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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää Kalliola ry:n alaisuudessa toimivien 
vastaanottokeskusten ohjaajien kokemuksia Muruseni-
seksuaalikasvatuskoulutuksesta sekä kartoittaa koulutuksen kehittämis- ja muu-
tostarpeita.  

Aineisto kerättiin ryhmätiedonkeruulla, johon osallistui yhteensä seitsemän (7) 
vastaanottokeskuksessa työskentelevää ohjaajaa. Tutkimuskysymykset olivat: 
1. Miten hyödylliseksi ohjaajat kokevat Muruseni-koulutuksen? 2. Millaisia kehit-
tämistarpeita koulutuksella on? 3. Miten koulutus vastaa ohjaajien tarpeita? 

Tuloksista ilmeni, että Muruseni-koulutus koettiin pääsääntöisesti avartavaksi, 
tarpeelliseksi ja yleissivistäväksi. Koulutus koettiin hyödylliseksi sekä työn että 
henkilökohtaisen elämän saralla. Ohjaajat kokivat, että koulutus antoi työkaluja 
ohjaustyöhön ja vaikutti omien asenteiden tarkasteluun sekä käyttäytymiseen 
niin työpaikalla kuin henkilökohtaisessa elämässä.  

Kehittämisehdotuksina nostettiin esiin koulutuksen keston pidentäminen kah-
teen päivään, koulutuksen kohdentaminen tiettyyn yksikköön sekä entistä spesi-
fimmän tiedon saaminen eri kulttuureihin ja uskontoihin liittyen. Kehittämisehdo-
tuksiksi mainittiin myös koulutuksen ennakkotehtävän selkeyttäminen ja ajan-
kohdan aikaistaminen sekä koulutuksen kohdentaminen myös maahanmuutta-
januorille. 

Opinnäytetyö luovutetaan Kalliola ry:lle. Opinnäytetyön tuloksia voidaan hyö-
dyntää jatkossa suunniteltaessa maahanmuuttajanuorille tai heidän kanssaan 
työskenteleville ammattilaisille kohdennettua seksuaalikasvatusta sekä lisäkou-
lutusta. Opinnäytetyömme voi toimia myös ajatusten herättäjänä vastaanotto-
keskuksissa työskentelevien ammattilaisten keskuudessa. Lisäksi opinnäytetyö-
tä voi hyödyntää ajatusten herättäjänä lisätutkimuksen tarpeista vastaanotto-
keskusten ja maahanmuuttajanuorten saroilla. 

Asiasanat: Seksuaalikasvatus, maahanmuuttaja, ohjaaja, vastaanottokeskus, 
ryhmäkoti, kokemukset, koulutus 

 

 

 

 



 

 

 

ABSTRACT 

Sorsa, Taru & Tetri-Kivikangas, Taija. Muruseni education as part of the sexual 
education of young immigrants. December 2017. 

p. 76, 8p. appendices. 

Diaconia University of Applied Sciences. Leadership and Community Impact in 
the Development of Service Provision. Master’s Degree in Social Services, 
Master´s Degree in Health Care. 

The aim of this thesis was to clarify the experiences that directors working in 
Kalliola ry´s refugee centers have about Muruseni–sexual education. The direc-
tors were asked about the Muruseni-education after the education had taken 
place in their unit. The aim of this thesis was also to find out the potential needs 
of improvement considering the education.  

The material was collected from seven (7) directors working in a refugee center. 
The method for collecting material was group data collection. This thesis was 
designed to answer three research guestions. 1. How useful was the training in 
the view of the instructors? 2. What are the development needs of the training? 
and 3. How does the training meet the needs of the instructors? 

The results revealed that Muruseni-education was mainly considered essential 
and beneficial and gave general information. The education was useful in terms 
of work and personal life. The directors felt that the education gave them tools 
for working as directors and influenced their own attitudes and behaviour both in 
workplace and personal life. 

The directors pointed out some needs of improvement considering the educa-
tion. Those were lengthening the education into two days, focusing the educa-
tion more for a certain refugee center unit and providing more spesific informa-
tion on different cultures and religion. Also clarifying the assignment the direc-
tors were supposed to do prior to the education was considered one of the po-
tential improvements. The directors also pointed out that the time for the educa-
tion could be earlier and the education could be provided for young immigrants 
as well. 

This thesis will be handed over to Kalliola ry. The results can be exploited in 
planning further sexual education for young immigrants and professionals work-
ing with them. This thesis can also work as something to inspire thoughts and 
conversation among professionals working in refugee centers. This thesis also 
gives thoughts about further research needs on the area of refugee centers and 
teenage immigrants. 

Keywords: Sexual education, young immigrant, director, refugee center, train-
ing, experiences 

 



1 JOHDANTO  

Maahanmuutto on lisääntyvä ja ajankohtainen asia, joka on puhuttanut myös 

julkisessa keskustelussa viimeisen parin vuoden aikana. Suomeen on syntynyt 

väliaikaisesti lukuisia uusia vastaanottokeskuksia suuren maahanmuuttomäärän 

seurauksena. Maahanmuuttajien määrä on kasvanut viime vuosien aikana koko 

ajan.  

TAULUKKO 1. Maahanmuuttajataustaisten määrät ja osuudet alueittain. (Tilas-

tokeskus, 2016.) 

Kuten yllä olevasta Tilastokeskuksen taulukosta nähdään, ulkomaalaistaustais-

ten henkilöiden määrä Suomessa vuodesta 2009 vuoteen 2015 oli kasvanut 

jopa yli sadalla tuhannella henkilöllä. 

Vastaanottokeskuksiin saapuu vuosittain paljon nuoria eri maista ja kulttuureis-

ta. Vastaanottokeskusten sekä perhekotien henkilökunta on avainasemassa 

siinä, millaista asennekasvatusta he antavat maahanmuuttajille, ja millaiset 

asenteet ja valmiudet heillä itsellään on seksuaalikasvatukseen ja toisaalta 

maahanmuuttajien vaikeidenkin seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten ja taus-

tojen kohtaamiseen. Seksuaalikasvatus on osa neuvontaa ohjauksessa ja ko-

touttamisprosessissa. Itsemääräämisoikeuteen liittyvät kysymykset ovat maa-

hanmuuttajien kanssa työskennellessä hyvin merkityksellisiä kotoutettaessa 

heitä Suomeen. Pelkkä termi itsemääräämisoikeus voi olla maahanmuuttajille 

täysin vieras käsite. Myös seksuaalisuuteen liittyvänä asiana itsemääräämisoi-

keus on erittäin merkittävä seikka. Seksuaalioikeudet kuuluvat kaikille. Kotoutet-

taessa uusia maahanmuuttajia Suomeen on hyvin tärkeää, että heillä on tietoa 

uudesta kotimaastaan, sen tavoista ja käytänteistä. Näin ehkäistään ristiriitoja ja 

nopeutetaan kotoutumista ja oman paikan löytämistä uudessa kulttuurissa. Eti-
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nen identiteetti omaksutaan paljolti vanhemmilta ja perheeltä. Teini-iässä nuoret 

alkavat myöskin kyseenalaistaa vanhemmilta saadut mallit ja luoda omaansa. 

(Verkuyten & Fleiscmann 2017, 26). 

 

Teimme opinnäytetyömme aiheesta Muruseni-koulutus osana nuorten maa-

hanmuuttajien seksuaalikasvatusta. Muruseni-koulutus on kohdennettu neljän 

vastaanottokeskuksen ohjaajille ja tarkoituksena on ollut, että kaikki vastaanot-

tokeskusten ohjaajat osallistuvat koulutukseen ja saavat työkaluja jokapäiväi-

seen toimintaan ja keskusteluihin sekä ohjaamistilanteisiin maahanmuutta-

januorten kanssa. Pääsimme tekemään opinnäytetyömme tiedonkeruuta valitet-

tavasti vain yhteen näistä vastaanottokeskuksista.  

 

Muruseni-koulutus on Helsingin Poikien Talon yhdessä Kalliolan Nuoret ry:n 

(organisaatio, johon myös Poikien Talo kuuluu) työntekijöistä koostuvan tiimin 

kanssa tuottama koulutus. Se on kohdennettu pääkaupunkiseudun vastaanot-

tokeskuksille ja sisältää monipuolisen koulutuspaketin seksuaalikasvatuksesta 

maahanmuuttajille sekä heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille. Tii-

missä on ollut mukana Kalliolan Nuorten yksiköistä (Poikien Talo, Tyttöjen Talo, 

SOPU sekä Kalliolan Nuorten kehittämispäällikkö) työntekijöitä, joilla on osaa-

mista ja koulutustaustaa tähän teemaan liittyen. Yksittäinen Muruseni-koulutus 

vastaanottokeskuksen henkilökunnalle kestää kuusi tuntia, jonka jälkeen henki-

lökunta itse toteuttaa seksuaalikasvatustyötä maahanmuuttajanuorille tulkkien 

avustuksella jokapäiväisessä työssään. 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on kuvata sitä, millaisena vastaanottokeskusten 

ohjaajat kokevat heille kohdennetun materiaalipaketin ja koulutuspäivän, ja li-

säksi selvitimme sitä, millainen merkitys koulutuksella on työskenneltäessä 

maahanmuuttajanuorten parissa. Opinnäytetyö hyödyttää tulevaisuudessa 

maahanmuuttajanuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia. Selvä tarve jatko-

tutkimusten tekemiselle on nähtävissä. Ajantasaista tietoa maahanmuuttaja-
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taustaisten nuorten seksuaalikasvatuksesta oli saatavilla vähän, samoin kuin 

vastaanottokeskusten toiminnasta ja niiden antamasta seksuaalikasvatuksesta. 

 

 

 

2 MAAHANMUUTTO SUOMEN NÄKÖKULMASTA 

 

 

Vuonna 2016 tilastokeskuksen mukaan Suomeen muutti 34 905 henkeä, mikä 

on 21 prosenttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Maastamuutto lisääntyi 

myös edelliseen vuoteen verrattuna, mutta huomattavasti vähemmän kuin 

maahanmuutto. Suomesta muutti ulkomaille 18 082 henkilöä, joka on 11 pro-

senttia enemmän kuin edellisenä vuonna. Suomen saama muuttovoitto taas oli 

vuonna 2016, 16 283 henkilöä kun taas edellisenä vuonna se oli 12 441 henki-

löä. (Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto. Muuttoliike.) 

 

KUVIO 2. Suomen ja EU:n ulkopuolisten maiden välinen muuttoliike 1993–2016 

(Tilastokeskus. Muuttoliike 2016.) 
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Muuttovoitto Suomessa koostuu lähes täysin EU:n ulkopuolelta tulleista muutta-

jista vuonna 2016. Maahanmuutto EU:n ulkopuolisista maista lisääntyi 

10 247:stä 15 716:teen. (Tilastokeskus. Suomen virallinen tilasto. Muuttoliike.) 

 

Suomessa pysyvästi asuvilla maahanmuuttajilla on suurilta osin samat oikeudet 

kuin suomalaisillakin. Maahanmuuttajan oleskeluluvan tyyppi ja kotikuntamer-

kintä määrittävät sen, onko hänelle oikeutta julkisen sektorin palveluihin. Mää-

räaikaisen luvan saaneilla oikeus on yleensä rajoitetumpi. Julkisen sektorin li-

säksi maahanmuuttajille palveluja tarjoavat erilaiset kolmannen sektorin toimijat, 

projektit, järjestöt sekä seurakunnat ja kirkot. (Liu 2015, 24.) 

 

Maahanmuuttajaksi luokitellaan kaikki Suomessa pysyvästi asuvat ulkomaalai-

set. Ulkomaalaiseksi taas luokitellaan kaikki henkilöt, jotka eivät asu omassa 

maassaan. Maahanmuuttaja on voinut tulla Suomeen esimerkiksi töihin, aviolii-

ton takia, pakolaisena tai paluumuuttajana. Vapaaehtoisesti toiseen maahan 

muuttavia kutsutaan siirtolaisiksi, kun taas pakolaiset ovat joutuneet vaihtamaan 

kotimaataan poliittisista tai muista syistä. (Räty 2002, 11). 

 

Kiintiöpakolaisille ja turvapaikanhakijoille tarjotaan peruspalvelut kolmen vuoden 

ajan kaupungin tai kunnan sosiaalitoimesta. Nämä palvelut, joita kutsutaan ko-

toutumispalveluiksi, sisältävät muun muassa ohjaamista viranomaisasioissa, 

perheenyhdistämisessä, työllistymisessä sekä kieliopinnoissa. Kolme vuotta 

kestävän kotoutumisohjelman aikana heitä opastetaan käyttämään julkisen sek-

torin palveluita. Kotoutumisen päätarkoitus on varmistaa, että maahanmuuttajil-

la on riittävät taidot ja tiedot, ja että he pystyvät asioimaan itsenäisesti viran-

omaisten kanssa. (Liu 2015, 24–25.) 

 

Turvapaikanhakijoiden asioita hoitavat vastaanottokeskukset. Lain mukaan tur-

vapaikanhakijoilla on oikeus saada vastaanottokeskuksesta majoitus, toimeen-
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tulotuki, sosiaali- ja terveyspalvelut, tulkkipalvelut sekä muut välttämättömät 

perustarpeet tyydytetyiksi. Vastaanottokeskuksessa voidaan järjestää työ- ja 

opintotoimintaa. Palvelut ovat kuitenkin selkeästi rajoitetummat kuin oleskelulu-

van saaneilla. Ennen oleskelulupaa ja kotikuntamerkintää turvapaikanhakijat 

eivät ole oikeutettuja kunnan tai kaupungin kotoutumispalveluihin. (Liu 2015, 

25.) 

 

Aloilleen asetuttuaan maahanmuuttajille on tärkeää etsiä oma paikkansa yh-

teiskunnassa. Tätä voidaan kutsua sulautumiseksi, sopeutumiseksi tai akkultu-

raatioksi sekä integraatioksi. Integraatio voi merkitä myös sitä, että maahan-

muuttaja osittain sopeutuu yhteiskuntaansa ja sen käytäntöihin, mutta oma et-

ninen tai kulttuurinen identiteetti sekä kieli ja uskonto säilyvät. (Saukkonen 

2013, 65). 

 

Kulttuurierot haastavat ymmärtämään ja opettelemaan sellaista, jota ei ennalta 

tunne. Ne myös kyseenalaistavat valmiita toimintamalleja. Myös lainsäädäntö 

elää monikulttuurisuuden aikakautena. Joitain asioita lainsäädännössä on pe-

rusteltua kieltää ja toisia asioita on ihmis- ja kansalaisoikeuksien nojalla sallitta-

va. Paljon on myös kysymyksiä, joita ei ole helppo ratkaista. Se, että yhteiskun-

ta muuttuu, ei kuitenkaan tarkoita sitä, että kaikesta aikaisemmasta pitäisi luo-

pua. (Saukkonen 2013, 219–222). 

 

Maahanmuuttaja saattaa tulla etnisen tai kulttuurisen taustansa vuoksi syrjityksi. 

Kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että työntekijöitä voidaan hylätä pel-

kän nimen perusteella, vaikka syrjintä on Suomen laissa kielletty. Jotta syrjin-

tään voitaisiin puuttua, pitää ymmärtää syrjinnän syyt. Syrjintä voi omalta osal-

taan estää maahanmuuttajia saavuttamasta yhtäläisiä oikeuksia ja mahdolli-

suuksia yhteiskunnassa. (Saukkonen 2013, 230–231). 
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2.1 Maahanmuutto 

 

Suomen maahanmuuttajissa on ihmisiä, jotka tulevat erilaisista etnisistä kulttuu-

reista ja joiden uskontoon ja perinteisiin liittyvät käsitykset eroavat suomalaisen 

valtakulttuurin arvoista ja normeista sekä tavoista. Monikulttuurisuuden käsit-

teellä tarkoitetaan Suomessa yleensä ihmisten kirjoa, joka muodostuu maa-

hanmuuttajista ja pakolaisista. Monikulttuurisuus on nähtävissä erityisesti kau-

punkialueilla ja eritoten pääkaupunkiseudulla.  (Apter, Väisälä & Kaimola 2010, 

77). 

 

Suomi on perusteiltaan multikulturalistinen maa. Tämän päivän Euroopasta on 

vaikea löytää toista maata, jossa kulttuurista monimuotoisuutta tuettaisiin yhtä 

vahvasti. Suomessa se on sidoksissa kansalliseen lainsäädäntöön ja poliittis-

hallinnollisiin linjauksiin, ja valtio tukee sekä vähemmistöjen, alkuperäiskansan 

että maahanmuuttajien kieltä, kulttuuria ja identiteettiä (Saukkonen 2013, 125). 

Suomi tarjoaa vähemmistökieliryhmiin kuuluville lapsille mahdollisuuden saada 

oman äidinkielensä opetusta. Sama toteutuu vain harvoissa Euroopan maissa. 

(Saukkonen 2013, 140). Käytännössä suomalaisen maiseman muutos näkyy 

paitsi maahanmuutto- ja avioliittotilastoissa, siis myös katukuvassa, päiväko-

deissa, kouluissa ja nuorten eri toimintaympäristöissä. (Rastas 2008, 247). Yh-

teiskunta käy siis läpi jatkuvaa muutosta maahanmuuton lisääntymisen johdos-

ta. Maahanmuuttajalapset ja -perheet ovat oikeutettuja sosiaali- ja terveyden-

huollon palveluihin, koulutukseen sekä lastensuojeluun aivan kuten muutkin 

suomalaisen yhteiskunnan jäsenet.  (Pösö 2015, 19, 34). 

 

Suomen väestö ikääntyy nopeasti. Suomen koulutuspolitiikka ei ole kyennyt 

reagoimaan siihen kaikkien alojen osalta. Osalla aloista on työttömyyttä, kun 

taas osalla puutetta koulutetuista työntekijöistä. Väestön ikääntyminen ja koulu-

tuspolitiikan aukot johtavat siihen, että Suomessa tarvitaan ulkomaista työvoi-
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maa eri aloilla melko suuria määriä. Suomi on sitoutunut Geneven sopimukseen 

eli sopimukseen pakolaisten oikeudellisesta asemasta sekä toimii Euroopan 

unionin yhteisessä pakolais- ja turvallisuuspolitiikassa. Turvapaikkaa hakevia 

ihmisiä tulee Suomeen siis jatkossakin. Suurin osa turvapaikkahakemuksista 

tulee Afganistanista, Somaliasta, Iranista, Irakista tai Syyriasta. (Hoikkala 2015, 

17.) 

 

 

2.2 Monikulttuurisuus 

 

Nykykäsityksen mukaan kulttuurilla tarkoitetaan kaikkia inhimillisen toiminnan 

alueita; tapoja, moraalikäsityksiä, kasvatusta, talouselämää, politiikkaa, tieteitä, 

taiteita ja uskontoja (Pollari & Koppinen 2011, 17). Kulttuuri muokkaa ihmistä ja 

ihminen kulttuuria. Ihminen on jatkuvasti oman kulttuurinsa ympäröimänä ja 

suhde omaan kulttuuriin rakentuu tässä vuorovaikutuksessa. Kulttuuri rakentuu 

siten, että joukko ihmisiä muodostaa maailmankatsomuksen, elämänfilosofian, 

jonka tärkeitä elementtejä ovat esimerkiksi ihmisen olemuksen luonnehdinta, 

ihmisten väliset suhteet ja ihmisen suhde luontoon. Lisäksi tähän vaikuttavia 

tekijöitä ovat ihmisen toiminnan tavoitteet. (Puukari & Korhonen 2013, 12).  

 

Kulttuuri välittyy sukupolvelta toiselle oppimisen ja sosialisaation kautta. Kun 

maahanmuuttaja osallistuu täysin uuden yhteisön toimintaan, kulttuurin opettelu 

ja osallistaminen siihen alkavat alusta. Tällöin ihmisen käsitys siitä, kuka hän 

on, voi heikentyä. Identiteetti pitää muodostaa uudelleen sopivaksi uuteen paik-

kaan, yhteisöön ja kieleen sekä kulttuuriin. (Korhonen 2010, 16-21). 

 

Kielten ja uskontojen lukuisuus ja moninaisuus ovat olennaisia asioita monikult-

tuurisessa yhteiskunnassa. Muita kulttuurisidonnaisia eroja ihmisten ja ihmis-

ryhmien välillä kohdataan myös esimerkiksi erilaisten instituutioiden toiminnas-
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sa sekä arjen kohtaamisissa. Tällöin kulttuuriset erot liittyvät usein normeihin, 

arvoihin, tapoihin ja perinteisin. (Saukkonen 2013, 217).  

 

Monikulttuurisuudella tarkoitetaan myös erilaisuuden hyväksymistä ja sen ar-

vostamista, tasa-arvoa ihmisten ja kulttuurien välillä sekä yhteisesti sovittuja 

sääntöjä ja rajoja. Monikulttuurisuudella voidaan tarkoittaa montaa asiaa, mutta 

yleensä sillä viitataan erilaisten ihmisten olemassaoloon. Monikulttuurisuus pi-

täisi nähdä myös poliittisena ohjelmana ja yhteiskunnan rakenteiden muutokse-

na. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa eri kulttuurien edustajat ja eri kulttuurit 

toimivat tasa-arvoisessa asemassa keskenään. (Räty 2002, 46–47.)  Monikult-

tuurisuus merkitsee lisäksi sitä, kuinka sopeudutaan erilaisten kulttuurien yhte-

näisyyteen. Monikulttuurisuus voi johtaa positiivisella tavalla yhteisön kehittymi-

seen sekä rikastuttaa yhteisöä monin tavoin. (Stokke 2013, 74-75). 

 

Monikulttuurinen yhteiskunta on tavoite, mihin suuntaan haluamme kehittää yh-

teiskuntaa ja sen palveluja. Monikulttuurisia toimintamalleja on helpompi kehit-

tää pienissä yksiköissä ja toiminnoissa kuin koko yhteiskunnassa. Pienemmissä 

yhteisöissä voidaan kehittää uusia toimintamalleja ja käytäntöjä. (Räty 2002, 

48.) 

 

Monikulttuurisella ohjauksella voidaan edistää merkittävällä tavalla maahan-

muuttajien kotoutumista. Monikulttuurinen ohjaus tarkoittaa ammatillista koh-

taamista, jossa ohjaaja ja ohjattava tulevat eri kulttuureista, ovat eri etnistä ryh-

mää ja puhuvat eri äidinkieltä. Monikulttuurisella ohjauksella tarkoitetaan sy-

vempää ja kokonaisvaltaisempaa perehtymistä asiakkaan elämään. Monikult-

tuurisessa ohjauksessa pyritään ottamaan mahdollisimman hyvin huomioon 

kulttuurieroista johtuvat haasteet. Ratkaisua pyritään etsimään yhteistyössä 

asiakkaan kanssa ja kohtaamaan hänet kokonaisena ihmisenä. (Puukari & Kor-

honen 2013, 32–33.) 
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Monikulttuurisessa työssä on tärkeintä tuntea oma itsensä, elämänhistoriansa ja 

kulttuurinsa. Kun tiedostaa oman kulttuuriympäristönsä ja kuinka sitä kautta on 

kasvanut tietynlainen persoona, on mahdollista ymmärtää syvemmin muista 

kulttuureista tulevia. Monikulttuurisessa ohjauksessa on siis myös kyse matkas-

ta omaan kulttuuriin ja itseen ja sieltä takaisin toisen luo ja taas takaisin omaan 

itseen. Tämänkaltainen itsen ja toisten tutkiskelu voi auttaa syventämään moni-

kulttuurista tietoisuutta, joka on välttämätöntä aidolle erilaisuuden ymmärtämi-

selle ja arvostamiselle. (Puukari & Korhonen 2013, 36.) 

