, 24) toteaa vuoden 2016 opetussuunnitelmassa, että 

draaman käyttö opetuksessa edistää oppilaan kasvua itsensä tuntevaksi, itse-

tunnoltaan terveeksi ja luovaksi ihmiseksi, joka kykenee ilmaisemaan itseään 

monipuolisesti ja toimimaan rakentavassa vuorovaikutuksessa erilaisten ihmis-

ten ja ihmisryhmien kanssa.  

MIMO (Moving In, Moving On! Application of Art-Based Methods to Social and 

Youth Work) on EU:n rahoittama projekti, jossa rakennetaan moniammatillista 

yhteistyötä nuorisojärjestöjen, koulujen ja yliopistojen välille (Krappe ym. 2012, 

5). MIMO-projektin tavoitteena on taidelähtöisten menetelmien soveltaminen 

nuorisotyössä sekä sosiaali- ja terveysalalla. Esimerkkinä tavoitteesta voi olla 

vuorovaikutukseen liittyvän osaamisen, itsetuntemuksen, yhteisöllisyyden ja 

hyvinvoinnin edistäminen. (Krappe ym. 2013, 6.) Tämän opinnäytetyön toimek-

siantosopimus (liite 2) allekirjoitettiin MIMO-projektin edustajan toimesta. 

Tiedon hankinnassa käytettiin CINAHL-, Medic-, PubMed- ja Cochrane-

tietokantoja. Hakusanoina käytettiin: art therapy, art based, sex education, edu-

cation, adolescent, drama sekä näiden sanojen erilaisia yhdistelmiä. Suomen-

kielisessä haussa hakusanoina käytettiin: taidelähtöiset menetelmät, draama, 

draamakasvatus ja seksuaalikasvatus/valistus. Lisäksi aiheeseen sopivia tutki-

muksia etsittiin yliopistojen omista tietokannoista. Salon kaupungin kirjaston 

sekä Turun ammattikorkeakoulun kirjaston haut suoritettiin samoilla hakusanoil-

la. Seksuaalikasvatus omana hakusanana antoi lähteitä paljon. Seksuaalikasva-

tus yhdistettynä taidelähtöisyyteen antoi lähteitä vähän. Draama ja seksuaali-

kasvatus yhdistettynä hakusanoiksi niin suomeksi kuin englanniksi antoivat hy-

viä lähteitä opinnäytetyön käyttöön. Näiden lähteiden käyttöä arvioitiin kriittisesti 

ja sopivimmat lähteet otettiin käyttöön opinnäytetyössä.  

Opinnäytetyön tutkimusmenetelmäksi valittiin kvantitatiivinen kyselylomake, 

koska kyselytutkimuksen etuna pidetään sitä, että niiden avulla voidaan kerätä 

laaja tutkimusaineisto (Hirsjärvi ym. 2009, 140, 195). Kyselytutkimuksella selvi-
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tetään tyypillisesti ihmisten mielipiteitä, asenteita ja tottumuksia. Vastausten 

perusteella on tavoitteena tehdä johtopäätöksiä mielipiteiden jakaantumisesta 

tutkittavan asian suhteen. Yleistäminen on mahdollista. (Karjalainen 2010, 11.) 

Kysymysten toimivuus ja hyvyys tiedon kerääjänä riippuu muun muassa seu-

raavista seikoista: vastaaja ymmärtää kysymykset oikein, vastaajalla on kysy-

mysten edellyttämä tieto, vastaaja haluaa antaa kysymyksiin liittyvän tiedon ja 

että kysymykset ovat yksiselitteisiä. (Kananen 2011, 30.) 

Kyselylomakkeen tulisi olla riittävän lyhyt, jotta vastaamiseen kuluisi aikaa alle 

15 minuuttia (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2014, 116). Koska jokaisella 

luokalla oli aikaa antaa palautetta seksuaalikasvatustunnista noin 5 minuuttia, 

valittiin tutkimustavaksi kyselylomake. Kyselylomakkeen käyttöä puolsi myös 

se, että palautteen saaminen tunnista tulisi saada mahdollisimman tuoreena, 

jotta oppilaat muistaisivat hyvin tunnilla käsitellyt asiat sekä työskentelytavat. 

Tämän opinnäytetyön kyselylomakkeen (liite 3) pohjana käytettiin MIMO-

projektin omaa lomakepohjaa, jossa on projektissa mukana olevien tahojen lo-

got ylä- ja/tai alamarginaaleissa.  Kyselylomake itsessään pidettiin yksi sivuise-

na sekä mahdollisimman selkeänä ja helposti ymmärrettävänä, jotta nuoret jak-

saisivat vastata kaikkiin kysymyksiin tunnin lopulla.  

Asenteita mitataan usein Rensis Likertin kehittämällä asteikolla, joka järjestää 

vastaajat ”samanmielisyyden” määrän mukaan (KvantiMOTV 2007). Kyselylo-

makkeen kysymyksissä 1-4 käytettiin 5-portaista Likert-asteikkoa (1=ei ollen-

kaan, 2=vain vähän, 3=jonkin verran, 4=paljon, 5=erittäin paljon). Viidennessä 

kysymyksessä 9. luokkalaiset nuoret pääsivät valitsemaan, kyllä/ei -

vaihtoehdoin, mitä he haluaisivat seksuaalikasvatustunneilla käsiteltävän. Mikäli 

valmiista vaihtoehdoista ei löytynyt sopivaa aihetta, varattiin loppuun kirjoitusti-

laa omien ehdotusten esilletuomiseksi. Viimeisenä kohtana kyselylomakkeessa 

oli ”Mitä muuta haluaisit sanoa?”, jossa nuorilla oli mahdollisuus antaa palautet-

ta tunnista.  

Kyselylomakkeen neljällä ensimmäisellä kysymyksellä haettiin vastausta en-

simmäiseen tutkimusongelmaan: mitä mieltä 9-luokkalaiset nuoret ovat tai-
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delähtöisin menetelmin annetusta seksuaalikasvatuksesta sekä olivatko tunnilla 

esillä olleet asiat nuorelle ajankohtaisia? Kysymyksessä viisi nuori sai rastittaa 

valmiista vaihtoehdoista tai kirjoittaa omin sanoin, millaisia asioita hän haluaisi 

seksuaalikasvatuksessa käsiteltävän. Tämä kysymys tuli suoraan tämän opin-

näytetyön toisesta tutkimusongelmasta.  

Tutkimuslupa aineiston keräämiseen saatiin MIMO-hankkeen edustajalta (liite 

4). Tutkimusaineisto kerättiin Salon kaupungin keskustan alueella sijaitsevan 

Hermannin yläkoulun 9. luokkalaisten nuorten terveystiedontunneilla joulukuus-

sa 2013. Seksuaalikasvatustunnit toteutettiin taidelähtöisiä menetelmiä apuna 

käyttäen osana MIMO-projektia. Hermannin yläkoulussa tunnit pidettiin kuudelle 

koululuokalle kolmena eri iltapäivänä. Yhtä luokkaa kohti aikaa oli käytettävissä 

45 minuuttia.  

Seksuaalikasvatustunnit toteutettiin Turun ammattikorkeakoulun Salon toimi-

pisteen hoitotyön koulutusohjelman sairaanhoidon opiskelijoiden toimesta, jotka 

suorittivat Hoitotyön yrittäjyys -harjoittelujaksoa. Kyseisten seksuaalikasvatus-

tuntien runko suunniteltiin yhdessä teatteri-ilmaisuopettajaksi opiskelevan oh-

jaajan kanssa. Tunteja suunniteltiin kaksi erilaista kahden eri opiskelijaryhmän 

toimesta. Molempien tuntien aiheena oli ”Sinä itse päätät kehostasi”. Tuntien 

tavoitteena oli saada oppilaat ymmärtämään, ajattelemaan ja kunnioittamaan 

itseään ja toisiaan.   

