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Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää kaikille Laihian yläasteen kahdeksas-

luokkalaisille oppitunti seksuaaliterveydestä. Tarkoituksena oli tuoda nuorille ajan-

kohtaista, helposti ymmärrettävää tietoa seksuaaliterveyteen liittyen ja tukea näin 

myös seksuaalikasvatusta. Tavoitteena oli tuoda tietoa seurustelusta sekä ennalta-

ehkäistä nuorten sukupuolitautitartuntoja ja rohkaista kohti turvallista seksuaali-

käyttäytymistä. 

 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus pidettiin Laihian yläasteella 19. marraskuuta 

2019. Oppitunteja pidettiin saman päivän aikana kuusi, ja oppilaita oli kuuntele-

massa yhteensä 88 kappaletta. Opinnäytetyön tekijät luennoivat yleisimpiin suku-

puolitauteihin ja nuorten seurusteluun liittyvistä asioista sekä antoivat tietoa luotet-

tavista tietolähteistä. Oppitunnin lopuksi näytettiin oppilaille video kondomin oike-

asta asetuksesta sekä pidettiin Kahoot-kysely opituista asioista.  

 

Oppitunnit sujuivat onnistuneesti ja opinnäytetyön tekijät kokivat saavuttaneensa 

tavoitteensa, eli saivat tuotua nuorille tietoa seksuaaliterveydestä hyvässä ilmapii-

rissä. 

 

Palautekyselyllä oli tarkoitus kartoittaa oppitunnin merkityksellisyyttä ja selkeyttä 

oppilaiden mielestä. Suurin osa oppilaista oli palautekyselyn tulosten mukaan sitä 

mieltä, että oppi tunnilla jotain uutta, tulee tarvitsemaan tietoa tulevaisuudessa ja 

että oppitunnin asiat oli tarpeeksi selkeästi esitetty. 

 

Avainsanat sukupuolitaudit, seksuaaliterveys, kahdeksasluokkalainen, 

seksuaalikasvatus, seksuaalioikeudet 
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The purpose of this bachelor’s thesis was to organize a lesson of sexual health for 

all eight graders in Laihia junior high school. The purpose was to bring new, easily 

understandable information for adolescents and at the same time be a part of sexual 

education. The aim was to prevent adolescents´ sexually transmitted diseases and 

encourage them to safe sexual behavior. 

 

The practice-based part of the thesis was carried out on 19 November in 2019 at 

Laihia junior high school. Six lessons were held and there were a total 88 pupils 

listening. The authors of this thesis told about sexually transmitted diseases, and 

how to protect yourself and your sex partner from them. The authors wanted also 

to show where adolescents can later find more information of sexually transmitted 

diseases if they want to. Also a video was shown in the lesson about how to use a 

condom properly.  

 

Almost every adolescent agreed that the information of the lesson was useful and 

the lesson itself was well implemented. The authors of this thesis thought also that 

the lessons were successful.  
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1 JOHDANTO 

Opinnäytetyön aiheena oli sukupuolitaudit ja nuorten seksuaaliterveyden ylläpito. 

Aihe koettiin ajankohtaiseksi sukupuolitautien yleistyessä etenkin nuorten keskuu-

dessa. Tarkoituksena oli pitää luento sukupuolitaudeista Laihialaisille kahdeksas-

luokkalaisille, puberteetissa oleville nuorille. Aihe koettiin tärkeäksi nuorten ter-

veen seksuaalikäyttäytymisen tukemisessa, sukupuolitautitartuntojen ehkäisyssä ja 

raskaudenkeskeytyksien vähentämisessä.  

 

Aluehallintoviraston mukaan matkailun lisääntymisen myötä Suomesta jo hävin-

neet sukupuolitaudit ovat palanneet takaisin. Lisäksi antibiooteille vastustuskykyi-

set mikrobikannat tulevat haastamaan terveydenhuollon lähitulevaisuudessa. Huo-

lestuttavaa on etenkin kondylooman ja klamydian yleisyys nuorilla. (Aluehallinto-

virasto 2012.)  

 

Idea opinnäytetyön aiheeseen syntyi, kun opinnäytetyön tekijät miettivät tämän 

ajan nuoria, heidän sukupuolikäyttäytymistään ja sukupuolitautien yleistymistä. 

Koettiin, että tästä aiheesta ei oltu puhuttu tarpeeksi yläasteella. Aiheen tärkeydestä 

ja tarpeellisuudesta kysyttiin tutuilta nuorilta ja tuli hyvin selvästi ilmi, että tästä 

aiheesta olisi nuorten helpompi keskustella, jos opettaja olisi nuorehko eikä ottaisi 

asiaa esille pelotteluna. Näin ajateltiin, että oppitunnin pitäminen seksuaalitervey-

destä tulisi tarpeeseen, ja se voitiin toteuttaa opinnäytetyönä. Oppituntia suunnitel-

taessa otettiin huomioon oppilaiden kypsyysaste ja vaikka aihe oli heille uusi ja 

arka, tehtiin opetustilanteesta rento ja näin normalisoitiin myös itse aihetta. 

 

Terveydenhuollon henkilöstöllä on vastuu seksuaalisuuden puheeksi ottamisessa ja 

tähän tarvitaan yhteistyötä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa (Aika-

kauskirja Duodecim 2018).   
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2  OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITTEET 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää oppitunti Laihialaisille kahdeksas-

luokkalaisille seksuaaliterveydestä. Koska käsite seksuaaliterveys oli laaja ja aikaa 

oppitunnilla rajallisesti, päätettiin oppitunnilla käydä läpi sukupuolitauteja, niiltä 

suojautumista sekä sivuta nuorten seurustelua. Tarkoituksena oli tukea seksuaali-

kasvatusta ja antaa nuorille edellytyksiä löytää luotettavia tietolähteitä aiheesta 

myöhemmin, kun he tietoa tarvitsisivat.  Oppitunnilla pyrittiin luomaan luotettava 

ilmapiiri ja matala kynnys kysyä aiheeseen liittyviä kysymyksiä.  

Tavoitteena oli, että kahdeksasluokkalaiset oppitunnin jälkeen tunnistaisivat, mitä 

ovat yleisimmät sukupuolitaudit, miten niiltä voi suojautua, sukupuolitautien oireet 

sekä mitä tulee tehdä ja mihin ottaa yhteyttä oireita huomatessaan tai epäiltäessä 

tartuntaa. Tavoitteena oli myös sukupuolitautitartuntojen väheneminen tulevaisuu-

dessa sekä aiheen esille tuominen niin, ettei nuorten tarvitsisi häpeillä tai ujostella 

seksuaaliterveydestä puhuttaessa. Haluttiin myös lisätä nuorten tietoa seurusteluun 

liittyvistä asioista. Nuoret haluttiin saada oppitunnilla mukaan aiheen läpikäyntiin 

ja toiminnallisiin osuuksiin niin, että oppiminen olisi heille mukavaa ja että heidän 

tietoisuutensa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista lisääntyisi mahdollisimman 

paljon. 
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3 KAHDEKSASLUOKKALAISTEN SEKSUAALITERVEY-

DESTÄ 

Tässä osiossa avataan ja määritellään opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä, joita ovat 

kahdeksasluokkalainen, seksuaaliterveys, seksuaalikasvatus ja seksuaalioikeudet 

sekä sukupuolitaudit. 

3.1 Millainen on kahdeksasluokkalainen 

Kahdeksasluokkalainen on yläasteella oleva, yleensä 14–15- vuotias nuori. Nuo-

ruusikä on vaihe, joka alkaa puberteetista ja päättyy vähitellen nuoreen aikuisuu-

teen. Nuoruusikä ajoittuu yleensä ikävuosiin 13–22 ja sen kehityksen päämääränä 

on itsenäistyminen. Kehitystä säätelee kehitystapahtumat keskushermostossa, hor-

monaalinen kehitys, biologinen kasvu ja kehitys sekä tunne-elämän ja ihmissuhtei-

den muutokset. Jo nuoruusiän aikana muodostuu läpi elämän kestäviä tapoja, joista 

jotkut ovat hyvinvointia edistäviä ja toiset haittaavia. (Konsensuskokous 2010, 4.) 

Lain mukaan nuori on alle 29- vuotias (L 21.12.2016/1285).  

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan nuoruus voidaan jakaa kolmeen ke-

hitysvaiheeseen. Kehitysvaiheet ovat varhaisnuoruus, jolloin nuori on noin 12–14- 

vuotias, keskinuoruudessa hän on noin 15–17- vuotias ja myöhäisnuoruudessa noin 

18–22- vuotias. Nuoruusiän kehitys on hyvin yksilöllistä ja tämän vuoksi nuoret 

tarvitsevat hyvin erilaista tukea. Osa nuorista tarvitsee suojelua erilaisilta vaaroilta 

ja osa kannustusta itsenäistymiseen.  (THL 2019.) 