 

Monikulttuurisuustyössä on tärkeää avoin, vilpitön ja empaattinen suhtautumi-

nen toisen kulttuuriin, arvoihin ja perinteisiin. Ohjaustyössä tavoitteena on eri 

kulttuureja edustavien ihmisten tasavertainen dialogi ja yhteistyö. Ohjaussuh-

teessa erityisesti dialogisuus korostuu. (Korhonen 2013, 66–67.) 

 

 

2.3 Nuoret maahanmuuttajat 

 

Lastensuojelulain 6 § mukaan lapseksi katsotaan henkilö, joka on alle 18 vuot-

ta. Lapsilla ja nuorilla tarkoitetaan tässä työssä alle 18-vuotiaita. Maahanmuut-

toviraston mukaan vuonna 2017 Suomesta haki oleskelulupaa 55 463 ihmistä, 

heistä oleskeluluvan saaneita alaikäisiä oli 11871. (Maahanmuuttovirasto. Tilas-

tot.Ikäryhmä) Suurin osa Suomeen saapuvista alle 18- vuotiaista turvapaikan-

hakijoista tulee Somaliasta, Irakista tai Afganistanista, heistä suurin osa on 15-

17-vuotiaita poikia. Alaikäiset turvapaikanhakijat päätyvät yksin Suomeen mo-

nista eri syistä, lähdön taustalla on usein kotimaan pitkittyneet konfliktitilanteet 

ja yleinen turvattomuus. (Mustonen & Alanko 2011, 11–12.) 

 

Monet yksin tulevat alaikäiset turvapaikanhakijat ovat eriasteisesti traumatisoi-

tuneita. Traumatisoituminen on luonnollinen ihmisen keino suhtautua erittäin 
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ahdistavaan tilanteeseen. Traumatisoivassa tilanteessa henkilö on nähnyt tai 

kokenut tapahtuman, johon on liittynyt kuolema, vakava loukkaantumisen uhka 

tai oman fyysisen koskemattomuuden vaarantuminen. Tapahtuman jälkeen on 

tavallista, että henkilö kokee stressioireita, joista on haittaa arjen toiminnoissa ja 

sosiaalisissa suhteissa. Vuonna 2010 tehdyn selvityksen mukaan Suomeen 

tulleista alaikäisistä turvapaikanhakijoista 25-34 % oli traumatisoituneita. Noin 2-

5%:lla hakijoista katsottiin olevan kidutustrauma ja 3-11 % oli kokenut raiskauk-

sen. (Mustonen & Alanko 2011, 13–14.) 

 

Traumaattisten kokemusten lisäksi lapset ja nuoret ovat kokeneet monitasoisia 

menetyksiä. He ovat menettäneet kotinsa, tavaransa, perheensä, ystävänsä, 

tutut ympäristönsä sekä asemansa ja identiteettinsä.  Tämän lisäksi alaikäiset 

saapuvat uuteen maahan ilman perhettään. He eivät tunne kieltä, kulttuuria ei-

vätkä sosiaalista verkostoa. Oman paikan ja roolin löytäminen yhteiskunnassa, 

jossa oma turvaverkko puuttuu, on erityisen haastavaa. Turvapaikanhakijat jou-

tuvat käymään läpi pitkän turvapaikkaprosessin, joka sisältää paljon epävar-

muutta. Lapset eivät välttämättä tiedä, missä heidän perheensä ja vanhempan-

sa ovat, ovatko he turvassa tai pääsevätkö he koskaan takaisin kotimaahansa. 

Yksin tulleet alaikäiset turvapaikanhakijat tarvitsevat erityisestä tukea haasteel-

lisessa tilanteessa. Alaikäiset turvapaikanhakijat tarvitsevat erityistä tukea tur-

vapaikanhakuprosessin aikana, heidän omien turvaverkkojensa ja perheen 

puuttuessa. (Mustonen & Alanko 2011, 13–14.) (LIITE 8.) 

 

Etninen ja rodullinen monimuotoisuus on faktaa monelle lapselle ja nuorelle. He 

käyvät monimuotoisissa kouluissa, elävät monimuotoisilla asuinalueilla ja kuu-

levat sekä oppivat kulttuurisista eroista vanhemmiltaan, perheeltään, ystäviltään 

ja mediasta. He yrittävät ymmärtää miten sosiaalinen ympäristö rakentuu ja mi-

ten he sopivat siihen. Nuoruus nähdään kriittisenä identiteetin kehittymisen ai-

kana ja suurin osa etnisen identiteetin tutkimuksesta keskittyy siihen ikäryh-

mään. (Verkuyten & Fleischmann 2017, 23.) 
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Nuoruus on oman identiteetin etsimisen aikaa. Maahanmuuttajanuorille tämä 

vaihe voi olla erityisen haastava. Maahanmuuttajanuoret joutuvat etsimään 

identiteettiään kahden kulttuurin välistä. Maahanmuuttajanuoret joutuvat raken-

tamaan oman maailmankuvansa yhdistelemällä ympäröivän yhteiskunnan ja 

oman etnisen ryhmän arvoja ja näkemyksiä. (Räty 2002, 169; Verkuyten & Flei-

schmann 2017, 25–26, 28–29.) Eri uskontokuntiin kuuluvilla tai eri alueilla asu-

villa ihmisillä on ollut hyvin erilaiset ympäristöt tutustua omaan seksuaalisuu-

teensa sekä rakentaa siihen liittyvää persoonallista ja sosiaalista identiteettiä. 

Murrosiässä sovitetaan yhteen omia yksilöllisiä tuntemuksia, kotoa opittuja 

asenteita, kaveripiirin normeja ja erilaisista lähteistä saatuja tietoja. Murrosikä 

on siis merkittävää aikaa seksuaalisessa kehityksessä. (Tuovinen 2012,17). 

 

Suomessa suuri osa väestönkasvusta tulee maahanmuuton kautta. Lasten ja 

nuorten kotoutuminen ja hyvinvointi ovatkin tulevaisuuden tasa-arvoisen ja mo-

nikulttuurisen yhteiskunnan kannalta erittäin tärkeässä asemassa. On ensiar-

voisen tärkeää, että koulussa ja harrastuksissa ymmärretään maahanmuuttaja-

taustaisten nuorten kehitystarpeet. Nuoruus on elämänvaihe, joka on täynnä 

hyviä ja huonoja mahdollisuuksia. Monet tekijät nuoren kotitaustasta ystäviin ja 

yhteiskunnan rakenteisiin vaikuttavat siihen, miten nuoret selviytyvät nuoruus-

vaiheen siirtymävaiheista. (Alitolppa-Niitamo & Leinonen 2013, 96.) 

 

Kouluilla on suuri merkitys nuorten maahanmuuttajien ja maahanmuuttajien las-

ten kotoutumisessa sekä multikulturalististen käytäntöjen toteuttamisessa. Ope-

tushallituksen mukaan perusopetus pyrkii tarjoamaan Suomeen muuttaneille 

välineitä tasa-arvoiseen osallistumiseen. (Saukkonen 2013, 130). Jotta maa-

hanmuuttajat pääsevät osaksi yhteiskuntaa, tarvitaan muutosta, jossa suoma-

laisen kulttuurin tulee avautua ja uudistua. Tarvitaan suomalaisten kunnioitusta 

muita ihmisiä kohtaan, joka näkyy kiinnostuksena ja haluna tutustua uusiin ih-

misiin. Kyse on molemminpuolisesta oppimisesta ja halusta haastaa ennakko-
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luuloja. Tarvitaan myös avoimuutta ja kunnioitusta ihmisten kesken sekä halua 

rakentaa yhteyttä ja edistää yhteistä hyvinvointia. (Korhonen & Puukari 2013, 

377). 

 

Nuorten kuuluminen ja sitoutuminen yhteiskuntaan on jatkuvasti ajankohtainen 

aihe. Maahanmuuttajanuorten osalta heidän elämäänsä kuuluu epävarmuutta 

kouluttautumisen ja työmarkkinoille siirtymisen suhteen enemmän kuin muilla 

nuorilla. Maahanmuutto Suomeen on lisääntynyt viime vuosina. Myrskylän (Ali-

tolppa-Niitamo & Leinonen 2013, 97) tekemän nuorten syrjäytymistä koskevan 

tutkimuksen mukaan joka neljäs 15-29-vuotias nuori, jolla ei ole peruskoulun 

jälkeistä tutkintoa, ovat yliedustettuina ulkopuolisten joukossa. Ulkopuolisella 

tarkoitetaan nuoria, jotka eivät opiskele, eivät käy työssä, eivätkä ole ilmoittau-

tuneet työttömiksi työnhakijoiksi. Suomessa tämän tutkimuksen mukaan heitä 

on joka neljäs.  

 

Nuorten menestymisessä ja kotoutumisessa on monta siihen vaikuttavaa tekijää 

nuorten persoonallisuudesta ja arvoista, nuorten sosiaalisiin ympäristöihin kou-

lussa ja kotona. Useista nuorten elämänkulkuun vaikuttavista tekijöistä perhe on 

kuitenkin keskeisin. Kaverisuhteiden merkitys kasvaa nuoruusiässä, mutta van-

hempien tuki ja ohjaus sekä hyvät suhteen sukupolvien välissä lisäävät nuorten 

hyvinvointia. Maahanmuuttajaperheissä perheen merkitys voi olla erityisen suu-

ri, kun sosiaaliset verkostot muuton jälkeen ovat kodin ulkopuolella heikommat. 

(Alitolppa-Niitamo & Leinonen 2013, 98–99.) 

 

 

 

3 KOTOUTUMISEN EDISTÄMINEN 
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Turvapaikkaa hakenut henkilö sijoitetaan Suomessa vastaanottokeskukseen 

turvapaikkahakemuksen käsittelyajaksi. Vastaanottokeskusten toiminnasta, sen 

ohjauksesta, suunnittelusta ja arvioinnista vastaa maahanmuuttovirasto. Turva-

paikanhakijoiden vastaanoton politiikasta, yleisestä ohjauksesta ja lainsäädän-

tötyöstä taas vastaa sisäasiainministeriö. (Miettinen, Jokinen & Mikkonen 2013, 

175.) 

 

Vuonna 2010 lopullisen päätöksen saaminen turvapaikasta vei noin vuoden. 

Perheet eivät voi valita mieleistänsä vastaanottokeskusta vaan yleensä heidät 

sijoitetaan paikkaan, jossa on eniten tilaa. Jos perhe haluaa asua vastaanotto-

keskuksen ulkopuolella, on heidän maksettava tästä aiheutuvat kulut itse, tästä 

syystä harva perhe päätyy asumaan vastaanottokeskusten ulkopuolelle. (Läh-

teenmäki 2013, 15.) 

 

Vastaanottokeskuksessa tehtävä monikulttuurinen ohjaus on toimimista jatku-

van muutoksen sekä epävarmuuden keskellä. Ohjaus- ja neuvontatyössä on 

koko ajan läsnä tietoisuus siitä, että turvapaikkahakemus voi olla myös kieltei-

nen ja toisaalta myös positiivista näkökulmaa ja myönteisen päätöksen mahdol-

lisuutta on pidettävä yllä. (Miettinen, Jokinen & Mikkonen 2013, 181.) 

 

Lain mukaan vastaanottokeskuksissa asuvat ovat turvapaikanhakijoita, ja kun 

he saavat oleskeluluvan, he ovat pakolaisia. Vastaanottokeskuksissa asuva 

asiakaskunta on aika heterogeenistä ja koostui vuonna 2013 suurimmaksi 

osaksi turvapaikkaa hakeneista pariskunnista tai perheistä. Vuonna 2017 taas 

suurin osa oleskelulupaa hakeneista oli 18-34-vuotiaita. (Maahanmuuttovirasto. 

Tilastot. Ikäryhmä. Hakemukset. Oleskelulupa). Perheiden mukana saattaa tulla 

sukulaisten lapsia, jolloin lapsi on ilman huoltajaa oleva turvapaikanhakija. Yk-

sin tulleiden turvapaikanhakijoiden ohjaus on suurimmilta osin lasten kanssa 

perhe- ja perheryhmäkodissa työskentelevien ohjaajien vastuulla. (Miettinen, 

Jokinen & Mikkonen 2013, 175.) 
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KUVIO 3. Maahanmuuttajien ikäjakauma 2017. (Tilastot. Maahanmuuttovirasto. 

Ikäryhmä. Hakemukset. Oleskelulupa.) 

 

Vastaanottokeskuksessa lapsille pyritään luomaan mahdollisimman normaali 

elämä. Monikulttuurinen hoitaminen liittyy lapsen kanssa tehtävään päivittäi-

seen ohjaukseen, jota toteutetaan lapsen kotimaan kulttuuria ja uskontoa kun-

nioittavasti. Sosiaalityöntekijät hoitavat lapsen turvapaikkahakemuksen oikeu-

dellista puolta yhdessä lapsen edustajan kanssa, sekä osallistuvat lapsen päi-

vittäiseen hoitoon ja kasvatukseen. (Miettinen, Jokinen & Mikkonen 2014, 175.) 

 

Vastaanottokeskuksessa vietetty aika ei useinkaan ole lapsille helppoa. Perheet 

ja lapset kohtaavat monenlaisia ongelmia, odottaessaan päätöstä hakemuk-

seensa. Hakemuksen käsittelyaika koetaan myös usein pitkäksi mielekkään 

tekemisen puuttuessa. Masentuneisuus on varsin yleistä sekä psyykkiset on-

gelmat ja toimintamahdollisuuksien vähäisyys. Myös ahtaat asumisolot kärjistä-

vät perheen suhteita ja vaikuttavat vanhempien kontrolliin suhteessa lapsiin, 

mikä vähentää lasten itsenäisyyden ja riippumattomuuden tunnetta. (Lähteen-

mäki 2013, 15.) 
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Vastaanottokeskuksissa pyritään järjestämään lapsille kerhotoimintaa ja erilai-

sia muita aktiviteetteja. Aktiviteettien toteuttamisesta vastaavat yleensä laitosten 

työntekijät tai sen asukkaat työtoimintana. Lapsille järjestettävän toiminnan to-

teutuminen riippuu yleensä siitä, löydetäänkö vastaanottokeskuksesta tai sen 

ulkopuolelta henkilöitä, jotka ovat kiinnostuneista järjestämään kyseistä toimin-

taa ja sitoutumaan siihen. Yli kuusivuotiaat lapset ohjataan kouluopetukseen, 

kun ensin varmistutaan siitä, ettei perhettä käännytetä heti takaisin. (Lähteen-

mäki 2013, 15.) 

 

Suomen lainsäädännön lisäksi lasten koulunkäyntiin vaikuttavat kansainväliset 

säädökset ja suositukset. Euroopan unioni painottaa, että jokaisen jäsenmaan 

tulisi taata kaikille alaikäisille turvapaikanhakijoille mahdollisuus koulunkäyntiin 

samoilla edellytyksillä kuin omilla kansalaisillaan on. Unionin suositusten mu-

kaan lapsen tulisi aloittaa koulunkäynti noin kolme kuukautta turvapaikanhaku-

maahan saavuttuaan. (Lähteenmäki 2013, 16.) 

 

Suomessa kunnat saavat itse päättää ottavatko he vastaan pakolaisia. Pakolai-

sia sijoitetaan kuntiin, joissa kunnanvaltuusto on tehnyt päätöksen pakolaisten 

vastaanottamisesta. Kunnat sitoutuvat tarjoamaan vastaanottamilleen pakolai-

sille kunnan normaalipalvelut ja niiden lisäksi kotoutumispalveluja, kuten en-

siasunnon, kotouttamista tukevaa toimintaa, tarvittavat tulkkipalvelut sekä toi-

meentulotuen (kotoutumistuki). (Räty 2002, 140.) 

 

Kotouttaminen on kunnassa monen eri hallinnonalan yhteistyötä. Maahanmuut-

taja-asiakkaat täytyy ottaa huomion suunniteltaessa kaikkia palveluja. Kotout-

tamistyöhön käytännössä osallistuvat kunnan eri sektorit, työvoimaviranomai-

set, koulutusta järjestävät tahot sekä kolmas sektori. Kotoutumisen onnistumi-

sen edellytys on, että siihen eivät osallistu ainoastaan maahanmuuttajatyöhön 

erikoistuneet työntekijät. (Räty 2002, 140.) 
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3.1 Vastaanottokeskus, perhekoti ja perheryhmäkoti 

 

Alaikäisten ilman vanhempia maahan tulevien nuorten vastaanotto on normaa-

lia turvapaikanhakijoiden vastaanottoa ja sen järjestää vastaanottokeskus. Vas-

taanottokeskusten yhteydessä toimii ryhmäkoteja, joihin majoitetaan alaikäisiä 

ilman vanhempaa tulleita lapsia ja nuoria, jotka ovat saaneet tilapäisen oleske-

luluvan. (Parsons 2010, 35.) Alle 16-vuotiaat ilman huoltajaa tulleet lapset ja 

nuoret sijoitetaan ryhmäkoteihin. Näiden ryhmäkotien palvelut ja henkilökunta 

vastaavat suomalaisia lastensuojelulaitoksia. 16 vuotta täyttäneet nuoret sijoite-

taan tukiasuntoihin ja täysi-ikäiset vastaanottokeskuksiin. Ilman huoltajaa maa-

han tulleille lapsille ja nuorille etsitään edustaja, jonka tarkoituksena on, että 

lapsen etu tulee huomioiduksi kaikissa tilanteissa. (Maahanmuuttovirasto. Ilman 

huoltajaa olevat lapset. 2017.) 

 

Vastaanottokeskusten yhteyteen perustetuista ryhmäkodeista tai perheryhmä-

kodeista ei alaikäisen turvapaikanhakijan tarvitse muuttaa muualle oleskelulu-

van saatuaan. TE -keskuksen tehtävänä on osoittaa alaikäiselle kuntapaikka, ja 

jos esteitä ei ilmene, jatkaa lapsi asumista yksikössä, jossa hän jo asuu. 

Useimmiten asuminen perheryhmäkodissa tai siihen liittyvässä asumisyksikös-

sä on lapsen tai nuoren kannalta paras ratkaisu. (Yksintulleet – näkökulmia il-

man huoltajaa maahan saapuneiden lasten asemasta suomessa 2009, 21–22.) 

 

Yksiköiden nimissä esiintyvällä sanalla koti tarkoitetaan sitä, että lapsille ja nuo-

rille pyritään turvaamaan niin kodinomaiset olosuhteet asumiselle kuin vain 

mahdollista. Olennaista tässä on turvallisen ja tasapainoisen arjen turvaaminen. 

Lasten ja nuorten päivittäisestä kasvatuksesta ja hyvinvoinnista vastaa omaoh-

jaaja ja asuinyksikön henkilökunta.  (Yksintulleet – näkökulmia ilman huoltajaa 

maahan saapuneiden lasten asemasta Suomessa 2009, 22.) 
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Jokaiselle ilman huoltajaa tulevalla alaikäiselle määrätään edustaja. Edustaja 

käyttää puhevaltaa lapsen henkilöä tai varallisuutta koskevissa asioissa sekä 

hoitaa varallisuutta. Edustaja myös valvoo lapsen edun toteutumista ja selvittää 

lapsen mielipiteen päätöksiä tehtäessä. Edustaja toimii lapsen apuna viran-

omaisasioissa. Vastaanottokeskukset, perhetyhmäkodit ja ryhmäkodit vastaavat 

lapsen päivittäisestä kasvatuksesta ja hoidosta. (Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

tos. Turvapaikanhakijat lastensuojelun asiakkaana.) 

 

Alaikäiselle järjestetään majoituksen, hoidon ja ohjauksen lisäksi sosiaali- ja 

terveyspalvelut, vapaa-ajan palvelut, oikeuspalvelut ja tulkkipalvelut. Lasten 

terveydenhuolto on laajempaa kuin muiden turvapaikanhakijoiden, koska kas-

vava ja kehittyvä lapsi tai nuori ei voi odottaa oleskeluluvan saamista. Lapset 

saavat toimeentulotukea, joka maksetaan heille kerran tai kaksi kuussa. He voi-

vat olla yhteydessä koteihinsa pääsääntöisesti kerran kuussa 10 minuuttia pu-

helimen välityksellä harkinnanvaraisena toimeentulotukena tai majoituspaikan 

laskuun. (Yksintulleet – näkökulmia ilman huoltajaa maahan saapuneiden las-

ten asemasta Suomessa 2009, 23–24.) 

 

 

3.2 Ohjaus vastaanottotoiminnassa 

 

Juridiselta statukseltaan vastaanottokeskuksissa asuvat ja siellä kirjoilla olevat 

henkilöt ovat turvapaikanhakijoita ja oleskeluluvan saatuaan pakolaisia. Käy-

tännössä niiden asukaskunta koostuu yksin turvapaikkaa hakeneista, pariskun-

nista ja perheistä. Perheiden kanssa voi turvapaikkaa tulla hakemaan sukulais-

ten lapsia. Lasten status on kuitenkin silloin ilman huoltajaa tullut turvapaikan-

hakijalapsi. (Miettinen, Jokinen & Mikkonen 2013, 175.) 
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Lapset ja nuoret sijoitetaan perhekoteihin tai perheryhmäkoteihin vastaanotto-

keskusten sijaan. Turvapaikkaa hakevat lapset voivat asettua aloilleen, kun heil-

lä on turvallinen ja heitä tukeva asuinpaikka, jatkuvuutta aikaisempien ja uuden 

kotimaan ihmissuhteiden, tapojen ja kulttuurin välillä, itselle mieleinen opiskelu-

paikka ja mahdollisuus siirtyä vaikeista kokemuksista eteenpäin ja löytää tarkoi-

tus uudelle elämälle. Kolme asiaa ovat merkityksellisiä tässä tilanteessa: yhte-

näisyys, kuuluvuuden tunne ja onnistumisen kokemukset. Maahanmuuttajalas-

ten turvallista kehitystä tukevat rakastavat ja tukea antavat vanhemmat sekä 

nuoren omaksuma poliittinen, uskonnollinen ja moraalinen vakaumus. Vaikka 

asumisyksikön ohjaajat eivät voi korvata vanhempia, he voivat muodostaa luo-

tettavien ja tukea antavien aikuisten verkoston. Suomessa on huomattu, että on 

tärkeää suosia pieniä kodinomaisempia yksiköitä. (Mikkonen 2011, 82–83.) 

