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1 Johdanto 
 
Opinnäytetyön aiheena on poikien seksuaalikasvatus. Tarkoituksena on arvioida ylä-
kouluikäisten poikien seksuaalikasvatukseen liittyvien hankkeiden internetsivuja. Opin-
näytetyössä käytettyjen sivujen lisäksi internetissä on paljon seksuaalikasvatukseen, 
seksuaaliterveyteen ja aiheeseen liittyviä sivustoja.  Osa lääkefirmoista, kuten MSD:n 
ja Bayer:n sivustot antavat tietoa mm. ehkäisystä ja sukupuolitaudeista (Bayer 2015, 
MSD 2015). Myös järjestöt tarjoavat seksuaalikasvatukseen liittyviä verkkomateriaale-
ja, näitä on muun muassa SETA, Trasek, Tyttöjen ja Poikien talojen verkkosivut ja Käti-
löliitto. Opinnäytetyömme sivustoiksi valikoitui PoikaS-hankkeen yhteydessä vuosina 
2012-2013 tutkitut sivustot: kondomikioski.fi ja sitä kautta ohjattuna Väestöliiton nuor-
ten sivut, MLL:n Nuortennetti, sexpo:n sivut sekä Yhdysvaltalainen sexetc.org –sivusto. 
(Halonen ym. 2014: 55.) 
 
Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota nuorten kanssa toimiville sairaanhoitajille sekä 
muille toimijoille, kuten nuoriso-ohjaajille ja sosionomeille, tietoa siitä, millaisille seksu-
aalikasvatuksen verkkosivuille he voivat poikia ohjata turvallisesti ja siten, että pojat 
varmasti löytävät haluamansa tiedon. Opinnäytetyössä etsittiin vastausta neljään ky-
symykseen: Millainen mieskuva hankkeiden internetsivuilta välittyy lukijoille? Miten 
hankkeiden internetsivuilla tuetaan miesten seksuaalisuutta? Miten hankkeiden inter-
netsivuilla kuvataan seksuaalisuuden monimuotoisuutta? Miten hankkeiden internetsi-
vuilla kuvataan miesten seksuaaliterveyttä? 
 
Olemme työskennelleet pitkään nuorten parissa. Kokemustemme perusteella aihe on 
erittäin tärkeä ja ajankohtainen. Omien verkostojemme kautta on herännyt tarve ilmiön 
tutkimiselle, tarkentamiselle ja kehittämiselle.  
 
Aikaisemman tutkimuksen mukaan seksuaalinen kehitys ei ole erillinen osa ihmisen 
persoonallisuuden kehittymistä vaan osa kokonaiskehitystä. (Liinamo 2005: 35.) Usein 
poikien maailmaa kuvataan suoritus- ja mielihyväkeskeiseksi, kun taas tyttöjen seksu-
aalisuutta kuvataan enemmän lähtemään biologisista tarpeista, eikä niinkään tarpeitten 
tyydyttämisestä lähteviksi. (Aalberg - Siimes 2007: 35.) Seksuaaliterveyden käsite on 
laaja, sillä se sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiokulttuurisen terveyden sekä hyvin-
voinnin ulottuvuudet (Liinamo 2005: 21). Seksuaalikasvatuksessa tulee huomioida 
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kohderyhmän kehitysvaihe, ikä, sukupuoli, kuten myös muutkin henkilökohtaiset val-
miudet käsitellä asioita. (Halonen – Reyes - Kontula 2014: 6.). Poikien seksuaalisuutta 
on tutkittu muun muassa PoikaS-hankkeen tutkimuksessa ”Mitä pojat todella haluavat 
tietää seksistä” (Kontula 2012). Hankkeesta on myös tehty Väestöliiton opas ”Poikanä-
kökulma seksuaaliopetukseen – opas kasvattajalle” (Halonen ym. 2014). 
 
Opinnäytetyön teoreettisessa taustassa kuvaillaan poikien seksuaalisuutta ja seksuaa-
lisista kehittymistä sekä poikien seksuaaliterveyden edistämistä (Luku 2). Luvussa 3 
kuvataan PoikaS–hanketta ja siinä tehtyä tutkimusta (Kontula 2012), opinnäytetyötä 
”Nuorten internetsivut 12-18 –vuotiaiden seksuaaliterveyden edistäjänä” (Illman - Lau-
rell 2009) ja pro-gradu tutkimusta  ”Internet varhaisnuorten seksuaaliterveystiedon läh-
teenä” (Selin 2009). Lisäksi luvussa 3 avataan tutkimiamme internet-sivustoja.  

2 Poikien seksuaalinen kehitys ja seksuaalikasvatus 
 
Kohderyhmänä ovat yläkouluikäiset pojat, mutta mieheksi kasvaminen, sekä seksuaa-
lisen identiteetin luominen alkaa jo aiemmin, alla käydään tätä kehityskaarta läpi. 
Avaamme käsitteitä seksuaalisuuden, miehisyyden, seksuaaliterveyden ja seksuaali-
kasvatuksen suhteen. 
 
2.1 Seksuaalisuus  
 

WHO:n määritelmän mukaan: ”seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyt-tä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, 
mielihyvän, sukupuolisuhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, us-
komukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psy-
kologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialli-set, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa 
seksuaalisuuteen”. (Aaltonen 2012: 68.)  

Seksuaalisuus on jotain joka vaikuttaa ihmisessä koko elämänkaaren ajan, mutta sen 
ilmentymät vaihtelevat eri ikäkausina ja yksilöstä toiseen. Lapsuudessa syntyvät perus-
teet seksuaaliselle minäkuvalle ja kehitykselle, josta muodostuu perusta yksilön seksu-
aaliselle potentiaalille (Duodecim 2003: 209-216.) 
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Seksuaalisuus on ihmisen oma henkilökohtainen ominaisuus joka on osittain pysyvä, 
osittain kehittyvä. Seksuaalisuus koostuu kolmesta eri kerroksesta; järjestä, tunteesta 
ja biologiasta. Seksuaalisuutta ei tulisi tarkastella vain biologisena ilmiönä tai tekoina, 
vaan erityisesti sisäsyntyisenä prosessina; tunteina, toiveina ja valmiuksien kehittymi-
senä. Lapsen ja nuoren seksuaalinen kehitys tapahtuu koko ajan sekä tiedon ja ym-
märryksen lisääntyessä, että tunne-elämän portaita pitkin kulkien ja biologisten muu-
tosten kautta. (Cacciatore - Korteniemi-Poikela 2010: 9-10.) 
 
Seksuaalisuus on erottamaton osa ihmisenä olemista. Seksuaalisuus on paljon enem-
män kuin seksi, lisääntyminen ja sukupuolielimet. Seksuaalisuus ei ole vain käyttäyty-
mistä, eikä se rajoitu mihinkään ikäryhmään. Elämänkulun myötä seksuaalisuus muut-
tuu, kasvaa ja kehittyy. (Aaltonen 2012: 68.) 
 
2.2 Poikien seksuaalinen kehitys 
 
Seksuaalinen kehitys alkaa hedelmöittymisestä ja jatkuu elämän loppuun saakka. Sii-
hen vaikuttavat biologiset, kulttuuriset, sosiaaliset ja ihmisten väliseen vuorovaikutuk-
seen liittyvät tekijät. Nuoruuden seksuaalinen kehitys sisältää puberteettiin liittyviä fyy-
sisiä ja psykologisia sekä sosiaalisissa suhteissa ilmeneviä muutoksia. Nuoren kehitys-
tehtäviin kuuluvat identiteetin jäsentyminen, itsensä hyväksyminen sekä seksuaalisten 
tunteiden käsittelyn ja vuorovaikutustaitojen oppiminen. Seksuaalinen kehitys ei ole 
erillinen osa ihmisen persoonallisuuden kehittymistä vaan osa kokonaiskehitystä. (Lii-
namo 2005: 35.) 
 
Dunderfelt (1990) kuvaa kirjassaan seksuaalista kasvua ja kehitystä seuraavan lailla:  

Kasvu seksuaalisuuteen on paljon muutakin kuin vain biologista kypsy-mistä. Seksuaalinen kypsyminen pitää sisällään myös tunnetilojen vaihte-
lua, voimakkaiden halujen ja himojen kokemista. Näitä syviä tunteita ja ajatuksia syntyy sellaisia asioita ajatellessa kuin mikä on oikeaa ja aitoa käytöstä henkilökohtaisissa ihmissuhteissa ja mikä on eri tilanteissa mo-
raalisesti väärin. Pitääkö olla uskollinen, mikä on homoseksuaalisuuden asema, onko seksi ylipäätänsä sallittua vai syntistä? (Dunderfelt 1990: 
97.)  
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2.2.1 Varhaislapsuus 
 
Lapsuus- ja nuoruusiässä hankitaan hellyyteen, läheisyyteen, kommunikaatioon ja nau-
tinnon tavoitteluun liittyviä valmiuksia, jotka myöhemmin ovat tärkeitä niin suvun jatka-
misessa kuin tasapainoisessa ikääntymisessä (Duodecim 2003: 209-216). 
 
Aalberg ja Siimes (2007) kuvaavat kasvua ja kehitystä varhaislapsuudessa seuraavas-
ti: varhaislapsuuden aikainen kokemus pojan ja isän välisestä suhteesta on keskeinen 
elementti pojan rakentaessa omaa identiteettiään. Ensimmäisen ikäkauden aikana isä 
vaikuttaa pojan kehitykseen äidin kautta. Kun lapsi on alkanut ikätasonsa mukaisesti 
irrottautua äidistä, isä houkuttelee lasta erillisyyteen, vetää häntä pois äitisuhteen tyy-
dyttävästä passiivisuudesta. Pojan ja isän fyysinen samankaltaisuus vahvistaa pojan 
varhaista samaistumista isään. Isä on pojan silmissä osaava, taitava ja parempi kuin 
muiden isät. Isän mahtavuus on myös pojan mahtavuutta. (Aalberg – Siimes 2007: 
115.) 
 
Lapsi elää kahdenkeskisessä eli dyadisessa vuorovaikutussuhteessa ennen niin kut-
suttua triadivaihetta, jossa hän siirtyy kolmen ihmisen väliseen suhteeseen. Tätä vai-
hetta ennen poika on kiintynyt äitiin ja isään eikä kilpaile heidän kanssaan. Kolmenkes-
kisessä kehitysvaiheessa pojan mielenkiinto kohdistuu aiempaa enemmän seksuaali-
suuteen ja sukupuolielimiin. Poika havainnoi naisten ja miesten seksuaalielinten eroa-
vaisuutta joka herättää hänessä hämmästystä ja kummastusta. Samankaltaisuus isän 
kanssa kohottaa pojan itsetuntoa. Tämä samankaltaisuus isän kanssa vie poikaa lä-
hemmäs isää. Tällä samankaltaisuudella on suuri merkitys pojan pyrkiessä etäänty-
mään ja itsenäistymään äidin houkuttelevasta vallasta. Pojan seksuaalisuutta kiihottaa 
sukupuolielimiin ja niiden kosketteluun liittyvä mielihyvä. Mielikuvissa pikkupoika liittää 
siittimeen rajoittamattomia ominaisuuksia, se on voiman ja kyvykkyyden symboli sekä 
uhoamisen taustavoima. (Aalberg – Siimes 2007: 116.) 
 
Pojan luopuminen triadivaiheen toiveista saa aikaan uudenlaisen vaiheen; minuuden 
suojaksi kehittyy uusi rakenne, minä-ideaali; käsitys siitä, mitä poika haluaa tulevaisuu-
dessa olla ja saavuttaa. Tässä vaiheessa poika hakeutuu korostuneesti isän luokse. 
Isästä etsitään vahvistusta nöyryytetylle itsetunnolle. Yhdessäolon kautta poika sa-
maistuu uudelleen isäänsä ja miehiseen maailmaan. Tämä vaihe tapahtuu alakoulu-
vaiheessa ja on kuvattu myös termillä latenssi-ikä. (Aalberg – Siimes 2007: 117.) 
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Alakouluikäinen lapsi suuntautuu yhä enemmän ikätovereihin ja opettelee yhteisöjen 
sääntöjä esimerkiksi sukupuoliroolien suhteen. Sukupuoliroolit omaksutaan ja opitaan 
lasta ympäröiviltä aikuisilta, mutta myös tarinoista ja tiedotusvälineistä. Läheisten ai-
kuisten merkitys on kuitenkin tässä vaiheessa seksuaalisuuden suhteen ilmeinen ja 
merkittävä. Kosketus seksuaalisten fantasioiden maailmaan syntyy idoli- ja kaukorak-
kauksista haaveiltaessa. (Duodecim 2003: 209-216.) 
 
Varhaisnuoruudessa isän merkitys on samankaltainen kuin lapsuudessa. Poika tukeu-
tuu isäänsä vastustaakseen haluaan antautua lapsenomaiseen riippuvuuteen äidistä. 
Samankaltaisuudesta huolimatta varhaisnuoruudella ja lapsuudentilanteilla on eroa. 
Saavuttaakseen oman itsenäisen miehuutensa pojan on ratkaistava suhde molempiin 
isähahmoihin, varhaisvaiheen ihailtuun isään ja myöhemmän lapsuuden isään, jonka 
kanssa poika kilpaili ja luopui kilpailusta törmättyään omaan riittämättömyyteensä. 
(Aalberg – Siimes 2007: 118.) 
 
Edellä läpi käydyn perusteella voidaankin päätellä, että miehisyys ja sen kehittyminen 
kumpuaa vahvasti isä-poikasuhteesta ja on sidottu perheiden, sekä yhteisöjen sisäi-
seen kulttuuriin. 
 
2.2.2 Murrosikä  
 
Murrosikä sijoittuu pojilla yleensä ikävuosien 12 ja 16 ikävuoden väliin. Tässä vaihees-
sa keho kokee sarjan muutoksia. Hikoilu ja ihonalainen rasvakerros lisääntyy, kuten 
myös levottomuus. Kivekset ja penis kasvavat, sekä häpykarvoitus lisääntyy. Pituus-
kasvu kiihtyy, kainalokarvoitus lisääntyy, Aatamin omena muodostuu. Hallitsemattomat 
erektiot lisääntyvät, öiset spontaanit siemensyöksyt astuvat kuvaan ja miehen ääni 
kehittyy. (Aalberg – Siimes 2007: 16.) 
 
Yleisesti on ajateltu, että nuoret kehittyvät fyysisesti yhä aiemmin. Eurooppalaisten 
poikien suhteen näin ei kuitenkaan ole. On havaittu jopa viitteitä, että kehittyneemmis-
sä maissa kehitys on jopa päinvastaista; murrosiän alku viivästyy. (Aalberg – Siimes 
2007: 15-37.) 
 
Tässä vaiheessa nuoren oma seksuaalinen identiteetti hakee suuntaansa. Nuori saat-
taa miettiä normaaliuttaan hyvinkin aktiivisesti. Muuttuvan kehon ja seksuaalisten tun-
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teiden hyväksymistä ja niistä nauttimista edistää läheisten arvostava ja hienovarainen 
tuki ja intimiteetin kunnioittaminen. Joukkoviestimien tarjoama kovuuden malli voi häiri-
tä tätä kehitysvaihetta: häikäilemättömyydellä ja aktiivisuudella yritetään salata häm-
mennystä, kokemattomuutta ja tietämättömyyttä. Pornografia usein rajoittaa ja vääris-
tää kuvaa seksuaalisuudesta. (Duodecim 2003: 209-216.) 
 
2.2.3 Nuoruusikä 
 
Nuoruusiällä tarkoitetaan lapsuuden ja aikuisuuden väliin sijoittuvaa psyykkistä kehi-
tysvaihetta ja vaihe sijoittuu ikävuosina välille 12 vuodesta 22 ikävuoteen. Varsinainen 
murrosikä muodostaa nuoruusiän alkuvaiheen. Hormonitoiminnan lisääntyminen sekä 
fyysinen kasvu murrosiässä muuttaa niin poikien kuin tyttöjen sisäistä psyykkistä tasa-
painoa. Nuoruusikä on siis psykologista sopeutumista näihin sisäisiin ja ulkoisiin muu-
toksiin. Fyysisen kasvun mukanaan tuomat psykologiset vaikutukset edellyttävät siis 
itsensä uudelleen määrittelyä. Nuoruusikää kuvataankin toisena yksilöitymisvaiheena, 
kun ensimmäinen vaihe käynnistyy lapsen ensimmäisen kolmen ikävuoden aikana lap-
sen oppiessa tekemään eron itsen ja ei-itsen välillä. Ennen kuin nuori kykenee löytä-
mään oman identiteettinsä, on hänen irrottauduttava lapsuudestaan. (Aalberg – Siimes 
2007: 15.) 
 
