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Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kahdeksasluokkalaisille toiminnallinen sek-
suaalikasvatuspäivä eli toimintapäivä Kempeleen yläkoululla sekä arvioida sen toteutusta. Toimin-
tapäivän tilasi Kempeleen yläkoulu ja toimintapäivä toteutettiin huhtikuussa 2019. Toimintapäivä 
sisälsi yhteensä viisi erilaista toiminnallista rastia, joiden suunnittelusta, toteutuksesta ja arvioin-
nista tässä opinnäytetyössä käsitellään kahta. Nämä olivat tasa-arvo- ja turvataitorastit. 
 
Toimintapäivän suunnittelusta ja toteutuksesta oli vastuussa Oulun ammattikorkeakoulun kätilö-
opiskelijoista koostuva kahdeksan hengen ryhmä, johon myös tämän opinnäytetyön tekijät kuului-
vat. Suunnittelussa ja toteutuksessa mukana oli myös muita kätilöopiskelijoita sekä Kempeleen 
yläkoulun yhteyshenkilöt. Rasteilla toimi asiantuntijoina tähän projektiin osallistuneet toimintapäi-
vän aiheista kirjallisuuskatsauksen tehneet kätilöopiskelijat. Tämän opinnäytetyön tekijät vastasivat 
itse toimintapäivän aikana sen sujuvuudesta ja toimivuudesta.  
 
Opinnäytetyön tavoitteena oli, että oppilaat saisivat uutta informaatiota ja oppisivat uutta toiminta-
päivässä olevien rastien aihepiireistä. Tavoitteena oli myös, että oppilaat osallistuisivat aktiivisesti 
rasteihin ja että toimintapäivä olisi kokonaisuutena sujuva. Lisäksi tavoitteena oli, että toimintapäi-
vän rastien sisältö olisi oppilaille heidän oman ikä- ja kehitystasoonsa kohdennettua seksuaalikas-
vatusta. Toimintapäivän onnistumista ja tavoitteiden toteutumista mitattiin oppilaiden, opettajien ja 
rastien asiantuntijoiden palautekyselyllä. Saadun palautteen perusteella toimintapäivä oli pääosin 
onnistunut ja asetetut tavoitteet täyttyivät.   
 
Opinnäytetyötämme voisi tulevaisuudessa hyödyntää esimerkiksi kehittämällä vanhemmille van-
hempainillan yhteydessä jaettava tietopaketti yläkouluikäisten seksuaalisuudesta ja sen puheeksi 
ottamisesta. Tämä täydentäisi nuorten saamaa seksuaalikasvatusta ja voisi mahdollistaa aiheiden 
käsittelyn jatkumon myös kotona. Vaihtoehtoisesti tietopaketti voitaisiin tuottaa yläkouluille käytet-
täväksi terveystiedon opetuksen tukena ja osana turvataitokasvatusta. Turvataitopaketissa voitai-
siin tuoda esille erityisesti sosiaalisen median vaikutus ja haasteet liittyen turvataitoihin. 
 
 
 
 
 
 
 

Asiasanat: Tasa-arvo, turvataidot, turvataitokasvatus, seksuaalikasvatus, toimintapäivä  
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The purpose of this thesis was to plan and to carry out a functional day about sexual development 
and sexual healthcare for eight grade students in Kempele Upper Comprehensive School. Oulu 
University of Applied Sciences and Kempele Upper Comprehensive School has made collaboration 
for many years. This project was ordered by them. The authors of this thesis were in charge of 
operability of the functional day.  
 
The functional day took place in Kempele Upper Comprehensive School in April 2019. The day 
was organized by a group of eight midwife students. Also there were other midwife students that 
took part of the day by being experts on the stations. The functional day included five different 
stations which had different tasks for students to do. Our croup was in charge of planning, imple-
menting and evaluating two of the stations. The themes of those two stations were equality and 
safety skills. 
 
The goals of this thesis were that the students would get new information and learn new skills 
through our stations, that the students would participate actively, and that the day would function 
well. Also, we wanted to provide specified content to students considering their age and develop-
ment. We evaluated how well we reached our goals by gathering feedback from the students, 
teachers, and the experts of the stations. After the process of analyzing the feedback, we can state 
that the functional day was mainly successful and we reached the goals we had set. 
 
In the future, our thesis can be benefit for example by developing information material to parents. 
Material could contain information about sexuality, sexual health, and safety skills. The purpose of 
the material would be to give the parents current information of sexual health so that all the families 
would have the latest information. Alternatively, the material can be used in schools to support 
health education. The information material could bring up especially the inpact of the social media 
and the challenges in safety skills.  
 

 

 

 

 

 

Keywords: Equality, safety skills, sexual healthcare, functional day 
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1 JOHDANTO 

Tämä opinnäytetyö oli osa isoa projektia, johon osallistui yhteensä 22 kätilöopiskelijaa Oulun am-

mattikorkeakoulusta. Opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kahdeksasluokkalai-

sille toiminnallinen seksuaalikasvatuspäivä, jonka aiheita olivat seksuaalisuuden monimuotoisuus, 

seksuaalisuuden kehittyminen, oppilaiden käsitykset ikäistensä seksuaalisuudesta ja kokemukset 

seksuaalikasvatuksesta, tasa-arvo ja turvataidot, joista kahta viimeistä käsitellään tässä opinnäy-

tetyön raportissa. Projekti tuli tilauksena Oulun ammattikorkeakoululle Kempeleen Kirkonkylän kou-

lulta, jossa toimintapäivä toteutettiin huhtikuussa 2019. Kempeleen koululta haluttiin ulkopuolisten 

pitämä seksuaalikasvatuspäivä tukemaan koulun terveystiedon opetusta. Toimintapäivässä oppi-

laat kiertelivät viidellä eri rastilla, jossa kullakin käsiteltiin yhtä päivän teemoista.  

 

Tässä toiminnallisessa opinnäytetyössä on keskitytty tasa-arvoon, turvataitoihin ja turvataitokasva-

tukseen yläkouluikäisille nuorille. Tasa-arvo käsittää muun muassa sukupuolten -, etnisen -, sek-

suaalisen - ja ikätasa-arvon (Aaltonen 2012, 41). Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen 

turvaa nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia (Allianssi 2019, viitattu 21.11.2019). 

 

Joka viides vuoden 2019 Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tekemään kouluterveysky-

selyyn vastanneista kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista on kokenut häiritsevää seksuaalista eh-

dottelua tai ahdistelua vuoden aikana (THL 2019a, viitattu 11.2.2020). Grooming-ilmiö on ollut run-

saasti esillä eri uutismedioissa keväällä 2019. Grooming tarkoittaa tapahtumaketjua, jossa yleensä 

aikuinen ihminen lähestyy lasta tai nuorta yleensä sosiaalisen median eri palveluissa pyrkimykse-

nään seksuaalinen hyväksikäyttö (Väestöliitto 2019, viitattu 11.2.2020). Grooming-tapausten 

määrä kasvaa jatkuvasti nuorten käyttämien digikanavien lisääntymisen myötä (Väestöliitto 2014, 

viitattu 11.2.2020). Edellä mainittujen seikkojen vuoksi etenkin turvataitokasvatus on erittäin ajan-

kohtainen ja tärkeä aihe.  

 

Toimintapäivän tavoitteena oli, että oppilaat saisivat uutta informaatiota ja oppisivat uutta toiminta-

päivässä olevien rastien aihepiireistä. Tavoitteena oli myös, että oppilaat osallistuisivat aktiivisesti 

rasteihin ja että toimintapäivä olisi kokonaisuutena sujuva. Lisäksi tavoitteena oli, että toimintapäi-

vän rastien sisältö olisi oppilaille heidän oman ikä- ja kehitystasoonsa kohdennettua seksuaalikas-
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vatusta. Toimintapäivän jälkeen palautetta kerättiin toimintapäivään osallistuneilta kahdeksasluok-

kalaisilta oppilailta ja Kempeleen koulun opettajilta sekä rastien asiantuntijoilta. Palaute analysoitiin 

ja tulosten avulla selvitettiin toimintapäivän onnistuneisuutta. 
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2 TASA-ARVO, TURVATAIDOT JA TURVATAITOKASVATUS – KAHDEK-

SASLUOKKALAISTEN NUORTEN TERVEYTTÄ JA HYVINVOINTIA EDIS-

TÄMÄSSÄ 

 Yläkouluikäisten nuorten terveys ja hyvinvointi  

Yksi hyvinvoinnin kolmesta ulottuvuudesta on terveys (THL 2019b, viitattu 21.11.2019). Terveys 

on jatkuvasti muuttuva tila, johon vaikuttavat ennen kaikkea ihmisen omat kokemukset, arvot ja 

asenteet. Ihmisen oman koetun terveyden lisäksi sairaudet sekä fyysinen ja sosiaalinen elinympä-

ristö muovaavat terveyttä kaiken aikaa. Terveys voidaan jakaa psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaali-

seen terveyteen. (Terveyskirjasto 2018, viitattu 13.1.2019.) Hyvinvoinnin kaksi muuta ulottuvuutta 

ovat materiaalinen hyvinvointi sekä koettu hyvinvointi, jota voidaan mitata elämänlaadulla. Elämän-

laatuun vaikuttavia tekijöitä ovat materiaalinen hyvinvointi, terveys, ihmissuhteet, mielekäs tekemi-

nen, omanarvontunto ja odotukset hyvästä elämästä. Hyvinvointi käsittää sekä yksilön että yhtei-

sön hyvinvoinnin. Yhteisön hyvinvointiin vaikuttavat muun muassa työllisyys ja työolot, asuinolot ja 

ympäristö sekä toimeentulo. Yksilön hyvinvointiin vaikuttavat onnellisuus, sosiaaliset suhteet, it-

sensä toteuttaminen sekä sosiaalinen pääoma. Suomessa kaikissa hyvinvoinnin ulottuvuuksissa 

on suuria eroja väestöryhmien välillä. Koulutustaustalla, ammatilla ja tulotasolla on selvä yhteys 

hyvinvointiin ja terveyteen. (THL 2019b, viitattu 21.11.2019.)  

 

Lapsuus ja nuoruus ovat terveyden ja hyvinvoinnin kannalta tärkeää aikaa, sillä sen ajan elinolot, 

terveystottumukset ja opitut tavat vaikuttavat koko elämän läpi. Lasten ja nuorten kehitysympäristöt 

ovat suuressa roolissa terveys- ja hyvinvointierojen muuttumisessa. Suomessa eriarvoisuus on yhä 

vakava ongelma, vaikka nuorten hyvinvointi onkin parantunut 2000-luvulla. Lasten ja nuorten hy-

vinvointiin vaikuttavat edelleen vanhempien koulutus, sosioekonominen asema sekä taloudellinen 

ja terveydellinen tilanne. Lasten ja nuorten hyvinvointia horjuttavat perheessä tapahtuvat muutok-

set kuten menetykset perheessä, taloudellisen tilanteen heikkeneminen tai vakava sairastuminen. 

Suojaavia tekijöitä nuorten psyykkisessä hyvinvoinnissa ovat ydinperheessä asuminen, vanhem-

pien korkea koulutus ja hyvä toimeentulo. (THL 2019c, viitattu 21.11.2019.) 

 

Yksi tärkeimmistä kehitysympäristöistä lapselle ja nuorelle on perheen lisäksi koulu. Se tarjoaa 

lapselle ja nuorelle itseluottamusta, onnistumisen kokemuksia sekä tärkeitä tiedollisia ja taidollisia 
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valmiuksia. Lisäksi koulu integroi nuorta yhteiskuntaan ja antaa tälle sosiaalista pääomaa. Positii-

viset kokemukset koulusta lisäävät lapsen ja nuoren hyvinvointia. Koulu voi myös osaltaan tukea 

nuoren terveellisiä elämäntapoja koululounaan, -liikunnan ja terveystiedon avulla. Opettajan an-

tama tuki on monelle nuorelle erityisen tärkeää. (THL 2019a, viitattu 14.11.2019.) 

2.1.1 Vuoden 2019 kouluterveyskyselyn tuloksia 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) suorittamassa kouluterveyskyselyssä vuonna 2019 kar-

toitettiin yhtenä osana Kempeleen alueen 8. ja 9.-luokkalaisten koettua terveydentilaa. Kysymyk-

seen vastasi 434 8. ja 9.-luokkalaista. Vastanneista 44 % koki oman terveydentilansa erittäin hy-

väksi. Melko hyväksi terveydentilansa koki 41,7 %, keskinkertaiseksi 11,5 % ja melko/erittäin huo-

noksi 2,8 %. Samaisessa kouluterveyskyselyssä kysyttiin 443:lta Kempeleen 8. ja 9.-luokkalaiselta 

yksinäisyyden tunteesta. Vastanneista nuorista itsensä yksinäiseksi tuntee jatkuvasti 2,7 %, melko 

usein 7 %, joskus 21 % ja ei koskaan 35,4 %. (THL 2019a, viitattu 14.11.2019.)  

 

THL:n suorittamassa kouluterveyskyselyssä kysyttiin, ovatko oppilaat saaneet tukea ja apua hyvin-

vointiin opettajalta. Kempeleen koulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 91 oppilasta on vastannut tähän ky-

symykseen. 27,5 % oppilaista on saanut paljon tukea ja apua hyvinvointiin opettajalta, 56 % on 

saanut jonkin verran tukea ja apua, ja 16,5 % ei ole saanut apua ja tukea, vaikka olisi tarvinnut. 

Samaisessa kouluterveyskyselyssä selvisi, että kyselyyn vastanneista (103 oppilasta) Kempeleen 

koulun 8.- ja 9.-luokkalaisista 29,1 % on saanut paljon tukea ja apua hyvinvointiin koulun tervey-

denhoitajalta. Jonkin verran tukea ja apua on saanut 60,2 %. 10,7 % oppilaista ei ole saanut tukea 

ja apua, vaikka olisi tarvinnut. Kyselyn tulosten mukaan Kempeleen koulun oppilaat saavat siis 

hieman enemmän tukea ja apua terveydenhoitajalta kuin opettajilta. (THL 2019a, viitattu 

14.11.2019.) 

2.1.2 Yläkouluikäisen nuoren terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen 

Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen on toimintaa, jonka avulla tuetaan ihmisten mahdollisuuksia 

terveyden, hyvinvoinnin, osallisuuden sekä työ- ja toimintakyvyn ylläpitoon ja parantamiseen. Näitä 

mahdollisuuksia luodaan pitämällä huolta niistä olosuhteista, jotka tukevat hyvinvointia sekä ter-

veellisten valintojen tekemistä. (THL 2019d, viitattu 8.12.2019.) 



  

11 

Perusopetuksen opetussuunnitelmien keskeisenä tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyy-

teen ja eettisesti vastuulliseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Opetuksen ja kasvatuksen tulee tukea 

oppilaan tervettä itsetuntoa ja kasvua tasapainoiseksi ihmiseksi. (Opetushallitus 2014, 19, viitattu 

26.11.2019.) Kempeleen kunnan tämänhetkisessä opetussuunnitelmassa (2016) on määritelty eri 

oppiaineiden vuosiluokkatavoitteet, sisällöt sekä työtavat ja oppimisympäristö. Terveystiedossa 

kahdeksannen luokan vuosiluokkatavoitteina on: ”ymmärtää ympäristön ja sosiaalisten suhteiden 

merkityksen terveydelle ja hyvinvoinnille, ymmärtää terveyden eri osa-alueet ja arvioi omaa ter-

veyttä suhteessa vallitseviin terveyssuosituksiin, syventää ymmärrystään terveyden eri osa-alueilla 

ja kykenee perustelemaan omia valintoja, toimii tarkoituksenmukaisesti terveyteen ja turvallisuu-

teen liittyvissä tilanteissa.” Kahdeksasluokkalaisten terveystiedon opetuksen sisältöön kuuluu: 

”Terveyttä tukevat ja kuluttavat tekijät sekä sairauksien ehkäisy: terveystottumukset, liikunta ja ter-

veys, päihteet, seksuaalisuus ja sen kehittyminen, ensiaputaidot, turvallisuustaidot ja liikennetur-

vallisuus.” Terveystiedon opiskelussa käytettäviä oppimisympäristöjä ja työtapoja on sähköinen op-

pimisympäristö, mahdolliset oppimiskäynnit, mahdolliset vierailevat luennoitsijat, väittely, erilaiset 

oppimispäiväkirjat, erilaiset toiminnalliset opetusmenetelmät sekä terveyskeskustelu. (Kempele 

2016a, 122, viitattu 8.12.2019.) 