Varsinaisen näytelmän aiheena molemmilla opiskelijaryhmillä oli yhdyntään 

painostaminen, koska tämä aihe koettiin 9-luokkalaisille nuorille ajankohtaisek-

si. Ryhmän 1 näytelmässä yhdyntään painosti ystävät ja ryhmän 2 näytelmässä 

poikakaveri. Tämän aiheen ajankohtaisuus nousee esille myös kouluterveysky-

sely 2013 tuloksessa, jonka mukaan peruskouluikäisistä nuorista seksuaalista 

väkivaltaa (vastentahtoinen intiimi koskettelu, seksiin painostaminen tai pakot-

taminen, maksun tarjoaminen seksistä) oli joskus tai toistuvasti kokenut kyse-

lyyn vastanneista tytöistä 20 % ja pojista 9 % (THL 2014e). 

Ryhmän 1 seksuaalikasvatustunnin ohjaussuunnitelma sisälsi alkuesittelyn, al-

kulämmittelyn, näytelmän, oppilaiden ryhmiin jakamisen, ajatusten vaihtoa ryh-
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missä, vastaamisen ennalta määriteltyihin neljään kysymykseen, keskustelua 

aiheesta sekä tämän opinnäytetyön kyselylomakkeeseen vastaamisen (liite 5).  

Ennen tunnin alkua luokkahuone valmisteltiin laittamalla tuolit kaarimuodostel-

maan sekä kirjoituspisteet ajatuksen vaihtoa varten. Tuolien kaarimuodostel-

man tarkoituksena on saada osallistujat näkemään ja kuulemaan toisiaan sekä 

tunnin ohjaajia (Hiltunen & Konivuori 2005, 27). Opetushallituksen (2013) Kos-

ketus -sivuston mukaan kaarimuodostelma tukee myös yhteiskeskustelua. 

Tuntien aluksi sairaanhoidon opiskelijat esittelivät itsensä koululuokille. Hiltunen 

& Konivuoren (2005, 27) mukaan alkuesittelyä seuraa alkulämmittely, jonka teh-

tävänä on toimia johdantona draamatyöskentelyyn sekä herättää ryhmän kiin-

nostus käsiteltävään aiheeseen. Alkulämmittelyn avulla pyritään aikaansaa-

maan myös hauska ja rento tunnelma (Bottas 2013).   

Alkulämmittelyn jälkeen sairaanhoidon opiskelijat esittivät koululuokille näytel-

män, jossa ystävät painostivat kokematonta nuorta yhdyntään. Näytelmän jäl-

keen jakaannuttiin noin neljän oppilaan ryhmiin. Näissä ryhmissä nuoret kävivät 

vastaamassa näytelmän pohjalta tehtyihin kysymyspisteisiin. Pisteillä kysyttiin 

miltä painostetusta tuntui, mitä mieltä nuoret olivat painostajien käyttäytymises-

tä, miksi seksiin painostetaan ja olisiko painostettu voinut toimia eri tavalla tai 

olisiko tilanteen kulkua voinut muuttaa. 

Kysymyspisteiden vastausten pohjalta käytiin keskustelua nuorten kanssa tun-

nin aiheesta. Keskustelun jälkeen nuorille annettiin mahdollisuus ehdottaa toi-

senlaista vaihtoehtoa näytelmän tilanteen ratkaisuun, jonka pohjalta näytelmä 

näyteltiin uudestaan. 

Ryhmän 2 seksuaalikasvatustunnin ohjaussuunnitelma sisälsi alkuesittelyn, al-

kulämmittelyn, ryhmiin jakautumisen, painostusvideon esittämisen, keskustelun 

aiheesta, näytelmän esittämisen ja loppuinfon sekä tämän opinnäytetyön kyse-

lylomakkeeseen vastaamisen (liite 6).  

Alkulämmittelyn jälkeen nuorille esitettiin sairaanhoidon opiskelijoiden tekemä 

video, jossa poikakaveri painostaa tyttöystäväänsä seksuaaliseen kanssa-
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käymiseen. Videon katselemisen jälkeen nuoret jaettiin pienempiin ryhmiin, jos-

sa keskusteltiin videon herättämistä ajatuksista ohjaajan avustuksella. Keskus-

telun jälkeen sairaanhoidon opiskelijat esittivät nuorille näytelmän, jossa nuoret 

kehuivat seksikokemuksillaan. Näytelmän jälkeen nuorille annettiin mahdolli-

suus ehdottaa näytelmälle uusia ratkaisuja, joiden mukaan tilanne näyteltiin uu-

destaan. 

Kummankin ryhmän tuntien lopuksi oppilaille annettiin täytettäväksi tämän opin-

näytetyön kyselylomake, jossa kysyttiin lyhyillä kysymyksillä, mitä mieltä oppi-

laat olivat taidelähtöisestä lähestymistavasta seksuaalikasvatukseen sekä mitä 

asioita nuoret haluavat seksuaalikasvatuksessa käsiteltävän. 

Opinnäytetyön kyselylomakkeeseen oppilaat vastasivat luokassa opettajan läs-

nä ollessa ja kyselylomakkeet palautettiin anonyymisti yhteen kasaan tunnilta 

poistuttaessa. Kyselylomakkeeseen vastasi 119 oppilasta ja vastausprosentti oli 

100. 

Kankkusen ja Vehviläinen-Julkusen (2013, 128) mukaan SPSS (Statistical 

Package for the Social Sciences) -ohjelma on yleisimmin käytetty ohjelma hoito-

tieteellisten aineistojen analysoinnissa. Kvantitatiivisen tutkimuksen palauteky-

selyn aineiston kysymykset 1-5 analysoitiin SPSS-ohjelmalla maalis-huhtikuun 

2014 aikana.  

Kyselylomakkeet numeroitiin, jolloin numerointi toimi tunnisteena SPSS-

ohjelmassa. Tulokset esitettiin frekvenssien ja prosenttien avulla ja havainnollis-

tettiin taulukoiden avulla. Väittämät ristiintaulukoitiin sukupuolen kanssa, mutta 

sillä ei lopputuloksissa ollut tilastollista merkitystä, koska kaikkiin vastausvaihto-

ehtoihin ei tullut vähintään viittä vastausta. Tulosten sanallisessa kuvauksessa 

on vain vähän- ja jonkin verran -vaihtoehdot sekä paljon- ja erittäin paljon -

vaihtoehdot yhdistetty. 

Kyselylomakkeen avoimien kysymyksien, ”Jotain muuta, mitä?” ja ”Mitä muuta 

haluaisit sanoa?”, vastaukset analysoitiin sisällönanalyysillä. Sisällönanalyysin 

tavoitteena on ilmiön laaja mutta tiivis esittäminen, jonka tuloksena syntyy muun 

muassa käsiteluokkia (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 166).  
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Kyselylomakkeen lopuksi oli tilaa vapaalle sanalle. Kirjoitetut vastaukset yhdis-

tettiin ja luokiteltiin kategorioittain taulukkomuotoon (taulukko 4). Kirjoitettuja 

vastauksia saatiin 45 nuorelta, kun vastaajina oli 119 nuorta. Osa nuorista vas-

tasi yhteen kysymykseen ja osa molempiin. Yhteensä vastauksia saatiin 70 

kappaletta. Nuorten suhtautuminen taidelähtöisin menetelmin annettuun seksu-

aalikasvatukseen oli positiivista, sillä vain viisi vapaa sanaa -vastauksista oli 

tulkittavissa kielteiseksi kannanotoksi. 

Kun palautekyselylomakkeen kysymyksissä 1-4 oli valittuna useampi kuin yksi 

valinta, on tällöin valittu tuloksiin mukaan korkeampi arvo. Kun kysymyksen 5 

kyllä/ei-vaihtoehdoista on valittu molemmat vaihtoehdot, niin tuloksiin on huo-

mioitu arvo kyllä. 

