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Murrosikä on tärkein aivojen varhaiskehityksen jälkeinen hermostollinen tapahtuma. Hormonitoi-

minnan lisääntyminen käynnistää kehityksen molemmilla sukupuolilla. Murrosiän seksuaaliseen 

kehitykseen lukeutuvat niin fyysinen, psyykkinen kuin sosiaalinenkin kehitys. Kaikki kehityksen 

osa-alueet ovat tärkeitä murrosiän seksuaaliselle kehitykselle.  

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena ja sen tarkoituksena oli koota tietoa 

murrosiän seksuaalisesta kehityksestä. Työ tarkastelee murrosiän aikana kehittyvää seksuaali-

suutta murrosiän fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen kautta. Työssä käytetyt tutkimuk-

set (n=18) valittiin sähköisistä tietokannoista kuten Medic ja Cinahl Complete. 

Opinnäytetyön tuloksista kävi ilmi, että fyysisen kehityksen alkaminen on tärkein tekijä murrosiän 

seksuaalisen kehityksen käynnistymiselle. Murrosiässä lisääntynyt hormonituotanto käynnistää 

fyysisen kehityksen, jonka myötä myös psyykkinen ja sosiaalinen kehitys alkavat. Tutkimuksissa 

nousivat selkeästi esille murrosikäisen seksuaalista kehitystä tukevat ja edistävät asiat, joita ovat 

muun muassa nuoren kokema hyvä itsetunto sekä hyväksytyksi tulemisen tunne. 
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SEXUAL DEVELOPMENT IN THE PUBERTY 

 Literature review 

Puberty is the most important phase in the neurological development of the human brain after 
the early lifespan. The rapid increase of the hormone action in puberty triggers the sexual devel-
opment of both sexes. This includes the aspects of physical, psychological and social areas and 
are equally important in the development. 

This thesis contains descriptive elements found in the background data in order to combine 
pieces of information of the sexual development in the puberty. The studies (n=18) were se-
lected from the open data like Medic and Cinahl Complete. 

The main finding in this thesis is that the most important factor in the beginning of the puberty is 
the physical development. The increased hormone production does cause the significant 
change in the young body having an affect to the psychological growth and the social behavior. 
The other clear findings are the important and easily detectable things supporting the stable and 
positive development of the sexual maturation of the young individuals like the feeling of ac-
ceptance and a firm self-esteem. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

FSH Follicle-stimulating hormone, eli munarakkuloita stimuloiva 
hormoni. Saa tytön munasarjoissa munarakkulat kasvamaan 
sekä estrogeenituotannon käyntiin ja pojilla siementiehyet 
kypsymään. (Ihme & Rainto 2014, 333; Keskinen ym. 2016.) 

GnRH Gonadotropin-releasing hormone eli hypotalamuksesta erit-
tyvä gonatropiinien vapauttajahormoni. Ylläpitää aivolisäk-
keen gonatropiinien eritystä. (Ylikorkala & Tapanainen 2011, 
30.) 

Gonadotropiini Aivolisäkehormoni. Yhteisnimitys FSH:lle ja LH:lle. (Ihme & 
Rainto 2014, 333.) 

Hypotalamus Aivojen osa, joka erittää hormoneja verenkierron välityksellä 
kohdesoluihin (Ylikorkala & Tapanainen 2011, 31). 

LH Luteinizing hormone, eli luteinisoiva hormoni. Saa tytön mu-
nasarjoissa munarakkulat kasvamaan ja estrogeenituotan-
non käyntiin. Vauhdittaa pojan kiveksissä testosteronituotan-
non käynnistymistä. (Ylikorkala & Tapanainen 2011, 36.) 
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyö käsittelee murrosiän seksuaalista kehitystä. Opinnäytetyössä tutkitaan 

murrosiän aikana kehittyvää seksuaalisuutta murrosiän fyysisen, psyykkisen ja sosiaali-

sen kehityksen kautta. Murrosikä eli puberteetti on lapsuuden ja aikuisuuden välille ajoit-

tuva kehitysvaihe, jonka päätteeksi nuoren keho saavuttaa sukukypsyyden. Murrosikään 

kuuluvat fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen kehitys. Nämä muutokset mahdollistavat 

kehityksen kohti aikuisen seksuaalisuutta. Suurimmat muutokset kehossa ja mielessä 

tapahtuvat 10 ja 16 ikävuoden välillä, joista fyysisen kehityksen merkit alkavat näkyä 

ensimmäisenä. Murrosiän aikana nuori irrottautuu vanhemmistaan ja löytää oman aikui-

sen persoonansa. (Hermanson & Sajaniemi 2018.) 

Opinnäytetyön toimeksiantaja on Turun Ammattikorkeakoulu ja työ toteutettiin kuvaile-

vana kirjallisuuskatsauksena. Aiheeseen päädyttiin, koska siitä löytyy tietoa useasta eri 

lähteessä ja luotettava tieto haluttiin koota yhdeksi kokonaisuudeksi. Aihe on tärkeä, 

koska murrosiässä tapahtuvat monet muutokset hämmentävät nuorta ja saavat mietti-

mään, mitä kehossa ja mielessä tapahtuu sekä ovatko muutokset normaaleja. Hämmen-

nystä tuovat myös seksuaaliset ajatukset ja seksuaalinen kiihottuminen, joita nuori ei ole 

kokenut ennen murrosiän alkua. Seksuaalisuus mielletään usein samana asiana kuin 

seksi. Näin ei kuitenkaan ole. Seksuaalisuus on laaja käsite, joka pitää sisällään ihmisen 

hyvinvoinnin, elämänlaadun ja terveyden. Seksuaalisuus on jokaisen ihmisen perusoi-

keus, joka heijastaa elämän tarkoitusta ja jatkuvuutta. Parhaimmillaan seksuaalisuus luo 

yksilölle yhteenkuuluvuutta, avoimuutta, turvallisuuttaa, fyysistä tyydytystä sekä lähei-

syyttä. Oman seksuaalisuuden ja seksuaali-identiteetin rakennusaineita kootaan koko 

elämän ajan ja se muokkautuu kaikilla oman näköisekseen elämän eri vaiheissa. Sek-

suaalisen kehityksen suurimmat muutokset tapahtuvat murrosiässä. (Ryttyläinen & Val-

kama 2010, 11.)  
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2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

2.1 Murrosikä 

Murrosikä on yksi elämän kehitysvaiheista, jossa irrottaudutaan lapsuudesta ja siirrytään 

aikuisuuteen (Ryttyläinen & Valkama 2010, 84-88). Yksilöstä riippuen murrosikä kestää 

keskimäärin 3,5 vuotta. Suurimmat muutokset ajoittuvat 10 ja 16 ikävuoden välille. (Her-

manson & Sajaniemi 2018.) Kasvuprosessissa lapsuudesta aikuisuuteen nuoren kehol-

liset, hormonaaliset, sosiaaliset sekä psykologiset muutokset luovat voimakkaan tapah-

tuman. Murrosiän kehitystehtäviä on kolme. Ensimmäisessä kehitystehtävässä nuori it-

senäistyy ja irrottautuu vanhemmistaan, sekä löytää vanhempansa uudella aikuisella ta-

solla, kun päästää irti vanhempien tarjoamasta lapsuuden tyydytyksestä ja toiveista. Toi-

sessa kehitystehtävässä oman seksuaalisuuden sekä seksuaali-identiteetin jäsentämi-

nen tapahtuu kehonkuvan muuttuessa. Tässä kehitysvaiheessa nuori alkaa liittämään 

seksuaalisuuden omaan kehoonsa ja muodostaa kuvaa aikuisuuden seksuaalisuudesta. 