Myöhäisemmässä murrosiässä, joka sijoittuu ikävuosille 16-19 eli nuoruusiän aikahaa-
rukalle persoonallisuuden rakenteet vahvistuvat ja suunnitelmallisuus ja harkintakyky 
lisääntyvät ahdistuksen ja hämmennyksen väistyessä. Nuori ottaa tällöin etäisyyttä 
perheestään ja etsii ikätovereistaan sidosryhmiä, hänellä pitäisi olla jo eväinään hyväk-
syvä käsitys omasta itsestään, lähimmäisistään ja vuorovaikutuksesta sekä käsitys 
siitä, millaisia tunteita ihmisellä on ja miten tunnemyrskyistä voi selvitä. Ikävaihe mer-
kitsee rajua, rohkeaa, kokemuksia janoavaa ja uusia alueita valloittavaa suhtautumista 
seksuaalisuuteen. Useimmilla se johtaa seksikokemusten hankkimiseen, yleensä voi-
makkaan ihastumisen tai rakastumisen tunteen siivittämänä. (Duodecim 2003: 209-
216.) 
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2.3 Poikien seksuaaliterveyden edistäminen 
 
Työn näkökulmana on seksuaaliterveyden edistäminen ja kohderyhmänä yläkouluikäi-
set pojat, tämän vuoksi avaamme seksuaaliterveyttä seksuaaliterveyden edistämisen 
näkökulmasta. 
 
2.3.1  Seksuaaliterveyden edistäminen käsitteenä 
 
Seksuaaliterveyden käsite on laaja, sillä se sisältää fyysisen, psyykkisen ja sosiokult-
tuurisen terveyden sekä hyvinvoinnin ulottuvuudet (Liinamo 2005: 21). Seksuaaliter-
veyden edistäminen on prosessi, jossa mahdollistetaan ihmisiä toimimaan terveyttä 
edistävästi. Se sisältää yksilön kykyjen ja taitojen vahvistamisen sekä sosiaalisten, 
ympäristöllisten ja taloudellisten olosuhteiden muuttamisen niin, että ne tukevat yksilöi-
den ja väestön terveyttä. Seksuaaliterveyden edistämisellä tarkoitetaan yksilöihin ja 
yhteisöihin kohdistuvia toimia seksuaaliterveyden edistämiseksi. Nämä kattavat seksu-
aaliopetuksen ja nuorten valtakunnallisen seksuaalivalistuslehden sekä kouluihin koh-
distuneet ohjelmat ja kampanjat seksuaalikasvatuksen kehittämiseksi. (Liinamo 2005: 
23.) 
 
WHO (2006) kuvaa seksuaaliterveyttä fyysiseksi, emotionaaliseksi, psyykkisesti ja so-
siaalisen hyvinvoinnin suhteesta seksuaalisuuteen; se ei ole vain taudin tai sairauden 
poissaoloa, toimintakyvyttömyyttä tai heikkoutta. Seksuaaliterveys edellyttää positiivi-
sen ja kunnioittavan lähestymisen seksuaalisuutta ja seksuaalisia suhteita, kuten myös 
mahdollisuuden nauttia tyydyttävistä ja turvallisista seksuaalisista kokemuksista, jotka 
sulkevat pois pakottamisen, kriminalisoinnin ja väkivallan. Seksuaaliterveyden edistä-
misen ja ylläpitämisen vuoksi seksuaalioikeuksia jokaisen ihmisen kohdalla tulee kun-
nioittaa, suojella sekä täydentää. (WHO 2006.) 
 
2.3.2 Seksuaalikasvatus 
 
WHO:n (2010) seksuaalikasvatuksen standardien mukaan  

”seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan seksuaalisuuden kognitiivisten, emo-tionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten ja fyysisten näkökohtien op-
pimista”.  
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Seksuaalikasvatusta tarvitaan koko elämän ajan ja se alkaa jo raskausaikana, kun tu-
levia vanhempia ohjataan seksuaalisuuteen ja varhaiseen vuorovaikutukseen liittyvissä 
seikoissa. (WHO 2010.) 
 
Seksuaalikasvatuksen avulla ihminen saa siis tietoja ja taitoja, sekä mahdollisuuden 
pohtia omia asioitaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä (THL 2015: 13). Sek-
suaalikasvatuksen tavoitteena on, että kasvaja oppii ymmärtämään seksuaalisuuden 
eri ulottuvuuksia, seksuaalisen kehon toimintaa ja seksuaalioikeuksien kunnioittamisen 
tärkeyttä. Opittu tieto ei kerry pelkästään yhden tai useammankaan opetuksen varassa, 
vaan oppiminen tapahtuu vähän kerrassaan siten, että uusi tieto rakentuu entisen pääl-
le. Siksi on tärkeää, että seksuaalikasvatuksessa on suunnitelma, jossa tiedon ja 
osaamisen kerryttämistä pohditaan yhdessä kasvatukseen osallistuvien kanssa, ja että 
kaikilla olisi samansuuntainen tavoite ja arvopohja. Kasvatuksen tavoite on, että kasva-
ja oppii toimimaan yhteisönsä jäsenenä. Siksi on tärkeää, että yhteisössä käydään 
myös arvokeskustelua. (THL 2015: 14.) 
 
Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on antaa ihmiselle tietoa seksuaaliterveydestä ja 
seksuaalisuudesta sekä tukea taitojen omaksumisessa ja vaikuttaa myönteisesti arvoi-
hin ja asenteisiin. Kasvattajan keskeisin tehtävä onkin olla arvokasvattaja ja oikean 
tiedon ääreen ohjaaja. Seksuaalikasvatus voisi siten olla parhaimmillaan elämäntaito-
opetusta: se on opetusta, jossa ihmiset oppivat toisten ja itsensä kunnioituksen taitoja. 
Seksuaalikasvatuksen tulee olla myös tilannelähtöistä eli kohderyhmän kokemuksiin ja 
toiveisiin reagoivaa. Kasvatuksessa tulisi huomioida kohderyhmän kehitysvaihe, ikä, 
sukupuoli, kuten myös muutkin henkilökohtaiset valmiudet käsitellä asioita. Ihmisten 
erilaiset tunteet, arvot, normit, asenteet ja uskomukset muodostuvat lapsuudesta läh-
tien muun muassa sosiaalisten suhteiden, kasvatusperiaatteiden, uskontojen, tiedotus-
välineiden ja historian vaikutuksesta. Erilaiset kokemukset siitä, mikä on sallittua ja 
nautinnollista tai ahdistavaa ja kiellettyä vaikuttavat suhtautumiseemme seksuaalisuu-
teen ja sukupuolisuuteen. Jokainen kokee asiat tahollaan eri tavoin, eikä yhtä oikeaa 
tapaa ole. (Halonen – Reyes - Kontula 2014: 6.)  
 
PoikaS-hankkeen tutkimuksessa suomalaisesta seksuaaliopetuksesta välittyvä kuva on 
seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuden biologiaan perustuvaa. Tämä tarkoittaa, että 
nuoria ohjataan ajattelemaan seksuaalisuutta terveyskysymyksenä, joka liittyy henkilö-
kohtaiseen kehitykseen. Tutkimus ei koe, että seksuaalisuuden liittäminen terveyteen 
olisi riittävää, vaikkakin se on perusteltua ja riittävää. (Kontula 2012: 165.) 
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2.4 Mieskuva käsitteenä 
 
Mieskuva pitää sisällään kaiken sen, miten yhteiskunnassa, yhteisöissä, sekä eri kult-
tuureissa miehisyys nähdään ja koetaan. Jotta voidaan ymmärtää mitä mieskuvalla 
tarkoitetaan, on syytä purkaa käsite osiin. Määrittelemme mieskuvaa alaluvuissa 2.4.1, 
2.4.2 ja 2.4.3 kolmesta eri näkökulmasta. 
 
2.4.1 Biologiaa 
 
Miehet ja naiset eroavat biologialtaan toisistaan. Huhtaniemi ja Pöllänen (2001) kat-
sauksessaan Duodecim-lehteen kuvaavat miehen biologiaa seuraavasti: 

”Miehisyys rakentuu poikalapsessa geneettisen säätelyn alaisista tapah-
tumista sikiökaudella ja murrosiässä, mutta aikuisen miehisyyden tulkit-see lopulta nainen. Sen vuoksi myös naisen perinnölliset ja opitut ominai-suudet ovat oleellisia miehuuden määrittelyssä. Sukupuolisuus on vuoro-
vaikutusta, ja siksi oleellinen osa miehisyyttä on kyetä vastaamaan vas-takkaisen sukupuolen odotuksiin. Näiden odotusten sisältöön vaikuttavat 
monet muutkin kuin puhtaasti biologiset tekijät.” (Duodecim 2001: 117.)  

Greenberg, Bruess ja Conklin (2011) kertovat miehuuden biologisista määritelmistä 
seuraavaa: ”kuten naisilla, niin myös miehillä on sekä sisäiset, että ulkoiset lisäänty-
miselimet”. Käsitteenä ja miehuuden ”mittarina” peniksen koko on kautta historian ollut 
miehiä ja miehiksi kasvavia poikia askarruttava asia. Tutkimusten valossa voitaneen 
kertoa, että keskiverto peniksen mitta vaihtelee lepotilassa 5-12,5 cm ja erektiossa 10-
17,5 cm. Penikset jotka ovat lepotilassa lyhyempiä, kasvavat suhteessa suuremmaksi, 
kuin päinvastoin. (Greenberg ym. 2011:132.) 
 
Dunderfelt (1996) tuo kirjassaan esiin naisten ja miesten välistä eroavaisuutta biologi-
sesta näkökulmasta siten, että keskimäärin miehet ovat naisia pidempiä ja painavam-
pia. Myös miesten lihasvoima on suurempi ja luusto vankempi. Naisilla on kaksi kertaa 
enemmän rasvaa kehossaan kuin miehillä. Miesten ääni on matalampi äänenmurrok-
sen jälkeen kuin naisilla. Miehillä on myös enemmän ja karkeampaa kehon karvoitusta. 
Naisen keho on valmis kantamaan, synnyttämään ja ruokkimaan lasta. Miehellä on 
lapsen siittämiseen tarvittavat genitaalitoiminnot. (Dunderfelt 1996: 105.) 
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90-luvulla huomiota herättivät tutkimukset sukupuolten välisistä keskushermoston 
eroavaisuuksista. Myös on käyty keskustelua miesten ja naisten erilaisuudesta, aivo-
kurkiaisen takaosan on todettu olevan suurempi naisilla. Aivokurkiainen on hermorato-
jen verkosto, joka yhdistää oikean ja vasemman aivopuoliskon. (Dunderfelt 1996:104.) 
Laura Allen Kalifornian UCLA-yliopistossa on tutkinut värjäysmenetelmällä käsiteltyjen 
hypotalamustumakkeita. Hypotalamus sijaitsee väliaivojen alaosassa ja säätelee muun 
muassa aivolisäkkeen hormonitoimintoja ja osallistuu siten sukupuolisuuden hormo-
naaliseen säätelyyn. Allen huomasi, että tietyt osat hypotalamuksesta ovat naisilla kak-
si-kolme kertaa suuremmat kuin miehillä. Allen on myös tutkimuksissaan osoittanut, 
että osa aivojen stria terminalis-rakenteista, joiden on todettu rotilla säätelevän seksu-
aalista ja aggressiivista käyttäytymistä, on miehillä kaksi ja puoli kertaa suuremmat 
kuin naisilla. (Dunderfelt 1996:106.) 
 
Dunderfeltin (1996) mukaan yllämainituilla seikoilla aivojen eroavaisuuksien suhteen on 
kuitenkin haasteellista, tai jopa mahdotonta tehdä yleistyksiä paremmuus ja huonom-
muus-näkökulmasta. Ja ennen kaikkea hän pohti kirjassaan eroavaisuuksien merkittä-
vyyttä. (Dunderfelt 1996: 106-107.) 
 
Miehen ja naisen erovaisuutta sivuaa myös Puohiniemi ja Nyman (2007) tuoden esiin 
aivopuoliskojen erilaisen työnjaon ja naisten herkkyyden, kyvyn ymmärtää kokonai-
suuksia ja suorittaa useita tehtäviä samanaikaisesti. Tämä vahvistaa näkemystä mies-
ten rationaalisuudesta, kuten myös tunteettomuudesta (Puohiniemi – Nyman 2007: 9). 
 
2.4.2 Mieskuvan sosiaalinen näkökulma 
 
Sosiaaliseen olemukseen liittyvät vahvasti yhteiskunta ja ympäröivä kulttuuri. Sosiokult-
tuurista ulottuvuutta seksuaalisuudessa pidetään kulttuurin ja sosiaalisten vaikuttimien 
summana jotka vaikuttavat meidän kaikkien ajatuksiin ja toimintaan. (Greenberg ym. 
2011: 7.) 
 
Mies- ja naisnäkökulmaan liittyy vahvasti vastakkainasettelu, mutta myös mustavalkoi-
nen ajattelu sukupuolelle ominaisista käyttäytymiskoodeista ja malleista. Miehet näh-
dään rationaalisina ja tunteettomina, kun taas naiset nähdään kokonaisuuksia parem-
min hahmottavina ja tunteellisempina osapuolina. Tällaiset roolien vastakkainasettelut 
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ovat syntyneet pitkän ajan saatossa ja näitä voidaankin pitää vahvasti kansakuntaan ja 
kulttuuriin juurtuneina. (Puohiniemi - Nyman 2007: 8-9.) 
 
Sinkkonen kuvaa katsauksessaan (1997) ”Tytöstä nainen, pojasta mies” seuraavalla 
tavalla:  

”Femiinisyyden ja maskuliinisuuden perusta on biologinen, mutta identi-
teetti ja sen psyykkinen sisältö syntyvät lapsen ja nuoren tärkeissä ihmis-suhteissa. Pyrkimykset sukupuolten tasa-arvon lisäämiseksi ovat ymmär-
rettäviä, mutta ne eivät saisi johtaa sukupuolierojen täydelliseen kieltämi-seen. Tytön arvostaminen tyttönä ja pojan poikana ei tarvitse merkitä vanhoihin roolistereotypioihin juuttumista, vaan se on merkittävä tuki koko 
lapsen itsetunnon kehitykselle. On onni, jos lapsi saa kasvaessaan osak-seen sekä naisen, että miehen rakkautta. Siten hän voi sisällyttää luonte-
vasti persoonallisuutensa myös vastakkaisen sukupuolen piirteitä tarvit-sematta kokea minuuttaan uhatuksi.” (Duodecim 1997: 113.)  

2.4.3 Mieskuvan psyykkiset ominaisuudet 
 
Dunderfelt (2009) kuvaa kirjassaan nykymiestä ja tämän psyykkisiä ominaisuuksia seu-
raavasti:  

”Miehenä olemista käsitellään nykyään rajoittuneesti, keskittyen vain kah-teen miestyyppiin. Yleisesti ottaen puhutaan perinteisestä kovasta ja ag-
gressiivisesta, ”pahasta” miestyypistä tai sitten modernista, pehmeästä ja humaanisuutta edustavasta ”hyvästä” miehestä.” (Dunderfelt 2009:115.) 

 
Miehisyyteen kuuluu taito olla voimakas. Ratkaisevinta lienee kuitenkin onko mies pe-
rinteisellä tavalla muiden tunteista piittaamaton macho vai tietoisesti voimakkaan mas-
kuliininen? Fyysistä ja sosiaalista pärjäämistä ei tulisi tänäkään päivänä väheksyä, 
mutta moderni mies joutuu näiden rinnalle kehittämään, psyykkistä, sisäistä vahvuut-
taan. Perinteistä miestä pidetään ulkoisesti kovana jätkänä, mutta useimmiten tällainen 
miesmalli on saattanut jäädä psyykkisesti lapsen tai nuoren pojan tasolle. Toisin sano-
en kyky kohdata omat tunteet, ajatukset, vaistot ja vietit ovat yleensä kovin vajavaisia. 
(Dunderfelt 2009: 116-117.) Dunderfeltin (2009) mukaan päästäänkin eteenpäin, kun 
hahmotetaan ettei yksi asia sulje toista pois; on siis mahdollista yhdistää eri ominai-
suuksia yhdessä ihmisessä. Mies voi olla samanaikaisesti pehmeä, voimakas ja kova. 
Ominaisuuksien esiintyminen on tällöin tilanne sidonnaista. (Dunderfelt 2009:117.) 
 