Sisällönanalyysin avulla avoimien kysymysten vastaukset jaetaan suoriin lai-

nauksiin, alakategoriaan, yläkategoriaan ja lopuksi pääkategoriaan. Avoimien 

kysymysten analyysiyksikkönä toimi lause. Samaa merkitsevät lauseet ryhmitel-

tiin alakategorioiksi. Ryhmittelyn jälkeen alakategoriat yhdistettiin ja näistä 

muodostettiin yläkategorioita. Lopputuloksena saatiin pääkategoria lauseista. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 169.)  

Kysymykseen ”Jotain muuta, mitä?” tarkoituksena oli saada nuorten ehdotuksia 

seksuaalikasvatuksen aiheiksi, mutta suurin osa nuorista antoi tähän palautetta 

esityksestä, tunnista ja esiintyjistä. Kysymysten vastausten samankaltaisuuden 

vuoksi avoimien kysymysten vastaukset yhdistettiin ja käsiteltiin yhtenäisenä 

sisällönanalysoinnissa. 

Opinnäytetyö esitettiin Turun ammattikorkeakoulun Salon yksikössä kesäkuus-

sa 2014. Opinnäytetyö luovutettiin toimeksiantajalle sekä Hermannin koulun 

terveystiedon ja biologian opettajille, jotta tieto työn tuloksista voidaan hyödyn-

tää tulevassa seksuaalikasvatuksen opetuksessa. Opinnäytetyö julkaistiin am-

mattikorkeakoulujen julkaisuarkisto Theseuksessa. 
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6 TUTKIMUSTULOKSET 

Tutkimukseen osallistui 119 nuorta, joista 51 % oli tyttöjä (f=61) ja 49 % poikia 

(f=58). 

6.1 Nuorten mielipiteitä taidelähtöisin menetelmin annetusta 

seksuaalikasvatuksesta 

Nuorista 69 % piti paljon tai erittäin paljon teatteriesityksen tavasta käsitellä 

seksuaalikasvatusta. Nuorista 19 % piti jonkin verran teatteriesityksen tavasta 

käsitellä seksuaalikasvatusta. Nuorista vain 12 % oli sitä mieltä, että he eivät 

pitäneet ollenkaan tai pitivät vain vähän teatteriesityksen tavasta käsitellä sek-

suaalikasvatusta.  

Yli puolet (52 %) nuorista oli sitä mieltä, että taidelähtöisin menetelmin annettu 

seksuaalikasvatus on tehokkaampaa kuin perinteinen luento. Nuorista 34 % 

koki taidelähtöisin menetelmin annetun seksuaalikasvatuksen jonkin verran te-

hokkaammaksi kuin perinteisen luennon. Ainoastaan 14 % mielestä taidelähtöi-

sin menetelmin annettu seksuaalikasvatus oli joko vain vähän tehokkaampaa tai 

ei ollenkaan tehokkaampaa kuin perinteinen luento.  

Alkulämmittelyn käyttö tunnin alussa jakaannutti nuorten mielipiteitä. Alkuläm-

mittelystä piti paljon tai erittäin paljon 25 % nuorista. Nuorista 37 % sitä mieltä, 

että alkulämmittely helpotti jonkin verran aiheeseen siirtymistä. Sen sijaan 38 % 

nuorista oli sitä mieltä, että alkulämmittelystä oli joko vain vähän tai ei ollenkaan 

apua aiheeseen siirtymisessä.  

Seksuaalikasvatuksen tunnin aiheena ollut seksiin painostaminen oli nuorista 

42 % jonkin verran ajankohtainen ja 26 % joko paljon tai erittäin paljon ajankoh-

tainen. Nuorista 32 % mielestä aihe oli joko vain vähän tai ei ollenkaan ajankoh-

tainen. (Taulukko 1.) 
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Taulukko 1. Nuorten mielipiteitä taidelähtöisten menetelmien käytöstä seksuaa-
likasvatuksessa 

 Ei ollenkaan 
f / % 

Vain vähän 
f / % 

Jonkin verran 
f / % 

Paljon 
f / % 

Erittäin paljon 
f / % 

Onko teatteriesitys hyvä tapa 
käsitellä seksuaalikasvatus-

ta? 
(n=119) 

6 / 5 8 / 7 23 / 19 46 / 39 36 / 30 

Onko taidelähtöisin mene-
telmin annettu seksuaalikas-

vatus tehokkaampaa kuin 
perinteinen luento? 

(n=119) 

4 / 3 13 / 11 40 / 34 29 / 24 33 / 28 

Helpottiko alkulämmittely 
varsinaiseen aiheeseen 

siirtymistä? 
(n=119) 

27 / 23 18 / 15 44 / 37 18 / 15 12 / 10 

Käsiteltiinkö tunnilla minulle 
ajankohtaisia asioita? 

(n=119) 
15 / 13 23 / 19 50 / 42 17 / 14 14 / 12 

 

Taulukossa 2 eriteltiin tyttöjen ja poikien mielipiteitä taidelähtöisin menetelmin 

annetusta seksuaalikasvatustunnista. Tytöistä 80 % ja pojista 57 % piti paljon 

tai erittäin paljon teatteriesityksen tavasta käsitellä seksuaalikasvatusta. Tytöis-

tä 15 % ja pojista 24 % piti jonkin verran teatteriesityksen tavasta käsitellä sek-

suaalikasvatusta. Tytöistä vain 5 % ja pojista 19 % oli sitä mieltä, että he eivät 

pitäneet joko ollenkaan tai pitivät vain vähän teatteriesityksen tavasta käsitellä 

seksuaalikasvatusta. 

Tytöistä 69 % ja pojista 34 % oli sitä mieltä, että taidelähtöisten menetelmien 

käyttö seksuaalikasvatuksessa oli paljon tai erittäin paljon tehokkaampaa kuin 

perinteinen luento. Tytöistä 21 % ja pojista 47 % piti taidelähtöisiä menetelmiä 

jonkin verran tehokkaampana kuin perin teistä luentoa. Ainoastaan 10 % tytöis-

tä ja 19 % pojista pitivät taidelähtöisiä menetelmiä joko vähän tai eivät ollen-

kaan parempana kuin perinteistä luentoa.  

Suurin osa tytöistä (41 %) oli sitä mieltä, että alkulämmittely ei helpottanut ol-

lenkaan tai vain vähän siirtymistä varsinaiseen aiheeseen. Poikien vastaava 

prosentti oli 35. Tytöistä 33 % ja pojista 41 % oli sitä mieltä, että alkulämmittely 

helpotti jonkin verran varsinaiseen aiheeseen siirtymiseen. Noin neljännes ty-
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töistä (26 %) ja pojista (24 %) kokivat alkulämmittelyn helpottaneen joko erittäin 

paljon tai paljon aiheeseen siirtymistä. 

Tytöistä 33 % ja pojista 19 % koki seksuaalikasvatustunnilla käsiteltyjen asioi-

den olevan paljon tai erittäin paljon ajankohtaisia. Jonkin verran ajankohtaiseksi 

asian koki tytöistä 26 % ja pojista 48 %. Tytöistä 31 % ja pojista 33 % koki sek-

suaalikasvatustunnilla käsiteltyjen asioiden olevan vain vähän tai ei ollenkaan 

ajankohtaisia. 

Taulukko 2. Tyttöjen ja poikien mielipiteet taidelähtöisten menetelmien käytöstä 
seksuaalikasvatuksessa 

 Ei ollenkaan 
% 

tytöt/pojat 

Vain vähän 
% 

tytöt/pojat 

Jonkin verran 
% 

tytöt/pojat 

Paljon 
% 

tytöt/pojat 

Erittäin paljon 
% 

tytöt/pojat 
Onko teatteriesitys hyvä 

tapa käsitellä seksuaalikas-
vatusta? 

(tytöt n=61, pojat n=58) 

2 / 9 3 / 10 15 / 24 44 / 33 36 / 24 

Onko taidelähtöisin mene-
telmin annettu seksuaalikas-

vatus tehokkaampaa kuin 
perinteinen luento? 