Kahdeksasluokkalainen on varhaisnuori. Varhaisnuoruusikäisistä (13–15- vuotiaat) 

länsimaissa alle 10 % on kokenut yhdynnän. Jälkinuoruusikäisistä (19–22-vuotiaat) 

yhdynnän on kokenut jo yli 90 %. THL: n kouluterveyskyselyn mukaan Suomessa 

2000-luvulla peruskoulun 8. ja 9.- luokkalaisista tytöistä noin neljännes ja pojista 

runsas viidennes on kokenut yhdynnän. Varhaisnuorten seksuaalinen toiminta, joka 

on ikään ja kehitystasoon nähden poikkeuksellista, saattaa olla luonteeltaan seksu-

aalista riskikäyttäytymistä. Seksuaalinen riskikäyttäytyminen tarkoittaa siis sel-

laista seksuaalista toimintaa, joka voi vahingoittaa itseä tai kumppania. Se voi joh-

taa niin fyysisiin (esimerkiksi sukupuolitaudit, ei-toivottu raskaus, väkivallan 
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kokeminen) kuin psyykkisiin (mielenterveyden häiriöt, traumatisoituminen, sosiaa-

linen syrjäytyminen) vahinkoihin. (Savioja, Sumia & Kaltiala-Heino 2015.) 

Nuorella on oikeus parhaaseen mahdolliseen seksuaaliterveyteen ja sen toteutumi-

nen vaatii monen osa-alueen onnistumista. Jotta nuori voisi pitää itsestään huolta, 

hän tarvitsee hyvää, oikeisiin kysymyksiin oikealla tavalla vastaavaa seksuaalikas-

vatusta sekä laadukkaita, nuorille ystävällisiä terveyspalveluita. On yhteiskunnan 

tehtävä varmistaa, että nuorilla on samat edellytykset ja mahdollisuudet, eivätkä 

esimerkiksi kulttuuriset tai sosioekonomiset erot määritä mahdollisuuksia omasta 

terveydestään huolehtimiseen. (Kuortti, Halonen 2018.) 

 

3.2 Seksuaaliterveys  

Seksuaaliterveys on WHO:n määritelmän mukaisesti seksuaalisuuteen liittyvän 

fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin tila. Hyvä seksu-

aaliterveys vaatii positiivisen ja kunnioittavan asenteen seksuaalisuuteen ja seksu-

aalisiin suhteisiin. Hyvän seksuaaliterveyden perusta on seksuaalioikeuksien kun-

nioittaminen. Terveessä seksuaalisuhteessa ei ole pakottamista tai väkivaltaa. 

(WHO 2020.) Seksuaaliterveys on edellytys turvalliseen ja terveeseen lisääntymi-

seen ja se on merkityksellinen koko elämän ajan ja on siten laaja käsite (Kosunen 

2006, 9). 

Seksuaaliterveyden edistämistä johtaa ja ohjaa valtakunnallisesti Sosiaali- ja ter-

veysministeriö. Edistämisestä säädetään muun muassa tartuntalaissa ja terveyden-

huoltolaissa. (STM 2019.) 

Sosiaali- ja terveysministeriön (2019) mukaan seksuaaliterveyden edistämiseen 

kuuluu seksuaalisuutta koskeva neuvonta ja hedelmättömyyden ehkäisy, sukupuo-

len ja seksuaalisuuden monimuotoisuuden hyväksyminen, sukupuolitautien tor-

junta ja ei toivottujen raskauksien ehkäisy sekä seksuaalisen väkivallan ehkäisy.  
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Terveydenhuoltolain (L30.12.2010/1326) perusteella kunnan täytyy järjestää alu-

eensa asukkaille seksuaaliterveyttä edistäviä palveluita. Näitä ovat esimerkiksi 

koulu- ja opiskeluterveydenhuolto, neuvolat ja sairaanhoitopiirit.  

Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelmassa kerrotaan, että seksuaali- ja 

lisääntymisterveys on osa ihmisen hyvinvointia ja terveyttä, ja siksi myös olennai-

nen osa kansanterveyttä. Nuoren tulee saada tietoa hänen oman kasvunsa ja kehi-

tyksen tueksi. Yläkoulun seksuaaliterveyttä käsittelevillä tunneilla tulee käsitellä 

seurustelua, intiimisuhteita, rakkautta, seksiä ja pornoa sekä mediaa seksuaalitiedon 

välittäjänä. Myös lähisuhde- ja seksuaalisuutta loukkaava väkivalta on otettava ope-

tuksen sisältöihin mukaan. (Klemetti & Raussi-Lehto 2016.) 

 

Seksuaaliterveyden toteutumiseen heijastuvat yhteiskunnan uskomukset, normit ja 

arvot. Seksuaalisesti terve ihminen arvostaa kehoaan ja käyttäytyy vastuullisesti. 

Hyvä seksuaaliterveys edellyttää, että ihminen kunnioittaa omia ja muiden ihmisten 

seksuaalioikeuksia. (Ryttyläinen & Valkama 2010, 17–18.) Parhaimmillaan seksu-

aalisuus voi olla voimavara ja tärkeä osa hyvinvointia, vaikka seksi niinkään ei olisi 

ajankohtaista (Santalahti 2018). 

 

3.3 Seksuaalikasvatus 

THL: n mukaan seksuaalikasvatukseen ja tietoon seksuaaliterveydestä on kaikilla 

ihmisillä oikeus. Nuoren kehitysvaiheen mukaan sisällytetään seksuaalista kypsy-

mistä ja kehitystä tukevaa neuvontaa terveystarkastuksiin ja terveysneuvontaan. 

Seksuaalikasvatusta tapahtuu eri tasoilla. Niitä on kolme. Seksuaalivalistus, joka 

tapahtuu suurille joukoille, eikä lukijalla tai kuulijalla ole mahdollisuutta tarkenta-

viin kysymyksiin. Seksuaaliopetus taas tapahtuu esimerkiksi koululuokassa pieneh-

kölle joukolle, ja tällöin on mahdollisuus reflektointiin sekä tarkentaviin kysymyk-

siin. Seksuaalineuvonta on seksuaalineuvontakoulutuksen saaneen ammattilaisen 

toimesta tapahtuvaa neuvontaa. Tällöin asiakkaana on kerrallaan vain yksi tai kaksi 

henkilöä. Näiden kolmen lisäksi on myös seksuaaliohjausta, jolloin seksuaalikas-

vatusta voi tapahtua esimerkiksi nuorisotiloissa tai harrastuspiireissä. (THL 
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2019.) Tämä opinnäytetyö luetaan seksuaaliopetukseksi, koska kuulijoita oli oppi-

tunneilla pienehkö joukko kerrallaan ja heillä oli mahdollisuus kysyä tarkentavia 

kysymyksiä aiheeseen liittyen. Lisäksi oppitunnin lopuksi pidetty Kahoot- kysely 

tehtiin vuorovaikutuksessa oppilaiden kanssa.  

 

Terveydenhoitajan roolia seksuaalikasvatuksessa on tutkittu esimerkiksi Tampe-

reella vuonna 2007. Sen mukaan nuoret pitävät tärkeänä terveydenhoitajan aktiivi-

suutta aiheen esille nostossa esimerkiksi terveystarkastusten yhteydessä, 

koska nuoret itse eivät usein uskalla aloittaa keskustelua seksuaaliterveydestä. Ter-

veydenhoitajalta toivottiin turvallisen ja luottamuksellisen ilmapiirin luomista ryh-

mämuotoisessa seksuaalikasvatuksessa. Lisäksi nuoret toivoivat, että terveydenhoi-

tajan toteuttamaa seksuaalikasvatusta kehitettäisiin toiminnallisempaan suuntaan. 

(Kolari, 2007.)  Kuortin ja Halosen (2018) mukaan nykyajan nuoren elämän toi-

mintaympäristö on informaatiotäyteinen, monikulttuurinen, globaali ja moninai-

nen. Nuori toivoo, että seksuaaliopetus olisi konkreettista, toiminnallista ja kannus-

tavaa itsenäiseen tiedonhakuun. Nuoren täytyy ymmärtää omat arvonsa, toiveensa, 

tarpeensa ja huolensa, jotta pystyy tekemään tietoisia valintoja. Opetuksen tulisi 

olla sellaista, että nuori voisi kokea sen koskevan myös itseään.   

 

Tampereen kaupunki järjestää vuosittain SePäse- päivän, jonka aiheena on seksu-

aalisuus ja päihteet. Nuorisoneuvolan lääkäri Marjo Kuortti sanoo, että kahdeksas-

luokkalaiset ovat keskenään hyvin eri vaiheessa sen suhteen, miten ajankohtaisia 

seksuaalisuuteen liittyvät aiheet heille ovat. Hänen mukaansa seksuaaliterveydestä 

on puhuttava nuorelle avoimesti, jotta heillä olisi tietoa sitten, kun he sitä tarvitsi-

sivat. Seksuaalisuus on tärkeä osa ihmisyyttä, ja se toteutuu ihmisissä eri tavoin. 

Seksuaalisuus on positiivinen, elämää ylläpitävä voima- siihen liittyy samalla myös 

haavoittuvuus ja intiimiys. (Toivanen 2018.) 

 

Kattava seksuaalikasvatus perustuu yksilön oikeuksiin ja sukupuoleen keskittyvään 

lähestymistapaan. Sitä opetetaan usean vuoden ajan tarjoamalla nuoren iälle sopi-

vaa tietoa, jota hän pystyy vastaanottamaan. Kattava seksuaalikasvatus sisältää tie-

teellisesti täsmällistä tietoa niin ihmisen kehittymisestä, anatomiasta ja 
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lisääntymisterveydestä, kuten myös raskauden ja sukupuolitautien ehkäisystä, su-

kupuolitaudeista, raskaudesta ja synnytyksestä.  Seksuaalikasvatus ei kuitenkaan 

ole pelkästään informaation antamista, vaan myös nuorten ohjaamista positiivisten 

ja terveiden arvojen vaalimiseen omassa seksuaali- ja lisääntymisterveydessään. 