Sinkkonen (2007) kuvaa toimitetussa teoksessa odotuksia seuraavasti: 

”Pojan ja miehen dilemma taitaa nykyisin olla siinä, että kasvaapa hän 
millaiseksi tahansa, se on aina jollain tavalla väärin. Hänen pitäisi kyetä tunnistamaan ja hyväksymään feminiiniset puolensa, luovuttava valtapyr-
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kimyksistään ja väkivallan käyttämisestä (kuinka moni poika tai mies mahtaakaan loppujen lopuksi turvautua väkivaltaan?), ja oppia puhumaan 
tunteistaan poliittisesti korrekteilla ilmaisuilla. Samaan aikaan hänen tulisi kasvaa oikeaksi, maskuliiniseksi mieheksi ainakin seksuaalisessa mieles-sä. Sellaiseksi, jonka koko, ulkonäkö, takamus ja etumus ovat riittävän 
hyviä naisille, jotka ovat entistä harjaantuneempia niitä arvioimaan.” (Kot-ro - Sepponen 2007: 157-158.) 

 
Pojissa on herkkyyttä, lämpimiä tunteita ja halua hoivata ja suojella. Sallivassa ilmapii-
rissä nämä puolet tulevat hyvin esille ilman mitään pakkoa tai ohjausta. Jos taas lähde-
tään siitä ajatuksesta, että pojat opetetaan ja kasvatetaan hoivaaviksi, herkiksi ja peh-
meiksi opettamalla heitä vaihtamaan nukeille vaippoja ja estämällä heitä temuamasta, 
päädytään väistämättä manipuloimiseen. Tällä tavoin vahvistetaan yhteisön ja ajan 
vaikutusta, unohtaen lapsen omat ominaisuudet ja biologian tuomat edellytykset itse-
näiselle kasvulle. (Kotro - Sepponen 2007:159.) 
 

3 Poikien seksuaalikasvatus internetissä 
 
3.1 PoikaS-hanke 
 
PoikaS-hankkeen tutkimuksessa ”Mitä pojat todella haluavat tietää seksistä” on haettu 
tietoa suoraan pojilta siitä, mistä he kaipaisivat lisätietoa, mitkä seikat heitä seuruste-
lussa ja seksuaaliasioissa askarruttavat ja miten he toivovat tätä tietoa saavansa (Kon-
tula 2012: 5). Hankkeesta on myös tehty Väestöliiton opas ”Poikanäkökulma seksuaa-
liopetukseen – opas kasvattajalle” (Halonen ym. 2014). 
 
Tutkimuksen mukaan pojat eivät koe koulua parhaimpana seksuaalisuuden tiedonläh-
teenä vaan tärkeimpinä pidettiin omaa kumppania, ystäviä ja internetiä (Kontula 2012: 
94). Vaikka kotimaisten seksuaalikasvatussivustot ovat terveystiedonkirjojen kanssa 
yhteneväisiä, on internet moniäänisempi, koska kertojia ja näkökulmia löytyy useampia. 
Verkkomateriaalit päivittyvät ja ovat kirjoja voimakkaammin siinä hetkessä. Tutkimuk-
sessa todetaankin, että opetuksessa tulisi hyödyntää paremmin internetiä, lautapelejä 
ja sosiaalista mediaa. Vaikkei tietotekniikan käyttö opetuksessa korvaa suoraa kanssa-
käymistä, se voi rohkaista poikia ottamaan kantaa asioihin paremmin ja on lähempänä 
poikien arkista toimintatapaa, sillä pojat viettävät aikaa muutenkin internetissä, on 
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luonnollista ohjata heidät hakemaan lisätietoa seksuaalisuudesta internetistä. (Halonen 
ym. 2014: 56; Kontula 2012: 169.) 
 
Tutkimuksen mukaan seksuaalikasvatuksen antamat normit sekä poikien ja heidän 
ystävien väliset suhteet vertautuvat poikien käsitykseen ja ajattelumalliin seksuaalisuu-
desta. Juuri oppimansa tiedon kautta pojat tietävät mikä on seksuaalisesti ”normaalia” 
olemista, tekemistä, käyttäytymistä tai kasvamista. Kaikki tästä poikkeava aiheuttaa 
pojissa huolta. (Kontula 2012: 165.) 
 
PoikaS-hanke (2014) tutki kotimaisia ja joitain kansainvälisiä internetsivustoja kasva-
tustieteen näkökulmasta syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana. Tutkitut sivut ovat pää-
osin samoja joita tähän opinnäytetyöhön on valittu. Tutkimuksessa todettiin, että puh-
taasti nuorille seksuaalikasvatukseen ja seksuaaliterveystiedon jakamiseen olevia sivu-
ja on vain muutamia, esimerkiksi Väestöliiton nuorten sivut ja HIV-tukisäätiön sivut. 
Sivustoille yleisempää on, että seksuaalisuus on osana suurempaa nuorille tarkoitettua 
kokonaisuutta. (Halonen ym. 2014: 43-44.) 
 
Kotimaisissa sivustoissa havaittiin niiden olevan pääasiassa tekstipainotteisia. Kuvia, 
videoita sekä nuoria osallistavaa toimintaa on vähän. Varsinkin kuvien puute saattaa 
ohjata pojat hakemaan konkreettisempaa tietoa ja vinkkejä pornosta. Osa sivustoista 
on jakanut tiedon monelle alasivulle, eivätkä yläotsikot välttämättä kerro mitä alasivu 
pitää sisällään. Koska pojat ovat tottuneet nopeaan tiedon saantiin, voivat he kokea 
tiedon hakemisen tällaiselta sivurakenteelta ongelmallisena ja vähemmän innostavalta. 
Etsittävän tiedon tulisi olla helposti ja nopeasti löydettävissä eikä pitkiin teksteihin upo-
tettua. (Halonen ym. 2014: 44-45, 49.) 
 
Internetsivustoilla kiinnitettiin huomiota siihen, että sivustojen ulkoasulla, värivalinnoilla 
ja kuvituksella sivustoista saatiin kuva, että haettu käyttäjäryhmä olisi pääasiassa tytöt. 
Tutkimuksessa oli esimerkkinä kuva Nuortennetin etusivusta, jossa oli kolme tyttöä. 
Sivustot kuitenkaan eivät tunnustaudu jommankumman sukupuolen asiaa ajaksi. (Ha-
lonen ym. 2014: 45.) Nuorten omat tekstit näkyvät sivustoilla vaihtelevasti. Kotimaisilla 
sivustoilla MLL:n sivuilla nuoret saavat tuottaa osan materiaaleista itse. Tämä voisi 
yleisempääkin. Esimerkiksi Yhdysvaltalainen sexetc.org sivusto on osin nuorten teke-
mä sivusto. Sivustolla käsitellyt teemat, artikkelit ja kysymykset ovat nuorten itsensä 
tekemiä. Sivustossa näkyy nuorten maailma, eikä se perustu pelkästään aikuisten tär-
keiksi näkemiin aiheisiin. (Halonen ym. 2014: 53.) 
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Internetistä löytyy vähän tietoa poikien rooliodotuksista ja niiden avaaminen onkin 
haastavaa. Moni sivusto tarttuukin tähän aiheeseen seksuaalioikeuksia kautta antamal-
la nuorelle ohjeet toimia itsestään oikealta tuntuvalla tavalla. Tämä ei juurikaan auta 
poikaa, jolla on pelkää epäonnistumista miehenä, rakastajana tai kumppanina olemi-
sessa. Monikaan sivusto ei anna tukea maskuliinisen mallin havaitsemiseen tai haas-
tamiseen ja rooliodotuksiin. Hyvänä asiana nähdään kuitenkin, että yritystä tähän suun-
taan kuitenkin on. (Halonen ym. 2014: 50.) 
 
PoikaS-hankkeen tutkimuksen (Kontula 2012) mukaan penis, sen koko ja kehittyminen 
on poikia eniten askarruttava aihe. Pieneksi jäävä penis koettiin hyvin vaikeana asiana. 
Muu fyysinen kehitys herätti paljon ajatuksia pojissa, huolena oli muun muassa muita 
pienikokoisemmaksi jääminen. Tutkimuksessa käytetyistä kirjoista löytyi piirroskuvia 
peniksestä. Joka toisessa kirjassa peniksen kuvaaminen oli ratkaistu esittämällä pi-
tuussuunnassa halkileikkauskuvia, joissa esiteltiin siemenjohtimet, eturauhanen, kivek-
set jne. Osassa kuvia penis esitettiin erektiossa. Yhdessä kirjassa oli ainoastaan rinnan 
erikokoisia ja -mallisia peniksiä. (Halonen ym. 2014: 36.) Tutkitut internetsivustot anta-
vat kohtuullisesti tietoa peniksestä. Sivustoilla annetaan perustietoa peniksestä ja sen 
toiminnoista sekä tietoa yleisimmistä huolista. Puhuttaessa peniksestä teksti koetaan 
useilla sivuilla positiiviseksi, jopa leikilliseksi ja hauskaksi. Peniksen ulkonäkö ja mitat 
pyritään normalisoimaan ja oman kehon hyväksyntään sellaisenaan rohkaistaan. Inter-
netsivuja tutkittaessa kiinnitettiin huomiota, ettei varsinkaan suomalaisilta sivustoilta 
löydy kuvia erilaisista peniksistä. (Halonen ym. 2014: 46.) 
 
Naisten sukuelimiä kuvattaessa oli useassa kirjassa myös päädytty halkileikkauskuviin 
ja/tai kuvaan ulkoisista synnytinelimistä. Naisista ei esitetty vastaavanlaista kuvako-
koelmaa erimallisista sukupuolielimistä. Tutkimuksessa käytetyissä kirjoista kaikissa ei 
tuotu esiin tietoa, että peniksiä voi olla monen mallisia. Fyysisiltä ominaisuuksiltaan 
kuvien pojat olivat ylipäätään myös hyvin samasta puusta veistettyjä, normaalipainoisia 
ja raamikaita. (Halonen ym. 2014: 36.)  
 
Internetsivustoilla murrosiän muutoksista ja kehityksestä kerrotaan yleensä listauksena 
tapahtumia ja kerrotaan kehityksen oleva kaikilla eritahtista sekä yhtä hämmentävää. 
Jotta sanomaan saataisiin vahvistusta ja uskottavuutta toivottiin sivustoille enemmän 
kuvia liittyen murrosiän kehitykseen. Tutkimuksessa todettiin myös useilta sivuilta puut-
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tuvan ohjaus keskusteluun ammattilaisen kanssa, mikäli omassa kehityksessä jokin 
huolettaa. (Halonen ym. 2014: 46.) 
 
Tutkimukseen osallistuneet pojat miettivät myös paljon tyttöjä ja halusivat ymmärtää 
heitä paremmin. Tunteiden näyttäminen ja kontaktin luominen koettiin suurena haas-
teena. Pojilla vaikutti olevan suunnaton epäonnistumisen pelko ja suorittamisen tarve 
suhteessa seurusteluun, seksiin ja tyttöystävään. Tutkimuksessa käytetyssä materiaa-
lissa ei löytynyt vastauksia tai välineitä tämän problematiikan työstämiseen. (Halonen 
ym. 2014: 36.) Internetsivustoilta ainakin Väestöliiton ja MLL:n nuortennetistä löytyi 
ohjeita kumppanin löytymiseen, tutustumiseen ja seurusteluun. Sivustoilta löytyy myös 
neuvoja aloitteen tekoon sekä erosta selviämiseen. Kaikki ohjeet koetaan lempeinä, 
mutta konkreettisina. (Halonen ym. 2014: 47.) 
 
Seurustelua kuvattiin näissä materiaaleissa yhteen nojautumisena, käsi kädessä kul-
kemisena ja silmiin katsomisena. Tytöistä kirjojen kautta piirtyvä kuva oli suhteellisen 
sekava: tyttö oli seurustelussa tuettava henkilö, joka odotti lohduttamista. Toisaalta 
taas ehkäisyyn liittyvät asiat koettiin yhteisinä. (Halonen ym. 2014: 36.) Väestöliiton 
sivustojen alla toimiva kondomikioski.fi koettiin erilaiseksi tavaksi lähestyä ehkäisyä. 
Sivusto esittää kondominkäytön huumoria käyttämällä ja antaa suoria vastauksia ku-
moamaan kondomin käyttöön liittyviä negatiivisia asenteita. Internetsivulla olevat viisi 
videota kondominkäytöstä on tehty hauskasti ja niin, että niitä voidaan käyttää esimer-
kiksi luokkatilanteessa niin, ettei ne aiheuta nolostumista kenellekään. Sivuston koettiin 
antavan kondomitietoutta ja oikovan ennakkoluuloja. (Halonen ym. 2014: 48.) 
 
Homoseksuaalisuus herätti teemana paljon hämmennystä ja tunteita kaikkien poikien 
keskuudessa. Homoutta pelätään ja vierastetaan eikä ymmärretä, miten siihen tulisi 
suhtautua. Homopojat itse pelkäävät, miten ympäristö, ennen muuta kaverit ja van-
hemmat reagoisivat, jos tietäisivät heidän suuntautumisensa. Homopoikien tilantee-
seen liittyy suurta epätoivoa. Kirjoissa homot on kuvattu yksioikoisesti: jos ollenkaan. 
Kirjat eivät anna tukea homopoikien identiteetinkehitykselle, eivätkä teokset yritäkään 
normalisoida seksuaalisuuden monimuotoisuutta. Ne eivät anna katsojalle mahdolli-
suutta tunnistaa erilaisesta hahmosta itselle jotain tuttua ja tunnistettavaa inhimillistä 
puolta. (Halonen ym. 2014: 37.) Kaikilla internetsivuilla korostetaan monimuotoisuuden 
olevan normaalia. MLL:n sivustolla onkin jo ”kaapista ulos tulevalle” ohjeet. Tutkimuk-
sessa pohdittiin, että nuorten omat tarinat ja kuvat toisivat teeman lähemmäksi ja näin 
helpottaisi samaistumista. Sivustot koetaan teksteiltään varsin heteronormatiivisina, 
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vaikka monimuotoisuutta käsitellään omana aiheenaan. Tähän nähtäisiin ratkaisuksi 
tekstin neutralisoiminen kaikille sopivaksi esimerkiksi käyttämällä tyttö-/poikaystävä 
sanojen sijaan kumppania, kuten on jo Väestöliiton sivuilla tehty. (Halonen ym. 2014: 
49.) 
 
Seksistä puhuttaessa internetsivustoille on yhteistä seksi-käsitteen laaja hahmottami-
nen ja vastuu tuodaan vahvasti esiin. ”Seksi on muutakin kuin yhdyntää”, on esimerkik-
si Väestöliiton ja MLL:n antama viesti. Sivujen kärkiteemoja on seksin vastuullisuus. 
Tässä kohtaa painotuksissa näkyy eri järjestöjen suuntautuneisuus. Esimerkiksi Väes-
töliitto korostaa seksuaalioikeuksia ja suojaikärajaa. Sivustoilla seksi tuodaan esiin mie-
lihyvää ja onnellisuutta tuottavana asiana. Nuoria rohkaistaan nauttimaan seksistä ja 
esimerkiksi itsetyydytys kerrotaan positiivisena asiana, johon kannustetaan. (Halonen 
ym. 2014: 48.) 
 
Ensimmäinen yhdyntä ja seksi ylipäätään ovat paljon poikien mielessä. Ensimmäinen 
yhdyntä on pojille miehuuskoe, myyttinen tapahtuma. Yhdynnästä mietitään hyvin 
konkreettisia asioita, kuten asentoja ja kiihotustekniikoita. Epäonnistumisen pelko on 
suuri. Kirjoissa seksi ja yhdyntä kuvattiin toimintana joka tapahtuu peiton alla makuu-
huoneessa. Seksi oli kuvattu peiton alta pilkottavin varpain tai vierekkäisille tyynyille 
painautuneina päinä. Seksin tekemiseen kuvat eivät antaneet mitään ohjeita, eivätkä 
ne vastanneet poikien pohdintoihin yhdyntätekniikasta. (Halonen ym. 2014: 37-38.) 
Moni internetsivusto käsittelee sivustoillaan ensimmäistä yhdyntää. Aiheeseen halu-
taan vastauksia vastuun kokemisen, halun, rohkeuden saamisen ja toisen kunnioitta-
misen suunnasta. Useilla sivustoilla poikien pelot, paineet ja ennakkokäsitykset tulevat 
huomioiduiksi. Varsinaisia seksitekniikoita sivustoilla ei opeteta. Lähinnä kuvataan mitä 
muun muassa suu- ja anaaliseksi tarkoittavat. Ainoastaan Sexpo-säätiön sivut antavat 
suorempia ohjeita seksiin. (Halonen ym. 2014: 48.) 
 