(tytöt n=61, pojat n=58) 

3 /3 7 / 16 21 / 47 31 / 17 38 / 17 

Helpottiko alkulämmittely 
varsinaiseen aiheeseen 

siirtymistä? 
(tytöt n=61, pojat n=58) 

18 / 28 23 / 7 33 / 41 16 / 14 10 / 10 

Käsiteltiinkö tunnilla minulle 
ajankohtaisia asioita? 

(tytöt n=61, pojat n=58) 
11 / 14 20 / 19 36 / 48 18 / 10 15 / 9 

 

6.2 Nuorten toiveet 9-luokkalaisten seksuaalikasvatuksen sisällöksi 

Yli 60 % kyselyyn vastanneista nuorista toivoivat seksuaalikasvatuksen sisäl-

löksi seuraavia aihepiirejä: seksuaalista painostusta (63 %), seksuaalisen väki-

vallan tunnistamista (64 %), raskauden ehkäisyä (65 %), vuorovaikutustaitoja 

ihmissuhteissa (65 %), raskautta ja vanhemmuutta (68 %) sekä seksuaalista 

häirintää (70 %). Ainoastaan sukupuolielinten anatomiaa suurin osa nuorista 

(75 %) ei halunnut käsiteltävän seksuaalikasvatuksessa. (Taulukko 3.) 
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Taulukko 3. Nuorten toiveet seksuaalikasvatuksen sisällöksi 

 Kyllä 

f / % 

Ei 

f / % 

Tyhjä 

f / % 

Sukupuolielinten anatomiaa (n=119) 30 / 25 89 / 75  

Raskauden ehkäisyä (n=119) 77 / 65 42 / 35  

Sukupuolitauteja (n=119) 69 / 58 50 / 42  

Vuorovaikutustaitoja ihmissuhteissa (n=119) 78 / 65 39 / 33 2 / 2 

Seksuaalisen väkivallan tunnistamista (n=119) 76 / 64 43 / 36  

Seksuaalista painostusta (n=119) 75 / 63 44 / 37  

Seksuaalivähemmistöjä (n=119) 65 / 55 54 / 45  

Raskautta ja vanhemmuutta (n=119) 81 / 68 38 / 32  

Seksuaalista häirintää (n=119) 83 / 70 35 / 29 1 / 1 

 

Kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin vastasi 38 % (f=45) nuorista. Tyhjäksi 

lomakkeen jätti 62 % (f=74) nuorista. Kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin 

vastanneista nuorista osa vastasi vain yhteen kysymykseen ja osa molempiin 

kysymyksiin. Avointen kysymysten vastausten yhteismääräksi tuli 70 kappalet-

ta. 

Kyselylomakkeen avoimella kysymyksellä ”Jotain muuta, mitä?” tarkoituksena 

oli saada nuorten omia toiveita seksuaalikasvatuksen sisällöksi.  Tähän kysy-

mykseen vastasi 24 % (f=28) kyselyyn vastanneista nuorista. Varsinaisia ehdo-

tuksia seksuaalikasvatustunnin sisällöksi ei saatu. Avoimeen kysymykseen ”Mi-

tä muuta haluaisit sanoa?” vastasi 35 % (f=42) kyselyyn vastanneista nuorista. 

Avoimien kysymysten vastausten samankaltaisuuden vuoksi kysymysten vas-

taukset käsiteltiin yhdessä sisällönanalyysissä (Taulukko 4).  

Nuorten mielipiteet taidelähtöisten menetelmien käy töstä seksuaalikasva-

tustunneilla  olivat pääsääntöisesti positiivisia. Kaikista saaduista kommenteista 

(f=70) positiivisia oli 34 % (f=24) ja negatiivisia ainoastaan 7 % (f=5). Nuorista 

34 % (f=24) ei ollut antaa ehdotusta seksuaalikasvatustunnin aiheeksi. Tervei-

siä ja muuta yleistä kirjoittelua kirjoitti 24 % (f=17) nuorta.  
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Sisällönanalyysissä avointen kysymysten pääkategoriaksi muodostui nuorten 

mielipiteitä taidelähtöisten menetelmien käytöstä seksuaalikasvatustunneilla. 

Pääkategoria jakaantui kolmeen yläkategoriaan: seksuaalikasvatustunti, kom-

mentointia tunnista ja taidelähtöiset menetelmät. Nämä kolme yläkategoriaa 

jakaantuivat seitsemään alakategoriaan. Alakategoriat olivat ehdotuksia seksu-

aalikasvatustunnin aiheeksi, palautetta seksuaalikasvatustunnista, palautetta 

seksuaalikasvatustunnin aiheesta, nuorten kirjoittelua, palautetta seksuaalikas-

vatustunnin pitäjille, positiivinen palaute taidelähtöisten menetelmien käytöstä 

sekä palautetta taidelähtöisten menetelmien käytöstä seksuaalikasvatustunnilla. 

Alakategoriat muodostettiin avointen kysymysten suorista lainauksista. 

Seksuaalikasvatustunnin  alakategoriaan sisältyi ehdotuksia seksuaalikasva-

tustunnin sisällöksi, palautetta seksuaalikasvatustunnin aiheesta ja palautetta 

seksuaalikasvatustunnista. Nuoret (f=24) eivät antaneet uusia ehdotuksia sek-

suaalikasvatustunnin sisällöksi . Kolme nuorta koki, että seksuaalikasvatus-

tunnilla käsitellyt aiheet olivat heille jo entuudestaan tuttuja tai että aihe ei 

kiinnostanut. 

 ”Kiitti mulle riitti” 

 ”Perustietoa mistä on jauhettu jo 3 VUOTTA” 

Palautetta seksuaalikasvatustunnista  saatiin viideltä nuorelta. Palaute oli 

positiivista ja kannustavaa. 

 ”Kiitos hyvästä tunnista! ☺” 

 ”Oli valaiseva tunti <3 <3 kiitos <3” 

Kommentointia tunnista  alakategoriaan kuului nuorten kirjoittelua sekä pa-

lautetta seksuaalikasvatustunnin pitäjille. Nuorista neljä antoi positiivista pa-

lautetta seksuaalikasvatustunnin pitäjille. Nuoret pitivät tunteja hauskoina ja 

tunnin vetäjiä kivoina ja pirteinä.  

 ”Tunti oli hauska ja hyvä ja näyttelijät olivat pirteitä. ☺ KIITOS” 

 ”Ootte kivoi ☺” 
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Avoimiin kysymyksiin nuoret olivat halunneet kirjoitella myös omia terveisiään ja 

muita kirjoituksia. 

 ”Terveisiä” 

 ”Terveisiä… teille kaikille <3” 

 ”Elämä on” 

 

Taidelähtöisten menetelmien  alakategoriaan kuului palautetta taidelähtöisten 

menetelmien käytöstä seksuaalikasvatustunnilla sekä positiivinen palaute tai-

delähtöisten menetelmien käytöstä.  

Palautetta taidelähtöisten menetelmien käytöstä sek suaalikasvatustunnil-

la saatiin kolme kappaletta. Nuorista kaksi koki alkulämmittelyn lapsellisena 

eikä sopinut heidän mielestään lainkaan yläkouluun. Yhden nuoren mielestä 

olisi kiva päästä luokan kesken tekemään seksuaalikasvatustunnin näytelmät. 

 ”Älkää tehkö alkulämmittelyä” 

 ”Ei yläkoulussa leikitä oppitunnilla” 

 ”Voitais tehä ite porukois näytelmät” 

Positiivista palautetta taidelähtöisten menetelmien  käytöstä  antoi 20 % 

(f=14) nuorista. Nuoret pitivät tunnista ja toivoivat taidelähtöisiä menetelmiä 

käytettävän enemmän tulevaisuudessakin.  

