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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa toisen asteen opiskelutervey-
denhuollon terveydenhoitajien valmiuksia tunnistaa ja ottaa seksuaalinen kaltoin-
kohtelu puheeksi opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena oli myös selvittää terveyden-
hoitajien kokemus tietojensa ja taitojensa riittävyydestä seksuaalisen kaltoinkoh-
telun kohteen kohtaamiseen sekä mahdollisen lisäkoulutuksen tarve. 

Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Nuorten Exitin sekä toisen asteen opiskeluter-
veydenhuollon terveydenhoitajien kanssa. Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivi-
sena tutkimuksena. Työhön haastateltiin neljä terveydenhoitajaa Helsingin toisen 
asteen oppilaitoksista. Kaksi heistä työskentelee ammattikoulussa ja kaksi luki-
ossa. 

Opiskelijan luottamuksen saaminen ja omalla persoonalla työskenteleminen on 
keskeistä seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiottamiselle. Osa nuorista käy ai-
noastaan kerran terveystarkastuksessa, mikä luo paineita terveydenhoitajalle 
luoda nuoreen yhteys, jotta mahdollinen seksuaalinen kaltoinkohtelu voidaan tun-
nistaa ja ottaa puheeksi. Terveydenhoitajat kokivat lisäkoulutuksen sekä työpari-
työskentelyn tärkeäksi työn kehittämisen kannalta. 

Opinnäytetyön pohjalta tullaan tekemään opasvihkonen keväällä 2017 yhteis-
työssä Nuorten Exitin kanssa. Julkaisun on tarkoitus tulla toisen asteen opiskeli-
jaterveydenhuollon terveydenhoitajien käyttöön tukemaan heidän työtään. 
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ABSTRACT 

 

Tanja Mäkitalo. Broaching sexual abuse in student health care of the secondary 
schools. Autumn 2016, 53 p., 8 appendices. Diaconia University of Applied Sci-
ences. Degree Programme in Nursing, Option in Health Care. Degree: Public 
Health Nurse.  

The purpose of this thesis was to survey the capacities of public health nurses 
working in student health care of the secondary schools to recognize and broach 
sexual abuse with the students. The purpose was also to clarify the public health 
nurses’ experience of adequacy of their knowledge and skills to encounter the 
victims of sexual abuse and also to sort out the possible need of additional train-
ing. 

The thesis was carried out in cooperation with a non- profit organization Nuorten 
Exit and the public health nurses of the secondary schools. The thesis was con-
ducted as a qualitative research. Four public health nurses from the secondary 
schools of Helsinki were interviewed for the thesis. Two of the interviewees work 
in vocational school and two in upper secondary school.  

The results pointed out that gaining the trust of the student and working with one’s 
own personality are the key to broach sexual abuse. Some of the students meet 
the public health nurse only once in their years of study, causing pressure on the 
nurse to connect with the student to recognize and broach sexual abuse. The 
public health nurses experience additional training and to have a pair to work with 
essential for the development of the work. 

On the basis of the thesis a guide booklet will be carried out in spring 2017 in 
cooperation with Nuorten Exit. The booklet will be introduced to the public health 
nurses of the secondary schools in Helsinki to support their work.  
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1. JOHDANTO 

Jokaisella nuorella on oikeus päättää omat rajansa, kenet päästää lähelle ja ke-

nen antaa koskettaa. Seksuaalinen kaltoinkohtelu rikkoo nuoren itsemääräämis-

oikeutta, nuoren omia rajoja. Nuoren oma kokemus siitä mikä on liikaa, määritte-

lee normaalin kanssakäymisen ja seksuaalisen kaltoinkohtelun rajan. Nuoren it-

semääräämisoikeuden rikkominen voi jättää pysyvät ja vakavat jäljet. Seksuaali-

sen kaltoinkohtelun kohteeksi joutuminen ei ole koskaan kohteen vika. Ammatti-

laiselta seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiotto ja tunnistaminen voi vaatia 

paljon, mutta jokaisen ammattilaisen tulisi voida käydä näitä asioita läpi. Jos am-

mattilaisen on vaikea puhua näistä asioista, niin myös nuoren voi olla vaikea ottaa 

asiaa puheeksi. Nuori voi myös pelätä ammattilaisen reaktiota kertomaansa. Am-

mattilaisen on hyvä tunnistaa mahdolliset tilanteen herättämät reaktiot ja tunteet 

itsessään mutta näyttää nuorelle, että nuoren kokemasta on tärkeä puhua. Jos-

kus ammattilainen voi kokea osaamisensa riittämättömäksi, vaikka halu auttaa 

olisi suuri. 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus on selvittää, millaisia valmiuksia toisen asteen 

opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajilla on nuorten seksuaalisen kaltoin-

kohtelun tunnistamiseen ja puheeksiottamiseen. Suoritin opiskeluterveydenhuol-

lonharjoittelun joulukuussa 2015 ja pääsin silloin itse harjoittelemaan seksuaali-

sen kaltoinkohtelun puheeksiottamista.  

Toisen asteen opiskeluterveydenhuollossa terveydenhoitaja tapaa oppilaita pää-

osin terveystarkastuksen merkeissä. Terveystarkastus voi jäädä ainoaksi tapaa-

miseksi koko opintojen aikana, jos opiskelija ei koe tarvetta vastaanottokäynnille 

muusta syystä. Terveystarkastuksessa käydään läpi paljon asioita ja arkaluontoi-

semmat asiat voivat jäädä taka-alalle, jos opiskelija ei tuo niitä esiin. Terveyden-

hoitajalla on tärkeä rooli seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvien asioiden esille 

tuomisessa. Ottamalla puheeksi seksuaalisen kaltoinkohtelun terveydenhoitaja 

viestittää nuorille, että tästä voi ja kannattaa puhua. Kouluterveyskyselyt vuodelta 

2013–2015 paljastavat, että nuoret ovat altistuneet eri seksuaalisen kaltoinkoh-

telun muodoille. Tästä syystä terveydenhoitajilla tulee olla riittävät valmiudet en-

naltaehkäistä sekä antaa tukea tarvitseville. 
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2. OPINNÄYTETYÖN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

2.1 Seksuaalinen kaltoinkohtelu 

Seksuaalinen kaltoinkohtelu tarkoittaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 

loukkaamista sekä vastoin omaa tahtoa tapahtuvaa seksuaalisävytteistä puhetta 

ja toimintaa. Seksuaalinen kaltoinkohtelu sisältää erilaisia seksuaalisen itsemää-

räämisoikeuden loukkaamisen muotoja, joita ovat esimerkiksi lähentely, itsensä 

paljastaminen, uhkailu, lahjonta, yhdyntään pakottaminen, luvatta kuvaaminen 

sekä seksin ostaminen alaikäiseltä. Seksuaalinen väkivalta ja seksuaalinen häi-

rintä ovat tunnetuimmat seksuaalisen loukkaamisen muodot. (Ritamo, Ryttyläi-

nen, Korhonen & Saarinen 2011, 141.) 

Seksuaalinen väkivalta tarkoittaa ilman toisen osapuolen suostumusta tapahtu-

vaa tekoa. Se loukkaa ja vahingoittaa henkilön seksuaalisuutta. Seksuaaliseen 

väkivaltaan kuuluvat viha, vallan väärinkäyttö ja uhrin alistaminen. (Vilkka 

2011,18.) Seksuaalisuuden loukkaamisen lisäksi seksuaalinen väkivalta voi ro-

muttaa uhrin itsetunnon, mahdollisuuden läheisyyteen ja luottamukseen ihmis-

suhteissa. Seksuaalinen väkivalta ei ole seksiä vaan vallankäyttöä ja väkivaltaa. 

Seksuaalisen väkivallan fyysiset ja psyykkiset muodot voivat aiheuttaa yhdessä 

uhrille pelon ja uhan tunnetta pidemmäksi aikaa. (Kallio 2015, 10.) 

Mannerheimin lastensuojeluliiton (2015) mukaan seksuaalinen häirintä voi näkyä 

vihjailuna, seksuaalisesti värittyneinä vitseinä, vartaloon ja ulkonäköön liittyvinä 

epäsopivina kommentteina. Koskettaminen, ehdottelu ja vaatiminen kuuluvat 

myös seksuaaliseen häirintään. Häirintää voi tapahtua myös netin ja puhelimen 

välityksellä. Häirinnästä puhutaan silloin, kun siihen osallistuja kokee aiheen epä-

sopivaksi ja keskustelu loukkaa seksuaalisuutta tai seksuaalista itsemääräämis-

oikeutta.  

Vilkan (2011, 52) mukaan seksuaalisen kaltoinkohtelun uhriksi voi joutua suku-

puolesta, iästä tai ulkonäöstä riippumatta, sillä sen paikkaa ja aikaa ei voi etukä-

teen ennustaa. Seksuaalista kaltoinkohtelua voi esiintyä kouluissa, ulkotiloissa 

sekä internetissä ja erilaisissa sosiaalisen median kanavissa. Tekijänä voi olla 
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tuntematon, tuttava, perheenjäsen, sukulainen tai kumppani. Riskejä uhriksi jou-

tumiseen on, mutta uhri ei missään tapauksessa ole syyllinen kokemaansa sek-

suaaliseen kaltoinkohteluun. Nuorilla on usein miellyttämisen halua ja tarve it-

senäistyä vanhemmistaan. Tämä voi lisätä riskiä joutua seksuaalisen kaltoinkoh-

telun uhriksi. 

Keskiarvo naisten kokemasta fyysisestä tai seksuaalisesta väkivallasta on Eu-

roopassa 22 prosenttia, kun taas Suomessa keskiarvo on 47 prosenttia. Ero on 

suuri, syynä voivat olla mahdolliset erot tutkimustavoissa, termien määrittelyssä 

sekä esimerkiksi kulttuurierot. Kulttuurit vaikuttavat seksuaalisen kaltoinkohtelun 

ymmärtämiseen. Monikulttuurisuus lisääntyy jatkuvasti Suomessa ja Euroo-

passa, mikä voi aiheuttaa eroja tuloksiin. Suomessa asuvista somalitaustaisista 

naisista 70 prosenttia ja kurditaustaisista naisista 36 prosenttia on ympärileikattu, 

mikä voi vaikuttaa suomen 47 prosenttiin fyysisen ja seksuaalisen väkivallan ko-

kemisesta. (Klemetti & Raussi-Lehto 2016, 152). 

 

2.2  Seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen ja puheeksiotto 

Akuutissa tilanteessa seksuaalisesti kaltoinkohdeltu voi olla ulkoisesti tunnistet-

tavissa. Hän voi olla pahoinpidelty, ruhjeilla ja mustelmilla ja hän saattaa vuotaa 

verta. Lisäksi hänen vaatteensa voivat olla revityt. Fyysisiä oireita tai löydöksiä, 

jotka voivat viitata seksuaaliseen kaltoinkohteluun ovat virtsaamiseen ja ulosta-

miseen liittyvät kivut, sukupuolitaudit sekä tulehdukset. Muutokset käyttäytymi-

sessä ja mielialassa voivat myös antaa viitteitä seksuaalisen kaltoinkohtelun ko-

kemisesta. Uhrin seksuaalinen käyttäytyminen voi olla seksuaalisesti estynyttä 

tai yliaktiivista. Hän saattaa antaa vihjeitä mahdollisesta seksuaalisesta kaltoin-

kohtelusta, mutta vetääkin puheensa yhtäkkiä takaisin. Uhri voi myös vältellä 

esim. tietynlaisia ajatuksia, paikkoja tai ihmisiä. Uhri voi olla peloissaan ja surul-

linen tai hän voi kärsiä keskittymisvaikeuksista sekä syömiseen liittyvistä häiri-

öistä. Hän saattaa lisäksi kärsiä univaikeuksista ja masennuksesta. (Välitä-yk-

sikkö 2016.) 
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Seksuaalisen kaltoinkohtelun uhri kokee usein häpeää voimattomuudestaan ja 

puolustuskyvyttömyydestään, minkä vuoksi asiasta kertominen on erityisen han-

kalaa. Uhrin kokema kaltoinkohtelu ohjaa uhria suojelemaan yksityisyyttään vielä 

vahvemmin. Seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset voivat aiheuttaa erilaisia 

fyysisiä ja psyykkisiä reaktioita uhrissa vielä vuosien jälkeenkin. Uhri voi esimer-

kiksi kärsiä selittämättömistä kivuista ja sairauksista sekä hän voi käyttää päih-

teitä. (Kallio 2015, 10–13.) 