Kolmantena kehitystehtävänä on oman sosiaalisen roolin löytäminen, jolloin turvaudu-

taan ikätovereiden apuun. Kaverit ovat tärkeässä asemassa kasvun ja kehityksen aikana 

ja silloin, kun nuori sijoittaa itsensä osaksi yhteiskuntaa. Murrosikäinen yrittää ymmärtää 

ja oppia mitä seksuaalisuus on asenteena, toimintana, tunteena sekä käyttäytymisenä. 

Kehitysvaiheissa tapahtuu useita muutoksia, fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella ta-

solla, jolloin nuori pohtii useasti, onko normaali tai riittävän hyvä. (Ryttyläinen & Valkama 

2010, 84-88.) 

Murrosikä on tärkein aivojen varhaiskehityksen jälkeinen hermostollinen tapahtuma.  

Murrosikä alkaa, kun aivojen osa hypotalamus säätelee hormonieritystä aivolisäkkee-

seen, josta aivolisäkkeen erittämät hormonit säätelevät sukurauhasten hormonituotan-

toa. Tämä kolmiportaisesti toimivan hypotalamuksen, aivolisäkkeen ja sukurauhasten 

toiminta kypsyy jo sikiökaudella, mutta alkaa toimimaan fyysisen, psyykkisen ja sosiaa-

lisen kehityksen kannalta vasta murrosiässä. Hormonierityksen lisääntyminen murros-

iässä saa aikaan kehon muuttumisen ja sukusolujen tuotannon käynnistymisen. Murros-

iässä aivolisäkkeen gonatropiinien, follikkeleita stimuloivien hormonien (FSH) ja luteini-

soivien hormonien (LH) eritykset kiihtyvät. Gonatropiinit saavat tyttöjen estrogeeni- ja 

poikien testosteronierityksen käynnistymään. (Hermanson & Sajaniemi 2018.) 
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Tytöillä ensimmäiset fyysiset muutokset ovat rintojen kehitys ja kuukautisten alkaminen, 

samanaikaisesti kasvupyrähdys alkaa. Pojilla kivekset, sukupuolielimet ja lihakset alka-

vat kasvaa ja karvoitus lisääntyy. Poikien kasvupyrähdys ajoittuu myöhemmälle ajankoh-

dalle. Murrosiän myötä nuori kasvaa pituutta ja paino lisääntyy. Tytöillä kohtu ja muna-

sarjat kasvavat ja pojat kykenevät jossain vaiheessa saamaan ensimmäisen siemen-

syöksyn. Nopea pituuskasvu ja sekundaaristen sukupuoliominaisuuksien kehittyminen 

on ominaista murrosiässä. Murrosiän fyysiset muutokset tapahtuvat 3-5 vuoden sisällä, 

kehityserot nuorten välillä ovat suuria. Murrosiän alkamiseen liittyy laaja yksilöllinen vaih-

telu, johon tunnetaan useita vaikuttavia tekijöitä. Tärkeimpiä syitä ovat perimä, ravitse-

mus, yleinen terveydentila, stressi ja sikiöaikaiset olosuhteet. (Jalanko 2009; Suomela 

2009, 23-25.)  

Muutokset saattavat hämmentää nuorta ja aiheuttaa häpeää sekä epävarmuutta. Nuori 

saattaa myös kokea huolta omasta kehityksestä ja kehostaan. Varsinkin, jos on ensim-

mäinen kaveripiiristä, jolla murrosiän merkit alkavat näkyä tai viimeinen, jolla kehitys al-

kaa. Oma muuttuva ulkonäkö ja fyysiset muutokset voivat olla herkkiä ja arkoja asioita 

murrosikäiselle. Kehossa ja mielessä tapahtuu valtavasti kasvua muutaman vuoden si-

sällä, joten moni asia saattaa askarruttaa murrosikäistä. (Väestöliitto 2019a; Väestöliitto 

2019c.) Murrosikä on keskeinen vaihe ihmisen kehityksessä sekä suurten fyysisten muu-

tosten, henkisen myllerryksen, kasvun ja sopeutumisen aikaa. Fyysinen kehitys murros-

iässä käynnistää sosiaalisen, psyykkisen ja seksuaalisen kehityksen (Aalberg & Siimes 

2013, 145.) Murrosiän kehitysvaiheen päätteeksi nuori saavuttaa aikuispituutensa, kes-

kushermoston ja luuston kypsymisen ja kehittyy fyysisesti lisääntymiskykyiseksi. Fyysi-

set, psyykkiset ja sosiaaliset muutokset muokkaavat nuoresta pienin askelin aikuisen, 

jolla on vakiintunut seksuaalisuus. Näin ollen murrosikä mahdollistaa myös kehityksen 

kohti aikuisen seksuaalisuutta. (Vuori-Holopainen & Laine 2015; Hermanson & Saja-

niemi 2018.) 

2.2 Seksuaalisuus 

Seksuaalisuus on ihmisen keskeinen perusominaisuus syntymästä kuolemaan. Se an-

taa elämälle jatkuvan sisällön sekä mahdollisuuden nauttia henkisen yhteyden ja fyysi-

syyden tarjoamista nautinnoista. (Bildjuschkin 2015.) Seksuaalisuus määritellään olen-

naisena osana ihmisyyttä, johon kuuluvat muun muassa seksuaalinen kehitys, biologi-

nen sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen. Myös asenteet, arvot ja uskomukset 
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ovat osa seksuaalisuutta ja niitä voidaan ilmaista ja kokea usealla eri tavalla. Kaikilla 

ihmisillä on olemassa seksuaalisuus ja jokainen tuo sitä esiin kehitysvaiheiden mukai-

sesti omalla yksilöllisellä tavallaan. Eri elämänvaiheissa seksuaalisuus muuttaa muoto-

aan ja näyttäytyy erilaisena, se kehittyy ja muokkautuu koko elämän ajan. On selvää, 

että lapsen seksuaalisuus on erilaista, kuin aikuisen ja vanhuksen sekä erilaista verrat-

tuna myös murrosikäisen seksuaalisuuteen. Seksuaalisuutta on miehenä ja naisena ole-

minen, lapsen saamisesta keskustelu, itsetunto, aistinautinnot sekä fyysinen halu. (Her-

manson  2012; Väestöliitto 2019f.) Seksuaalisuuteen lukeutuu myös seksi, mutta se ei 

kata koko käsitettä. Vaikka yksilö kokisi itse seksin vastenmielisenä, hänellä on silti sek-

suaalisuus kuten jokaisella muullakin. Tärkeä osa seksuaalisuutta ovat myös seksuaali-

oikeudet, jotka kattavat jokaiselle oikeuden päättää omaan seksuaalisuuteen liittyvistä 

asioista, kuten seksuaalisesta aktiivisuudesta sekä omasta kehostaan. Jokaisella on oi-

keus toteuttaa seksuaalista suuntautumistaan ja olla seksuaalisesti omanlaisensa sekä 

velvollisuus kunnioittaa muiden seksuaalisuutta. (Väestöliitto 2019e; Väestöliitto 2019f.) 

Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisen hyvinvointia, terveyttä sekä elämänlaatua elä-

män kaikissa vaiheissa ja se määritellään yksilön perustarpeeksi, johon voidaan katsoa 

kuuluvaksi turvallisuuden tunne, yhteenkuuluvuus, fyysinen tyydytys ja läheisyys (Rytty-

läinen & Valkama 2010, 11). 
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS, TAVOITE JA 

TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli koota tietoa murrosiän seksuaalisesta kehityksestä. Työ 

tarkastelee murrosiän aikana kehittyvää seksuaalisuutta murrosiän fyysisen, psyykkisen 

ja sosiaalisen kehityksen kautta. Opinnäytetyön tavoitteena on lisätä tietoa murrosiän 

seksuaalisesta kehityksestä nuorille, heidän lähipiirilleen sekä nuorten kanssa työsken-

televille. 

Opinnäytetyössä vastauksia etsitään tutkimuskysymyksen avulla: 

1. Millainen on murrosiän seksuaalinen kehitys? 

1.1 Fyysisesti 

1.2 Psyykkisesti 

1.3 Sosiaalisesti 
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4 OPINNÄYTETYÖN MENETELMÄT 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kuvailevalla eli narratiivi-

sella kirjallisuuskatsauksella tarkoitetaan työtä, jossa kuvataan ja kerrotaan jo aikaisem-

min aiheesta tehtyihin tutkimuksiin (Stolt ym. 2016, 9). Kirjallisuuskatsauksessa keskity-

tään aiheen kannalta oleelliseen kirjallisuuteen, kuten tutkimuksiin ja aikakauslehtiartik-

keleihin. Aihealueeseen tulee perehtyä perusteellisesti, jotta kirjallisuuskatsauksen tekijä 

osaa rajata katsauksen kannalta oleellisen tutkimustiedon. Kirjallisuuskatsausta teh-

dessä tulee pitää mielessä tutkimuskysymykset ja valita niiden pohjalta työhön sopivat 

ja luotettavat tutkimukset. (Hirsijärvi ym. 2013, 121.) 

Tiedonhaussa käytettyjä tietokantoja ovat Medic, Cinahl Complete ja Google Shcolar, 

lisäksi työssä käytettiin kirjallisia teoksia ja eri organisaatioiden julkaisuja. Tiedonhaun 

kielinä käytettiin suomea ja englantia. Suomenkielisinä hakusanoina käytettiin muun mu-

assa sanoja nuori, murrosikä, puberteetti, seksuaalisuus ja seksuaalinen kehitys. Eng-

lanninkielisiä hakusanoja olivat muun muassa sex, sexuality, development ja puberty. 

Opinnäytetyössä käytetyt tutkimukset ja kirjalliset teokset valikoituivat vuosien 2009-

2019 julkaisuista. 

Tarkemmat tiedot tiedonhakuprosessista ovat esitetty tiedonhakutaulukossa (liite 1). Tie-

donhakutaulukkoon on koottu käytettyjen aineistojen hakusanat, hakupäiväys, käytetyt 

tietokannat, saadut osumat ja valikoituneet aineistot. Opinnäytetyöhön valikoitui yh-

teensä 18 tutkimusta ja julkaisua, joista tarkemmat tiedot löytyvät tutkimustaulukosta 

(liite 2). Tutkimustaulukkoon on koottu valikoituneiden tutkimusten ja julkaisujen tekijät, 

julkaisuvuosi ja maa, tutkimuksen tarkoitus, menetelmät sekä tutkimuksien keskeisim-

mät tulokset. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

5.1 Murrosiän seksuaaliseen kehitykseen liittyvä fyysinen kehitys 

Murrosiän seksuaalisen kehityksen ensimmäinen merkki on tietoisuus seksuaalisesta 

kiinnostumisesta. Lisääntynyt hormonituotanto saa aikaan seksuaaliset ajatukset mo-

lemmilla sukupuolilla. (Fortenberry 2014.) Hormonit ohjaavat toissijaisten sukupuoliomi-

naisuuksien aktivoitumista ja saavat aikaan muutoksia nuoren kehossa (Siegel 2014, 

281). Kun aivojen osa hypotalamus käynnistää gonatropiinien vapauttajahormonin 

(GnRH) erityksen, murrosiän fyysiset muutokset alkavat. GnRH-eritys saa aivolisäkkeen 

tuottamaan gonatropiineja, eli follikkeleita stimuloivia hormoneja (FSH) ja luteinisoivia 

hormoneja (LH). Murrosiän aikana tytön vartalosta muokkautuu naisen vartalo, kun FSH 

ja LH saavat munasarjoissa olevat munarakkulat kasvamaan ja käynnistävät estrogee-

nituotannon. Pojilla LH käynnistää testosteronituotannon kiveksissä ja FSH saa siemen-

tiehyet kypsymään, näiden hormonaalisten muutosten myötä siittiöiden tuotanto ja yölli-

set siemensyöksyt alkavat. Kun testosteroni taso nousee, luuston ja lihaksiston massa 

alkaa kasvamaan, jolloin pojan vartalosta kehittyy miehen vartalo. Murrosiän aikana su-

kupuolihormonieritys lisääntyy molemmilla sukupuolilla, joka lisää kasvuhormonin tuo-

tantoa. Kasvuhormonierityksen lisääntyminen sekä tytöillä että pojilla johtuu estrogeeni 

tasojen noususta, jonka myötä kasvupyrähdys alkaa. (Keskinen ym. 2016.) 

Tytöillä murrosiän fyysisen kehityksen ensimmäinen merkki on rintojen kasvu, joka alkaa 

yleensä 8 ja 13 ikävuoden välillä. Keskimäärin rinnat alkavat kehittyä 10 ja 11 ikävuoden 

välillä. Häpykarvoitusta voi joskus esiintyä jo ennen rintojen kehitystä. Kuukautiset il-

maantuvat yleensä muutaman vuoden kuluttua siitä, kun rinnat ovat alkaneet kasva-

maan. Kuukautiset alkavat normaalisti 10 ja 16 ikävuoden välillä, keskimääräinen ikä 

kuukautisten alkamiseen on 13 vuotta. (Järvinen 2016.) Pojilla ensimmäinen merkki mur-

rosiän fyysisestä kehityksestä on kivesten kasvu 9 ja 13,5 ikävuoden välillä, jolloin myös 

yölliset siemensyöksyt alkavat. Kivespussi voi kasvaa ja sen iho ohentua sekä rypistyä 

jo hieman ennen kivesten kasvun alkua. Tämän jälkeen pojan penis pidentyy ja sitten 

paksuuntuu. Häpykarvoitusta voi esiintyä myös pojilla jo ennen kivesten kasvua, mutta 

yleensä karvoitus alkaa kasvaa vasta sukuelinten kypsymisen jälkeen. Luuston ja lihas-

ten massan kasvu ajoittuu murrosiän loppupuolelle, jolloin testosteroni taso on jo lähellä 

aikuisten miesten arvoa. Pituuskasvu on voimakkaammillaan 14-vuotiaana, jolloin myös 

kurkunpään kasvu alkaa ja pojille tulee äänenmurros. (Varimo ym. 2015.)  
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Pituuskasvu murrosiässä on kolmivaiheinen. Murrosiän alussa nuori kasvaa pituutta hi-

taasti, jonka jälkeen alkaa nopean kasvun vaihe. Kasvupyrähdyksen taustalla on kasvu-

hormonierityksen suuri lisääntyminen, joka johtuu sekä tytöillä että pojilla estrogeenivai-

kutuksen lisääntymisestä. Pienissä määrin estrogeeni nopeuttaa pituuskasvua, kun taas 

suuri määrä pysäyttää kasvun luuduttamalla kasvulinjat. Nopean kasvun vaihe kestää 

noin kaksi vuotta, jonka jälkeen pituuskasvu hidastuu jälleen ja sitten päättyy kokonaan. 