 ”Enemmän näitä” 

 ”Todella hyvä juttu! Siis tää esitelmä” 

 ”Oli kivaa. Leikit 5/5” 
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Taulukko 4. Sanalliset palautteet seksuaalikasvatustunnista 

Suorat lainaukset Alakategoria Yläkategoria Pääkategoria 
”Haluaisin, että puhuttai-
siin enemmän karvamyl-
lystä!” 
”G-piste” Ehdotuksia seksuaalikas-

vatustunnin aiheeksi 
(f=24) 

Seksuaalikasvatustunti 
(f=32) 

Nuorten mielipiteitä tai-
delähtöisten menetelmien 
käytöstä seksuaalikasva-

tustunneilla (f=70) 

”Ei” 
”Ei mitään” 
”En tiedä” 
”Ei ole” 
”En mitään” 
”Kiitos hyvästä tunnista! 
☺” 
”Hyvä pieni tiedotustilai-
suus” 
”Oli valaiseva tunti <3 <3 
kiitos <3” 

Palautetta seksuaalikas-
vatustunnista (f=5) 

”Kiitti mulle riitti” 
”Tylsää” 
”Perustietoa mistä on 
jauhettu jo 3 VUOTTA” 

Palautetta seksuaalikas-
vatustunnin aiheesta (f=3) 

”Hinttejä” 
”yolo swag” 
”Elämä on” 
”Nice A$$” 
”yolo swag” 
”Moi” 
”Terveisiä” 
”Terveisiä… teille kaikille 
<3 

Nuorten kirjoittelua (f=17) 

 
Kommentointia tunnista 

(f=21) ”Ootte kivoi ☺” 
”Kiva porukka” 
”Kiva porukka, hyvä että 
käsitellään hauskalla 
mutta asiallisella tavalla” 
”Tunti oli hauska ja hyvä 
ja näyttelijät olivat pirteitä. 
☺ KIITOS!” 

Palautetta seksuaalikas-
vatustunnin pitäjille (f=4) 

”Enemmän näitä” 
”Piru hyvä!” 
”Hyvä!” 
”Todella hyvä juttu! Siis 
tää esitelmä” 
”Hyvä video!” 
”oli kivaa  Leikit 5/5” 

Positiivinen palaute tai-
delähtöisten menetelmien 

käytöstä (f=14) 

Taidelähtöiset menetel-
mät (f=17) 

”Älkää tehkö alkulämmit-
telyä” 
”Ei yläkoulussa leikitä 
oppitunnilla” 
”Voitais tehä ite porukois 
näytelmät” 

Palautetta taidelähtöisten 
menetelmien käytöstä 

seksuaalikasvatustunnilla 
(f=3) 
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7 TUTKIMUKSEN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Kaiken tieteellisen toiminnan ydin on tutkimuksen eettisyys (Kankkunen & Veh-

viläinen-Julkunen 2013, 211). Tutkimuksen osallistumisen yhtenä osallistumisen 

lähtökohtana on potilaan tai asiakkaan itsemääräämisoikeus. Tutkimukseen 

osallistuminen tulee perustua vapaaehtoisuuteen, anonymiteettiin ja kieltäyty-

misen mahdollisuuteen (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211–212).  

Tämän opinnäytetyön eettisyyttä tuki vastausten anonymiteetti sekä mahdolli-

suus jättää vastaamatta kyselylomakkeeseen. Kyselylomakkeeseen oppilaat 

vastasivat luokassa opettajan ja sairaanhoidon opiskelijoiden läsnä ollessa. 

Kouluolosuhteissa oltaessa, jokainen läsnä ollut nuori täytti ja palautti kyselylo-

makkeen vapaaehtoisesti. Tunnin lopuksi kyselylomakkeet palautettiin opettajan 

pöydälle nurinpäin käännettynä. Näin nuorten anonymiteetti säilyi sekä heillä oli 

mahdollisuus palauttaa kyselylomake vastaamattomana.  

Tutkittavia ihmisiä tulee kohdella rehellisesti ja kunnioittavasti. Kunnioitukseen 

kuuluu se, että tutkittavilta on pyydetty suostumus tutkimukseen osallistumises-

ta. Tutkittaville tulee antaa mahdollisuus kieltäytyä tutkimuksesta ja keskeyttää 

se. (Leino-Kilpi & Välimäki 2010, 367.) Kyselylomakkeita täytettäessä nuoria 

muistutettiin siitä, että vastaaminen on yksilötyötä eivätkä vastaukset tule ke-

nenkään muun kuin opinnäytetyön tekijöiden tietoon ja heillekin vain anonyy-

misti. Tutkimuslupa tämän opinnäytetyön tekemiseen saatiin MIMO-projektin 

kautta Hermannin yläkoulun rehtorilta. MIMO-projektissa mukana olevien orga-

nisaatioiden logot löytyvät kyselylomakkeen alareunasta. 

Tutkimuksen eettisyyteen kuuluu myös plagiointi. Tutkimusta tehtäessä tuleekin 

asiasisältöihin viitattaessa käyttää lähdeviitemerkintöjä. (Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2013, 224.) Kaikki tässä työssä käytetyt lähteet löytyvät lähde-

luettelosta ja ne on myös Turun ammattikorkeakoulun kirjallisten töiden ohjei-

den mukaisesti oikein merkitty lähdeviitteinä tekstiin. Opinnäytetyöhön mukaan 

otetut lähteet ovat läpäisseet kriittisen arvioinnin. Valmis opinnäytetyö tarkistet-

tiin myös Urkund –plagiaatintunnistusjärjestelmällä.  



33 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Virva Huuki-Saarinen & Tanja Valkonen 

Tutkimuksessa tulosten toistettavuus ja pätevyys vaihtelevat, jonka vuoksi teh-

dyn tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan (Hirsjärvi ym. 2009, 231). Kvantitatii-

visen tutkimuksen luotettavuutta voi tarkastella reliabiliteetin ja validiteetin nä-

kökulmista. Validiteetti kertoo, onko mittarissa mitattu juuri sitä, mitä on tarkoi-

tuskin mitata. Reliabiliteetissa puolestaan viitataan tulosten pysyvyyteen. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 189; Kananen 2011, 118.) Tässä 

opinnäytetyössä on vastattu tutkimusongelman kysymyksiin. Tutkimuksen tu-

lokset ovat samansuuntaiset kuin työssä lähteenä käytettyjen tutkimusten tulok-

set.  

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa on aina tiedettävä, mitä tutkitaan. Muuten ei 

voi tietää, mitä tulee mitata. Kvantitatiivisen tutkimuksen mittaus edellyttää kä-

sitteiden määrittelemistä ennen kuin tutkija kerää tutkimusaineistonsa. Tutkijan 

tuleekin määritellä käsitteet sellaisiksi, että niitä voidaan mitata. (Vilkka 2007, 

36-37.) Tutkimuksessa käytetty mittari on luotettava, jos mittari tutkii juuri sitä 

ilmiötä, mitä on tarkoitus mitata (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 190; 

Kananen 2011, 122). Tämän opinnäytetyön kyselylomakkeen kysymykset on 

laadittu tässä opinnäytetyössä käytettyjen tutkimusten keskeisten tulosten poh-

jalta.  Käytetyt tutkimukset ovat joko pro gradu tai väitöskirjoja sekä vertaisarvi-

oituja ulkomaisia tutkimuksia. Kyselylomakkeen ulkoasu sekä kysymysten toi-

mivuus tarkastutettiin tämän opinnäytetyön ohjaajilla sekä MIMO-hankkeen 

edustajalla. 

Kanasen (2011, 123) mukaan opinnäytetyössä ei ole järkevää lähteä tekemään 

uusintamittauksia tulosten pysyvyyden osoittamiseksi. Riittävää on, että vaiheet 

on hyvin dokumentoitu ja ratkaisut perusteltuja, jotta prosessin aukottomuus 

voidaan todeta alusta loppuun (Kananen 2011, 123).  

Tässä opinnäytetyössä kyselylomakkeet on numeroitu siihen järjestykseen, jo-

hon nuoret ne tunnin päätteeksi opettajan pöydälle yhteen kasaan palauttivat. 