Siihen sisältyy keskustelut perhe-elämästä, seurustelusta ja kulttuurista sekä suku-

puolirooleista. Tärkeää on myös ihmisoikeuksien, sukupuolisen tasa-arvon ja uh-

kien, kuten seksuaalisen hyväksikäytön ja syrjinnän käsittely. Kattava seksuaali-

kasvatus auttaa nuoria tuntemaan ja vaatimaan oikeuksiaan. Ymmärtämättömyys 

esimerkiksi sukupuolten välisestä tasa-arvosta voi johtaa syrjintään. Seksuaalikas-

vatuksen tärkeys on tunnustettu lukuisilla kansainvälisillä sopimuksilla. (United 

Nations population fund 2016.) 

 

Maailman terveysjärjestö WHO on listannut kahdeksan osa-aluetta, mitä kokonais-

valtaisen seksuaalikasvatuksen tulisi sisältää. Niiden mukaan kokonaisvaltaisen 

seksuaalikasvatuksen tulisi tarjota tutkittua tietoa, kehittää taitoja toimia niiden tie-

tojen pohjalta, edistää kunnioittavien, avoimien asenteiden ja arvojen kehittymistä 

sekä tukea tyydyttäviä ja vastuullisia ihmissuhteita ja seksuaalisuutta. Lisäksi sen 

tulisi suojata mahdollisilta riskeiltä. WHO:n mukaan kokonaisvaltaisessa seksuaa-

likasvatuksessa tarkoituksena on tarjota lapsille tieteellisesti paikkansapitävää, puo-

lueetonta tietoa seksuaalisuudesta sen kaikista näkökulmista. Lapsia tulisi auttaa 

taitojen kehittämisessä, jotta he voisivat näiden tietojen pohjalta sitten myöhemmin 

toimia. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus osaltaan edistää ennakkoluulotonta ja 

vastuullista suhtautumistapaa sekä auttaa rakentamaan oikeudenmukaisempaa yh-

teiskuntaa. (Väestöliitto 2020.) 

 

 

3.4 Seksuaalioikeudet 

Seksuaaliterveys perustuu seksuaalioikeuksiin, joiden toteutumista tulee jokaisen 

kunnioittaa ja suojella. Seksuaalioikeudet ovat osana ihmisoikeuksia. Kaikkien sek-

suaalioikeuksia tulee kunnioittaa, jotta saavutetaan hyvä seksuaaliterveys. Sairaus 

tai vamma ei tule olla este ilmaista omaa seksuaalisuuttaan. (Ryttyläinen & 
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Valkama 2010, 14–15.) Oikeuksien perustana on tasa-arvo, vapaus, yksityisyys ja 

itsemääräämisoikeus (Väestöliitto 2020).  

WAS, eli World Association for Sexual Health, on maailmanlaajuinen järjestö, 

jonka tavoitteena on edistää seksuaaliterveyttä koko eliniän ajan kautta maailman 

kehittämällä, edistämällä ja tukemalla seksologiaa ja seksuaalisia oikeuksia. WAS 

on koonnut listan seksuaalioikeuksista. Ne ovat oikeus seksuaaliseen vapauteen, 

oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen, seksuaaliseen loukkaamattomuuteen 

ja fyysiseen turvallisuuteen, oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen, oikeus seksuaali-

seen oikeudenmukaisuuteen, oikeus seksuaaliseen mielihyvään, oikeus seksuaalis-

ten tunteiden ilmaisuun, oikeus vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen, oikeus tehdä 

vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja, oikeus seksuaalisuutta koskevaan tieteelli-

sesti perusteltuun tietoon, oikeus monipuoliseen seksuaalikasvatukseen ja valistuk-

seen sekä oikeus seksuaaliterveyspalveluihin. (World Association of Sexology 

2014.) 

Seksuaalioikeuksien toteutumisessa on tapahtunut paljon myönteistä kehitystä. 

Edelleen kuitenkin monissa kehitysmaissa naisten, nuorten ja HIV- tartunnan saa-

neiden seksuaalioikeuksien toteutuminen on puutteellista. He eivät saa tarpeeksi 

seksuaalisuutta koskevaa tietoa ja heillä ei usein toteudu oikeus lapsiluvun rajoitta-

miseen, eikä oikeus ehkäisypalveluihin. Myös Suomen lähialueilla seksuaaliter-

veystilanne on ongelmallinen. HIV ja aids leviää nopeasti, suunnittelemattomia ras-

kauksia on paljon ja raskauden keskeytystä käytetään ehkäisymenetelmänä.  (Ryt-

tyläinen & Valkama 2010, 16–17.) Harvoissa tutkimuksissa ja tutkimusraporteissa 

tarkastellaan köyhyyden ja seksuaalisten oikeuksien puutteen yhteyttä. Joka ta-

pauksessa tutkijoiden, aktivistien ja järjestöjen kirjallisuus osoittaa, että köyhät ih-

miset ovat monissa tapauksissa alttiimpia seksuaalisuuteen liittyvälle sorrolle. Se, 

ettei seksuaalisuuden ja köyhyyden välistä yhteyttä nähdä, johtuu ainakin osittain 

sekä seksuaalisuuden että köyhyyden ymmärtämisen puutteesta. On tunnistettu, että 

seksuaaliterveyden puute heijastuu uhkana taloudelle, turvallisuudelle ja ihmisten 

hyvinvoinnille. (Sida 2010.)  
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Seksuaalioikeuksien edistäminen vähentää sukupuolitauteja, suunnittelemattomia 

raskauksia, vaarallisia ja laittomia abortteja sekä köyhyyttä. (Väestöliitto 2020). 

Seksuaalioikeuksien toteutumisen valvominen on yhteiskunnalle eduksi niin inhi-

millisesti kuin taloudellisestikin. Esimerkiksi teiniraskaudet johtavat usein siihen, 

että naisten koulunkäynti keskeytyy. Se johtaa nuoren äidin inhimillisen pääomatu-

lon menettämiseen, sekä tulevaisuuden ansaintamahdollisuuksiin ja tulotasoon. Oi-

keus päättää omasta kehosta, perheestä ja avioitumisesta, mahdollisuus kouluttau-

tua ja olla taloudellisesti itsenäinen sekä sukupuolinormien kyseenalaistaminen- 

nämä kaikki ovat yhteydessä seksuaalioikeuksiin, ja niiden toteutuessa päästään 

kohti tasa-arvoisempaa yhteiskuntaa. (Ilmonen & Korhonen 2015.) 

 

3.5 Yleisimpiä sukupuolitauteja 

Sukupuolitaudit, eli puhekielessä seksitaudit, ovat virusten ja bakteerien aiheutta-

mia tauteja, jotka tarttuvat suojaamattomassa seksissä. Ne tarttuva emätineritteen, 

siemennesteen, esiliukasteen tai veren päästessä seksikumppanin limakalvoille tai 

avoimille haavoille. Taudeilta voi suojautua kondomia käyttämällä tai selibaatilla. 

Ainoa sukupuolitauti, jolta suojaa myös rokote, on papilloomavirusinfektio eli 

HPV-infektio. Rokote otettiin kansalliseen rokotusohjelmaan vuonna 2013. Jos pa-

pilloomavirusinfektiota ei hoida, voi sen aiheuttamat muutokset kehittyä syöväksi. 

(THL 2017.) 

Sukupuolitaudit tarttuvat suojaamattoman emätin- tai anaaliyhdynnän aikana, suu-

seksissä tai seksilelujen yhteiskäytössä. Sukupuolitautitartuntoja kotimaassa saa 

noin 30 000 ihmistä vuodessa. Tarkkaa lukua on kuitenkin hankala määrittää, koska 

kaikki tartunnan saaneet eivät hakeudu tutkimuksiin oireiden puuttuessa. Yleisim-

piä sukupuolitautitartunnan aiheuttajia Suomessa ovat papillooma- ja herpesviruk-

set sekä klamydiabakteeri. (THL 2018.)  

Tartuntatautilainsäädännön mukaan tartuntataudit, joita myös sukupuolitaudit ovat, 

jaetaan yleisvaarallisiin, valvottaviin ja muihin tauteihin. Yleisvaarallinen tauti 

tarkoittaa sitä, että kyseisen taudin tarttuvuus on suuri, se on vaarallinen sekä sen 

leviäminen voidaan estää taudinaiheuttajalle altistuneeseen, tautiin sairastuneeseen 
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tai tällaisiksi perustellusti epäiltyyn henkilöön kohdistettavilla toimenpiteillä.  

(Seksitaudit: Käypä hoito -suositus 2018.) 

Lain mukan tartuntatauti on valvottava, jos sen esiintymisen seurantaan tarvitaan 

lääkärin antamia tietoja tai erikseen kerättäviä lisätietoja, sen leviämisen ehkäisy 

edellyttää erityisiä toimia, tai se on kansallisella rokotusohjelmalla ehkäistävissä 

oleva tauti (L1227/2016).  

Käypä hoito- suosituksen (2018) mukaan kuppa on yleisvaarallinen tartuntatauti, 

kun taas valvottavia ovat klamydia, tippuri, HIV-infektio, hepatiitti B ja C sekä 

sankkerit. Ryhmään “muut” taas kuuluu kondyloomat ja genitaaliherpes. Suosituk-

sen mukaan potilasta hoitava lääkäri on ensisijaisesti vastuussa yleisvaarallista tai 

valvottavaa tartuntatautia sairastavan ja muiden mahdollisesti tartunnan saaneiden 

tutkimukseen ja hoitoon saattamisesta. Paras keino suojautua sukupuolitaudeilta on 

kondomi. 