Lasten voi olla vaikeaa hakea apua kokemaansa seksuaaliseen kaltoinkohteluun, 

koska sen sanoittaminen voi olla hankalaa, sillä luonteva sanasto ei välttämättä 

siihen riitä. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen edustajat saattavat pitää sek-

suaalisen kaltoinkohtelun kokemisen salaisuutena, koska kertominen saattaisi 

samalla paljastaa heidän identiteettinsä, jota he mahdollisesti haluavat suojella. 

(Klemetti & Raussi-Lehto 2016, 153.) 

Ammattilaisen tulee ymmärtää nuoren hätään puuttumisen tärkeys ja luottaa 

omaan intuitioonsa sekä osata ottaa seksuaalinen kaltoinkohtelu puheeksi (Bru-

sila, Hyvärinen, Kallio, Porras & Sandberg 2009, 62–66). Uhri voi jäädä ilman 

oikeanlaista hoitoa tai hoidon saaminen voi pitkittyä jos ammattilainen jättää ky-

symättä seksuaalisesta väkivallasta. Joskus uhri miettii ammattilaisen reaktiota 

ja voi siksi pelätä seksuaalisesta väkivallasta kertomista. Kysymällä ammattilai-

nen näyttää uhrille, että väkivallasta voi puhua ja että ammattilaisena hän kestää 

kuulemansa. Ammattilaisen tulee myös ymmärtää trauman vaikutus uhriin, sillä 

trauma voi aiheuttaa epäjohdonmukaisuutta uhrin kertomaan ja lisäksi vaikuttaa 

siihen, miten uhri on vuorovaikutuksessa ammattilaisen kanssa. (Nipuli & Bild-

juschkin 2016, 26.) 

Nuoren ja ammattilaisen kohtaamisen perustana on nuoruusiän kehityksen ja 

psykologian ymmärtäminen sekä myönteinen asennoituminen ja aito välittämi-

nen. Ammattilaisen tulee kohdata nuori moralisoimatta, kärsivällisesti ja aikaa an-

taen. Keskustelussa tulisi käyttää avoimia kysymyksiä, jotta keskustelussa pääs-

täisiin syvemmälle. (Kosunen & Ritamo 2004, 88–89.) 

Seksuaalista väkivaltaa puheeksi otettaessa ammattilaisen tulee kysyä uhrilta 

hänen kokemuksistaan suoraan mutta hienotunteisesti. Ammattilaisen tulee tar-
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vittaessa avata seksuaalisen väkivallan muotoja, koska uhri ei välttämättä ym-

märrä, minkälainen toiminta täyttää seksuaalisen väkivallan kriteerit. Asiakkaan 

yksityisyys tulee taata kahdenkeskisenä keskusteluna rauhallisessa ympäris-

tössä. Asiakkaan turvallisuuden tunnetta tulee tukea, jotta uhri ei pääse trauma-

tisoitumaan uudelleen. (Nipuli & Bildjuschkin 2016, 27.) 

Kun väkivaltaan ja hyväksikäyttöön puututaan ajoissa, pystytään ennaltaehkäi-

semään muita kasaantuvia ongelmia. Ammattilaisten mielestä koulutus ja kon-

sultaatiomahdollisuuksien puute hankaloittavat heidän työtään huomattavasti. 

Ammattilaiset kokevat seksuaalirikoksen uhrin kohtaamisen hyvin haastavana, 

sillä heillä ei ole tarvittavaa tietoa ja rohkeutta. (Kaukanen, Raijas, Silver & Val-

kama 2003, 11.) Aiempien tutkimusten mukaan terveydenhuollon ammattihenki-

löt kokevat haasteelliseksi kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdellun nuoren. He 

toivoisivat lisäkoulutusta sekä tietoa työnsä tueksi. (Vilkka 2011, 83.) 

Kouluterveyskyselyn tulokset vuosilta 2013–2015 näyttävät, kuinka moni nuori on 

kokenut seksuaalista väkivaltaa, joka oli tarkemmin jaoteltu maksun tarjoamiseen 

seksistä, seksiin panostamiseen tai pakottamiseen sekä vastentahtoiseen intii-

miin kosketteluun. Otos on vuonna 2013 opiskelevista lukiolaisista, peruskoulu-

laisista sekä ammattiin opiskelevista. Tarkkaa määrää opiskelijoista ei ole mai-

nittu. Alla olevasta kaaviosta näkyy seksuaalisen väkivallan väheneminen 2015 

vuoteen mennessä. Väheneminen on tapahtunut hyvin tasaisesti eri koulujen 

kohdalla. Tytöt ovat kokeneet poikia enemmän seksuaalista väkivaltaa. Ammat-

tioppilaitoksissa opiskelevat tytöt olivat kokeneet seksuaalista väkivaltaa muita 

tyttöjä enemmän. Ammattioppilaitosten tyttöjen kokema seksuaalinen väkivalta 

on kahdessa vuodessa laskenut reilu 10 prosenttia. Kysymysten vastausvaihto-

ehtoja muutettiin vuonna 2013, mikä voi vaikuttaa tuloksiin. (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2015.)  
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KUVA 1. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kouluterveyskyselyn tulokset sek-

suaalisen väkivallan kokemisesta vuosilta 2013–2015. (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos 2015). 

 

2.3 Terveydenhoitajien valmiudet puheeksiottoon ja tunnistamiseen 

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneen kohtaaminen ei vaadi erityis-

osaamista, vaan lämminhenkinen lähestyminen, avoin suhtautuminen ja ihmi-

senä ihmiselle oleminen ovat keskeistä yhteyden luomisessa. Vaikka tilanteen 

edetessä tarvitaankin tietoa ja erityisosaamista, on tärkeä muistaa ammatilli-

suus ja kunnioittaminen, jotka toimivat pohjana luottamukselle. On tärkeää, että 

uskotaan mitä kerrotaan ja ymmärretään kertojan kokemus ja tunteet. Ammatti-

laiselta ei välttämättä toivota viisaita sanoja ja ohjeita, vaan kuuntelua puhumi-

sen sijaan, läsnäoloa ja sanattoman tuen antamista. (Kallio 2015, 123, 128.) 

Uhrin olo voi oleellisesti helpottaa, jos ammattilainen käyttää esimerkiksi rais-

kauksesta puhuessaan rikosnimikettä. Ammattilaisen tulee antaa tietoa uhrille 

kriisin vaiheista sekä opettaa keinoja oireiden rauhoittamiseen. On tärkeää kar-

toittaa uhrin omia keinoja selviytyä vaikeista tilanteista ja käyttää niitä tässäkin 

tilanteessa jos mahdollista. Myös kokemusmuistojen läpikäynti on tärkeää, jos 
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se sillä hetkellä onnistuu, sillä muistot pyrkivät pinnalle jossain vaiheessa. Asi-

oista tulisi puhua neutraalisti ja suoraan. (Raiskaustukikeskus Tukinainen n.d. 

28–29, 33.) 

Kohdatessaan seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneen ihmisen tulisi 

ammattilaisen kysyä asiasta suoraan, pysyä läsnä, uskoa kuulemansa ja kestää 

se. Lisäksi ammattilaisen tulisi nähdä ihminen kokonaisena, tarjota apua aktiivi-

sesti, olla läsnä ja antaa aikaa. Ammattilaisen tulisi myös vaalia väkivaltaa ko-

keneen oikeuksia ja ylläpitää valoa ja toivoa. Ammattilaiselta vaaditaan paljon ja 

tämän vuoksi hänen tulee myös muistaa oma jaksaminen ja rajojen vetäminen, 

jotta hän jaksaa tehdä työtään hyvin. Hyvinvoiva työntekijä on asiakkaankin etu. 

(Kallio 2015, 145–155.)  

Diakonia-ammattikorkeakoulu kuvaa terveydenhoitajaa terveydenhoitotyön ja 

kansanterveystyön asiantuntijana. Terveydenhoitaja tukee ja auttaa ihmisiä hei-

dän terveytensä ja elämänsä hallinnassa elämän eri vaiheissa. Terveydenhoita-

jalta vaaditaan hyviä vuorovaikutustaitoja, itsenäistä päätöksentekokykyä, roh-

keutta puuttua eri asioihin sekä eläytymiskykyä. Opetussuunnitelmat on koottu 

niin, että ne kattavat mahdollisimman laajasti eri asiakaskuntia ja potilasryhmiä 

sekä antavat mahdollisimman monipuoliset lähtökohdat terveydenhoitajille tehdä 

työtään. Opetukseen kuuluu vaikeiden asioiden puheeksiottamisen harjoittelua, 

mutta harjoittelujen sekä työn esiin tuomat tilanteet opettavat käytännössä koh-

taamaan vaikeita asioita. (Diakonia- ammattikorkeakoulu n.d.) 

Terveydenhoitaja on velvoitettu tekemään lastensuojeluilmoitus sekä rikosilmoi-

tus poliisille, jos hän epäilee alle 18-vuotiaan joutuneen seksuaalirikoksen koh-

teeksi. Rikoksen tapahtuma-ajalla ei ole väliä, ilmoitus tulee tehdä joka tapauk-

sessa. Jos rikos on juuri tapahtunut, tulee toimia nopeasti, jotta poliisi voi avata 

tutkinnan mahdollisimman nopeasti. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

20.10.2015.) 

Kynnys tehdä lastensuojelu- ja rikosilmoitus madaltui lastensuojelulain tarkentu-

misen jälkeen vuonna 2015. Tutkimusten mukaan viranomaiset ovat aiemmin 

epäröineet tehdä ilmoitusta, koska ovat pohtineet mahdollisia seurauksia. Nyky-

ään ilmoituksen tekemiseen riittää kertomus asiasta, erillistä näyttöä ei tarvitse 

olla. (Tuominen & Ellonen 2015, 979–980.) 
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2.4 Opiskeluterveydenhuolto toisen asteen oppilaitoksissa 

Opiskeluterveydenhuollossa niin lukiossa kuin ammattikoulussakin terveydenhoi-

taja tapaa ensimmäisen vuoden opiskelijoita terveystarkastusten merkeissä. Ter-

veystarkastuksen tekeminen voi olla ainoa kerta, jolloin terveydenhoitaja tapaa 

opiskelijoita, jos opiskelijalla ei ole muuta hoidon tarvetta. Terveydenhoitajilla on 

terveystarkastuksen apuna terveyskysely, joka lähetetään opiskelijalle täyden-

nettäväksi opintojen alussa. Terveyskyselyyn on koottu kysymyksiä esimerkiksi 

opiskelijan elintavoista, päihteiden käytöstä, koulumenestyksestä, mielialasta, 

sairauksista sekä seksuaalisuudesta. Kysymysten tarkoituksena on saada laaja 

kuva opiskelijan terveydestä sekä saada myös opiskelija itse pohtimaan omaa 

terveydentilaansa ja elämäntilannettaan. Vastausten perusteella määritetään kii-

reellisyys päästä terveystarkastukseen. (Helsingin kaupunki n.d.) 

Kysymykset ohjaavat terveydenhoitajaa käymään huolellisesti läpi kaikki aihe-

alueet, jos lomaketta käytetään kyselyn tukena. Terveystarkastuslomakkeen lo-

pussa sekä ehkäisyn aloituslomakkeessa on opiskelijan seksuaalisuuteen liittyviä 

kysymyksiä, joilla selvitetään esimerkiksi ehkäisyn tarvetta, mahdollisia opiskeli-

jaa mietityttäviä asioita sekä mahdollista seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemista. 

(Liite 7 & 8.) 