Kuuden luokan vastaukset pidettiin erillään, vaikka tässä työssä niitä käsiteltiin 

yhtenä kokonaisuutena: Hermannin yläkoulun 9-luokkalaisten mielipiteenä. Lo-

makkeet ovat edelleen tallessa. Järjestysnumerointi toimi tunnistetietona, kun 

vastauksia syötettiin SPSS (Statistical Package for the Social Sciences) -
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ohjelmaan. Ohjelmaan syötetyt luvut, kuten opinnäytetyön tuloksetkin, on vielä 

kaksoistarkastettu virheiden eliminoimiseksi. Koska aineisto on edelleen talles-

sa, voitaisiin SPSS-taulukointi suorittaa helposti uudelleen. Näin aineistonpurku 

olisi toistettavissa. Tulokset on tässä työssä esitetty totuuden mukaisesti mitään 

muuttamatta, lisäämättä tai jättämättä pois.  

Sisällönanalyysin tavoitteena on ilmiön laaja mutta tiivis esittäminen, jonka tu-

loksena syntyy muun muassa käsiteluokkia (Kankkunen & Vehviläinen-

Julkunen 2013, 166). Hirsjärven ym. (2009, 223) mukaan aineisto tulee ensin 

kuvata, luokitella, yhdistää ja näistä yhdessä syntyy selitys tutkitulle asialle. 

Tässä opinnäytetyössä avointen kysymysten suorat lainaukset käsiteltiin sisäl-

lönanalyysin avulla. Avointen kysymysten vastaukset käsiteltiin suorina lainauk-

sina niitä muuttamatta. Samankaltaiset vastaukset yhdistettiin ja luokiteltiin ala- 

ja yläkategorian kautta pääkategoriaksi.  
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8 POHDINTA 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia 9-luokkalaisten nuorten mielipiteitä 

taidelähtöisten menetelmien käytöstä seksuaalikasvatuksessa sekä selvittää, 

millaisia asioita nuoret haluavat seksuaalikasvatuksessa käsiteltävän. Koulu-

opetus on tärkeässä asemassa seksuaalikasvatuksen suhteen siksi, että sillä 

tavoitetaan koko ikäluokka (Väestöliitto 2014b). Seksuaalikasvatus on elämän 

taitojen opettelua ja ihmiseksi kasvamista. Sitä tapahtuu muulloinkin kuin koulun 

oppitunneilla, vaikka kouluissa annettava seksuaalikasvatus on järkevä keino 

tavoittaa suuri osa lapsista ja nuorista. (THL 2010, 29.)  

Tutkimustuloksen mukaan seksuaalista häirintää toivoi seksuaalikasvatuksessa 

käsiteltävän 70 % Hermannin yläkoulun 9. luokkalaisista oppilaista. Seksuaali-

sen väkivallan tunnistamista toivoi aiheeksi 64 % vastaajista. Seksuaalista väki-

valtaa on kouluterveyskysely 2013 mukaan kohdannut 33 % tämän ikäisistä 

tytöistä ja 11 % pojista. Näiden lukujen valossa on ymmärrettävää, että näitä 

aihepiirejä toivottiin eniten käsiteltäväksi, koska ne ovat nuorten elämässä hyvin 

ajankohtaisia. 

Raskaus ja vanhemmuus oli nuorista toiseksi suosituin aihe. Tätä aihepiiriä toi-

voi seksuaalikasvatuksessa käsiteltävän 68 % kyselyyn vastanneista. Laakson 

(2008, 54) ja Järvisen (2007, 50) tutkimuksissa nuoret itse mainitsivat tärkeim-

mäksi seksuaaliopetuksen sisällöksi ehkäisyn ja siihen mahdollisesti liittyvät 

ongelmat, tunteet, raskaaksi tulemisen ja perheen perustamisen. 

Ehkäisyä toivoi seksuaalikasvatuksessa käsiteltävän 65 % vastaajista. Tämä 

toive nousi esiin myös Laakson (2008) ja Järvisen (2007) tutkimuksissa. Ope-

tushallituksen (2004) perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin kuuluu 

tietää raskauden ehkäisyn merkitys ja sen menetelmiä sekä osata pohtia ja pe-

rustella vastuullista seksuaalikäyttäytymistä. Raskauden ehkäisy sekä raskaus 

ja vanhemmuus liittyvät aiheina kiinteästi yhteen. Ellei ehkäisystä ole kunnolla 

huolehdittu, seurauksena saattaa olla raskaus ja teinivanhemmuus. Myös suku-
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puolitaudit, joita toivoi käsiteltävän 58 %, leviävät tehokkaasti, ellei niiden asi-

anmukaisesta ehkäisystä ole huolehdittu. 

Sukupuolielinten anatomiaa toivoi käsiteltäväksi vain neljännes vastaajista. Tä-

mä on ymmärrettävää, koska näitä ”perusasioita” on käsitelty jo alakoulusta läh-

tien. Tähän tulokseen tuli myös vastaaja, joka oli kirjoittanut avoimiin komment-

teihin, että ”perustietoa mistä on jauhettu jo 3 vuotta”. Halonen ym. (2014) mu-

kaan useat PoikaS-tutkimukseen vastanneet kokivat tietävänsä monet opetetta-

vat asiat jo ennalta ja näkivät terveystiedossa puhuttavat asiat ”jankkauksena” 

ja itsestäänselvyyksinä. Tämä toive on ristiriidassa opettajien näkemyksen sekä 

opetussuunnitelmien kanssa. Myös seksitauti- ja teiniraskaustilastot kertovat, 

että joidenkin itsestäänselvyyksien toistaminen on välttämätöntä. Kompromissi-

na voisi olla, että poikia puuduttavat aihepiirit käsiteltäisiin elävämmin ja kiinnos-

tavammin. (Halonen ym. 2014.) 

Kontulan ym. (2001, 99) katsauksessa kerrotaan, että 8. ja 9. luokilla tulisi sy-

ventää ja laajentaa tietoja koskemaan muun muassa nuorten oikeuksia, vastuu-

ta ja vuorovaikutustaitoja. Vuorovaikutustaitoja ihmissuhteissa toivoi vastausten 

mukaan käsiteltävän 65 % vastanneista. Aihepiiri on todella tärkeä, kun ajatte-

lee nuoren elämää ja aikuiseksi kasvamista. Opinnäytetyön seksuaalikasvatus-

tunnin näytelmien teema ”Sinä itse päätät kehostasi” liittyy hyvin tähän ajatuk-

seen ja siihen, miten nuori oppii asettamaan omat rajansa sekä toimimaan ra-

kentavassa vuorovaikutuksessa muiden kanssa.  

Kouluissa draamaopetuksella voidaan auttaa oppijaa ymmärtämään itseään ja 

ympäröivää maailmaa (Liukko 1994, 64). Draamatyöskentely lisää myös oppi-

laiden sosiaalisuutta ja ymmärrystä toisia kohtaan, toisten hyväksymistä, vasta-

vuoroisuutta ja empatiakykyä (Opetushallitus 2009, 78–81). Myös Nummelin ja 

Ruuhilahti (2004, 187) kertovat raportissaan, että oppilaskeskeiset, yhteistoi-

minnalliset opetusmenetelmät tukevat oppilaan päätöksenteko- ja vuorovaiku-

tustaitojen kehittymistä sekä ymmärryksen lisääntymistä seksuaalisuuteen liitty-

vissä asioissa. Nämä aihepiirit olivat keskeisesti esillä myös näytelmissä, joista 

tämän tutkimuksen kvantitatiivinen aineisto koottiin. Tutkimukseen osallistuneet 

nuoret kokivat taidelähtöisten menetelmien käyttöä hyvänä ja toivoivat tulevai-
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suudessakin vastaavanlaisia tilaisuuksia. Nuorilta tuli ehdotuksena, että he sai-

sivat itse tehdä ryhmissä näytelmät ja esittää nämä toisilleen.  