3.5.1 Klamydia 

Klamydia on yleisin sukupuolitauteja aiheuttava bakteeri, ja yli puolet tartunnoista 

todetaan naisilla. Klamydia voi olla oireeton, mikä edistää tartunnan leviämistä. Se 

tarttuu yhdynnässä ja suuseksissä. Diagnoosin saamiseen voi kulua kuukausi tai 

jopa useampia, mikä voi myös edistää tartuntojen leviämistä. Jälkitaudit ovat kla-

mydiatulehduksen merkittävä haitta. Hoitamattomana klamydia voi aiheuttaa nai-

sella sisäsynnytintulehduksen, josta voi seurata lapsettomuutta tai kohdunulkopuo-

linen raskaus. (Duodecim 2018.) 

Klamydian Käypä hoito- suosituksen (2018) mukaan näyte tulisi ottaa, mikäli poti-

laalla on klamydiaan viittaavia oireita, hän pyytää näytettä, hänen kumppanillaan 

epäillään tai on todettu tartunta, potilaalla on uusi seksikumppani tai niitä on useita. 

Lisäksi näyte tulee ottaa, jos virtsanäytteessä todetaan runsaasti valkosoluja ilman 

merkittävää bakteerikasvua, naisella esiintyy toistuvasti virtsatieinfektioita, yhdyn-

nänjälkeistä veristä vuotoa tai välivuotoja. Suosituksen mukaan näyte tulisi ottaa 

myös raskauden keskeytyksen yhteydessä sekä esimerkiksi raskauden ehkäisyyn 

liittyvällä ensikäynnillä.  



  18 

 

Taudin ilmenemismuoto on kohdunkaulan tulehdus eli serviitti. Tartunnan saa-

neella naisella voi esiintyä poikkeavaa valkovuotoa, kirvelyä virtsatessa sekä ve-

ristä tiputteluvuotoa. Alavatsakipua ja epäsäännöllisiä kuukautisia voi esiintyä tau-

din edetessä kohdun limakalvolle. Miehellä oireet voivat olla virtsaputken tulehdus 

tai lisäkiveksen tulehdus. Kuitenkin ainakin 70 prosenttia klamydiatulehduksista on 

oireettomia naisilla. Miehillä vastaava luku on noin puolet. (Terveyskirjasto, 2018.) 

Klamydia hoidetaan antibiootein. Hoito on joko kerta-annos tai seitsemän päivän 

kuuri. Ensimmäisen hoitoviikon aikana ei tulisi harrastaa seksiä. Jälkitarkastus on 

noin neljän viikon päästä ja siinä varmistetaan hoidon onnistuminen sekä se, että 

tartunnan lähde ja muut tartunnan saaneet on myös hoidettu. Potilaalle annetaan 

kotiin mukaan ohjeet turvaseksistä ja raskauden ehkäisystä. (Duodecim 2018.) 

 

3.5.2 Kuppa  

Kupan aiheuttaa bakteeri, joka tarttuu limakalvoilta toiselle. Se ei kuitenkaan pysty 

tunkeutumaan terveen ihon läpi. Tartunta tapahtuu yleisimmin suojaamatto-

massa seksissä. Tartunnat ovat lisääntyneet etenkin miesten välisessä seksissä. 

Kuppa tarttuu myös äidistä sikiöön. Taudilla on kolmen tai neljän viikon itämisaika, 

jolloin se ei aiheuta oireita. Tämän jälkeen oireita ilmenee kahdella kolmesta tar-

tunnan saaneista. Taudilla on primaari- ja sekundaarivaiheet, joiden aikana tartun-

tavaara on suurin. Sekundaarivaiheen jälkeen tauti ei enää tartu. (Terveyskirjasto 

2013.) 

 

Hoitamaton kuppa tarttuu kahden vuoden ajan, ja se etenee eri vaiheiden kautta 

myöhäisvaiheeseen. Tällöin tartunnan saaneelle voi ilmaantua aivo-oireita, kuten 

psykoosi tai dementia, sekä verisuonitulehduksia. (Infektiotalo 2017.) 

 

Primaari kupassa tartuntakohtaan kehittyy 10 päivässä- kolmessa kuukaudessa ko-

vareunainen, pyöreä, aristamaton haava. Tartuntakohta on yleensä siitin, häpyhuu-

let, peräukon tienoo tai suun limakalvot. Haava paranee muutamassa viikossa itsek-

seen. Yksi kolmasosa tartunnan saaneista välttää tämän vaiheen ja siirtyy suoraan 
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kupan seuraavaan vaiheeseen, kun taas kahdella kolmasosasta tauti ei etene tästä 

seuraaviin vaiheisiin.  (Miesklinikka 2019.) 

 

Sekundaari kuppa on primaarikupasta seuraava vaihe, ja se kehittyy kolmen-kuu-

den viikon kuluttua haavan ilmestymisestä. Oireita on pienitäpläinen ihottuma ym-

päri kehoa, lämmönnousu, pahoinvointi sekä suurentuneet imurauhaset. Ihottuma 

voi kestää useita kuukausia. (Miesklinikka.com 2019.) Sekundaari kupassa voi il-

mestyä myös jalkapohjiin ja kämmeniin kovahkoja ihon pinnan kohoumia. Lima-

kalvoilla ne voivat muistuttaa isoja visvasyyliä. (Terveyskirjasto 2013.)  

 

Piilevä kuppa tarkoittaa kupan muuttumista oireettomaksi ja piileväksi, latentiksi. 

Jos kuppaa ei hoida, kärsii noin kolmasosa potilaista myöhäiskupan eli tertiääriku-

pan oireista. Niitä ovat muutokset ihossa, keskushermostossa ja sydämessä.   

Kuppa hoidetaan antibiootein ja hoidon onnistuminen varmistetaan verikokein yh-

den, kolmen, kuuden ja tarvittaessa 12 kuukauden kuluttua. Kuppatartunnasta teh-

dään aina tartuntatauti-ilmoitus ja kaikki tartunnalle altistuneet kumppanit seulo-

taan verikokein. (Terveyskirjasto 2013.) 

 

 

3.5.3 HIV 

HIV aiheuttaa immuunikato-oireyhtymän eli Aids- taudin. HIV- tartunta tapahtuu, 

jos HIV positiivisen verta tai siemennestettä kulkeutuu toisen ihmisen kudoksiin tai 

avoimeen haavaan. Yleisin tapa saada tartunta on sukupuoliyhteys. Toiseksi yleisin 

tapa on veristen välineiden käyttö huumepistosten yhteydessä. Asiantuntija-arvion 

mukaan vuonna 2018 Suomessa oli 3400 HIV –infektion saanutta, joista 500 ei 

tiennyt kantavansa sitä. HIV- testi näyttäytyy positiivisena vasta 1-3kk tartunnan 

saamisesta. (Lumio 2019.) 

 

HIV- infektiotartunnan saaneista 30–50 prosentille kehittyy ensitauti. Ensitaudin 

oireina voi esiintyä muun muassa väsymystä, ruumiinlämmön nousua ja ripulia. 

Oireet häviävät kuukauden kuluessa. Oireeton vaihe voi kestää vuosia, jopa 10 

vuotta. Oireettoman vaiheen aikana auttajasolujen määrä vähenee, kunnes 
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saavutetaan raja, jolloin vastustuskyky on jo niin heikko, että HIV- infektiolle tyy-

pilliset liitännäissairaudet tai Aidsia ennakoivat oireet alkavat. (Lumio 2018.) Kun 

HIV- infektiota sairastava saa ainakin yhden opportunistiseksi hyväksytyn seuran-

naistaudin, on kyseessä Aids- vaihe (Laine & Mikkola 2018). 

 

HIV- infektion lääkehoito on kehittynyt vuosien saatossa. Infektio ei ole parannet-

tavissa, mutta potilaiden elinaika on pidentynyt kymmenillä vuosilla. Lääkehoito 

toteutetaan usein kolmen HI- viruslääkkeen yhdistelmällä. Kaikille tartunnan saan-

neille tarjotaan lääkehoitoa, mikäli potilas pystyy siihen sitoutumaan. Lääkehoitoon 

sitoutuminen ja sen keskeytymätön jatkuminen on tärkeää, koska jos lääkitys 

on epäsäännöllistä, vaarana on lääkehoidon tehon menettäminen ja lääkeresistens-

sin kehittyminen. HIV:n tarttuvuutta vähentää pitkäaikainen tehokas lääkehoito. 

(Laine & Mikkola 2018.) 

 

3.5.4 Tippuri 

Tippuri on neljänneksi yleisin sukupuolitauti Suomessa. Se on uudelleen yleisty-

mässä pitkän hiljaiselon jälkeen. Se tarttuu helposti limakalvokontaktissa. Tippuri 

todetaan samasta tikku- tai virtsanäytteestä kuin klamydia. (Hieta & Hiltunen-Back 

& Vuento, 2019.) 