PoikaS-hankkeen (2014) tuloksista nähdään, että vaikka usea nuorille suunnatuista 
internet-sivuista vastaakin nuorten tarpeisiin, se ei kuitenkaan tapahdu aivan ideaalisel-
la tavalla. Ihanteellisena sivustona nähdään sivusto, josta tieto löytyy helposti ja nope-
asti sekä on asiallinen ja nuoria kunnioittava. Asenteen osalta ihanteellisin sivusto on 
kuin oppikirja, jossa on monipuolinen kuvitus erilaisista ihmisistä. Tutkimuksessa tode-
taankin: ”Monikulttuurisuuden, seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden ja vam-
maisuuden täytyy kulkea itsestään selvänä osana tekstin ja kuvituksen osana. Jos tyt-
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töystävän sijaan puhuttaisiin kumppanista, tavoittaisi lauseen viesti nekin pojat, jotka 
eivät etsi tyttöpuolista ystävää.” (Halonen ym. 2014: 53.) 
 
3.2 Nuorten internetsivut 12-18 –vuotiaiden seksuaaliterveyden edistäjinä 
 
”Nuorten internetsivut 12-18 –vuotiaiden seksuaaliterveyden edistäjinä” on Laurean 
ammattikorkeakoulun terveydenhoitajaopiskelijoiden opinnäytetyö (Illman - Laurell 
2009). Opinnäytetyössä selvitettiin nuorille suunnattujen kahden internetsivuston sisäl-
töä: Väestöliiton Nuorten Nettipalvelun tietopankit sekä Nettineuvon Nuoret –osion 
seksuaaliterveyttä käsittelevät tietosivut. (Illman – Laurell 2009: 18.) 
 
Opinnäytetyössä todetaan, että Väestöliiton sivut on nuoret huomioon ottava, mutta 
tietoa on paljon ja kappaleet ovat pitkiä, mikä ei vastaa nuorten tapaa etsiä tietoa verk-
kosivuilta. Kuvien puutteeseen sivuilla on kiinnitetty huomiota, mutta otsikoiden sanal-
lista värikkyyttä ihailtiin. Verkkosivujen päivityksen kertovan merkinnän puuttumiseen 
kiinnitettiin huomiota kuten myöskin siihen, ettei tekstien kirjoittajasta ollut tietoa. Väes-
töliiton sivuja pidetään kattavana tietolähteenä koskien murrosikää ja sen fyysisiä ja 
psyykkisiä kehityksen vaiheita, seurustelua, seksiä, ehkäisyä, raskautta ja seksuaali-
suuden moninaisuutta. Sivut kuvaavat murrosiän kehitystä monitasoisena sekä moni-
vaiheisena prosessina. Siihen liittyy biologisia ulottuvuuksia sekä sosiaalista ja emotio-
naalista kehittymistä. (Illman – Laurell 2009: 21-22, 24) 
 
Illmanin ja Laurellin (2009) mukaan pojat kokivat seksuaalisuuden siten, että jokaisella 
on omansa ja omanlaisensa suhtautuminen seksuaalisuuteen. Poikien kertoman mu-
kaan myös vaatetuksella voi ilmaista omaa seksuaalisuuttaan. Poikien vastauksissa 
korostui seksuaalinen suuntautuminen ja he tiedostivat, että ihminen voi olla eri tavoin 
seksuaalisesti suuntautunut, mutta eivät alkaneet nimeämään seksuaalisia suuntautu-
misia. Poikien vastauksissa korostui seksuaalinen suuntautuminen ja seksuaalinen 
identiteetti, pojat eivät kuitenkaan liittäneet asiaan emotionaalista puolta, lisääntymistä 
tai sitä, että seksuaalisuus on osa sitä mitä olemme (Illman - Laurell 2009: 32-33.) Po-
jat määrittivät opinnäytetyön mukaan seksuaaliterveyttä sukupuolitautien kautta. Poi-
kien vastaukset olivat hyvin niukkoja tai vähäselitteisiä seksuaaliterveyttä koskevissa 
kysymyksissä. Pojille seksuaaliterveys oli joko sukupuolisairauksia tai niiden puutetta, 
eivätkä he yhdistäneet seksuaaliterveyteen oikeutta toteuttaa seksuaalisuutta tai näkö-
kulmaa subjektisesta hyvinvoinnin kokemuksesta (Illman – Laurell 2009: 33.) Väestölii-
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ton sivuilla pyritään tukemaan aikuiseksi kasvamista matkana omaan itseensä. Teks-
teille tyypillistä on itsetunnon vahvistaminen, sen mukaan ”jokainen haluaa olla nor-
maali, mutta kokee olevansa erilainen tai poikkeava”. (Illman – Laurell 2009: 24.) 
 
Pojat toivoivat opinnäytetyön mukaan keskustelua toisen huomioonottamisesta, sekä 
huomioimisesta. Lisäksi pojat toivoivat, että murrosikään liittyviä kehollisia muutoksia 
käytäisiin läpi tarkemmin. Tällä pojat tarkoittivat sukupuolielinten rakenteiden ja muut-
tuvan ulkonäön käsittelyä. Poikien mukaan näitä asioita käydään läpi yhdeksännen 
luokan biologian tunneilla, pojat toivoivat näiden asioiden käsittelyä jo aiemmin. (Illman 
– Laurell 2009: 35-40.) Väestöliiton sivustoilla positiivisen palautteen merkitystä kaikis-
sa ihmissuhteissa korostetaan. Sivustoilla neuvotaan, että samat pelisäännöt toimivat 
niin ystävyys kuin seurustelusuhteessa vaikka jälkimmäisessä jaetaankin suurempia 
tunteita yhdessä. Sivustolla puhutaan myös erilaisten tunteiden käsittelystä ja niiden 
purkamisesta turvallisella tavalla. (Illman – Laurell 2009: 32.) 
 
Poikia askarrutti myös sukupuolitaudin saaminen muilla tavoin kuin yhdynnästä. Poi-
kien toiveena oli myös, että seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä opettajan toimisi 
samaa sukupuolta oleva opettaja. Poikien huolenaiheina olivat myös ulkoapäin tulevat 
paineet, tällä he tarkoittivat myös peruskoulussa järjestettävää opetusta ja sen sisältöä. 
Lisäksi seurustelu oli teema jota pojat toivoivat koulun biologian tunneille käsiteltäväksi 
(Illman – Laurell 2009: 35-40.) 
 
Seksistä Väestöliiton sivut kertovat ettei ole vain yhtä tapaa harrastaa seksiä, vaan 
kaikki mikä tähtää hyvään oloon, nautintoon ja kiihottumiseen on sallittua. Sivut käsitte-
levät seksin eriosa-alueista itsetyydytystä, fantasioita, kiihottumista ja nautintoa, suute-
lemista, pettingia sekä yhdyntää. Sivuilla on käsitelty myös seksuaalinen suuntautumi-
nen ja määritelty seksuaalisuuden monimuotoisuuden termit. (Illman – Laurell 2009: 
26.) 
 
Ehkäisyssä Väestöliitto korostaa kondomin käytön tärkeyttä ensisijaisena ehkäisyme-
netelmänä. Sivustolla ehkäisymenetelmät on jaoteltu omiin ryhmiinsä, kuten raskauden 
ehkäisy, estomenetelmät, hormonaaliset menetelmät jne. Opinnäytetyössä kiinnitettiin 
huomioita, että Nettineuvon näkemys ehkäisyasioissa on varsin erilainen kuin Väestölii-
ton. Nettineuvo määrittelee keskeytetyn yhdynnän ja rytmimenetelmän ehkäisyksi il-
man välineitä tai luonnolliseksi menetelmäksi, kun taas Väestöliiton mukaan nämä ei-
vät ole ehkäisymenetelmiä. (Illman – Laurell 2009: 28-29.)  
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Illman ja Laurell (2009) toteavat, että Väestöliiton sivut vastaa nuorten tiedontarpee-
seen erinomaisesti, sillä tieto on asiallista, nuoret huomioivaa ja antaa vastauksia ylei-
simpiin huolenaiheisiin. Sivustolla tieto löytyy sieltä mistä sen otsikoiden perusteella 
voikin odottaa löytyvän. Ulkoiseen ilmeeseen toivottiin parannusta esimerkiksi kuvin, 
jotta sivustosta tulisi nuorille helpommin lähestyttyvä. Samoin todettiin, että sivustolle 
löytäminen oli liian monen klikkauksen takana. Nuorten tietosivut kannattaakin tehdä 
omaksi kokonaisuudekseen ja nimetä ne helposti muistettavalla nimellä. Tästä esi-
merkkinä MLL:n Nuortennetin osoite www.nuortennetti.fi. (Illman – Laurell 2009: 34-
37.) 
 
3.3 Internet varhaisnuorten seksuaaliterveystiedon lähteenä 
 
Pro gradu -tutkimuksessa ”Internet varhaisnuorten seksuaaliterveystiedon lähteenä” 
selitettiin millaisia kokemuksia varhaisnuorilla on seksuaaliterveystiedon etsimisestä 
internetistä ja millaisia sivustoja he toivoisivat (Selin 2009: 2). 
 
Tutkimuksen teoriaosuuden mukaan internet motivoi nuoria tiedon hakuun seksuaali-
asioissa sekä lisäävän ja edistävän nuorten tietoutta ja taitoja muun muassa ehkäisy-
taidoissa (Selin 2009: 5). Internet muokkaa nuorten mielikuvia, asenteita ja arvoja sek-
suaalisuuteen liittyen (Selin 2009: 19). Internetin kautta nuori voi selvittää seksuaali-
suuteen liittyviä asioita paljastamatta omaa tietämättömyyttään, kunhan sivustot ovat 
asiallisesti nuorille suunnatut (Selin 2009: 26). Ei-kaupallisia sivustoja nuorille on tuot-
tanut lähinnä Väestöliitto. Nuoret voivat etsiä heidän sivustoillaan tietoa aihealueittain 
sekä saada vahvistusta omaan seksuaaliseen minäkuvaansa seksuaalioikeuksien ja 
seksuaalisuuden portaiden avulla. (Selin 2009: 24.) 
 
Selinin (2009) tutkimuksen mukaan pojat toivoivat keskustelua vastuullisuudesta ja 
toisten huomioonottamisesta. Pojat ja tytöt korostivat murrosiän muutoksien käsittelyä, 
joilla he tarkoittivat sukuelinten rakenteiden ja muuttuvan ulkonäön käsittelyä. Nämä 
aiheet käydään läpi poikien mukaan yhdeksännellä luokalla, mutta he toivoivat käsitte-
lyä jo seitsemännellä luokalla. (Selin 2009: 35.) 
 
Poikia on askarruttanut myös sukupuolitaudin saaminen muuta kautta kuin yhdynnästä. 
Lisäksi pojat toivoivat ehkäisyasioiden käsittelyä sekaryhmissä, koska kokivat ehkäisyn 
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olevan sekä poikien, että tyttöjen vastuulla. Pojat toivoivat opettajan olevan poikaryh-
mässä samaa sukupuolta ja näissä ryhmissä tulisi paneutua vahvemmin sukupuolta 
koskevaan informaatioon. Pojat kokivat, että esimerkiksi koulun antama varsin yksityis-
kohtainen tieto siitä miten esileikki ja yhdyntä etenee, voisi tuoda mukanaan harhaluu-
loja, että oman suorituksen pitäisi olla yhteneväinen opetuksen kanssa. Pojat olivat siis 
huolissaan ulkoapäin tulevista mielikuvien paineista. Pojat ja tytöt toivoivat seurustelun 
vastuiden ja velvollisuuksien kulkevan seksuaaliopetuksen sisällöissä tärkeänä koko 
yläkoulun ajan. Myös puhetta itse seksistä toivottiin. (Selin 2009: 36-38.) 
 
Internetistä nuoret hakivat seksuaalisuuteen liittyvää tietoa lähinnä HIV:sta, AIDS:sta 
tai raskauden ehkäisystä. Tiedonhaussa tulee esiin sen intiimiys, internetistä haetaan 
tietoa, jota ei uskalleta tai kehdata kysyä kasvotusten hoitohenkilökunnalta. Internetistä 
tietoa pääasiassa hakeekin nuori, joka ei löydä tai saa seksuaalisuuteen liittyvää tietoa 
muualta, esimerkiksi homoseksuaalit ja lievistä mielenterveysongelmista kärsivät nuo-
ret. (Selin 2009: 26.)  
 
Nuorten seksuaalisterveyttä edistävien sivustojen tulisi Selinin (2009) mukaan pyrkitä 
interaktiiviseen ohjaukseen. Tämä vaatisi sivustoille asiantuntijoita joilta, nuoret voisivat 
vapaasti kysyä neuvoa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista sekä saada vertaistukea 
toisilta nuorilta. Nuoret itse pitävät kasvatusmateriaalista, jossa kysymyksiä käsitellään 
asiallisesti ja seksuaalimyönteisesti. Kasvatusmateriaaleissa on myös tärkeää, että 
niissä käytetään sellaista kieltä, jota nuoret ymmärtävät. On suositeltavaa, että interne-
tin seksuaalikasvatusmateriaaleja käytettäisiin osana seksuaalikasvatusta. Tutkimukset 
osoittavat, että oppilaat pitävät opetusta, jossa on hyödynnetty internetiä verrattuna 
perinteisiin opetusmenetelmiin parempana tapana opiskella. Ongelmana on, ettei ope-
tuskäyttöön soveltuvia sivustoja ole paljoakaan tarjolla. Useat sivustot on osoitettu sekä 
aikuisille, että nuorille, jolloin nuoren on vaikea löytää vastausta juuri omaan kysymyk-
seensä. (Selin 2009: 26-27.) 
 
90 % pojista on sitä mieltä, että internet on helppo tapa löytää tietoa ja 24 % pojista on 
etsinyt tietoa seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Tutkimuksen mukaan pojat käyttävät 
tyttöjä enemmän internetiä seksuaalisuuteen liittyvän tiedon saantiin. Tieto, jota pojat 
ovat etsineet seksuaalisuudesta on vaihtelevaa. Poikien antamissa vastauksissa, oli 
eniten mainintoja kuvista ja videoista. Pojat toivovatkin seksuaalisuutta käsiteltäviltä 
sivustoilta löytyvän myös kuvia, ääniä ja toimintaa. Sekä tytöt, että pojat toivoivat sivus-
tojen olevan havainnollistavia sisältäen videoita, kuvia ja pelejä. Osa pojista toivoi si-
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vustojen sisältävän myös pornoa. Yleisesti ottaen nuoret toivovat opetuksessa selkeää 
ohjeistusta siitä, miltä sivustolta seksuaaliterveyteen liittyvää tietoa kannattaa etsiä. 
(Selin 2009: 44-58.) 
 
3.4 Kuvaus seksuaaliterveyden verkkosivuista 
 
Kondomikioski.fi –sivusto itsessään oli varsin suppea. Sivustojen kysymys- ja vas-
tauspalstalla käydään läpi lähinnä kondomin käyttöä, ehkäisyä ja pinnallisesti seksiin 
liittyviä asioita varsin suppeasti. Sivustot ohjasivat Väestöliiton nuorille tarkoitetuille 
sivuille – vaestoliitto.fi/nuoret, joista löytyy kattavimmin tietoa murrosiästä, kehon ja 
sukupuolielinten kehityksestä, seurustelusta, seksistä, tunteista ja ehkäisystä. Väestö-
liiton sivuilta löytyi kattavasti aiheisiin liittyviä videoita ja piirrettyjä kuvia muun muassa 
erilaisista sukupuolielimistä sekä erilaisista miesten ja naisten kehoista. 
 
Sextec.org –sivusto on Yhdysvaltalainen verkkosivusto josta löytyy kattavasti tietoa 
englanniksi tutkimuksemme osa-alueisiin niin kysymys- ja vastauspalstalla kuin nuorten 
itsensä tekemien artikkeleiden kautta. Sivustoilta löytyy aiheisiin liittyvää videomateri-
aalia, sekä materiaalia kasvattajille ja vanhemmille. 
 
mll.fi/nuortennetti –sivusto käy läpi murrosiän muutoksia, seksuaalisuutta, seuruste-
lua ja ihmissuhteita sekä monia muita nuoria kiinnostavia aiheita. Keskityimme kuiten-
kin sivustolla vain tutkimustamme koskeviin tutkimuskysymyksiin. Sivustolta nuoret voi 
testata tietämystään testeillä, osallistua keskusteluun aiheista sekä sivustolta löytyy 
myös nuorten itsensä tekemiä juttuja, gallupeja ja videoita. 
 