Pituuskasvun päättyminen molemmilla sukupuolilla on estrogeenivaikutuksen ansiota. 

(Vuori-Holopainen & Laine 2015; Keskinen ym. 2016.) 

Fyysisten muutosten käynnistyminen ja ilmaantumisjärjestys vaihtelee yksilöstä toiseen. 

Vaihtelu kehityksessä on suurta, johon vaikuttavat muun muassa perimä, sukupuoli, ra-

vitsemus sekä sikiöaikaiset olosuhteet. (Amstalden ym. 2011.) Nykyään eritoten tyttöjen 

fyysinen kehitys ja seksuaalinen kypsyminen on aikaistunut. Syynä tähän pidetään muun 

muassa ravinnon laadun paranemista. (Siegel 2014, 282.) Murrosiässä nuoret pohtivat 

muuttuvaa kehoaan, jolloin yksityiskohtaisen tiedon saanti omasta kehosta ja sen kehi-

tyksestä kasvaa. Nuoret ovat huolissaan kehon osien ulkonäöstä tai niiden toiminnasta. 

Huolta tuottavat rintojen kehitys, karvoitus, muuttuvat sukupuolielimet sekä pituuden ja 

painon muutokset. Kehon toiminnassa mietityttää kuukautiset ja siemensyöksyt, mikä on 

normaalia ja mikä ei. (Bildjuschkin 2015.) Nuoren saadessa positiivisia kokemuksia keho 

alkaa tuntua omalta ja nuori kokee olevansa haluttu ja riittävä omana itsenään (Ryttyläi-

nen & Valkama 2010, 89). Kun elimistön hormonitoiminta muuttuu ja sukupuolirauhaset 

alkavat tuottaa sukusoluja, myös seksuaaliset halut heräävät. Silloin nuori voi kiihottua 

seksuaalisesti sekä ihastua ensimmäistä kertaa. (Suomela 2009; Siegel 2014, 281.) 

5.2 Murrosiän seksuaaliseen kehitykseen liittyvä psyykkinen kehitys 

Fyysisen kehityksen lisäksi psyykkinen kehitys on voimakasta mutta taantuu ajoittain. 

Murrosiässä psyykkiseen tasapainoon vaikuttavat lisääntynyt hormonitoiminta ja fyysi-

nen kasvu. Nuoren tulee sopeutua moniin sisäisiin ja ulkoisiin muutoksiin, jolloin lapsuu-

den aikana syntynyt turvallinen tasapaino saattaa järkkyä. Murrosikäiselle tulee eteen 

useita tilanteita, jossa hänen on opeteltava ottamaan kantaa aikuisen näkökulmasta ja 

huomioitava muutokset, mitä itsessä tapahtuu sekä niiden aiheuttamat merkitykset ym-

päristössä. Kehitysvaiheena nuoruus on yksilöitymis- ja eriytymisprosessi. Murrosikäi-

nen nuori liittyy uuteen ympäristöönsä sekä yhteiskuntaan. (Ryttyläinen & Valkama 

2010, 88-89.) Nuoren mieli ailahtelee ja kannanotot voivat olla ehdottomia. 
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Murrosikäisen aivoissa tapahtuvat myllerrykset voivat näkyä tempoilevana käytöksenä, 

jotka hämmentävät nuorta sekä hänen lähipiiriään. (Hermanson & Sajaniemi 2018.) Ko-

tona voi olla turvallista palata hetkellisesti takaisin lapsen rooliin. Nuoren etsiessä omia 

arvojaan vanhempien periaatteita kyseenalaistetaan, jolloin vanhempien ote murrosikäi-

seen heikkenee.  (Ryttyläinen & Valkama 2010, 86-87.) 

Nuoren sopeutuessa muuttuneeseen kehonkuvaan konfliktit alkavat vähentyä ja persoo-

nallisuus selkiytyä. Kokonaispersoonallisuuden eheytyessä ja minäkuvan vahvistuessa 

murrosikäinen irrottautuu vanhemmistaan ja tukeutuu ikätovereihinsa. Nuori saattaa 

tehdä virhearviointeja ja tuntea niistä syyllisyyttä. Samalla esiintyy välinpitämättömyyttä, 

epätoivoa sekä kateutta, kun verrataan itseään muihin ikätovereihin. Murrosiän loppu-

vaiheilla nuoren käsitys itsestään vahvistuu ja arvot rakentuvat, itseä kohtaan koetaan 

pettymystä toimiessa arvojen vastaisesti. Ulkopuolisen arvostuksen saamisen tarve vä-

henee, kun nuori alkaa tuntemaan uutta itseään paremmin. (Ryttyläinen & Valkama 

2010, 87-89.) Minuuden rakentamisessa nuorta suojaavat hyvä itseluottamus ja hyväk-

sytyksi tulemisen kokemus, hyvät sosiaaliset taidot sekä luotettavat kaverisuhteet. Posi-

tiivinen palaute tukee murrosikäisen minuuden rakentamista. Vahingollista murrosikäi-

sen minäkäsityksen luomisen kannalta on, jos hän ei uskalla tai saa rakentaa identiteet-

tiään omaehtoisesti, vaan toisten toiveiden pohjalta. Murrosikäisen itsetuntoon aiemmin 

syntyneitä lovia pystyy myöhemmin paikkaamaan, jos ympärillä on ihmisiä, jotka hyväk-

syvät nuoren omana itsenään. (Aaltonen 2012.) Kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kan-

nalta, on oleellista saada kokea olevansa rakastettu ja arvokas omana itsenään. Näiden 

kokemusten myötä nuorelle mahdollistuvat kumppanuus, rakkaussuhteet sekä omanlai-

nen seksuaalielämä. (Bildjuschkin 2015.) 