 Seksuaaliterveys 

World Health Organization (WHO) on työskennellyt seksuaaliterveyden parissa jo vuodesta 1974. 

Vuonna 1975 WHO:n asiantuntijoista koostuva valiokunta julkaisi raportin otsikolla ”Education and 

treatment in human sexuality”. Vuonna 2000 WHO ja Amerikan terveysjärjestö (the Pan American 

Health Organization) kutsuivat koolle asiantuntijoita käydäkseen läpi termistöä ja laatiakseen kan-

sainvälisesti hyväksyttyjä määritelmiä. Näiden tapaamisten huipennus oli asiantuntijoiden neuvot-

telukokous vuonna 2002, jossa kehiteltiin määritelmäluonnokset seksuaaliterveyteen liittyvistä 

avainkäsitteistä. (WHO 2019a, viitattu 8.12.2019.)  

 

WHO:n määritelmä seksuaalisuudesta: 

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää suku-
puolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, 
mielihyvän, sukupuolisuhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden 
ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, 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, psykolo-
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giset sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hen-
gelliset tekijät vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen. (THL 2010, 16, viitattu 
8.12.2019.) 

 

Seksuaalisuuden käsitteelle on olemassa monia virallisia määritelmiä ja WHO:n määritelmä on vain 

yksi niistä. Jokaisella yksilöllä on virallisista määritelmistä huolimatta oikeus ja vapaus määritellä 

omalta osaltaan mitä seksuaalisuus hänelle tarkoittaa ja mikä sen merkitys hänen elämässään on. 

(Santalahti 2018, viitattu 8.12.2019.) 

 

WHO:n määritelmä seksuaaliterveydestä: 

Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja so-
siaalisen hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse vain sairauden, toimintahäiriön tai raihnaisuuden 
puuttumisesta. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta sek-
suaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin sek-
suaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa. Hyvän seksuaaliterveyden 
saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunni-
oittamista, suojelemista ja toteuttamista.  (THL 2010, 17, viitattu 8.12.2019.) 

 

Seksuaaliterveys on olennainen osa sekä yksilön että parien ja perheiden terveyttä ja hyvinvointia. 

Seksuaaliterveys on myös olennainen osa yhteisöjen ja valtioiden sosiaaliekonomista kehitystä. 

Jotta yksilö voi saavuttaa hyvän seksuaaliterveyden ja ylläpitää sitä, hänen tulee saada kattavaa 

ja laadukasta tietoa seksuaalisuudesta ja seksistä sekä siihen liittyvistä riskeistä kuten esimerkiksi 

suojaamattomasta seksistä ja sen haitallisista seuraamuksista. Lisäksi yksilön tulee asua ympäris-

tössä, joka vahvistaa ja tukee hänen seksuaaliterveyttään sekä tarjoaa mahdollisuuden laadukkaa-

seen seksuaaliterveydenhuoltoon. (WHO 2019a, viitattu 8.12.2019.) 

 

Seksuaaliterveyteen liittyvät ongelmat ovat laaja-alaisia. Ne kattavat seksuaalisen suuntautumisen, 

sukupuoli-identiteetin, seksuaalisuuden ilmaisemisen, parisuhteet sekä mielihyvän. Ne myös sisäl-

tävät negatiivisia seuraamuksia tai olosuhteita kuten HIV, sukupuolitaudit, lisääntymisalueen infek-

tiot ja niiden haitalliset esiintymismuodot. Näitä ovat esimerkiksi syöpä ja lapsettomuus, suunnitte-

lematon raskaus ja abortti, seksuaalinen toimintahäiriö, seksuaaliväkivalta ja haitalliset tavat kuten 

naisten sukupuolielinten silpominen. (WHO 2019a, viitattu 8.12.2019.) Vuonna 2008 Seksuaaliter-

veyden maailmanjärjestö julkaisi julistuksen seksuaaliterveydestä, jossa todetaan seksuaalioikeuk-

sien olevan keskeisessä asemassa hyvän seksuaaliterveyden saavuttamiseen. (THL 2010, 19, vii-

tattu 8.12.2019.)  
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Suomessa seksuaaliterveyden edistämistä ohjaa Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) ja sitä sää-

detään muun muassa tartuntalaissa ja terveydenhuoltolaissa. Seksuaaliterveyden edistämiseen 

sisältyy muun muassa hedelmättömyyden ehkäisy, seksuaalisuutta ja parisuhdetta koskeva neu-

vonta, seksitautien torjunta, ei toivottujen raskauksien ehkäisy, seksuaalisen väkivallan ehkäisy 

sekä seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden hyväksyminen. THL vastaa käytännön toteut-

tamisesta, kehittämistyöstä, kansallisesta ohjauksesta sekä kuntien tukemisesta seksuaalitervey-

den edistämisessä. Kuntatasolla seksuaalisterveyden tärkeinä edistäjinä toimivat äitiys- ja lasten-

neuvolat, ehkäisyneuvolat, koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, terveyskeskuslääkärin vastaanotot 

sekä sairaanhoitopiirit. Moniammatillinen yhteistyö on edellytys seksuaaliterveyden edistämiselle. 

(STM 2019, viitattu 8.12.2019.)  

2.2.1 Nuorten seksuaalikasvatus   

Seksuaalikasvatuksella edistetään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä (THL 2016, 38, viitattu 

8.12.2019). WHO on määritellyt vuonna 2010 suositukset kokonaisvaltaisesta seksuaalikasvatuk-

sesta eri-ikäisille lapsille ja nuorille. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa -julkaisun lähtö-

kohtana on seksuaalikasvatuksen ymmärtäminen kokonaisvaltaisesti, ei ainoastaan terveysongel-

mien ehkäisynä. Holistisella eli kokonaisvaltaisella seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan seksuaali-

suuden kognitiivisten, emotionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten ja fyysisten näkökohtien 

oppimista. Kokonaisvaltaisessa seksuaalikasvatuksessa seksuaalisuus nähdään myönteisenä, lä-

heisissä ihmissuhteissa rikastuttavana ja tyytyväisyyttä lisäävänä voimavarana. Seksuaalisten on-

gelmien, mukaan lukien riskikäyttäytymisen, ennaltaehkäiseminen on myös osa kokonaisvaltaista 

seksuaalikasvatusta. Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tavoitteena on tukea ja suojella 

nuoren seksuaalista kehitystä. (THL 2014, 7, viitattu 8.12.2019.) Näiden WHO:n määrittelemien 

seksuaalikasvatuksen standardien perusteella THL on julkaissut vuonna 2014 kansallisen seksu-

aali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman vuosille 2014-2020.  Yksi tämän toimintaohjelman 

painopistealueista on lasten ja nuorten seksuaalikasvatus. THL:n kansallisen seksuaali- ja lisään-

tymisterveyden toimintaohjelman mukaan tulee seksuaalikasvatuksen tavoittaa kaikki lapset ja 

nuoret tasa-arvoisesti. (THL 2019e, viitattu 8.12.2019.) 

Seksuaalikasvatuksen tulee perustua kansainvälisesti ratifioituihin ihmisoikeuksiin, erityisesti oi-

keuteen saada terveyttä koskevaa tietoa (THL 2014, 7, viitattu 8.12.2019). Seksuaalikasvatus voi 

olla joko virallisen opetuksen järjestämää toimintaa tai kodin ja vanhempien tekemää kasvatus-

työtä. Nämä kaksi eivät poissulje toisiaan tai ole toistensa vastakohtia vaan ne täydentävät toisiaan. 
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Nuoren on tärkeää saada seksuaalikasvatusta sekä virallisesta että epävirallisesta lähteestä. Sek-

suaalikasvattajien yhteistyö on tärkeää onnistuneessa seksuaalikasvatuksessa. (THL 2019e, vii-

tattu 8.12.2019.) 

Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus alkaa syntymästä ja se ottaa huomioon seksuaalikasvatusta 

saavan iän, kehitystason, käsityskyvyn, kulttuurin, sosiaaliset tekijät, sukupuolen sekä elämän rea-

liteetit. Se perustuu kokonaisvaltaiseen käsitykseen hyvinvoinnista, käsittäen myös terveyden. Ko-

konaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tulee perustua sukupuolten tasa-arvoon, itsemääräämisoi-

keuteen sekä erilaisuuden hyväksymiseen. Yksi kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tehtä-

vistä on olla keino kehittää yhteiskuntaa oikeudenmukaiseen ja myötätuntoiseen suuntaan voi-

maannuttamalla yksilöitä ja yhteisöjä. Kokonaisvaltaisen seksuaaliterveyden on tärkeää perustua 

tieteellisesti pätevään näyttöön. (THL 2016, 38, viitattu 8.12.2019.) 

WHO:n määrittelemien seksuaalikasvatuksen standardien mukaan seksuaalikasvatuksessa tulee 

huomioida nuorten osallistaminen, sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, toiminnan jatku-

vuus, tilannelähtöisyys ja interaktiivisuus sekä yhteistyö nuorten vanhempien ja yhteisöjen kanssa.  

Seksuaalikasvatuksen sisällössä puolestaan tulee huomioida muun muassa tunteet sekä niiden 

nimeäminen ja ilmaiseminen, kokonaisvaltainen seksuaalisuus ja siihen liittyvät kysymykset, ihmis-

kehon kehityksen yksilöllisyys sekä hedelmällisyys ja lisääntyminen kuin myös niihin liittyvät vas-

tuuasiat. Nuorten saaman seksuaali- ja lisääntymisterveyspalveluiden tulee olla esteettömiä, hel-

posti saatavilla sekä fyysisesti, taloudellisesti että psykososiaalisesti ja niissä tulee huomioida su-

kupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. (THL 2019e, viitattu 8.12.2019; THL 2016, 54, viitattu 

8.12.2019.) 

2.2.2 Seksuaalikasvatus yläkoulussa 

Seksuaalikasvatus on sijoitettu yläkoulussa terveystiedon oppiaineeseen. Yläkoulussa tapahtu-

vassa opetuksessa tulee käsitellä seurustelua, rakkautta, intiimisuhteita, seksiä, pornoa sekä me-

diaa seksuaalitiedon välittäjänä. Terveystiedon lisäksi seksuaali- ja lisääntymisterveyttä voi kuulua 

esimerkiksi biologian, yhteiskuntaopin, psykologian tai uskonnon oppiaineisiin. Yläkoululainen saa 

seksuaalikasvatusta myös kouluterveydenhuollosta. Niin oppiaineisiin sisältyvän seksuaaliopetus 

kuin kouluterveydenhuollon toiminta tulee suunnitella yhteistyössä niin, että niiden antama seksu-

aalikasvatus tukee toisiaan muodostaen kokonaisuuden, jolla on seksuaali- ja lisääntymistervey-

den kannalta määritellyt yhteiset tavoitteet.  (THL 2016, 47-48, 54, viitattu 8.12.2019.) 
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Kokonaisvaltaisessa seksuaalikasvatuksessa on tärkeää ottaa huomioon oppilaan ikä-, mutta eri-

tyisesti kehitystaso, sillä samasta iästä huolimatta kehitystasossa voi olla merkittäviä eroja. Pää-

sääntöisesti 12-15-vuotiaat nuoret ovat sukupuolikypsiä. Tämän ikäisillä nuorilla myös masturbaa-

tio saattaa lisääntyä, pojilla enemmän kuin tytöillä. Monet nuoret ovat myös epävarmoja oman ke-

honsa kasvusta. He pohtivat ovatko kehossa tapahtuvat muutokset normaaleja tai kehittyvätkö he 

liian hitaasti verrattuna muihin saman ikäisiin verrattuna. Uuteen kehoon tottuminen on usein nuo-

rille kiusaannuttavaa, ja he voivat tuntea olonsa epämukavaksi. Tässä iässä nuorille kehittyy myös 

seksuaalinen minäkuva, joka tarkoittaa sitä, että nuoret näkevät itsensä henkilönä, joka voi harras-

taa seksiä ja tämän vuoksi viehättävä ulkonäkö on heille tärkeä. Toisten saman ikäisten mielipiteillä 

on voimakas vaikutus nuoriin ja he alkavat pitää muita saman ikäisiä seksuaalisesti kiinnostavina. 

12-15-vuotiaina nuorille selviää vähitellen myös oma seksuaalinen suuntautuminen. (THL 2010, 

26-27, viitattu 8.12.2019.) 

 

Opetuksessa tulee ottaa myös lähisuhde- ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta huomioon. Kou-

lussa tapahtuvan seksuaalikasvatuksen avulla voidaan lisätä yhdenvertaisuutta. Sateenkaarinuo-

ret (eli nuoret, jotka kuuluvat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin) joutuvat kohtaamaan syrjin-

tää, joka vaikuttaa heidän hyvinvointiinsa. Monilla näistä nuorista on kokemuksia vaikeuksista ja 

ongelmista, jotka aiheutuvat yhteiskunnan sukupuolta ja seksuaalista suuntautumista koskevista 

normatiivisista kokemuksista. Sateenkaarinuoret ovat muita useammin tyytymättömiä omaan 

psyykkiseen terveydentilaansa. Heillä on myös enemmän masennus- ja ahdistusoireita, itsetuho-

ajatuksia ja itsetuhoista käyttäytymistä, kuin muilla nuorilla. Sateenkaarinuorten hyvinvoinnin edis-

tämiseksi tarvitaan asianmukaista tietoa moninaisuudesta. (THL 2016, 47, viitattu 8.12.2019.) 

2.2.3 Seksuaalikasvatuksen haasteet 

Seksuaalikasvatukseen liittyy useita haasteita. Yksi esimerkki seksuaalikasvatukseen liittyvistä 

haasteista on väärinkäsitykset seksuaalikasvatuksen vaikutuksista. Monet uskovat seksuaalikas-

vatuksen lisäävän ja aikaistavan nuorten seksuaalista aktiivisuutta ja rikkovan moraaliset arvot. 

(THL 2014, 13, viitattu 8.12.2019.) Joskus perheet kieltävät seksuaalikasvatuksen lapsiltaan pe-

rustuen uskonnollisiin tai muihin elämänkatsomuksellisiin syihin. Väärinkäsityksiä ratkoessa on erit-

täin tärkeää korostaa, että murrosikä ja nuoren kasvu tuovat lapselle monenlaisia kysymyksiä ja 

kehityshaasteita kulttuurista ja uskonnosta riippumatta (Korhonen, Nazarenko & Närhi 2012, 43.) 
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Tärkeää on myös painottaa nuoret saavat joka tapauksessa tietoa seksuaalisuudesta.  Tiedot voi-

vat mahdollisesti olla puutteellisia tai virheellisiä, sillä ne ovat usein peräisin ikätovereilta tai sek-

sikumppaneilta, joiden omat tiedot seksuaalisuudesta saattavat olla yhtä puutteelliset. Nykyisin 

enenevässä määrin nuoret saavat tietoa mediasta, erityisesti verkossa levitetystä pornosta. Tämän 

vuoksi yksi seksuaalikasvatuksen tavoitteista onkin tällaisista lähteistä saatujen virheellisten tieto-

jen ennakointi, tasapainottaminen ja oikaiseminen. Suhteellisen nuorena aloitettu seksuaalikasva-

tus voi toimia ennaltaehkäisevästi ja suojata nuorta omaksumasta vääriä tietoja tulevaisuudessa. 