 

2.5 Seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy 

Seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyssä auttaa asiasta keskustelemi-

nen, asian tiedostaminen ja käsitteleminen. Seksuaalista kaltoinkohtelua on 

aina tapahtunut, eikä sitä voida täysin ennaltaehkäistä. Lapsia ja nuoria voidaan 

ohjata tunnistamaan seksuaalista kaltoinkohtelua ja sitä kautta suojelemaan it-

seään paremmin. Niin kutsutut turvataidot voivat ehkäistä seksuaalisen kaltoin-

kohtelun kohteeksi joutumista. Turvataidoilla tarkoitetaan nuoren koskematto-

muuden rajojen ja oikeuksien sekä nuoren itsesuojelun vahvistamista hämmen-

tävissä tilanteissa. Tätä kautta nuori ymmärtää kunnioittaa omiaan ja toisen ra-

joja ja osaa tarvittaessa hakea apua. (Brusila, Hyvärinen, Kallio, Porras & Sand-

berg 2009, 126–127.) 



14 

 

Nuoren tulisi ymmärtää, mitä seksuaalisella itsemääräämisoikeudella tarkoite-

taan. Seksuaalinen itsemääräämisoikeus tarkoittaa, että nuorella on oikeus 

päättää omasta kehostaan ja seksuaalisuudestaan. Seksin tulisi olla nautitta-

vaa, ei pelottavaa tai ahdistavaa. Nuori voi milloin vain keskeyttää seksin, jos 

siltä tuntuu. Nuorella on myös velvollisuus lopettaa, jos kumppani niin tahtoo. 

(Nettitukinainen n.d.) 

On tärkeää, että lapsi tai nuori kokee itsensä arvokkaaksi, jotta hän kokee puo-

lustautumisen ja avun hakemisen kannattavaksi. Vanhemmilla on tärkeä rooli 

keskustella lapsensa tai nuorensa kanssa vaikeista asioista, jotta hän kokisi tar-

vittaessa helpommaksi lähestyä omia vanhempiaan tai luotettavaa aikuista. 

Näin lapsi tai nuori oppii, että on hyvä kertoa jos jokin asia, tilanne tai toisen 

henkilön käyttäytyminen hämmentää. On tärkeää korostaa lapsen tai nuoren 

oman turvallisuudentunteen ja valmiuksien kuuntelemista sekä riskitilanteiden 

karttamista kaikissa ikävaiheissa.  (Brusila ym. 2009, 126–127.) 

 

2.6  Seksuaalinen kaltoinkohtelu internetissä 

Suurin osa lapsista ja nuorista viettää aikaa säännöllisesti internetissä. Interne-

tissä on helppo luoda uusia kontakteja ja saada tietoa uudella tavalla. Interne-

tissä kuitenkin piilee riskejä, joita lapset ja nuoret eivät välttämättä tiedosta tai 

osaa varoa. Internetin käyttömahdollisuuksien laajetessa voi myös rikollinen toi-

minta lisääntyä. Nuoret voivat joutua seksuaalisen kaltoinkohtelun uhriksi niin 

oman ikäisten kuin aikuisenkin taholta. Kaltoinkohtelija voi tavoittaa kohteensa 

internetissä helposti. Lapsi tai nuori voi lisäksi eksyä vääränlaisille sivustoille, 

kuten seksisivustoille sekä pornografisiin aineistoihin. Nuorille tarkoitetut sivus-

tot mahdollistavat myös kaltoinkohtelijan tutustumisen kohteeseensa. Jokainen 

voi keskustella keskustelupalstoilla ilman kuvaa ja näin ollen muuttaa identiteet-

tiään, mikä mahdollistaa rikollisen toiminnan. Kaltoinkohtelija voi hiljalleen tutus-

tua kohteeseensa väärällä identiteetillä pohjustaen mahdollista tapaamista tule-

vaisuudessa. (Brusila ym. 2009, 140–143.) Seksuaalinen kaltoinkohtelu voi 
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esiintyä internetissä esimerkiksi seksuaalisten kuvien lähettelynä tai niiden pyy-

telynä, pornografian katsomiseen houkutteluna, paljasteluna, masturboinnilla, 

lapsikauppana ja prostituutiona. (Pelastakaa Lapset Ry 2/2016 a.9.) 

Aikuisten ja vanhempien tulisi ohjata lasta tai nuorta keskustellen ja yhdessä 

pohdiskellen internetin käytön riskeistä. Aina ei kuitenkaan riitä, että nuorta va-

roittaa tuntemattomista aikuisista, koska nuori ei välttämättä ymmärrä aikuisen 

esiintymistä nuorena tai kyseessä voi olla yhteydenpito tuttuun aikuiseen. Jos-

kus tutulla aikuisella voi olla eri määränpää yhteydenpidolla kuin nuorella itsel-

lään ja kaltoinkohtelua suunniteltaessa luottamuksen rakentaminen ja vahvista-

minen ovat keskeisessä asemassa. Lapsi tai nuori saattaa jättää kertomatta ikä-

vistä kokemuksistaan internetissä, koska pelkää rangaistusta tai hänellä voi olla 

kova tarve itsenäistyä. Vanhemmat eivät voi kuitenkaan suojella lastaan rajoitta-

malla vaan luomalla luottamuksellinen ja avoin suhde lapseensa. (Brusila ym. 

2009, 140–143.) 

Nuorten kohdalla on hyvä muistaa, että vaikka 16 -vuotias saa lain mukaan päät-

tää seksuaalisesta käyttäytymisestään, ei hänen tarvitse sietää mitä tahansa. 

Seksin ostaminen alle 18 -vuotiaalta on rikos, samoin kuin sukupuolisiveellisyyttä 

loukkaavan kuvan levittäminen, valmistaminen ja hallussa pitäminen. Seksuaali-

nen hyväksikäyttö on iästä riippumatta aina rikos. (Pelastakaa Lapset Ry 2/2016 

b. 2.) 
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3. OPINNÄYTETYÖN TOTEUTTAMINEN 

 

3.1 Opinnäytetyön tarkoitus, rajaus ja tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa toisen asteen opiskeluterveydenhuol-

lon terveydenhoitajien valmiuksia tunnistaa ja ottaa seksuaalinen kaltoinkohtelu 

puheeksi opiskelijoiden kanssa. Tavoitteena oli myös selvittää terveydenhoitajien 

kokemus tietojensa ja taitojensa riittävyydestä seksuaalisen kaltoinkohtelun uhrin 

kohtaamiseen sekä mahdollisen lisäkoulutuksen tarve.  

Tutkimuskysymykset: 

1. Miten terveydenhoitajat kokevat valmiutensa puheeksiottaa seksuaalinen 
kaltoinkohtelu? 
 

2. Miten terveydenhoitajat voivat tunnistaa seksuaalisesti kaltoinkohdellun 
nuoren? 
 

3. Miten opiskeluterveydenhuoltoa voitaisiin kehittää seksuaalisen kaltoin-

kohtelun puheeksiottamisen ja tunnistamisen parantamiseksi? 

Opinnäytetyön tavoitteena ei ollut saada kokonaiskuvaa alueen terveydenhoita-

jien kokemuksista. Yleistettävän tiedon sijaan haettiin kokemuksia ja vinkkejä 

tunnistamisen ja puheeksioton kehittämiseen. 

 

 3.2 Yhteistyötaho 

Tutkimuspainotteinen opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä Nuorten Exitin sekä toi-

sen asteen opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien kanssa. Nuorten Exit 

aloitti vuonna 2010 Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana hankkeena ja toi-

minta vakinaistettiin vuoden 2014 alussa. Nuorten Exit tekee työtä nuorten sek-

suaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi. Nuorten Exit tarjoaa tietoa ja 

tukea seksuaalisen kaltoinkohtelun tilanteisiin 13–29 -vuotiaille nuorille. Pää-
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paino on ennaltaehkäisevässä työssä, jota tehdään muun muassa kouluissa, ver-

kossa, nuorten tapahtumissa ja jalkautumalla. Nuorten Exit tarjoaa matalan kyn-

nyksen palvelua nuorille, kouluttaa ja konsultoi ammattilaisia seksuaalisen kal-

toinkohtelun kysymyksissä sekä tiedottaa ja vaikuttaa yhteistyössä muiden toimi-

joiden kanssa. (Nuorten Exit. n.d.) 

Aiheen rajaus mietittiin Nuorten Exitin tarpeen mukaan, opiskelijan toiveet huo-

mioon ottaen sekä käyden läpi aikaisempia tutkimuksia. Opinnäytetyön aihe, toi-

sen asteen opiskeluterveydenhuollon terveydenhoitajien valmiudet kohdata sek-

suaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi joutunut nuori, on uusi näkökulma jo jonkin 

verran tutkittuun aiheeseen. Aiemmat seksuaalisesta kaltoinkohtelusta tehdyt 

opinnäytetyöt ovat käsitelleet kuntoutumisen, päivystyspoliklinikan ja lastensuo-

jelun näkökulmia. Pro gradu -töissä on keskitytty esimerkiksi lapsuudessa koe-

tusta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta selviytymiseen ja kuntoutumiseen sekä 

lapseen kohdistuvan seksuaalirikoksen rikosprosessiin. 

Opinnäytetyöprosessi käynnistyi palaverilla Nuorten Exitin kanssa loppuvuo-

desta 2015, jolloin määriteltiin tutkimusalue ja tavoitteet työlle. Tämän jälkeen 

tehtiin tutkimussuunnitelma, joka käytiin vielä sen hyväksymisen jälkeen läpi 

Nuorten Exitin kanssa. Keväällä 2016 haettiin työlle tutkimusluvat ja työstettiin 

teoriaosuutta työhön. Työtä luetutettiin Nuorten Exitillä kevään aikana kahdesti. 

Tutkimuslupien saamisen jälkeen huhti–toukokuussa toteutettiin haastattelut. Ke-

sällä ja alkusyksyllä keskityttiin kerätyn aineiston sekä teoriaosuuden työstämi-

seen. Pidimme palaverin Nuorten Exitillä elokuussa, jonka jälkeen työ lähetettiin 

yhteyshenkilölle sähköpostitse luettavaksi. Viimeinen palaveri pidettiin ennen 

työn esitarkastukseen jättämistä lokakuun lopussa 2016. Opinnäytetyö esiteltiin 

marraskuun puolessa välissä julkaisuseminaarissa, jonne myös Nuorten Exitin 

yhteyshenkilö osallistui. Julkistamisseminaarin jälkeen mahdollisten muutosten 

tekemisen jälkeen valmis opinnäytetyö palautetaan. Yhteistyö Nuorten Exitin 

kanssa jatkuu opinnäytetyön valmistumisen jälkeen kehittämistehtävän mer-

keissä. 
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3.3 Käytetty tutkimusmenetelmä 

Opinnäytetyö toteutettiin kvalitatiivisena eli laadullisena tutkimuksena, johon 

haastateltiin neljää Helsingin kaupungin toisen asteen opiskeluterveydenhuol-

lossa työskentelevää terveydenhoitajaa. Haastattelujen lisäksi tietoa kerättiin ko-

timaisista ja kansainvälisistä verkko- ja kirjalähteistä. 

Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on arvioida laatua ja tehokkuutta sekä kehit-

tää näitä. Terveydenhuoltoa koskevassa laadullisessa tutkimuksessa arvioidaan 

yleensä hoitoa ja erilaisia interventioita. Laadullinen tutkimus vastaa kysymyksiin 

mitä, miten ja miksi. Näin saadaan esiin vahvuudet, heikkoudet ja hyödyt. (Hollo-

way 2008, 195.) 

Laadullisen tutkimuksen aineisto voidaan kerätä havainnoimalla, haastattele-

malla, kyselyn kautta sekä kartoittamalla teoriatietoa. Joustavuus on haastattelu-

tutkimuksen etu, sillä haastattelija voi vielä haastattelutilanteessa tarvittaessa 

toistaa kysymyksiä ja selventää jotakin. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 71–73.) 

Tutkimusmenetelmäksi valikoitui haastattelu, sillä haastateltavilla oli vapaus ker-

toa kokemuksistaan ja tiedoistaan, aihetta oli tutkittu vähän, haastateltavan il-

meet ja eleet haluttiin nähdä sekä haluttiin saada monitahoisia vastauksia. Haas-

tattelu antoi myös mahdollisuuden syventää ja selventää saatavia tietoja sekä 

pyytää perusteluja ja kysyä tarvittaessa lisäkysymyksiä, varsinkin, koska ky-

seessä oli arka ja vaikea aihe. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 205–206.) 