 

Lapsille pyritään luomaan mahdollisimman normaali elämä. Lapsen päivittäistä 

hoitoa ja kasvatusta toteutetaan lapsen kotimaan kulttuuria ja uskonnollista va-

kaumusta kunnioittaen. Sosiaalityöntekijä hoitaa lapsen turvapaikkaprosessia 

yhdessä lapsen edustajan kanssa ja on ohjaajien tukena lapsen päivittäisessä 

hoidossa ja kasvatuksessa. (Miettinen, Jokinen & Mikkonen 2013, 175.) 

 

Ilman huoltajaa tulleiden alaikäisten lasten ja nuorten perustarpeista huolehdi-

taan asumisen ja kiireellisten terveyspalveluiden osalta Suomessa hyvin. Ryh-

mä- ja perheryhmäkodeissa ja tukiasunnoissa toteutetaan vaativaa kasvatus- ja 

vastaanottotyötä. Työtä toteutetaan ammattitaitoisesti monikulttuurisessa ympä-

ristössä. Lapset sekä nuoret saavat päivittäin tukea kouluun ja vapaa-aikaan 

ohjaajilta. Perhe- ja perheryhmäkodeissa pidetään säännöllisiä viikko- ja kuu-

kausikokouksia tulkkien avustamana, että ohjaajat ja nuoret voivat keskustella 

yhdessä säännöistä ja käytännöistä. (Mikkonen 2011, 82.) 

 

Lasten ja nuorten kanssa työskentelevien työntekijöiden kuten sosiaalityönteki-

jän, vastaavan ohjaajan, omaohjaajan, edustajan ja lakimiehen tulisi ottaa huo-
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mioon, että on tärkeää huomioida lapsen ja nuoren menneisyys. Lapsen perus-

turvallisuus voi olla hyvinkin sirpaleine. Työntekijöiden ei tarvitse olla kulttuurien 

asiantuntijoita, vaan perustietoihin nojaten he voivat kuunnella, eläytyä ja kysyä 

heiltä heidän tilanteestaan. On syytä myös kiinnittää erityistä huomiota siihen, 

milloin tarvitaan jotain erityistä, eikä perustoiminta enää riitä. (Mikkonen 2011, 

83.) 

 

Muutoksia kohdanneet lapset ja nuoret tarvitsevat asioiden läpikäymistä, että he 

voivat käsitellä ja ymmärtää tapahtunutta ja omaa tilannettaan. Samalla on 

myös erityisen tärkeää, että nuorelle muodostuu kyky hakea apua, luottaa toi-

siin ihmisiin ja jakaa omia kokemuksiaan. Sijaishuollon laadun kriteereissä ko-

rostetaan sijoituksen jatkuvuutta sekä pysyvyyttä. Kuitenkaan pitkäaikainenkaan 

sijoituspaikka ei takaa pysyvyyttä, jos työntekijät vaihtuvat usein. Vaikeassa 

tilanteessa olevan lapsen ja nuoren selviytymisen kannalta turvallisen ja pysy-

vän aikuisen rooli on erityisen tärkeä. (Mikkonen 2011, 85–86.) 

 

 

3.3 Kotoutuminen 

 

Maahanmuuttoon voi olla monia syitä. Yksi haluaa opiskella, toinen tehdä töitä 

ja kolmannen on mahdotonta enää asua turvallisesti omassa maassaan, ja hän 

joutuu sen vuoksi hakemaan turvapaikkaa toisesta maasta. Maahanmuuton syy 

voi tehdä siitä joko positiivisen tai negatiivisen tapahtuman. Tämän lisäksi suh-

tautumiseen ja uuteen ympäristöön asettumiseen vaikuttavat muuttajan yksilöl-

liset piirteet ja ikä. Toisissa tapauksissa päätöksen muutosta on voinut tehdä 

joku toinen: puoliso, vanhempi tai sukulainen, mikä osaltaan voi vaikuttaa suh-

tautumiseen uuteen elinympäristöön. Kaikille maahanmuuttajille kuitenkin yksi 

asia on yhteistä: kokemus muutosta stressiä tuottavana tekijänä. (Schubert 

2013, 63.) 
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Kotoutumisella tarkoitetaan niitä toimenpiteitä, jotka helpottavat maahanmuutta-

jien aktiivista kotoutumista suomalaiseen yhteiskuntaan. Maahanmuuton perus-

teet taas vaikuttavat siihen, onko maahanmuuttajan tavoitteena kotoutua kunta-

laiseksi vai onko oleskelun tarkoitus alun perinkin tilapäinen. (Turtiainen 2013, 

191.) 

 

Ensimmäinen laki maahanmuuttajien kotoutumisesta tuli voimaan 1999. Laki 

kotoutumisen edistämisestä taas tuli voimaan 1.9.2010 ja se on tärkein kuntia 

ohjaava maahanmuuttajien kotoutumista ohjaava laki. Lain keskeinen sisältö 

koskee kotoutumisen järjestämistä kunnissa ja henkilökohtaisen kotoutumis-

suunnitelman laatimista. (Turtiainen 2013, 192.) 

 

Kaikille ilman vanhempaa saapuneille alaikäisille tehdään aina kotoutumissuun-

nitelma. Yksilöllinen kotoutumissuunnitelma voi sisältää perusopintoja, ammat-

tiopintoja, oman äidinkielen opetusta, lukio-opintoja, korkeakoulututkintoon joh-

tavaa koulutusta sekä täydennys- ja jatkokoulutusta. Opiskelun tukemisen ohel-

la nuori voi tarvita lastensuojelutoimenpiteitä ja jälkihuoltoa. Kotoutumista edis-

tävinä palveluina suunnitelma voi sisältää myös osallistumista työpajatoimintaan 

ja vapaa-ajan- ja harrastustoimintaan. (Kotouttaminen.fi. Alaikäisenä ilman huol-

tajaa saapuneet.) 

 

Alaikäisen kotoutumissuunnitelma laaditaan viranomaisten moniammatillisena 

yhteistyönä. Keskeisiä toimijoita nuorten kotoutumisen kannalta ovat opetus-, 

nuoriso-, ja sosiaali- ja terveysalan edustajat. (Turvapaikanhakijat lastensuoje-

lun asiakkaina.) Kotoutuminen on moniulotteinen prosessi. Se on täynnä uusiin 

asioihin ja toimintatapoihin tutustumista ja vanhojen jättämistä taakse. Maa-

hanmuuttajan hyvinvointiin ja kotoutumiseen vaikuttaa olennaisesti se, miten 

hyvin hän löytää tasapainon kahden kulttuurin välillä. (Scubert 2013, 64.) 
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Lapset vaikuttavat usein sopeutuvan muutokseen nopeasti. Tästä syystä lasten 

kokemuksia ja tuen tarvetta saatetaan joskus aliarvioida. Lapset tarvitsevat kui-

tenkin paljon tukea uuteen elämäntilanteeseen sopeutuessa, oman äidinkielen 

kehittymisessä sekä uuden kielen oppimisessa. Erityisesti kriisialueilta tulleilla 

lapsilla saattaa olla väkivallan- ja menetyksen kokemuksia, jotka vaikuttavat 

heidän mieleensä. Kouluopetukselle on suuri merkitys nuorten kotoutumiselle. 

(Räty 2002,147-149.) 

 

 

3.4 Perusopetus osana kotoutumista 

 

Suomalaisen koulutusjärjestelmän periaatteisiin kuuluu tasa-arvoisuus. Kaikille 

lapsille ja nuorille tulee järjestää yhdenvertaiset mahdollisuudet koulutukseen 

asuinpaikasta, perheen taloudesta sekä etnisestä tai kulttuurisesta taustasta 

riippumatta. (Teräs, Kilpi-Jakonen, 184.) 

 

Perusopetuslaissa on säädetty maahanmuuttajille järjestettävästä perusopetuk-

seen valmistavasta opetuksesta. Maahanmuuttajille järjestettävän perusopetuk-

seen valmistavan opetuksen tavoitteena on antaa oppilaalle tarvittavat valmiu-

det suomen tai vaihtoehtoisesti ruotsin kielessä sekä tarpeelliset muut valmiu-

det esiopetukseen tai perusopetukseen siirtymistä varten. Lisäksi valmistavan 

opetuksen tulee edistää oppilaiden tasapainoista kehitystä ja kotoutumista 

suomalaiseen yhteiskuntaan. Opetuksen tavoitteena on lisäksi tukea ja edistää 

oppilaiden oman äidinkielen hallintaa ja oman kulttuurin tuntemusta. Lain mu-

kaan opetukseen osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman 

mukaista opetusta, oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin 

tukea heti tarpeen mukaan. (Opetushallitus. Perusopetuksen valmistavan ope-

tuksen opetussuunnitelman perusteet.) 
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Koulutuksen omakielisen opetuksen ja tuen avulla saadaan tietoa oppilaan 

osaamisen tasosta ja voidaan sitä kautta auttaa oppilasta muiden oppiaineiden 

tavoitteiden asettamisessa. Tämä edesauttaa opiskelijan oppimista ja kotoutu-

mista. Omakielistä opetusta ja tukea annetaan oppilaan tarpeiden ja mahdolli-

suuksien mukaan. Oppilas integroidaan yksilöllisesti mukaan perusopetukseen. 

Integroinnin tavoitteena on edistää kotoutumista, opiskeluvalmiuksien ja suo-

men kielen taidon kehittymistä sekä laaja-alaisen osaamisen ja eri oppiaineiden 

sisältöjen oppimista. (Opetushallitus. Perusopetuksen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman perusteet.) 

 

Yksi suurimmista haasteista luokkahuoneessa opettajan näkökulmasta on kaik-

kien oppilaiden erilaisuuden huomioiminen. Opiskelu pitäisi räätälöidä sopivaksi 

jokaiselle oppilaalle, jolloin se vastaisi oppilaan tarpeita eikä niinkään odottaisi 

oppilaan sopeutuvan koulun yleiseen systeemiin. (Muijs & Reynolds 2011, 229-

230). Valmistavan opetuksen oppilaat tulevat hyvin erilaisista lähtökohdista ja 

kulttuureista sekä koulukulttuureista, joten on tärkeää myös luoda ja kehittää 

yhteistä toimintakulttuuria. Perusopetukseen valmistavan opetuksen toiminta-

kulttuuri rakentuu oppivan yhteisön periaatteille. Se tukee kaikkien yhteisön jä-

senten hyvinvointia ja oppimista. (Opetushallitus. Perusopetuksen valmistavan 

opetuksen opetussuunnitelman perusteet.) 

 

Perusopetukseen valmistavassa opetuksessa huolehditaan oppilaan hyvinvoin-

nista sekä kodin ja koulun yhteistyöstä, oppilashuollollisesta tuesta sekä oppi-

laanohjauksesta. Opetus ohjaa tunnistamaan myös eri kulttuureja yhdistäviä 

hyvän elämän arvoja ja periaatteita. Opiskelun kautta vahvistetaan opiskelijan 

taitoja toimia kulttuurisesti monimuotoisessa yhteiskunnassa. Opetus kannustaa 

vuorovaikutukseen eri kulttuuriryhmien välille ja kantaväestön kanssa. Etnisiä 

suhteita tuetaan. Kodin ja koulun yhteistyössä otetaan huomioon perheiden kie-

li- ja kulttuuritausta. (Opetushallitus. Perusopetuksen valmistavan opetuksen 

opetussuunnitelman perusteet.) 



28 

 

 

 

 

Toisen asteen koulutuksen osalta maahanmuuttajalasten ja nuorten kotimaan 

koulutus- ja koulutusrakenne ovat yleensä erilaisia kuin Suomessa. Koulutuk-

sen kesto ja laaja-alaisuus voivat poiketa kotimaan koulutusjärjestelmästä. 

Maahanmuuttajaopiskelijalle on tärkeää kuulua johonkin ryhmään ja saada tu-

kea toisilta. Toiset opiskelijoista tarvitsevat paljon tukea ja rohkaisua lähteä ete-

nemään itseään kiinnostavalle alalle. Olisi tärkeää, että vastaanottavassa oppi-

laitoksessa huomioitaisiin maahanmuuttajaopiskelijat heti alkumetreillä ja että 

opinto-ohjaukseen panostettaisiin. (Tanskanen & Härkönen 2004, 76–79.) 

 

Myös seksuaalikasvatus on osa maahanmuuttajanuorten kotoutumista. Mu-

ruseni -koulutuksen merkitystä kotoutumiselle on käsitelty tarkemmin kohdassa 

4.3. 

 

 

 

4 OHJAAJIEN ROOLI SEKSUAALIKASVATUKSESSA 

 

 

Ensisijainen vastuu nuoren seksuaalikasvatuksesta on vanhemmilla. On kuiten-

kin luonnollista, että nuori ei halua kysyä vanhemmiltaan kaikkia seksuaalisuu-

teen liittyviä asioita. Toisaalta myös vanhemmille voi olla vaikeaa hyväksyä 

oman lapsen heräävää seksuaalisuutta. On hyvä, että on olemassa ammattilai-

sia, joiden luokse oman nuoren voi ohjata. (Alkio 2008, 51-53). 

 

Tutkimusten mukaan hoito- ja hoiva-alojen työntekijät kaipaavat lisäkoulutusta 

liittyen seksuaalisuuteen, sillä opinnoissa tämän osa-alueen teemoja käsitellään 
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hyvin vähän. Työpaikoilla ja työtehtävissä seksuaalisuuteen liittyvää osaamista 

kuitenkin kaivataan. Työntekijän epävarmuus ja ajatus omasta tietämättömyy-

destä vaikeuttavat työskentelyä ja asiakkaan ohjaamista. (Bildjuschkin & Ruuhi-

lahti 2010, 19-20). Ammattilaisilta vaaditaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysy-

myksissä herkkyyttä aistia tilannetta, antaa asianmukaista tietoa ja suhtautua 

jokaisen asiakkaan tuntemuksiin ja ajatuksiin ainutkertaisina kokemuksina. On 

tärkeää, että omassa työpaikassa on tehty kirjallinen suunnitelma siitä, miten 

seksuaalisuuteen liittyviä asioita käsitellään, ja mihin työllä yhtenevästi pyritään. 

(Bildjuschkin & Ruuhilahti 2010, 72-73). 

 

Nuoret hankkivat vähitellen tietoja seksuaalisuudesta. Heille kehittyy arvoja, 

mielikuvia ja asenteita sekä taitoja liittyen ihmiskehoon, intiimeihin suhteisiin 

sekä seksuaalisuuteen. Oppimista tapahtuu sekä virallisten että epävirallisten 

lähteiden kautta. Virallisen seksuaalikasvatuksen, jota annetaan esimerkiksi 

kouluissa, tulee olla aina nuoren oikeuksia ja moninaisuutta kunnioittavaa. Sek-

suaalikasvatuksen tulisi alkaa jo vastasyntyneestä ja noudattaa WHO:n stan-

dardien mukaista aikataulutusta, sisällönsuunnittelua sekä toteutusta. (Klemetti 

& Raussi-Lehto 2014, 46).  

 

Nuorella tulee olla oikeus saada asiallista ja kunnioittavaa palvelua iästä, kult-

tuurista, sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta, vakaumuksesta ja 

äidinkielestä riippumatta. Kaiken toiminnan tulee perustua tasa-arvoon, tasave-

roisuuteen ja oikeudenmukaisuuteen. Tasa-arvoisuudella ei kuitenkaan tarkoite-

ta jokaisen kohtelemista samoin, vaan sitä, että jokainen saa tarpeidensa mu-

kaista ohjausta. Ohjausta tehdessä on huomioitava kommunikaation selkeys ja 

tarkkuus ja tarvittaessa selkeytettävä asioita kirjallisen materiaalin avulla (Biljd-

juschkin & Ruuhilahti 2010, 122-125). Nuorten kanssa työtä tekevien ammatti-

laisten tulee sitoutua nuorten kunnioittamiseen, heidän identiteettinsä ja tun-

teidensa arvostamiseen sekä oikeuksiensa edistämiseen ja kunnioittamiseen. 

Nuorten kanssa työskennellessä tulee toimia rehellisesti, avoimesti ja eettisesti. 

On tärkeää myös tunnistaa oman ammatillisuuden rajat. (Banks 2010, 3-11). 
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Myös seksuaalikasvatus on osa kotoutumista uuteen maahan ja sen kulttuuriin. 

Seksuaali- ja lisääntymisterveys koetaan hyvin intiimiksi ja yksityiseksi tervey-

den osa-alueeksi, josta keskusteleminen vieraalla kielellä uudessa ympäristös-

sä voi olla haastavaa. (Klemetti & Raussi-Lehto 2014, 76). Maahanmuuttajien 

seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyvät normit ja arvot voivat poiketa 

suuresti suomalaisista käsityksistä, mikä voi tuottaa haasteita palveluntarjoajan 

ja käyttäjän välillä. Kieliongelmat, vuorovaikutuksen haasteet sekä tiedon saa-

misen vaikeus voivat estää seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluihin hakeu-

tumisen ja oikean palvelun saamisen. (Klemetti & Raussi-Lehto 2014, 82). 

 

 

4.1 Seksuaalisuus eri kulttuureissa 

 

Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä. Se kulkee mukana koko elinkaaren ajan ja on 

aina subjektiivinen kokemus. Vain ihminen itse voi määritellä oman seksuaali-

suutensa (Biljdjuschkin & Ruuhilahti 2010, 13). Seksuaalisuus ja sukupuoli koe-

taan hyvin henkilökohtaiseksi elämänalueeksi, joka vaikuttaa merkittävästi sosi-

aaliseen olemassaoloon. Jokaisella on niihin liittyen oma merkitysmaailmansa 

ja toiveet siitä, miten tulee nähdyksi näissä rooleissaan. Nähdyksi tulemisen 

rinnalla on toive siitä, että tulee hyväksytyksi juuri sellaisena kuin on. (Tuovinen 

ym. 2012, 11). 

 

Sekä seksuaalinen suuntautuneisuus että sukupuoli ovat ilmiöinä laajoja, ja tie-

dot niistä ovat edelleen vajavaisia. Identiteettiin liittyy oma ihmisarvo ja kyky 

puolustaa rajojaan ja antaa parastaan. Sekä seksuaalisuuteen että sukupuo-

leen liittyvä identiteetti voidaan hahmottaa kaksiosaisesti. Ensimmäinen osa on 

persoonallinen identiteetti, johon kuuluvat kokemus ja ymmärrys omasta suku-

puolesta, seksuaalisesta kiinnostuksesta, mieltymyksistä sekä omista tarpeista 

ja arvoista. Toisena osana ihmistä on sosiaalinen identiteetti, joka sisältää käsi-
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tyksen siitä, mihin ihmisryhmiin omien ominaisuuksien perusteella koetaan kuu-

luvan. (Nissinen 2012, 14). 

 

Maahanmuuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyteen vaikuttavat konkreetti-

sesti muun muassa muuttosyy, sosioekonominen asema lähtömaassa ja Suo-

messa, koulutus ja kielitaito, ikä, sukupuoli, yksilöllinen seksuaalihistoria, sek-

suaalinen suuntautuminen ja perhetilanne. Lisäksi vaikuttaa uskonnollinen taus-

ta. (Klemetti & Raussi-Lehto 2014 ). Seksuaalisuus on aina myös sidoksissa 

siihen kulttuuriin, jossa ihminen elää (Biljdjuschkin & Ruuhilahti 2010, 13.) Su-

kupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät käsitykset ovat sekä oman kulttuurin että 

oman identiteetin ytimessä. Näin ollen kahden erilaisen kulttuurin yhteensovit-

tamisessa törmäävät myös käsitykset seksuaalisuudesta ja ihmisen sukupuo-

lesta sekä ihmisoikeuksista ja omista arvoista. Kaikissa perinteisissä vähemmis-

töissäkään ei silti välttämättä olla täysin integroiduttu vallitsevaan kulttuuriin, 

vaan niissäkin vallitsee erilaisia käsityksiä sukupuolesta, kehosta, seksuaali-

suudesta, ihmisen rajoista sekä ihmisarvon kunnioittamisesta (Apter, Väisälä & 

Kaimola 2006, 77-79). 

 

Sukupuolta ja seksuaalisuutta koskevat käsitykset ovat sekä oman kulttuurin 

että identiteetin kannalta merkittäviä. Kahden erilaisen kulttuurin kohdatessa 

myös ihmisen käsitykset seksuaalisuudesta ja sukupuolesta saattavat poiketa 

toisistaan merkittävästi. Kulttuuriset taustat ja kasvuympäristöt ohjaavat ihmistä 

pitämään tiettyjä asioita oikeina ja tavoiteltavina, mutta toisessa kulttuurissa 

samat asiat eivät välttämättä päde. Kulttuureiden välisiä ristiriitoja seksuaalisuu-

teen ja ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä voivat aiheuttaa esimerkiksi nai-

sen ja miehen roolit, suhtautuminen alastomuuteen, seksiin ja seksuaalisuuteen 

sekä itsemääräämisoikeuskysymykset (Apter, Väisälä & Kaimola 2006, 77-79.)  

 

Maahanmuuttajataustaan saattaa liittyä kulttuurisiin eroihin perustuvaa väkival-

taa tai sen uhkaa. Usein väkivalta voi olla luonteeltaan seksuaaliterveyttä ja -
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oikeuksia loukkaavaa. Väkivalta voi aiheuttaa traumoja ja sillä voi olla kognitiivi-

sia, emotionaalisia ja neurofysiologisia vaikutuksia, jotka altistavat vakaville 

mielenterveysongelmille, ja ne saattavat ilmetä erilaisina psyykkisen tai somaat-

tisen oireilun muotoina. Tärkeää on väkivallan mahdollisimman aikainen tunnis-

taminen sekä ehkäisy ja hoitoonohjaus. Terveydenhuollossa tarvitaan kykyä 

tunnistaa tilanne, ja sen vuoksi väkivallasta tulisi kysyä kaikilta, myös erityis-

ryhmien edustajilta. (Klemetti & Raussi-Lehto 2014, 152-157.) 

 

 

4.2 Nuorten maahanmuuttajien seksuaalikasvatus 

 

WHO määrittelee seksuaaliterveyden seuraavasti: ”Seksuaaliterveys on ihmi-

sen kokonaisvaltainen hyvinvoinnin tila, jonka edellytyksiä ovat positiivinen ja 

kunnioittava asenne seksuaalisuuteen sekä haluttaessa mahdollisuus nautin-

nollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää ja 

väkivaltaa”. Olennainen osa seksuaaliterveyttä on seksuaalioikeudet. (Bild-

juschkin & Ruuhilahti 2010, 19-20).) Seksuaalioikeuksiin lukeutuu myös oikeus 

saada asianmukaista seksuaalikasvatusta eli tietoa seksuaalisuudesta, lisään-

tymisterveydestä ja ehkäisystä.  