Murrosikäinen kokee seksuaalisuuden omakohtaisena eroottisena tunteena ajatuksis-

saan ja mielikuvissaan. Fantasioinnilla ja itsetyydytyksellä nuori luo itseään sellaiseksi, 

mitä hän ei ole aiemmin ollut. Eroottinen, seksuaalissävytteinen lataus herättää nuo-

ressa monia eri tunteita ja ajatuksia. Ajatukset vaihtelevat kiihottavuuden, hämmentä-

vyyden, ahdistuksen ja häpeän välillä. Aluksi kokemuksen lähteinä seksuaalisuuteen toi-

mivat fantasiat ja itsetyydytys. Omaan kehoon tutustuminen tuo huolta siitä, voiko sillä 

aiheuttaa itselleen vahinkoa sekä häpeän ja syyllisyyden tunteita. Murrosikäisen seksu-

aalinen fantasiointi on merkityksellistä, koska nuori pystyy itse hallitsemaan sitä. Se on 

turvallinen tapa seksuaalisten ja rakkaudellisten tunteiden kokemiseen. Myöhemmässä 

vaiheessa seksuaaliset kokemukset kumppanin kanssa voivat olla haastavia, jos nuori 

ei ole aiemmin kokenut samanlaisia tuntemuksia fantasioissaan.  
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Murrosiän alkuvaiheeseen kuuluvat homoeroottiset tunteet. Tunteiden pohjalla ovat piir-

teet, joita nuori ihailee samaa sukupuolta edustavissa kavereissa ja esikuvissa. Myö-

hemmässä vaiheessa samaa sukupuolta olevan ihailu saattaa herättää syyllisyyttä tai 

epäilyä omasta poikkeavuudesta. Prosessi kuitenkin kehittää murrosikäisen seksuaali-

suutta. Huoli omasta sukupuolisesta suuntautumisesta voi saada nuoren ottamaan etäi-

syyttä kavereistaan. Iän myötä seksuaaliset ja eroottiset fantasiat muuttuvat. Murrosikäi-

set tytöt saattavat käyttäytyä maskuliinisesti, uhoavasti ja kilpailla poikien kanssa. Mas-

kuliinisuus suojaa tyttöä, jolloin hän voi rauhassa kasvaa naiseksi. Murrosikäinen poika 

pyrkii välttämään kaikin tavoin feminiinisyyttä itsessään, sellaiset piirteet voivat olla jopa 

pelottavia ja epätoivottuja. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 88-89.) 

Nuoren on läpäistävä menestyksekkäästi murrosiän- ja seksuaalisenkehityksen eri vai-

heita, jotta hänestä kasvaa vakaan seksuaali-identiteetin ja seksuaalisuuden omaava 

aikuinen (Merrick ym. 2013). Nuori voi jo varhain tietää oman seksuaalisen suuntautu-

misensa, mutta seksuaali-identiteetin vakiintuminen voi kestää koko elämän ajan (Aalto-

nen 2012). Oman seksuaali-identiteetin etsiminen voi tuntua nuoresta ahdistavalta, 

koska se vie paljon aikaa. Tyytyväisyys omaan kehoon ja hyvä itsetunto auttavat tämän 

vaiheen yli. (Amstalden ym. 2011.) Murrosikäinen kulkee pitkän kehityksellisen matkan 

etsien omaa identiteettiään miehenä tai naisena ennen kuin saavuttaa kyvyn rakastaa ja 

nauttia seksuaalisuudesta. Mikäli vastavuoroisuuteen ei päästä, seksuaalisuus voi jäädä 

itsekeskeiseksi suoritukseksi tai taisteluksi, jossa osapuolten pyrkimys on vain voittaa 

toisensa. (Aalberg & Siimes 2013, 95.)  

Nuoren psyyke ei yleensä kehity samaan tahtiin kuin seksuaalisuus, koska aivojen muu-

tokset tapahtuvat hitaammin kuin kehossa (Siegel 2014, 281). Keskimäärin 16-vuotiaana 

nuori rohkaistuu kokeilemaan seksuaalisuuttaan ensimmäistä kertaa, kun kokee ole-

vansa riittävän kypsä ja valmis siihen (Cacciatore 2019, 184). Kypsyys kaikessa kehityk-

sessä tarkoittaa sitä, että omat valmiudet ovat riittäviä ja tietyn kehitystason mukaisia. 

Tilanne olisi ihanteellinen, jos nuoren ensimmäiset seksuaaliset kokeilut tapahtuisivat 

vasta, kun on löytänyt luotettavan kumppanin ja kykenee vastavuoroiseen suhteeseen. 

(Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019.) 

5.3 Murrosiän seksuaaliseen kehitykseen liittyvä sosiaalinen kehitys 

Muutokset hämmentävät murrosikäistä, koska ne hajottavat lapsuuden kehonkuvan ja 

aiheuttavat kehon hallitsemisen vaikeuden. Kehon muuttuessa on tavallista kokea 
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ujoutta, arkuutta sekä epävarmuutta, jolloin nuori tarvitsee enemmän yksityisyyttä kuin 

lapsuudessa. Jotta nuori voi nauttia omasta kasvustaan, hän tarvitsee tuekseen toisia 

nuoria ja perheen ulkopuolisia aikuisia, joilta hän saa tarvitsemansa tuen. (Ryttyläinen & 

Valkama 2010, 86-87.) Ikätoverit ovat tärkeässä roolissa murrosiän kehityksessä. Ystä-

väpiiri voi tuoda tukea ja yhteenkuuluvuutta, mutta myös nujertaa. Nuorella on suuri halu 

olla haluttu ja tulla hyväksytyksi. Ryhmän paine voi saada nuoren toimimaan omien pe-

riaatteiden vastaisesti, koska ei haluta tulla eristetyksi omasta ystäväpiiristään. Nuorten 

keskuudessa eristäminen ryhmästä on sosiaalisen vallankäytön väline. Murrosikäinen 

kaipaa tukea ja kokemuksen siitä, että on tervetullut ja hyväksytty omana itsenään, jonka 

vuoksi kaveripiiristä eristäminen on suuri isku nuoren itsetunnolle. (Aaltonen 2012; For-

tenberry 2014.) Murrosiän kehitysprosessissa on tärkeää, että nuori saa edetä omassa 

tahdissaan sekä omasta tahdostaan. Näin ollen nuori luo itselleen valmiudet seksuaa-

lielämään, josta välittyy toiveet, tunteet, itseluottamus sekä kyky rakastaa ja vastaanot-

taa rakkautta. Omaehtoinen eteneminen johtaa kypsään aikuisen seksuaalisuuteen ja 

mahdollistaa täysipainoisen nautinnollisen seksielämän myöhemmässä vaiheessa. 

(Bildjuschkin 2015.) Nuoren on tärkeää tuntea ja hyväksyä oma seksuaalisuutensa ja 

kehonsa ennen kuin on valmis jakamaan niitä muiden kanssa. Murrosikäisellä saattaa 

olla paineita siitä, että hänen tulisi olla jo seksuaalisesti kokeneempi, kuin haluaisi. Ka-

veripiirissä arvostus saatetaan liittää seksuaalisiin kokemuksiin, mikä lisää murrosikäi-

sen paineita omasta seksuaalisuudesta. (Mannerheimin lastensuojeluliitto 2019.) 

Omien tarpeiden ollessa varhaisemmalla tasolla, on vahingollista, jos murrosikäinen ryh-

tyy toista osapuolta tyydyttävään seksuaaliseen toimintaan (Savioja ym 2015). Varhaisiin 

seksuaalisiin kokeiluihin ja riskialttiiseen käyttäytymiseen johtavat nuoren kokema huono 

itsetunto, rakkauden ja hellyyden puute sekä loukkaavat seksuaaliset huomautukset. 