Haastattelumuotona oli puolistrukturoitu haastattelu, sillä näin saatiin kerättyä tie-

toa laajemmin. Haastattelujen kautta pystyttiin parhaiten kartoittamaan tervey-

denhoitajien valmiuksia ja osaamista. Haastattelu toteutettiin yksilöhaastatteluna 

ennalta laaditun haastattelurungon pohjalta. Puolistrukturoidulle haastattelulle 

ominaista ovat yksiselitteiset haastattelukysymykset, jotka on rajattu selkeiksi, ei 

liian johdatteleviksi kysymyksiksi. Apukysymysten lisääminen on mahdollista tar-

peen mukaan. Puolistrukturoidussa haastattelussa haastattelija voi tarvittaessa 

tarkentaa jotakin kysymystä tai lisätä jotakin. Vaikka kysymyksissä voi olla vaih-

telua, eikä kysymysjärjestyksen tarvitse pysyä samana, keräävät kysymykset kai-

ken tarvittavan tiedon antaen haastateltavalle aikaa ja tilaa muodostaa ajatuk-

sensa sekä jakaa esille nousseet ajatukset ja tunteet. (Holloway 2008, 135). 
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Haastattelemalla neljää terveydenhoitajaa pyrittiin saamaan selville heidän koke-

muksiaan siitä, millaisia valmiuksia heillä on tunnistaa ja ottaa puheeksi nuoriin 

kohdistuva seksuaalinen kaltoinkohtelu. Lisäksi haluttiin selvittää, millaisia koke-

muksia heillä on tunnistamisesta ja puheeksiotosta sekä millaisina he kokevat 

valmiutensa, vaikka heillä ei olisi kokemusta entuudestaan. Haastattelukysymyk-

set ovat liitteenä (Liite 3). 

 

3.4 Aineiston keruu 

Terveydenhoitajien haastattelujen tekemiseen haettiin tutkimusluvat Helsingin 

kaupungilta, sillä haastattelut toteutettiin Helsingissä. Haastatteluun osallistuneet 

terveydenhoitajat koottiin kaupungin terveysviraston kautta. Haastateltaviksi va-

littiin kaksi ammatillisissa oppilaitoksissa sekä kaksi lukiossa työskentelevää ter-

veydenhoitajaa, jotta saataisiin mahdollisimman monipuolisia näkemyksiä. Ter-

veysviraston kautta saadut yhteyshenkilöt valitsivat työhön sopivat haastatelta-

vat. Tutkimusluvan saamisen jälkeen haasteltaville lähetettiin saatekirje sekä 

suostumusasiakirja, joka allekirjoitettiin ennen haastattelua paikan päällä (Liite 1 

& 2). Haastattelut nauhoitettiin ja litteroitiin. Jokainen haastateltava haastateltiin 

erikseen ennakolta sovitussa paikassa. Haastattelut ovat salassa pidettävää tie-

toa, minkä vuoksi haastattelu järjestettiin rauhallisessa ja suojaisessa tilassa. 

Haastateltavien anonymiteetti säilyy koko tutkimusprosessin läpi. Nauhoitteet tu-

livat ainoastaan opinnäytetyön tekijän kuultaviksi ja vain kyseistä tutkimusta var-

ten. Nauhoitetut haastattelut poistettiin heti litteroimisen jälkeen. Haastateltavilta 

pyydettiin erikseen myöntymykset haastatteluun. Työssä ei mainita haastatelta-

vien henkilötietoja. Halutessaan haastateltava olisi voinut missä vaiheessa ta-

hansa keskeyttää haastattelun tai muutoin perua osallistumisensa tutkimukseen.  

Opinnäytetyön tutkimustiedon pohjalta on tarkoitus tuottaa yhteistyössä Nuorten 

Exitin kanssa opaskirja nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiottami-

sesta opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajien kouluttamisen tueksi. Opas-

kirja tehdään terveydenhoitajakoulutukseen liittyvänä kehittämistehtävänä ke-

väällä 2017. Haastatteluin kerätty aineisto ei ole yleistettävää tutkimustietoa, sillä 

haastateltuja oli vain neljä. Aineisto toimii taustamateriaalina oppaan tekemiselle. 
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Haastattelujen kautta oli tarkoitus kerätä asiantuntijoiden kokemuksia ja ajatuksia 

nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiottamisesta kouluter-

veydenhuollon kehittämisen tueksi. 

 

3.5 Aineiston analysointi 

Aineiston analysoimiseen käytettiin induktiivista sisällönanalyysiä eli aineistoläh-

töistä analyysia.  Aineistolähtöinen analyysi koostuu kolmesta osasta; aineiston 

pelkistämisestä, sen ryhmittelystä sekä teoreettisten käsitteiden luomisesta. 

(Tuomi & Sarajärvi 2013, 108–109.) 

Haastattelujen litteroinnin jälkeen kaikkien litteroidut vastaukset kerättiin haas-

tattelukysymysten alle. Tämän jälkeen vastauksista silmäiltiin eroavaisuuksia ja 

yhtäläisyyksiä. Pelkistämisvaihe koostui siitä, että esille nousseista asioista teh-

tiin muistiinpanoja, jotka koettiin olennaisimmiksi työn kannalta ja näin epäolen-

naisimmat asiat karsittiin pois. Muistiinpanojen jälkeen aineistoa lähdettiin ryh-

mittelemään yhdistelemällä yhtenevät pelkistetyt ilmaisut alaluokkiin. (Kuvio1.) 

Alkuperäinen ilmaus 

Jotenkin sitä vaan luottaa sitte siihen tunteeseen mitä se nuori kertoo 

että, miten se on vuorovaikutuksessa ja miten hän vastaa ja ja tota jotenki 

se kokonaisuus ehkä niissä sen nuoren tilanteessa. 

 

Pelkistetty ilmaus 

Nuoresta välittyvä tunne ja kokonaisuus 

 

Alaluokka 

Nuoren ”lukeminen” 

KUVIO 1. Esimerkki pelkistämisestä ja luokittelusta 
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Alaluokkien pohjalta lähdettiin muodostamaan yläluokkia, joiden pohjalta teemat 

hahmottuivat tulososion jaottelua varten. Teemojen pohjalta koottiin vastaukset 

tutkimuskysymysten alle. Teemoiksi valikoituivat kaltoinkohtelun muodot, tun-

nistaminen, puuttuminen, työntekijöiden omat valmiudet, työntekijöiden ajatuk-

set ennaltaehkäisystä sekä lisätiedon tarve. Yläluokkien pohjalta muodostettiin 

yhdistäviä luokkia, joiden pohjalta tehtiin lopullinen kuvaus. Lopullinen kuvaus 

vastasi tutkimuskysymyksiin. Alaluokkien muodostumista yläluokiksi ja siitä yh-

distäviksi luokiksi on avattu kuvioin. Kuviot ovat liitteinä. (LIITTEET 4–6.)  

LIITE 4:ssä on avattu terveydenhoitajien valmiuksia seksuaalisen kaltoinkohte-

lun puheeksi ottamiselle. Valmiuksia avattiin kaltoinkohtelun muodoilla ja työnte-

kijän valmiuksilla. Kaltoinkohtelun muodoista esimerkeiksi nostettiin nimittely ja 

raiskaus sekä internetissä tapahtuva kaltoinkohtelu. Työntekijöiden valmiudet 

koostuivat työryhmän tuesta, lisäkoulutuksen tarpeesta, toimintamallien tar-

peesta, omalla persoonalla työskentelystä sekä nuoren luottamuksen saami-

sesta. (LIITE 4.)  

Haastateltujen valmiuksia tunnistaa seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori on ku-

vattu LIITE 5:ssä. Valmiudet jaettiin puuttumiseen ja tunnistamiseen. Puuttumi-

sesta nostettiin esille tunnistamisen vaikeus, ”tuntosarvien” käyttö sekä nuoren 

lukeminen. Tunnistaminen koostui tilanteen valitsemisesta, seurannasta sekä 

sukupuolen vaikutuksesta puheeksi ottamiseen ja tunnistamiseen. (LIITE 5.)  

LIITE 6:ssa on kuvattu haastateltujen ajatuksia opiskeluterveydenhuollon kehit-

tämisestä. Esille nousivat ennaltaehkäisyn ja lisätiedon tarve. Ehkäisevinä toi-

menpiteinä toimisivat teemapäivät, opiskelijoiden vaikutusvallan lisääminen, 

rennot keskustelut sekä eri kommunikointiväylät terveydenhoitajan tavoitta-

miseksi. Lisätiedon saamista tukisivat lisäkoulutukset esimerkiksi internetissä 

tapahtuvasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta sekä työparityöskentely. (LIITE 

6.) 
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4. TULOKSET 

 

4.1 Miten terveydenhoitajat kokevat valmiutensa puheeksiottaa seksuaali-

nen kaltoinkohtelu? 

Helsingin toisen asteen oppilaitoksissa työskentelevät haastatellut terveyden-

hoitajat avasivat valmiuksiaan seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiottami-

selle. Valmiuksia avattiin kaltoinkohtelun muodoilla ja työntekijän valmiuksilla.  

 

Kaltoinkohtelun muodot 

Haastatelluista 1 ja 4 työskentelevät ammattikouluissa ja 2 sekä 3 työskentelevät 

lukioissa. Jokainen oli työssään kohdannut muutaman seksuaalisesti kaltoinkoh-

dellun nuoren. Osa haastatelluista jakoi seksuaalisen kaltoinkohtelun lievempiin 

ja vaikeimpiin muotoihin. Lievempiä muotoja oli enemmän. Viheltely ja nimittely 

tuotiin esille yleisimpinä. Vaikeimpia tapauksia kuten raiskaus oli osunut kahden 

haastateltavan kohdalle, mutta nämä olivat tapahtuneet jo aikaisemmin ja ne oli 

myöskin tuolloin käsitelty. 

Haastateltujen kohdalle ei ole osunut monta kaltoinkohtelutapausta, mutta vaih-

telua on kuitenkin ollut. Haastateltava 1 toi esille koulunsa miesvaltaisuuden ja 

mainitsi ”homottelun”, jonka hän kertoo olevan hänen koulussaan arkipäivää ja 

tuskin kenenkään mielestä luettavissa seksuaaliseksi kaltoinkohteluksi. Hänen 

mielestään tähän olisi vaikeaa puuttua, vaikka koulussa on muuten hyvät käytän-

teet seksuaaliseen kaltoinkohteluun puuttumiseen. Tyttöjä on kyseisessä kou-

lussa vähemmän, jonka vuoksi haastateltavan mukaan tyttöihin kohdistuvaan ni-

mittelyyn ja viheltelyyn puututaan napakammin. 

Haastateltavat 2 ja 4 kokivat, että raiskauksen kohteeksi joutunut nuori on haas-

tavampi kohdata. Haastateltava 2 kohdalle on osunut raiskaustapaus ja sen kä-

sittely sekä selvittely on ollut laajempaa ja näin haastavampaa. Haastateltava 4 

kohdalle ei raiskaustapausta ole osunut, joten hänen on vaikea sanoa, millaisia 
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ajatuksia tilanne herättäisi, mutta ajatuksen tasolla hän kokee sen haastavam-

maksi. Keskusteltaessa muista seksuaalisen kaltoinkohtelun muodoista hän koki 

oman suhtautumisensa aika neutraaliksi ja hän pyrkii antamaan neutraalin kuvan 

myös opiskelijalle. 

 

..sit yrittää vaan ottaa sen neutraalisti sen asian ja sillai hyväksyvästi 

ja niinku silleen että ei mitenkään syyllistävästi, tai että niinku näin 

että kuulee asen asian ja tarjoo tukee ja että kiittää aina että kiitos 

että kerroit. 

   

Kaikki haastatellut toivat esille internetissä tapahtuvaan seksuaaliseen kaltoin-

kohteluun puuttumisen haastavana. Heillä ei mielestään ole tarpeeksi ymmär-

rystä internetistä, jotta pystyisi riittävän hyvin asiaan puuttumaan. Haastateltava 

3 nosti esille väärällä identiteetillä internetin keskustelupalstoilla esiintyvät henki-

löt. Nämä tilanteet ovat hankalia, sillä netissä yhteydenpito voi jatkua pidempään-

kin osapuolten tapaamatta kasvotusten ja kiintymyssuhde voi kehittyä pitkälle. 