 

Seksuaalikasvatus on tärkeä keino edistää seksuaaliterveyttä. Seksuaalikasva-

tuksen tulee olla ikäryhmälle kohdennettua. (Alkio (toim. 2008, 38-39). Seksu-

aalikasvatuksessa tulee huomioida tilannelähtöisyys ja kohderyhmän kokemuk-

set sekä toiveet. Opetuksen rakentamisessa on huomioitava myös oppilaiden 

kehitysvaihe, ikä ja sukupuoli kuin muutkin henkilökohtaiset valmiudet käsitellä 

asioita. (Halonen, Reyes & Kontula 2014). Seksuaalikasvatus- ja valistusmate-

riaalit ovat olennaisia puhuttaessa seksuaalisuudesta, sillä ne jäsentävät ja yl-

läpitävät nuorten käsityksiä seksuaalisuudesta ja voivat osaltaan määrittää näitä 

käsityksiä myös aikuisiässä (Apter, Väisälä & Kaimola. 2006, 24-25).  Erityistä 

tukea tarvitaan silloin, kun nuori etsii omaa seksuaalista identiteettiään. Tällöin 
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ammattilaisen kyky käsitellä asiaa on ensiarvoisen tärkeää. Tukea tarvitsevat 

nuoren lisäksi myös omaiset (Tuovinen 2008, 27). Nuorten seksuaalikasvatuk-

sessa on tärkeää muistaa, että seksuaalikasvattajan työ ei perustu oletuksiin 

toisen ihmisen sukupuolesta tai seksuaalisuudesta (Klemetti & Raussi-Lehto 

2014, 46). 

 

Erilaisista taustoistaan huolimatta maahanmuuttajien on tarpeen miettiä, miten 

seksuaali- ja lisääntymisterveydestä huolehditaan uudessa kotimaassa. Väestö-

liitto on laatinut suunnitelman, jonka kautta maahanmuuttajien seksuaali- ja li-

sääntymisterveyttä voidaan edistää niin sairauksien ja riskien epidemiologian 

kautta, psykososiaaliset ja kulttuuriset tekijät huomioiden kuin kommunikaa-

tiohaasteet huomioiden. Eri kulttuureihin liittyen omat haasteensa seksuaalikas-

vatukseen tuovat esimerkiksi sellaiset asiat kuin kunniaan liittyvä väkivalta, tyt-

töjen ja naisten ympärileikkaus, poikien ympärileikkaus sekä mielenterveyteen 

liittyvät asiat. (Klemetti & Raussi-Lehto 2014, 77-81). 

 

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa 2014-2020 on listattu 

tärkeiksi tavoitteiksi maahanmuuttajien seksuaalikasvatuksen osalta muun mu-

assa toteuttaa seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluja tasa-arvoisesti ja riip-

pumatta kielestä tai kulttuurista sekä lisätä nuorten seksuaali- ja lisääntymister-

veystietoutta. Ohjelman tavoitteita ovat myös maahanmuuttajataustaisten asi-

akkaiden erityistarpeiden huomioiminen sekä maahanmuuttajien terveyden ja 

hyvinvoinnin tutkimuksen lisääminen. Konkreettisina esimerkkeinä toimintaoh-

jelma pyrkii myös lisäämään tutkimusta ja koulutusta liittyen kunniaväkivaltaan, 

ympärileikkauksiin sekä paperittomien aseman parantamiseen. (Klemetti & 

Raussi-Lehto 2014, 83). 

 

 

4.3 Muruseni-koulutus 
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Muruseni-koulutuksella tarkoitetaan kulttuurisensitiivistä seksuaalikasvatusta, 

joka on kohdennettu maahanmuuttajanuorille sekä koulutusta, joka on tarkoitet-

tu nuorten kanssa työtä tekeville ammattilaisille. Opinnäytetyössämme käsitte-

lemme koulutusta, joka on kohdennettu alan ammattilaisille, jotka työskentele-

vät maahanmuuttajanuorten kanssa. 

 

Työntekijöille koulutus antaa varmuutta ja välineitä kohdata ja käsitellä monikult-

tuuristen nuorten seksuaalisuuteen liittyviä asioita arjen tasolla. Muruseni-

koulutukset tarjoavat turvallisen tilan, jossa erilaiset kulttuurikäsitykset voivat 

elää rinnakkain. Koulutus on vuorovaikutteista ja osallistavaa ja tapahtuu pää-

asiallisesti työyhteisön omissa tiloissa. Koulutukset on suunniteltu niin, että 

nuorten ja työntekijöiden kanssa käsitellään samat teemat eri näkökulmista. 

(Kalliolan Nuoret ry 2017). 

 

Muruseni-koulutus tarjoaa tiiviin perustiedon lainsäädännöstä ja seksuaalioike-

uksista sekä kulttuurisensitiivisen lähestymistavan seksuaalisuuteen liittyvään 

termistöön. Koulutuksen sisältöä ovat myös uskontoon ja kulttuuriin liittyvät sek-

suaalikäsitykset ja myytit, omien arvojen, uskomusten ja tapojen vaikutus sek-

suaalisuuteen ja kulttuuriset erityispiirteet itsestä huolehtimisessa ja seuruste-

lussa sekä muissa sosiaalisissa suhteissa. Koulutus johdattaa prosessimaisella 

tavalla seksuaalisuuden teemojen syvällisempään sisäistämiseen ja antaa tilaa 

oppimisen soveltamiselle nuoren oman kasvun kysymyksissä ja nuorten kanssa 

tehtävässä työssä. 

 

Koulutuksen kesto on ammattilaisille yksi (1) päivä. Koulutuksen toteutukseen 

kuuluu myös henkilökohtainen ennakkotehtävä liittyen omaan seksuaalisuuden 

polkuun. (Kalliolan Nuoret ry 2017). 
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5 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITTEET JA TUTKIMUSKYSYMYK-

SET 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää ohjaajien kokemuksia Muruseni-

koulutuksesta. Tavoitteena on kehittää edelleen koulutuksen sisältöä ohjaajien 

palautteiden pohjalta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on antaa työkaluja ohjaajille 

sekä avartaa keskustelukulttuuria maahanmuuttajanuorten seksuaalikasvatuk-

seen liittyvissä asioissa. 

 

Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten hyödylliseksi ohjaajat kokevat Muruseni-

koulutuksen? 2. Millaisia kehittämistarpeita koulutuksella on? 3. Miten koulutus 

vastaa ohjaajien tarpeita? 

 

Kalliola ry oli laatinut valmiiksi puolistrukturoidun kyselylomakkeen, jolla koulut-

tajat selvittivät ohjaajien mielipiteitä Muruseni-koulutuksesta heti koulutuspäivän 

päätteeksi kussakin koulutuspaikassa. Saimme käyttöömme vastaukset kah-

desta vastaanottokeskuksesta. Opinnäytetyömme alustava ajatus oli lähteä ra-

kentamaan ryhmätiedonkeruuta sekä opinnäytetyömme tutkimuskysymyksiä 

Muruseni-koulutukseen osallistuneiden ohjaajien mielipiteiden pohjalta. Puoli-

strukturoidun kyselylomakkeen tuloksista ei kuitenkaan ilmennyt mitään uusia 

näkökulmia tai selviä, erilaisia teemoja tai kehittämisehdotuksia, joita olisimme 

voineet työssämme hyödyntää. Näin ollen kysely toimi meille lähinnä pohjana 

ryhmätiedonkeruuta varten, kun selvitimme, millaiseksi ohjaajat kokivat Mu-

ruseni-koulutuksen ja millaisia kehittämistarpeita koulutuksella heidän mieles-

tään on.  
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6 AINEISTON KERUU JA ANALYYSI 

 

 

Opinnäytetyössämme on käytetty kvalitatiivista tutkimusta. Opinnäytetyön tut-

kimusaineisto kerättiin ryhmätiedonkeruulla, jonka kohderyhmänä olivat Kallio-

lan Setlementin vastaanottokeskusten ohjaajat, joita oli seitsemän henkilöä. 

Keräsimme tietoa haastattelemalla vastaanottokeskusten ohjaajia heidän ko-

kemuksistaan Muruseni-koulutuksesta.  

Teimme ryhmäaineistonkeruun, jonka teemat poimittiin aiemmin tehdystä puoli-

strukturoidusta kyselystä. Lisäksi keskustelimme työelämäyhteistyökump-

panimme kanssa siitä, onko koulutuksen pitäneillä ohjaajilla noussut kysymyk-

siä, joita he haluaisivat tarkentaa koulutukseen osallistuneilta ohjaajilta. Tarkoi-

tuksemme oli selvittää ryhmätiedonkeruun kautta, miten ohjaajat kokevat Mu-

ruseni-koulutuksen auttaneen heitä arkielämän tilanteissa työssään maahan-

muuttajanuorten kanssa. Ennen haastatteluja lähetimme infokirjeen ryhmätie-

donkeruuseen osallistujille. 

Valitsimme metodiksi kvalitatiivisen tutkimuksen ja ryhmätiedonkeruun siksi, 

että halusimme antaa vastaajille mahdollisuuden kertoa kokemuksistaan ja aja-

tuksistaan mahdollisimman vapaamuotoisesti. Emme halunneet sitoa vastauk-

sia tiettyihin strukturoituihin kysymyksiin. Koimme, että omilla tietokoneilla ano-

nyymisti osallistuminen oli paras tapa saada ohjaajilta mahdollisimman rehellis-

tä ja avointa palautetta koulutuksesta. Samalla annoimme heille mahdollisuu-

den halutessaan jakaa ajatuksiaan muiden samaan ryhmätiedonkeruuseen 

osallistuvien henkilöiden kanssa.  

 

 

6.1 Aineiston keruu ja analyysi 
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Ryhmätiedonkeruut toteutettiin yhdessä Kalliola ry:n alaisuudessa toimivassa 

vastaanottokeskuksessa helmikuussa 2017 muutamia kuukausia koulutuksen 

jälkeen, jotta ohjaajat saivat perspektiiviä Muruseni -koulutuksen vaikuttavuu-

desta pidemmällä aikavälillä. Ryhmätiedonkeruu tapahtui niin, että jokaisella 

osallistujalla oli käytössään oma kannettava tietokone, johon he saivat kirjoittaa 

vapaamuotoista tekstiä liittyen opinnäytetyömme teemoihin ja tutkimuskysy-

myksiin. Aineisto analysoitiin tutkimuskysymysten mukaan. (Suostumus haas-

tatteluun LIITE 4, lupa haastattelun nauhoittamiseen LIITE 5). 

 

Käsikirjoitus oli valmiina elokuussa 2017. Kerätyn aineiston alkuperäisiä ilmai-

suja on käytetty tulososan elävöittämiseen. Haastattelut on analysoitu käyttä-

mällä sisällönanalyysimenetelmää. Sisällönanalyysi on menettelytapa, jonka 

avulla dokumentteja voidaan käsitellä analyyttisesti ja systemaattisesti. Analyy-

sissä pyritään rakentamaan malleja, jotka esittävät tutkittavaa aineistoa eli ilmi-

öitä tiivistetyssä muodossa ja joiden avulla tutkittavaa ilmiötä voidaan käsitteel-

listää. (Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–4.) 

 

 

KUVIO 4. Opinnäytetyön eteneminen. 

 

Avoimet kysymykset asettavat tutkijalle paljon haasteita. Koska kysymykset voi-

vat olla joko kokonaan avoimia tai osittain rajattuja, on tärkeää tässäkin jälleen 
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kerran miettiä, miten niiden kautta pystytään selvittämään tutkimusongelmaa. 

On tärkeää kysyä vain sitä, mikä on tutkimuksen kannalta olennaista. Kanasen 

(2008, 25-26) mukaan huonosti rajattu kysymys voi tuottaa tutkimuksen kannal-

ta täysin epäolennaista tietoa, jolla ei ole itse tutkimusongelman kannalta merki-

tystä. Avointen kysymysten käyttäminen ja analysoiminen on hyödyllistä, sillä 

ne voivat tuottaa myös sellaista tietoa, mitä täysin strukturoiduilla kysymyksillä 

ei voida saavuttaa. 

 

Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus tulee kyseeseen silloin, kun tutkittavasta 

kohteesta ei ole olemassa teoriaa, joka selittäisi tutkimuksen kohteena olevaa 

ilmiötä. Laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saada ymmärrys ilmiötä eli vas-

taus kysymykseen: ”Mistä tässä on kyse?”. Laadullisessa tutkimuksessa ei voi-

da laatia yksityiskohtaisia kysymyksiä, sillä jos niin voidaan tehdä, ei ole enää 

kysymyksessä laadullinen tutkimus. Kvalitatiivista tutkimusta voidaan parhaiten 

käyttää silloin, kun ilmiöstä tai asiasta ei ole paljon tietoa, teorioita tai tutkimus-

ta, tällöin on laadullisen tutkimuksen keinoin selvitettävä ensin, mistä ilmiöstä on 

kyse. Myös silloin, kun ilmiöstä halutaan saada syvällinen näkemys, laadullinen 

tutkimus kohdistuu muutamaan havaintoyksikköön, joita voidaan laadullisten 

menetelmien keinoin tutkia hyvinkin tarkasti. Kvalitatiivinen tutkimusote mahdol-

listaa kokonaisvaltaisen ja tarkan kuvauksen tutkittavasta ilmiöstä. (Kananen 

2014, 17–18.) 

 

Kvalitatiivista menetelmää käytettäessä tulee ottaa huomioon tutkijan objektiivi-

suus ja haastattelutilanteen ja kysymysten vaikutus tutkintatilanteeseen. Kun 

tutkija itse on osana tutkimuksen tekemistä, tulee varoa tutkimukseen vaikutta-

mista. Ennen tutkimuksen aloittamista on hyvä pohtia omia asenteita ja suhtau-

tumista tutkimuksen kohteeseen, että se ei vaikuta tutkimustilanteeseen. Ai-

heesta täytyy myös paljon tietoa, että osataan laatia oikeat kysymykset.  
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Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2007, 227) mukaan kvalitatiivisen tutki-

muksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttami-

sesta. Tarkka selostus koskee kaikkia vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuh-

teet on kuvattava tarkasti ja totuudenmukaisesti. Esimerkiksi haastattelututki-

muksessa kerrotaan olosuhteista ja paikoista, joissa aineisto kerättiin. Samoin 

kuvataan myös haastatteluihin käytetty aika, häiriötekijät sekä virhearvioinnit 

haastattelussa. Kuvaukseen liitetään myös tutkijan itsearviointi tilanteesta. 

 

Haastatteluja tehdessä tulee muistaa, että haastateltavat saattavat vastata ky-

symyksiin harhaanjohtavasti halutessaan vaikuttaa hyvältä, joko toisen osapuo-

len tai itsensä näkökulmasta. Kanasen (2014, 201) mukaan haastateltava saat-

taa haluta esiintyä esim. hyvänä kansalaisena, paljon tietävänä ja kulttuuriper-

soonana, moraaliset ja sosiaaliset velvollisuudet täyttävänä. Tällöin tutkijan 

saama materiaali saattaa vääristyä tai sitä saatetaan tulkita väärin.  

 

Käytämme opinnäytetyössämme ryhmätiedonkeruuta. Vastaanottokeskusten 

ohjaajat osallistuivat ryhmätiedonkeruuseen pienissä ryhmissä ja jokainen vas-

tasi kysymyksiin omalla tietokoneellaan. Keskustelu ryhmäläisten välillä oli sal-

littua ja haastattelutilanteessa siihen kannustettiin. Keskusteluissa esiin tulleet 

huomiot kirjattiin ylös ja niitä verrattiin koneille kirjattuihin vastauksiin. 

 

 

6.2 Kalliolan Setlementti ry 

 

Kalliolan setlementin toiminta käynnistyi vuonna 1919, kun ensimmäinen setle-

mentti Toynbee Hall oli perustettu vuonna 1884 Lontoon East Endin työläiskort-

teleihin. Tavoitteena oli sosiaalisen ja sivistyksellisen toiminnan tuominen köy-

hien ihmisten asuinalueille. Suomessa ensimmäinen setlementtitalo, Kalliola, 

perustettiin Helsingin Kallioon. 
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Kalliolan ensimmäisiä työmuotoja olivat aikuisille suunnatut luennot ja esitelmä-

tilaisuudet, jotka käsittelivät yhteiskunnallisia aiheita, lapsi- ja nuorisotyö, yliop-

pilaskotitoiminta, retket ja leirit, urheilu ja liikunta sekä sosiaalinen auttamistyö. 

Erilaisuus on aina nähty Kalliolassa rikkautena, kasvamisen ja oppimisen mah-

dollisuutena. Myös vastuunottamisen tärkeyttä on korostettu alusta lähtien. 

2000-luvulla Kalliolan lastensuojelutyö on laajentunut voimakkaasti. 

 

Kalliolan setlementti muodostuu Kalliolan Kannatusyhdistyksestä, Kalliolan 

Nuoret ry:stä, Kalliolan Senioripalvelusäätiöstä ja Kiinteistö Oy Helsingin Kallio-

lasta. Kalliolan setlementtityön tarkoituksena on vahvistaa ihmisten ja yhteisöjen 

hyvinvointia. Kalliolan Setlementin alaisuudessa toimii perheryhmäkoteja maa-

hanmuuttajille. Osa näistä on segmentoitunut alaikäisten, yksin maahan tullei-

den nuorten vastaanottamiseen. Kalliolan lastensuojelu tarjoaa myös sijaishuol-

toa 12–18-vuotiaille nuorille sekä avomuotoista perhetyötä. 

 

Kalliolan Setlementin arvoissa korostuvat oikeudenmukaisuus, yhdenvertai-

suus, tasa-arvo, moninaisuus sekä ihmisen ja yhteisön kyky kasvamiseen ja 

kehittymiseen. Kalliolan setlementin toiminnan perusta ja toiminta- ajatus on 

vahvistaa setlementtityöllä ihmisten ja yhteisöjen hyvinvointia. Kalliolan visio on 

”rakentaa kestävää maailmaa, jossa naapuruus vahvistaa yhteisymmärrystä ja 

ihmisten keskinäistä kumppanuutta.” Kalliolan setlementin toiminnassa korostu-

vat myös reiluus ja yhteisöllisyys. Kalliolan setlementti on Suomen Setlementti-

liiton jäsen. (Kalliolan Setlementti.) 

 

 

6.2.1 Kalliolan Nuoret ry 
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Varhaisnuoriso- ja nuorisoyhdistys Kalliolan Nuoret ry on rekisteröity vuonna 

1974. Kalliolan Nuorten kautta pääkaupunkiseudun lapset ja nuoret saavat tu-

kea sekä yksilöllisesti että vertaisryhmissä. Nuorille on suunnattu myös avointa 

toimintaa, kuten harrastusryhmiä, pienimuotoisia leirejä, työpajoja ja tilaisuuk-

sia. Kalliolan Nuoret tarjoaa pääkaupunkiseudun nuorille apua ja tukea erilaisis-

sa haastavissa elämäntilanteissa. Moniammatillinen apu toimii aina matalan-

kynnyksen periaatteella. 

 

Yhdistyksen toimintoja ovat Helsingin sekä Espoon Tyttöjen Talot, Poikien Talo 

ja Espoossa sijaitseva Saunalahden Tukiasuntoyhteisö. Yhdistys tekee sosiaa-

lista nuorisotyötä myös Kivikon kumppanuusnuorisotalolla, Itä-Pasilassa sekä 

Puistolassa. Toiminnat kuuluvat Kalliolan Nuorten lähiötyön piiriin. Lisäksi yhdis-

tys toteuttaa erilaisia kehittämishankkeita, kuten valtakunnallinen nettipalvelu e-

Talo (2013–2016) ja kunniakonflikteja ennaltaehkäisevä Sopu (2012–2015). 

Kalliolan Nuoret on matalan kynnyksen sosiaalisen työn taho, jonka toiminnas-

sa huomioidaan sukupuolisensitiivisyys, yhteisöllisyys, osallisuus sekä kulttuu-

risensitiivisyys. Kumppanuus ja eri toimijatahojen välinen yhteistyö ovat myös 

yhdistyksen merkittäviä toimintatapoja. (Kalliolan Setlementti.) 

 

 

 

7 TULOKSET 

 

 

Aineiston analysoinnin tuloksena saimme vastausten yhdistäväksi kategoriaksi 

ohjaajien kokemukset koskien Muruseni-koulutusta. Vastauksista nousi selvästi 

neljä eri osa-aluetta yhdistävän kategorian alle. Nämä osa-alueet ovat: Ohjaaji-

en kokemat henkilökohtaiset hyödyt ja ammatilliset hyödyt koulutuksesta sekä 
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kokemukset koulutuksen rakenteesta ja sisällöstä. Seuraavassa avaamme tu-

lokset osa-alueittain. 

 

 

7.1 Koulutuksen sisältö 

 

Ohjaajat olivat sitä mieltä, että koulutus oli kokonaisuudessaan tarpeellinen ja 

hyvä. Yleisesti ottaen koettiin, että koulutus oli yleissivistävä, ja siitä oli hyötyä 

niin ammatillisessa kuin henkilökohtaisessakin elämässä.  

Kaiken kaikkiaan koulutus oli hyvä ja avartava, asioista puhuttiin 
niiden oikeilla nimillä. 

Koulutus oli hyödyllinen. 

Tämä on ehdottomasti kehityskelpoinen koulutus ja tarpeellinen. 

…koulutus oli yleissivistävä… 

 

Sen sijaan ohjaajat kokivat, että seksuaalisuuden käsittely eri kulttuureissa jäi 

koulutuksessa liian vähäiseksi. Koulutusta pidettiin yleispätevänä. Ohjaajat toi-

voivat omaan yksikköön tarkemmin kohdennettua koulutusta ja spesifimpää 

näkökulmaa esimerkiksi maahanmuuttajanuoriin, kulttuureihin ja uskontoihin. 

Koulutuksen järjestämistä toivottiin myös maahanmuuttajanuorille ja erityisesti 

pojille.  

 

Mitä mä oisin kaivannu tässä koulutuksessa, olisi jotain spesifim-
pää meidän työhön liittyen. Oli aika paljon yleistä. Käsitteitä ja muu-
ta. 

Koulutus olisi ehdottomasti pitänyt olla myös nuorille, jäi vähän 
kesken siinnä mielessä. Ja etenkin pojille, siitä olisi ollut hyötyä. 

Koulutuksessa oli liikaa teoriaa ja liian yleistä tietoa, olisi pitänyt olla 
enemmän kulttuurisidonnaisia kysymyksiä, esimerkiksi kunniaky-
symykset ja kohdistaa se enemmän meidän yksikköön. Ja kohden-
taa nimenomaan maahanmuuttajiin 
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Enemmän kaipasin nimenomaan maahanmuuttajille suunnattua tie-
toa. 