(THL 2014, 13, viitattu 8.12.2019.) 

 Tasa-arvo ja yhdenvertaisuus  

Tasa-arvo on yksi keskeisistä ihmisoikeuksien periaatteista. Tasa-arvoon kuuluu muun muassa, 

että jokainen ihminen on täysin samanarvoinen ihonväriin, sukupuoleen, uskontoon, ikään, kieleen 

tai asuinpaikkaan katsomatta. (Aaltonen 2012, 41.) Tasa-arvoon kuuluu myös se, että kaikilla tulisi 

olla samanlaiset mahdollisuudet hyvän terveydentilan saavuttamisessa ja ylläpitämisessä. Hyvä 

terveydentila puolestaan mahdollistaa sen, että jokainen voi suunnitella ja toteuttaa omaa elä-

määnsä haluamallaan tavalla. Terveyden eriarvoisuus kohdistuu usein muun muassa vähävarai-

siin, syrjäytyneisiin sekä etnisiin vähemmistöihin. (WHO 2019b, viitattu 21.11.2019.) 

Jokainen ihminen voi joutua kohtaamaan ennakkoluuloja tai syrjintää jonkin häneen liittyvän syyn 

perusteella. Syrjintää tai ennakkoluuloja voi aiheuttaa esimerkiksi uskonto tai terveydentila. Myös 

nuoret voivat joutua syrjinnän kohteeksi. Nuorten omia näkökantoja ei välttämättä kuunnella heidän 

elämäänsä koskevia päätöksiä tehdessä. Nuorilla on myöskin muita heikompi asema työmarkki-

noilla. Lisäksi kouluissa esiintyy syrjintää, kiusaamista sekä seksuaalista häirintää. (Yhdenvertai-

suus.fi 2019, viitattu 21.11.2019.) Tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden edistäminen turvaa nuoren 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Jokaisella nuorella tulee olla tasavertaiset mahdollisuudet elää hy-

vää elämää taustoistaan riippumatta. (Allianssi 2019, viitattu 21.11.2019.)  

2.3.1 Nuorten kokemat tasa-arvon haasteet kouluyhteisössä 

Koulu on ympäristö, jossa nuoret viettävät paljon aikaansa. Tämän takia koulun merkitys asentei-

den ja normien kehittäjänä on luonnollisesti merkittävä. Yksi tasa-arvon haasteista on syrjintä. 

(Alanko 2014, 26.) Nuoret kokevat syrjinnän ennen kaikkea ihmisten eriarvoisena kohteluna, tämä 



  

17 

ilmenee vuoden 2014 Nuorisobarometrissa. Nuorisobarometrissa (2014) ilmenee, että 85 % nuo-

rista on havainnut syrjintää edellisen 12 kuukauden aikana. Kaikkein yleisimmin nuorten syrjintää 

havaitaan mediassa, erityisesti internetissä. 37 % kaikista tutkimukseen osallistuneista nuorista on 

havainnut syrjintää edellisten 12 kuukauden aikana myös koulussa. Syrjintää kokeneista nuorista 

43 % kertoo kokeneensa syrjintää koulussa, joka on selvästi muita paikkoja yleisempi. Tutkimuk-

sessa ilmeni, että ne vastaajat, joilla on omia kokemuksia vähemmistöön kuulumisesta, ovat todis-

taneet nuoriin kohdistuvaa syrjintää selvästi muita enemmän. Eniten syrjintää ovat joutuneet todis-

tamaan ne nuoret, jotka kokevat kuuluvansa vähemmistöön oman seksuaalisen suuntautumisensa 

vuoksi. (Myllyniemi 2014, 29-33, 42.) 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista ryhmistä käytetään kirjainlyhennettä HLBTIQ. 

Lyhennys koostuu sanoista homo, lesbo, bi, trans, inter ja queer. Tutkimukset ovat osoittaneet, että 

HLBTIQ-nuoret ovat muita saman ikäisiä suuremmassa vaarassa saada osakseen kielteistä koh-

telua niin muiden oppilaiden kuin opettajienkin taholta. Tätä kielteistä kohtelua on muun muassa 

sanallinen kiusaaminen, ryhmän ulkopuolelle sulkeminen tai leimaaminen. (Alanko 2014, 27.) 

Useimmat HLBTIQ-nuorista kokee kouluympäristön vaikuttavan siihen, kuinka avoimia he olivat 

itsestään, seksuaalisesta suuntautumisestaan ja sukupuoli-identiteetistään tai sukupuolen ilmai-

sustaan. Jopa 75 % HLBTIQ-nuorista salaa seksuaalisen suuntautumisensa tai seksuaali-identi-

teettinsä opettajalta ja 50 % salaa sen myös koulukavereiltaan. Seksuaalisen suuntautumisen tai 

sukupuoli-identiteetin salaaminen pohjautuu usein itsesuojeluun: HLBTIQ-nuori pelkää tulevansa 

kiusatuksi, syrjityksi tai kohtaavansa väkivaltaa. (Alanko 2014, 27.) 

Nuorisobarometrissä (2014) ilmenee, että nuorten kokema syrjintä painottuu vahvasti ulkonäköön 

ja pukeutumistyyliin. Seuraavaksi eniten nuoret ovat joutuneet kokemaan syrjintää ikään, epämuo-

dikkuuteen ja sukupuoleen liittyvien odotusten rikkomiseen. (Myllyniemi 2015, 38-39.) Erittäin ris-

kialttiissa asemassa ovat pojat, jotka käyttäytyvät ja ilmaisevat sukupuoltaan naisellisesti. (Alanko 

2014, 26.) 

Vuonna 2019 järjestetyssä THL:n kouluterveyskyselyssä ilmenee, että Kempeleen yläkoululaisien 

kokemukset luokan ilmapiiri tukee mielipiteen ilmaisua aiempaa enemmän. Vuonna 2017 täysin 

samaa mieltä tai samaa mieltä oli 43,5 % kaikista vastanneista, kun vuonna 2019 vastaava luku on 

48,4 %. Täysin eri mieltä tai eri mieltä vuonna 2017 oli 2,5 % ja vuonna 2019 1,1 %. Pojat kokivat 

luokan ilmapiirin selkeästi hyväksyttävämpänä. Kouluterveyskyselyssä havaitaan myös, etteivät 

oppilaat koe saavansa opettajalta rohkaisua mielipiteen ilmaisussa oppitunneilla. Täysin samaa 
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mieltä tai samaa mieltä tästä oli jopa 84,9 % Kempeleen yläkoululaisista. Tämä on kuitenkin 0,4 % 

pienempi tulos kuin vuonna 2017 toteutetussa kouluterveyskyselyssä. Poikien ja tyttöjen kokemuk-

set opettajien rohkaisusta ovat keskenään melko samanlaiset. (THL 2019a, viitattu 14.11.2019.) 

2.3.2 Tasa-arvon edistäminen kouluyhteisössä 

Tasa-arvon edistäminen kouluyhteisössä muun muassa parantaa oppimistuloksia, lieventää alojen 

ja ammattien sukupuolen mukaista jakautumista. Lisäksi tasa-arvon edistäminen vaikuttaa hyvin-

vointiin kaventamalla terveyseroja, vähentämällä eriarvoisuutta ja syrjintää, lisäämällä osallisuutta 

sekä torjumalla sukupuoliutunutta väkivaltaa ja häirintää. (THL 2019f, viitattu 21.11.2019.)  

 

Tasa-arvoa edistetään erilaisilla järjestelmällisillä muutoksilla, kuten esimerkiksi lakiuudistuksilla 

(WHO 2019b, viitattu 21.11.2019). Suomessa lait turvaavat tasa-arvon toteutumista ja takaavat sen 

kehittymistä. Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuuslaki velvoittavat, että sukupuolten välistä tasa-arvoa ja 

ihmisryhmien välistä yhdenvertaisuutta on edistettävä kaikessa viranomaistoiminnassa. Näin ollen 

myös opetussuunnitelman yksi keskeisistä arvoista on tasa-arvo. (Aaltonen 2012,42.) Tasa-arvo-

laki edellyttää myös, että oppilaitoksissa laaditaan vuosittain tai vähintään kolmen vuoden välein 

tasa-arvosuunnitelma, jonka tarkoituksena on kehittää oppilaitoksen toimintaa (THL 2019g, viitattu 

14.11.2019). Kaikkien lakiin perustuvien opetusta tai koulutusta järjestävien oppilaitosten velvoite 

laatia tasa-arvosuunnitelma on tullut voimaan vuoden 2015 alusta. Edellä mainittujen koulujen 

tasa-arvosuunnitelmien on tullut olla laadittuna 1.1.2017 mennessä. (STM 2018, 58, viitattu 

21.11.2019.) Tasa-arvosuunnitelmassa tulee käydä ilmi oppilaitoksen tasa-arvotilanne, tarvittavat 

toimenpiteet tasa-arvon edistämiseksi sekä arvio aiemman tasa-arvosuunnitelman toimenpiteiden 

toteutumisesta ja tuloksista (THL 2019g, viitattu 14.11.2019).  

 

Vain harvat opiskelijat ovat tietoisia oppilaitoksensa tasa-arvosuunnitelmasta. Vuonna 2017 suori-

tetussa tasa-arvobarometrissa ilmenee, että vain 10 prosenttia tutkimukseen osallistuneista perus-

koululaisista tai lukiolaisista tietää oppilaitoksessa laaditusta tasa-arvosuunnitelmasta. Vastaajista 

peruskoululaisia oli vain kymmenkunta. Kaksi kolmasosaa kaikista tasa-arvosuunnitelmasta tie-

toista olevaa oppilasta tai opiskelijaa tiesi suunnitelman käsittelevän sukupuolen moninaisuutta tai 

sukupuolivähemmistöä. Puolet tasa-arvosuunnitelmasta tietoista oppilasta tai opiskelijaa oli sitä 

mieltä, että opiskelijat ovat olleet mukana suunnitelman laatimisessa. Kokonaisuudessaan tutki-

muksen perusteella voidaan sanoa, että opiskelijat tunsivat oppilaitostensa tasa-arvosuunnitelmia 
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vain vähän. Tästä voidaan päätellä, että joko oppilaitoksissa ei ole tehty tasa-arvosuunnitelmaa, 

opiskelijat eivät ole olleet sen suunnittelussa mukana tai valmiista suunnitelmasta ei ole informoitu 

opiskelijoita niin, että asia olisi jäänyt mieleen. (STM 2018, 50, 59-60, viitattu 21.11.2019.) Kempe-

leen Kirkonkylän koulussa tasa-arvosuunnitelma ei sisälly opetussuunnitelmaan, vaan se laaditaan 

erillisenä suunnitelmana (Kempele 2016b, 3, viitattu 8.12.2019). 

 

Kaiken oppilaitoksen järjestämän opetuksen ja kasvatuksen tulee vahvistaa koulutuksellista tasa-

arvoa ja yhdenmukaisuutta (Opetushallitus 2014, 19, viitattu 26.11.2019). Oppilaitoksilla on vastuu 

tavoitteellisesta ja suunnitelmallisesta ihmisoikeuskasvatuksesta, tasa-arvon edistämisestä, sekä 

sukupuoli-identiteettiin ja sukupuolen ilmaisuun perustuvaan syrjinnän ennaltaehkäisystä. Tasa-

arvoa edistävässä työssä tulee huomioida erityisesti muun muassa opetuksen järjestäminen ja op-

pimiserot sekä seksuaalisen häirinnän ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseen ja 

poistamiseen. Oppilaitokset voivat edistää tasa-arvoa opettamalla arvostavaa suhtautumista kaik-

kiin sekä kertomalla perustietoa sukupuolen moninaisuudesta esimerkiksi käyttämällä sukupuoli-

vähemmistöihin kuuluvien käyttämiä termejä. (Tasa-arvovaltuutettu 2019, viitattu 21.11.2019.) 

 Turvataidot ja turvataitokasvatus 

Turvataitokasvatuksen tarkoituksena on opettaa lapsille ja nuorille valmiuksia ja taitoja, miten toi-

mia ja kuinka välttyä kiusaamis-, alistamis-, väkivalta-, houkuttelu-, ahdistelu- ja seksuaalisen hy-

väksikäytön tilanteissa. Turvataitokasvatus ei pelkästään opeta lapsia ja nuoria toimimaan ongel-

matilanteissa, vaan se on laaja-alaista kehityksen ja kasvun tukemista, jonka avulla edistetään it-

seluottamusta, itse arvostusta ja tunne- ja vuorovaikutustaitoja.  (THL 2019h, viitattu 4.2.2020.) 

Turvataitokasvatus on tärkeää, sillä jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus häirinnästä, väkival-

lasta ja hyväksikäytöstä vapaaseen elämään (Aaltonen 2012, 11.)  

 

Turvataitokasvatuksessa on tärkeää tasa-arvoisen ja avoimen vuorovaikutuksen ylläpitäminen. It-

seluottamus, ja se että nuori uskaltaa ilmaista oman mielipiteensä, on merkittävää, kun pyritään 

vahvistamaan nuoren niin sanottua omaa ääntään ja kokemustaan toimijuudestaan omassa elä-

mässään. Nuorten aktiivinen osallistaminen ja keskusteleminen heitä itseään puhuttavista aiheista 

ohjaavat aiheiden käsittelyä luontaisesti kohti heidän omaa kehitystasoaan. Aikuinen toimii turva-

taitokasvatuksessa nuorten oppaana ja pohdintojen yhteen vetäjänä. Vaikka jokaisella nuorella on 
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oikeus omaan mielipiteeseen, on opettavan aikuisen vastuulla vetää keskustelulle rajat. Näin tur-

vataan, ettei keskustelu harhaudu sivupoluille ja että ketään syrjivää tai loukkaavaa puhetta ei käy-

tetä. Turvataitokasvatusta toteuttaessa aiheen käsittelyn tulee olla kaikille nuorille turvallista ja mie-

lekästä, eikä kukaan saa tulla nolatuksi tai loukatuksi. On hyvä myös ottaa huomioon ihmisten 

erilaiset tavat oppia. Kaikille keskusteleva ja pohtiva tapa ei ole paras, vaan myös turvataitokasva-

tuksessa voidaan luoda tilanteita, joissa kokemuksellinen oppiminen on mahdollista. Kokemuksel-

lisina oppimiskeinoina voidaan käyttää muun muassa taidetta, joka mahdollistaa vaikeidenkin ai-

heiden käsittelyn nonverbaalisesti. (Aaltonen 2012, 16-17.) 

 

Tasa-arvolaki kieltää myös oppilaitoksissa kaiken seksuaalisen ja sukupuoleen liittyvän häirinnän 

(Sosiaali- ja terveysministeriö, 2018). Tästä huolimatta Terveyden ja hyvinvointilaitoksen vuonna 

2019 teettämästä kouluterveyskyselystä käy ilmi, että on Kempeleen alueella 440 vastanneesta 

kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista 28,3 % tytöistä ja 5,5 % pojista on kokenut häiritsevää sek-

suaalista ehdottelua tai ahdistelua vuoden aikana. Kuitenkin vain 14,8 % häirintää tai seksuaalista 

väkivaltaa kokeneista oli kertonut asiasta luottamalleen aikuiselle. (THL 2019a, viitattu 4.2.2020.) 

  



  

21 

3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli suunnitella ja toteuttaa kahdeksasluokkalaisille toiminnalli-

nen seksuaalikasvatuspäivä eli toimintapäivä Kempeleen yläkoululla sekä arvioida toteutusta. Ta-

voitteena oli, että oppilaat saisivat uutta informaatiota ja oppisivat uutta toimintapäivässä olevien 

rastien aihepiireistä. Tavoitteena oli myös, että oppilaat osallistuisivat aktiivisesti rasteihin ja että 

toimintapäivä olisi kokonaisuutena sujuva. Lisäksi tavoitteena oli, että toimintapäivän rastien sisältö 

olisi oppilaille heidän omaan ikä- ja kehitystasoonsa kohdennettua seksuaalikasvatusta. 