Haastateltava 3 pohti lisäksi, kuinka paljon opiskelijoilta jää ottamatta netissä ta-

pahtuva seksuaalinen kaltoinkohtelu puheeksi, jos terveydenhoitajakaan ei sitä 

vastaanotolla esille nosta. 

 

Itse en oo missään facebookeissa ja tota en sillä tavalla käy aktiivi-

sesti niinku itekään siellä, niin jotenkin mä en varmaan osaa myös-

kään sitä niin aktiivisesti ottaa jotenkin oikeesti puheeks, et varmasti 

on menny ohi niitä jotka on jotain sellasta kokenu.. 

 

Suurin osa haastateltujen kuulemista tapauksista oli vanhempia tapauksia, jotka 

oli jo jossain toisessa elämänvaiheessa käsitelty, mutta ne nousivat uudelleen 

esiin vastaanotolla. Useimmiten kaltoinkohtelu tulee heidän mukaansa esille ky-

symällä, harvoin spontaanisti. Haastateltujen mukaan terveystarkastuslomak-
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keen läpikäynti sekä ehkäisyn aloitukset ovat tilanteita, joissa seksuaalisen kal-

toinkohtelun kokeminen tulee useimmiten esille ja näissä tilanteissa aiheesta on 

helpompi keskustella. Terveystarkastuslomake koetaan yleisesti hyväksi työväli-

neeksi puheeksiottamiseen. Kaikki haastatelluista käyttävät terveystarkastuslo-

maketta apunaan. Lomakkeessa on kysymys: ”Oletko koskaan kokenut seksu-

aalista häirintää tai väkivaltaa?”  

Haastateltava 3 kertoi kysyvänsä kyseisen kysymyksen joka kerta. Kysyessään 

hän seuraa opiskelijan ilmettä ja reaktiota. Hän uskoo että seksuaalisesta kaltoin-

kohtelusta kysyminen hätkähdyttää jollain tavoin kohteeksi joutunutta vielä vuo-

sien jälkeenkin. Joskus opiskelijat saattavat myös epäröidä vastatessaan, jolloin 

haastateltava vielä esittää tarkentavia kysymyksiä ja joskus sieltä tulee esille sek-

suaalista kaltoinkohtelua. Lopuksi haastateltava käy vielä uudestaan läpi kysy-

mykset ja pyytää opiskelijaa tarvittaessa lisäämään jos jotain tulee mieleen. Näin 

hän kokee tekevänsä kaiken tarvittavan ja näyttävän opiskelijalle, että seksuaali-

sesta kaltoinkohtelusta puhuminen on tärkeää ja että siihen halutaan puuttua. 

 

Ja sit joskus siellä on sana et en oikeastaan, niin sitten tartun joka 

ikinen kerta siihen, kysyn et mitä tarkoittaa, mitä piilee sanan oikeas-

taan takana. Kun se ei oo selkeä ei. 

..niin tilaisuuden pyrin antamaan, mutta en mä tiedä kuinka enempää 

syväluotaavampaa se vois sit olla. 

 

Haastateltava 4 aloittaa keskustelun kysymällä opiskelijan positiivisista ja nega-

tiivisista seurustelusuhteista ja kokemuksista. Lisäksi hän kysyy onko netissä tul-

lut esille tilanteita, jotka olisivat ahdistaneet tai jääneet mietityttämään. 

 

Työntekijän omat valmiudet 
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Haastateltujen kouluilla ei ole käytössä minkäänlaista hoitoketjua tai strukturoitua 

mallia, jonka mukaan edetä. Kaikki haastatellut toivat esille työryhmän tuen tär-

keyden. Työryhmään kuuluu terveydenhoitajan lisäksi kuraattori, opinto-ohjaaja, 

psykologi sekä joskus lääkäri. Myös ryhmän ohjaaja voi olla mukana, jos hän on 

tietoinen opiskelijan tilanteesta. Jokainen kertoi helposti ottavansa yhteyttä jo-

honkin tai useampaan työryhmän jäseneen, jos kokee tarvetta lisätuelle. Haasta-

tellut arvioivat kuitenkin ensin tilanteen sekä ottavat huomioon myös opiskelijan 

kokemuksen ja tarpeen ja kunnioittavat sitä. Haastatellut kertoivat kokemuksen 

ja oman persoonan vaikuttavan puheeksioton valmiuksiin. Kellään ei ole taustalla 

erityistä koulutusta. Yksi haastatelluista oli käynyt lyhyitä kursseja. Jokainen 

haastatelluista toi esille oman tuen tarjoamisen ja kuuntelemisen, mutta kaikki 

korostivat, että jatko on oppilaasta itsestään kiinni. 

 

Et jos nuori haluu mulla käydä niin tottakai mä annan uuden ajan mut 

jos menee vaikka psykologille tai psykiatriselle sairaanhoitajalle niin 

sitte niitä vois tarjota ja sit mahollisesti koululääkäriä jos ois tarvetta 

niinku jatkoon vielä lähettää niin.. 

 

Puolet haastatelluista oli sitä mieltä, että on hyvä muistaa oma osaaminen ja aut-

taa sen sallimissa rajoissa, mutta osata myös ohjata opiskelija eteenpäin sopi-

valle asiantuntijalle eikä ottaa kaikkea vastuuta opiskelijan auttamisesta itse. 

Haastateltava 1 koki, että joskus on parempi, että opiskelija käsittelee asiaa vain 

yhden työryhmän jäsenen kanssa tai useamman kanssa erikseen. Tilanne, jossa 

koko työryhmä kokoontuisi yhdessä pohtimaan opiskelijan tilannetta, voisi olla 

liian ahdistava opiskelijalle. 

Puolet haastatelluista muistutti, että varsinkin raiskaustapauksissa tulee pohtia 

rikos- sekä lastensuojeluilmoituksen tekemistä ja yhteydenottoa vanhempiin riip-

puen opiskelijan iästä ja mielipiteestä asiaan. 
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Haastateltava 4 koki seurannan tärkeänä, jos se sopii opiskelijalle. Hän kertoi 

saattavansa esimerkiksi soittaa opiskelijalle jonkin ajan kuluttua vastaanotto-

käynnistä, jossa aihetta on käsitelty, ja kysyä haluaisiko opiskelija tavata vielä 

uudestaan. Hänestä on tärkeää pilkkoa asian käsittely useaan kertaan, jotta opis-

kelija ei koe, että hänen täytyy pystyä käymään kaikki asiat läpi yhdellä tapaa-

miskerralla. Näin opiskelijalle tulee olo, että hänen asioistaan välitetään ja häntä 

halutaan auttaa. 

Kolme haastatelluista koki valmiutensa hyviksi puheeksioton näkökulmasta. He 

korostivat kohtaamisen, luottamuksen saamisen sekä omalla persoonalla työs-

kentelemisen merkitystä. 

Haastateltava 1 ei kokenut valmiuksiaan riittäviksi seksuaalisen kaltoinkohtelun 

puheeksiottamiseen, vaikka hän koki pystyvänsä keskustelemaan helposti 

muista haastavista aiheista. Tähän hän toivoisi selkeää ohjeistusta. Hän kokee 

tiedon etsimisen ja toimivan verkoston löytämisen haastavaksi, sillä seksuaalisen 

kaltoinkohteluun liittyen ei ole selkeitä toimintaohjeita.  

 

En, en koe kylläkään. Ihan siis puheeksottaminen on semmonen että 

ei omat valmiudet oo kumminkaan varmaan kaikista parhaimmat. Ja 

sitten ihan jos niinkun tullaan siihen kohtaan että jotain on tapahtunut 

niin kyl mä siinä kohtaa tartten monta kertaa apua. 

 

Lisäksi hän kokee kysymyksen ”oletko kokenut seksuaalista kaltoinkohtelua?” 

vaikeaksi, sillä hän joutuu pakottamaan itsensä tätä kysymään. Haastateltava 1 

toi lisäksi esille eroavaisuudet suhtautumisessa seksuaaliseen kaltoinkohteluun 

ammattilaisena ja arjessa. Hän pohti myös, että jos seksuaalinen kaltoinkohtelu 

nousee vain harvoin esille vastaanotolla tai terveydenhoitaja kysyy sitä harvoin, 

ei asiasta kysymiseen tai siihen liittyvään ohjaukseen tule rutiinia eikä varmuutta. 
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Meillä monia asioita harjoitellaan ottamaan puheeksi ja meist on tullu 

aika taitavia ottamaan puheeks huumeitten käyttöö ja alkoholin käyt-

töö ja tämmöstä, niin tästä ei oo oikein vielä semmosta niinkun millä 

mä asetan ne mun sanani ja miten mä kysyn sen. 

 

 

4.2 Miten terveydenhoitajat voivat tunnistaa seksuaalisesti kaltoinkohdellun 

nuoren? 

Haastatellut terveydenhoitajat kuvasivat seksuaalisesti kaltoinkohdellun nuoren 
tunnistamista puuttumisen ja tunnistamisen piirteillä.  

 

Tunnistaminen 

Kaikki haastatellut kokivat että kaltoinkohdeltua nuorta ei voi heti tunnistaa mis-

tään, koska kellään ei ole valmiiksi ”leimaa otsassa”.  

Haastateltava 2 sanoi, että joskus opiskelija voi tulla vastaanotolle pahoinpidel-

tynä ja mustelmilla, mutta tämä on hyvin harvinaista. Jokainen haastatelluista 

painotti ”tuntosarvien” käyttöä ja niihin luottamista havainnoidessaan opiskelijaa. 

Jokainen haastateltu koki pystyvänsä jonkin verran aistimaan ja lukemaan opis-

kelijaa, mutta se on silti haasteellista. Jokainen heistä pyrkii epäilyksen herätessä 

selittämään hyvin, miksi hänellä on opiskelijasta huoli ja jättämään oven aina 

auki, että oppilas voi palata milloin vain juttelemaan asiasta. Kaikki kokivat haas-

teelliseksi saada yhdellä kerralla asiaa puheeksi ja luottamusta aikaiseksi, jos 

opiskelija ei tuo sitä itse mitenkään esille. 

 

..Mutta ei oo olemassa mitään sellasta, että mä tietäisin että ovesta 

kun joku kävelee että, ei. Tätä työtä pitkään tehneenä niin jokin ver-

ran tietysti niinku aistii siitä opiskelijasta jotakin, mutta ei siihen oo 

mitään sellasta että ei se tule sieltä silleen vaatteet revittynä tai 
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naama mustelmilla tai, voi niinkin olla ja on joskus ollutkin jotain, 

mutta ei. 

Terveystarkastuksen yhteydessähän se vaatii sen luottamuksen, lu-

kiossa siis täällä on niin paljon opiskelijoita ja se voi olla se yks ainut 

kohtaaminen. 

 

Haastateltava 4 pyrkii luottamaan tunteeseen, joka opiskelijasta herää ja peilaa 

sitä opiskelijan tilanteeseen ja siihen, miten hän on vuorovaikutuksessa. Tarvit-

taessa terveydenhoitaja varaa opiskelijalle uuden ajan, jolloin opiskelija voi tulla 

juttelemaan asiasta tarkemmin rauhassa. Hän pyrkii saamaan opiskelijasta ko-

konaiskuvan kysellen vahvuuksista, voimavaroista ja luonteenpiirteistä. Näin 

hän pyrkii kartoittamaan asioita, joista hän voisi tarkemmin keskustella opiskeli-

jan kanssa ja tukea häntä jatkossa, esimerkiksi itsevarmuuden vahvistamisessa 

ym. Hän pyrkii tätä kautta vahvistamaan opiskelijaa, jotta tämä pystyisi ehkä 

välttämään tilanteita, joissa saattaisi kohdata seksuaalista kaltoinkohtelua. 

 

Jotenkin sitä vaan luottaa sitte siihen tunteeseen mitä se nuori ker-

too että, miten se on vuorovaikutuksessa ja miten hän vastaa ja ja 

tota jotenki se kokonaisuus ehkä niissä sen nuoren tilanteessa. 