Seksuaalisella riskikäyttäytymisellä tarkoitetaan nuorena aloitettuja seksikokeiluja sekä 

suojaamatonta yhdyntää useiden kumppanien kanssa. Huolestuttavia merkkejä murros-

ikäisen seksuaalisessa kehityksessä ovat myös seksuaalisuuden näkeminen likaisena 

tai pahana asiana, seksiin liittyvät paniikkioireet, pelko ja kykenemättömyys gynekologi-

seen tutkimukseen, korostuneet seksuaalisväritteiset puheet sekä hakeutuminen toistu-

vasti seksiin liittyviin riskitilanteisiin. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 90.)  

Murrosikäinen päästää irti lapsuuden toiveistaan, kun aloittaa itselleen oikealla hetkellä 

eroottiset rakkaussuhteet. Arvostus omaa ja toisen sukupuoli-identiteettiä kohtaan kas-

vaa. Murrosiän loppuvaiheilla nuorella on mahdollisuus muokata mielikuviaan aiemmin 

koetusta epäonnistumisesta ja törmäilystä. Silloin murrosikäinen pystyy tuottamaan 
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tyydytystä ja mielihyvää myös toiselle. Tämän myötä vastavuoroisesta eroottisesta rak-

kaudesta tulee tärkeä, onnen ja tyydytyksen lähde myöhemminkin. (Ryttyläinen & Val-

kama 2010, 89.) Murrosiän loppuvaiheilla nuoren käsitys itsestään vahvistuu, oma sek-

suaali-identiteetti selkiytyy ja arvot rakentuvat. Seurustelu on yleistä sekä halu ja rohkeus 

seksikokemuksiin kasvaa, jolloin nuori on valmis itsenäistymään. (Ryttyläinen & Valkama 

2010, 87-88.) 

Useissa tutkimuksissa on todettu, että aiemmin nuoret saavuttivat sukukypsyyden vasta 

paljon myöhemmin, 16-17-vuotiaina. Silloin aivojen kehitys kulki lähestulkoon käsi kä-

dessä seksuaalisen kehityksen kanssa, jonka vuoksi nuoret olivat valmiita perustamaan 

perheen ja asettumaan aloilleen sukukypsyyden saavuttaessaan. Vaikka murrosikä al-

kaa varhain, aivot kehittyvät samaan tahtiin kuin aiemmin. Sen vuoksi kodin perustami-

sen ja lasten saamisen aika on usealla nuorella vasta 10-20 vuoden päässä murrosiän 

alusta. Nykynuoren siirtymävaihe on pitkä seksuaalisesta kypsymisestä lasten hankki-

miseen ja kodin perustamiseen. Murrosikä kestää nykyään pidempään lapsuuden ja ai-

kuisuuden välissä. Tiettävästi aikaisemmin näin pitkää siirtymävaihetta ei ole ollut ihmis-

kunnan historiassa. (Siegel 2014, 282.) 
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6 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Opinnäytetyö toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kyseinen tutkimusmene-

telmä ei vaadi erillistä tutkimuslupaa, koska siinä tarkastellaan jo olemassa olevia tutki-

muksia. Tutkimuseettisen neuvottelukunnan (TENK) mukaan tieteellinen tutkimus voi 

olla luotettava vain, jos se noudattaa hyvää tieteellistä käytäntöä. Hyvän tieteellisen käy-

tännön edellytyksiä ovat muun muassa rehellisyys ja tarkkuus, joita noudatettiin tässä 

opinnäytetyössä. Työssä pyrittiin yleiseen huolellisuuteen tulosten tallentamisessa, nii-

den esittämisessä sekä tulosten arvioinnissa. (TENK 2012.)  

Opinnäytetyön aihe oli eettisesti haastava, koska seksuaalisuus ja murrosiän muutokset 

ovat arkoja asioita niin murrosikäiselle kuin aikuisellekin. Työssä pyrittiin käyttämään hy-

viä moraalisia ratkaisuja kirjoittamalla aiheesta arvokkaasti. Eettisyyttä työssä lisäsi tu-

losten rehellisyys ja ihmisarvon kunnioittaminen. 

Prosessina kirjallisuuskatsaus on aikaa vievä ja vaativa. Opinnäytetyön luotettavuutta 

lisää tarkka prosessin kuvaus sekä valittujen artikkeleiden laadunarviointi. Toisten laati-

mia julkaisuja ei esitelty omina aikaansaannoksina ja lähteinä käytettyihin materiaaleihin 

on viitattu asianmukaisella tavalla. Tutkimuksen menetelmät ja valikoituneet artikkelit 

ovat kuvattu työssä tarkasti. (Hirsjärvi ym. 2009.) Asianmukaisesti tehtyjen tiedonhaku- 

ja tutkimustaulukoiden myötä tutkimustulokset ovat toistettavissa.  

Opinnäytetyössä esitetty teoreettinen viitekehys tukee aihetta, joka myös osaltaan lisää 

työn luotettavuutta. Luotettavuutta pyrittiin lisäämään käyttämällä suomenkielisten läh-

teiden lisäksi englanninkielisiä lähteitä. Englanninkielisten lähteiden kääntäminen suo-

menkielelle saattaa lisätä asiavirheitä tekstissä, jonka vuoksi kääntämisessä käytettiin 

luotettavia sanakirjoja. Sanakirjojen avulla pyrittiin minimoimaan käännettyjen osuuksien 

asiavirheet.  

Lähdemateriaali kerättiin vuosien 2009-2019 julkaisuista kriittisesti, usealta eri tekijältä. 

Lähdemateriaalien etsiminen ja valikoiminen tehtiin perusteellisesti ja huolellisesti, mikä 

vei paljon aikaa. Lähdemateriaalien valikoiminen oli haasteellista, koska aiheesta löytyi 

paljon tietoa, joka tuli arvioida kriittisesti. Julkaisuja rajattiin ensin julkaisuvuoden mu-

kaan, jonka jälkeen valittiin osuvimmat aineistot sisällön ja tiivistelmän perusteella. Ma-

teriaaleja valikoidessa tuli pitää mielessä kirjallisuuskatsaukselle asetetut tutkimuskysy-

mykset ja karsia aineistoja myös kysymysten perusteella, jotta tieto olisi mahdollisimman 



19 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Rosa Jokinen 

luotettavaa eikä tiedon vääristymistä tapahtuisi. Määritettyihin tutkimuskysymyksiin vas-

tattiin mahdollisimman tarkasti ja monipuolisesti sekä käytettiin useita luotettavia lähteitä. 

Tulosten kirjoittamiseen käytettiin paljon aikaa, jotta teksti olisi sujuvaa eikä asiavirheet 

heikentäisi työn luotettavuutta. 
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7 POHDINTA 

Opinnäytetyön tuloksista käy ilmi, että murrosiän seksuaaliseen kehitykseen vaikuttavat 

useat eri tekijät. Tärkeimmäksi tekijäksi murrosiän seksuaalisen kehityksen alkamiselle 

osoittautui fyysinen kehitys. Murrosiän alkaessa hormonitoiminta lisääntyy, jonka myötä 

fyysiset muutokset alkavat näkymään nuoren kehossa. Fyysisten muutosten ilmaantu-

essa myös seksuaaliset halut heräävät, jolloin seksuaalinen kehitys alkaa. (Siegel 2014.) 