Puhuttiin liikaa suomalaisista nuorista. Ei heidän seksuaalisuutta 
voi verrata vaikka afgaaninuorten seksuaalisuuteen. 

Olisin kaivannut enemmän teorian kytkemistä käytäntöön ja ennak-
kokysymyksiä etukäteen. 

Mekin tarvittaisiin enemmän tietoa esim. siitä mitkä ovat heille (nuo-
rille) tabuja. 

Se mitä olisin ehkä toivonut enemmän, on se kulttuurisensitiivinen 
lähestymistapa. Miten otat puheeksi, ja millaisista merkeistä voit 
päätellä, että nuori tarvitsee juuri tällä saralla apua. 

 

Konkreettisina ehdotuksina koulutuksen kehittämiseksi nostettiin esiin mm. teo-

rian kytkeminen paremmin käytäntöön sekä kohdentaminen koulutettavaan yk-

sikköön. Ohjaajat kaipasivat enemmän selkeitä ohjeita ja ennakointia tilanteis-

sa. Lisäksi toivottiin case –tehtäviä ja käytännön harjoitteita sekä työkaluja sek-

suaalisuuteen liittyvien asioiden puheeksi ottamiseen.  

Ensimmäisenä päivänä voisi ’herätellä’ ajatuksia ja olla enemmän 
teoriaa… toisena päivänä voisi olla sitten jotain harjoitteita. 

Ehkä koulutukseen voisi lisätä vielä caseja, käytännön esimerkkejä, 
miten jossain tilanteissa on onnistuttu hyvin tai miten jossain tilan-
teissa on totaalisesti epäonnistuttu. 

…ehkä lisäisin vielä käytännön harjoituksen. Miten otat puheeksi 
asiakkaan kanssa? Toinen on asiakas ja toinen on työntekijä. Ehkä 
valmis teema voisi olla hyvä. 

 

Ennakkotehtävän osalta tehtävänanto koettiin epäselvänä, mistä aiheutui jännit-

tyneisyyttä. Epäselvän ohjeistuksen vuoksi osalla ohjaajista oli ollut käsitys, että 

omaa seksuaalisuutta pitää käsitellä työkavereiden kanssa avoimesti koulutuk-

sen aikana. 

Olin hyvin loukkaantunut siitä, että joudun avaamaan seksuaali-
suuttani vieraille, koska sellaisen kuvan sain kirjeestä. Mielestäni 
kirje olisi voinut avata enemmän koulutusta, koska koin olevani ns. 
`karvat pystyssä` jo ennen koulutusta ja mietin paljon kotona sitä 
miten sanon kauniisti, että seksielämäni ei kuulu kenellekään… 
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En pitänyt tehtävää tarpeellisena. 

Ennakkotehtävästä nousi karvat pystyyn. Jos olisin tiennyt, ettei si-
tä käsitellä enempää, niin olisin voinut tehdä sen paremmin. Ajatte-
lin, että en ala tätä ruotimaan työporukan kesken! 

Ennakkotehtävää ei varmaan kaikki olleet tehneet…mutta näin sen 
itse hyvänä ajatuksena, ehkä tehtävänantoa voisi selkiyttää vielä. 
Kiireen vuoksi kaikki ei ehkä ehtineet siihen panostaa. 

Ennakkotehtävässä olisi voinut olla selkeämpi ohjeistus, avata 
enemmän sitä, että mitä tässä nyt haetaan. Oli erilaisia ajatuksia 
siitä, mitä sillä tarkoitettiin ja pitääkö siinnä nyt kaikki käydä läpi… 

Ennakkotehtävässä olisi voinut sanoa, että sitä käsitellään vain 
yleisesti. Ohjeistus olisi voinut olla parempi. 

 

 

7.2 Koulutuksen rakenne 

 

Eniten kritiikkiä ohjaajilta koulutus sai rakenteensa osalta. Muutosta kaivattiin 

koulutuksen myöhäiseen ajankohtaan sekä siihen käytettyyn aikaan. Ohjaajat 

toivoivat, että koulutus olisi ollut aikaisemmin, heti kun vastaanottokeskus oli 

perustettu. Lisäksi ohjaajat kokivat, että yksi koulutuspäivä oli liian tiivis, asiaa 

oli liian paljon sisäistettäväksi ja he tunsivat, että oli kiire. Koulutuksen raken-

teeseen kaivattiin lisää aikaa keskustelulle ja pohdinnalle sekä ”kyselytuntia” 

koulutuksen loppuun, jossa olisi voinut keskustella ja kysellä mieleen tulevista 

asioista. 

Olisin kaivannut koulutusta ihan alkuun (aiemmin kun keskus oli pe-
rustettu tai heti toiminnan alkaessa). 

Koulutus tuli tosi myöhään meidän yksikköön, liian myöhää. 

…ajankohta olisi voinut olla kun yksikkö oli toiminut noin 5kk:tta, jol-
loin nuoret alkoivat kysellä enemmän suomalaisesta kulttuurista. 

Koulutus tuli työtä ajatellen liian myöhään. 

Mielestäni ajankohta oli väärä. Koska toimintamme oli saanut jo lo-
pettamispäätöksen ja ohjaajilla saattoi olla jo vähän tunnelmat 
muualla. Eli mielestäni tämä koulutus olisi ollut ajankohtaisempi heti 
pian toiminnan aloittamisen jälkeen. Samoin olisin toivonut, että 
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meidän nuoret olisivat ehtineet saamaan koulutusta tältä saralta jo 
pian asettumisen jälkeen. 

Ajankohta olisi ollut parempi esim. keväällä puolisen vuotta yksikön 
aukeamisen jälkeen. 

Olisin toivonut ehdottomasta jatkoa koulutukseen ilmeisesti kuulu-
vaa osiota nuorillemme. Sellaista, jossa olisivat vaikka nimettöminä 
saaneet kysyä etukäteen kysymyksiä, joihin eivät välttämättä löydä 
rohkeutta etsiä vastauksia kuin netissä. 

Toivon, että koulutuksen lisäksi, joka on suunnattu ohjaajille, niin 
olisi jotain vastaavaa maahanmuuttajanuorille. 

Koulutus olisi ehdottomasti pitänyt olla myös nuorille, jäi siinnä mie-
lessä vähän kesken. Etenkin pojille siitä olisi ollut hyötyä. 

Koulutus/info olisi myös hyvä ollut järjestää nuorille, koska heidän 
kohdallaan uskonto asettaa itsessään jo erinäköisiä haastei-
ta/tarpeita kuin mihin me olemme tottuneet. 

…koulutus voisi olla jopa kaksi päiviäinen, jotta jäisi enemmän ai-
kaa vapaalle keskustelle ja pohdinnalle. Päivä oli aika tiivis ja tietoa 
tuli aika paljon lyhyessä ajassa ja sitä oli vaikea sisäistää. 

Joo, tämä palautteiden anto oli aika myöhään, olisi voinut olla jo ai-
kaisemmin. En enää muista kaikkea. Me oltais voitu pitää koulutuk-
sen jälkeen joku kyselytunti. 

Tosi tiivis päivä, olisi voinut olla 2- päiväinen koulutus. Jäi liian pin-
taraapaisuksi. 

Ensimmäisen päivän voisi ’herätellä’ ajatuksia ja olla enemmän teo-
riaa, nyt oli liian kiire. Ihmiset on erilaisia, sen huomioiminen olisi 
tärkeää, tarvitaan rauhaa käsitellä asioita. Toisena päivänä voisi ol-
la sitten vaikka jotain harjoitteita. 

 

 

7.3 Henkilökohtainen hyöty ja oman ajattelun syveneminen 

 

Koulutuksen tarjoamista henkilökohtaisista hyödyistä mainittiin halu ja varmuus 

puhua seksuaalikasvatukseen liittyvistä asioista omien lasten kanssa. Tästä 

koettiin olevan hyötyä myös työtehtävissä. Koulutuksen koettiin olevan hyödylli-

nen myös tulevia työtehtäviä ajatellen, varsinkin kun haastattelutilanteen aikaan 

kyseistä yksikköä oltiin sulkemassa. Koulutus herätti ohjaajat tarkastelemaan 
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omia näkemyksiä, arvoja sekä ennakkoluuloja. Hyödylliseksi koettiin myös kes-

kustelut työkavereiden kanssa omista henkilökohtaisista asioista koulutuksen 

aikana. 

Koulutuspäivän jälkeen tuli halu mennä kotiin ja puhua kaikki asiat 
selviksi omien biologisten lasteni kanssa. Olen usein kuullut lähei-
siltäni ihmettelyä, miten nuoresta iästä alkaen omat lapseni ovat 
tienneet, miten ’lapsia tehdään’ ym, mutta koulutuksen jälkeen olen 
kokenut tärkeäksi myös kotona jatkaa aloittamaani tapaa ’seksuaa-
likasvattajana’. Yritän tätä toteuttaa myös työssäni kohtaamien nuo-
rien suhteen. 

Mulla tuli sellainen olo koulutuksesta, että nyt mä puhun mun lapsil-
le kaikista asioita selkeästi, ettei niiden tartte etsiä tietoa netistä! 

Tarpeellinen se kyllä oli. Työntekijän näkökulmastakin on hyvä välil-
lä pysähtyä pohtimaan omaa seksuaalisuutta, koska se vaikuttaa 
suoraan siihen, miten pystyy niistä puhumaan asiakkaiden kanssa. 

…uskon että tästä koulutuksesta oli hyötyä tulevia työtehtäviäkin 
ajatellen. Tämä koulutus herätti osaltaan tarkastelemaan omia nä-
kemyksiä ja omia ennakkoluuloja ja arvoja. 

Se oli hyvä kun koulutuksessa sai keskustella omista henkilökoh-
taisista asioista yhden työkaverin kanssa. 

 

 

7.4 Ammatillinen hyöty ja ammatillisen osaamisen lisääntyminen 

 

Ohjaajat kokivat, että varmuus ja uskallus puhua seksuaalisuuteen liittyvistä 

asioista nuorten kanssa olivat lisääntyneet koulutuksen myötä. Lisäksi he koki-

vat, että ymmärtävänsä seksuaalikasvatuksen tärkeyden työssään entistäkin 

paremmin. Ohjaajat kertoivat, että he kykenivät koulutuksen jälkeen tunnista-

maan paremmin omia ajatuksiaan ja tunteitaan. Koulutus auttoi heitä myös käy-

tännön ja teorian välisen yhteyden oivaltamisessa sekä maahanmuuttajanuor-

ten tiedon tarpeen ymmärtämisessä.  

Koen olevani enemmän vapaa aiheiden kanssa. 

Tuntui varmemmalta puhua hyvinkin aroista asioista. 
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 … koulutuksen jälkeen olen kokenut tärkeäksi myös kotona jatkaa 
aloittamaani tapaa ’seksuaalikasvattajana’. Yritän tätä toteuttaa 
myös työssäni kohtaamien nuorien suhteen. 

Toisaalta oli hyvä, että sai tehdä oivalluksia käytännön työn ja teo-
ria välillä, kun työtä oli jo tehnyt. 

On aina hyvä, että tunnistetaan omat ajatukset ja tunteet, oli hyvä, 
että ryhmässä jaettiin asioita avoimesti. 

Koulutuksen myötä myös sukupuolisensitiivinen ohjaustapa oli ohjaajien mieles-
tä lisääntynyt. 

Olen koulutuksesta saakka kiinnittänyt enemmän huomiota suku-
puolettomuuteen. Yritän keskusteluissa välttää nainen/mies – ase-
telmaa, koulutus herätti ajattelemaan sukupuolettomien asemaa yh-
teiskunnassamme ja kulttuurissamme, en halua omalta osaltani 
ajatella sukupuolta enää joko/tai – vaihtoehtoina. 

 

 

 

8 POHDINTA 

 

 

Opinnäytetyöprosessi oli nopeatempoinen; opinnäytetyön aihevalinta oli tehtävä 

heti opiskelujen alkupäivinä. Aiheina maahanmuutto ja seksuaalikasvatus olivat 

meistä heti mielenkiintoinen yhtälö, mikä tarjosi meistä molemmille myös paljon 

uutta opittavaa ja herätti runsaasti ajatuksia prosessin varrella. Opinnäyte-

työmme prosessin myötä olemme entistä tietoisempia siitä, millaisista lähtökoh-

dista maahanmuuttajanuoret tulevat ja millaisissa olosuhteissa he kasvavat 

kohti aikuisuuttaan kahden tai useamman eri kulttuurin törmäyksissä. Näiden 

uusien tietojen ja näkökulmien kautta olemme valmiimpia ottamaan myös pu-

heeksi arkojakin asioita nykyisissä ja mahdollisissa tulevissa työtehtävissämme. 

 

Yli vuoden opinnäytetyöprosessin aikana olemme työskennelleet sitoutuneesti, 

systemaattisesti ja yhteisen päämäärän eteen. Osan työelämän yhteistyökump-
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paneistamme kanssa kommunikointi oli haasteellista siksi, että emme saaneet 

aina vastauksia pyyntöihimme tulla tekemään opinnäytetyöhömme liittyvää 

ryhmätiedonkeruuta yksiköihin. Kokonaisuutena vei viikkoja saada sovittua ajat 

tiedonkeruuta varten, ja osa tiedonkeruista ei kovista yrityksistämme huolimatta 

onnistunut. Tämän vuoksi opinnäytetyöprosessi on opettanut myös pettymysten 

sietämistä, suunnitelmien muokkaamista tarpeen vaatiessa ja uudenlaisten ide-

oiden käyttöönottoa.  

 

Toiveenamme oli saada opinnäytetyöhömme suurempi otanta, jolloin luonnolli-

sesti myös tulokset olisivat olleet luotettavampia ja vastaukset kenties vielä mo-

nipuolisempia.  

 

Osana prosessia olemme tutustuneet uudenlaisiin työskentelytapoihin sekä uu-

denlaiseen tiedonkeruumenetelmään eli ryhmätiedonkeruuseen, jota käytimme 

työssämme siten, että vastaajat saivat kirjata vapaamuotoisesti ajatuksiaan 

omalle tietokoneelleen samalla toistensa kanssa keskustellen. Uudenlaisten 

toimintatapojen kokeileminen on ollut inspiroivaa ja niiden havainnointi mielen-

kiintoista.  

 

Tutkimuskysymyksemme tiivistyivät Muruseni-seksuaalikasvatuskoulutuksen 

hyödyllisyyteen sekä kehittämistarpeisiin, ja näihin saimme vastauksia. Ryhmä-

tiedonkeruuseemme osallistuneet ohjaajat antoivat palautetta koulutuksen hyö-

dyllisyydestä sekä henkilökohtaisella että ammatillisella tasolla. Koulutuksen 

kehittämistarpeet kulminoituivat niin aikaan, koulutuksen kohdentamiseen kuin 

sisältöönkin. 

 

Koska maahanmuuttotilanne Suomen perspektiivistä katsottuna on muuttunut 

merkittävästi juuri parin, kolmen viime vuoden aikana, ajantasaista teoriatietoa 

oli haastavaa löytää. Toki maahanmuuttoa ajatellen tietyt asiat, kuten kulttuu-
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rierojen pohdinta, kotoutumisen merkitys uuteen yhteiskuntaan ja lainsäädän-

nön haasteet, pysyvät aina ajankohtaisina teemoina, kun puhutaan maahan-

muutosta. Euroopan Unionin suositus on, että maahanmuuttajanuori aloittaisi 

koulunkäynnin noin kolme kuukautta turvapaikanhakumaahan saapumisen jäl-

keen. (Lähteenmäki 2013, 16.) Näin ollen vastaanottokeskusten ja ryhmäkotien 

työntekijöillä on merkittävä rooli lasten ja nuorten kotouttamisessa Suomeen, 

sen yhteiskuntaan ja toimintatapoihin jo ennen koulun aloitusta. 

 

Seksuaalikasvatus aiheena ei ole läpikäynyt niin suurta murrosta viime vuosien 

aikana, vaikka sitäkin koko ajan kehitetään, ja se on asia, joka puhututtaa. Se 

on kuitenkin osa-alue, jonka käsitteleminen nuorten kanssa vaatii ammattilaisel-

ta avarakatseisuutta, kohtaamisen taitoa, hyvää tietoperustaa ja luottamukselli-

sen suhteen luomista nuoreen. Omat, henkilökohtaiset arvot ja uskomukset ei-

vät saa liiaksi vaikuttaa nuorille tarjottavaan, objektiiviseen faktatietoon.  

 

Opinnäytetyömme tuloksissa tuli esiin, että ammattilaiset, eli tässä tapauksessa 

vastaanottokeskusten ohjaajat, toivoivat nimenomaan konkreettisia esimerkkejä 

arjen työhön ja työkaluja arkaluonteisten asioiden puheeksi ottamiseen. Ohjaa-

jat olisivat toivoneet koulutuksen päätteeksi esimerkiksi ”kyselytuntia” ja case- 

tehtäviä, mikä tukee ajatusta, että tietoa ja tapoja toimia ja käsitellä seksuaali-

suuteen liittyviä asioita nuorten kanssa tarvitaan. Asioiden puheeksi ottaminen 

ja käsittely käyvät luontevammin, kun sitä varten on jonkinlaisia valmiita työkalu-

ja. 

 

Kulttuureiden välisiä ristiriitoja seksuaalisuuteen ja ihmissuhteisiin liittyvissä ky-

symyksissä voivat aiheuttaa esimerkiksi naisen ja miehen roolit, suhtautuminen 

alastomuuteen, seksiin ja seksuaalisuuteen sekä itsemääräämisoikeuskysy-

mykset (Apter, Väisälä & Kaimola 2006, 77-79.) Koska erilaisia kulttuureita ja 

niihin sisältyviä uskontoja ja tapoja on niin paljon, ohjaajien toive oli kohdentaa 
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seksuaalikasvatuskoulutus nimenomaan kyseiseen yksikköön ja sen tarpeisiin. 

Yleispätevyys ei riitä, vaan vaaditaan spesifimpää tietoa. 

 

Nämä ovat tärkeitä seikkoja huomioida, kun suunnitellaan jatkokoulutusta am-

mattilaisille. Erittäin tärkeää on huomioida myös se, että monilla maahanmuutta-

jalapsilla ja -nuorilla on takanaan erilaisia menetyksiä ja traumoja. Vaatii aikaa 

ja tunneälyä saada aikaan luottamuksellinen suhde, jossa voidaan alkaa kes-

kustella niinkin sensitiivisestä aiheesta kuin seksuaalikasvatus. Silloin myös 

tietoperustan on oltava kattava ja tarvittaessa on osattava ohjata maahanmuut-

tajanuori avun piiriin. 

 

Tutkimusta tehdessämme kävi ilmi, että jatkotutkimukselle on tarvetta, sillä 

maahanmuuttajien seksuaalikasvatusta aiheena on tutkittu vielä vähän. Lähteitä 

etsiessämme huomasimme kuitenkin sen, että maahanmuuttajien seksuaali-

kasvatus on aiheena relevantti ja entistä enemmän esiin nouseva teema. Tämä 

johtuu varmasti pitkälti juuri maahanmuuton lisääntymisestä Suomeen. 

 

 

8.1 Tulosten luotettavuus 

 

Opinnäytetyömme käsittelee Muruseni-koulutuksesta saatuja kokemuksia vas-

taanottokeskusten ohjaajien näkökulmasta. Kuten aiemmin totesimme, opinnäy-

tetyöprosessin aikana huomasimme, että tuoretta ja ajantasaista tietoa maa-

hanmuutosta ja vastaanottokeskustoiminnasta oli haasteellista löytää, sillä 

maahanmuuttotilanne on muuttunut parin viime vuoden aikana merkittävästi. 

Vaikka löysimme hyviä lähteitä muutamien vuosien takaa, osa niissä kerrotuista 

tiedoista oli ehtinyt vanhentua. Samoin vastaanottokeskuksissa tehtävästä sek-

suaalikasvatustyöstä nuorten kanssa löytyi hyvin vähän tietoa. Seksuaalikasva-

tuksesta Suomessa löysimme hyvin tietoa. 
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Luotettavuudella tarkoitetaan kyselyn kykyä antaa ei-sattumanvaraista tietoa. 

Luotettava tutkimus tuottaa toistettuna samanlaisia tuloksia riippumatta siitä, 

kuka tutkimuksen suorittaa. (Kiikkala & Krause 1996, 70-71; Hirsjärvi ym. 2000, 

213-215). 

 

Tutkimusaineistomme osoittautui ryhmätiedonkeruun osalta niukaksi itsestäm-

me riippumattomista syistä, mikä heikentää tiedonkeruumme luotettavuutta. 

Alkuperäiseen tavoitteeseemme nähden saamiemme vastausten määrä jäi 

merkittävästi alle tavoitteiden. Suurempi kohdejoukko ja vastausprosentti olisi-

vat tuottaneet luotettavampaa tutkimustulosta ja vertailukelpoisuutta eri yksiköi-

den välillä. Nyt tuloksemme kulminoituvat yhden vastaanottokeskuksen työnte-

kijöiden ajatuksiin siinä hetkessä ja niissä olosuhteissa, jotka vallitsivat ryhmä-

tiedonkeruupäivänä. 

 

Ryhmätiedonkeruussa saamamme avoimet, vapaamuotoiset vastaukset olivat 

kuitenkin persoonallisia ja oivaltavia ja vastasivat melko hyvin tutkimuskysy-

myksiimme. Vastausten tulkitseminen oli pääpiirteittäin helppoa ja sujuvaa. 

Joukossa oli vain muutamia lauseita, jotka jäivät tulkinnanvaraisiksi. Johtopää-

tökset vastasivat hyvin siihen, mitä oli tarkoitus tutkia. Tulokset siis vastasivat 

tutkimuskysymyksiin. 

 

Alkuperäinen toiveemme oli päästä tekemään ryhmätiedonkeruuta noin kaksi 

kuukautta koulutuksen jälkeen. Olosuhteista johtuen tämä ei onnistunut, vaan 

aikaa meni koulutuksesta ryhmätiedonkeruuseen yli puoli vuotta. Osa ryhmätie-

donkeruuseen osallistuneista ohjaajista ei enää muistanut kunnolla Muruseni-

koulutuksen sisältöä, mikä heikensi osaltaan tiedonkeruumme luotettavuutta. 

Yksi vastaajista halusi palata materiaaliin tiedonkeruun yhteydessä muistin vir-

kistämiseksi. Se, että koulutuksesta oli kulunut aikaa useita kuukausia, toi haas-

teita. Tarkoituksemme oli pohtia opinnäytetyössämme nimenomaan sitä, miten 
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ohjaajat ovat kokeneet seksuaalikasvatustilanteet koulutuksen jälkeen; onko 

koulutuksesta ollut heille arjen tilanteissa hyötyä. Luotettavuutta ajatellen on toki 

haasteellista arvioida hyötyjä, jos koulutuksen kokonaisuutta ei enää muista. 