Sexpo.fi –sivuston tiedonlähde nuorille on lähinnä kysymys- ja vastauspalsta johon on 
kärkeen nostettu osa-aluista tehty ”kootusti tietoa” –osio. Kysymys- ja vastauspalsta on 
jaoteltu aiheosioihin, mutta nopeasti haluamaansa tietoa ei sivustolta löydä, mikäli sitä 
ei ole käsitelty tiivistelmässä. Sivusto päivitti tiivistelmäänsä vuoden 2016 alussa. Esi-
merkiksi kuvia tai videoita aiheisiin liittyen sivuilla ei ole. 
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4 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite  
 
Opinnäytetyön tarkoituksena on arvioida seksuaaliterveyteen liittyvien hankkeiden in-
ternetsivuja. Internetsivut, joita käsittelemme ovat: 1) kondomikioski.fi ja sen kautta 2) 
vaestoliitto.fi/nuoret, 3) sexetc.org, 4) mll.fi/nuortennetti ja 5) sexpo.fi. 
 
Opinnäytetyössä etsitään vastausta neljään kysymykseen: 
 

1. Millainen mieskuva hankkeiden internetsivuilta välittyy lukijoille? 
2. Miten hankkeiden internetsivuilla tuetaan miesten seksuaalisuutta? 
3. Miten hankkeiden internetsivuilla kuvataan seksuaalisuuden moninaisuutta? 
4. Miten hankkeiden internetsivuilla kuvataan miesten seksuaaliterveyttä? 

 
Opinnäytetyön tavoitteena on tarjota nuorten kanssa toimiville sairaanhoitajille sekä 
muille toimijoille, kuten nuoriso-ohjaajille ja sosionomeille, tietoa sivustoista. 
 

5 Opinnäytetyön menetelmät  
 
5.1 Opinnäytetyön aineisto 
 
Opinnäytetyön aineistona käytettiin viittä seksuaaliterveyteen liittyvien hankkeiden in-
ternetsivua: 1) kondomikioski.fi ja sen kautta 2) vaestoliitto.fi/nuoret, 3) sexetc.org, 4) 
mll.fi/nuortennetti ja 5) sexpo.fi. Sivustot valikoitui aiemman PoikaS-hankkeen kautta, 
jossa osana tutkimusta sivustot arvioitiin syksyn 2012 ja kevään 2013 aikana (Halonen 
ym. 2014: 43). Hanke arvioi sivustojen sisältöä kasvatustieteen näkökulmasta suunna-
ten tiedon pääosin opettajille. Tässä opinnäytetyössä sivustoja arvioidaan hoitotyön 
näkökulmasta suunnaten tieto sairaanhoitajille sekä muille toimijoille, kuten nuoriso-
ohjaajille ja sosionomeille. 
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5.2 Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi 
 
Opinnäytetyö on laadullinen. Laadullisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään jo-
tain asiaa ja antamaan sille teoreettinen tulkinta. Laadullisessa tutkimuksessa voidaan 
käyttää aineistoina valmiiden dokumenttien, kuten internetsivujen, antamaa tietoa.  
(Tuomi – Sarajärvi 2009: 18-19, 85, 134-136, 165.) Laadullisessa tutkimuksessa käy-
tettäviä aineistonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, kysely, havainnointi ja eri doku-
menttien antama tieto. Kaikkia näitä aineistonkeruumenetelmiä voidaan käyttää eri 
tavoin riippuen siitä millainen tutkittava asia on ja millaiset resurssit siihen on käytettä-
vissä (Tuomi – Sarajärvi 2009: 71.)  Opinnäytetyössä käytetään aineistona valmiita 
dokumentteja, joita on julkaistu erilaisilla poikien seksuaaliterveyttä kuvaavilla internet-
sivuilla. 
 
Tässä työssä aineiston analyysissä sovelletaan teorialähtöistä sisällönanalyysia. Teo-
riaosuudessa on kategoriat joihin aineistoa verrataan ja analysoidaan jo saatuun tulok-
seen. Aineistonanalyysia ohjaa valmis teoria ja näin ollen edetään yleisestä yksityi-
seen. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 96-98, 115.) 
 
Sisällönanalyysi on tekstianalyysi ja perusmenetelmä joka sopii kaikkiin laadullisen 
tutkimuksen menetelmiin. Sisällönanalyysillä tarkoitetaan valittujen aineistojen analyy-
sia systemaattisesti ja objektiivisesti. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 91, 103-104.) Aineiston 
analyysissä voidaan käyttää teorialähtöistä sisällönanalyysia. Sisällönanalyysissa tun-
nistetaan teorian vaikutus, mutta se on lähinnä ajatuspohjana analyysille. Analyysissa 
testaan aikaisempaa tietoa uudessa asiayhteydessä ja analyysissa onkin kyse juuri 
keksimisen aatteesta. (Tuomi – Sarajärvi 2009: 96-97, 100.) 
 
Aineisto analysoidaan kysymyksittäin. Sisällönanalyysiä ohjaavia käsitteitä ovat: kysy-
mys 1: mieskuva, kysymys 2: miesten seksuaalisuuden tukeminen, kysymys 3: seksu-
aalisuuden moninaisuus ja kysymys 4: miesten seksuaaliterveys. Sisällönanalyysin 
avulla pyritään muodostamaan tiivistetyt vastaukset opinnäytetyömme kysymyksiin ja 
kytkemään saadut vastaukset laajempiin aihetta koskeviin tutkimuksiin joita esitetään 
opinnäytetyön teoreettisessa osuudessa. 
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5.1 Sisällönanalyysin eteneminen 
 
Teorialähtöisen sisällönanalyysin käynnistää analyysirungon valmistaminen. Analyy-
sirungon sisälle muodostetaan erilaisia luokituksia tai kategorioita noudattaen induktii-
visen sisällönanalyysin periaatteita. Tällöin aineistosta voidaan poimia ne asiat, jotka 
kuuluvat analyysirunkoon, sekä asiat, jotka jäävät analyysirungon ulkopuolelle. Analyy-
sirungon ulkopuolelle jäävistä asioista muodostetaan uusia luokkia induktiivisen sisäl-
lönanalyysin periaatteita noudattaen. Näin toimitaan väljässä analyysirungossa. Struk-
turoidussa analyysirungossa kerätään aineistosta vain niitä asioita, jotka sopivat ana-
lyysirunkoon. Tällöin voidaan testata aikaisempaa teoriaa tai käsitejärjestelmää uudes-
sa kontekstissa (Tuomi - Sarajärvi 2009: 113.)Tämän jälkeen aletaan tehdä sisäl-
lönanalyysia pelkistämällä aineisto (Tuomi - Sarajärvi 2009: 114). Aloitimme sisäl-
lönanalyysin tekemisen analyysirungon valmistamisella (LIITE 2). Analyysissä sovelle-
taan teorialähtöistä sisällönanalyysiä. Aineiston analyysia ohjaa tutkimuskysymykset ja 
niiden pääkäsitteet: mieskuva, miesten seksuaalisuuden tukeminen, seksuaalisuuden 
moninaisuus ja miesten seksuaaliterveys. Analyysia ohjaavia kysymyksiä tarkennetaan 
aiempien tutkimusten perusteella, joissa saimme tiedot siitä, mitä tietoa pojat haluavat 
saada seksuaalikasvatuksessa, kuten ulkonäkö, sukupuolielimet, seurustelu jne. Tar-
kennukset ohjaavat myös analyysiä. Analyysirunkoon (LIITE 2) poimitaan ne asiat, 
jotka antavat vastauksen tutkimuskysymyksiin ja niiden tarkennuksiin, mutta myös ne 
asiat, jotka jäävät analyysirungon ulkopuolelle. Sisällönanalyysin avulla pyrittiin muo-
dostamaan tiivistetyt vastaukset opinnäytetyömme kysymyksiin ja kytkemään saadut 
tulokset lopuksi laajempiin aihetta koskeviin tutkimuksiin joita kuvataan opinnäytetyön 
teoreettisessa osuudessa. 

6 Opinnäytetyön tulokset 
 
Opinnäytetyössä tutustuttiin alla mainittujen verkkosivustojen sisältöön ja analysoitiin 
niitä sekä verrattiin tuloksia teoriaosuudessa kuvattuihin tutkimuksiin.  
 
6.1 Opinnäytetyön tulokset 
 
Opinnäytetyössä etsittiin vastauksia kolmeen kysymykseen: Millainen mieskuva hank-
keiden internetsivuilta välittyy lukijoille? Miten hankkeiden internetsivuilla tuetaan mies-
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ten seksuaalisuutta? Miten hankkeiden internetsivuilla kuvataan seksuaalisuuden mo-
ninaisuutta? Miten hankkeiden internetsivuilla kuvataan miesten seksuaaliterveyttä? 
Aineistona köytettiin viittä verkkosivustoa: 1) kondomikioski.fi ja sen kautta 2) vaestoliit-
to.fi/nuoret, 3) sexetc.org, 4) mll.fi/nuortennetti ja 5) sexpo.fi. Tulokset opinnäytetyössä 
esitettyihin kysymyksiin kuvataan alaluvissa 6.2.1- 6.2.4. 
 
6.1.1 Internetsivujen mieskuva 
 
Opinnäytetyössä etsittiin vastausta kysymykseen: Millainen mieskuva hankkeiden in-
ternetsivuilta välittyy lukijoille?  
 
Sivustoilla mieskuvaa käsitellään lähinnä fyysisessä olomuodossa. Kaikki sivustot käy-
vät läpi sekä miesten, että naisten sukupuolielimet antaen nuorille rohkaisevaa tietoa 
sukupuolielinten kehityksestä ja vahvistaen nuorten omaa kehonkuvaa ja sen normaa-
liutta kaikissa olomuodoissa. Mieskuvan ehkä tärkeimpänä fyysisenä olemuksena on 
pidetty peniksen mittaa ja sen toimivuutta (Greenberg ym. 2011: 132). Sivustot tarttu-
vatkin aiheeseen varsin ytimekkäästi ja painottaen, ettei peniksen koko vaikuta sen 
toimivuuteen sekä ettei mitään ideaali kokoa penikselle ole. Fyysisen mieskuvan vah-
vistamiseen sivustoilta löytyi vähän erilaisia kuvia. Ainoastaan Väestöliiton nuorten 
sivuilta löytyi piirrettyjä kuvia erilaisista kehoista ja sukupuolielimistä. (Väestöliitto – 
Nuoret. 2015.) 
 
Sexpo:n sivut päivittivät tietopakettiaan vuoden 2016 alussa. Sivustolta löytyykin nyt 
tietopaketti ”Sukupuolen moninaisuus” ja sen alta alaotsikot ”Sukupuolinormit” ja ”Su-
kupuolen ilmaisu”. Vaikka tietopaketti käsitteleekin sukupuolten moninaisuutta se antaa 
kuitenkin tietynlaisen pohjan mieskuvalle. Siellä mainitaan muun muassa, että  

”sukupuolen ilmaisu liittyy olemukseen, pukeutumiseen, kehonkieleen, eleisiin ja kielelliseen ilmaisuun, joilla ihminen ilmaisee sukupuoltaan 
ulospäin”. Sivustolla puhutaankin siitä, että kaikilla on sekä maskuliinisia, että feminiinisiä puolia 

ja niitä tulisi saada ilmaista turvallisesti. (Sexpo. 2016). 
 
Sosiaalista ja psyykkistä mieskuvaa ei sivustoilla käsitellä poika-/miesnäkökulmasta 
vaan aiheet käydään läpi yleisesti molemmille sukupuolille sovitettuna tietona. Tuntei-
den merkitystä ja toisten huomioonottamista korostettiin. Vastuut nähdään molemmille 
sukupuolille kuuluvana asiana. Sivustot eivät erittele sukupuolten psyykkisiä ja sosiaa-



26 

  

lisia eroja missään muodossa. Ainoastaan Sexpo:n tietopaketissa ”Sukupuolen moni-
naisuus” puhutaan sukupuolinormeista ja siitä miten ne vaikuttavat esimerkiksi tilojen, 
toiminnan ja sosiaalisuuden sukupuolittumiseen. Tällöin tytöiltä odotetaan esimerkiksi 
herkkyyttä ja kiltteyttä, kun taas pojilta odotetaan rohkeutta ja kykyä peittää tiettyjä tun-
teita. Sivustolla kerrotaan, että kaikissa tilanteissa, joissa ihmiset tapaavat sukupuoli-
normia on mukana. Se antaa kuvan, että ihmisen on käyttäydyttävä sukupuolelleen 
”normaalilla” tavalla. (Sexpo. 2016.) 
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että sivustoilta välittyy länsimainen mieskuva, jossa ko-
rostuu kehollisuus, tunteiden merkitys ja toisten ajatusten sekä mielipiteiden kunnioit-
taminen. Fyysisen mieskuvan välittämiseen sivustot perehtyivät korostaen, ettei suku-
puolielinten koko tai ulkonäkö vaikuta niiden toimivuuteen. Vastuu kuvattiin molemmille 
sukupuolille kuuluvana asiana. Sivustot eivät käsittele sukupuolten välisiä psyykkisiä ja 
sosiaalisia eroja vaan aiheet oli sovitettu molemmille sukupuolille sopivaksi tiedoksi. 
 
6.1.2 Miesten seksuaalisuus  
 
Opinnäytetyössä etsittiin vastausta kysymykseen: Miten hankkeiden internetsivuilla 
tuetaan miesten seksuaalisuutta? 
 
Nuorille yhtenä tärkeimpänä osa-alueena seksuaalisuudessa on itse yhdyntä ja seksi. 
Omaa seksuaalista identiteettiä haetaan ja sitä pohditaan. Sosiaalisen vuorovaikutuk-
sen taitoja opittaan aivan uudella tavalla, kun seurustelu ja ihastumisen tunteet tulevat 
mukaan elämään (Liinamo 2005: 35). Kuten Aaltonen (2012) toteaa, ajatukset, fantasi-
at, halut, asenteet, uskomukset, käyttäytyminen, roolit, suhteet ja itse seksuaalisuuden 
harjoittaminen ovat seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ja kokemuksia. Näihin koke-
muksiin ja ilmenemismuotoihin vaikuttaa biologisten ja psykologisten tekijöiden lisäksi 
sosiaaliset ja ulkoapäin tulevat tekijät. (Aaltonen 2012: 68). Sivustoihin perehtyessäm-
me kiinnitimme huomiota miten sivustoilla kerrotaan yhdyntäasennoista ja tekniikoista 
sekä kiihotuskeinoista. Myöskin kiinnitettiin huomiota miten sivustot tukevat seksuaalis-
ta kehitystä tunteiden ilmaisun ja käsittelyn myötä sekä seurustelun näkökulmasta. 
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Seksuaalisuus 
 
MLL:n Nuortennetti käsittelee seksuaalisuutta omana alaotsikkonaan. Seksuaalisuu-
desta puhutaan jännittävänä ja uutena asiana nuoren elämässä. Keho muuttuu ja seksi 
alkaa kiinnostaa. Uudenlaisia tuntemuksia nousee pintaan. Pojat saattavat puhua ja 
käyttäytyä ”ronskisti”, vaikka heillä ei seksikokemuksia vielä olisikaan, mutta ympäris-
tön luomat seksuaaliset jännitteet ovat kovat.  Seksuaalisuudesta puhuttaessa sivusto 
ottaakin esiin Korteniemi-Poikelan ja Cacciatoren ”Seksuaalisuuden portaat”, jossa 
kerrotaan seksuaalisuuden kehityksestä leikki-iästä aikuisuuteen. Portaat käsittelevät 
seksuaalisuutta lähinnä ihastumisen ja tunteiden, seurustelun ja seksin näkökulmasta. 
(MLL Nuortennetti. 2015.) 
 
Seksi, asennot ja tekniikat 
 
Sexpo:n sivustoja lukuun ottamatta sivustot eivät varsinaisesti käy seikkaperäisesti läpi 
seksiin liittyviä asentoja ja tekniikoita. Aihetta sivutaan, muttei kerrota tarkemmin kehon 
alueita tai vinkkejä kiihottamiseen fyysisellä ja psyykkisellä tasolla. Muun muassa sek-
suaalioikeudet tuodaan esille monilla sivustoilla seksistä puhuttaessa. Seksi jännittää ja 
se tuo paineita sekä tytöille, että pojille. Esimerkiksi Väestöliiton nuortensivut ja MLL:n 
nuorten netti antaakin raamit pohdittavaksi siitä milloin on aika harrastaa seksiä. MLL:n 
nuortennetti käyttää seksuaalisuuden portaita hyväkseen kerrottaessa niin seksistä, 
kuin seksuaalisuudesta. (Väestöliitto – Nuoret. 2015; MLL Nuortennetti. 2015.) Väestö-
liiton sivut käsittelevät yhdyntää fysiologisten tapahtumien perusteella, mutta itse tek-
niikat unohdetaan. Samoin sivustot käsittelevät aiheina pettingiä, itsetyydytystä ja suu-
telua käsittelemättä kuitenkin itse tekniikka miten näitä voi harrastaa. Seikkaperäisem-
pää tietoa seksistä ja sen tekniikoista nuori löytää Sexpo:n sivuilta, joissa tietoa anne-
taan seikkaperäisesti muun muassa suuseksistä ja itsetyydytystekniikoista (Sexpo. 
2015). 
 