Projektille asetettiin suunnitteluvaiheessa laatutavoitteet, sillä laatutavoitteiden pidetään olevan 

osa projektin onnistumista. Ensimmäisenä laatutavoitteena oli käyttäjälähtöisyys. Sisältö suunni-

teltiin tukemaan kahdeksasluokkalaisten seksuaalista kasvua. Toisena laatutavoitteena oli osallis-

tavuus. Tavoitteena siis oli se, että rastit ovat innostavia ja aktivoivia. Seuraavana laatutavoitteena 

oli informatiivisuus. Tämä laatutavoite tarkoittaa sitä, että oppilaiden haluttiin saavan päivän aikana 

uutta tietoa. Jokaisen aiemmin mainitun kolmen laatutavoitteen toteutumista mitattiin oppilaiden 

antamilla palautteilla. Viimeinen laatutavoite oli organisointi. Tavoitteena oli, että toimintapäivän 

kulku on suunniteltu onnistuneesti, vastuualueet jaettu ajoissa ja rastien asiantuntijat ovat perehty-

neet omiin aihealueisiinsa. Tämän laatutavoitteen mittauksessa oli käytetty kerättyjen palautteiden 

lisäksi omia kokemuksiamme päivän onnistumisesta ja sujuvuudesta. 
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4 TOIMINTAPÄIVÄN SUUNNITTELU JA TOTEUTUS 

 Yhteistyökumppanit 

Toimintapäivän yhteistyökumppaneina olivat Kempeleen Kirkonkylän koulu sekä kätilöryhmämme 

opiskelijat, jotka tekivät kirjallisuuskatsauksia toimintapäivän rasteille. 

 Kohderyhmän kuvaus 

Toimintapäivän kohderyhmänä olivat Kempeleen Kirkonkylän koulun kahdeksasluokkalaiset oppi-

laat. Alun perin oppilaita piti osallistua toimintapäivään 135. Lopulta palautteen antajia oli 107, joten 

osallistujia todellisuudessa oli se määrä, koska kaikki osallistujat antoivat palautteen. Palautteen 

annossa ei otettu huomioon sukupuolta, joten osallistujien sukupuolijakauma ei ole tiedossa. 

 Opinnäytetyön prosessi 

Oulun ammattikorkeakoulu ja Kempeleen kirkonkylän koulu ovat tehneet jo pitkään yhteistyötä. 

Projektin alkoi syksyllä 2018, jolloin Kempeleen kirkonkylän koulu tilasi Oulun ammattikorkeakou-

lulta seksuaalikasvatustoimintapäivän yläkouluikäisille. Saatiin tieto, että toimintapäivään osallis-

tuisi Kirkonkylän koulun kahdeksasluokkalaisia oppilaita yhteensä yhdeksän luokan verran. Lisäksi 

saatiin tieto, että toimintapäivään osallistuu kaikki projektissa mukana olleet opinnäytetyöryhmät. 

Suunnittelun alussa oli tiedossa aihekehykset, jotka muovautuivat projektin edetessä. 

 

Projektista kiinnostuneet kätilöopiskelijat jakautuivat mielenkiintonsa mukaan toiminnallisiin opin-

näytetöihin, kirjallisuuskatsauksiin ja haastatteluryhmään. Kirjallisuuskatsausten tekijät toimivat toi-

mintapäivässä eri rastien asiantuntijoina ja haastatteluryhmä keräsi tietoa Kempeleen kahdeksas-

luokkalaisten käsityksistä seksuaalisuudesta. Toiminnallista opinnäytetyötä alkoi tehdä kahdeksan 

opiskelijaa mukaan lukien meidän ryhmämme ja neljä muuta kätilöopiskelijaa. Prosessi aloitettiin 

kirjoittamalla opinnäytetyön suunnitelmaa. Suunnitelmavaiheessa huomattiin, että kahdeksan hen-

gen ryhmä on liian iso ja projektia on helpompi työstää pienemmässä ryhmässä. Opinnäytetyön 

suunnitelma kirjoitettiin kuitenkin kahdeksan hengen ryhmässä ja se valmistui joulukuussa 2019. 

Suunnitelman kirjoittamisen jälkeen jakauduttiin kahteen neljän hengen ryhmään. Epäselvyyden 
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välttämiseksi tässä raportissa toinen neljän hengen suunnitteluryhmä on ryhmä B. Meidän ryh-

mämme aiheena ja vastuurasteina olivat tasa-arvo- sekä turvataitorasti. Meidän ryhmästämme 

kaksi opiskelijaa suunnittelivat turvataitorastin sisällön ja kaksi tasa-arvorastin sisällön.  

 

Suunnitelmaa alettiin toteuttaa keväällä 2019 konkreettisilla toimilla. Opinnäytetyön suunnitel-

massa oli suurpiirteinen aikataulu, josta muokattiin tarkempi ja konkreettisempi aikataulu keväälle. 

Jokaiselle kahdeksalle toimintapäivän suunnittelijalle jaettiin henkilökohtainen aikataulu ja työn-

jako. Lisäksi aikataulussa pysymisestä huolehdittiin. Suunnitelma eteni aikataulun mukaan niin, 

että toimintapäivä pystyttiin järjestämään huhtikuussa 2019. Kempeleen Kirkonkylän koulun rehto-

riin sekä muihin projektiin osallistuviin ryhmiin ja henkilöihin oltiin aktiivisesti yhteydessä koko alku-

vuosi. Toimintapäivän suunnittelupalaveri sovittiin Kirkonkylän koululle. Ryhmämme jäsenet olivat 

pääosin vastuussa tapaamisen onnistumisesta. Palaverissa päätetyistä asioista tuotettiin kirjallinen 

kooste, joka lähetettiin kaikille Kempeleen projektiin osallistuville.  

 

Seuraavaksi ryhdyttiin suunnittelemaan toimintapäivän rasteja. Rastien suunnittelun jälkeen koot-

tiin tarvikelista ja budjetti toimintapäivää varten. Toimintapäivää varten Kempeleen Kirkonkylän 

koulun oppilaiden vanhemmille lähetettiin informatiivinen viesti, jossa kerrottiin toimintapäivän jär-

jestäjistä, aiheista sekä osallistumisen vapaaehtoisuudesta. Lisäksi kerrottiin, että toimintapäivästä 

tehdään visuaalinen raportti ja ettei kenenkään oppilaan tunnistettavia kasvoja näy ja että oppilai-

den anonymiteetti säilyy. Viesti lähetettiin vanhemmille noin kuukautta ennen itse toimintapäivää. 

 

Luokkien oppilaslistojen ja koulunpäättymiskellonaikojen avulla toimintapäivään osallistuvat oppi-

laat jaettiin kolmeen isompaan joukkoon, joista vielä viiteen pienempään ryhmään. Pienryhmien 

jakamisessa otettiin huomioon, että jokainen ryhmä on suunnilleen saman kokoinen ja että ryhmät 

koostuisivat pääosin samalla luokalla olevista oppilaista. Lisäksi varmistettiin, ettei missään ryh-

mässä olisi kukaan tyttö tai poika yksin sukupuolensa edustajana. Näillä haluttiin varmistaa, että 

ryhmille saataisiin mahdollisimman turvallinen ilmapiiri, jotta oppilaat saisivat mahdollisimman pal-

jon irti rasteista. 

 

Toimintapäivää varten tehtiin suunnitelma, joka kertoi miltä rastilta mikäkin pienryhmä aloittaa. Li-

säksi tehtiin PowerPoint-esitys (Liite 1), joka näytettiin oppilasryhmille ennen rasteille ohjaamista. 

Esityksessä oli alkuinfo, jossa kerrottiin lyhyesti toimintapäivän järjestäjistä ja mistä toimintapäi-

vässä on kyse. Lisäksi siinä näkyi ryhmäjako, josta oppilaat pystyivät katsomaan, mihin ryhmään 

kuuluvat. Liitteessä olevaan versioon on muokattu oppilaiden henkilöllisyyden salaamiseksi nimet 
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niin, että t=tyttö ja p=poika. Alkuinfon pitäjille sekä rastien asiantuntijoille tehtiin tukimateriaali. Vas-

tuurastien asiantuntijoille tehtiin palautekyselyt. Myös oppilaille tehty palautekysely muokattiin lo-

pulliseen muotoonsa.  

 

Vielä ennen toimintapäivää jokaiselle toimintapäivän suunnittelijalle jaettiin omat vastuutehtävät, 

jotta toimintapäivä sujuisi mahdollisimman hyvin ja kaikki olisivat tietoisia siitä, mitä tekevät. Vas-

tuutehtävinä oli muun muassa rastien visualisointi ja materiaalien hankinta. Kaikki tulostettava ma-

teriaali koottiin ja laskettiin, montako kappaletta mitäkin täytyi tulostaa. Kaikille materiaaleille sovit-

tiin budjetti ja kartoitettiin tarvittavien tuotteiden hintoja ja saatavuutta.  

 Toimintapäivän rastien suunnittelu 

Rastit ovat toiminnallista opetusta. Toiminnallisella opetuksella tarkoitetaan oppilaan toiminnan ja 

ajatuksen aktiivisuutta, osallistumista, kokemuksellisuutta sekä oppilaiden välistä vuorovaikutusta. 

Toiminnallista opetusta on esimerkiksi erilaiset ryhmätyöt, draama ja väittelyt. Ne ovat tehokkaaksi 

todettuja oppimismenetelmiä, sillä oppilas joutuu osallistumaan opetukseen aktiivisesti ja hyödyn-

tämään vuorovaikutustaitojaan. Toiminnallisissa tehtävissä oppilaat joutuvat myös ottamaan muita 

huomioon ja kuuntelemaan heitä, ratkaisemaan ristiriitoja, joustamaan sekä perustelemaan itse-

ään. Toiminnallisen opetukseen harjoituksen toteutukseen vaikuttaa ryhmän turvallisuuden aste. 

(Koskenkari 2013, viitattu 27.11.2019.) 

 

Toimintapäivän rastien teemat pohjautuivat kirjallisuuskatsauksien aiheisiin. Alkuperäisen suunni-

telman mukaan toimintapäivässä olevat rastit aiottiin suunnitella niin, että ne sisältäisivät mahdolli-

simman kohdistettua informaatiota asioista, mitä Kempeleen koulun kahdeksasluokkalaiset ovat 

toivoneet käsiteltävän. Aikatauluhaasteiden vuoksi tiedonkeruu oppilaiden toiveista käsiteltäviin ai-

heisiin liittyen ei toteutunut, joten kirjallisuuskatsauksien aiheet yksinään määrittivät lopulliset ras-

tien teemat.  

 

Toimintapäivään suunniteltiin viisi rastia eri teemoin yhteistyössä rastien asiantuntijoiden kanssa. 

Rastien teemoina olivat tasa-arvo, turvataidot, seksuaalisuuden kehittyminen ja seksuaalisuuden 

monimuotoisuus. Viidennellä rastilla toimi jo aiemmin mainittu haastatteluryhmä, joka keräsi uutta 

materiaalia opinnäytetyöhönsä.  
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Kun rastien sisältö oli alustavasti suunniteltu, sisällöt sovitettiin Kempeleen koululta tulleeseen ai-

katauluun oppilaiden oppituntien suhteen. Yhdelle rastille jäi aikaa maksimissaan kymmenen mi-

nuuttia. Tämä määräytyi ottamalla huomioon rastien lukumäärä, alkuinfon pituus, rasteilta toisille 

siirtyminen sekä loppupalautteen anto. Rastien keston määrittämisen jälkeen rastien sisällöt sovi-

tettiin kymmeneen minuuttiin. Tiedossa oli, että toimintapäivän paikka on Kempeleen koulun liikun-

tasali sekä sen pukuhuoneet ja aula. Turvataitorasti suunniteltiin sen intiimiyden takia pidettäväksi 

pukuhuoneeseen ja tasa-arvorasti liikuntasaliin.  

4.4.1 Turvataitorastin suunnittelu 

Turvataitoja käsittelevässä rastissa haluttiin keskittyä aiheen ajankohtaisuuteen sekä samaistutta-

vuuteen. Idea lähti muodostumaan Grooming-ilmiön ympärille, joka oli ollut puhuttu aihe kevään 

2019 aikana eri medioissa. Grooming tarkoittaa tapahtumaketjua, jossa yleensä aikuinen ihminen 

lähestyy lasta tai nuorta yleensä sosiaalisen median eri palveluissa pyrkimyksenään seksuaalinen 

hyväksikäyttö. Groomingiin voi liittyä houkuttelua, lahjontaa tai kiristystä, joiden avulla aikuinen ko-

ettaa taivutella lasta tai nuorta haluamiinsa tekoihin. (Väestöliitto 2019, viitattu 2.11.2019.) Tämän 

ilmiön ympärille lähdettiin rakentamaan kuvitteellisia ongelmatilanteita, joihin kahdeksasluokkalai-

set voivat sosiaalisessa mediassa törmätä. Lisäksi keskusteltaisiin, kuinka tällaisiin tilanteisiin tulisi 

reagoida. Inspiraatio pulmatilannekortteihin saatiin Innokylän nettisivuilta, jossa samankaltaisia pul-

matilanteita oli käytetty opetusmenetelmänä SepäSe! -seksuaaliterveyspäivässä.   

 

Rastin sisällön ajankohtaisuutta lähdettiin kartoittamaan kyselemällä kätilöopiskelijoilta, joilla on 

kahdeksasluokkalaisia nuoria tuttavapiirissään, mitä sosiaalisen median alustaa nuoret tällä het-

kellä eniten käyttävät. Selkeästi suosituimmaksi nousi pikaviestipalvelu Snapchat. Snapchat on 

älylaitteisiin ladattava sovellus, jossa voidaan viestitellä pääosin kolmella eri tapaa: lähettämällä 

suoraan toiselle käyttäjälle ”snäppi”, eli kuvaviesti, joka näkyy toiselle vain määrätyn aikaa, lisää-

mällä stooreja, eli kuva - tai videotarinoita, jotka näkyvät kaikille kaveriksi hyväksytyille tai muutoin 

rajatuille käyttäjille, tai perinteisemmin viestittelemällä. Koska lähetetyn kuvaviestin voi määrätä 

näkymään vain lyhyeksi aikaa, on tämä innostanut nuoria lähettelemään palvelussa myös arka-

luontoisempia viestejä ja kuvia. (Antin 2016, viitattu 10.12.2019.) Snapchatin suosion takia päädyt-

tiin siihen, että pulmatilanteet koostuisivat kuvitteellisista viesteistä mitä kahdeksasluokkalainen voi 
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sosiaalisessa mediassa saada. Pulmaviestien lisäksi suunniteltiin lyhyt fiktiivinen tarina, jonka tar-

koituksena oli pohjustaa oppilaat alkavaan rastiin ja tuleviin pulmiin. Pulmatilannekortit tulostettiin 

ja laminoitiin oppilaiden käytettäväksi rastilla. 

 

Rastin sisällön suunnitteluun vaikutti rastin pituus. Kymmenessä minuutissa täytyi kertoa samais-

tuttava tarina ja kuvitellut ongelmatilanteet sekä saada luotua luottamuksellinen keskusteluhetki 

oppilaiden kanssa. Tuotettavan materiaalin laajuutta hahmoteltiin kellottamalla, kuinka kauan ma-

teriaalin läpikäymisessä menee. Tässä vaiheessa huomioitiin sekin, että rastilla kuluva aika saattaa 

vaihdella paljonkin riippuen siitä, kuinka aktiivisesti oppilaat osallistuvat keskusteluun. Pohjusta-

vasta tarinasta tehtiin lyhyt, jotta rastin pääpaino pysyisi pulmatilanteiden miettimisessä.  

 

Turvataitorastille luotiin kuvitteellinen henkilö, Milla, jonka ympärille pulmatilanteet rakentuivat. 