 

Luotettavuuden kannalta haastavaa oli myös se, että yksikkö, jossa teimme 

ryhmätiedonkeruuta, oli saanut lopettamispäätöksen eivätkä kaikki sen työnteki-

jät olleet osallistuneet Muruseni-koulutukseen. Ajankohta oli hektinen, ja haas-

tattelupäivänä toinen yksikkö oli muuttamassa sisään vastaanottokeskukseen. 

Osalla ohjaajista työsuhde oli päättymässä vastaanottokeskuksessa lähipäivien 

tai viikkojen aikana. Kuten yksi vastaajista oivallisesti kuvasi tilannetta, ”ohjaajil-

la saattoi olla jo vähän tunnelmat muualla.” 

Osa ohjaajista oli kokenut ennakkotehtävän ristiriitaisena ja yksityisyyttä louk-

kaavana, mikä oli aiheuttanut ärtyneisyyttä. Me itse koimme tehtävänannon ol-

leen melko selkeä, mutta kuitenkin jonkin verran tulkinnanvaraisuutta jättävä. 

Osalla ohjaajista sen pohtiminen oli kuitenkin jäänyt suppeaksi tehtävänohjeis-

tuksen jäätyä heille epäselväksi. 

 

Tutkimustuloksissa koulutus koettiin tarpeelliseksi ja yleissivistäväksi. Koulutuk-

sen ajankohdasta saadussa palautteessa koulutuksen ajankohta olisi pitänyt 

olla aiemmin keskuksen perustamisen jälkeen, jolloin ohjaajat olisivat voineet 

paneutua kysymyksiin nuorten kanssa pitemmällä aikavälillä. Koulutuksen ra-

kenteen osalta taas olisi toivottu yksilöidympää koulutusta, joka olisi profiloitunut 

juuri kyseessä olevaan vastaanottokeskukseen. Tämä tukee sitä seikkaa, että 

koulutus on tarpeellinen ja sen kehittämisellä on merkittäviä vaikutuksia vas-

taanottokeskusten mahdollisuuksiin työskennellä seksuaalikasvatuksen saralla 

nuorten kanssa.  

 

Lisäksi ohjaajien palautteesta nousi esiin, että koulutus olisi erityisen tärkeää 

myös maahanmuuttajanuorille. Teoriaosuudessa todetaan, että osalle maa-

hanmuuttajanuorista seksuaalioikeudet ja itsemääräämisoikeus voivat olla vie-
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raita käsitteitä, siksi olisi erityisen tärkeää, että koulutusta kohdennettaisiin 

myös nuoriin. Nuorille tarjottu koulutus tarjoaisi nuorille tilaisuuden pohtia omia 

ajatuksiaan ja avata keskustelua myös ohjaajien kanssa. 

 

Kuitenkin suunniteltaessa seksuaalikasvatusta maahanmuuttajanuorille täytyy 

harkita tarkkaan, mikä on sille oikea ja sopiva ajankohta. Liian nopeasti tarjottu 

seksuaalikasvatus voi lisätä hämmennystä uuden kotimaan kulttuurista ja toi-

mintatavoista. Sen sijaan liian pitkitetty seksuaalikasvatusajankohta voi johtaa 

väärinkäsityksiin ja sellaisiin toimintatapoihin, joita ei pidetä uudessa kotimaas-

sa ja kulttuurissa sopivina. 

 

 

8.2 Tutkimuksen eettisyys 

 

Ryhmätiedonkeruussa olimme koonneet vastaajille teemat, joiden alle he vas-

tasivat vapaamuotoisesti. Teemoja olivat ohjaajien kokemukset Muruseni-

koulutuksesta sekä kehittämisehdotukset. Vastaajilla oli halutessaan mahdolli-

suus esittää meille tarkentavia kysymyksiä ryhmätiedonkeruutilanteessa. 

 

Kvalitatiivista menetelmää käytettäessä tulee ottaa huomioon tutkijan objektiivi-

suus ja haastattelutilanteen ja kysymysten vaikutus tutkintatilanteeseen. Kun 

tutkija itse on osana tutkimuksen tekemistä, tulee varoa tutkimukseen vaikutta-

mista. Ennen tutkimuksen aloittamista on hyvä pohtia omia asenteita ja suhtau-

tumista tutkimuksen kohteeseen, että se ei vaikuta tutkimustilanteeseen. Ai-

heesta täytyy myös paljon tietoa, että osataan laatia oikeat kysymykset. 

 

Opinnäytetyömme aihe on sensitiivinen. Prosessin aikana olemme kunnioitta-

neet ryhmätiedonkeruuseen osallistuneita henkilöitä ja heidän vastauksiaan 
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koko työskentelyn ajan. Osallistuminen haastatteluihin on ollut vapaaehtoista. 

Vastaajien anonymiteetti on säilytetty opinnäytetyössä, emme missään vai-

heessa ole käyttäneet vastaajien tai vastaanottokeskusten nimiä, jossa struktu-

roituja kyselyitä tai ryhmätiedonkeruuta on tehty. Yksittäistä vastaajaa ei voi 

tunnistaa työstä. 

 

Raportointi on rehellistä, ja esitämme vastaukset ja tulokset juuri niin kuin ne on 

meille kerrottu. Olemme saaneet käyttöömme kyselylomakkeet alkuperäisine 

vastauksineen ja tallentaneet ryhmätiedonkeruun vastaukset tilanteessa välit-

tömästi. Osallistujille on kerrottu, että heidän henkilöllisyytensä ei tule missään 

vaiheessa paljastumaan. Alkuperäiset paperit tuhotaan raportoinnin jälkeen 

silppuamalla. Aineistoa käytetään vain tähän opinnäytetyöhön, ja siitä mahdolli-

sesti tehtävään artikkeliin.  

 

On myös hyvä pohtia tutkimuksen reliabiliteettia eli toistettavuutta.  Pystyisikö 

toinen tutkija suorittamaan saman tutkimuksen ja saamaan samat tutkimustu-

lokset? Miten tutkimus on mahdollista tehdä niin, että se olisi toistettavissa. 

Hirsjärven, Remeksen & Sajavaaran (2007, 227) mukaan kvalitatiivisen tutki-

muksen luotettavuutta kohentaa tutkijan tarkka selostus tutkimuksen toteuttami-

sesta. Tarkka selostus koskee kaikkia vaiheita. Aineiston tuottamisen olosuh-

teet on kuvattava tarkasti ja totuudenmukaisesti. Esimerkiksi haastattelututki-

muksessa kerrotaan olosuhteista ja paikoista, joissa aineisto kerättiin. Samoin 

kuvataan myös haastatteluihin käytetty aika, häiriötekijät sekä virhearvioinnit 

haastattelussa. Kuvaukseen liitetään myös tutkijan itsearviointi tilanteesta. 

 

Käytämme opinnäytetyössämme ryhmätiedonkeruuta ainoana tutkimusmene-

telmänä. Vastaajat kirjoittivat heille annetuille kannettaville tietokoneille vasta-

uksensa, mutta heillä oli mahdollisuus myös keskusteluun tilanteessa koko 

ajan. Aikaa vastaamiseen oli niin kauan kuin kukin ryhmä tarvitsi. Haastatteluja 

tai ryhmätiedonkeruuta tehdessä tulee muistaa, että vastaajat saattavat vastata 
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kysymyksiin harhaanjohtavasti halutessaan vaikuttaa hyvältä, joko toisen osa-

puolen tai itsensä näkökulmasta. Kanasen (2014, 201) mukaan haastateltava 

saattaa haluta esiintyä esim. hyvänä kansalaisena, paljon tietävänä ja moraali-

set ja sosiaaliset velvollisuudet täyttävänä henkilönä. Tällöin tutkijan saama ma-

teriaali saattaa vääristyä tai sitä saatetaan tulkita väärin. Ohjaajien käymissä 

keskusteluissa tuotiin kuitenkin esiin rohkeasti myös eriäviä mielipiteitä. 

 

Nimettömänä täytettävä strukturoitu tai avoin kysely on aina kuitenkin ehkä hel-

pompikäyttöisempi arkaluonteisia asioita kartoitettaessa kuin haastattelu, jossa 

haastattelija on vastaajan kanssa yleensä kasvotusten. Ryhmätiedonkeruu tie-

tokoneella anonyymisti toteutettuna on tässä tapauksessa kasvotusten tapahtu-

vaa haastattelua helpompi vastaustapa osallistujille, koska anonymiteetin voi 

säilyttää. Arkaluontoisia kysymyksiä kysyttäessä tulisi aina myös varmistaa, että 

yksittäinen vastaaja ei ole tunnistettavissa kyselystä. Tämäkin voi luotettavuus-

näkökulmasta katsoen heikentää tutkimuksen luotettavuutta, sillä yksittäinen 

vastaaja voi tällöin tarkoituksella vääristää vastauksiaan, jos kokee olevansa 

kyselystä tunnistettavissa.  

 

Edellä mainitussa esimerkissä vastaaja saattaa vastata kysymykseen ”en osaa 

sanoa”. Tällöin tutkijan on mahdotonta tietää, onko aihe, jota kysytään, vastaa-

jalle tuntematon, eikö hän todellakaan osaa sanoa vai eikö vastaaja halua vas-

tata. (Kananen 2008, 24.) Opinnäytetyömme tiedonkeruuseen osallistuneiden 

ohjaajien vastaukset tallennettiin numeroituina tietokoneille eli niistä ei ilmennyt 

missään vaiheessa kenenkään vastaajan nimeä, ja tämä asia kerrottiin vastaa-

jille heti alussa. Näin jokaisella oli mahdollisuus kirjoittaa ylös myös sellaisia 

seikkoja, joita ei halunnut ääneen ryhmässä sanoa. 

 

Opinnäytetyömme tutkimusta toteutettaessa otimme huomioon, että tutkittaville 

ei aiheutunut vastaamisesta kustannuksia. Menimme itse paikan päälle vas-

taanottokeskukseen, ja ryhmätiedonkeruuseen osallistuneet henkilöt saivat suo-
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rittaa vastaamisen työajalla, joten siitä ei aiheutunut myöskään ylimääräisiä työ-

tunteja heille. 

 

 

8.3 Päätelmät, hyödynnettävyys ja jatkotutkimusaiheet 

 

Opinnäytetyömme tuloksia voidaan hyödyntää jatkossa suunnitellessa maa-

hanmuuttajanuorille tai heidän kanssaan työskenteleville ammattilaisille koh-

dennettua seksuaalikasvatusta sekä lisäkoulutusta. Opinnäytetyömme voi toi-

mia ajatusten herättäjänä vastaanottokeskuksissa työskentelevien ammattilais-

ten keskuudessa. Opinnäytetyömme luovutetaan myös Kalliolan ry:n käyttöön. 

 

Monet ryhmätiedonkeruuseen osallistuneista ohjaajista kokivat, että Muruseni-

koulutus olisi pitänyt kohdentaa myös tai erityisesti vastaanottokeskusten maa-

hanmuuttajanuorille. Tulevaisuudessa tämä on hyvä muistaa, kun suunnitellaan 

seksuaalikasvatusta jatkossa. Koulutukselle olisi varmasti tarvetta myös maa-

hanmuuttajanuorten vanhemmille, jotka kasvattavat lapsiaan kahden, tai ehkä 

useammankin, eri kulttuurin sisällä. Oivallinen jatkotutkimuskohde olisi haasta-

tella Muruseni-koulutukseen osallistuneita maahanmuuttajanuoria itseään hei-

dän kokemuksistaan koulutuksen jälkeen tai nuorten vanhempia. 

 

Hyvä jatkotutkimusaihe olisi myös vastaanottokeskustoiminnan tutkiminen, sillä 

siitä löytyy vielä melko vähän tietoa. Tämän lisäksi opinnäytetyöprosessin aika-

na havaitsimme, että vastaanottokeskusten johtajuutta Suomessa ei ole juuri-

kaan tutkittu. Vastaanottokeskuksen johtajalta vaaditaan monenlaista osaamis-

ta. Olennaisia asioita ovat esimerkiksi tietämys eri kulttuureista, monikulttuuri-

sen yksikön johtamisen taidot sekä työn organisointitaidot. Koska sekä vas-

taanottokeskuksen johtajalla että muulla henkilökunnalla kyseessä on usein 

nopeasyklinen ja väliaikainen työ, olisi hyvä tutkia myös sitä, miten he kokevat 
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työnsä vastaanottokeskuksessa. Vaihtuvat, äkilliset tilanteet vaativat hyvää 

stressinhallintaa ja joustavuutta sekä väliaikaisuuden hyväksymistä. 

 

Yksi hyvä jatkotutkimusaihe olisi haastatella maahanmuuttajanuoria liittyen hei-

dän kokemuksiinsa vastaanottokeskuksissa tai ryhmäkodeissa asumisesta tie-

täen asumismuodon ja elämäntilanteen väliaikaisuudesta. Myöskään seksuaali-

kasvatuksen järjestämistä vastaanottokeskuksissa ei ole laajalti tutkittu. 

 

Vastaanottokeskusten työntekijät voisivat myös osallistua seksuaalikasvatuksen 

kehittämiseen ja sisällönsuunnitteluun ennen koulutuksia ja niiden jälkeen entis-

tä enemmän. Ylipäätään käytännön työtä tekevien henkilöiden näkemyksiä ja 

toiveita olisi hyvä kuunnella aina, kun heille kehitetään uusia työvälineitä tai toi-

mintatapoja. 
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LIITTEET   

 

LIITE 1 INFOKIRJE HAASTATTELUUN OSALLISTUJILLE 

Hei! 

Olette käyneet yksikössänne Muruseni–koulutuksen (esite liitteenä). Teiltä on 

kysytty kyselylomakkeella palautetta koulutuksesta heti koulutustilanteen jäl-

keen (kysely liitteenä). Nyt kun koulutuksesta on kulunut aikaa, on tarkoituksena 

selvittää ryhmähaastattelujen avulla sitä, miten olette kokeneet koulutuspaketin 

vaikuttaneen työskentelyynne maahanmuuttajanuorten kanssa. Tavoitteenam-

me on kehittää edelleen Muruseni-koulutuspaketin sisältöä työntekijöiden pa-

lautteiden pohjalta. Pitkän tähtäimen tavoitteena on antaa työkaluja ohjaajille 

sekä avartaa keskustelukulttuuria maahanmuuttajanuorten seksuaalikasvatuk-

seen liittyvissä asioissa. 

Kyselylomakkeen sekä ryhmähaastattelujen pohjalta tehdään opinnäytetyö ai-

heesta Muruseni–koulutus – ohjaajien kokemukset ja kehittämisehdotukset. 

Tutkimuskysymykset ovat: 1. Miten hyödylliseksi ohjaajat kokevat Muruseni-

koulutuksen? 2. Millaisia kehittämistarpeita koulutuksessa on? 3. Miten koulutus 

vastaa ohjaajien tarpeita? Ryhmähaastattelujen teemat rakentuvat tutkimusky-

symysten ympärille. 

Ryhmähaastattelut toteutetaan vastaanottokeskuksissa helmi-maaliskuun aika-

na, erikseen jokaisen yksikön kanssa sovittuna ajankohtana. Haastattelu vie 

aikaa noin tunnin verran ryhmää kohden. Haastattelut nauhoitetaan ja litteroi-

daan analysointia varten. Ryhmähaastatteluihin osallistuminen on vapaaehtois-

ta. Haastattelut toteutetaan anonyymisti, ketään ei tunnisteta eikä vastaanotto-

keskusten nimiä mainita opinnäytetyössä. Haastatteluaineisto tuhotaan silppu-

roimalla opinnäytetyön valmistuttua. 

Opinnäytetyö toteutetaan yhteistyössä Kalliolan Nuoret ry:n kanssa. Koulutuk-

sen toteuttajat toivovat teidän osallistuvan ryhmähaastatteluihin ja sitä kautta 

koulutuksen kehittämiseen. 
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Hyvää alkanutta vuotta! 

 

Taru Sorsa    Taija Tetri-Kivikangas 

taru.sorsa@student.diak.fi taija.tetri-

kivikangas@student.diak.fi 

p. 044 328 6174   p. 040 7484 979 

 

  

mailto:taru.sorsa@student.diak.fi
mailto:taija.tetri-kivikangas@student.diak.fi
mailto:taija.tetri-kivikangas@student.diak.fi
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LIITE 2 HAASTATTELUN TEEMAT 

  

Ryhmähaastattelujen teemat rakentuvat tutkimuskysymysten ympärille. Lopulli-

set haastattelukysymykset tarkentuvat, kun saamme tutkimusluvan ja pääsem-

me perehtymään puolistrukturoidun kyselylomakkeen vastauksiin.  

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Miten hyödylliseksi ohjaajat kokevat Muruseni -koulutuksen?  

2. Millaisia kehittämistarpeita koulutuksessa on?  

3. Miten koulutus vastaa ohjaajien tarpeita?  

LIITE 3 SUOSTUMUS RYHMÄHAASTATTELUUN JA HAASTATTELUN NAU-

HOITTAMISEEN 

SUOSTUMUS RYHMÄHAASTATTELUUN JA HAASTATTELUN NAUHOITTA-

MISEEN 

 

Allekirjoituksellani annan luvan Diakonia ammattikorkeakoulun opiskelijoille 

ryhmähaastatteluun ja sen tallentamiseen. 

 

 

_________________                                                   ____________________ 

Aika ja paikka   Allekirjoitus ja nimenselvennys 
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LIITE 4 TUTKIMUSLUPA 

 1 

 Tutkimuslupahakemus 
 

Sturenkatu 11 
00510 HELSINKI 
www.kalliola.fi  

     
 

 
1. Tutkimusluvan hakija 
 

Tutkimusluvan hakija (t): Taru Sorsa ja Taija Tetri-Kivikangas 
 

Oppilaitos ja suoritettava tutkinto: Diakonia-ammattikorkeakoulu YAMK Johtaminen ja yhteiskunnallisesti vaikuttavan 
palvelutuotannon kehittäminen 
 

Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti): Taru Sorsa, Vellamonkatu 17 c 97, 0443286174, taru.sorsa@student.diak.fi. Taija 
Tetri-Kivikangas, Loitsutie 2, 05830 Hyvinkää, 0407484979, taija.tetri-kivikangas@student.diak.fi 
 
 

 

 
2. Tutkimuksen ohjaaja  
 

Tutkimuksen ohjaaja (oppilaitoksessa): Eija Kattainen ja Kirsi Sukula-Ruusunen 
 
Yhteystiedot (osoite, puhelin, sähköposti): Diakonia-ammattikorkeakoulu, Kyläsaarenkuja 2, 00580 Helsinki, 0400239879, 
eija.kattainen@diak.fi 
  
3. Tutkimus 
 

Tutkimuksen nimi: Vastaanottokeskusten ohjaajien kokemuksia Muruseni -seksuaalikasvatuspaketista 
 
Tutkimuksen tarkoitus, lyhyt yhteenveto tutkimussuunnitelmasta ja aikataulu: 
 
Tutkimuksemme tarkoitus on selvittää vastaanottokeskusten ja Poikien Talon ohjaajien kokemuksia  jalkautuvasta 
seksuaalikasvatuspaketista, jota on ollut työstämässä Kalliolan Nuorten yksiköistä (Poikien Talo, Tyttöjen Talo, SOPU sekä 
Kalliolan Nuorten kehittämispäällikkö) useita eri työntekijöitä.  Teemme opinnäytetyötä yhteistyössä työelämänkumppaneiden 
Kalliolan nuoret Ry:n sekä erityisesti Poikien Talon kanssa. Yhteyshenkilönä toimii Johan Pirttikangas. 
 
Hankkeen virallinen nimi on: Kalliolan Nuoret Ry:n Muruseni -seksuaalikasvatuskoulutus. 
 
 
Opinnäytetyön tutkimusaineisto kerätään ensimmäisessä osiossa puolistrukturoidulla kyselylomakkeella, jonka 
kohderyhmänä ovat Kalliolan setlementin vastaanottokeskusten työntekijät eli ohjaajat. Lomake sisältää neljä 
monivalintakysymystä sekä neljä avointa kysymystä, joilla kysytään työntekijöiden kokemuksia heille kohdennetusta 
jalkautuvasta seksuaalikasvatuskoulutuspaketista. Näin ollen kyseessä on sekä kvantitatiivinen että kvalitatiivinen tutkimus. 
Kyselylomakkeen kohderyhmä on alustavan suunnitelman mukaan viiden eri vastaanottokeskuksen ohjaajat. 
 
Toisessa osiossa keräämme tietoa haastattelemalla vastaanottokeskusten ohjaajia heidän kokemuksistaan liittyen heille 
kohdennettuun jalkautuvaan seksuaalikasvatuspakettiin. Tarkoituksemme on selvittää haastattelujen kautta, miten ohjaajat 
ovat kokeneet seksuaalikasvatuspaketin auttaneen heitä arkielämän tilanteissa työssään maahanmuuttajanuorten kanssa. 
Haastattelut toteutetaan yhdessä vastaanottokeskuksessa tammi-helmikuussa 2017 eli muutamia viikkoja koulutuksen 
jälkeen, jotta ohjaajat saavat perspektiiviä koulutuspaketin vaikuttavuudesta pidemmällä aikavälillä. 
 
 
Aikataulu: 
Syksyllä 2016 Keräämme tietoa ja määrittelemme käsitteitä 
Keväällä 2017 Aineiston analysointi 
Syksy 2017 Opinnäytetyön palautus 
 
Taru Sorsa, Vellamonkatu 17 c 97, 0443286174, taru.sorsa@student.diak.fi. Taija Tetri-Kivikangas, Loitsutie 2, 05830 
Hyvinkää, 0407484979, taija.tetri-kivikangas@student.diak.fi 
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LIITE 5 AINEISTON ANALYSOINTI  

 

 

ALKUPERÄINEN ILMAISU 

 

PELKISTETTY 

ILMAISU 

 

ALAKATE-

GORIA 

 

YLÄKATEGORIA  

 

YHDISTÄ-

VÄ KATE-

GORIA 

”Koen olevani enemmän 

vapaa aiheiden kanssa.” 

”Tuntui varmemmalta pu-

hua hyvinkin aroista asiois-

ta.” 

 

”On aina hyvä, että tunnis-

tetaan omat ajatukset ja 

tunteet, oli hyvä, että ryh-

mässä jaettiin asioita 

avoimesti.” 

 

”Toisaalta oli hyvä, että sai 

tehdä oivalluksia käytän-

nön työn ja teorian välillä, 

kun työtä oli jo tehnyt.” 

 

” … koulutuksen jälkeen 

olen kokenut tärkeäksi 

myös kotona jatkaa aloit-

tamaani ta-

paa’seksuaalikasvattajana’. 

Yritän tätä toteuttaa myös 

työssäni kohtaamien nuori-

en suhteen.” 