Seksuaalikasvatuksen laatua parannetaan ottamalla nuoret järjestelmällisesti 

mukaan seksuaalikasvatukseen. Tällöin oppijat ovat aktiivisessa osassa seksu-

aalikasvatuksen järjestämisessä, toteuttamisessa ja arvioinnissa. (THL 2010, 

30.) Tämän opinnäytetyön perusteella nuorten kokivat taidelähtöisin menetelmin 

annetun seksuaalikasvatuksen tehokkaammaksi tavaksi käsitellä seksuaalisuut-

ta kuin perinteisen luentomallin. Suurin osa nuorista koki teatteriesityksen ole-

van hyvä tapa käsitellä seksuaalikasvatusta.  

Lloyd ja Lyth (2003) selvittivät omassa tutkimuksessaan draaman käyttöä sek-

suaali- ja parisuhdeopetuksessa. Teatteriesitys näyteltiin ammattilaisista koos-

tuvan draamaryhmän toimesta. Lloyd ja Lyth (2003) kokivat, että teatterikasva-

tus oli tehokas tapa kasvattamaan nuorten tietämystä sekä muuttamaan heidän 

ajatuksiaan seksistä ja parisuhteesta. Tutkimuksessa mukana olleet opettajatkin 

kokivat teatterikasvatuksen hyväksyttäväksi ja kokivat myös, että teatterikasva-

tus aktivoi nuoria keskustelemaan herkästä asiasta. (Lloyd & Lyth 2003.) 

Mages ym. (2007) tutkimuksessa käytettiin draamaa seksuaaliterveyskasvatuk-

sessa, jonka kohderyhmänä olivat ”vaikeasti tavoitettavat” nuoret. Tutkijat, ter-

veysalan ammattilaiset ja nuoret kokivat draaman soveltuvan hyvin seksuaali-

terveyskasvatukseen. Nuorista oli helppo eläytyä näytelmän hahmoihin ja tätä 

kautta osallistua keskusteluun nuorille vaikeista asioista. Nuoret myös kokivat, 

että näytelmän tapahtumat saivat heidät miettimään omaa suhtautumistaan 

näyteltyihin asioihin. (Mages ym. 2007.) 

Lloyd ja Lyth (2003) sekä Mages ym. (2007) tutkimusten tulokset tukevat tämän 

opinnäytetyön tulosta, jossa nuoret kokivat näytelmän oleva hyvä tapa antaa 

seksuaalikasvatusta ja kokivat sen olevan parempi tapa kuin perinteinen luento. 

Draamakasvatuksen tarkoituksena onkin esittää roolien kautta todellisia ja kuvi-

teltuja tapahtumia, jonka avulla mukana olevat osallistujat kykenevät tutki-

maan, muotoilemaan ja symbolisesti esittämään tunteita ja ajatuksia sekä nii-

den seurauksia (Heikkinen 2004, 129).  
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Lloyd ja Lyth (2003) sekä Mages ym. (2007) havaitsivat tutkimuksissaan, jonka 

myös Heikkinen (2004, 23 ja 130) toteaa kirjassaan, että draamatyöskentely 

antaa mahdollisuuden kokeilla ja kokea kiellettyjä ajatuksia ja tunteita tavalla, 

joka ei ole arkipäivässä mahdollista. Draamaa ja taidelähtöisiä menetelmiä tuli-

si käyttää opetuksessa huomattavasti paljon enemmän, kuin mitä näitä tällä 

hetkellä käytetään.  

Tämän opinnäytetyön tutkimusten tulokset ja kirjallinen palaute nuorilta on omi-

aan kannustamaan tulevaisuudessa opettajia, terveydenhoitajia ja terveyden-

alan ammattilaisia ottamaan käyttöön taidelähtöiset menetelmät seksuaali-

kasvatustunneilla. Vaikka seksuaalikasvatustunteja taidelähtöisin menetelmin 

on mahdollista tehdä opettajan ja oppilaiden välillä keskenään, on tässä tilai-

suus tehdä moniammatillista yhteistyötä ottamalla esimerkiksi paikallinen näy-

telmäryhmä mukaan seksuaalikasvatustunnin toteutukseen. Kirjallisuudessa 

oppilaat toivoivatkin opettajan olevan koulun ulkopuolinen henkilö, alan opiskeli-

ja, terveydenhoitaja tai vain terveystietoa opettava opettaja (Laakso 2008, 46; 

THL 2010, 12). Myös Järvisen (2007, 54) tutkimuksessa pidettiin vierailijoiden 

käyttämistä opetuksessa hyvänä. 

Keskeisenä teemana tässä MIMO-projektissa on ollut taidelähtöisten menetel-

mien kehittäminen nuorten hyvinvoinnin edistämiseksi. Laajaa osaamista on 

syntynyt moniammatillisen yhteistyön kautta. Tästä ovat hyötyneet niin nuoret, 

opiskelijat kuin ammattilaisetkin. MIMO-projektin yhteistyö on perustunut siihen, 

että mukana olleet ammattilaiset ovat jakaneet omaa ydinosaamistaan ja näin 

eri alojen vahvuudet ovat yhdistyneet. Erilaisten käytäntöjen yhteensovittaminen 

on ollut haastavaa ja se on vaatinut työtä. Tällainen epämukavuusalueelle me-

neminen on kuitenkin ollut kannattavaa ja näin on saatu hyödynnettyä kaikkien 

paras osaaminen. (Turun ammattikorkeakoulu 2014.) Jatkotutkimusehdotukse-

na on taidelähtöisten menetelmien laajempi ja luovempi hyödyntäminen erilai-

sessa kasvatustyössä. 
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Opinnäytetyössä hyödynnettyjen tutkimusten 
perustiedot 

Tekijä(t), 
vuosi, maa 

Tutkimuksen tarkoitus Menetelmä Otos Keskeiset tulokset 

Halonen 
ym. 
2014 
Suomi 

Poikien näkökulma sek-
suaaliopetukseen. 
Opas kasvattajalle. 

Haastattelu, essee-
kirjoitukset, puhelui-
den analysointi, 
nettikysely 

Yläkouluikäiset pojat. 
Osallistujamäärä ei 
tiedossa. 

Poikanäkökulman esille 
tuonti seksuaalikasva-
tuksessa 

Järvinen 
2007 
Suomi 

Tarkoituksena selvittää, 
mitä asioita lukion 2. ja 3. 
luokan oppilaat haluaisi-
vat käsiteltävän yläkou-
lussa seksuaalioppitun-
neilla ja millaisia opetus-
menetelmiä he toivoisivat  
käytettävän 

Kyselylomake Lukion 2. ja 3. luokan 
oppilaat (n=57) 

Nuoret pitivät monenlai-
sista opetusmenetel-
mistä. Toiminnallisia 
menetelmiä voisi hyö-
dyntää enemmän. 
Nuorten mielestä 7. 
luokalla seksuaaliope-
tuksessa olisi käsiteltä-
vä murrosikää ja sek-
suaalisuuteen liittyviä 
asioita, 8. luokalla  
ehkäisyä sekä rakasta-
mista, rakastumista ja 
parisuhdetta jota jatket-
taisiin 9. luokalla ja näin 
perustana seksille, 
yhdynnälle ja perheen  
perustamiselle. 