Pohjustava tarina, joka kerrottiin tällaisenaan oppilaille rastin alussa, oli seuraava: Milla on kahdek-

satta luokkaa käyvä 14-vuotias tyttö. Hän asuu äitinsä ja kahden veljensä kanssa Oulussa. Vapaa-

ajalla Milla harrastaa ratsastusta ja hengailee kavereidensa kanssa. Millan parhaat kaverit ovat 

Ada ja Iiris, joiden kanssa Milla on myös samalla luokalla. Tytöt viettävät paljon aikaa yhdessä ja 

erillään ollessaan yhteydenpito jatkuu muun muassa yhteisten Snapchat- ja WhatsApp -ryhmien 

välityksellä, jonne tytöt jakavat toisilleen arjestaan lähes kaiken. Rasti jatkui siten, että asiantuntijat 

kertoivat Millan lähteneen kouluun ja että hän tulee kohtaamaan koulupäivän aikana erilaisia pul-

mia. Erilaisia pulmatilanteita oli yhteensä neljä ja oppilaille jaettiin pareittain yksi pulmatilannekortti. 

Oppilailla oli pareittain kaksi minuuttia aikaa miettiä, kuinka tilanteissa tulisi toimia. Kun pari minuut-

tia oli mennyt tai jos huomattiin, että pohtiminen loppuu aiemmin, alkoi keskustelu ja pohtiminen 

pulmatilanteista. Rastin asiantuntijoiden tehtävänä oli tukea ja ohjata keskustelua, sekä kertoa 

kuinka missäkin tilanteessa tulisi toimia. 
 

Ensimmäinen pulmatilanne oli seuraavanlainen: Milla saa Snapchatissa kaveripyynnön. Hän ei tun-

nista nimimerkkiä, mutta hyväksyy pyynnön. Hetken päästä Milla saa sovelluksessa viestin juuri 

hyväksymältään henkilöltä. Kuvassa on hieman häntä vanhempi komea nuorimies, joka kysyy, ha-

luaisiko Milla tulla tupakalle koulun vieressä olevan ostarin pihalle. Kyseisen pulman taustalla oli 

houkuttelu Snapchatissa. Oppilaat haluttiin saada hoksaamaan, että tuntematon osasi ehdottaa 

tapaamispaikakseen läheistä ostaria, koska Millan sijainti näkyy Snapchat-sovelluksessa. Oppilaita 

haluttiin herätellä pohtimaan sijaintipalvelun käyttöä, tuntemattoman henkilön tapaamista ja hänen 

aikomuksiaan tapaamisen taustalla. Oppilaille kerrottiin, että jos haluaa tavata henkilöä, jota ei ole 

ennen tavannut, täytyy tapaamispaikka olla julkinen ja ottaa mielellään kaveri mukaan.  
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Toisena pulmana rastilla oli seuraava: Milla on kävelemässä matikan tunnilta kohti ruokalaa. Naa-

puriluokan Ville juoksee hänen ohitseen ja läimäyttää avokämmenellä Millaa takapuolelle. Vieressä 

oleva poikajoukko nauraa ja tuulettaa Villelle. Pulman taustalla oli fyysinen seksuaalinen häirintä. 

Rastilla puhuttiin, mihin kohtaan kehosta saa koskea ilman lupaa ja muistutettiin, että jokaisella on 

oikeus oman kehon koskemattomuuteen.  

 

Rastin kolmas pulma oli: Milla on lähettänyt viime syksynä lomamatkallaan ystävilleen Adalle ja 

Iirikselle Snapchatissa kuvan, jossa näkyy Millan kasvot sekä melko paljas rinnan alue. Kuvassa 

Milla esittelee rusketusrajaansa vetämällä bikinin yläosaa alaspäin. Iiris on ottanut kuvasta 

screenshotin ja kertonut ottaneensa kuvan talteen, koska haluaa ostaa itselleen samanlaiset bikinit. 

Nyt puoli vuotta kuvan lähettämisen jälkeen kyseinen kuva on lähtenyt kiertämään luokan poikien 

Whatsapp-ryhmässä. Milla epäilee kuvan levittämisestä heti Iiristä, sillä he ovat riidelleet edellisenä 

iltana. Rastilla haluttiin painottaa, että vaikka leviävän kuvan sisältö saattaa hävettää, on tärkeää 

kertoa asiasta jollekulle tutulle henkilölle, jotta tilanteeseen voidaan puuttua. Rastilla muistutettiin 

myös, että kaikki internetiin laitettu tieto jää sinne.  

 

Rastille laadittiin varmuuden vuoksi myös neljäs pulmatilanne, jota oli tarkoitus käydä läpi, jos aikaa 

jäi. Pulma oli: Milla on tutustunut Instagramin kautta Espoolaiseen Jonnaan, joka kertoo olevansa 

Millan kanssa saman ikäinen ja harrastaa myös ratsastusta. Viimeisen kahden viikon ajan tytöt ovat 

jutelleet Instagramin Direct-viesteillä. Nyt Jonna laittaa viestiä ja kertoo tulevansa seuraavana vii-

konloppuna Ouluun esteratsastuskilpailuihin ja ehdottaa Millalle, että he voisivat tavata. Pulman 

tarkoituksena oli luoda keskustelua siitä, että koskaan ei voi tietää kenen kanssa internetissä to-

dellisuudessa juttelee ja siten uusi tuttavuus voi olla kuka tahansa. Mahdollinen tapaaminen tulisi 

tehdä julkisella paikalla ja mukaan olisi hyvä ottaa esimerkiksi kaveri. Lisäksi tapaamisesta olisi 

hyvä kertoa jollekulle. 

 

Asiantuntijoita pyydettiin vielä rastin lopuksi painottamaan oppilaille sitä, että vaikka pulmien pää-

henkilö oli tyttö, myös pojat voivat kokea häirintää. Asiantuntijoiden tuli myös kertoa oppilaille, että 

mitä tahansa yllämainituista tai vastaavanlaisista asioista tapahtuu, tulee tästä aina kertoa luotet-

tavalle aikuiselle pelkäämättä tämän reaktiota tai ottaa yhteyttä esimerkiksi auttavaan puhelinpal-

veluun. Oppilaille perusteltiin, että aikuinen ihminen osaa arvioida tilanteen vakavuuden, esimer-

kiksi rikoksen mahdollisuutta ja näin osaa viedä paremmin asiaa myös eteenpäin.  
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Turvataitorastille laadittiin taustamateriaaliksi kaksi posteria: ”Minne saa koskea?” ja ”Mistä voi ha-

kea apua?” (Liite 2). Postereiden tarkoituksena oli kuvittaa rastia liittyen käsiteltäviin asioihin. Li-

säksi turvataitorastilla oli oppilaille tarjolla Tehy:n lahjoittamia kondomeja.  

4.4.2 Tasa-arvorastin suunnittelu 

Tasa-arvoa käsittelevän rastin suunnittelun alussa tutustuttiin erilaisiin toiminnallisiin opinnäytetöi-

hin, joissa oli toteutettu samantyylinen toimintapäivä erilaisine rasteine. Lisäksi tutustuttiin Innoky-

län SepäSe (2015) -seksuaali- ja päihdeseikkailun eri rasteihin. SepäSe on kahdeksasluokkalaisille 

järjestettävä teemapäivä, jonka aiheena ovat seksuaalisuus, päihteet, arvot ja asenteet (Innokylä 

2019, viitattu 27.11.2019). Näiden eri, jo olemassa olevien, rastien ideoita yhdistelemällä ja niiden 

inspiroimana idea tasa-arvorastille syntyi. Täysin samanlaista rastia ei kuitenkaan ollut lähteissä, 

joista ideoita otettiin. 

Rastin sisältö koostui tasa-arvoon liittyvistä aiheista, joita oppilaat saivat pohtia kuvien avulla. Las-

kettiin, että eri aiheita käsitteleviä kuvapareja voi olla enintään seitsemän, jotta rastilla ei tule kiire. 

Jokaisen aiheen/kuvaparin läpikäymiselle varattiin minuutti aikaa ja rastin loppukoonnille jätettiin 

kolme minuuttia aikaa. Aikataulun ja sisällön määrän laskemisen jälkeen aletiin pohtia, millaisia 

aiheita ja kuvia esitykseen halutaan. Tasa-arvoa päätettiin käsitellä mahdollisimman laajasti, joten 

monta erilaista tasa-arvon osa-aluetta otettiin mukaan esitykseen kuvien muodossa. Rastin suun-

nittelussa otettiin huomioon rastin asiantuntijat kysymällä heidän mielipidettään rastista ja sen si-

sällöstä. Asiantuntijoilla oli myös mahdollisuus antaa palautetta ja kehittämisehdotuksia rastin si-

sältöön. 

Esitykseen sopivat kuvat etsittiin Google-kuvahausta rajauksella ”Saa käyttää uudelleen ei-kaupal-

lisesti”. Tehtiin PowerPoint-esitys, jonka avulla rastin asiantuntijat pystyivät helposti käymään ai-

heen oppilaiden kanssa. PowerPoint-esitys heijastettiin näytölle tietokoneelta niin, että kaikki ras-

tilla olevat oppilaat näkivät selkeästi kuvan. Esityksen teossa varauduttiin siihen, että kaikkia kuva-

pareja ei ehkä ehditä käymään läpi, jos aiheet herättäisivätkin paljon keskustelua oppilaiden kes-

kuudessa. Sen vuoksi viimeiseksi laitettiin niin sanotusti ylimääräinen kuvapari, jotta ei haittaisi, jos 

viimeistä kuvaparia ei ehdittäisi käymään läpi. Myös kuvien järjestys suunniteltiin niin, että keski-

vaiheilla näytettävä kuvapari oli sellainen, joka herättäisi varmasti oppilaiden mielenkiinnon ja saisi 

heidät pysymään hereillä loppuun saakka. 
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Tasa-arvorastilla esitettiin kuvapareja tasa-arvoon liittyen. Kuvapareja oli yhteensä seitsemän ja ne 

kaikki olivat vastakkainasetteluja. Kuvaparit suunniteltiin siten, että ensimmäisenä näytetty kuva on 

sellainen, joka ei välttämättä herätä suuria tunteita tai ajatuksia. Kuvaparien toiseksi kuvaksi pyrit-

tiin puolestaan valikoimaan sellaisia kuvia, jotka mahdollisesti herättävät jotakin tunteita tai ajatuk-

sia. Tavoitteena oli, että kuvaparien aiheuttamia mahdollisia ristiriitaisia ajatuksia ja tunteita voitai-

siin käsitellä ääneen yhdessä asiantuntijoiden kanssa ja sitä kautta pohtia, miksi kyseisiä ajatuksia 

tulee. Rastien sisältöä kuvaillessamme puhumme mies- ja naisoletetuista selkeyttääksemme ker-

tomaamme. Emme kuitenkaan voi olla täysin varmoja kuvissa esiintyvien henkilöiden sukupuo-

lesta.   

Kuvaparien 1-3 kautta oppilaat pääsivät pohtimaan tasa-arvokysymyksiä. Kuvaparien jokainen 

kuva näytettiin oppilaille erikseen. Ensimmäiseksi näytettiin kuva, jossa nainen ja mies suutelevat 

ja oppilailta kysyttiin, mitä tunteita ja ajatuksia kuva heissä herättää. Seuraavassa kuvassa näkyi 

mies suutelemassa toista miestä. Kyseisen kuvaparin tavoitteena oli herätellä oppilaita pohtimaan 

kysymyksiä liittyen eri seksuaalisten suuntautumisten tasa-arvoon.  

Toisessa kuvaparissa pohdittiin yksilön ulkonäön vaikutusta tasa-arvoon. Haluttiin saada oppilaat 

pohtimaan, että vaikuttaako ihmisen ulkonäkö heidän omiin ajatuksiinsa ja olettamuksiinsa kysei-

sestä henkilöstä ja jos vaikuttaa, miksi. Lisäksi haluttiin tarkastella aihetta yhteiskunnallisella tasolla 

ja huomauttaa oppilaille, että jokaisen yksilön tulisi ulkonäöstään riippumatta saada elää sellaista 

elämää kuin itse haluaa. Ensimmäisessä kuvassa on nuori, hymyileväinen nainen, joka vastaa ul-

konäöllisesti yhteiskunnan kauneuskäsitteitä. Toisessa kuvassa on myös nuori, hymyileväinen nai-

nen, mutta jolla on huomattavaa ylipainoa eikä sen vuoksi ehkä vastaa täysin yhteiskunnan kau-

neusihanteita.  

Kolmannen kuvaparin avulla tavoitteena oli herättää pohdintaa ja keskustelua miehen ja naisen 

välisestä tasa-arvosta. Oppilaat haluttiin saada pohtimaan, miksi naisen paljaat rinnat herättävät 

yleensä paljon enemmän huomiota ja esimerkiksi sosiaalisessa mediassa ne sensuroidaan, mutta 

miesten rinnat saavat näkyä. Ensimmäiseksi näytettiin kuva miehestä, jonka ylävartalo on paljaana 

ja oppilailta kysyttiin, mitä ajatuksia kyseinen kuva herättää. Toisena kuvana näytettiin alaston nais-

vartalo ja kysyttiin, mitä ajatuksia se kuva herättää.  

Kuvaparien 4-7 tarkoituksena oli herättää ajatuksia ja keskustelua siitä, että koskaan ei voi tehdä 

olettamuksia ihmisestä ulkonäön tai ulkoisen olemuksen perusteella. Kuvaparin molemmat kuvat 

näytettiin oppilaille yhtä aikaa. Neljännessä kuvaparissa näytettiin kuvat kahdesta eri naisoletetusta 
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ja kuvien yhteydessä oli kysymys ”Kumpi heistä on transsukupuolinen?”. Lisäksi pyydettiin oppilaita 

perustelemaan omat olettamuksensa. Viidennessä kuvaparissa oli kaksi henkilöä, joista kumpi-

kaan ei näytä stereotyyppiseltä kantasuomalaiselta. Oppilailta kysyttiin, kumpi heidän mielestään 

on suomalainen ja millä perusteella. Kuudennessa kuvaparissa oli kuvat kahdesta henkilöstä, joista 

toinen hymyilee leveästi ja toisella on vakava ilme kasvoillaan. Oppilaita pyydettiin pohtimaan, 

kumpi henkilöistä todennäköisimmin sairastaa masennusta ja millä perusteella he näin olettavat. 

Viimeisessä kuvaparissa näytettiin kaksi naisoletettua, joista toisella oli lyhyeksi leikatut hiukset ja 

toisella pitkät hiukset. Oppilailta kysyttiin, kumpi heistä on homoseksuaali ja millä perusteella. Jo-

kaisen kuvaparin jälkeen asiantuntijoiden oli tarkoitus tuoda ilmi sitä, että koskaan ei tule tehdä 

olettamuksia ihmisestä ulkonäön tai ulkoisen olemuksen perusteella. Todellisuudessa kuvaparien 

henkilöiden sukupuoli, seksuaalisuus tai muu terveydentila ei ole tiedossa. 

Rastin lopussa asiantuntijoiden tehtävänä oli tehdä rastin sisällöstä koonti, jossa käytiin vielä lyhy-

esti teoriaa aiheesta. Asiantuntijoita ohjeistettiin korostamaan teorian yhteydessä sitä, että kaikki 

ovat samanarvoisia eikä ketään saa syrjiä ulkonäön tai minkään muun ominaisuuden perusteella. 

Rastin lyhyen keston vuoksi sisältöä jouduttiin rajaamaan niin, että kuvaparien puitteissa ei voitu 

käsitellä kaikkia tasa-arvon osa-alueita. Esimerkiksi kehitysvammaisuus ja ikä jäivät pois kuvapa-

reista, mutta asiantuntijat kävivät lopussa läpi myös nämä aiheet. Rasteilla oli PowerPoint-kuvaesi-

tyksen lisäksi kaksi posteria liittyen tasa-arvoon. Postereiden sisältöön otettiin ideoita rastin asian-

tuntijoiden tekemästä Tasa-arvo -kirjallisuuskatsauksesta. Ensimmäisessä posterissa käytiin läpi 

tasa-arvon historiaa ja toisessa posterissa lueteltiin muutamia suomalaisia tasa-arvoa edistäneitä 

henkilöitä. 