 

Puuttuminen 

Haastateltava 1 painotti oikean tilanteen valintaa puheeksiottamiselle. Hänestä 

on tärkeää tehdä yhteistyötä opiskelijan kanssa tässä asiassa ja lukea tilannetta 

oikein. Hän koki, että voi traumatisoida opiskelijaa tai menettää tämän luotta-

muksen liiallisella asian vatvomisella, varsinkin jos lähtee liikkeelle kuuntele-

matta opiskelijan kokemusta ja toiveita asiasta. Hän koki vaikeaksi löytää ba-

lanssi siihen, että auttaa sitä joka sitä tarvitsee, mutta antaa tilaa sille, joka ei 

siinä kohtaa ole valmis vastaanottamaan apua. Haastateltava 1 nosti esille ns. 

”seksuaalisesti riskikäyttäytyjät”, joiden kohdalla herää ajatus, että mitä taustalla 
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on.  Häntä mietitytti niin kutsutut ”hiljaiset”, jotka tuovat työhön haastetta, koska 

he eivät välttämättä tuo kokemuksiaan esille, vaikka kysyttäisiin. 

Puolet haastatelluista koki seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteen sukupuolella 

olevan merkitystä. Nämä haastatellut työskentelevät miesvaltaisessa oppilaitok-

sessa, jossa omin sanoin pitävät tyttöjen puolta, koska heitä on luonnollisesti 

paljon vähemmän. Molemmat toivat myös esille, että pojat kokevat kaltoinkohte-

lua varmasti vähemmän kuin tytöt, mutta heiltä pitäisi kysyä asiasta samalla ta-

valla. Kaksi muuta haastateltua kokivat, ettei sukupuolella ole heille merkitystä 

heidän ottaessa seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksi. 

 

Mulla hirmu äkkiä kääntyy tää niinkun tyttöjen asiaks ja kun kum-

minkin pitäis pystyy näkemään myöskin se et täähän ei oo pelkäs-

tään tyttöjen juttu vaan tää on poikien maailmassakin tosi iso asia. 

 

Haastatelluista kaikki aloittavat ehkäisyjä tytöille, ja he kokivat ehkäisyn aloitta-

misen hyvänä tilaisuutena puhua seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Ehkäisyn 

aloittamisen yhteydessä täytetään lomake, jossa kysytään opiskelijan mahdolli-

sesti kokemasta seksuaalisesta häirinnästä. 

Yksi haastatelluista koki, että pojat ovat yleensä ujompia keskustelemaan sek-

suaalisuudesta. Hänen mielestä ujous monesti helpottuu, kun aluksi juttelee ai-

van muista asioista ja hiljalleen lähestyy aihetta. Kyseinen terveydenhoitaja on 

monesti näiden keskustelujen jälkeen saanut puheluita tai sähköposteja, joissa 

pojat ovat kysyneet jotain henkilökohtaisempaa. Tämä väylä selkeästi toimii 

kasvotusten keskustelua paremmin. Näitä keskusteluja on myöhemmin voitu 

jatkaa kasvotustenkin, kun terveydenhoitaja on tavoittanut pojat ja pyytänyt 

heitä keskustelemaan enemmän aiheesta. Näin keskustelun aloittaminen on ol-

lut helpompaa, koska siitä on jo ennakkoon juteltu. 
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4.3 Miten opiskelijaterveydenhuoltoa voitaisiin kehittää seksuaalisen kal-

toinkohtelun puheeksiottamisen ja tunnistamisen parantamiseksi? 

Opiskelijaterveydenhuollon kehittämisestä haastatellut terveydenhoitajat nosti-
vat esille ennaltaehkäisyn ja lisätiedon tarpeen.  

 

Työntekijöiden ajatukset ennaltaehkäisystä 

Haastattelujen kautta nousi esille ajatuksia teemapäivistä, joissa voitaisiin käsi-

tellä seksuaalisuutta ja samalla seksuaalisen kaltoinkohtelun muotoja. Erilaisia 

teemapäiviä oli ollut aiemmin, mutta ei suoranaisesti seksuaalisesta kaltoinkoh-

telusta. Puolet haastatelluista pitivät tärkeänä sitä, että opiskelijoilla olisi mahdol-

lisuus osallistua ja pohtia itse mikä luokitellaan seksuaaliseksi kaltoinkohteluksi 

ja mikä ei. Näin opiskelijat ymmärtävät paremmin asian vakavuuden eivätkä ai-

noastaan noudata muualta tulleita sääntöjä. 

 

..semmoset porukan yhteiset säännöt mitkä lähtis niistä nuorista ites-

tään.. 

Sillon kun se lähtee sieltä yhteisöstä itestään sellainen tahtotila et 

tää on se mitä me halutaan niin sillonhan se on huomattavasti vah-

vempaa kuin se et se on vaan päältäpäin sanottu et näin ei saa tehä. 

 

Yksi haastatelluista nosti esiin ryhmän merkityksen rennomman keskustelun ai-

kaansaamiseksi. Esimerkiksi opiskelijoiden tapaaminen ja jututtaminen vaikka 

aamukahveilla tai kondomien jakaminen voi johtaa hyvin avoimeen keskusteluun 

seksuaalisuudesta. Osa nuorista voi kokea kahdenkeskisen keskustelun tervey-

denhoitajan kanssa vieraaksi ja epämukavaksi. Tämän vuoksi ryhmässä ollessa 

kenenkään ei tarvitse olla välttämättä äänessä eikä tuoda omia kokemuksia 

esille, mutta voi turvallisesti havainnoida ja kuunnella muiden esille tuomia asioita 

ja tätä kautta mahdollisesti rohkaistua itsekin keskustelemaan. Lisäksi tämä ma-
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daltaa kynnystä mennä juttelemaan terveydenhoitajalle, koska hän on tehnyt it-

seään jo tutuksi ja näyttää esimerkillään kuinka luonnollista seksuaalisuus ja siitä 

puhuminen on. 

Yksi haastatelluista toi esille erilaiset väylät kommunikoida opiskelijoiden kanssa, 

jos kasvotusten keskustelu on hankalaa tai tuntuu epämukavalta. Esimerkiksi 

sähköposti, soittoaika tai ilmoitustaulun ”kysy seksistä”-palsta voisi toimia väy-

länä avata keskustelu seksuaalisuudesta tai seksuaalisen kaltoinkohtelun koke-

misesta. 

Lisätiedon tarve 

Kaikki haastatelluista toivoivat lisäkoulutusta. Yksi haastatelluista haluaisi koulut-

tautua seksuaalineuvojaksi tai seksuaaliterapeutiksi, koska kokisi sen lisäävän 

rohkeutta seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksi ottamiselle. 

Internet oli kaikille varsin tuntematon ja he kokivat, että he eivät pysty auttamaan 

nuoria, jotka kokevat seksuaalista kaltoinkohtelua netissä. Jonkin verran nuoret 

kuitenkin tuovat näitä tilanteita esiin vastaanotolla. Varsinkin sosiaalisessa medi-

assa tapahtuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun muotojen ymmärtämiseen haas-

tateltavat toivoivat tukea ja koulutusta. 

 

Tänä päivänä ne häirinnän muodot on niin niin laajat, et se ei oo pel-

kästään sitä että joku nyt niinku nimittelee täällä taikka tota kosket-

telee, vaan sit on koko tää nettimaailma ja koko tää kuvamaailma. 

 

Kaksi haastatelluista koki työparityöskentelyn kaikista hyödyllisimmäksi suunni-

teltaessa jatkoa seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneelle. Tällä het-

kellä terveydenhoitajat hakevat tukea esimerkiksi kuraattorilta, psykologilta tai 

lääkäriltä, mutta kokisivat tärkeäksi, että tulevaisuudessa olisi jokin nimetty työ-

pari, jonka puoleen voisi tarvittaessa kääntyä. 
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Haastattelujen lopussa, jolloin haastattelijat saivat vielä halutessaan lisätä jota-

kin, nousi esille toive erilaisista tukipalveluista ja nettisivuista, jotka olisivat hyö-

dyllisiä terveydenhoitajien käytettäviksi. Yksi haastatelluista ei ollut kuullut Nuor-

ten Exitistä aiemmin ja kertoi että tämän tyylisille palveluille olisi tarvetta ja tämän 

tyylisistä palveluista hän kaipaisi lisätietoja.  

Oman ammatillisuuden merkitys rankempien tapausten osuessa kohdalle nousi 

myös esille. Ammatillisuudella tarkoitetaan kuinka oma hätäännys tai reaktio ei 

tulisi näkyä opiskelijalle, varsinkaan jos opiskelija itse on paniikissa ja ahdistunut. 

Myös tässä työparityöskentelyn tärkeys korostuu. 

Yksi haastatelluista pohti, miksi hänen kohdalleen ei ole osunut niin monta kal-

toinkohdeltua nuorta. Hän pohti, ovatko hänen koulunsa nuoret säästyneet sek-

suaaliselta kaltoinkohtelulta vai eikö asia vain ole tullut esille. Lisäksi hän pohti 

koulunsa nuoria ja heidän elämäntyyliään. Hän erotteli ”hiljaiset” ja ”meneväm-

mät”. Hän pohti nuorten pukeutumisen sekä kokeiluhalun vaikutusta riskiin joutua 

seksuaalisen kaltoinkohtelun kohteeksi. 
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5. OPINNÄYTETYÖN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS 

 

Tutkimuksen luotettavuudella tarkoitetaan mittaustulosten toistettavuutta, eli ky-

kyä antaa ei-sattumanvaraisia tuloksia. Tutkimuksen pätevyydellä tarkoitetaan 

valitun tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä on tarkoitettu mitata. Tarkka 

selvitys tutkimuksen toteuttamisesta parantaa laadullisen tutkimuksen luotetta-

vuutta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2010, 231–232.)  

Opinnäytetyö koostuu teoriaosuudesta sekä haastattelututkimuksesta. Teoreet-

tinen viitekehys koottiin ennen haastatteluja ja sen pohjalta kirjoitettiin alusta-

vasti teoriaa. Teorian täydentäminen jätettiin tarkoituksella myöhemmäksi, 

koska koettiin, että teorian suunta kohdentuu vasta analysoinnin kautta noussei-

den pääasioiden myötä. Sensitiivisen aihealueen vuoksi haastattelujen kautta 

saatiin laajemmin tietoa työhön. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli haastatteluin kuvata terveydenhoitajien tietoa ja 

kokemuksia seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiotosta ja tunnistamisesta, ei 

saada yleistettävää tietoa. Opinnäytetyön tulosten pohjalta kootaan opaskirja 

kehittämistyönä terveydenhoitajien käyttöön keväällä 2017. Tähän tarkoituk-

seen haastattelututkimus oli sopivin, ja neljä haastattelua antoi tarpeeksi tulok-

sia. Jos olisi haluttu yleistettävää tietoa eikä jatkosuunnitelmaa työlle olisi, olisi 

tutkimuksen voinut toteuttaa esimerkiksi kyselytutkimuksena. Koska nuoriin 

kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiottamista on vähemmän tut-

kittu, valikoitui haastattelumuodoksi puolistrukturoitu haastattelu teemahaastat-

telun sijaan. Haastattelussa käytettyjä puolistrukturoituja kysymyksiä oli lopulta 

kymmenen. Kysymykset valikoituivat sen mukaan, että niillä saataisiin mahdolli-

simman laajoja tuloksia neljältä haastateltavalta. Ne ohjasivat keskustelua sopi-

vasti, antaen haastateltaville tilaa pohtia vastauksiaan. 