 

”Olen koulutuksesta saak-

ka kiinnittänyt enemmän 

Vapaus ja var-

muus puhua arois-

ta asioista 

 

 

Omien ajatusten 

ja tunteiden tun-

nistaminen koulu-

tuksen avulla 

 

Käytännön ja teo-

rian välisen yhtey-

den oivaltaminen 

 

Seksuaalikasva-

tustyön tärkeyden 

jatkaminen kotona 

ja työssä 

 

Maahanmuutta-

januorten tiedon 

tarpeen ymmär-

täminen 

 

Pyrkimys toimia 

sukupuolisensitii-

visemmin työssä, 

sukupuoliasetel-

Varmuus 

puhua asi-

oista 

Uskallus 

ottaa esille 

asioita 

 

Oman ajatte-

lun ja tietoi-

suuden ke-

hittyminen 

 

Teorian ja 

käytännön 

kohtaaminen 

 

 

Seksuaali-

kasvatuksen 

tärkeyden 

ymmärtämi-

nen työssä 

 

 

 

Sukupuo-

lisensitiivi-

syyden oival-

 

 

 

AMMATILLINEN  

HYÖTY JA AMMATILLI-

SEN OSAAMISEN LI-

SÄÄNTYMINEN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OHJAAJI-

EN KO-

KEMUK-

SET  
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huomiota sukupuoletto-

muuteen. Yritän keskuste-

luissa välttää nainen/mies 

– asetelmaa, koulutus he-

rätti ajattelemaan sukupuo-

lettomien asemaa yhteis-

kunnassamme ja kulttuu-

rissamme, en halua omalta 

osaltani ajatella sukupuolta 

enää joko/tai – vaihtoehtoi-

na.” 

 

mien välttäminen taminen 

työssä 

 

 

”Koulutuspäivän jälkeen tuli 

halu mennä kotiin ja puhua 

kaikki asiat selviksi omien 

biologisten lasteni kanssa. 

Olen usein kuullut läheisil-

täni ihmettelyä, miten nuo-

resta iästä alkaen omat 

lapseni ovat tienneet, miten 

’lapsia tehdään’ ym, mutta 

koulutuksen jälkeen olen 

kokenut tärkeäksi myös 

kotona jatkaa aloittamaani 

tapaa ’seksuaalikasvatta-

jana’. Yritän tätä toteuttaa 

myös työssäni kohtaamien 

nuorien suhteen.” 

 

”Mulla tuli sellainen olo 

koulutuksesta, että nyt mä 

puhun mun lapsille kaikista 

asioita selkeästi, ettei nii-

den tartte etsiä tietoa netis-

tä!” 

Halu puhua asiois-

ta omien lasten 

kanssa ja toimia 

seksuaalikasvatta-

jana 

 

 

 

Omien arvojen, 

näkemysten ja 

toimintatapojen 

tarkastelu 

 

 

 

 

 

 

Varmuus puhua 

seksuaalisuuteen 

liittyvistä asioista 

omille lapsille 

 

Koulutuksen 

antama halu 

käsitellä asi-

oita omien 

lasten kans-

sa 

 

 

 

Oman ajatte-

lun kehitty-

minen 

 

 

 

 

 

 

 

Varmuus 

puhua omille 

lapsille 

avoimesti 

 

 

HENKILÖKOHTAINEN 

HYÖTY JA OMAN 

AJATTELUN SYVENE-

MINEN 
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”Tarpeellinen se kyllä oli. 

Työntekijän näkökulmasta-

kin on hyvä välillä pysähtyä 

pohtimaan omaa seksuaa-

lisuutta, koska se vaikuttaa 

suoraan siihen, miten pys-

tyy niistä puhumaan asiak-

kaiden kanssa.” 

 

”…uskon että tästä koulu-

tuksesta oli hyötyä tulevia 

työtehtäviäkin ajatellen. 

Tämä koulutus herätti osal-

taan tarkastelemaan omia 

näkemyksiä ja omia en-

nakkoluuloja ja arvoja.” 

 

 

 

”Se oli hyvä kun koulutuk-

sessa sai keskustella omis-

ta henkilökohtaisista asiois-

ta yhden työkaverin kans-

sa.” 

 

 

Oman seksuaali-

suuden käsittely 

suhteessa työhön 

seksuaalikasvatta-

jana 

 

 

 

 

Omien arvojen, 

ennakkoluulojen ja 

asenteiden tarkas-

telu 

 

Koulutus oli hyö-

dyllinen tulevia 

työtehtäviä ajatel-

len 

 

 

 

Henkilökohtaisista 

asioista keskuste-

leminen koulutuk-

sessa työkaverin 

kanssa 

 

 

 

Oman sek-

suaalisuu-

den pohtimi-

nen osana 

seksuaali-

kasvatustyö-

tä 

 

Oman aja-

tusmaailman 

tarkastelu 

 

 

 

 

Koulutuksen 

hyödyllisyys 

ammatillises-

ti tulevaisuu-

dessa 

 

 

 

Keskustelut 

työkaverin 

kanssa 
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”Olisin kaivannut koulutus-

ta ihan alkuun (aiemmin 

kun keskus oli perustettu 

tai heti toiminnan alkaes-

sa).” 

”Koulutus tuli tosi myöhään 

meidän yksikköön, liian 

myöhään”. 

 

”…ajankohta olisi voinut 

olla kun yksikkö oli toiminut 

noin 5kk:tta, jolloin nuoret 

alkoivat kysellä enemmän 

suomalaisesta kulttuurista.” 

”Koulutus tuli työtä ajatel-

len liian myöhään.” 

”Mielestäni ajankohta oli 

väärä. Koska toimintamme 

oli saanut jo lopettamispää-

töksen ja ohjaajilla saattoi 

olla jo vähän tunnelmat 

muualla.  

 

Eli mielestäni tämä koulu-

tus olisi ollut ajankohtai-

sempi heti pian toiminnan 

aloittamisen jälkeen. Sa-

moin olisin toivonut, että 

meidän nuoret olisivat ehti-

neet saamaan koulutusta 

tältä saralta jo pian aset-

tumisen jälkeen.” 

 

”Ajankohta olisi ollut pa-

rempi esim. keväällä puoli-

sen vuotta yksikön aukea-

Koulutuksen ajan-

kohta oli liian 

myöhään, sen olisi 

pitänyt olla vas-

taanottokeskuk-

sen perustamisen 

alussa 

 

 

Ajankohta oli vää-

rä, koska toiminta 

oli saanut lopet-

tamispäätöksen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuksen ajan-

kohta olisi pitänyt 

olla toiminnan 

aloittamisen ai-

kaan 

Nuorten olisi pitä-

nyt saada koulu-

tusta maahan tul-

tuaan 

 

Ajankohta olisi 

pitänyt olla puoli 

 

 

Koulutuksen 

ajankohdan 

myöhäisyys 

 

 

 

 

Ajankohdan 

heikkous 

toiminnan 

lopettamis-

päätökseen 

nähden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuksen 

ajankohdan 

aikaistami-

nen 

Nuorten 

huomioimi-

nen koulu-

tuksessa 

 

Ajankohdan 

aikaistami-

 

 

 

KOULUTUKSEN  

RAKENNE 
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misen jälkeen.” 

 

”Olisin toivonut ehdotto-

masta jatkoa koulutukseen 

ilmeisesti kuuluvaa osiota 

nuorillemme. Sellaista, 

jossa olisivat vaikka nimet-

töminä saaneet kysyä etu-

käteen kysymyksiä, joihin 

eivät välttämättä löydä roh-

keutta etsiä vastauksia 

kuin netissä.” 

”Toivon, että koulutuksen 

lisäksi, joka on suunnattu 

ohjaajille, niin olisi jotain 

vastaavaa maahanmuutta-

januorille.” 

”Koulutus olisi ehdottomas-

ti pitänyt olla myös nuorille, 

jäi siinnä mielessä vähän 

kesken. Etenkin pojille siitä 

olisi ollut hyötyä.” 

”Koulutus/info olisi myös 

hyvä ollut järjestää nuorille, 

koska heidän kohdallaan 

uskonto asettaa itsessään 

jo erinäköisiä haastei-

ta/tarpeita kuin mihin me 

olemme tottuneet.” 

”…koulutus voisi olla jopa 

kaksi päiviäinen, jotta jäisi 

enemmän aikaa vapaalle 

keskustelle ja pohdinnalle. 

Päivä oli aika tiivis ja tietoa 

tuli aika paljon lyhyessä 

ajassa ja sitä oli vaikea 

vuotta aikaisem-

min 

 

Olisi toivottu kou-

lutusta maahan-

muuttajanuorille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutusta toivot-

tiin erityisesti pojil-

le 

 

 

 

 

 

Koulutuksen olisi 

pitänyt olla kaksi-

päiväinen, että 

jäisi aikaa keskus-

telulle ja pohdin-

nalle 

 

 

Koulutus oli liian 

tiivis 

nen 

 

 

Ohjaajien 

näkemä tar-

ve nuorten 

koulutukselle 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ohjaajien 

näkemä kou-

lutustarve 

erityisesti 

pojille 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Koulutuksen 

kestoon liit-

tyvät näke-

mykset 
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sisäistää.” 

”Tosi tiivis päivä, olisi voi-

nut olla 2- päiväinen koulu-

tus. Jäi liian pintaraa-

paisuksi.” 

 

 

 

”Ensimmäisen päivän voisi 

’herätellä’ ajatuksia ja olla 

enemmän teoriaa, nyt oli 

liian kiire. Ihmiset on erilai-

sia, sen huomioiminen olisi 

tärkeää, tarvitaan rauhaa 

käsitellä asioita. Toisena 

päivänä voisi olla sitten 

vaikka jotain harjoitteita.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

”Joo, tämä palautteiden 

anto oli aika myöhään, olisi 

voinut olla jo aikaisemmin. 

En enää muista kaikkea. 

Me oltais voitu pitää koulu-

tuksen jälkeen joku kysely-

tunti.” 

 

Koulutuksessa oli 

liian kiire 

Koulutus jäi pin-

nalliseksi 

 

Koulutuksessa 

tietoa tuli paljon 

lyhyessä ajassa ja 

sitä oli vaikea si-

säistää 

 

Koulutus voisi olla 

kaksipäiväinen, 

jäisi aikaa keskus-

telulle ja pohdin-

nalle 

 

Palautteen anta-

minen oli liian 

myöhään, ei muis-

tanut enää kaik-

kea 

Koulutuksen jäl-

keen toivottiin 

kyselytuntia 

 

 

 

 

 

 

Koulutuksen 

tiiviys ja kiire 

sekä pinnal-

lisuus 

 

 

 

Tiedon si-

säistämisen 

haasteet 

 

 

 

Koulutuksen 

pidentämi-

nen kaksi-

päiväiseksi 

 

 

Palautteen 

antamisen 

myöhäinen 

ajankohta 

 

Toiveet ky-

selytunnille 
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”Kaiken kaikkiaan koulutus 

oli hyvä ja avartava, asiois-

ta puhuttiin niiden oikeilla 

nimillä.” 

 

”Koulutus oli hyödyllinen.” 

”Tämä on ehdottomasti 

kehityskelpoinen koulutus 

ja tarpeellinen.” 

”…koulutus oli yleissivistä-

vä…” 

 

 

 

”Mitä mä oisin kaivannu 

tässä koulutuksessa, olisi 

jotain spesifimpää meidän 

työhön liittyen. Oli aika 

paljon yleistä. Käsitteitä ja 

muuta.” 

 

 

”Koulutuksessa oli liikaa 

teoriaa ja liian yleistä tie-

toa, olisi pitänyt olla 

enemmän kulttuurisidon-

naisia kysymyksiä, esimer-

kiksi kunniakysymykset ja 

kohdistaa se enemmän 

meidän yksikköön. Ja koh-

dentaa nimenomaan maa-

hanmuuttajiin.” 

 

”Vielä kun koulutukseen 

lisättäisiin spesifioidusti eri 

ryhmille tarkoitetut osiot, 

Koulutus oli hyvä 

ja avartava sekä 

selkeä 

 

 

Koulutus oli hyö-

dyllinen ja tarpeel-

linen  

 

Koulutus oli yleis-

sivistävä 

 

 

 

 

Olisi kaivattu spe-

sifimpää tietoa 

 

 

 

 

 

 

Seksuaalisuuden 

käsittely eri kult-

tuureissa jäi vä-

hälle, liian yleispä-

tevä ja teoriapai-

notteinen koulutus 

 

 

Kohdistaminen 

juuri kyseessä 

olevaan yksikköön 

ja tietyille ryhmille 

 

Koulutus 

koettiin hy-

väksi ja 

avartavaksi  

 

Koulutus 

koettiin hyö-

dylliseksi ja 

tarpeelliseksi 

sekä yleissi-

vistäväksi 

 

Spesifimmän 

tiedon tarve 

 

 

 

 

 

 

Seksuaali-

suus eri kult-

tuureissa  

 

Koulutuksen 

liiallinen 

yleispäte-

vyys 

 

Koulutuksen 

kohdistami-

nen yksik-

köön ja tie-

tylle ryhmälle 

 

 

 

 

 

KOULUTUKSEN  

SISÄLTÖ 
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esim. uskonto, niin uskon 

tämän koulutuksen autta-

van työntekijöitä haasteelli-

simmissakin kohtaamisis-

sa!” 

 

”Enemmän kaipasin ni-

menomaan maahanmuut-

tajille suunnattua tietoa.” 

 

”Puhuttiin liikaa suomalai-

sista nuorista. Ei heidän 

seksuaalisuutta voi verrata 

vaikka afgaaninuorten sek-

suaalisuuteen.” 

”olisin kaivannut enemmän 

teorian kytkemistä käytän-

töön ja ennakkokysymyksiä 

etukäteen.” 

 

 

 

”Suomalainen kännikulttuu-

ri ei sopinut koulutukseen.” 

 

 

”Mekin tarvittaisiin enem-

män tietoa esim. siitä mitkä 

ovat heille (nuorille) tabu-

ja.” 

 

”Se mitä olisin ehkä toivo-

nut enemmän, on se kult-

tuurisensitiivinen lähesty-

mistapa. Miten otat pu-

heeksi, ja millaisista mer-

 

 

 

 

 

 

Koulutuksen jär-

jestäminen maa-

hanmuuttajanuoril-

le 

 

Spesifimpää nä-

kökulmaa maa-

hanmuutta-

januoriin, kulttuu-

reihin ja uskontoi-

hin, suomalaisista 

nuorista puhuttiin 

liikaa 

Toiveita kytkeä 

teoria paremmin 

käytäntöön 

 

Suomalainen al-

koholikulttuuri ei 

sopinut koulutuk-

seen 

 

Kulttuurisensitiivi-

sen näkökulman, 

esim. tabujen, 

huomioiminen 

 

Spesifimpää tietoa 

omaan työhön 

liittyen 

 

 

 

 

 

Koulutuksen 

tarpeellisuus 

maahan-

muutta-

januorille 

 

Eri kulttuuri-

en spesifimpi 

käsittely, 

vähemmän 

suomalais-

ten nuorten 

käsittelyä 

 

Teorian kyt-

keminen 

käytäntöön 

 

Suomalainen 

alkoholikult-

tuuri osana 

koulutusta 

 

Kulttuurisen-

sitiivisyyden 

huomioimi-

nen 

 

Spesifimpi 

tieto 
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keistä voit päätellä, että 

nuori tarvitsee juuri tällä 

saralla apua.” 

 

 

”Kotoutumissuunnitelmaa 

ja muuta pitäisi miettiä 

enemmän.” 

 

 

 

”Ehkä koulutukseen voisi 

lisätä vielä casejä, käytän-

nön esimerkkejä, miten 

jossain tilanteissa on on-

nistuttu hyvin tai miten jos-

sain tilanteissa on totaali-

sesti epäonnistuttu.” 

 

”Ehkä lisäisin vielä käytän-

nön harjoituksen. Miten 

otat puheeksi asiakkaan 

kanssa?” 

 

Enemmän selkeitä 

ohjeita ja enna-

kointiin ja asioiden 

huomaamiseen 

 

 

Kotoutumissuunni-

telmaa tulisi miet-

tiä enemmän 

 

 

Case -tehtävien ja 

käytännön harjoi-

tusten lisääminen 

koulutukseen 

 

 

 

Koulutuksen tulisi 

sisältää työkaluja 

asioiden puheeksi 

ottamiseen 

 

Konkreettisia 

työkaluja 

ennakointiin 

ja puheek-

siottamiseen 

 

Kotoutumis-

suunnitel-

man merki-

tys 

 

 

 

Case -

tehtävät ja 

harjoitukset 

osana koulu-

tusta 

 

 

 

Työkalut 

puheeksi 

ottamisessa 
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LIITE 6 ALAIKÄISEN TURVAPAIKKAPROSESSI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Mustonen & Alanko 2011, 16.) 
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LIITE 7 MURUSENI -KOULUTUKSEN ENNAKKOTEHTÄVÄN OHJEISTUS 

muruseni – kulttuurisensitiivistä seksuaalikasvatusta nuorille ja koulutusta nuor-
ten kanssa työtä tekeville ammattilaisille 

muruseni@kalliola.fi 
 

VALMISTAUTUMINEN KOULUTUKSEEN 
 

Seksuaalisuuden kohtaaminen ammattiyössä edellyttää usein työnteki-

jän uskallusta olla aloitteentekijä ja toimia näin luvan antajana seksu-

aalisuudesta puhumiseen. Joskus työntekijä saattaa jäädä odottamaan 

asiakkaan ottavan nämä asiat puheeksi, silloin vastuu jää yksin asiak-

kaalle. 

Peruslähtökohtana seksuaalisuuden käsittelyyn omassa ammattityössä 

ovat työntekijän oman seksuaalisuuden kohtaaminen, omat asenteet ja 

empatiakyky sekä tiedot ja taidot. Asiakkaat ovat usein parhaita opetta-

jia silloin, kun on kyse itselle uusista ilmiöistä ja asioista. Omat asen-

teet ja empatiakyky vaikuttavat myös siihen, miten voi kohdata seksu-

aalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät muistonsa ja omat tunteensa 

lapsuuden ja nuoruuden ajoilta. 

Suhtautuminen seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen perustuvat 

omiin kokemuksiin siitä, mikä lapsuudesta lähtien on koettu luvallisek-

si, miellyttäväksi ja nautittavaksi vastakkain sen mikä on muodostunut 

ahdistavaksi, kielletyksi, pelottavaksi tai hävettäväksi. Meihin vaikuttaa 

myös se miten meitä on näissä asioissa opetettu tai annettu ymmärtää. 

Asenteet ja uskomukset opitaan usein huomaamatta.  

Seksuaalisuuteen liittyvät aiheet ovat monille arkaluonteisia asioita. 

Tarvitaan kykyä nähdä, kuunnella ja rohkeutta kuulla, arjessa mitä 

asiakas sanoo sekä kykyä vastata tunnetason viesteihin, vaikka ne oli-

sivat sanattomia. Rohkeutta kysyä, auttaa ja ohjata asiakasta. 

Erilaisten kulttuurien kohdatessa käsitykset seksuaalisuudesta voivat 

erota hyvinkin paljon valtakulttuuriin kuuluvien ja maahan muuttanei-

den välillä. Aina näin ei eikä ole, eroavaisuuksia yksilötasolla voi pitää 

mailto:muruseni@kalliola.fi
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selviönä. On kuitenkin julkisesti ilmaistuja keskeisiä arvoja, kuten kä-

sitykset ihmisoikeuksista, joita kaikkien odotetaan kunnioittavan. Jo-

kaisella on kuitenkin oikeus omiin yksilöllisiin arvoihin, kuten oikeus 

omaan uskontoon, sen traditioihin, äidinkieleen, kulttuurin mukaiseen 

pukeutumiseen jne. Monikulttuurisessa yhteiskunnassa kaikilta kui-

tenkin vaaditaan lakien noudattamista, suvaitsevaisuutta ja tasa-arvoa.  

Toisen kohtaamisessa tulee näkyväksi se mitä itsemme kanssa olemme 

kohdanneet ja jakaneet. Työntekijänä on tärkeää antaa itselle lupa olla 

oma itsensä tietoineen, tunteineen ja taitoineen.  

 

ENNAKKOTEHTÄVÄ  

Tavoite on oman seksuaalisuuden pohtiminen, joka mahdollistaa sek-

suaalisuuden teemojen kohtaamista asiakastyössä. 

Tehtävä tehdään ensisijaisesti sinua itseäsi varten. Tehtävän huolelli-

nen tekeminen valmistaa sinua saamaan koulutuksesta työkaluja 

omaan työhösi. 

Oman seksuaalisuuden kehittymisen polku 

 varaa itsellesi tyhjä paperi, ”piirrä” sen janan, polun, puun, ym-

pyrän tms muotoon 

 voit käyttää värejä, symboleja, kirjoitusta ym 

 polku kulkee syntymästäsi tähän hetkeen 

 kiinnitä huomiota erityisesti sinulle merkityksellisiin tapahtu-

miin, ihmisiin, kokemuksiin, tilanteisiin jne. joilla on ollut vaiku-

tusta oman seksuaalihistoriasi muokkautumiseen 

 katso historiaasi lempeästi ja hyväksyvästi arvostaen 

 muista huomioida kipukohtien lisäksi mukavat onnistumiset, 

miellyttävät kokemukset, miten ne sinua vahvistivat 

 Ota oma polkusi mukaan koulutukseen itseäsi varten. Koulutuk-

sessa tehdään lyhyt harjoitus, jossa voit valita kohdan, jonka voit 

halutessasi jakaa parisi kanssa. Näin pääset harjoittelemaan ja-

kamista, kohtaamaan, kuulemaan ja vastaanottamaan myös toi-

sen tarinaa. Saat kokemuksen itse säädellä omia rajojasi sekä 

kunnioittaa toisen rajoja. 



80 

 

 

 

LIITE 8 MURUSENI -KOULUTUKSEN DIAT 

 

KULTTUURISENSITIIVISTÄ SEKSUAALIKASVATUSTA 

NUORILLE JA KOULUTUSTA NUORTEN KANSSA TYÖTÄ 

TEKEVILLE AMMATTILAISILLE

 

Päivän rakenne
• Tutustuminen ja toiveet koulutuspäivälle,

omasta työstä nousseet kysymykset

• ”nopea sanaharjoitus”

• Seksuaalisuuden sanastoa ja termien määrittelyä

• Tauko

• Ennakkotehtävien purku

• Lounas

• Miten kuulen, miten näen, miten kohtaan

• Seksuaalisuus ja kulttuuriset erityispiirteet

• Arjen tilanteet, luottamus ja vaitiolovelvollisuus

• Tauko

• Lainsäädäntö ja ilmoitusvelvollisuus

muruseni / 2016 / Kalliolan Nuoret
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Seksuaalisuus

"Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa ja 
se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, 
seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet 
ja lisääntymisen. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden 
ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasia, halut, uskomukset, asenteet, 
käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaikka 
seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei 
aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, 
taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja 
hengelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen". WHO

muruseni / 2016 / Kalliolan Nuoret
 

Seksuaaliset käsikirjoitukset

• Kulttuuriset käsikirjoitukset / teemat

- Varhain omaksuttuja itsestään selvyyksiä, mikä on sopivaa 

seksuaalista käyttäytymistä

• Vuorovaikutteiset käsikirjoitukset / teemat

- Minä suhteessa toisiin, varhaisessa kiintymyssuhteissa, pari-, perhe-

ja verkostosuhteissa muodostuvia

• Sisäiset käsikirjoitukset

- kullakin on yksilöllisiä keskeisiä eroottisia teemoja, jotka voivat 

toteutua monin eri tavoin ja perustuvat kunkin kokemuksiin ja 

ominaisuuksiin

muruseni / 2016 / Kalliolan Nuoret
 

Seksi

Toimintaa ja tekoja yksin tai yhdessä toisen tai toisten kanssa 
seksuaalisen mielihyvän saamiseksi.