 Toimintapäivän kulku 

Toimintapäivä toteutettiin 24. huhtikuuta 2019 ja se kesti yhteensä 7,5 tuntia (klo 8-15.30.) Päivä 

alkoi toimintapäivän järjestäjien ja rastien asiantuntijoiden kokoontumisella. Kokouksessa käytiin 

vielä läpi päivän aikataulua kaikkien osallistujien kesken.  Aamun tehtävinä oli tarvikkeiden, kuten 

kulhojen, pöytien ja videotykin etsiminen sekä Turvataito- ja Seksuaalisuuden monimuotoisuus -

rastien materiaalien laminointi. Rastien asiantuntijoita avustettiin kasaamaan rastit toimintakuntoi-

siksi. Lopuksi vielä tehtiin harjoituskierros, jonka aikana jokaisen rastin asiantuntijat saivat käydä 

läpi esityksensä ja tämä kellotettiin vielä. Sen avulla asiantuntijat pystyivät hahmottamaan, kuinka 

paljon voivat käyttää sisällöllisesti aikaa rastin pitämiseen.  
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Ensimmäisen oppilasryhmän oli tarkoitus olla kello kymmeneltä paikalla salissa. Selvisi kuitenkin, 

että opettajia ei ollut informoitu tarpeeksi hyvin, joten kukaan ei ollut osannut ohjata oppilaita saa-

pumaan paikalle oikeaan aikaan. Opettajilla oli tieto, että oppilaat tulisi ohjata saliin vasta kello 

10.20. Oppilasryhmän kaikki oppilaat olivat saapuneet paikalle kello 10.40 mennessä ja ensimmäi-

nen alkuinfo päästiin aloittamaan. Myöhästyneen aikataulun seurauksena alkuinfon pituutta karsit-

tiin kertomalla supistetusti projektista ja päivän aikataulusta. Koska aloitus oli myöhästynyt, se huo-

mioitiin lyhentämällä jokaisen rastin kesto noin kahdeksaan minuuttiin. Rasteilta toisille siirtymisiin 

oli varattu aikaa kaksi minuuttia, joka oli alun perinkin yläkanttiin mitoitettu, joten lisää aikaa saatiin 

käytettäväksi siitä. Alkuperäisen suunnitelman mukaan rastilta toiselle siirtyminen olisi ilmoitettu 

puhaltamalla pilliin. Koululta ei kuitenkaan löytynyt pilliä, joten rastien vaihdot ilmoitettiin mikrofonin 

avulla. Rastilta toiselle oppilaita oli ohjaamassa toimintapäivän suunnittelijoita niin, että jokaisella 

pienryhmällä oli oma ohjeistaja. 

 

Oppilaiden ruokatauko alkoi palautteen antamisen jälkeen sovittuun aikaan. Oppilaiden poistumi-

sen jälkeen omien rastien asiantuntijoilta pyydettiin suullista palautetta siitä, miten ensimmäinen 

kokonaisuus sujui. Turvataitorastin asiantuntijat kertoivat ajan olevan liian tiukka käydäkseen koko 

sisällön läpi. Rasti oli kuitenkin suunniteltu siten, että sisältö on yhtä opettavainen riippumatta siitä, 

ehditäänkö viimeistä osaa sisällöstä käydä läpi. Kyseinen rasti synnytti keskustelua eniten, joten 

viimeinen osa karsittiin pois. Ruokatauko alkoi järjestäjillä sovittuun aikaan kello 11.30.  

 

Ruokatauon aikana alkuperäistä toimintapäivän suunnittelijoiden tehtäväjakoa muutettiin. Alkupe-

räisen suunnitelman mukaan jokainen olisi pitänyt alkuinfon ja jokainen olisi toiminut ryhmien kier-

rättäjänä omalla vuorollaan. Päädyttiin kuitenkin siihen ratkaisuun, että samat henkilöt toimivat 

koko päivän samoissa tehtävissä, koska ensimmäisen oppilasryhmän aikaan huomattiin, että ky-

seinen järjestely oli toimiva.  

 

Seuraavan oppilasryhmän kaikki oppilaat saapuivat sovitusti kello 12. Muutaman poissaolevan op-

pilaan vuoksi ryhmäjakoa täytyi hieman muokata. Pienryhmät alkoivat kiertää rasteja kello 12.05 

heti alkuinfon jälkeen. Rasteilla kiertely oli sujuvaa ja rastien kellottajat olivat hyvin ajan tasalla. 

Koska muut rastit kestivät hieman suunniteltua lyhyempään ja turvataitorasti yhdessä pukuhuo-

neessa kesti lähimpänä alkuperäisen suunnitelman 10 minuuttia, sen mukaan katsottiin, milloin 

rasteilta toiselle siirtyminen tapahtuu. Muutenkin aikatauluttajat menivät sen mukaan, milloin ras-

teilla oltiin valmiita, sen sijaan kuin pelkästään kelloa katsomalla. Tämä toimi paremmin, koska 
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silloin rasteilla ei jäänyt keskeneräiseksi mitään ja aikataulussa pysyttiin silti hyvin. Palautteenanto 

tapahtui aikataulun mukaan ja jokainen oppilas täytti palautelomakkeen. 

 

Kolmas ja viimeinen oppilasryhmä saapui sovittuun aikaan kello 13.20. Myös pienryhmien kiertely 

rasteilla alkoi sovittuun aikaan ja sujui ongelmitta. Viimeisen oppilasryhmän kiertely päättyi suunni-

teltuun aikaan kello 14.30. Sen jälkeen kaikki toimintapäivään osallistuneet kätilöopiskelijat jäivät 

purkamaan toimintapäivän rasteja. Lisäksi pidettiin vielä pieni yhteenveto päivästä, jossa asiantun-

tijat saivat antaa vapaamuotoista suullista palautetta toimintapäivän onnistumisesta ja käydä läpi 

omia tuntemuksiaan. Toimintapäivän rasteilla lisämateriaalina käytetyt posterit jätettiin Kempeleen 

koululle myöhemmin käytettäväksi. 

 Riskien ja muutosten hallinta 

Projekti sisälsi useita riskejä, koska siihen osallistui henkilöitä useista eri elämäntilanteista ja pai-

koista. Toimintapäivän onnistumisessa oltiin osittain riippuvaisia muiden ryhmien työpanoksesta. 

Teknisiin ongelmiin ja toteutusympäristöön liittyviin riskeihin oli varauduttu käymällä paikan päällä 

katsomassa, miten toimintapäivä voidaan toteuttaa ja mitä laitteita saadaan käyttää. Lisäksi oltiin 

yhteydessä muiden toimintapäivään osallistuvien opiskelijoiden kanssa. Kempeleen Kirkonkylän 

koulun kanssa oli sovittu yhteyshenkilö, jonka kanssa sovittiin toimintapäivään liittyvistä järjeste-

lyistä.  

 

Oli suunniteltu, että mahdollisilta tiedonkulkuun liittyviltä ongelmilta vältyttäisiin ottamalla yhteyttä 

Kempeleen kirkonkylän kouluun pari päivää ennen tapahtumaa. Yhteyttä ei kuitenkaan muistettu 

ottaa, sillä kaikilla toimintapäivän järjestelijöillä ei ollut täysin selvillä omat vastuualueet. Informaa-

tiokatkoksilta olisi vältytty, jos olisimme informoineet aktiivisemmin kaikkia asianosaisia Kirkonkylän 

koululta. Yhteydenoton puutos lienee osasyy siihen, että oppilaat eivät saapuneet suunniteltuun 

aikaan liikuntasaliin aloitusinfoon. Tähän kuitenkin osattiin reagoida, koska aikataulu oli suunniteltu 

tarkoituksella väljäksi. Vaikka alkuinfojen pituutta supistettiin aikataulun myöhästymisen vuoksi, op-

pilaille saatiin kuitenkin kerrottua kaikki oleellinen toimintapäivästä.  

 

Materiaalin osalta oli otettu huomioon se riski, että rasteilla käytettävää materiaalia ei saada tar-

peeksi tai ollenkaan. Suunnitelmassa oli tuotu ilmi aikomus saada useammilta yhteistyökumppa-



  

33 

neilta, kuten Poikien Puhelimelta ja Tehyltä, materiaaleja käytettäväksi toimintapäivän rasteilla. Yh-

teyttä päädyttiin ottamaan kuitenkin vain Tehyyn, josta kondomeja saatiin jaettavaksi toimintapäi-

vässä. Rastit oli myös suunniteltu niin, että kondomit olivat vain lisämateriaalina eikä niiden puut-

tuminen olisi vaikuttanut toimintapäivän rastien sisältöön. Tekijänoikeuksiin liittyviä riskejä ehkäis-

tiin käyttämällä vain itsetuotettua tai tekijänoikeusvapaata materiaalia. Rasteilla käytettäviä sähköi-

siä materiaaleja säilytettiin yhden järjestäjän tietokoneella, kaikkien järjestäjien sähköpostissa sekä 

pilvipalvelussa. Näin varmistettiin materiaalien tallessa pysyminen.  

 

Suunnitelmassa oli otettu huomioon, että toimintapäivän suunnittelijoille voi tulla terveydellisiä es-

teitä tai elämäntilanteen muutoksia ja he voivat siten estyä tulemasta toimintapäivään. Sen vuoksi 

toimintapisteet suunniteltiin siten, että ne eivät olleet kiinni vain yhden henkilön läsnäolosta. Lisäksi 

pidettiin huolta, että jokainen tietää omien tehtävien lisäksi myös muiden tehtävistä. Poissaolot oli 

siis osattu ottaa huomioon toimintapäivän toteutuksessa jo hyvissä ajoin.  

 

Kirkonkylän koulun oppilaiden palautteet kerättiin tarkoituksenmukaisesti toimintapäivästä paperi-

sena. Paperisen palautteen ottamisessa oli huomioitu se riski, että kaikki palautteet saattaisivat 

mennä hukkaan. Sähköisen ja paperisen palautteen hyötyjä ja haittoja punnittiin kuitenkin tarkkaan 

ja päädyttiin paperiseen muotoon, koska palautteen saanti sähköisesti oppilailta olisi ollut lähes 

mahdotonta. Palautelaput kuvattiin ennen niiden antamista ryhmälle B käsiteltäväksi. Ylipäätään 

kaikissa palautteissa riskinä oli se, että ne olivat kerrallaan yhden ihmisen vastuulla. 

 Budjetti 

Kokonaisbudjettina toimintapäivään oli 19,24 euroa, joka jaettiin jokaiselle kahdeksalle järjestäjälle 

tasapuolisesti. Per henkilö maksettavaa tuli 2,41 euroa. Toimintapäivään hankittiin omakustantei-

sesti isot kartongit jokaiselle rastille, karkkipussit rasteilla jaettaviksi ja sinitarrapaketin kartonkien 

kiinnitystä varten. Lahjoituksena Utajärven kunnalta saatiin mustekyniä. Tehy ry lahjoitti kondomeja 

jaettavaksi rasteille. Kaikki materiaalin tulostaminen oli maksutonta, koska ne tulostettiin yhden 

toimintapäivän järjestäjän työpaikalla.  
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TAULUKKO 1. Budjetti 

 Kappalemäärä Kappalehinta (€) Hinta yhteensä (€) 

Kartonki 8 1 8  

Karkkipussi 5 1,98 9,9  

Sinitarrapaketti 1 1,34 1,34 

 19,24 

Per henkilö 2,41 
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5 PALAUTE JA KEHITTÄMINEN 

 Toimintapäivän palaute ja arviointi 

Opinnäytetyön suunnitelmavaiheessa pohdittiin palautteiden mittaamista ja tultiin siihen tulokseen, 

että kysely on paras menetelmä niin aikataulun kuin palautteen antajien mahdollisen motivaation 

puutteen vuoksi. Opinnäytetyön tavoitteiden saavuttamista mitattiin palautekyselyllä, johon toimin-

tapäivään osallistuvat vastasivat. Kyselymenetelmä on tehokas tapa niin aikataulullisesti kuin kus-

tannuksellisesti. Yhtenä kyselyn haittana pidetään sen pinnallisuutta. Muita erityisesti tässä tutki-

muksessa merkityksellisiä haittoja ovat se, ettei ole mahdollista varmistua siitä, kuinka vakavasti 

osallistujat ovat tutkimukseen suhtautuneet ja kuinka onnistuneita annetut vastausvaihtoehdot ovat 

olleet vastaajien näkökulmasta. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2018, 195.) Kysymykset laadittiin 

mahdollisimman selkeäksi vastaajille. Kaikkiin kyselyihin vastattiin anonyymisti, eikä vastauksista 

voinut päätellä mitenkään vastaajan henkilöllisyyttä. 

Oppilaille, rastien asiantuntijoille sekä projektin tilaajille oli kaikille erilliset palautteet. Oppilaiden 

palautekysely (Liite 3) tapahtui kontrolloidusti. Kyselyn muotoa, jolla aineisto kerättiin, kutsutaan 

informoiduksi kyselyksi. Tämä tarkoittaa sitä, että tutkija jakaa lomakkeet henkilökohtaisesti (Hirs-

järvi ym. 2018, 196). Tässä tutkimuksessa kyselyt jaettiin viimeisellä rastilla sen jälkeen, kun oppi-

laat olivat kiertäneet kaikki rastit. Palautteenannon jälkeen oppilaille jaettiin makeisia palkintona 

päivään osallistumisesta ja palautteen antamisesta. 

Asiantuntijoille (Liite 4) ja toimintapäivään osallistuville Kempeleen Kirkonkylän koulun opettajille 

(Liite 5) oli laadittu sähköinen Webropol-kysely. Kyselymenetelmän valitsemiseen vaikutti erityisesti 

aikataulu. Pystyttiin myös olettaa, että kaikki kyselyyn vastaajat ymmärtävät kyselyn merkityksen, 

ja näin ollen vastaisivat huolellisesti ja rehellisesti. Sähköinen kysely on helppo täyttää, silloin kun 

itselle niin sopii. Kaikki vastaajat olivat saaneet linkin kyselyyn sähköpostitse.  

5.1.1 Oppilaiden antama palaute 

Oppilaiden palautekyselyssä oli seitsemän suljettua kysymystä sekä kaksi avointa kysymystä. Yh-

teensä vastattuja palautelomakkeita oli 108 kappaletta. Kaikissa palautelomakkeissa oli vastauk-

sia. Oppilaiden palautteita alettiin analysoida tilastoimalla vastaukset kysymyksistä 1-7. Laskettiin, 
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kuinka monta mitäkin vastausvaihtoehtoa on saatu, ja muutettiin ne prosenteiksi. Nämä prosentit 

pyöristettiin yleisten pyöristyssääntöjen mukaisesti. Vastausten laskuvaiheessa lisättiin kohta “ei-

analysoitavat”, jossa oli kaikki epäselvät vastaukset. Epäselviksi luokiteltiin vastaukset, joissa oli 

ympyröity molemmat vastausvaihtoehdot tai vastausvaihtoehtojen välissä oleva kauttaviiva tai, jos 

kysymykseen oli jätetty vastaamatta. Saadut vastausprosentit ovat nähtävissä Taulukossa 2. 