Murrosikäisen seksuaaliseen kehitykseen lukeutuvat niin fyysinen, psyykkinen kuin so-

siaalinenkin kehitys (Hermanson & Sajaniemi 2018). Kaikki kehossa ja mielessä tapah-

tuvat muutokset ovat uusia ja ihmeellisiä ja sen vuoksi aiheuttavatkin hämmennystä mur-

rosikäiselle. Tuloksista kävi ilmi, että eniten murrosikäisiä hämmentävät fyysiset muutok-

set. Kehittyvä nuori pohtii mikä on normaalia ja mikä ei sekä tuntee ujoutta muuttuvassa 

kehossaan. Kehon osissa murrosikäistä mietityttää muun muassa peniksen tai rintojen 

koko. Kehon toiminnassa hämmennystä aiheuttavat valkovuodon ja kuukautisten alka-

minen sekä yölliset siemensyöksyt ja erektiot. (Bildjuschkin 2015.) 

Murrosiässä myös psyykkinen kehitys on voimakasta. Psyykkiseen tasapainoon vaikut-

tavat lisääntynyt hormonitoiminta ja kehon muutokset. Nuoren kokiessa huolta omasta 

kehostaan ja kehityksestään mieli saattaa ailahdella.  Mielessä tapahtuvat myllerrykset 

johtuvat siitä, kun nuoren on lyhyen ajan sisään sopeuduttava useisiin sisäisiin ja ulkoi-

siin muutoksiin. (Ryttyläinen &Valkama 2010.) Käytös saattaa olla tempoilevaa, joka 

hämmentää niin nuorta itseään kuin hänen lähipiiriäänkin (Hemanson & Sajaniemi 

2018). 

Tulosten mukaan murrosiän seksuaaliseen kehitykseen liittyvässä sosiaalisessa kehi-

tyksessä pääroolissa olivat nuoren ikätoverit. Murrosikäinen hakee ikätovereiltaan tukea 

ja hyväksytyksi tulemisen kokemuksia. Kaveripiirillä saattaa olla myös lamauttava vaiku-

tus kehitykseen esimerkiksi, jos nuori joutuu esittämään jotain muuta kuin on hyväksy-

tyksi tulemisen varjolla. (Aaltonen 2012.) 

Tuloksissa kävi ilmi, että ensimmäinen merkki murrosiän seksuaalisen kehityksen alka-

misesta on nuoren tietoisuus seksuaalisesta kiinnostumisesta, jonka saa aikaan lisään-

tynyt hormonitoiminta (Fortenberry 2014). Tutkimuksessa seksuaalifantasiat nousivat 

tärkeään rooliin murrosiän seksuaalisessa kehityksessä. Fantasiointi on murrosikäiselle 

turvallinen tapa kokea seksuaalisia tunteita ja kiihottumista ensimmäistä kertaa. Nuori 
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etsii omaa seksuaalisuuttaan ja seksuaali-identiteettiään pitkään, joka saattaa tuntua 

nuoresta jopa ahdistavalta. Jokainen kehittyy omaa tahtiaan seksuaalisuuden saralla, 

eikä kehitystä saisi häiritä. Seksuaali-identiteetin löytymiseen ja vakiintumiseen auttavat 

nuoren saamat positiiviset kokemukset sekä hyväksytyksi tulemisen kokemus sellaisena 

kuin on. Oman seksuaalisuuden rakentaminen murrosiässä on tärkeää, koska se takaa 

aikuisuudessa kyvyn rakastaa ja nauttia seksuaalisuudesta. (Ryttyläinen & Valkama 

2010.) 

Murrosikäisen seksuaalisen kehityksen kannalta olisi tärkeää, että nuorella on ympäril-

lään tukiverkko ja hyviä kaverisuhteita. Läheisten ihmisten tuki, kannustus ja ymmärrys 

ovat tärkeitä elementtejä murrosiän kaikessa kehityksessä. Nuoren tulisi saada kehittyä 

omassa tahdissaan jokaisella osa-alueella, jotta persoonallisuus ja seksuaali-identiteetti 

voivat rakentua. Vahingollista kaiken kehityksen kannalta on, jos murrosikäinen ei saa 

kehittyä rauhassa tai ryhtyy liian varhain seksuaalisiin kokeiluihin. Toivottua olisikin, että 

ensimmäiset seksuaaliset kokeilut tapahtuisivat vasta, kun nuori on menestyksekkäästi 

läpäissyt seksuaalikehityksen eri vaiheita ja on kykeneväinen vastavuoroiseen suhtee-

seen samassa kehitysvaiheessa olevan kanssa. Kun murrosiän kehitystehtävät on käyty 

läpi fyysisellä, psyykkisellä ja sosiaalisella tasolla, nuoresta kehittyy vakaan seksuaali-

identiteetin ja seksuaalisuuden omaava aikuinen. (Ryttyläinen & Valkama 2010; Bild-

juschkin 2015.) 

Jatkotutkimusaiheena murrosiän seksuaalista kehitystä voisi tutkia myös murrosikäisen 

näkökulmasta. Tutkimuksen voisi toteuttaa luomalla kysely murrosikäsille ja koota kyse-

lyistä saatu tutkimustieto yhteen. Tämän opinnäytetyön pohjalta olisi myös mahdollista 

teettää opas murrosiän seksuaalisesta kehityksestä, nuorille ja heidän lähipiirileen tai 

nuorten kanssa työskenteleville. 
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Liite 1. Tiedonhakutaulukko 

Hakusanat Hakupäiväys Tietokanta Osumat Valitut artikkelit 

Seksuaalinen 

kehitys 

2.3.2019 Google 1230 000 1 

Sexuality AND 

Puberty 

22.4.2019 Cinahl Comp-

lete 

226 1 

Seksuaalisuus 25.4.2019 Google scholar 5990 1 

Sexuality and 

puberty 

25.4.2019 Google scholar 21200 1 

Seksuaalisuus 26.4.2019 Medic 72 1 

Seksuaalinen 

kehitys 

27.4.2019 Medic 1766 4 

Puberteetti 27.4.2019 Google 35000 1 

Puberty 27.4.2019 Cinahl Comp-

lete 

4776 1 

Murrosikä 7.5.2019 Google scholar 10 000 1 

 16.1.2019 Manuaalinen 

haku 

 3 

 28.2.2019 Manuaalinen 

haku 

 2 

 25.4.2019 Manuaalinen 

haku 

 1 
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Liite 2. Tutkimustaulukko 

Tekijät, vuosi, maa Tarkoitus Menetelmä, 

osallistujat 

Tulokset 

Aaltonen, J. 2012. 

Suomi. 

Antaa tietoa nuorten normaaleista seuruste-

lusuhteista ja seksuaalikokeiluista. Vahvis-

taa nuorten kykyä puolustaa omia rajojaan 

sekä kunnioittaa toisten rajoja sekä antaa 

tietoa sukupuolisesta häirinnästä ja seksu-

aalisen väkivallan ehkäisystä. 

Turvataitoja 

nuorille 

- Opas 

Nuorten seurustelusuhteet ovat usein lyhytkestoisia. 

Seurustelussa voi olla tärkeämpää kokemusten hankki-

minen. Nuoret tekevät selkeän eron kokeiluiden ja seu-

rustelun välille. Seksuaalisen väkivallan ja häirinnän 

avunsaannin esteenä uhria syyllistävät käsitykset ja 

myytit. 

Amstalden, M.; Alves, 

B.; Liu, S. Cardoso, 

R. & Williams, G. 

2011. Yhdysvallat. 

Kuvata hormonien vaikutusta elimistöön 

murrosiässä. 