Seurustelu ja tunteet 
 
Valtaosassa sivustoja seurustelu kuvataan tärkeänä vaiheena seksuaalikehitystä ja 
ihmissuhdetaitojen opetteluna. Seurustelu kuvataankin sivustoilla molemmille sukupuo-
lille tietoa antavana pakettina eikä siinä ole erikseen jaoteltu mies- tai naisnäkökulmaa. 
Seurustelulle annetaan tietty kehityskaari jonka olemus muuttuu nuoruuden tekstivies-
tittelystä vanhempana olevaan kahden ihmisen väliseen vuorovaikutukseen, yhdessä 
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olemiseen ja tekemiseen. Seurusteluun liittyvistä asenteista sivustoilla kuvataan niiden 
vaikutuksesta seurusteluun ja seksuaalisuuteen. Seurustelu kuvataankin molemmin-
puoliseksi, toisiaan kunnioittavaksi yhdessä olemiseksi. (Väestöliitto – Nuoret. 2015; 
MLL Nuortennetti. 2015; Sexetc.org. 2015.) 
 
Sivustoilla käsitellään laajasti tunteita ja tunteiden näyttämistä. Väestöliiton nuorten 
sivuilla onkin hyvä otsikko tunteita käsiteltäessä: ”Elämän kuuluu tuntua”. Sivustoilla 
puhutaankin siitä, että kaikki tunteet ovat sallittuja, mutta niitä kuuluu hallita. ”Kaikki 
tunteet ovat sallittuja, mutta teot eivät”. (Väestöliitto – Nuoret. 2015.) Seurustelun ja 
tunteiden käsittelyyn MLL:n Nuortennetti antaa loistavan työkalun ”Seurustelun ABC” 
(MLL Nuortennetti. 2015).  
 
Yhteenvetona voidaan sanoa, että sivustoilla seksuaalisuutta käsitellään varsin suku-
puolineutraalisti ilman jaottelua mies- tai naisnäkökulmaan. Seksuaalisuutta käsitellään 
sivustoilla seurustelun, seksin ja tunteiden näkökulmassa. Mitään selkeitä neuvoja sek-
sin fyysiseen olemukseen ei sivustoilta annettu tukemaan miesten seksuaalisuutta. 
Seksistä puhuttiin sivustoilla neutraalisti ja rohkaisevaan sävyyn sekä kehotettiin ete-
nemään rauhassa ja toista kunnioittaen. Seurustelusta, tunteista ja niiden hallintaa kä-
siteltäessä sivustoilla sävy oli miesten seksuaalisuutta ja sen kehitystä tukevaa sekä 
rohkaisevaa. 
 
6.1.3 Seksuaalisuuden monimuotoisuus 
 
Opinnäytetyössä etsittiin vastausta kysymykseen: Miten hankkeiden internetsivuilla 
kuvataan seksuaalisuuden monimuotoisuutta? 
 
Sivustoihin perehtyessämme kiinnitimme huomiota miten seksuaalivähemmistöjä käsi-
tellään sivustoilla, antavatko ne tukea identiteetin kehitykselle ja kertovatko ne miten 
ympäristö saattaa reagoida esimerkiksi homoseksuaalisuuteen. Sekä miten sivustoilla 
muutoin kuvataan seksuaalisuuden monimuotoisuutta ja eri seksuaalisuuden ilmene-
mismuotoja. 
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Seksuaalisuuden monimuotoisuus 
 
Vain muutamilla sivustoilla käsitellään seksuaalisuuden monimuotoisuutta ja sen ilme-
nemismuotoja. Vaikka Väestöliiton nuorten ja Kondomikioskin sivut ovat tekstityksel-
tään neutraalit ja kaikille seksuaaliryhmille sopivat ei sivustoilta löydy tietopakettia sek-
suaalisuuden monimuotoisuudesta (Väestöliitto – Nuoret. 2015; Kondomikioski.fi. 
2015). Muilla sivustoilla seksuaalisuuden monimuotoisuutta tuodaan vaihtelevasti esil-
le. Muun muassa MLL:n sivustoilla seksuaalisuuden monimuotoisuudesta tuodaan esil-
le yleisimmät muodot eli hetero-, homo- ja bi-seksuaalisuudet (MLL Nuortennetti. 
2015). Syvällisemmin seksuaalisuuden monimuotoisuutta avaa Sexpo:n sivustojen 
tietopaketti. Sivustolla mainitaankin transihmiset ja intersukupuoliset, mutta sanojen 
tarkkaa käytännön merkitystä ei avata. Sukupuolesta puhutaankin moninaisena ilmiö-
nä. Siihen vaikuttavat geneettinen, anatominen ja hormonaalinen näkökulma sekä 
myöskin kulttuurinen, sosiaalinen, psyykkinen ja juridinen puoli. Moninaisuudella pyri-
täänkin kyseenalaistamaan kaksijakoinen näkemys sukupuoleen sekä oletukset mie-
heydestä tai naiseudesta. (Sexpo. 2016). 
 
Seksuaalivähemmistöjen huomioiminen ja tukeminen 
 
Kuten jo aiemmin todettiin, Väestöliiton nuorten ja kondomikioskin sivut on rakennettu 
siten, että ne antavat neutraalia tietoa nuorille seksuaalisesta suuntautuneisuudesta 
riippumatta, mutta itse seksuaalivähemmistöille suunnatut tietopaketit puuttuu (Väestö-
liitto – Nuoret. 2015).  Muut sivustot huomioivat seksuaalivähemmistöjen tarpeet hyvin. 
Sivustoilla annetaan tukea identiteetin kehitykselle puhumalla asian normaaliudesta 
sekä murrosiän kokeiluista. Muun muassa Sexpo:n sivuilla seksuaalista suuntautunei-
suutta ei yleistetä joko heteroseksuaaliseen tai homoseksuaaliseen, vaan todetaan, 
että ”ihmisellä itsellään on oikeus määritellä itsensä oikeaksi kokemallaan tavalla tai 
jättää kokonaan määrittelemättä” (Sexpo. 2016). ”Kaapista ulostulo” on omana teema-
naan sivustoilla, mutta sitä käsitellään eri näkökulmista. Esimerkiksi MLL:n Nuortennetti 
antaa vinkkejä ja ohjeita sekä tukea ”kaapista ulostuloon”, kun taas Sexpo:n sivuilla 
”kaapista ulostuloa” avataan konkreettisemmin. Sivusto ei anna vinkkejä tai ohjeita 
”kaapista ulostuloon”, mutta antaa aihetta pohdintaan kaikille asenteidensa ja oletuk-
siensa suhteen. (MLL Nuortennetti. 2015; Sexpo. 2016.) Sivustoilla pohditaan realisti-
sesti miten ympäristö saattaa reagoida seksuaalivähemmistöön ja heidän ”kaapista 
ulostuloon”. Nuorelle annetaan realistinen näkemys siitä, että kaikki eivät välttämättä 
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pahastu asiasta, mutta näinkin saattaa käydä sekä, että reagointi asiaan voi olla hyvin-
kin kirjavaa. 
 
Yhdysvaltalaiselta Sexetc.org sivustolta seksuaalivähemmistöt löytävät paljonkin tietoa 
ja vertaistukea nuorten itsensä tekemien artikkeleiden kautta. Samoin Sexpo:n kysy-
mys- ja vastauspalsta antaa vertaistukea sekä vastauksia nuorille aiheesta. Sivusto 
ohjaa nuoret myöskin erilaisten tutkimusten, artikkeleiden ja säätiöiden pariin, joista voi 
saada lisää tukea kehitykselleen. (Sex, Etc. 2015; Sexpo. 2015-2016.) 
 
Yhteenvetona voidaan todeta, että vaikka muutamilla sivustoilla seksuaalisuuden mo-
ninaisuutta ei käsitellä teemana lainkaan, muilla sivustoilla aihetta käsitellään hyvin. 
Seksuaalisuuden monimuotoisuudesta puhutaan normaalina ilmiönä ja annetaan tukea 
identiteetin kehitykselle. Sivuilla kerrotaan selkeästi, mistä tukea ja lisätietoa voi saada 
esimerkiksi eri järjestöjen sivuilta. 
 
6.1.4 Miesten seksuaaliterveys 
 
Opinnäytetyössä etsittiin vastausta kysymykseen: Miten hankkeiden internetsivuilla 
kuvataan miesten seksuaaliterveyttä? 
 
Seksuaaliterveyden suhde seksuaalisuuteen on osa fyysistä, emotionaalista, psyykkis-
tä ja sosiaalista hyvinvointia sekä sen ylläpitoa. Seksuaaliterveys sisältää seksuaaliset 
suhteet ja seksuaaliset kokemukset poissulkien pakottamisen, kriminalisoinnin ja väki-
vallan. (WHO. 2006.) Joten näin ollen sivustoihin perehtyessämme kiinnitimme huo-
miota miten sivustot käsittelevät seksuaaliterveyteen liittyviä vastuita ja velvollisuuksia, 
kuten ehkäisyä ja sukupuolitauteja. Kiinnitimme huomiota myös miten sivustoilla tuotiin 
esiin kumppanin ymmärtäminen, tunteet ja huomioonottaminen sekä omista tunteistaan 
huolehtiminen. Olemme myös kiinnostuneita, kuinka seksiä käsitellään sivustoilla käsit-
teenä seksuaaliterveyden kannalta. 
 
Seurustelu ja seksuaaliset suhteet 
 
Sivustoilla seksi liitetään kuuluvaksi vain seurusteluun. Seurustelua kuvataankin moni-
muotoisuuden sekä sen merkityksellisyyttä tasavertaisuuden ja tasa-arvoisuuden nä-
kökulmasta. Suhteisiin liittyvät vastuut kuvataan yhteisinä sopimuksina sekä molem-
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minpuolisena toisen hyvinvointiin panostamisena. Suhteiden velvollisuuksina nähtiin 
toisen hyvinvoinnin tukeminen, tunteiden näyttäminen sekä rehellisyys ja avoimuus. 
Sivustoilla korostetaan, että suhteiden vastuut ja velvollisuudet tulevat esiin välittämi-
sen kautta. Niitä käsitellään tunteiden ilmaisun ja näyttämisen kautta, kuten myös fyy-
sisen rakkauden osoittamisen kautta. (MLL Nuortennetti. 2015; Väestöliitto – Nuoret. 
2015.) Kansainvälisellä Sexetc.org sivustolla kuvataan suhteiden moninaisuutta. Artik-
kelit sisältävä tietoa muun muassa etäsuhteista, homosuhteista tai suhteesta, jossa 
toinen on HIV-positiivinen. (Sex, Etc. 2015.)  
 
Sivustoilta löytyy tietoa hyvän itsetunnon kehitykselle, sekä siitä millainen on ”terve 
mieli” ja kuinka sitä ylläpitää. Tähän kuuluu terveiden elämäntapojen lisäksi ystävät ja 
läheiset. Esimerkiksi MLL:n nuortennetti antaa vinkkejä miten elämäniloa voidaan lisätä 
ja ylläpitää sekä selviytymiskeinoja elämän kolhuihin. (MLL Nuortennetti. 2015.) Sa-
mankaltaisia neuvoja löytyy myös muun muassa Väestöliiton nuorten sivuilta. Sivustot 
käyvät läpi nuorille ymmärrettävällä tavalla myös yleisimmät mielen hyvinvoinnin on-
gelmat kuten esimerkiksi masennus. (MLL Nuortennetti. 2015; Väestöliitto – Nuoret. 
2015; Sex, Etc. 2015.) 
 
Ehkäisy ja sukupuolitaudit 
 
Ehkäisy tuodaan sivustoilla molemmille sukupuolille kuuluvana asiana. Sivustot koros-
tavat ehkäisyssä kondomin käyttöä, mutta vain muutamilla sivuilla annetaan tarkemmat 
ohjeet kondomin käytöstä. Muun muassa Kondomikioskin sivut käsittelevät kondomin 
käyttöä yksityiskohtaisesti esimerkiksi videon avulla (Kondomikioski.fi. 2015). Kaikki 
sivustot käsittelevät ehkäisyä, mutta tieto on laajuudeltaan hyvinkin erilaista. Tieto on 
joko luettelomaista erilaisista ehkäisymenetelmistä tai hyvinkin yksityiskohtaista tietoa 
ehkäisyn käytöstä ja tehosta. Sexetc.org –sivuston ehkäisytietoiskussa kiinnitti huomio-
ta, että se oli varsin suorasukaisesti osoitettu tytöille (Sex, Etc. 2015), kun taas koti-
maiset sivustot osoittavat tiedon molemmille sukupuolille. 
 
Kaikki sivustot käyvät sukupuolitauteja läpi varsin kattavasti. Ainoastaan MLL:n Nuor-
tennetti sivuaa asiaa pintapuolisesti. Sivustoilla käsitellään yleisimmät sukupuolitaudit 
sekä niiden ilmenemis- ja tarttumismuodot. Sukupuolitautien hoitomuotoja käydään läpi 
varsin vähän sivustoilla. Myös muun kuin sukupuoliyhteyden kautta saatavat sukupuoli-
taudit tuodaan esille. Näissä tapauksissa hygienian tärkeyttä korostetaan tautien ennal-
taehkäisyssä. 
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Seksi 
 
Seksuaaliterveyden näkökulmasta sivustot lähtevät käsittelemään seksiä seksuaalioi-
keuksien kautta. Seksin fysiologia tuodaan esille kertomalla, mitä kehossa tapahtuu 
esimerkiksi kiihottumisen aikana (Väestöliitto – Nuoret. 2015). Seksi kuvataan toimin-
tana jonka tarkoituksena on tuottaa nautintoa. Seksin ilmenemismuotoja käydään myös 
varsin kattavasti sivustoilla läpi. Sivustoilla korostetaan, että pelkkä yhdyntä ei kuulu 
seksiin. Siihen voi kuuluu myös läheisyyttä, suutelua, hellittelyä ja koskettelua ilman, 
että päädytään yhdyntään (Sexpo. 2015).   
 
Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että sivustot eivät suoranaisesti kuvaa ainoastaan 
miesten seksuaaliterveyttä, vaan seksuaaliterveys on osoitettu molemmille sukupuolille 
tarkoitettuna tietona. Seksuaaliterveyttä kuvataan ja edistetään sivustoilla monipuoli-
sesti seurustelun, tunteiden, ehkäisyn ja sukupuolitautien ennaltaehkäisyn sekä seksin 
näkökulmista. 

7 Pohdinta 
 
7.1 Tulosten pohdinta   
 
Sivustojen mieskuva 
 
PoikaS –hankkeessakin (2014) jo todetaan, että internet tarjoaa vähän tietoa ja tukea 
maskuliinisen mallinen huomioiseen tai haastamiseen ja odotuksiin. (Halonen ym. 
2014: 50) Havaitsimmekin sivustoilla, että ainoastaan pojille suunnattua tietoa löytyi 
lähimmä kehon muutoksista ja olemuksista kertovien otsikoiden alta. Pojat hakevatkin 
usein miehisyyden mittaa juuri ulkoisista olemuksista. Illman ja Laurell (2009) huo-
mioivatkin opinnäytetyössään, että pojat eivät yhdistäneet seksuaaliseen identiteettiin 
emotionaalista puolta (Illman – Laurell 2009: 32-33). Mieskuvan fyysiseen olemukseen 
sivustot perehtyivätkin hyvin. Sukupuolielimistä löytyi paljon tietoa sivustoilta kuten 
myös kehon muutoksista murrosiässä. Tähän johtopäätökseen pääsivät myös aiemmat 
tutkimukset. Kaikki aiemmat tutkimukset kiinnittivät huomiota siihen, että sivustot olivat 
varsin tekstipainotteisia, eikä niistä löytynyt muun muassa kuvia tai videoita tukemaan 
muun muassa mieskuvan luomista. Tämän todettiin ohjaavan pojat hakemaan halua-
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maansa tietoa esimerkiksi pornon parista. Pojat toivoivatkin sivustoille enemmän kuvia, 
videoita ja ”toimintaa”. (Halonen ym. 2014: 44-46; Illman – Laurell 2009; 21-22, 34-37; 
Selin 2009; 44-58.) Meistä olikin positiivista huomata, että ainakin Väestöliiton Nuorten 
sivut oli kiinnittänyt tähän asiaan huomioita. Sivustoilla oli paljon piirrettyjä kuvia muun 
muassa erilaisista sukupuolielimistä sekä erilaisista poikien/miesten kehoista, anta-
maan realistisen fyysisen mieskuvan sisältäen sen moninaisuuden ulkoisesti. (Väestö-
liitto – Nuoret. 2015.) Mieskuvaan liitettyjä sosiaalisia ja psyykkisiä piirteitä ei sivustoilla 
käsitelty miesnäkökulmasta lainkaan, vaan tieto oli suunnattu molemmille sukupuolille 
suunnattuna. Ainoastaan Sexpo:n sivustoilla asiaan viitataan sukupuolinormien kautta, 
jossa pojilta odotetaan rohkeutta ja kykyä peittää joitain tunteita. (Sexpo 2016.) 
 