Tutkimusetiikkaan kuuluu tutkittavien suojaan ja aineiston hankkimiseen liittyviä 

kysymyksiä, tieteellisen tiedon vaikutuksia, soveltamista ja käyttöä koskevia ky-

symyksiä sekä tieteeseen liittyviä asioita. Eettisesti hyvällä tutkimuksella tarkoi-

tetaan taitojen, hyvien toimintatapojen sekä tieteellisten tietojen noudattamista 
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tutkimuksen aikana, kuin toimiessa osana tiedeyhteisöä ja ympäröivää yhteis-

kuntaa. Tutkijan tulee noudattaa tarkkuutta, rehellisyyttä ja huolellisuutta tutki-

mustyötä tehdessään, tallentaessaan ja esittäessään tuloksia sekä arvioides-

saan työtään ja tuloksiaan. (Kuula, Arja 2011, 24–25, 34.) Tutkimuksen eetti-

sellä kestävyydellä tarkoitetaan koko tutkimuksen aikaisia päätöksiä ja valintoja 

laadukkaan sekä luotettavan tutkimuksen aikaansaamiseksi. Tutkimussuunnitel-

man laatu, tutkimusasetelman sopivuus sekä raportoinnin onnistuvuus vaikutta-

vat olennaisesti koko työn eettisyyteen ja luotettavuuteen. (Tuomi & Sarajärvi 

2013, 127.) 

Haastateltavat saivat saatekirjeen ennen haastatteluja, jotta he tiesivät mistä on 

kyse. (Liite 1). Ennen haastattelua allekirjoitettiin vielä suostumusasiakirja haas-

tatteluun, jossa oli selkeästi esitetty mahdollisuus lopettaa haastattelu tai tutki-

mukseen osallistuminen milloin vain. (Liite 2.) Haastattelujen alussa käytiin vielä 

haastateltavien kanssa läpi tutkimuksen sisältö ja muistutettiin haastattelun nau-

hoittamisesta sekä määriteltiin seksuaalinen kaltoinkohtelu. Haastattelut tehtiin 

suljetussa, rauhaisassa tilassa, jossa oli itseni lisäksi läsnä haastateltava. Haas-

tattelut nauhoitettiin ja materiaali tuli ainoastaan omaan käyttööni. Haastattelu-

jen litteroimisen jälkeen nauhoitteet tuhottiin. Haastateltaviin viitataan työssä nu-

meroin, jotta heitä ei voida tunnistaa. 

Opinnäytetyössä käytetyt lähteet ovat luotettavia ja ajankohtaisia. Tarkoituk-

sena oli löytää vuoden 2011 jälkeen julkaistuja lähteitä, mutta nuoriin kohdistu-

van seksuaalisen kaltoinkohteluun liittyvää aineistoa on ollut vähemmän, jonka 

vuoksi osa vanhemmista lähteistä ovat kuitenkin edelleen sopivia. Kansainväli-

sissä tutkimuksissa on keskitytty pääosin lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen 

kaltoinkohteluun nuorten sijasta, jonka vuoksi tässä opinnäytetyössä ei ole käy-

tetty kansainvälistä tutkimusta. Opinnäytetyön aihe on ajankohtainen, sillä ky-

seistä näkökulmaa on vähemmän tutkittu. Ajankohtaisuutta osoittaa myös vii-

meaikoina mediassa olleet seksuaaliset kaltoinkohtelutapaukset, jotka nostavat 

esiin opiskeluterveydenhuollon roolin. 

Yhteyshenkilö Nuorten Exitiltä on säännöllisesti lukenut opinnäytetyötä. Hän on 

antanut palautetta ja vinkkejä työstä säännöllisin väliajoin. Olen lisäksi saanut 

Nuorten Exitiltä materiaalia ja vinkkejä lisämateriaalin löytämiseen. Yhteystyö 
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Nuorten Exitin kanssa on ollut rakentavaa ja meillä on ollut yhtenäinen ymmär-

rys työn suunnasta ja sisällöstä. Ohjaavat opettajat ovat pysyneet prosessissani 

mukana ja antaneet ohjausta. Olen noudattanut saamiani ohjeita ja muokannut 

työtäni niiden mukaisesti. 
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6. POHDINTA 

 

6.1 Johtopäätökset 

Haastattelujen avulla saatiin vastauksia kysymyksiin, joita lähdettiin selvittämään. 

Kehittämistarpeiden esiin nouseminen sekä haastateltujen palaute opinnäyte-

työn aiheen tarpeellisuudesta ja tärkeydestä perustelivat onnistunutta aiheen va-

lintaa. Puheeksiottoon ja tunnistamiseen toivottiin tukea ja lisäkoulutusta. Lähtö-

kohtana puheeksiotolle ja tunnistamiselle on nuoren luottamuksen saaminen, 

omalla persoonalla työskenteleminen ja ”tuntosarvien käyttö” opiskelijoiden pa-

rissa. Työparityöskentelyä toivottiin mahdollisen jatkohoidon/ tuen järjestämi-

sessä. Lisäksi toivottiin terveydenhoitajien selkeää ja yhtenäistä linjaa seksuaali-

sen kaltoinkohtelun puheeksiottoon. Tämä voisi ajan mittaan mahdollistaa ai-

heesta puhumisen yhtä luonnolliseksi kuin esimerkiksi päihteistä ja unesta puhu-

misen. 

Terveydenhoitajien käytössä ei ole selkeätä hoitoketjua tai strukturoitua mallia, 

miten toimia seksuaalisen kaltoinkohtelun tapauksissa. Jokainen etenee tois-

taiseksi tilannetta lukien ja opiskelijan kanssa asiasta keskustellen, mutta selke-

ästi tarvetta kyseiselle toimintamallille olisi. Teemapäivien merkitys korostui tie-

toisuuden levittämisessä ja niitä toivottiin järjestettäväksi useammin. Teemapäi-

vien onnistumisen kannalta keskeiseksi koettiin opiskelijoiden osallistuminen 

suunnitteluun ja toteutukseen. Näin opiskelijat itse pääsisivät pohtimaan seksu-

aalisen kaltoinkohtelun esiintymistä ja miten sitä voitaisiin ennaltaehkäistä ja ra-

joittaa niin kouluympäristössä kuin muuallakin. Lisäksi toivottiin tietoa erilaisista 

tukipalveluista ja nettisivuista työn tueksi. 

Jokaisen haastattelun alussa avattiin, mitä seksuaalisella kaltoinkohtelulla tässä 

opinnäytetyössä tarkoitetaan. Yksi haastateltavista koki seksuaalisen kaltoinkoh-

telun sanavalinnan hankalaksi, koska hänestä se on laaja käsite ja vaikea ym-

märtää. Tämä saattoi vaikeuttaa hänen vastaamistaan. Hän puhui itse seksuaa-

lisesta häirinnästä ja mainitsi esimerkiksi raiskauksen erikseen. Käsitteen laajuus 

mietitytti, mutta kuten haastateltavallekin selitettiin, opinnäytetyöhön haastateltiin 
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vain neljää terveydenhoitajaa, jonka vuoksi käsitteen piti olla kattavampi. Muul-

loin vastaukset olisivat voineet jäädä liian suppeiksi. Käsitteen laajuuden esille 

nouseminen on positiivista, sillä se sai pohtimaan, kuinka paljon käsitteiden ym-

märtäminen vaikuttaa seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiottoon ja tunnista-

miseen yleisesti. Tämä herätti ajatuksia siitä, että miten kukin kokee ja ymmärtää 

käsitteen seksuaalinen kaltoinkohtelu. Esille nousee kysymys, että miten nuoret 

tämän ymmärtävät ja ymmärtävätkö he seksuaalisen kaltoinkohtelun kaikki muo-

dot, sillä kaltoinkohtelu käsittää niin verbaalisen kuin fyysisenkin kaltoinkohtelun. 

Jo ammattilaisilla voi olla erilaisia käsityksiä siitä, miten seksuaalinen kaltoinkoh-

telu määritellään, niin kuinka paljon eroja voi olla esimerkiksi nuorten keskuu-

dessa. Tästä heräsi vielä ajatus yhden haastateltavan esille tuomasta ”homotte-

lusta”, joka ei terveydenhoitajan mielestä koeta seksuaaliseksi kaltoinkohteluksi 

heidän koulussaan, vaikka se täyttääkin sen kriteerit. Pohdin lisäksi, kuinka mah-

dollista on yleistää, että kaikki opiskelijat kokevat sen vitsinä, jos sitä ei ole jokai-

selta erikseen kysytty. Nuoren oma kokemus sopivasta ja epäsopivasta käytök-

sestä määrittää seksuaalisen kaltoinkohtelun rajan. 

Pohdintaa herätti se, kuinka paljon työuran pituus opiskeluterveydenhuollossa 

vaikutti haastateltavien vastauksiin. Pidempi ura opiskeluterveydenhuollossa tuo 

luonnollisesti enemmän kokemuksia nuorten parissa ja luo pohjaa erilaisten asi-

oiden puheeksiotolle. Toisaalta urien pituudesta huolimatta terveydenhoitajilla voi 

olla saman verran kohtaamisia seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen kanssa. 

Kaikki haastateltavista aloittavat paljon raskauden ehkäisyjä nuorille. Tämä he-

rätti ajatuksen, että vaikuttaako se vastauksiin. Koska ehkäisyn aloituksen lomak-

keessa kysytään seksuaalisesta häirinnästä, saavat he tätä kautta enemmän har-

joitusta asian puheeksiottamiseen kuin terveydenhoitaja, jolle ei osu ehkäisyn 

aloituksia yhtä paljon kohdalle. 

Haastattelujen kautta sekä omassa pohdinnassa on noussut esille se, kuinka joi-

denkin opiskelijoiden kohdalla on vain se yksi terveystarkastuskerta, joka kestää 

45–60 minuuttia. Tässä ajassa tulisi luoda luottamussuhde oppilaaseen, jotta hän 

voisi kertoa henkilökohtaisemmista asioista ja mahdollisesta seksuaalisen kal-

toinkohtelun kokemisesta. Lisäksi mieleen jäi ajatus, että jos haastatelluista nel-

jästä terveydenhoitajasta vain yksi kertoo kysyvänsä kysymyksen seksuaalisesta 
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kaltoinkohtelusta joka kerta tehdessään terveystarkastusta, niin kuinka moni muu 

todellisuudessa kysyy tätä joka kerta.  

Pohdin terveydenhoitajien koulutuksen vaikutusta valmiuksiin puheeksiottaa sek-

suaalinen kaltoinkohtelu. Koulutuksen aikana käydään läpi erilaisia vaikeita ai-

heita ja niiden puheeksiottoa, mutta itse en muista, että opinnoissa olisi keskus-

teltu juuri seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Haastatellut muistelivat, että aihetta 

olisi mahdollisesti opinnoissa sivuttu, mutta ei sen enempää. Koulutuksen laajuu-

den ymmärtää, koska asioita ja hallittavaa on paljon. Jokaisen tulevan terveyden-

hoitajan ”työkalupakki” täydentyy työssä ja harjoitteluissa eteen tulevilla asioilla. 

Nämä asiat määrittävät millaisia valmiuksia terveydenhoitajilla on. Seksuaali-

sesta kaltoinkohtelusta keskustelu jo opintojen aikana varmistaisi, että jokainen 

tuleva terveydenhoitaja tiedostaisi asian ja ymmärtäisi sen tärkeyden tulevasta 

työpaikastaan huolimatta.  

Seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisy alkaa jo koulun penkiltä, sillä sieltä 

terveydenhoitajan oman arvomaailman ja ammattietiikan vahvistuminen alkaa. 

Tämä ohjaa terveydenhoitajaa toimimaan ennaltaehkäisevästi ja kehittävästi. 

Varhaisella seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisella ja sen puheeksiottami-

sella voidaan edistää opiskelijoiden kokonaisvaltaista hyvinvointia, vähentää in-

himillistä kärsimystä ja jopa säästää terveysmenoissa. 

 

6.2 Esille nousseet ajatukset ja jatkotutkimuksen tarve 

Viime aikoina mediassa on ollut useita tapauksia, jossa nuori joutunut seksuaali-

sesti kaltoin kohdelluksi. Tämä herättää ajatuksen koulun tuesta ja sen riittävyy-

destä nuorien kohdalla. Onko esillä olleissa tapauksessa käyty koulua tiiviisti, 

onko ollut kontaktia terveydenhoitajaan? Olisiko asia voitu huomata tai ehkäistä 

jotenkin? Näiden tapausten kautta herää ajatus siitä, miten tärkeä se yksi koh-

taaminen terveydenhoitajan kanssa on, varsinkin jos kouluvuosien aikana opis-

kelija käy ainoastaan terveystarkastuksessa.  
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Miten muut työryhmän jäsenet kuten kuraattori, opinto-ohjaaja ja psykologi voisi-

vat ehkäistä seksuaalista kaltoinkohtelua. Voisiko esimerkiksi opinto-ohjaaja kes-

kustella harjoitteluun menevän opiskelijan kanssa siitä mitä tulee harjoittelupai-

kassa sietää työntekijöiltä tai muilta opiskelijoilta ja mitä ei. Voisiko vastuuta tie-

don levittämisestä olla myös muilla työryhmän jäsenillä, eikä ainoastaan tervey-

denhoitajalla. Voisiko tätä jotenkin suunnitella ja jakaa vastuuta? 