 

Tippuri voi olla oireeton tai vähäoireinen. Mahdolliset oireet miehellä ovat keller-

tävä vuoto ja virtsatietulehdus. Naisella oireena voi olla epämääräistä vuotoa ja kir-

velyä virtsatessa. Tippurista voi seurata myös vakavia komplikaatioita, jos sitä ei 

hoideta ajoissa. Naiselle komplikaatioriskinä on sisäsynnyttimien tulehdus ja mie-

hellä lisäkivestulehdus. Tippuri hoidetaan lihakseen pistettävällä antibiootti-injek-

tiolla. Mikäli mikrobilääkeherkkyyttä ei tiedetä, otetaan lääkitystä lisäksi suun 

kautta. Hoidon jälkeinen kontrollinäyte otetaan 3–4 viikon jälkeen hoidosta para-

nemisen varmistamiseksi. Jokaisesta tippuritartunnasta tehdään tartuntatauti-ilmoi-

tus. Erityistä huomiota kiinnitetään kotoperäisten partnereiden jäljitykseen. (Hiltu-

nen-Back, 2018.) 
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3.5.5 HPV 

HPV on ihmisen papilloomavirus, joka on yleisin pääasiassa sukupuoliteitse tart-

tuva virus. Jopa kolme neljästä ihmisestä saa infektion elämänsä aikana, useimmi-

ten 20–25- ikävuoden tienoilla, mutta infektio on usein oireeton. HPV- viruksia 

tunnetaan yli 200 erilaista tyyppiä. Osa niistä aiheuttaa ihon, ja osa limakalvojen 

papilloomavirustulehduksia. Näillä infektioilla on suuri spontaani paranemistaipu-

mus. (Tiitinen, A. 2019.) 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan osa sukuelinten papilloomavirusin-

fektioista etenee hoitamattomina ulkosynnyttimien, emättimen, siittimen, peräau-

kon tai kohdunkaulan syöväksi. Tärkeimpiä syöpää aiheuttavia HPV- virustyyppejä 

on HPV16 ja HPV18. HPV-viruksen aiheuttamaa kohdunkaulan syöpää vastaan on 

kehitetty rokote, joka suojaa pahanlaatuisilta muutoksilta, mitä tietyt papilloomavi-

rustyypit aiheuttavat. (THL 2019.)  

Rokote torjuu siis erityisesti kohdunkaulan syöpää ja sen esiasteita, mutta tämän 

lisäksi se ehkäisee osaa pään ja kaulan alueen syövistä, emättimen ja ulkosynnytti-

mien syövistä sekä peräaukon ja peniksen syövistä. Rokote on kansallisessa roko-

tusohjelmassa ja se annetaan maksutta 10-12- vuotiaille tytöille. Syksystä 2019 läh-

tien rokote on annettu tytöille jo 5-luokalla, kun aiemmin se annettiin vasta 6-luo-

kalla. On puhuttu rokotuksien aloittamisesta myös pojille. (THL 2019.)  

 

HPV tartunnan jälkeen mahdolliset oireet voivat ilmetä muutaman viikon sisällä, 

tai vasta vuosien päästä. Tartunta tapahtuu suojaamattomassa seksissä limakalvolta 

toiselle joko sukuelinten, suun tai käsien välityksellä. (Väestöliitto 2020.) Oireita 

infektion saaneella voivat olla kukkakaalimaiset visvasyylät eli kondyloo-

mat. Usein infektio on kuitenkin oireeton, ja löydetään sattumalta naisella papa-ko-

keen yhteydessä. (Tiitinen, A 2019.) HPV:n aiheuttamat syylät eivät tarkoita auto-

maattisesti syöpää, koska syylien ja syöpien esiasteita aiheuttavat eri HPV-virukset, 

vaikka ne kuuluvatkin samaan virusperheeseen. HPV-tulehdus voi aiheuttaa solu-

muutoksia ja altistaa syövälle myös pojilla ja miehillä. Tartunta selvitetään gyne-

kologisessa tutkimuksessa, naisilla HPV- ja papa-näytteen avulla. Miehille ei 
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ole papa-näytettä vastaavaa, solumuutoksista kertovaa testiä käytössä. (Väestöliitto 

2020.) 

 

Moni papilloomavirustulehdus paranee itsestään, mutta joskus ulkoiset kondyloo-

mat tai solumuutokset tarvitsevat hoitoa. Ulkoisia kondyloomia voidaan hoi-

taa itse paikallisesti syyliin siveltävillä voiteilla. Muita hoitovaihtoehtoja on muun 

muassa nestetyppijäädytys, laserhoito ja kirurginen poisto. Jos naisella esiintyy 

nuorena lieviä solumuutoksia, niitä seurataan spontaanin paranemistaipumuksen 

vuoksi. Papilloomaviruksen aiheuttamat vahvemmat syövän esiasteet hoide-

taan poistamalla muutosalue kokonaan sähkösilmukkahoidolla tai laserilla. (Tiiti-

nen, A 2019.)  

 

HPV-infektiolta suojaa kondomi vain noin 70 prosenttisesti, koska virus voi tarttua 

myös ympäröivältä iholta. Paras keino suojautua on rokotteen hankkiminen ja suo-

jattu seksi. (THL 2019.) 
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4 OPINNÄYTETYÖPROSESSI 

Seuraavaksi opinnäytetyössä keskitytään sen toiminnalliseen osuuteen, eli itse op-

pitunteihin. Tässä osiossa tarkastellaan ja kerrotaan oppitunnin suunnitteluun, ope-

tustapahtumaan ja sen raportointiin liittyvistä uhista ja mahdollisuuksista sekä 

muista käytäntöön liittyvistä seikoista, kuten oppitunnin ajankäytöstä. 

4.1 Toiminnallinen opinnäytetyö projektina 

Tämän opinnäytetyön projektina oli luoda oppimistilanne kahdeksasluokkalaisille 

nuorille. 

Projekti on sarja toimintoja, joilla on yksi tavoite ja sama päämäärä. Ne ovat ainut-

laatuisia, toisiinsa kytkeytyviä ja monimutkaisia toimintoja, jotka pitää toteuttaa 

määrätyllä budjetilla, määrätyssä ajassa sekä määrättyjen spesifikaatioiden mu-

kaan. Projektilla on alku ja loppu, eikä ole kahta täysin samanlaista projektia. Pää-

määränä projektilla on tyydyttää sponsorin tai asiakkaan toivomukset. Keskeisiä 

ovat projektin laajuus, siihen kuluva aika ja kustannukset. (Helsingin yliopisto 

2006.) 

4.2 SWOT- analyysi 

Tässä opinnäytetyössä kuvataan työn mahdollisuuksia, uhkia, vahvuuksia ja heik-

kouksia SWOT- analyysin avulla. 

SWOT on lyhenne englannin sanoista Strengths (vahvuudet), Weaknesses (heik-

koudet), Opportunities (mahdollisuudet) ja Threats (uhat). Analyysi on suositelta-

vaa toteuttaa ennen suunnitteluvaihetta, kun toteuttamispäätös on tehty. SWOT- 

analyysin tulosten avulla voidaan ohjata projektia. Siinä tehdään jaottelu sisäisiin 

ja ulkoisiin tekijöihin, jossa vahvuudet ja heikkoudet ovat sisäisiä tekijöitä ja mah-

dollisuudet ja uhat ulkoisia tekijöitä. (Opetushallitus 2019.)  

SWOT- analyysin avulla tunnistetaan heikkoudet, vahvuudet, mahdollisuudet ja 

uhat sekä kootaan ne nelikenttään. Sen avulla johtopäätösten tekeminen helpottuu 

ja sen pohjalta voidaan suunnitella toimenpide-ehdotuksia. Näiden johtopäätösten 
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tekemisen apuna voidaan käyttää seuraavia sääntöjä. Vahvuuksia voidaan työssä 

käyttää hyväksi ja ne vahvistavat sitä. Heikkouksia tulisi pyrkiä lieventämään, vält-

tämään sekä parhaassa tapauksessa poistamaan. Mahdollisuuksien hyödyntäminen 

tulisi varmistaa sekä uhkia kiertää, lieventää ja mahdollisesti poistaa. (OAMK 

2019.)  

 

Kuvio 1 SWOT- analyysi 

 

SWOT- analyysissä työn vahvuuksiksi ilmeni aiheen ajankohtaisuus sekä työn te-

kijöiden motivaatio ja mielenkiinto aihetta kohtaan. Heikkouksiksi koettiin se, ettei 

tekijöillä ollut kokemusta oppitunnin pitämisestä, eikä Laihian yläaste ollut teki-

jöille ennestään tuttu. Työn toteutukselle uhkia olivat tekijöiden yhteisen ajan riit-

tämättömyys, luokan rauhattomuus sekä aikataulun pitämättömyys. Työn 
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mahdollisuuksia taas olivat kahdeksasluokkalaisten mahdollisuus uuden oppimi-

seen sekä hyvä oppimiskokemus molemmille osapuolille. 

4.3 Opetustapahtuma 

Opetus voi olla oppilaan opastamista ja neuvomista kohti opiskeltavia asioita. Ene-

nevissä määrin se on kuitenkin oppimista edistävien oppimisympäristöjen luo-

mista. Opetustapahtuma on vuorovaikutusta, mikä tapahtuu erilaisissa ympäris-

töissä ja tilanteissa ja vastuu oppimisesta on oppijalla itsellään. (Gustafsson, Salmi-

nen 2013.) Oppitunnilla pyrittiin saamaan aikaan ilmapiiri, joka mahdollistaisi 

nuorten osallistumisen aiheen käsittelyyn. Yksi keino tähän oli Kahoot- kysely, 

minkä tiedettiin olevan nuorille mieluisa ja tuttu tapa käydä läpi opittua asiaa.  