 

 

TAULUKKO 2. Oppilaiden antaman palautteen prosenttijakauma (100 % = 108 vastaajaa) 

 Kyllä  Ei  Ei-

analysoitavat 

Yhteensä 

1. Koitko tapahtuman hyödyl-

liseksi 

70 24 6 100 

2. Koitko rastien sisällöt ja mate-

riaalit omaa kehitystäsi tukevana 

64 29 7 100 

3. Olivatko rastien aiheet mielen-

kiintoisia 

68 29 4 100 

4. Opitko jotain uutta 

 

56 44 1 100 

5. Olivatko rastit mielenkiintoisia 

 

46 45 8 100 

6. Aktivoivatko rastit sinua pohti-

maan ja ajattelemaan asioita 

68 31 2 100 

7. Koitko, että rasteilla oli helppo 

keskustella/kysyä asioista 

58 35 6 100 

 

Oppilaista 70 % koki päivän hyödylliseksi ja 64 % koki rastien sisällöt ja materiaalit omaa kehitys-

tänsä tukevana. Kuitenkin vain reilu puolet kertoi oppineensa jotain uutta. Pienin ero vastausjakau-

massa oli kysymyksessä 5. 46 % piti rasteja mielenkiintoisena ja 45 % ei pitänyt. Tässä kysymyk-

sessä oli myös eniten ei-analysoitavia vastauksia. On hankala analysoida, mitkä tekijät vaikuttavat 

kohdan 5 vastauksiin. Kuitenkin 68 % piti rastien aiheita mielenkiintoisina. Ei siis voida päätellä, 

onko rasteja pidetty tai ei pidetty mielenkiintoisena rastien sisällön vuoksi tai ulkoisten tekijöiden 
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takia. Ulkoisiin tekijöihin on voinut vaikuttaa moni asia, esimerkiksi mikäli tunti on ollut heidän kou-

lupäivänsä viimeinen oppitunti, on motivaatio voinut jo lähtökohtaisesti olla alhainen, ja tämä vai-

kuttaa kokemukseen rastien mielekkyydestä. Koemme siis, että tämä kysymys ei kuvasta rastien 

sisällön mielekkyyttä luotettavasti. Lisäksi vastauksissa ei yksilöidä rasteja erikseen, joten ei voida 

päätellä miten oppilaat ovat kokeneet juuri meidän suunnittelemamme rastit. Suurin osa oppilaista 

koki, että rastit aktivoivat pohtimaan ja ajattelemaan asioita sekä, että rasteilla oli helppo keskus-

tella asioista.  

 

Suljettujen kysymysten vastauksista voidaan tehdä johtopäätös, että oppilaat pitivät tapahtumaa 

hyödyllisenä ja tarpeellisena. Lisäksi rastien aiheet olivat hyviä, mutta itse rasteja oppilaat eivät 

pitäneet kovin mielenkiintoisina. Toimintapäivälle oli laadittu tavoitteita, joita olivat muun muassa 

oppilaiden osallistaminen, uuden informaation antaminen sekä seksuaalisen kehityksen tukemi-

nen. Palautekyselyn mukaan tavoitteet täyttyivät.  

 

Ensimmäinen avoin kysymys oli: ”Olisitko halunnut lisää tietoa tai toimintaa jostain muusta, mistä?” 

Tähän kysymykseen on vastannut useat oppilaat, mutta suurin osa vastauksista ei antanut mitään 

tietoa. Epämääräiset vastaukset olivat ”ei”, ”en osaa sanoa” tai ”joo” ilman mitään tarkennusta. Viisi 

oppilasta eli 5 % toimintapäivään osallistuneista oppilaista on vastannut kysymykseen tarkemmin. 

Avoimia vastauksia tähän kysymykseen oli niin vähän, että tarkempaa sisällönanalyysiä ei lähdetty 

tekemään. Yksi oppilaista vastasi ”intiimialueista”, toinen ”ehkä muunsukupuolisuudesta”, kolmas 

”homoista pitää puhua enemmän”, kaksi ”hentai”. Tietoa olisi siis kaivattu lisää seksuaalivähem-

mistöistä, intiimialueista ja pornosta. 

 

Toinen avoin kysymys oli: ”Tähän voit kertoa vapaasti ajatuksiasi toimintapäivästä”. Tähän kysy-

mykseen on vastannut 58 oppilasta eli 54 % toimintapäivään osallistuneista oppilaista. Kysymyk-

seen vastanneet oppilaat kokivat päivän mukavaksi, hyödylliseksi ja positiivista vaihtelua koulupäi-

vään tuovaksi. Oppilaiden mielestä päivä oli hyvin järjestetty ja ohjaajat olivat mukavia. Osa oppi-

laista vastasi, että toimintapäivä ei ollut mukava tai ei herättänyt ajatuksia. Nämä vastaukset saatiin 

käyttämällä aineistolähtöisen sisällönanalyysin menetelmää. Alkuperäiset ilmaistut ryhmiteltiin eli 

klusteroitiin etsimällä aineistosta eroavaisuuksia ja/tai samankaltaisuuksia kuvaavia käsitteitä. Luo-

kittelun jälkeen aineisto abstrahoitiin eli käsitteellistettiin. (Tuomi & Sarajärvi 2018, luku 4.4.3.) Vas-

tausten luokittelu nähtävissä Taulukossa 3.  
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TAULUKKO 3: Oppilaiden ajatuksia toimintapäivästä 

Alkuperäiset ilmaisut Alaluokat Yläluokat 

”ihan okei”, ”ihan mukavaa”, ”kivsu”, ”ihan 

näde”, ”oli ihan jees lol”, ”oli hauska”, ”mu-

kavaa”, ”=)”, ”ihan kiva” x4, ”oli kivaa ja vielä 

muutos koulupäivään”, ”ihan hyvä ja mo-

nille tarpeellinen”, ”oli mukavempi ku open 

tunti”, ”toimintapäivä oli ihan mukava”, ”ihan 

naissi”, ”oli turhaa”, ”ihan jees”, ”hyödylli-

nen”, ”ihan meedium”, ”mukavia ihmisiä 

<3”, ”iha mukava kokemus”, ”moi” x2, ”itun 

skammi kahoot”, ”kiva pv. Toivon, että jär-

jestettäisiin useammin”, ”ihan kiva ja melko 

mielenkiintoinen”, ”okei okei hai otti puukon 

ja lapsilta rahat vei”, ”oli mukava normaalin 

tunnin sijasta”, ”ei” x4, ”en”, ”kivaa oli”, ”ihan 

ok”, ”oli hauskaaa”, ”nais”, ”mukavaa oli”, 

”joo”, ”k”, ”ok” x4, ”oli kivaa” x2, ”oli muka-

vaa”, ”mukavata”, ”oli ihan kiva”, ”oli hyvä”, 

”ihan jees kai”, ”paskaa”, ”9944 viddu”, ”oli 

hyödyllinen ja hyvin järjestetty”, ”ei tarvinnut 

mennä fysiikan tunnille      ”, ”oli mukavaa 

ja ohjaajat kaikki tosi mukavia!” 

Ihan mukava päivä 

 

 

Mukavat ohjaajat 

 

 

Positiivista vaihtelua 

normaaliin koulupäi-

vään 

 

 

Hyödyllinen tapahtuma 

 

 

Hyvin järjestetty päivä 

 

 

Ei ollut mukava päivä 

 

 

Ei ajatuksia toimintapäi-

västä 

Päivä oli mukava, hyö-

dyllinen ja toi positii-

vista vaihtelua koulu-

päivään 

 

 

 

 

 

Päivä oli hyvin järjes-

tetty ja ohjaajat olivat 

mukavia 

 

 

 

 

 

 

 

Päivä ei ollut mukava 

tai se ei herättänyt aja-

tuksia 

 

5.1.2 Rastien asiantuntijoiden antama palaute 

Palautelomake lähetettiin sähköpostitse Webropol-kyselytyökalun välityksellä toimintapäivään liit-

tyen rasteilla toimineille kirjallisuuskatsausten tekijöille, eli rastien asiantuntijoille. Kyselyllä kartoi-

tettiin rastien suunnittelun ja päivän kulun onnistuneisuutta sekä rastien asiantuntijoiden yleistä 

kokemusta päivästä. Kysely lähetettiin kaikille neljälle asiantuntijalle ja vastaukset saatiin kaikilta. 
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Palautelomakkeessa oli kahdeksan suljettua kysymystä ja viisi avointa kysymystä. Suljetuissa ky-

symyksissä vastausvaihtoehtona olivat pelkästään kyllä/ei ja näihin kaikkiin saatiin vastaukset. 

Avoimiin kysymyksiin sai halutessaan vastata ja näissä kysymyksissä vastausprosentti vaihteli 50-

100 % välillä.  

 

Pääosin palaute asiantuntijoilta oli hyvää. Kaikki asiantuntijat kokivat, että toimintapäivästä infor-

moiminen oli ollut riittävää. Toimintapäivä oli aikataulutettu ja suunniteltu niin, että jokainen asian-

tuntija koki tietävänsä, mitä päivän aikana tulee tapahtumaan ja mitkä ovat heidän tehtävänsä päi-

vän aikaan. Kaikki asiantuntijat olivat myös kokeneet, että heitä on kuunneltu toimintapäivää suun-

nitellessa ja että heidän pitämänsä rastin sisältö on suunniteltu huomioiden heidän tekemänsä kir-

jallisuuskatsauksensa. Jokainen asiantuntija on myös vastannut kokeneensa, että rasteille työs-

tetty materiaali oli riittävää ja auttoi heitä toimimaan asiantuntijoina. Kuitenkaan yksi vastaajista ei 

ollut kokenut olleensa asiantuntija omalla rastillaan. Palautelomakkeessa kysyttiin myös, toteutuiko 

toimintapäivän aikataulu suunnitellusti. Tähän kolme vastanneista oli vastannut myöntävästi ja yksi 

kieltävästi. Vastaus yllätti, sillä toimintapäivän kulku ei mennyt täysin alkuperäisen aikataulun mu-

kaan. Tästä voidaan kuitenkin päätellä, että vaikka muutoksia aikataulun on tullut, on asiantunti-

joille jäänyt sellainen tunne, että aikataulutus on hallinnassa.  

 

Asiantuntijoilta kartoitettiin avoimen kysymyksen avulla heidän omaa toimintaansa rastilla. Asian-

tuntijoilta kysyttiin, improvisoivatko he rastin kulussa vai toimivatko ennalta suunnitellun mukaan. 

Vastauksissa kävi ilmi, että asiantuntijat olivat improvisoineet rasteilla jonkin verran. Tämä ei kui-

tenkaan ollut johtunut tuotetun materiaalin niukkuudesta vaan oppilaiden vaihtelevasta osallistumi-

sesta. Jokainen asiantuntija kuvasi, että toimintapäivästä jäi kaiken kaikkiaan ”hyvä fiilis”. Kyse-

lyssä pyydettiin kertomaan mikä toimintapäivässä oli ollut hyvää ja mikä huonoa. Asiantuntijat olivat 

kokeneet hyväksi sujuvan suunnittelun ja selkeän tehtävän jaon, oppilaiden innokkaan osallistumi-

sen sekä mukavan ja rennon ilmapiirin. Yksi vastaajista toi ilmi, että toimintapäivään osallistuneet 

opettajat eivät olleet kovin yhteistyökykyisiä informaation kulun kannalta, mikä hankaloitti asioita. 

Viimeisenä asiantuntijoilta kysyttiin kehittämisehdotuksia. Myös tässä yksi vastaajista toi ilmi infor-

maation kulun hankaluudet kohdekoulun ja opettajien osalta.  
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5.1.3 Kirkonkylän koulun opettajien antama palaute 

Kysely toimintapäivään osallistuneille Kempeleen Kirkonkylän koulun opettajille toteutettiin myös 

sähköpostitse lähetetyn Webropol-kyselytyökalulinkin kautta. Kyselyyn vastanneita opettajia oli 

kuusi. Palautekyselyssä oli kahdeksan suljettua kysymystä ja yksi avoin kysymys. Kysymykset kos-

kivat koko tapahtumapäivää, sen kulkua ja kaikkien rastien sisältöä. Vastauksista ei siis voida eri-

tellä, mikä palaute on kohdennettu mitäkin rastia kohtaan.  

 

Kaikki vastanneet olivat palautteen mukaan sitä mieltä, että toimintapäivä oli hyvin suunniteltu ja 

toimintapäivän rakenne oli selkeä. Viisi vastanneista oli sitä mieltä, että rastien ulkoasut oli raken-

nettu hyvin. Yhden mielestä rastien ulkoasut oli kohtalaisesti rakennettu. Kaikkien vastanneiden 

mielestä rastien asiantuntijat olivat perehtyneet hyvin aiheisiinsa, mikä vahvistaa käsitystä siitä, 

että rasteille tuotettu materiaali ja annettu ohjeistus oli riittävää. Neljä vastanneista opettajista oli 

sitä mieltä, että toimintapäivän sisältö oli jonkin verran oppilaita osallistavaa. Loput kaksi pitivät 

sisältöä oppilaita osallistavana. Kaikkien vastanneiden mielestä toimintapäivän sisältö tuki oppilai-

den kasvua ja kehitystä hyvin. Neljän vastanneen opettajan mielestä kätilöopiskelijat ohjasivat toi-

mintapäivän kulkua hyvin ja kahden mielestä kohtalaisesti. Kaikki vastasivat, että kätilöopiskelijat 

olivat orientoituneet toimintapäivään hyvin. Avoimena kysymyksenä vastaajia pyydettiin halutes-

saan kertomaan kommentteja ja ajatuksia toimintapäivästä. Tähän vastasi yksi opettaja, jolta tuli 

positiivista palautetta päivästä. Vastauksen mukaan monet oppilaat olivat pitäneet toimintapäivän 

aiheita mielenkiintoisina ja tärkeinä.  

 

Opettajien antaman palautteen analysointi oli haastavaa, koska laaditut kysymykset olivat suurpiir-

teisiä, eikä vastauksista pystytty kohdentaa spesifiä tietoa, joka koskisi tiettyjä rasteja. Lisäksi opet-

tajia oli ohjeistettu antamaan rasteille työskentelyrauha luottamuksellisen ilmapiirin säilyttämiseksi. 

Tämän vuoksi osa vastauksista ei anna oikeaa informaatiota.  

 Toimintapäivän kehittäminen tulevaisuudessa 

Toimintapäivän kehittäminen oppilaiden antamien palautekyselyiden tulosten perusteella on hie-

man haastavaa, sillä konkreettisia kehitysehdotuksia saatiin vain muutamia. Näistä vastauksista ei 

voida siis tehdä johtopäätöksiä siitä, miten oppilaat olisivat halunneet toimintapäivää kehittää, mi-
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käli se pidettäisiin uudelleen samanmuotoisena. Opettajien palautekyselystä kävi ilmi, että toimin-

tapäivä ei ollut tarpeeksi oppilaita osallistava. Oppilaiden osallistaminen olisi siis ehdottomasti yksi 

kehityskohde tulevaisuutta varten. Oppilaita voitaisiin osallistaa heti suunnitteluvaiheessa ottamalla 

heidät mukaan suunnitteluun ja antaa heidän ideoida rastien sisältöä ja aiheita. Rasteilla käytettävä 

pidempi aika voisi myös mahdollistaa oppilaiden osallistamisen paremmin.  

 

Aiheen ympärille olisi mahdollista laatia myös täysin erilaisia toteutustapoja. Yhtenä kehitysehdo-

tuksena on vanhemmille vanhempainillan yhteydessä jaettava tietopaketti yläkouluikäisten seksu-

aalisuudesta ja sen puheeksi ottamisesta. Tietopaketti voisi olla esimerkiksi lehtisen ja esitelmän 

muodossa. Tämä täydentäisi nuorten saamaa seksuaalikasvatusta ja voisi mahdollistaa aiheiden 

käsittelyn jatkumon myös kotona. Vanhempien tukemiseen seksuaalikasvatuksessa on tärkeää 

keskittyä, sillä kotoa ja koulusta saatavan seksuaalikasvatuksen tulisi tukea toisiaan (THL 2019e, 

viitattu 11.2.2020). Vanhempien kokemuksia antamastaan seksuaalikasvatuksesta ja omasta tie-

tämyksestään on tutkittu useammassa eri pro gradussa ja opinnäytetyössä, esimerkiksi Jyväskylän 

yliopistossa tehdyssä pro gradu -tutkielmassa ”Vanhempien seksuaaliterveystietämys ja seksuaa-

literveyteen liittyvä keskustelu yläkouluikäisen nuoren kanssa” (Raippalinna 2016) ja Jyväskylän 

ammattikorkeakoulussa tehdyssä opinnäytetyössä ”Koti seksuaalikasvattajana” (Havukainen & 

Pilkkakangas 2009). Olisi mielenkiintoista tutkia nuorten käsityksiä kotoa saamastaan seksuaali-

kasvatuksesta ja verrata niitä heidän vanhempiensa käsityksiin antamastaan seksuaalikasvatuk-

sesta ja tuesta kotona, sillä tällaista ei ole aiemmin tutkittu. 