Mahdollisia jatkotutkimusten aiheita voisi olla peruskouluikäisten kokema seksu-

aalinen kaltoinkohtelu, millaiset nuoret ovat riskiryhmässä joutua seksuaalisen 

kaltoinkohtelun uhriksi, sosiaalisen median rooli seksuaalisessa kaltoinkohte-

lussa sekä vertaissuhteissa tapahtuva seksuaalinen kaltoinkohtelu. 

 

6.3  Ammatillinen kasvu 

Opinnäytetyöprosessin aikana olen oppinut aikatauluttamaan työtäni. Yksin teh-

dessä korostuu ajankäyttö ja tehokkuus. Opinnäytetyön tekeminen muiden kou-

lutöiden, harjoittelujen ja arjen ohessa on haastavaa ja hyvä suunnittelu työn te-

kemiselle on korostunut. Aiheen mielekkyys ja tärkeys itselleni ovat korostuneet 

kiireen keskellä, koska jos en suhtautuisi aiheeseeni valtavalla mielenkiinnolla, 

olisi motivaatio työn tekemiseen ollut mahdollisesti vaikeampaa löytää ja työn 

eteneminen hitaampaa. Vaikka harjoittelut ja muut tehtävät opinnäytetyön kir-

joittamisen ohessa ovat pitäneet kiireisenä, ovat ne tuoneet uusia näkökulmia 

omaan työhön. Opinnäytetyöprosessini on kestänyt nyt vuoden, joka on mieles-

täni ollut hyvä aika pureskella aihetta ja prosessoida tietoa. Oli hienoa huomata, 

kuinka alkaessani kirjoittaa tuloksia, monet asiat loksahtelivat paikoilleen, koska 

olin tehnyt pohjustavaa työtä jo pidempään. 

Olen oppinut etsimään ja käyttämään ajankohtaisia ja luotettavia näyttöön sekä 

tutkittuun tietoon perustuvia lähteitä. Olen oppinut arvioimaan lähteiden luotetta-

vuutta vertailemalla erilaisia lähteitä. Haastattelujen tekeminen opetti minulle 

tutkijana olemista, kysymysten esittämistä ja lauseiden asettelua. Opin kuunte-

lemaan kriittisemmin.  
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Opinnäytetyöprosessi ja yhteistyö eri ihmisten kanssa on opettanut minua otta-

maan vastuuta omasta työstäni ja valinnoistani. Minun on pitänyt pohtia ja pe-

rustella valintojani, koska olen oman työni asiantuntija. Palautteen saaminen on 

opettanut minua suhtautumaan omaan työhöni kriittisemmin ja motivoimaan it-

seäni yrittämään kovemmin. Olen myös huomannut, kuinka kirjoitustaitoni on 

kehittynyt. 

Ammatillinen osaamiseni on kehittynyt opinnäytetyöprosessin aikana. Luotet-

tava lähteet ovat lisänneet tietouttani ja osaamistani seksuaalisesta kaltoinkoh-

telusta, sen puheeksiotosta ja tunnistamisesta. Tulosten pohjalta saamani tieto 

on tukenut teoriaa ja tuonut uusia näkökulmia omaan ajatteluuni ammattilai-

sena. Olen oppinut peilaamaan tarvittavaa tietoutta omaan tämän hetkiseen 

osaamiseeni ja nyt tiedän miltä osilta parantaa omia taitojani puheeksioton sa-

ralla. 
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LIITE 1. SAATEKIRJE 

 

Hyvä vastaanottaja 

Opiskelen terveydenhoitajaksi Diakonia ammattikorkeakoulussa. Olen tekemässä opin-

näytetyötä nuoriin kohdistuvasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Opinnäytetyössäni tut-

kin toisen asteen opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajien valmiuksia puheeksiot-

taa ja tunnistaa seksuaalinen kaltoinkohtelu. 

Nuoriin kohdistuva seksuaalinen kaltoinkohtelu on ajankohtainen ja herkkä aihe. Nuo-

ruudessa kokema kaltoinkohtelu voi jättää pysyvän jäljen, jos uhri ei saa apua. Opiskelu-

terveydenhuolto voi olla opiskelijan ainoa terveydenhuollon ammattilaiskontakti opiske-

lujen ajan. Tämän vuoksi nuoren kokemaan seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen 

ja sen puheeksiottaminen on ensiarvoisen tärkeää. 

Etsin tutkimukseeni toisen asteen opiskelijaterveydenhuollossa työskenteleviä terveyden-

hoitajia, jotka olisivat kiinnostuneet jakamaan kokemuksiaan omista valmiuksista tunnis-

taa ja puheeksiottaa seksuaalinen kaltoinkohtelu opiskelijaterveydenhuollossa. Haastat-

telu on yksilöhaastattelu, jossa edetään ennalta laaditun haastattelurungon pohjalta. 

Haastattelut äänitetään, jonka jälkeen kirjoitan haastattelut puhtaaksi. Äänitteet tulevat 

ainoastaan itseni kuultavaksi ja vain tutkimustani varten. Haastateltavien anonymiteetti 

säilyy koko tutkimusprosessin läpi. Äänitteet tuhotaan välittömästi, kun haastattelut on 

kirjoitettu puhtaaksi. Tutkimustulokset esitetään niin, etteivät yksittäiset henkilöt ole tun-

nistettavissa. Halutessaan haastateltava voi missä vaiheessa tahansa keskeyttää haastatte-

lun.  

Haastattelut toteutetaan Helsingissä. Aikatauluista ja paikasta voi sopia kanssani suoraan. 

Vastaan mielelläni mahdollisiin lisäkysymyksiin. 

Kiitos jo etukäteen, osallistumisesi tutkimukseeni on kallisarvoista. 

Ystävällisin terveisin, 

 

Terveydenhoitajaopiskelija Tanja Mäkitalo 

Diakonia ammattikorkeakoulu 

tanja.makitalo@student.diak.fi 

050-4921546  
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LIITE 2. SUOSTUMUSASIAKIRJA HAASTATTELUUN 

 

Tutkimuksen nimi: Nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kaltoinkohtelun puheeksiotto- Toi-

sen asteen opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajien valmiudet. 

Minua on pyydetty osallistumaan tutkimukseen Nuoriin kohdistuvan seksuaalisen kal-

toinkohtelun puheeksiotto- Toisen asteen opiskelijaterveydenhuollon terveydenhoitajien 

valmiudet liittyvään haastatteluun. 

Olen saanut, lukenut ja ymmärtänyt tutkimuksen saatekirjeen. Saatekirjeestä olen saanut 

riittävästi tietoa tutkimukseen, tiedon keräykseen, sekä tiedon käsittelyyn ja luovuttami-

seen liittyen. 

Saatekirjeen sisältö on kerrottu minulle myös suullisesti ja olen saanut vastaukset mah-

dollisiin tutkimusta koskeviin kysymyksiini. Minulla on ollut aikaa harkita osallistumis-

tani tutkimukseen. 

Annan luvan itseäni koskevien, tutkimusten kannalta tarpeellisten tietojen keräämiseen 

haastattelututkimuksen kautta. Tiedän, että kaikkia tutkimuksen osapuolia sitoo salassa-

pitovelvollisuus. Kertomani tieto käsitellään luottamuksellisesti, henkilöllisyyttäni pal-

jastamatta. 

Ymmärrän että osallistumiseni tähän tutkimukseen on vapaaehtoista ja voin halutessani 

peruttaa suostumukseni tai keskeyttää osallistumiseni tutkimukseen milloin tahansa en-

nen tutkimuksen päättymistä. Olen myös tietoinen, että keskeyttämiseen mennessä kerät-

tyjä tietoja käytetään osana tutkimusaineistoa. 

Allekirjoituksellani vahvistan osallistumiseni tähän tutkimukseen  ja suostun vapaahtoi-

sesti tutkimushenkilöksi.  

_______________________________  Helsingissä _____/_____ 2016 

Allekirjoitus 

 

Tätä suostumusasiakirjaa on kaksi kappaletta, joista toinen annetaan haastateltavalle ja 

toinen jää haastattelijalle. 
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LIITE 3. Haastattelukysymykset 

 

• Kuinka kauan olet työskennellyt terveydenhoitajana opiskelijaterveydenhuol-
lossa? 
 

• Oletko kohdannut työssäsi seksuaalisesti kaltoin kohdeltuja nuoria? Kuinka 
usein näitä tapauksia on kohdallesi osunut? 
 
 

• Onko kaltoinkohtelu tullut esille kysymällä vai spontaanisti? Kysytäänkö tätä ra-
kenteellisesti esimerkiksi terveystarkastuksen yhteydessä? 
 

• Millaista kaltoinkohtelu on ollut? Onko joihinkin kaltoinkohtelun muotoihin 
mielestäsi muita helpompi puuttua? 
 
 

• Miten tunnistat seksuaalisesti kaltoin kohdellun nuoren? 
 

• Millaiset ovat valmiutesi auttaa seksuaalisesti kaltoin kohdeltua nuorta? Mistä 
olet nämä valmiudet saanut? Onko käytössäsi jokin hoitoketju tai strukturoitu 
malli kyseisiin tilanteisiin? 
 
 

• Koetko valmiutesi puuttua seksuaaliseen kaltoinkohteluun riittäviksi? Millaista 
koulutusta, tietoa tai tukea tarvitset mahdollisesti lisää? 
 

• Koetko uhrin sukupuolella olevan merkitystä puuttuessasi kaltoinkohteluun? 
 
 

• Mitä mielestäsi toisen asteen oppilaitoksissa voitaisiin tehdä seksuaalisen kal-
toinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi? 
 

• Haluisitko kommentoida tai lisätä vielä jotakin? 
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LIITE 4. Analysoinnin havainnoillistaminen 1. 

Terveydenhoitajien valmiudet puheeksiottaa seksuaalinen kaltoinkohtelu 

 

Alaluokka   Yläluokka  Yhdistävä luokka 

 

 

Nimittely      

Raiskaus 

Internet    

 

Työryhmän tuki 

Ei lisäkoulutusta 

Ei hoitoketjua tai mallia 

Oma persoona, luottamuksen 

saaminen 

 

 

 

  

Kaltoinkohtelun 
muodot 

Työntekijän 
valmiudet 

Terveydenhoi-
tajien valmiu-
det puheek-

siottaa 
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LIITE 5. Analysoinnin havainnoillistaminen 2. 

Seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistaminen 

 

Alaluokka   Yläluokka  Yhdistävä luokka 

Harvoin tunnistaa 

”Tuntosarvet” 

Nuoren  

”lukeminen” 

 

 

Tilanteen valinta 

Seuranta 

Sukupuoli vaikuttaa 

 

 

 

  

Puuttuminen 

Seksuaalisen 
kaltoinkohtelun 
tunnistaminen 

Tunnistaminen 
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LIITE 6. Analysoinnin havainnollistaminen 3. 

Opiskelijaterveydenhuollon kehittäminen seksuaalisen kaltoinkohtelun puheek-

siottamisen ja tunnistamisen parantamiseksi 

 

Alaluokka   Yläluokka  Yhdistävä luokka 

Teemapäivät 

Opiskelijoiden päätösvalta 

Rento keskustelu 

Eri kommunikointiväylät 

 

Lisäkoulutukset 

Internet 

Työparityöskentely 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ajatukset 
ennaltaeh-
käisystä 

Lisätiedon 
tarve 

Opiskelijater-
veydenhuol-
lon kehittämi-

nen 
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LIITE 7: Raskaudenehkäisyn esitiedot 
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LIITE 8: Terveyskysely 
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