Miesten seksuaalisuus 
 
Illman ja Laurell (2009) toteavat, että pojat kokevat seksuaalisuuden niin, että jokaisella 
oma ja omanlaisensa suhtautuminen seksuaalisuuteen. Pojat olivat sitä mieltä, että 
seksuaalisuutta voi ilmaista esimerkiksi vaatetuksella.  Vaikka poikien vastauksissa 
korostui seksuaalinen suuntautuminen ja seksuaalinen identiteetti, he eivät liittäneet 
seksuaalisuuteen emotionaalista puolta, lisääntymistä tai sitä, että se kuuluu osaan sitä 
mitä ihminen on. (Illman – Laurell 2009: 32-33.) Opinnäytetyössämme havainnoimme, 
että MLL:n Nuortennetti käsittelee seksuaalisuutta omana käsitteenään. Siitä puhutaan 
jännittävänä ja uutena asiana nuorten elämässä kehollisten muutosten ja erilaisten 
tunteiden kautta. Sivusto käsitteleekin seksuaalisuutta ”Seksuaalisuuden portaiden” 
kautta. (MLL Nuortennetti. 2015.) 
 
Vaikka seksi ja yhdyntä onkin nuorille tärkeimpiä osa-alueita seksuaalisuudesta puhut-
taessa, kuitenkin kuten PoikaS-hankkeessakin (2014) todetaan, varsinaisia seksiasen-
toja ei sivustoilla opeteta. Ainoastaan Sexpo-säätiön sivut antavat seikkaperäisempää 
tietoa aiheesta. (Halonen ym. 2014: 48.) Vuonna 2009 Illman ja Laurell kiinnittivät Vä-
estöliiton sivuilla huomiota siihen, että ne käsittelevät eri osa-alueista itsetyydytystä, 
fantasioita, kiihottumista ja nautintoa, suutelemista, pettingiä ja yhdyntää. He eivät kui-
tenkaan käsittele sitä mitä aiheet ovat olleet sisällöllisesti tuolloin. (Illman – Laurell 
2009: 26.) Näin ollen emme pysty arvioimaan ovatko tietopaketit edelleen samoja kuin 
vuonna 2009, vai onko niiden sisältöön vaikutettu. Otsikkotasolla Väestöliiton nuorten 
sivut, kuitenkin edelleen käsittelevät näitä aiheita. (Väestöliitto – Nuoret. 2015.) 
 



34 

  

Sivustot käsittelevät seurustelua molemmille sukupuolille suunnattuna tietona. Se ku-
vataankin molemminpuoliseksi ja toisiaan kunnioittavaksi yhdessä olemiseksi. Seurus-
telua käsitellään sivustoilla oman kehityskaaren kautta antaen vinkkejä muun muassa 
aloitteen tekemiseen. Myös PoikaS-hanke on huomioinut tutkimuksessaan varsinkin 
Väestöliiton ja MLL:n Nuortennetin sivustot. Hanke pitää sivustojen antamia neuvoja 
konkreettisina ja lempeinä sekä monipuolisena antaen neuvoja aina aloitteen tekemi-
sestä erosta selviämiseen. (Halonen ym. 2014: 47.) Sivustot käsittelevät laajasti tuntei-
ta ja niiden kirjoa. Pääviestinä nuorille onkin, että vaikka kaikki tunteet ovat sallittuja, 
niin teot eivät. Kaikkia tunteita saa ja pitääkin olla ja sivustot antavat hyvin neuvoja nii-
den käsittelyyn. Illman ja Laurell (2009) huomioikin Väestöliiton sivuja tutkiessaan, että 
sivustolla puhutaan erilaisten tunteiden käsittelystä ja niiden purkamisesta turvallisella 
tavalla (Illman – Laurell 2009: 32).   
 
Sivustoilla annettu tieto seksuaalisuudesta on hyvin sukupuolineutraalia, mutta aiheita 
käsiteltiin miesten seksuaalisuutta sekä sen kehitystä tukevasti ja rohkaisevasti. 
 
Seksuaalisuuden monimuotoisuus 
 
Seksuaalista monimuotoisuutta ei aiemmissa tutkimuksissa käsitellä niinkään sisällön 
kautta, vaan siten, löytyykö aiheesta tietoa. PoikaS-hankkeessa (2014) todetaankin, 
että aiheeseen tulisikin kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota, sillä esimerkiksi 
homoseksuaalisuus aiheuttaa kaikissa pojissa hämmennystä ja tunteita. (Halonen ym. 
2014: 37.) Selin (2009) kiinnitti huomiota, että internetistä tietoa hakeevatkin esimerkik-
si homoseksuaalit, jotka eivät löydä tietoa muualta (Selin 2009: 26). Illmanin ja Laurel-
lin (2009) tekemän opinnäytetyön mukaan pojat tiedostivat sen, että ihminen voi olla eri 
tavoin seksuaalisesti suuntautunut, mutta eivät nimenneet erilaisia seksuaalisia suun-
tautuneisuuksia (Illman – Laurell 2009: 32-33). Havaitsimme, että eri seksuaalisuuden 
suuntautuneisuuksia käsiteltiin sivustoilla varsin vähän. MLL:n Nuortennetti käsittelee 
teksteissään yleisimmät muodot, kuten hetero-, homo- ja bi-seksuaalisuudet, kun taas 
Sexpo:n sivustojen tietopaketissa aihetta avataan syvällisemmin. (MLL Nuortennetti. 
2015; Sexpo. 2016.) Aiemmissa tutkimuksissa PoikaS-hanke (2014) kiinnitti huomiota 
MLL:n sivustoilla olevaan ”kaapista ulos tulevalle” ohjeisiin. Hankkeessa pohdittiin, että 
aiheeseen liittyvät kuvat ja nuorten omat tarinat toisivat teemaa vielä lähemmäksi ja 
helpottaisivat näin ollen myös samaistumista aiheeseen. Hanke koki sivustojen tekstit 
varsin heteronormatiivisina, vaikka monimuotoisuutta käsitelläänkin omana aiheenaan. 
Heidän mielestään seksuaalisen ja sukupuolisen moninaisuuden kuten myöskin vam-
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maisuuden ja monikulttuurisuuden tulisi olla selkeänä osana tekstejä ja kuvitusta. He 
ehdottavatkin, että esimerkiksi tyttöystävän sijaan puhuttaisiinkin kumppanista, viesti 
löytäisi nekin pojat, jotka eivät etsi naispuolista ystävää. (Halonen ym. 2014: 49, 53.) 
Vaikka PoikaS-hanke (2014) pitääkin Väestöliiton neutraalia puhetapaa seksuaalivä-
hemmistöjä huomioivana, kiinnitimme huomiota, että siitä huolimatta Väestöliiton Nuor-
ten sivustoilta ei löytynyt erillistä tietopakettia seksuaalivähemmistöistä tai seksuaali-
suuden monimuotoisuudesta (Väestöliitto – Nuoret. 2015; Halonen ym. 2014: 49). Ku-
ten PoikaS-hankeessa (2014) todetaan, mekin huomasimme, että sivustot korostavat 
sitä, että monimuotoisuus on normaalia (Halonen ym. 2014: 49). Verrattuna syksystä 
2015 alkuvuoteen 2016, Sexpo:n sivustot ovat päivittäneet tietopakettiaan sisältämään 
tietoa seksuaalisuuden monimuotoisuudesta sekä ”kaapista ulostuloon”, minkä koem-
mekin positiivisena asiana (Sexpo. 2016). Vertaistukea ja laajempaa tietoa oman sek-
suaalisen identiteettinsä kehitykselle nuoret löytävät hyvin Sexetc.org-sivustojen nuor-
ten omista artikkeleista kuin Sexpo:n kysymys- ja vastauspalstalta, joka ohjaa nuoret 
myös erilaisten tutkimusten, artikkeleiden ja säätiöiden sivuille lisätuen saamiseksi. 
(Sex, Etc. 2015; Sexpo. 2015-2016). 
 
Miesten seksuaaliterveys 
 
Seksuaaliterveyttä sivustoilla käsitellään ehkäisyn ja sukupuolitautien lisäksi seuruste-
lun ja mielen hyvinvoinnin kautta molemmille sukupuolille suunnattuna tietona. Illmanin 
ja Laurellin (2009) opinnäytetyön mukaan pojat määrittelevät seksuaaliterveyttä suku-
puolitautien kautta. Heille seksuaaliterveys on joko sukupuolisairauksia tai niiden puu-
tetta. Seksuaaliterveyteen ei yhdistetty oikeutta toteuttaa seksuaalisuutta tai hyvinvoin-
nin kokemusta. (Illman – Laurell 2009: 33.) Myös Selin (2009) kiinnitti huomiota, että 
nuoret hakevat internetistä tietoa lähinnä sukupuolitaudeista ja ehkäisystä, aiheista 
joita ei kehdata kysyä kasvotusten hoitohenkilökunnalta (Selin 2009: 26). 
 
Seksuaaliterveyden näkökulmasta seurustelua kuvataan sivustoilla tasavertaisena, 
tasa-arvoisena ja toisen hyvinvointiin panostavana asiana. Tunteita ja välittämistä ko-
rostettiin sivustoilla tärkeänä piirteenä seurustelua. Yhdysvaltalainen sexetc.org –
sivusto avaa nuorten tekemien artikkeleiden kautta erilaisten seurustelusuhteiden piir-
teitä antaen neuvoa ja tukea erilaisten suhteiden ylläpitämiseen. (MLL Nuortennetti. 
2015; Väestöliitto  - Nuoret. 2015; Sex, Etc. 2015.) PoikaS-hanke (2014) kiinnitti huo-
miota Väestöliiton ja MLL:n Nuortennetin seurustelua käsitteleviin osioihin. Sivustoilta 
löytyi ohjeita seurusteluun sekä neuvoja tunteiden käsittelyyn esimerkiksi eron sattues-
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sa. (Halonen ym. 2014: 47.) Myös Illman ja Laurell (2009) kiinnittivät opinnäytetyötä 
tehdessään Väestöliiton sivuilla siihen, että siellä käsiteltiin seurustelua ja sen sääntöjä 
sekä tunteiden käsittelyä ja niiden purkamista turvallisella tavalla (Illman – Laurell 
2009: 32.) Sivustot antavatkin tukea hyvän itsetunnon kehitykselle sekä tietoa siitä mil-
lainen on ”terve mieli”. Erilaiset mielen hyvinvoinnin ongelmat ja tunteiden kirjo tuodaan 
sivustoilla esille sekä annetaan tietoa, miten mielen hyvinvointia voidaan ylläpitää ja 
miten kohdata elämän tuomat kolhut. (MLL Nuortennetti. 2015; Väestöliitto – Nuoret. 
2015; Sex, Etc. 2015.) 
 
Ehkäisy tuodaan sivustoilla molemmille sukupuolille kuuluvana yhteisenä asiana esille. 
Varsinkin kondomin käyttöä korostetaan, mutta vain muutamat sivustot antavat tar-
kemmin ohjeita sen käytöstä, kuten esimerkiksi Kondomikioskin sivusto. Ehkäisystä 
puhutaan varsin eritavoin eri sivustoilla. Tieto on joko luettelo erilaisista ehkäisymene-
telmistä tai perusteellista tietoa ehkäisymenetelmistä, niiden käytöstä ja tehosta. Vaik-
ka kotimaiset sivustot toivat ehkäisyn esiin molemmille sukupuolille osoitettuna tietoa, 
kiinnitti Yhdysvaltalaisen sexetc.org –sivustolla huomiota se, että ehkäisystä annettava 
tieto oli osoitettu suoraan tytöille. (Kondomikioski.fi. 2015; Väestöliitto – Nuoret. 2015; 
Sex. Etc. 2015; Sexpo. 2015.) PoikaS-hanke (2014) kiinnitti Kondomikioskin sivustoihin 
huomiota ehkäisystä puhuttaessa. Sivuston todettiin antavan suoria vastauksia ja eh-
käisevän ennakkoluuloja kondomin käyttöön liittyen. Sivustojen antama tieto koettiin 
myös sellaiseksi, että sitä voitaisiin hyödyntää muun muassa luokkatilanteessa. (Halo-
nen ym. 2014: 48.) Illman ja Laurell (2009) taas kiinnittivät huomiota Väestöliiton sivui-
hin perehtyessään, että sivustolla ehkäisymenetelmät oli jaoteltu omiin ryhmiinsä, ku-
ten raskauden ehkäisy, estomenetelmät, hormonaaliset menetelmät jne. He kiinnittivät 
myöskin huomiota, että Väestöliiton sivut eivät koe ehkäisymenetelminä niin sanottuja 
luonnollisia menetelmiä, kuten keskeytetty yhdyntä. (Illman – Laurell 2009: 28-29.) 
Kiinnitimme myöskin tähän asiaan huomiota, kuten myöskin siihen, että Väestöliiton 
sivut olivat sivustoista ainoat joka asiasta mainitsi (Väestöliitto – Nuoret. 2015.) 
 
Seksuaalioikeudet nousivat esiin lähes kaikilla kotimaisilla sivustoilla, kun seksiä käsi-
teltiin seksuaaliterveyden näkökulmasta. Seksistä puhutaan nautintoa tuovana asiana 
ja sitä käsitellään sivustoilla biologian näkökulmasta kertomalla mitä kehossa tapahtuu 
esimerkiksi kiihottumisen aikana. Seksin olomuotoja käsitellään sivustoilla varsin katta-
vasti läpi korostaen samalla, että pelkkä yhdyntä ei kuulu seksiin.  PoikaS-hankeen 
(2014) mukaan internetsivuille on yhteistä seksi-käsitteen laaja hahmottaminen ja vas-
tuun vahva esiin tuominen. Hankkeessa oli kiinnitetty myös huomiota samoihin seikkoi-
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hin meidän kanssa, kuten esimerkiksi seksuaalioikeuksien kautta asian käsittelyyn se-
kä sivustojen antamaan viestiin ”Seksi on muutakin kuin yhdyntää”. (Halonen ym. 
2014: 48.) 
 
Alle (kuvio 1.) olemme keränneet havaintojamme sekä aiempien tutkimusten havaintoja 
sivustoista. Pääsääntöisesti näkemyksemme sivustoista ovat yhteneväisiä, mutta joita-
kin parannuksiakin on tapahtunut verrattuna edelliseen tutkimukseen esimerkiksi Väes-
töliiton sivuilla ja Sexpon sivuilla. 
 