 

Kainulainen (2018) kirjoittaa, että ennen oppitunnin pitämistä tulisi miettiä omia 

asenteita ja käsityksiä opetettavaa aihetta kohtaan, sekä siihen liittyvää tietosisältöä: 

esimerkiksi miten opetettava asia ilmenee, esiintyy ja näkyy elävässä elämässä ja 

millaisia taitoja tarvitaan sen parissa olemiseen tai sen toteuttamiseen. Lisäksi se, 

miltä opetettava asia näyttää nuorten kokemusmaailmassa ja heidän näkökulmas-

taan katsottuna. Tärkeää olisi pohtia, miten opetettavan asian saisi merkityksel-

liseksi nuorille ja miten heidän ajatuksensa saataisiin näkyville.  

 

Kahdeksasluokkalaisille oppituntia suunniteltaessa opinnäytetyön tekijät muisteli-

vat omaa nuoruuttaan ja aikaa, kun he olivat kahdeksasluokkalaisia. Sitä kautta te-

kijät yrittivät keksiä ja tuoda opetustilanteeseen mielenkiintoisia pointteja opetetta-

vasta asiasta. He olivat myös yhteydessä kahdeksasluokkalaisiin tuttuihin nuoriin, 

joilta saivat mielipiteitä aiheen esittämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä, 

sekä tietoa, mitä asioita nuoret halusivat oppia juuri siinä iässä seksuaaliterveyteen 

liittyen. 

 

Pitkänen (2009) kirjoittaa Pro Gradu- tutkielmassaan, että hyvän opetuksen taus-

talla ovat työtavat, jotka soveltuvat asian opettamiseen. Seksuaaliopetuksessa näi-

den menetelmien valintaan tulee kiinnittää erityistä huomiota, koska seksuaalisuu-

teen liittyvät asiat eivät välttämättä selkiinny oppilaille perinteisin, 
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opettajajohtoisin tavoin. Pitkänen esittelee työssään erilaisia opettajajohtoisia ope-

tusmenetelmiä, ja yksi niistä on esittävä opetus, joka sisältää usein luentoja, pu-

heita, esitelmiä tai alustuksia. Tämä opetusmenetelmä ei vaadi paljoa tilaa tai väli-

neitä, ja se on hyvä opetusmenetelmä, kun pyritään esimerkiksi tiedollisiin tavoit-

teisiin. Sellaisenaan esittävä opetus ei varmista oppimista, joten siihen on hyvä li-

sätä dioja, kuvia tai keskusteluita opetuksen rinnalle.  

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus lukeutui esittäväksi opetukseksi. Se koettiin 

hyväksi vaihtoehdoksi, kun aikaa asian esittämiseksi oli rajattu, ja oppitunnin pitä-

jillä ei ollut resursseja järjestää toiminnallisempaa opetustilannetta. Elävyyttä esit-

tävään opetukseen saatiin Powerpoint-esityksellä sekä Kahoot- kyselyllä.  

Erään Turun Yliopistossa tehdyn raportin mukaan opetus on toimintaa, jossa opis-

kelija saa opettajalta ohjausta oppimis- ja osaamistavoitteiden saavuttamisessa. Sen 

mukaan opetus on yhä enemmän sellaisten oppimisympäristöjen luomista, mitkä 

edistävät oppimista. Nykykäsityksen mukaan vastuu oppimisesta on itse oppijalla, 

ja oppiminen itsessään on tiedon aktiivista rakentamista. Artikkelissa kuvataan tun-

tisuunnitelman rakennetta, ja sen mukaan opettajan on tuntia suunnitellessaan ol-

tava tietoinen tunnin tavoitteista, opetusmenetelmistä ja arvioinnista. Opettajan tu-

lisi tuntea kohderyhmänsä, jotta hän voi saada heidät motivoitumaan aiheeseen ja 

oppimaan asia parhaalla mahdollisella tavalla. Opettajan tulisi käyttää opetuksessa 

uusinta tietoa ja ottaa opetuksen sisällössä huomioon koulutuksen tavoitteet. Ta-

voitteiden asettaminen on tärkeää, jotta osataan valita sopiva opetusmenetelmä ja 

laatia opetuksen sisältö sekä tiedetään, mitä oppilaiden tulisi osata opetuksen jäl-

keen. Artikkelissa muistutetaan myös siitä, ettei opetustilanne aina etene suunnitel-

mien mukaan, ja mahdollisiin yllätyskäänteisiin ja poikkeustilanteisiin kannattaa 

varautua mahdollisuuksien mukaan. (Gustafsson, Salminen 2013.)  

Pitkänen avaa Pro Gradu- tutkielmassaan vuoden 2004 perusopetuksen opetussuun-

nitelmaa. Siinä todetaan, että terveystiedon opetuksen, johon seksuaaliterveyden 

luentokin sisältyy, tarkoituksena on oppilaiden hyvinvoinnin, terveyden sekä tur-

vallisuutta tukevan osaamisen edistäminen. Oppitunnin tulisi kehittää oppilaiden 

valmiuksia, esimerkiksi tiedollisia, sosiaalisia ja tunteiden säätelyä ohjaavia. 
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Niiden lisäksi eettisten ja toiminnallisten valmiuksien kehittäminen tulisi olla ope-

tuksen lähtökohtana. (Pitkänen 2009.) Yksi tämän opinnäytetyön tavoitteista oli 

kahdeksasluokkalaisten tietoisuuden lisääminen, mikä voi tulevaisuudessa vaikut-

taa heidän vastuullisempaan käyttäytymiseensä seksuaaliterveyteen liittyvissä asi-

oissa. 

Länsimaisessa kulttuurissa on painotettu enenevissä määrin ongelmien ennaltaeh-

käisyä, mihin sisältyy myös ihmisen seksuaalisuuden ala. Ammattilaiset ovat sek-

suaalisuuteen liittyvässä opetuksessa merkittävässä osassa, vaikka nuoret oppivat-

kin huomattavan osan seksuaalikasvatuksesta jostain muualta. Nämä kaksi kuiten-

kin täydentävät toinen toistaan. Nuoret haluavat ja tarvitsevat tehokasta, merkityk-

sellistä, kiinnostavaa ja hyväksyttävää tietoa mitä seksuaaliterveyteen tulee, eikä 

niinkään ongelmiin ja riskeihin keskittyvää lähestymistapaa. Heidän täytyy hankkia 

tiettyjä tietoja ja taitoja sekä omaksua asenteita, jotta voivat kehittää seksuaalista 

identiteettiään. Siinä kohtaa ammattilaiset ovat merkityksellisessä asemassa. (THL, 

2010.)  

4.4 Oppitunnin suunnittelu 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli pitää oppitunti Laihian yläasteella kahdeksasluok-

kalaisille nuorille. Oppitunnin aiheena oli seksuaaliterveys ja tarkoituksena oli vä-

littää nuorille aiheen vakavuus rennon välittävällä otteella. Suunnitelmana oli tuoda 

oppitunnille luotettavaa tietoa nuorten yleisimmistä sukupuolitaudeista ja seuruste-

lusta, sekä luoda avoin ilmapiiri keskustelulle. Oppitunnin lopuksi suunniteltiin Ka-

hoot- kysely testaamaan tunnilla opittua tietoa ja tuomaan oppituntiin elävyyttä. 

Kaikille oppitunnille osallistuneille jaettiin lopuksi kondomit, jotta nuoret saisivat 

myöhemmin konkreettisesti harjoitella sen käyttöä.  

Kun oppitunti on konkreettinen, toiminnallinen ja kannustaa itsenäiseen tiedonha-

kuun, vastataan myös nuorten omiin toiveisiin seksuaaliopetuksesta (Kuortti & Ha-

lonen 2018). Oppitunnilla luotiin positiivista ilmapiiriä, jolla kannustettiin oppimi-

seen, ja samalla tarjottiin tilaisuus pohtia niitä eettisiä kysymyksiä, joita tulee vas-

taan arjessa. 
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Oikea-aikainen ja oikeanlainen seksuaalikasvatus luo valmiudet nuorelle toimia yl-

lättävissäkin tilanteissa vastuullisesti ja eettisesti. Esimerkiksi käyttämään kondo-

mia satunnaisissa seksikontakteissa, ehkäistäkseen sukupuolitauteja. (Santalahti 

2018.) 

Opinnäytetyössä haluttiin kunnioittaa oppilaiden yksityisyyttä ja omaa valinnanva-

pautta. Oppilaita ei pakotettu toimimaan oman tahdon vastaisesti, vaan esimerkiksi 

toiminnallisiin osiin osallistuminen oli vapaaehtoista. Oppilaita ei myöskään pako-

tettu keskustelemaan asioista, joista he eivät halunneet keskustella. Yksityisyyttä 

kunnioitettiin nimettömyydellä.  

Oppitunnin lopussa kerättiin oppilailta lyhyt palautekysely kirjallisesti. Palautteen 

antaminen oli vapaaehtoista ja se tehtiin anonyymisti. Näin saatiin tietoon oppilai-

den mielipiteitä oppitunnin ja opinnäytetyön tärkeydestä. Saatiin myös tietää, oppi-

vatko nuoret uutta ja kokivatko he tiedon tarpeelliseksi tulevaisuutta ajatellen. 