 

Oulun alueen yläkouluihin voisi tehdä myös turvataitopaketin, jota opettajat voisivat käyttää apuna 

terveystiedon opetuksessa ja turvataitokasvatuksessa. Turvataitopaketti voisi olla suunnattu hie-

man nuoremmille, esimerkiksi 6.-7.-luokkalaisille. Siinä voitaisiin tuoda esille erityisesti sosiaalisen 

median vaikutus ja haasteet liittyen turvataitoihin. 
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6 POHDINTA 

 Opinnäytetyön tekemiseen liittyvät eettiset kysymykset 

Opinnäytetyö on suoritettu hyvän tieteellisen käytännön edellyttämällä tavalla. Hyvän tieteellisen 

käytännön keskeisiä lähtökohtia tutkimusetiikan näkökulmasta ovat muun muassa: Tutkimuksessa 

on noudatettu rehellisyyttä sekä yleistä huolellisuutta ja tarkkuutta kaikissa tutkimustyön vaiheissa. 

Tutkimuksessa on sovellettu tieteellisen tutkimuksen kriteerien mukaisia lähteitä ja menetelmiä ja 

muiden tutkijoiden tekemää työtä on kunnioitettu asianmukaisella viittaamisella heidän julkai-

suihinsa. Tutkimus on suunniteltu, toteutettu ja raportoitu tieteelliselle tiedolle asetettujen vaatimus-

ten edellyttämällä tavalla. Tutkimushankkeessa on sovittu kaikkien osapuolten oikeudet ja vastuut. 

Tutkimuksen suorittamisen kannalta merkityksellisen muut sidonnaisuudet on ilmoitettu asianosai-

sille ja tutkimukseen osallistuville ja raportoitu tutkimuksen tuloksia julkaistaessa. (Tutkimuseetti-

nen neuvottelukunta 2012, 6, viitattu 6.2.2020.) Opinnäytetyö tarkastetaan Oulun ammattikorkea-

koululla käytössä olevalla plagiaatintunnistusohjelman Urkundin© avulla.  

 

Vanhemmille lähetettiin ennen toimintapäivää tiedote, jossa kerrottiin toimintapäivän järjestäjistä, 

sisällöstä sekä eettisistä käytänteistämme. Toimintapäivän dokumentointiin kuului myös valoku-

vaus, joka toteutettiin siten, että oppilaiden anonymiteetti säilyi. Lisäksi henkilötietoja sisältäneet 

dokumentit, kuten oppilaiden nimilistat, tuhottiin välittömästi toimintapäivän jälkeen.  

 Opinnäytetyön luotettavuus 

Tutkimuksessa on käytetty luotettavia ja alkuperäisiä lähteitä, kuten tutkimuslaitosten julkaisemia 

tekstejä. Lähteissä on pyritty käyttämään viimeisintä tietoa kuten tuoreimpia tutkimuksia ja julkai-

suja. Internetissä olevia lähteitä on käytetty harkiten. Kirjalähteitä on mahdollisuuksien mukaan 

käytetty. Yleisesti tunnettu kustantaja on yksi merkki lähteen luotettavuudesta. Tunnettujen kustan-

tajien teksti käy aina läpi tarkastusprosessin. Myös lähteen ikä kertoo osaltaan luotettavuudesta. 

Toissijaisiin lähteisiin tulee suhtautua varauksella, sillä tieto voi muuttua lainattaessa. Sen vuoksi 

ensisijaisesti tulee käyttää alkuperäisiä lähteitä. Lähteiden tulee olla myös sellaisia, että ne ovat 

asennoitumiseltaan ja käsittelytavaltaan puolueettomia. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 113-

114.) Opinnäytetyön raporttivaiheessa on tarkasti kuvattu koko opinnäytetyön prosessi.   
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 Omat oppimiskokemukset 

Opinnäytetyön prosessi on opettanut ryhmällemme paljon projektityöskentelystä. Olemme oppi-

neet työskentelemään isossa ryhmässä, jossa esiintyy ajoittain hankaluuksia aikataulujen ja pro-

jektiin osallistuvien ihmisten eri elämäntilanteiden vuoksi. Tämä on vaatinut joustamista ja ymmär-

rystä. Projekti on opettanut suunnittelun tärkeyttä ja johdonmukaisuutta.  

 

Opinnäytetyön aiheet liittyvät vahvasti kätilön ammattiin seksuaali- ja lisääntymisterveyden asian-

tuntijana. Ohjaaminen korostuu tulevassa ammatissamme ja sitä pääsimme harjoittelemaan järjes-

tämässämme toimintapäivässä. Järjestämämme toimintapäivän kohderyhmänä olivat kahdeksas-

luokkalaiset. Tämä ikäryhmä ei ole tyypillisin asiakasryhmä kätilön työssä, mutta nuoret ovat kui-

tenkin tulevaisuuden asiakkaitamme. Opimme ennaltaehkäisevän työn tärkeydestä kaikilla tervey-

den osa-alueilla kokonaisvaltaisen terveyden näkökulmasta. Toimintapäivässä käsiteltiin aiheita, 

jotka liittyivät seksuaaliterveyden lisäksi myös esimerkiksi psyykkiseen ja sosiaaliseen terveyteen 

kuten syrjäytymiseen ja sen estämiseen.  

 

Opinnäytetyön aihe tuli kätilöopiskelijoille valmiina tilauksena niin, että Oulun ammattikorkeakoulun 

opettajat ja Kempeleen kirkonkylän koulun opettajat olivat olleet yhteydessä ja pitäneet palavereja 

projektin tiimoilta jo ennen aiheen esittämistä meille. Mikäli olisimme itse ottaneet alusta asti vas-

tuuta yhteydenpidosta Kempeleen koululle, olisi tiedonkulku ollut luultavasti sujuvampaa. Us-

komme, että opinnäytetyön suunnittelun aloittaminen olisi ollut sujuvampaa ja epäselvyyksiltä olisi 

vältytty, jos olisimme itse olleet aktiivisempia alusta asti.  

 

Suunnitteluvaiheen alussa kävi ilmi, että kahdeksan hengen ryhmä on liian iso järjestelmälliseen 

(aikataulu, vuorovaikutus, työnjako/yhdessä kirjottamisen hankaluus) ja tasavertaiseen projekti-

työskentelyyn. Heti alussa ryhmän jäsenten olisi ollut hyvä keskustella henkilökohtaisista tavoitteis-

taan ja motivaatiostaan opinnäytetyöhön liittyen, jotta eroavaisuudet tavoitteissa ja motivaatiossa 

olisivat tulleet ilmi, että mahdollisesti olisi voitu muuttaa ryhmiä tai jakautua tavoitteiden mukaisesti 

pienempiin ryhmiin. Koemme, että olisimme päässeet samaan lopputulokseen jopa vähemmällä 

vaivalla, jos työskentely olisi tapahtunut alusta asti neljän hengen ryhmässä. Vaikka jakaannuimme 

opinnäytetyön suunnitelman kirjoittamisen jälkeen opinnäytetyön toteuttamista ja raportointia var-

ten kahteen neljän hengen ryhmään, vaikutti alkuperäinen ryhmä vielä raportointivaiheessa. Emme 

voineet hyödyntää opinnäytetyön suunnitelmaan kirjoittamiamme teoriaosuuksia raportissa, koska 
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teorioissa oli osuuksia, joita meidän ryhmämme ei ollut kirjoittanut. Tämä johtui siitä, että suunni-

telmaa tehdessä emme olleet jakaneet vielä rastien aiheita ryhmän kesken. Esimerkiksi opinnäy-

tetyön suunnitelmassa oleva teoria turvataitokasvatuksesta ei ole meidän kirjoittamaamme. 

 

Suunnitelmassa olimme pohtineet riskitekijöitä liian suppeasti. Olimme ottaneet huomioon mahdol-

lisia riskitekijöitä, mutta emme olleet suunnitelleet vaihtoehtoisia toimintatapoja riskien toteutuessa. 

Opimme tästä, että riskien kartoittaminen ja vaihtoehtoiset toimintatavat on tärkeää suunnitella hy-

vin.  

 

Toimintapäivässä vastuullamme olleet rastit toteutettiin mielestämme onnistuneesti. On kuitenkin 

hankalaa arvioida, mitä mieltä oppilaat olivat nimenomaan meidän suunnittelemistamme rasteista, 

sillä emme kiertäneet havainnoimassa rasteilla ja oppilaiden antama palaute koski kaikkia rasteja. 

Oppilaiden palautteesta olisi saatu kohdennetumpaa tietoa, mikäli palaute olisi kerätty rastikohtai-

sesti, jolloin se olisi antanut tietoa juuri meidän toteuttamistamme sisällöistä. Kohdennetun tiedon 

avulla myös toimintapäivän kehittäminen olisi helpompaa. Pohdimme kuitenkin, että tämä olisi ollut 

haasteellista, sillä palaute olisi jouduttu keräämään jokaisella rastilla tai vaihtoehtoisesti kaikkien 

rastien lopussa täytettävästä palautelomakkeesta olisi tullut liian pitkä. Se olisi vienyt liikaa aikaa 

ja laskenut mahdollisesti nuorten innostusta. Rastien toteutuksen onnistumisesta saatu tieto on siis 

pohjattu rastien asiantuntijoilta kerättyyn palautteeseen.  

 

Mielestämme pidimme toimintapäivän rastien asiantuntijoita onnistuneesti ajan tasalla koko projek-

tin ajan. Tämä kävi ilmi myös heiltä kerätystä palautteesta. Kyselimme aktiivisesti asiantuntijoilta 

mielipidettä rastien sisältöihin sekä toteutukseen liittyen ja varmistimme, että yleinen tieto toiminta-

päivästä ja sen aikataulusta kulkeutuu kaikille asiantuntijoille. Toimintapäivän aamuna ehdimme 

myös käydä niin sanotusti kuivaharjoitteluna koko päivän kulun läpi, jolloin asiantuntijoillakin oli 

vielä mahdollisuus harjoitella. Kiersimme omat rastimme ja annoimme ja pyysimme palautetta asi-

antuntijoilta.  

 

Toimintapäivän päätteeksi pidimme yhteenvedon rastien asiantuntijoiden kanssa. Pohdimme, että 

olisimme voineet kysyä myös ohjaavilta opettajilta ja Kempeleen koulun yhteyshenkilöiltä, olisiko 

heillä ollut mahdollisuutta osallistua loppuyhteenvetoon. Näin olisimme saaneet välitöntä palautetta 

kaikilta projektin osapuolilta toimintapäivästä, mikä olisi mahdollisesti lisännyt oppimistamme.  
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Kaiken kaikkiaan opinnäytetyölle asetetut tavoitteet ovat toteutuneet hyvin. Yhtenä tavoitteena oli, 

että oppilaat saisivat toimintapäivässä uutta tietoa. Oppilaille ja opettajille suunnattujen palauteky-

selyiden vastauksista teimme johtopäätöksen, että tämä tavoite toteutui. Myös tavoite sisällön ikä-

kauden mukaisuudesta toteutui oppilaiden antaman palautteen mukaan. Yksi tavoite oli, että toi-

mintapäivä olisi sujuva. Tämän toteutumista kysyttiin asiantuntijoille ja opettajille suunnatuissa pa-

lautekyselyissä. Palautteista voidaan päätellä, että tavoite toimintapäivän sujuvuudesta täyttyi. Ta-

voitteena oli myös, että oppilaat osallistuisivat aktiivisesti rasteihin. Tämän tavoitteen toteutumista 

on hankalaa mitata, sillä vaikka rastit olisi tehty osallistaviksi, oppilaiden osallistuminen ja aktiivi-

suus riippuvat monesta eri tekijästä. Tavoitteen onnistumista ei myöskään ole suoraan kysytty mis-

sään palautelomakkeessa. Kaiken kaikkiaan kuitenkin palautteista ja toimintapäivässä tehdyistä 

havainnoista voidaan päätellä, että myös tämä tavoite on toteutunut jossain määrin. 
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ALKUINFON POWERPOINT-ESITYS                  LIITE 1 

 

 



  

 

TURVATAITORASTIN POSTERIT                  LIITE 2 

 

 

  



  

 

  

OPPILAIDEN PALAUTEKYSELYLOMAKE                 LIITE 3 

 

Kiitos osallistumisestasi toimintapäivään! Pyydämme vielä antamaan palautetta tapahtumasta. 

Vastaukset käsitellään täysin anonyymisti. 

Palautteesi on meille tärkeää, jotta voimme arvioida onnistumistamme opinnäytetyömme osalta. 

Vastaa seuraaviin kysymyksiin ympyröimällä itsellesi sopiva vaihtoehto. Kahdessa viimeisessä 
kysymyksessä voit halutessasi kirjoittaa enemmän toimintapäivästä. 
 

1. Koitko tapahtuman hyödylliseksi?       Kyllä   /   Ei 

2. Koitko rastien sisällöt ja materiaalit omaa kehitystäsi tukevana?   Kyllä   /   Ei 

3. Olivatko rastien aiheet mielenkiintoisia?     Kyllä   /   Ei 

4. Opitko jotain uutta?         Kyllä   /   Ei 

5. Olivatko rastit innostavia?        Kyllä   /   Ei 

6. Aktivoivatko rastit sinua pohtimaan ja ajattelemaan asioita?    Kyllä   /   Ei 

7. Koitko, että rasteilla oli helppo keskustella/kysyä asioista?    Kyllä   /   Ei 

8. Olisitko halunnut lisää tietoa tai toimintaa jostain muusta, mistä? 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

9. Tähän voit kertoa vapaasti ajatuksiasi toimintapäivästä. 

__________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

Kiitos vastaamisesta! 

Oulun ammattikorkeakoulun kätilöryhmä



  

 

 

ASIANTUNTIJOIDEN PALAUTEKYSELYLOMAKE                LIITE 4 

 

 



  

 

 

 

  



  

 

KEMPELEEN KOULUN OPETTAJIEN PALAUTEKYSELYLOMAKE              LIITE 5 

 

1. Oliko toimintapäivä hyvin suunniteltu?  

o Kyllä  

o Osittain  

o Ei  

2. Oliko toimintapäivän rakenne selkeä? 

o Kyllä  

o Jonkin verran  

o Ei  

3. Kuinka hyvin rastien ulkoasut oli rakennettu?  

o Hyvin  

o Kohtalaisesti  

o Heikosti  

4. Olivatko asiantuntijat perehtyneet hyvin aiheisiinsa?  

o Kyllä  

o Kohtalaisesti 

o  Ei  

5. Oliko toimintapäivän sisältö nuoria osallistava? 

o Kyllä  

o Jonkin verran  

o Ei  

6. Kuinka hyvin toimintapäivän sisältö tuki nuorten kasvua ja kehitystä? 

o Hyvin  

o Kohtalaisesti  

o Heikosti  

7. Kuinka hyvin kätilöopiskelijat ohjasivat toimintapäivän kulkua? 

o Hyvin  

o Kohtalaisesti  

o Heikosti  

8. Kuinka hyvin kätilöopiskelijat olivat orientoituneet toimintapäivään?  

o Hyvin  

o Kohtalaisesti  

o Heikosti  

9. Voit halutessasi kertoa muita kommentteja/ajatuksia tapahtumapäivästä. 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 