Artikkeli 

 

Tutkimukset osoittavat, että leptiineillä on kriittinen rooli 

murrosiän kehityksessä. 

Bildjuschkin, K. 

(toim.) 2015. Suomi. 

Antaa tietoa seksuaalikasvattajalle lapsen ja 

nuoren seksuaaliseen kehitykseen liittyvistä 

asioista. Tarkoituksena saada seksuaalikas-

vattaja pohtimaan omaa suhdettaan seksu-

aalisuuteen ja sukupuolisuuteen. 

Työpaperi 

- THL 

 

Psykoseksuaalisessa kehitysprosessissa omaehtoinen 

eteneminen johtaa kypsään aikuisen seksuaalisuuteen. 

Seksuaalikasvatuksessa seksuaalikasvattajan omat ar-

vot ja asenteet tärkeässä asemassa kasvatustyössä. 

Fortenberry, D. 2014. 

Yhdysvallat. 

Kuvata nuorten ja aikuisten seksuaalisuu-

den eroja. Antaa tietoa murrosiän seksuaa-

lisesta kehityksestä. 

Artikkeli Murrosikä on seksuaalisen kehityksen kannalta elämän 

tärkein jakso. Murrosiän seksuaalinen kehitys etenee 

portaittain kohti aikuisen seksuaalisutta. 
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Hermanson, E. & Sa-

janiemi, N. 2018. 

Suomi. 

Kuvata aivojen toimintaa ja kehitystä mur-

rosiässä. Esitellä tutkimustietoa aivoissa ta-

pahtuvista muutoksista ja niihin vaikuttavista 

tekijöistä. 

Artikkeli Nuoren hermostoverkot toimivat tehottomammin kuin ai-

kuisella, jonka vuoksi käyttäytymisen säätely, ja ilmeiden 

tulkinta on heikompaa. Murrosikäisen mielihyväkeskus 

reagoi jännitykseen voimakkaasti. Tunteita käsittelevät 

aivoalueet toimivat kiihkeästi sosiaalisissa tilanteissa. 

Nuoren aivot vahingoittuvat herkemmin stressin vaiku-

tuksesta ja reagoivat stressiin herkemmin kuin aikuisella.  

Järvinen, H. 2013. 

Suomi. 

Selvittää nuoren murrosiän alkamisajankoh-

taan liittyviä taustatekijöitä sekä murrosiän 

alkamisajankohdan merkitystä nuoren mie-

lenterveydelle. 

Kvantitatiivinen 

tutkimus:  

n= 7087 

Tytöillä murrosiän alkamisajankohtaan olivat yhteydessä 

lukuaineissa menestyminen sekä vanhempien siviili-

sääty. 

Tytöillä, joiden vanhemmat ovat eronneet, kuukautiset 

alkoivat aiemmin. 

Tytöillä, joilla kuukautiset olivat alkaneet aiemmin, luku-

aineissa suoriutuminen oli heikompaa. Samat tekijät ei-

vät vaikuttaneet poikien murrosiän alkuun. Poikien 

suhde vanhempiin oli huonompi niillä, joiden murrosikä 

alkoi aiemmin. Aikainen murrosiän alku oli tytöillä yhtey-

dessä somaattiseen oireiluun sekä sopimattomaan käy-

tökseen. 

Keskinen, P.; Saha, 

M-T. & Hero, M. 

2016. Suomi. 

Antaa tietoa murrosiän monenlaisista muu-

toksista. Kuvata murrosiän normaaleja 

Puberteetti – 

Matkalla kohti 

Yksilöllinen vaihtelu suurta murrosiän kaikessa kehityk-

sessä.  
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muutoksia sekä herättää ajatusta poikkea-

vista muutoksista sekä muutosajankohdista. 

aikuisuutta  

Opas 

Perimällä on vahva vaikutus murrosiän kehityksen alka-

miseen ja lapsen kasvuun. Tyttöjen ongelmana on 

yleensä varhain alkanut puberteetti kuin taas pojilla pu-

berteetin viivästyminen.  

Mannerheimin lasten-

suojeluliitto. 2019. 

Suomi. 

Kuvata nuoren mietteitä seksuaalisesta kyp-

syydestä ja siihen liittyvistä paineista. 

Artikkeli 

 

Murrosiässä nuoren keho muuttuu nopeasti, mikä ai-

heuttaa hämmennystä. Seksuaalisen kehityksen aika-

taulu on jokaisella yksilöllinen. Seurustelukokeilut kuulu-

vat seksuaaliseen kehitykseen ja nuoren itsenäistymi-

seen. 

Merrick, J.; Tenen-

baum, A. & Omar, H. 

2013. Uusi seelanti. 

Kuvata yleisimpien gynekologisten ongel-

mien syitä. Tutkia kuinka yleisiä sukupuoli-

taudit ja tahattomat raskaudet ovat nuorten 

keskuudessa. 

Artikkeli Lasten ja nuorten gynekologien puute on vaikeuttanut 

avun saamista gynekologisissa ongelmissa. 

Savioja, H.; Sumia, 

M. & Kaltiala-Heino. 

2015. Suomi. 

Kuvata seksuaalisen kehityksen normaalia 

kulkua murrosiässä sekä siihen liittyviä poik-

keamia. Esittää mielenterveyden häiriöitä 

seksuaaliseen riskinottoon murrosiässä. 

Artikkeli Murrosiän seksuaalisen kehityksen osa-alueet etenevät 

eri tahdissa. Fyysinen kehitys etenee nopeammin kuin 

sosiaaliset valmiudet. Seksuaalinen riskinotto ja yhdyn-

täaktiivisuus ennen emotionaalisia valmiuksia liittyy mie-

lenterveydenhäiriöihin. 

Varimo, T.; Hero, M. 

& Raivio, T. 2015. 

Suomi. 

Tarkoituksen kuvata syitä poikien murrosiän 

viivästyneeseen kehitykseen ja sen vaiku-

tuksia nuoreen. 

Artikkeli Murrosiän viivästynyt kehitys saattaa aiheuttaa psyyk-

kistä stressiä ja vaikeuksia kanssakäymisessä ikätove-

rien kanssa. Yleisin syy viivästyneeseen kehitykseen on 

konstitutionaalinen viivästynyt puberteetti. 
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Vuori-Holopainen, E. 

& Laine, T. 2015. 

Suomi. 

Kuvata tyttöjen viivästyneen puberteetin 

yleisimpiä syitä. 

Tytön viivästy-

nyt puberteetti 

- Katsaus 

Yleisin syy kehityksen viivästymiseen on perinnöllinen 

taipumus, johon ei liity elimellistä sairautta. 

Aalberg, V. & Siimes, 

M. 2013. Suomi. 

 Kirja  

Cacciatore, R. & Kor-

teniemi-Poikela, E. 

2019. Suomi. 

 Kirja  

Cacciatore, R. & Kor-

teniemi-Poikela, E. 

2010. Suomi. 

 Kirja  

Ryttyläinen, K. & Val-

kama, S. 2010. 

Suomi. 

 Kirja  

Siegel, D. 2014. Aust-

ralia. 

 Kirja  

Suomela, A. 2009. 

Suomi. 

 Kirja  

 