Tarvittavia välineitä opinnäytetyön toteuttamista varten pyydettiin Vaasan ammat-

tikorkeakoululta. Näitä olivat muun muassa oppilaille jaetut kondomit sekä paperit 

palautekyselyitä varten. Laihian yläkoulu järjesti niin, että saatiin useita kahdeksas-

luokkalaisten oppitunteja käytettäväksi opinnäytetyön toteutusta varten. Toteutuk-

seen tarvittiin koululta luokkahuoneisto, jossa tuli olla tietokone ja videotykki Po-

werpoint-esitystä varten. Oppitunnin ajallinen toteutus on kuvattu alla olevassa tau-

lukossa. 

Opinnäytetyön raportointi aloitettiin syksyllä 2019. Esitysseminaari pidettiin syk-

syllä 2020. Opinnäytetyö julkaistiin www.theseus.fi verkossa.  

 

 

 

 

 

http://www.theseus.fi/
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Taulukko 1 Oppitunnin ajallinen toteutus 

 

 

 

4.5 Oppitunnin toteutus 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus suoritettiin Laihian yläasteella 19.11.2019. 

Oppitunnilla käytettiin taustalla Microsoft Powerpoint-esitystä, jossa käsiteltiin tii-

vistetysti oppitunnin aiheita eli sukupuolitauteja, niiltä suojautumista sekä seurus-

telua. Powerpoint-esityksellä saatiin kuvitettua aihetta ja tehtyä oppitunnista mie-

lenkiintoisempi. Oppitunnin pitäjät jakoivat aiheet keskenään ja kertoivat 
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vuorotellen eri sukupuolitaudeista, niiltä suojautumisesta, hoidosta sekä seuruste-

luun liittyvistä asioista. Jos toisella pitäjällä tuli lisättävää johonkin aiheeseen, oli 

hänellä mahdollisuus kertoa se puhujan saadessa puheenvuoronsa päätökseen.  

 Aikaa jokaiselle oppitunnille oli varattu 45 minuuttia ja tämä toteutettiin kuuden 

luokan kanssa. Itse teorian läpikäymiseen aikaa oli varattu noin puoli tuntia, jolloin 

loppuaika jäi Kahoot- kyselyn tekemiseen, palautteen keräämiseen sekä oppilaiden 

kysymyksiin vastaamiseen.  

Powerpoint-esityksessä oli 24 diaa, joista kahdessa ensimmäisessä kerrottiin oppi-

tunnin pitäjien nimet, oppitunnin aihe, tarkoitus ja tavoitteet. Dioista kahdeksassa 

käsiteltiin seurustelua, yhdeksässä sukupuolitauteja ja niiltä suojautumista sekä hoi-

toa. Lopuissa dioissa esitettiin kondomin käytön opetusvideo, Kahoot- kysely, pa-

lautekyselyn kysymykset, sekä lähteet. Luennon diat on esitetty liitteessä 3.   

 

4.6 Palautekyselyn tarkastelu 

Opinnäytetyön tekijät tekivät lyhyen palautekyselyn jaettavaksi oppilaille paperi-

sena oppitunnin pitämisen jälkeen. Tarkoituksena oli saada palautetta oppitunnin 

merkityksellisyydestä oppilaille, ja saada tietää miten oppitunnin pitäminen ylipää-

tään sujui. Kyselystä haluttiin tehdä lyhyt ja yksinkertainen jotta kaikki kokisivat 

siihen vastaamisen helpoksi. Avoimia kysymyksiä ei ollut, koska kahdeksasluok-

kalaiset tuntien valideja vastauksia ei olisi tullut tarpeeksi, jotta ne olisi voitu ana-

lysoida. Jotta vastaukset pysyisivät nimettöminä, annettiin oppilaille ohjeeksi olla 

kirjoittamatta paperiin nimiään tai mitään muutakaan mistä heidät voisi mahdolli-

sesti tunnistaa. 

Kysymyksiä oli kolme ja kaikkiin vastausvaihtoehdot olivat kyllä ja ei. Palauteky-

selyssä kysyttiin, oppiko oppilas tunnilla jotain uutta, kokiko hän, että luennosta 

voisi olla hyötyä tulevaisuudessa sekä oliko oppitunnin asiat käsitelty tarpeeksi sel-

keästi. Vastauksia saatiin yhteensä 88 kappaletta. Yksi paperi palautettiin tyhjänä. 
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Taulukko 2 Palautekyselyn tulokset 

 

Näiden tulosten pohjalta voitiin todeta, että opinnäytetyön toiminnallinen osuus eli 

luentojen pitämiset sujuivat erinomaisesti. Opinnäytetyön tekijöiden mielestä oppi-

tunnit sujuivat jopa odotettua paremmin, ja aihe ja asiat otettiin oppilaiden taholta 

vastaan todella avoimesti ja rauhallisesti. Kahoot- kysely oli sijoitettu tarkoituksella 

oppitunnin loppuun, koska arveltiin, että se saattaisi aiheuttaa luokassa levotto-

muutta ja sen jälkeen oppilaita olisi vaikeaa saada uudestaan keskittymään aihee-

seen. Kahoot- kysely otettiinkin innolla vastaan ja kaikki oppilaat osallistuivat pe-

laamiseen. Nimimerkit he saivat valita itse, ja osa nimimerkeistä olikin hieman 

asiattomia. Oppitunnin pitäjät kokivat paremmaksi jättää kommentoimatta asiaa ja 

pelin pelaamista jatkettiin eteenpäin. 
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5 POHDINTA 

Seuraavissa kappaleissa pohditaan kokonaisvaltaisesti opinnäytetyön teon onnistu-

mista tavoitteiden saavuttamisen ja SWOT analyysin kautta. Kappaleissa käsitel-

lään myös tekijöiden yhteistyön onnistumista, opinnäytetyön etiikkaa ja mahdolli-

sia jatkotutkimusaiheita. 

5.1 Tavoitteiden saavuttamisesta 

Opinnäyteyön tekijät kokivat saavuttaneensa tavoitteensa, jotka olivat uuden infor-

maation tuominen kahdeksasluokkalaisille nuorille samalla edesauttaen heidän tu-

levaisuutensa turvallista seksuaalikäyttäytymistä sekä vähentää heidän riskikäyt-

täytymistään. Oppilailta saatu palaute oli hyvää ja se erityisesti lämmitti tekijöiden 

mieltä. Monet oppilaat vielä kiittivät kohteliaasti oppitunnin pitäjiä luennon lo-

puksi, mikä kertoi myös heidän tyytyväisyydestään ja kiinnostuksesta oppitunnin 

sisältöä kohtaan.  

Suurin osa oppilaista kuunteli luennon pitäjiä tarkkaavaisesti ja selvästi sisäistivät 

kaiken uuden informaation. Eräs opettaja kertoikin, että kyseisestä aiheesta puhut-

tiin tämän koulun kahdeksasluokkalaisille ensi kertaa, ja sen huomasi useimpien 

oppilaiden kohdalla siinä, että aihe vaikutti heistä todella kiinnostavalta. Yhdellä 

oppitunnilla oli koulun terveydenhoitaja seuraamassa mitä aiheita käsiteltiin, jotta 

hän osaisi suunnitella tulevia seksuaaliterveyden oppitunteja niin, että vahvistaisi 

oppilaiden tietämystä muttei kuitenkaan kävisi täysin samoja asioita läpi uudestaan. 

Kahdella luokalla oli muutama hieman rauhattomampi henkilö, jotka välillä häirit-

sivät oppitunnin kulkua huutelemalla asiattomia kommentteja sekä käyttämällä pu-

helimiaan. Asiaan kuitenkin puututtiin usein nopeasti opettajan taholta ja tunnit saa-

tiin pidettyä kunnialla loppuun. 

Lopullisia, pitkän aikavälin tuloksia ei tietenkään voida vielä tietää, mutta opinnäy-

tetyön tekijät kokivat saaneensa sanomansa perille. Opettajilta oppituntien pitäjät 

saivat suullisesti hyvää palautetta reippaasta ja rennosta ilmapiiristä, mutkattomasta 

suhtautumisesta hankalaan aiheeseen, napakasta mutta kattavasta informaatiopake-

tista sekä hyvästä tiimityöskentelystä. Oppitunnista pyrittiin tekemään kiinnostava 
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ja yksitoikkoisuutta pyrittiin välttämään. Tämäkin tavoite koettiin saavutetuksi, kun 

suurin osa oppilaista ei muuttunut levottomaksi oppituntien aikana vaan nuoret jak-

soivat seurata ja olla läsnä.  

Opinnäytetyön tekijät kokivat saaneensa itsekin paljon uutta oppia muun muassa 

luennon pitämisestä ja eri yhteistyötahojen kanssa toimimisesta, mitä voidaan pitää 

myös yhtenä tavoitteen saavuttamisena. Tästä opista on hyötyä tulevaisuuden ter-

veydenhoitajan työssä, koska terveydenhoitajan työhön kuuluu olennaisena osana 

erilaisten luentojen ja ryhmätilanteiden järjestäminen sekä työskentely moniamma-

tillisissa työryhmissä.  

 

5.2 SWOT- analyysin pohdinta 

Vahvuutena SWOT- analyysissa olivat ajankohtainen aihe ja tekijöiden motivaatio 

ja mielenkiinto aiheeseen. Nämä vahvuudet osoittautuivat vahvuuksiksi koko opin-

näytetyön ajan. Tekijät kokivat, että aihe on ajankohtainen vuosi toisensa jälkeen. 