Kuortti 
2012 
Suomi 

Tutkimuksen tavoitteena 
oli kuvata 15–19-
vuotiaiden suomalaistyt-
töjen seksuaaliterveyttä, - 
käyttäytymistä ja -
kulttuuria sekä tyttöjen 
omia seksuaalisuuteen 
liittyviä arvoja ja käsityk-
siä ja siten ymmärtää 
valintoja, jotka liittyvät 
seksuaalikäyttäytymiseen 

Kyselylomake, 
prosessidraama ja 
haastattelu 

Tampereen Nuori-
soneuvolan 15–19 -
vuotiaat tytöt (n=10) 

Nuorella, jolla on yhtenä 
riskinä monet sek-
sikumppanit, on toden-
näköisemmin elämäs-
sään muitakin normaa-
lin kehityksen ja tervey-
den uhkia kuin nuorella, 
jolla ensin mainittua 
riskiä ei ole. Tulokset 
osoittivat, että luotta-
mus sekä  
lämpimät ja läheisyyden 
tunteet kumppania 
kohtaan ovat keskei-
simmät seksuaalista 
kanssakäymistä  
määrittävät osatekijät. 
Seksuaalisessa kans-
sakäymisessä tytöt 
eivät juurikaan mietti-
neet raskauden tai 
sukupuolitautien riskejä, 
sen sijaan vastuuseen, 
erityisesti sosiaalisiin 
suhteisiin, liittyvät ky-
symykset tulivat selke-
ästi esiin. 
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Laakso 
2008 
Suomi 

Tutkimuksen tarkoitukse-
na oli selvittää millaisia 
seksuaaliopetukseen 
liittyviä toiveita ja ehdo-
tuksia yhdeksäsluokka-
laisilla nuorilla on liittyen 
seksuaaliopetuksen 
sisältöihin, opetusmene-
telmiin ja opetusta anta-
vaan opettajaan 

Ryhmähaastattelu ja 
teemoittelu 

Jyväskylän Kilpisen 
koulun yhdeksäs-
luokkalaiset. Aineisto 
koostui kahdesta 
tyttö- ja yhdestä  
poikaryhmästä. Osal-
listujamäärä ei tie-
dossa. 

Nuoret toivovat seksu-
aaliopetusta annetta-
vaksi koko yläkoulun 
ajan. Tärkeimpinä  
seksuaaliopetuksen 
sisältöinä nuoret pitivät 
murrosiän käsittelyä, 
ehkäisyä, sukupuoli-
tauteja ja tunteisiin 
liittyvien asioiden läpi-
käymistä. He toivoivat 
oman kokemusmaail-
mansa huomioon  
ottamista opetuksen 
suunnittelussa sekä 
opetustyylissä ja kaipa-
sivat paljon keskustelu-
ja. Opetusmenetelmien 
toivottiin olevan hyvin 
vaihtelevia ja käytettä-
vien materiaalin nykyai-
kaisia. 

Lloyd ym. 
2003 
Englanti 

Draaman soveltuvuus 
seksuaali- ja parisuhde-
opetukseen 

Kysely seksuaali- ja 
parisuhdetietoudesta 
ennen draamaesi-
tystä ja draamaesi-
tyksen jälkeen 

Allertonshiren koulun 
13-14 oppilaat 
(n=280) 

Draaman käyttö ope-
tuksessa todettiin ole-
van tehokas tapa kas-
vattaa nuorten tietoutta 
ja vaikuttaa heidän 
asenteisiinsa seksuaali-
suutta ja parisuhdetta 
kohtaan 

Mages ym. 
2003 
Englanti 

Kuvata ja arvioida draa-
man käyttöä vaikeasti 
saavutettavien nuorten 
ihmisten seksuaaliter-
veys asioissa. 

Havaitseminen, 
Postikysely, kyselyi-
tä, kahdenkeskisiä 
keskusteluja nuorten 
kanssa sekä draa-
maan osallistunei-
den organisaatioiden 
ja sidosryhmien 
haastatteleminen 

121 nuorta iältään 13-
16 vuotta 12 eri 
organisaatiosta. 
Näistä 21 osallistu 
haastatteluun ja 100 
postikyselyyn. 

Draaman käyttö on 
tehokas tapa saada 
”vaikeasti tavoitettavis-
sa” olevia nuoria ajatte-
lemaan omaa seksuaa-
literveys käyttäytymis-
tään ja tämän vaikutus-
ta nuoreen itseensä ja 
toisiin 
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Toimeksiantosopimus 
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Kyselylomake 
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Tutkimuslupa 

 



Liite 5 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Virva Huuki-Saarinen & Tanja Valkonen 

RYHMÄ 1 – ohjaussuunnitelma seksuaalikasvatustunnille 

AIKA TAVOITE SISÄLTÖ MENETELMÄ ARVIOINTI 

13.00 – 13.05 Tutustuminen Aloitus, itsemme ja 
aiheen esittely 

Suullinen kertomi-
nen 

Alkureaktion seu-
ranta, oppilaiden 
keskittyminen 

13.05 – 13.10 Vapautuneen tun-
nelman luominen 

Alkulämmittelyleikki Tuolileikki Miten oppilaat 
osallistuvat, kehon-
kielen arviointi sekä 
suhtautuminen 
aiheeseen 

13.10 – 13.20 

 

Herättää keskuste-
lua ja ajatuksia 
aiheesta, sanoman 
esille tuominen, 
saada nuoret kuun-
telemaan, keskitty-
mään ja oppimaan 

Näytelmä Näytteleminen Kehonkielen arvi-
ointi sekä suhtau-
tuminen aiheeseen 

13.20 – 13.30 Ajatuksien ylös 
kirjaaminen, keskus-
telun herättäminen, 
stereotypiat, oppi-
minen 

Ryhmiin jako ja pistei-
den läpi käyminen ja 
ajatuksien kirjoittami-
nen 

4 pistettä, joissa 
kysymys johon 
vastataan 

Miten oppilaat 
osallistuvat, kehon-
kielen arviointi sekä 
suhtautuminen 
aiheeseen 

13.30 – 13.40 Käydä läpi paperille 
kirjoitetut asiat ja 
keskustella herän-
neistä ajatuksista ja 
saada heidät mu-
kaan keskusteluun. 
Eri näkökulmien 
esiin tuominen. 
Oppiminen. 

Pisteiden läpi käymi-
nen ja ajatuksien läpi 
käyminen 

Keskustelu Miten oppilaat 
osallistuvat, kehon-
kielen arviointi sekä 
suhtautuminen 
aiheeseen 

Lopetus  

13.40 – 13.45 

Loppukyselyn täyt-
täminen keskitty-
neesti 

Loppukyselyn täyttä-
minen 

Kyselykaavake Jaksavatko keskit-
tyä kyselyn täyttä-
miseen ja jatkavat 
tunnilla käsitellyn 
asian miettimistä 
kotona 
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RYHMÄ 2 - ohjaussuunnitelma seksuaalikasvatustunnille 

AIKA TAVOITE SISÄLTÖ MENETELMÄ ARVIOINTI 

5min  Esittely ja kerrotaan 

mitä on ohjelmassa 

Suullisesti kerro-

taan 

 

10min Saada oppilaat 

lämpiämään. Rikkoa 

jää. 

Lännen nopein leikki 

ja ”tuolileikki” 

Leikitämme oppilai-

ta.  

Aktiivisuus, innok-

kuus ja motivaatio 

12 min Saada oppilaat 

pohtimaan painos-

tusta. Onko oi-

kein/väärin yms. 

Miten he toimisivat 

tilanteessa? Miten 

tilanne olisi edennyt, 

jos äiti ei olisi tullut-

kaan kotiin? 

Painostusvideo Video, ja siitä kes-

kustelua. Oppilaat 

on jaettu pieniin 

ryhmiin. 

Aktiivisuus, otta-

vatko tosissaan vai 

pelleilevätkö. Moti-

vaatio. 

12 min Herättää keskustelua 

kerskailusta. Millaisia 

ratkaisuja tilantee-

seen voisi olla. 

Kerskailu näytelmä Näytelmä. Oppilaat 

saavat keksiä rat-

kaisuja tilanteelle, 

ja me näyttelemme 

tilanteen uudes-

taan. 

Aktiivisuus, otta-

vatko tosissaan vai 

pelleilevätkö. Moti-

vaatio. 

 5 min Oppilaat saavat 

tietoa 

INFO. Paikkoja joista 

nuoret saavat apua/ 

tietoa. 

Kertomalla suulli-

sesti 

 

 