Seksuaaliseen toimintakykyyn kuuluu kyky kokea halua, kyky 
kiihottua ja kyky kokea nautintoa.

muruseni /  2016 / Kalliolan Nuoret
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Seksuaalinen suuntautuminen

muruseni /  2016 / Kalliolan Nuoret
 

Aseksuaali

• Ihminen, joka kokee hyvin vähän tai ei lainkaan seksuaalista 
vetovoimaa toisia ihmisiä kohtaan. Aseksuaalinen ihminen voi tuntea 
romanttista vetovoimaa mihin sukupuoleen tahansa tai ei kehenkään: 
romanttinen vetovoima ei ole sidoksissa seksuaalisuuteen.

muruseni /  2016 / Kalliolan Nuoret

• Tuntee seksuaalista, romanttista tai emotionaalista vetoa sekä omaa 
että eri sukupuolta olevia kohtaan. Se voi olla rinnakkaista tai 
kausittaista. Joillekin partnerin sukupuolella ei ole merkitystä.

Biseksuaali

 

Heteroseksuaali
• Tuntee seksuaalista, romanttista tai emotionaalista vetoa eri 

sukupuolta olevia ihmisiä kohtaan. 

muruseni /  2016 / Kalliolan Nuoret

Homoseksuaali/homo/lesbo

• Ihminen tuntee seksuaalista, romanttista tai emotionaalista 

vetoa samaa sukupuolta olevia kohtaan.
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Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen 

ilmentäminen

• Nainen ja mies: Tutuimpina sukupuoli-identiteetteinä pidetään 
miehen ja naisen sukupuolia, jotka on pitkään mielletty toisilleen 
vastakkaisina. Miehet ja naiset kuuluvat sukupuolienemmistöön ja 
voivat olla cissukupuolisia. Median kielessä sukupuolienemmistö 
näyttäytyy usein stereotyyppisen samanlaisena, vaikka lopulta harva 
istuu perimiehisiin tai -naisellisiin roolioletuksiin. 

• Jokainen ihminen on ainutkertainen yhdistelmä miehisenä ja 
naisellisena pidettyä. Silti oma kokemus sukupuolesta voi olla myös 
perinteikäs.
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Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen 

ilmentäminen
• Transsukupuolinen: Transsukupuolisuus tarkoittaa, että syntymässä 

pojaksi määritelty kokee olevansa tyttö tai tytöksi määritelty kokee 

olevansa poika tai ihmisellä on jatkuva syvä toive olla toista 

sukupuolta. Monet transtaustaiset ihmiset eivät halua kantaa trans-

nimikettä aina mukanaan, vaan he elävät elämäänsä miehinä tai 

naisina.

• Transvestiitti: Transvestiitti on mies tai nainen, joka voi eläytyä 

kumpaankin sukupuoleen. Hänellä on tarve ilmentää ajoittain sekä 

miehistä että naisellista puolta itsessään esimerkiksi pukeutumalla, 

muuttamalla ääntään tai harrastusten kautta. 
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Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen 

ilmentäminen
• Transgender/muunsukupuolinen ei koe kuuluvansa selkeästi mies-

eikä nais-sukupuoleen. Hän voi olla molempia tai ei kumpaakaan. Hän 

voi kokea, ettei kaksinapaisessa mies-nais-jaossa kyetä tunnistamaan 

hänen kokemustaan sukupuolestaan. Transgender voi kokea itsensä 

sukupuolettomaksi, muunsukupuoliseksi, kaksi- tai 

monisukupuoliseksi. 

• Intersukupuolinen: Intersukupuolisuus on tila, jossa lapsen fyysinen 

kehitys sukupuoleen on ollut yksilöllistä ja lapsella ei ole syntyessään 

yksiselitteisesti vain tytön tai vain pojan piirteitä. Joillekin nuorille ja 

aikuisille intersukupuolisuus on omaksi koettu identiteetti, toisille ei. 

Osan intersukupuolisuus saatetaan huomata vasta murrosiässä.

muruseni /  2016 / Kalliolan Nuoret
 



84 

 

 

 

Sukupuoli-identiteetti ja sukupuolen 

ilmentäminen

• Queer on ihminen, joka ei halua välttämättä määrittää itseään 

seksuaaliselta suuntautumiseltaan tai sukupuoleltaan mihinkään 

suuntaan. Queer on myös ajattelumalli, jossa pyritään irti ahtaista 

rooleista ja normeista.

• Androgyynisyys: Androgyynisessä ihmisessä on tasapainoisesti sekä 

maskuliinisia että feminiinisiä piirteitä, mutta hän saattaa määritellä 

itsensä mieheksi tai naiseksi.

• Sukupuoleton/asukupuolinen: Sukupuolettomuus / asukupuolisuus 

tarkoittaa, ettei ihminen samastu mihinkään sukupuoleen.
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Seksuaalioikeudet

1. Oikeus tasa-arvoon ja samanlaiseen kohteluun

2. Oikeus elämään ja turvallisuuteen

3. Oikeus itse määrät omasta kehosta ja seksuaalisuudesta

4. Oikeus hyvään kohteluun

5. Oikeus elää ilman väkivaltaa ja pakottamista

6. Oikeus yksityisyyteen

7. Oikeus hyvään terveyteen ja seksuaaliterveyteen

8. Oikeus käyttää uusia tieteellisiä menetelmiä

9. Oikeus tietoon

muruseni /  2016 / Kalliolan Nuoret
 

Seksuaalioikeudet

10. Oikeus saada opetusta ja kasvatusta seksuaalisuudesta

11. Oikeus solmia ja purkaa ihmissuhteita

12. Oikeus päättää lasten hankinnasta ja ehkäisystä

13. Oikeus ajatukseen, mielipiteen- ja ilmaisunvapauteen

14. Oikeus kokoontumiseen ja mielenilmaukseen

15. Oikeus osallistua poliittiseen ja julkiseen toimintaan

16. Oikeus hakea oikeutta ja hyvitystä

(Lähde: Laulainen ja Sarajärvi: Seksuaalisuudesta selkokielellä. Oikeus 

seksuaalisuuteen. Tampereen Kaupunkilähetys Ry)

muruseni /  2016 / Kalliolan Nuoret
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Sukupuolisensitiivisyys

• Herkkyyttä kunkin yksilölliselle sukupuolikokemukselle ja 

sukupuoli-identiteetin kehitykselle

• Miten kulttuuriset ja sosiaaliset odotukset vaikuttavat 

sukupuolen kokemiseen ja ilmentämiseen?

• Löytää oma ominainen tapa olla ja määrittää itsensä (mies, 

nainen, muu…)

muruseni / 2016 / Kalliolan Nuoret
 

Ennakkotehtävän purku
Tavoitteena on harjoitella ja saada kokemusta seksuaalisuuteen liittyvien 
asioiden jakamisesta, kuulluksi tulemisesta sekä vastaanottamisesta. 
Mitkä asiat ovat itselle mahdollista jakaa ja miten rajaan itseäni tai toista. 
Miten nämä asiat ovat siirrettävissä asiakastyöhön?

Valitse itsellesi mahdollisimman tuttu ja turvallinen pari. 

Valitse omasta ennakkotehtävästäsi sellainen asia, joka sinun on helppo 
jakaa parillesi. Teillä on molemmilla n. 15 minuuttia aikaa kertomiseen ja 
kuulemiseen.

Tämän jälkeen voitte keskenään jakaa kokemusta ja sen jälkeen jaamme 
yhdessä päällimmäisiä kokemuksia ja tuntemuksia. 

muruseni / 2016 / Kalliolan Nuoret
 

Tehtävän purkua

muruseni / 2016 / Kalliolan Nuoret
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Nuorten seksuaalioikeudet

• tuntea kaikkia tunteita

• ilmaista mielipiteitään, vaikka muut olisivat 

eri mieltä

• ilmaista tunteitaan, oikeus rakastaa

• päättää raskaudesta

• saada tukea läheisiltään

• oikeus seksuaaliseen vapauteen

• ilmaista seksuaaliset taipumukset, muita 

loukkaamatta

• seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, 

koskemattomuuteen ja turvallisuuteen

• tuntea itsensä ainutkertaiseksi, 

omanlaisekseen

• yksityisyyteen ja luottamuksellisuuteen

• tehdä omia valintoja

• olla tietämättä mitä tehdä

• luottaa tuntemuksiinsa

• Parisuhteeseen

• tasa-arvoon ja vapauteen, suvaitsevaisuuteen

• saada ulottuvilleen tutkittua, asianmukaista 

tietoa seksuaalisuudesta

• kokea ja tuntea mielihyvää

• kokea itsensä hyvinvoivaksi ja tyytyväiseksi 

omassa kehossaan ja mielessään

• opetukseen ja tietoon, 

seksuaaliterveyspalveluihin, jotta nuori 

kykenee tekemään perusteltuja valintoja 

omaan seksuaalisuuteensa liittyen kriittisellä 

otteella
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• Myönteistä ja sallivaa suhtautumista seksuaalisuuteen, lupa olla sellainen kuin 

on

• Asianmukaisen tiedon antamista kohdennetusti, tunnistamista ja nimeämistä

• Elämäntapaan, itsetuntemukseen ja vuorovaikutukseen liittyviä ohjeita, 

harjoituksia

• Erikoispalvelut, seksuaaliterapia
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Kun kysyt, olethan valmis vastaamaan?

Ammattihenkilön tulee olla

… valmis puhumaan seksuaalisuuteen liittyvistä asioista asiakkaan 

kanssa totuudenmukaisesti ja aidosti

… kuulemaan ja kuuntelemaan asiakkaan seksuaalisuuden tausta-arvoja, 

kokemuksia ja huolenaiheita

…valmis vastaamaan rehellisesti ja selkeästi asiakkaan seksuaalisuutta 

koskeviin huolenilmauksiin

… rohkaiseva, jotta asiakkaan on mahdollista luottaa siihen, että hänellä 

on lupa puhua seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista avoimesti

muruseni / 2016 / Kalliolan Nuoret
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Ammattihenkilön eettiset perusteet 1/2

Itsemääräämisoikeus: Kunnioittaa asiakkaansa itsemääräämisoikeutta, johon kuuluu myös 
oikeus aloittaa ja lopettaa asiakassuhde. Ei ohjaile tai holhoa asiakastaan tämän tahdon 
vastaisesti tai häneltä salaa, vaan pikemminkin pyrkii parantamaan asiakkaansa kykyä 
tehdä itseään koskevia ratkaisuja huomioiden myös läheistensä hyvinvoinnin.

Asiakkaan etu: Toimii ensisijaisesti asiakkaan edun   mukaisesti. Käsityksen asiakkaan 
edusta tulee perustua ammattihenkilön ja asiakkaan väliseen yhteisymmärrykseen. Mikäli 
asiakassuhteeseen liittyy muita etukäkökohtia, kuten esimerkiksi, mahdollisissa 
ristiriitatilanteissa, asiakkaan etu on aina etusijalla.

Koskemattomuus: Kunnioittaa asiakkaansa ruumiillista koskemattomuutta. 
Asiakassuhteeseen liittyvät kosketukset tai ruumiillista kontaktia vaativat toimenpiteet on 
selitettävä asiakkaalle etukäteen ja niihin on pyydettävä asiakkaan lupa. Koskemattomuus 
sisältää myös henkiset rajat, joita tulee kunnioittaa. Kun asiakassuhde vaatii asiakkaalle 
vaikeiden asioiden käsittelyä, pyritään aina asiakkaan kanssa yhteysymmärrykseen 
sopivien lähestymis- ja käsittelytapojen löytämiseksi.
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Ammattihenkilön eettiset perusteet 2/2

Luottamuksellisuus: Ammattihenkilön ja hänen asiakkaansa väliset keskustelut, kaikki                
asiakassuhteeseen liittyvät tiedot ja asiakirjat, sekä koko asiakassuhteen olemassaolo, ovat   
luottamuksellisia. Niistä ei saa luovuttaa tietoja eikä kertoa kenellekään ilman asiakkaan     
suostumusta.

Arvoneutraalius: On neutraali asiakkaansa elämäntavan sekä seksuaalisuutta ja ihmissuhteita 
koskevan arvomaailman suhteen. Hän ei painosta asiakastaan omaksumaan jotakin tiettyä
arvomaailmaa tai käsitystä seksuaalisuudesta. Pyrkii tunnistamaan oman arvomaailmansa ja 
ihmiskäsityksensä vaikutukset työhönsä sekä pohtii omia tarkoitusperiään ja tunteitaan 
asiakassuhteissa. Neutraalius ei tarkoita arvokeskustelun välttämistä, vaan erilaisten 
arvovalintojen kunnioittamista.

Ammatillisuus: Pitää huolta, että hänellä on paras mahdollinen ammatillinen tieto- ja taitotaso. 
Hän tunnistaa ammatilliset puutteensa ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa paremman tiedon 
tai avun luokse. Pyrkii tunnistamaan myös tilanteet, joissa hän on jäävi aloittamaan 
asiakassuhdetta esimerkiksi silloin, kun asiakas on sukulainen tai yhteisen ystäväpiirin jäsen.
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Mikä on oma “käyttöteoriamme”?
Esimerkiksi:

”Kykymme ymmärtää asiakkaan seksuaalisuuden alueella ilmeneviä

ongelmia ulottuu sinne asti, mihin olemme itsessämme asioita työstäneet”

”Ammatillisuus on myös omien rajojen ja rajoitteiden tiedostamista -

niihin paneutumista ja niistä oppimista”

”Tietoisuus omista kehityshaasteista ei suojele meitä virheiden tekemiseltä

- tietoisuuden myötä oman ja toisen todellisuuden kohtaaminen

inhimillistää suhtautumistamme itseemme ja muihin”

”Inhimillisyyden näkeminen itsessä ja muissa haastaa hyväksymään

keskeneräisyyttä, empatia luo kohtaamispintoja.”
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Mitä kuulen, mitä näen ja mistä 

puhun?
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• Omat arvot 

• Omat asenteet

• Omat tiedot

• Omat kokemukset
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Seksuaalisuus ja kunnia
• Suvun maine

• Perheen kunnia

• Yksilön siveys

• Jälkeläisten legimiteetti

• Taloudellinen ja symbolinen arvo

• Yksilön tulevaisuus vs. yhteisö
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Poikien ympärileikkaus
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Tyttöjen ympärileikkaus
kuvat: Hanna-Leena Aromaa ja Outi Kaasinen, Ihmisoikeusliitto
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Tyttöjen ympärileikkaus
kuvat: Hanna-Leena Aromaa ja Outi Kaasinen, Ihmisoikeusliitto
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Poikien ympärileikkaus
• Uskonnolliset, kulttuuriset, puhtaus- ja hygienia syyt

• Yhteisön kuulumisen ja “mieheksi” kasvamisen edellytys, 

koska uskotaan että “mies kestää kivun” ja se on itsessään 

merkki “miehisyydestä”

• Seksuaaliseen kestävyyteen liittyvät myytit

• Todellisuudessa voi aiheuttaa monenlaisia ongelmia, kuten 

kuivumista ja virtsaputken umpeutumista

• ÄLÄ kauhistele tai arvostele jos nuorelle on jo tehty 

ympärileikkaus  häpeä, arvottomuuden tunne

muruseni / 2016 / Kalliolan Nuoret
 

Sukupuolisensitiivisyys
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Avaavat kysymykset

• Mitä sinulle kuuluu?

• Mitä eilen tapahtui?

• Mitä tarkoittaa…?

• Mitä voisi seurata, jos…?

• Mitä merkitystä…?

• Mitä sitten, jos?
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• Miten toimit silloin, kun…?

• Miten ajattelet…?

• Miten ymmärrät…?

• Miten sinun mielestäsi…?

• Miten haluat tulla…?

• Milloin koet olevasi…?

• Millä tavalla selität…?
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• Tarkennatko hiukan… en ole varma ymmärsinkö oikein…

• Miten muut perheenjäsenet suhtautuvat asiaan?

• Mistä voisit huomata tilanteen muuttuneen?

• Mistä voisi johtua…?

• Mikä tai millainen toiminta…?

• Mihin tämä… liittyy?

• Miltä sinusta tuntuu?

• Millaista sinulle on puhua näistä asioista kanssani?
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• Välillä voi kerrata mitä kaikkea on kuullut ja tarkistaa oliko 

ymmärtänyt oikein…
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Miten keskustella pornosta?
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Mitä eroa?

Pornossa Elämässä
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Pornosta

• Mitä on?

• Miksi tehdään?

• Miksi katsotaan?

• Voiko katsomisesta olla hyötyä?

• Voiko katsomisesta olla haittaa?
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Kunnia vs. seksuaalisuus
• Seksuaaliset skriptit

• Kulttuuri, vanhemmat, yksilö

• Avioitumis-/parinmuodostusmarkkinat

• Seksuaalinen vaihtoarvo  vaihtoarvoon vaikuttavat tekijät

• Prioriteetit: yksilö vai yhteisö?
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Seksuaalinen itsemääräämisoikeus

Jokainen päättää itse…..

• kenen kanssa

• milloin

• millä tavalla

• miten usein, vai ei ollenkaan

……on valmis seksuaaliseen
kanssakäymiseen

Seksuaalinen itsemääräämisoikeus ei saa loukata toisen
itsemääräämisoikeutta
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Suojaikäraja on 16 vuotta (perheen sisällä 18 

vuotta)
• Rikoslain 20. luvun 6.§:n mukaan lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä 

on sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan henkilön kanssa tai seksuaalinen 
teko esimerkiksi koskettamalla, pornon esittäminen, seksuaalisesti 
latautuneet puheet tai viestit, mikä vahingoittaa hänen kehitystään.

• 7 a§rajoitussäännös. Jos tilanteessa ei loukata kenenkään seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta ja molemmat osapuolet ovat lähes saman ikäisiä 
sekä henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa. Ei 
rikosta, perustuu keskinäiseen tasavertaisuuteen ja vapaaehtoisuuteen, 
vaikka toinen tai molemmat alle 16-vuotiaita.

• 7 §Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö. Lähtökohtaisesti se on 
yhdyntä alle 16-vuotiaan lapsen kanssa. Lapsen seksuaalisessa 
hyväksikäytössä huomioitavaa nuori lapsi, nöyryyttävä tapa, lapsi 
riippuvainen tekijästä tai tuntee erityistä luottamusta tekijää kohtaan.
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5 §Seksuaalinen hyväksikäyttö

• Ei sisällä väkivaltaa ja tekijä käyttää hyväksi asemaansa

• Teon kohteena 16 – alle 18-vuotias määräysvallan tai 
valvonnan alainen, tekijää huomattavasti iältään nuorempi, 
kyky päättää seksuaalisesta käyttäytymisestä kypsymätön 
sekä henkilö, joka on tekijästä riippuvainen.
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Tyttöjen ympärileikkaus

• Suomessa on kiellettyä rikoslain 21.luvun mukaan, törkeä 
pahoinpitely

• Myös ulkomailla tehty teko voi olla rangaistava, kun se 
kohdistuu Suomen kansalaiseen tai Suomessa pysyvästi 
asuvaan.

• Lastensuojelulain 25.§:n mukaan on lasten ja nuorten kanssa 
työskentelevien velvollisuus viipymättä tehtävä 
lastensuojeluilmoitus, salassapitosäännösten estämättä

• Ilmoitus tehdään matalalla kynnyksellä, mikäli epäillään että 
lapsi saattaa olla vaarassa

• Koska kyseessä on ilmoitusvelvollisuus, omaa harkintaa asian 
suhteen ei voi käyttää.
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Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus

• Suomessa poikien ei-lääketieteellistä ympärileikkausta ei ole 
toistaiseksi lailla kielletty. Alaikäisen pojan ei-lääketieteellisen 
ympärileikkauksen katsotaan loukkaavan lapsen 
koskemattomuutta ja itsemääräämisoikeutta, joten sen 
oikeudellista tilannetta selvitetään parhaillaan

• Ympärileikkauksen saa tehdä vain laillistettu lääkäri

• Ympärileikkausta ei saa tehdä pojan ilmaiseman tahdon 
vastaisesti, jos hän ikänsä ja kehitystasonsa perusteella 
kykenee ymmärtämään ympärileikkauksen merkityksen.
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3 §Pakottaminen seksuaaliseen tekoon

• Esim. nuolee tai koskettelee ilman yhdyntää

• Esim. kiristetään esiintymään web-kameran välityksellä alasti 
tai tekijä pistää intiimejä kuvia nettiin

• Vähäinen määrä väkivaltaa
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1 §Raiskaus

• Sukupuoliyhteys (oraali, emätin, anaali)

– ”sukupuolielimellä tehtävää taikka sukupuolielimeen tai 
peräaukkoon kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen 
kehoon taikka toisen sukupuolielimen ottamista omaan kehoon”

• Väkivaltaa tai sen uhkaa

• Kohde on tiedoton tai kyvytön puolustamaan itseään

• jos raiskauksen kohteena on alle 18-vuotias lapsi on rikos 
lähtökohtaisesti 2§Törkeä raiskaus

• Törkeässä raiskauksessa myös muita ankaroittamisperusteita
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Otsikko tähänkin juu
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Ilmoitusvelvollisuus

• Niillä, joilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, on 
myös velvollisuus ilmoittaa tietoonsa tulleista alle 18-
vuotiaaseen lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta 
poliisille. Tämä koskee myös netissä tapahtuneita 
seksuaalirikoksia

• 15-17 –vuotiaan vanhemmilla on rinnakkainen puhevalta 
vaatia tekijälle rangaistusta. Alle 15-vuotiaan kohdalla 
vanhemmalla on täysi puhevalta

• Kaikki lapsiin (alle 18 v.) kohdistuneet seksuaalirikokset ovat 
virallisen syytteen alaisia rikoksia.
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Kiitos ! 

Kalliolan Nuoret ry

muruseni@kalliola.fi

Heidi Simola p. 0400 877 442

www.kalliolannuoret.fi

www.facebook.com/kalliolannuoret

 