Taulukko 1. Vertailutaulukko aiemmista tutkimuksista, sekä meidän havainnoista 
 
Sivusto Meidän näkemys Aiemmat tutkimukset 
Väestöliiton nuorten sivut + Kattavat, paljon tietoa anta-

vat sivut + Paljon piirrettyjä kuvia ke-
hoista, sukupuolielimistä se-
kä tietoa antavia videoklippe-
jä + Käy parhaiten läpi ehkäisy-
menetelmän - Ei käsittele seksuaalisuuden 
monimuotoisuutta missään 
muodossa 

+ Asiallinen, luotettava vaiku-
telma + Laajat tietopankit + Selkeä ohjaus erilaisiin pal-
veluihin + Vastaa nuorten tiedontar-
peeseen - Niukka kuvitus, ei videoita - Tekstit pitkiä 

Kondomikioski.fi + Sivustoista ainoa, jossa 
kerrotaan ja näytetään miten 
kondomia käytetään + Ohjaa nuoret Väestöliiton 
nuorten sivuille - Heikoiten tietoa antava - Kysymys- ja vastauspalstalla 
käsitellään vain vähän poi-
kien kehonmuutoksiin. Pää-
aiheet ehkäisyssä ja kondo-
minkäytössä 

+ Videot kondomin käytöstä + Perustietoa kondomeista ja 
yleisimpiin kysymyksiin vas-
tauksia - Kaupallisuus saattaa häiritä 
kävijöitä 

MLL – Nuortennetti + Kattava sivusto nuorille heitä 
kiinnostavista asioista + ”Seurustelun ABC” on hyvä 
tietopaketti seurustelusta, 
sen vastuista ja velvollisuuk-
sista + Antaa hyvin tietoa seksuaali-
suuden monimuotoisuudesta - Ulkoiset muutokset käydään 
läpi pintapuolisesti - Ehkäisyä käydään läpi hyvin 
vähän 

+ Hyvää erilaiset tekstit, kisat 
ja mahdollisuus tuottaa ma-
teriaalia + Vinkit elämänhallintaan ja 
huoli puheeksi –lomake - kuvat tyttövaltaisia - tietopankit ylimalkaisia eivät 
vastaa poikien tiedontarpee-
seen - ei kuvia sukupuolielimistä 
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Sivusto Meidän näkemys Aiemmat tutkimukset 
Sexpo.fi + Alussa ”kootusti tietoa” –

paketti yleisimmistä aiheista + Ainoa sivusto, jolla käsitel-
lään tarkemmin seksin fyy-
sistä olemusta + Ainoa sivusto, jolla käsitel-
lään herpes- ja papiloomavi-
ruksesta myös hoitomuodot - Tiedonlähteenä kysymys- ja 
vastauspalsta - Tieto hukkuu kysymysten 
sekaan - Tietoa ei löydy nopeasti tai 
helposti - Seurustelua ei käsitellä sek-
suaaliterveyden näkökulmas-
ta 

+ Monipuolisesti teemoja ky-
symys-vastauspalstalla + asiallista suorapuheisuutta + Linkkivalikoima laaja - kuvituksen niukkuus - pääasiassa aikuisille suun-
nattu sivusto - Ei tietopankkeja, osallista-
vuutta niukasti 

Sexetc.org + Kattavasti tietoa niin kysy-
mys- ja vastauspalstalla kuin 
artikkeleissa + Parhaiten tietoa seurustelus-
ta ja sen eri muodoista + Laajin näkökulma seksuaali-
suuden monimuotoisuuteen - Tiedot ehkäisystä suppeita ja 
lähinnä tytöille suunnattuja - Ei käsittele seurustelua sek-
suaaliterveyden näkökulmas-
ta 

+ ylläpitävät nuoret itse + teemat ja niiden käsittely 
monipuolista ja moniäänistä + videoarkisto + vanhemmat ja ammattilaiset 
huomioitu - materiaalia hyvin paljon  - kuvia sukupuolielimistä ei 
ole - hiukan tyttöpainotteinen 
sisältö  

 
7.2 Opinnäytetyön luotettavuus  
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuudesta on kannettu huolta monissa metodikirjois-
sa (Kankkunen - Vehviläinen-Julkunen 2010:159). Tutkimuskirjallisuudessa varoitetaan 
niin sanotusta holistisesta harhaluulosta tai virhepäätelmästä (holistic fallacy). Tällä 
tarkoitetaan, että tutkija on tutkimusprosessin edetessä yhä vakuuttuneempi johtopää-
töstensä oikeellisuudesta ja, että hänen muodostamansa malli kuvaa todellisuutta, 
vaikka niin ei välttämättä ole (Kankkunen ym. 2010:159.) 
 
Kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointi kohdentuu siis tutkimuksen tarkoi-
tukseen, asetelmaan, reflektiivisyyteen, eettisiin näkökulmiin ja tutkimuksen relevans-
siin (Kankkunen ym. 2010:166). 
 
Kankunen ym. (2010) tuovat esiin kvalitatiivisen tutkimuksen luotettavuuteen liittyvinä 
tekijöinä uskottavuuden ja siirrettävyyden. Uskottavuus (credibility) edellyttää sitä, että 
tulokset on kuvattu niin selkeästi, että lukija ymmärtää, miten analyysi on tehty ja mitkä 
ovat tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset. Näin toisaalta tarkastellaan analyysiproses-
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sia ja toisaalta tulosten validiteettia. Aineiston ja tulosten suhteen kuvaus on tärkeä 
luotettavuus kysymys. Se edellyttää sitä, että tutkija kuvaa analyysinsä mahdollisim-
man tarkasti. Siirrettävyyden (transferability) varmistamiseksi edellytetään aina huolel-
lista tutkimuskontekstin kuvausta, osallistujien valinnan ja taustojen selvittämistä sekä 
aineistojen keruun ja analyysin seikkaperäistä kuvausta. Tämä on tarpeen siltäkin va-
ralta, että toinen tutkija haluaa seurata prosessia. Kaiken kaikkiaan voidaan todeta. että 
kvalitatiivisessa tutkimuksessa ja sen raportoinnissa tiettyjen perusasioiden on oltava 
selvillä ja niiden mukaisten tulkintojen on myös oltava raportista selkeästi luettavissa. 
Kvalitatiivisen tutkimuksen perusasioita ovat metodologinen perusymmärrys, käsitteel-
linen perusymmärrys, kontekstuaalinen perusymmärrys, kielellinen perusymmärrys ja 
kyky loogiseen ajatteluun (Kankunen ym. 2010:160-161.) 
 
Keskeinen luotettavuutta lisäävä tekijä on opinnäytetyön kysymysten selkeys, sekä 
näiden perustelu; tähän tekijään liittyy myös opinnäytetyön kohteena olevien sivustojen 
selkeä kuvaus (Kankkunen ym. 2010: 164). Lisäksi kiinnitettiin huomiota materiaa ku-
vatessa ja analysoidessa kuvauksen elävyyteen, metodologiseen sopivuuteen, analyyt-
tiseen täsmällisyyteen sekä teoreettiseen loogisuuteen. 
 
Analysoitavat sivustot kuvailtiin mahdollisimman tarkasti, sen perusteella mitä opinnäy-
tetyötä tehdessä nähtiin ja miten sivustojen sisältö on vastannut tässä opinnäytetyössä 
aiemmin avattuja teoriakäsitteitä, kuten myös analyysin pohjana olevan hankkeen, pro-
gradun ja opinnäytetyön tulososioita. Opinnäytetyöprosessin aikana perehdyttiin laadul-
liseen tutkimukseen ja siihen liittyviin mahdollisiin ongelmakohtiin, näillä tarkoitetaan 
edellä mainittuja ongelmia mitä tulee suhteessa luotettavuuden arviointiin. Prosessin 
aikana käytettiin myös ulkopuolisia työelämän konsultteja arvioidaksemme omaa sub-
jektiivisuuttamme ja arvioitujen sivustojen oikeellisuutta. Analyyttinen täsmällisyys tulee 
esille opinnäytetyön kysymysten kautta laaditussa analyysirungossa. Teoreettinen loo-
gisuus taas tulee opinnäytetyössä esiin tärkeämmässä eettisessä kysymyksessä; min-
kälaista tietoa internetsivustoilla annetaan alaikäisille nuorille? Tämä kysymys on läh-
tökohta tarkastellessa arvioitujen sivustojen eettistä soveltuvuutta. 
 
Luotettavuutta heikentävänä tekijänä voidaan pitää kuitenkin sitä että meille, opinnäyte-
työtä tehneille aihe on entuudestaan tuttu jolla voidaan katsoa olevan vaikutusta en-
nakkoasenteiden –tai näkemysten syntymiseen. Tämä on omiaan häiriinnyttämään 
objektiivisuutta. Prosessin jokaisessa vaiheessa on esiin tullutta tietoa peilattu teoreet-
tiseen viitekehykseen, sekä tutkimuskysymyksiin joihin on vastauksia haettu. Tällä on 
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pyritty vaikuttamaan ennakkoasenteisiin –tai näkemyksiin niiden vaikuttavuutta vähen-
tävästi. Lähtökohtaisesti jokainen tutkimus on tutkijansa summa, niin myös varmastikin 
opinnäytetyön ollessa kyseessä.  
Lisäksi luotettavuutta laskevia tekijöitä voidaan pitää kulttuuritekijöillä ja otannalla. Ma-
teria koostui suurilta osin Suomen kielisistä teoksista, jotka toki ovat arvostettujen 
Suomalaisten tutkijoiden ja alan uran uurtajien toimesta kokoon saatuja, mutta tällä toki 
on vaikutusta tulosten yleistettävyyteen. Opinnäytetyö on vahvemmin siis sidoksissa 
Suomalaiseen kulttuuriin, muita kulttuureita työssä sivutaan lähinnä sivulauseissa. Täs-
tä syystä tulokset eivät ole yleistettävissä.  
 
Ennakkoasenteiden -ja näkemysten tiedostaminen helpottaa kuitenkin objektiivisuuden 
säilyttämistä. Tästä seikasta johtuen konsultaatiota omiin kollegoihimme on myös tar-
kasteltu kriittisesti ja aina palauttaen teoriakehyksen, sekä työssä käytettyjen aineisto-
jen kautta vastaamaan tutkimuskysymyksiin seksuaaliterveyden edistämisen näkökul-
masta.  
 
 
7.3 Opinnäytetyön eettiset lähtökohdat 
 
Tässä opinnäytetyössä eettisyys näkyy laajemmin ajateltuna jo opinnäytetyön perus-
lähtökohdissa. Aineisto, joka on opinnäytetyön kohteena, on tarkoitettu tukemaan mur-
rosikäisten poikien seksuaalikasvatusta. Eettisyydestä puhuttaessa jo opinnäytetyön 
kysymykset itsessään ohjaavat pohtimaan internetissä alaikäisten käyttöön tuotetun 
aineiston eettisyyttä aiemman, aiheeseen liittyvän tutkimuksen (Selin 2009) näkökul-
masta. Tämä opinnäytetyö vastaa siis jo itsessään laajempaan eettiseen kysymykseen 
siitä, millaista seksuaalikasvatusta alaikäisille nuorille tuotetaan. Opinnäytetyö ottaa siis 
jo opinnäytetyön kysymysten asettelun kohdalla kantaa vastuullisten ja oikeiden toimin-
tatapojen noudattamiseen alaikäisille tuotetun seksuaalikasvatusmateriaalin näkökul-
masta. 
 
Tässä opinnäytetyössä eettisyyteen on kiinnitetty myös huomiota käyttämällä Turnitin-
järjestelmän tarkistusta (5 % vastaavuus). 
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7.4 Johtopäätökset ja sivustojen kehittämisehdotukset 
 
Opinnäytetyön tarkoituksena oli arvioida seksuaaliterveyteen liittyvien hankkeiden in-
ternetsivuja (kondomikioski.fi; vaestoliitto.fi/nuoret; sexetc.org; mll.fi/nuortennetti ja 
Sexpo.fi) (Halonen ym. 2014: 54-55.) Internetsivuilta haettiin vastauksia neljään kysy-
mykseen: 1) Millainen mieskuva hankkeiden internetsivuilta välittyy lukijoille? 2) Miten 
hankkeiden internetsivuilla tuetaan miesten seksuaalisuutta? 3) Miten hankkeiden in-
ternetsivuilla kuvataan seksuaalisuuden monimuotoisuutta? 4) Miten hankkeiden inter-
netsivuilla kuvataan miesten seksuaaliterveyttä? 
 
Johtopäätöksenä voidaan sanoa, että: 
Kysymys 1: Internet sivustoilta välittyy länsimainen mieskuva, jossa korostuu keholli-

suus sekä tunteiden merkitys ja toisten ajatusten mielipiteiden kunnioit-
taminen. Kehollisen mieskuvan välittämiseen sivustot perehtyivät hyvin 
korostaen, ettei sukupuolielinten koko tai ulkonäkö vaikuta niiden toimi-
vuuteen. Vastuu kuvattiin molemmille sukupuolille kuuluvana asiana. Si-
vustoilla mieskuvan määrittelemiseksi sukupuolten välisiä psyykkisiä ja 
sosiaalisia eroja ei käsitellä vaan aiheet on sovitettu molemmille sukupuo-
lille soveltuvaksi tiedoksi. 

Kysymys 2: Internet sivustoilla seksuaalisuutta käsitellään varsin sukupuolineutraalisti 
ilman jaottelua mies- tai naisnäkökulmaan. Seksuaalisuutta käsitellään si-
vustoilla seurustelun, seksin ja tunteiden näkökulmassa. Mitään selkeitä 
neuvoja seksin fyysiseen olemukseen ei sivustoilta annettu tukemaan 
miesten seksuaalisuutta. Seksistä puhuttiin sivustoilla neutraalisti ja roh-
kaisevaan sävyyn sekä kehotettiin etenemään rauhassa ja toista kunnioit-
taen. Seurustelusta, tunteista ja niiden hallintaa käsiteltäessä sivustoilla 
sävy oli miesten seksuaalisuutta ja sen kehitystä tukevaa sekä rohkaise-
vaa.  

Kysymys 3: Internet sivustot käsittelevät seksuaalista monimuotoisuutta varsin vaihte-
levasti. Muutamilla sivustoilla seksuaalista monimuotoisuutta ei käsitellä 
teemana lainkaan, vaikka nämä sivustot onkin rakennettu puhumaan 
teemoistaan hyvin neutraalisti osoittaen tiedon kaikille sukupuoliseen 
suuntautuneisuuteen katsomatta. Muut sivustot käsitellevät aihetta hyvin. 
Seksuaalisuuden monimuotoisuudesta puhutaan normaalina ilmiönä ja 
annetaan tukea identiteetin kehitykselle. Sivustoilta kerrotaan selkeästi, 
mistä tukea ja lisätietoa voi saada. 
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Kysymys 4: Internet sivustot eivät suoranaisesti kuvaa ainoastaan miesten seksuaali-
terveyttä, vaan seksuaaliterveys on osoitettu molemmille sukupuolille tar-
koitettuna tietona. Seksuaaliterveyttä kuvataan ja edistetään sivustoilla 
monipuolisesti seurustelun, tunteiden, ehkäisyn ja sukupuolitautien ennal-
taehkäisyn sekä seksin näkökulmista. 

 
Sivustojen sisällöllisiä kehittämisehdotuksia:  

 Koska nuoret eivät löydä sivustoilta riittävästi konkreettista tietoa seksistä ja 
seksuaalisesta monimuotoisuudesta ja homoseksuaalisuudesta, tällaista tietoa 
voitaisiin lisätä sivustoihin. 

 Seksiä voisi sivustoilla käsitellä tavalla myös fyysisellä tasolla ja neutraalisti. 
Esimerkiksi esileikin tärkeys onnistuneen yhdynnän osalta on oleellinen tieto 
seksistä puhuttaessa. Nuorille voitaisiin antaa sivustoilla tietoa hyväiltävistä ke-
honosista, hyväilytekniikoista ja tietoa eri seksimuodoista. Tiedon ei välttämättä 
tarvitse olla hyvin yksityiskohtaista, mutta sen tulee olla riittävää ja nuorten kehi-
tysvaiheeseen sopivaa. 
 

7.5 Opinnäytetyön tulosten hyödyntäminen 
 
Opinnäytetyö esiteltiin Valteri-koulu Ruskiksen kolmelle (3) kouluterveydenhoitajille. 
Esittely tapahtui perjantaina 13.11.2015. Opinnäytetyöstä esiteltiin arvioidut sivustot 
sekä aiemmat tutkimukset ja opinnäytetyön tulokset. Esittelyn aikana saatiin aikaan 
keskustelua ja ajatuksia siitä miten he voisivat kehittää koulussaan poikien seksuaali-
kasvatusta ja kuinka se on tähän asti toteutunut sekä kokivatko he opinnäytetyömme 
pohjalta nämä sivustot sellaisiksi, joille he voisivat ohjata pojat hankkimaan lisätietoa. 
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Tiedonhakutaulukko 

 

Taulukko. Tiedonhaku eri tietokannoista 
Tietokanta Hakusanat Rajaukset Osumat 

Yhteensä 
Otsikon 
perusteella 
valittu  
Yhteensä 

Tiivistelmän 
perusteella 
valittu 
Yhteensä 

Koko 
tekstin 
perusteella 
valittu 
Yhteensä 

Google Seksuaalikasvatus 
pojat 

 6 770 15 1 3 

Google Poikien 
seksuaalikasvatus 

 5 800 16 2 7 

Google Väestöliitto Mitä pojat 
todella haluaa tietää 
seksistä 

 7 620   1 

Google THL 
kouluterveyskysely 
2011 

 6 360 4 4 1 

Google Exit-hanke  137 000 1 1 1 
Google Internet 

varhaisnuorten 
seksuaaliterveystiedon 
lähteenä• Heidi Selin 
(2009) 

 27 1 1 1 

Google internet 
seksuaaliterveys 

 7 250 2  2 

Nelli Seksuaaliterveys  286 1   
Medic Seksuaaliterveys, 

murrosikä, pojat 
Vuodet 
2005-
2015 

35 6 6 6 

       
 



Liite 2 
  1 (2) 

 

  

Analyysirunko 
 

 
  



Liite 2 
  2 (2) 

 

  

 