Tekijöiden motivaatio ja kiinnostus aiheeseen säilyi koko opinnäytetyön teon ajan. 

Opinnäytetyön aiheesta oli hyvin saatavilla tietoa, joka myös edesauttoi työn ete-

nemistä.  

Uhkina tekijät listasivat yhteisen ajan riittämättömyyden, oppituntia pidettäessä 

luokan rauhattomuuden ja aikataulun pitämättömyyden. Uhat olivat realistisia. Yh-

teistä aikaa saatiin kuitenkin järjestettyä ja opinnäytetyötapaamisia hoidettiin myös 

tarvittaessa puhelimitse. Tekijät tiesivät jo ennen opinnäytetyön aloittamista, että 

eri paikkakunnilta käsin yhteisen ajan järjestäminen tulisi olemaan haastavaa, joten 

siihen osattiin ennakolta asennoitua ja varautua. Opinnäytetyön toiminnallista 

osuutta suoritettaessa luokan rauhattomuus oli uhka, josta kuitenkin selviydyttiin 

luokanopettajan avulla. Tekijät laativat oppitunnin ajallisen toteutuksen tueksi 

suunnitelman, joka on esillä taulukossa 1. Oppitunnit sujuivat kutakuinkin suunni-

telman mukaisesti. Pieniä eroja ajallisessa toteutuksessa luokkien välillä oli esimer-

kiksi luokan rauhattomuuden vuoksi. Millään oppitunnilla ei kuitenkaan tullut kii-

reen tunnetta ja aikaa oli tekijöiden mielestä riittävästi.  
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Opinnäytetyön aikataulutus sujui tekijöiden terveydenhoitajan tutkinnon suoritta-

misen ohessa hyvin.  

Heikkouksina tekijät kokivat heidän kokemattomuutensa opetustilanteiden järjes-

tämisestä ja sen, että Laihian yläaste oli tekijöille täysin vieras. Heikkoudet eivät 

olleet ylitsepääsemättömiä. Opetustilanteet tuntuivat tekijöistä luontevilta ja ensim-

mäisen oppitunnin onnistuminen antoi itseluottamusta seuraavien tuntien pitämi-

seen. Tähän vaikutti myös kahdeksasluokkalaisten kiinnostus aihetta kohtaan. En-

nen oppituntien toteutusta varmistettiin, että luokkatiloissa oli tarvittavat välineet 

esitykseen, jotta turhilta keskeytyksiltä vältyttäisiin. Opinnäytetyön tekijät saivat 

oppituntien esityspäivänä eräältä Laihian yläasteen opettajalta tutustumiskierroksen 

kouluun, jolloin saatiin myös yleistä informaatiota kyseisestä koulusta. Tämä auttoi 

tekijöitä hahmottamaan koulun toimintatapoja, ja koulu vieraus ei tuntunut enää 

niin suurelta ongelmalta. 

Mahdollisuuksina tekijät kokivat tilaisuuden oppia uutta ja taata myös hyvä oppi-

miskokemus niin opinnäytetyön tekijöille kuin oppilaillekin. Palautekyselyn vas-

tauksista kävi ilmi, että kahdeksasluokkalaiset kokivat oppineensa uutta ja saa-

neensa hyödyllistä informaatiota tulevaisuutta varten. Opinnäytetyön tekijät koki-

vat myös omalta osaltaan saaneensa erinomaisen oppimiskokemuksen. 

 

5.3 Yhteistyö 

Molemmat tekijät halusivat tehdä opinnäytetyön parityönä. Parityö kehittää tiimi-

työskentelytaitoja, jotka ovat tärkeitä terveydenhoitajan työnkuvassa. Opinnäyte-

työn tekemistä hankaloitti se, että tekijät asuivat eri kaupungeissa koko projektin 

tekemisen ajan. Tekijät saivat kuitenkin järjestettyä myös aikaa, jolloin opinnäyte-

työtä tehtiin yhdessä kasvokkain, ja kaikkiin ohjaajan kanssa käytyihin palavereihin 

osallistuttiin yhdessä. Yhteyttä pidettiin paljon puhelimen ja sähköpostin välityk-

sellä, mikä sujui mutkattomasti nykyaikaisilla laitteilla. Opinnäytetyön tekijät ja-

koivat opinnäytetyön edetessä aiheita eri osioihin ja sopivat, kumpi kirjoittaa mis-

täkin. Molemmat tekijät kävivät aina toistensa kirjoittamat tekstit läpi ja tekivät 
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niihin lisäyksiä ja korjauksia, mikäli oli tarpeen. Näin tekstit hioutuivat paremmin 

yhteen, eikä opinnäytetyön kirjallisesta osuudesta tullut liian töksähtelevä.  

Ennen luentopäivää yhteistyön Laihian yläasteelle hoitivat opettajat. Tapahtuma-

päivänä yhteistyö opettajien ja muun henkilökunnan kanssa sujui mutkattomasti. 

Tämän opinnäytetyön tekoprosessi kesti kokonaisuudessaan noin vuoden, mikä 

tuntui opinnäytetyön tekijöistä suhteellisen pitkältä ajalta ja oli syy siihen, miksi 

työn tekemisestä katosi välillä punainen lanka. Tulevaisuudessa tekijät tekisivät 

opinnäytetyön kaltaiset työt tiiviimmässä aikataulussa, jolloin asiakokonaisuudet 

pysyisivät paremmin järjestyksessä. 

 

5.4 Opinnäytetyön etiikka 

Kaiken tieteellisen toiminnan ydin on tutkimuksen eettisyys. Tutkimusetiikka luo-

kitellaan yleensä normatiiviseksi etiikaksi ja sen tavoitteena on vastata kysymyksiin 

oikeista säännöistä, joita tulee tutkimuksessa noudattaa. On tärkeää, että tutkimuk-

seen osallistuminen on aidosti vapaaehtoista. Tutkittavalle annetaan mahdollisuus 

esittää kysymyksiä ja keskeyttää tutkimus. Tutkittavien tulee tietää täysin mikä on 

tutkimuksen luonne eli toteuttaa tietoinen suostumus. Tutkimustyön oikeudenmu-

kaisuus tarkoittaa sitä, että jokainen tutkittava on tasa-arvoinen. Anonymiteetti on 

keskeinen tutkimustyön asia, joka tarkoittaa, ettei tutkimustietoja luovuteta ulko-

puolisille. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 211, 219, 221.) Opinnäyte-

työn toiminnallisen osuuden päätteeksi oppilaat saivat täyttää lyhyen kyselylomak-

keen, joka täytettiin nimettömänä. Ennen lomakkeiden jakamista oppilaille kerrot-

tiin, miksi palautekysely on tehty, ketkä sen ovat tehneet ja varmistettiin kyselylo-

makkeiden luottamuksellisuus. Palautekyselyssä ei ollut kysymyksiä, joihin olisi 

tarvinnut kirjoittaa, joten edes oppilaiden käsialasta ei olisi voinut tunnistaa, kuka 

oli kyselyyn vastannut.  

Kansainvälisten suositusten mukaan yli 7- vuotiaita lapsia voidaan ottaa mukaan 

tutkimukseen, kun he ovat kognitiivisen kehityksensä perusteella kykeneviä 
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antamaan suostumuksen. Suomessa lapsi voi antaa tietoisen suostumuksen tutki-

mukseen ollessaan 15- vuotias. (Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 222.) 

Nuorilla oli oppitunnin aikana mahdollisuus keskeyttää luento ja esittää haluamiaan 

kysymyksiä. Opinnäytetyöhön kuuluvaan palautekyselyyn vastaaminen oli vapaa-

ehtoista eli nuorilla oli mahdollisuus myös kieltäytyä vastaamisesta. Palautekyselyn 

vastaukset julkaistiin opinnäytetyössä rehellisesti ilman vilppejä. Palautekyselyissä 

kunnioitettiin anonymiteettiä ja palautekyselyiden vastaukset säilytettiin opinnäy-

tetyön tekijöiden tietokoneilla. Palautekyselyiden purkamisen jälkeen materiaali 

hävitettiin asianmukaisesti. 

Tässä opinnäytetyössä käytettiin oikeita lainaustekniikoita sekä uusimpia lähteitä, 

ja ne merkittiin asianmukaisesti ja ohjeiden mukaan. Lähteinä käytettiin tuoreinta 

tutkimustietoa ja korkeintaan kymmenen vuotta vanhoja lähteitä. Jos jokin lähde oli 

yli kymmenen vuotta vanha, katsoivat opinnäytetyön tekijät sen olevan relevantti, 

edelleen pätevä ja ajan tasalla oleva lähde, jolloin sitä voitiin vielä käyttää. Opin-

näytetyö kirjoitettiin Vaasan ammattikorkeakoulun kirjallisten ohjeiden mukaan. 

 

5.5 Jatkotutkimusaiheet 

Tämän opinnäytetyön tekijät arvioivat, että jatkotutkimusaiheena olisi hyvä tarkas-

tella laajemmalla kyselytutkimuksella varhaisnuorten tietämystä sukupuoli-

taudeista. Toinen hyvä jatkotutkimusaihe olisi tehdä opas seksuaaliterveydestä var-

haisnuorelle ja hänen perheelleen. Kolmas jatkotutkimusaihe voisi olla seksuaali-

suuden monimuotoisuuteen keskittyvä seksuaaliterveysluento.  
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LIITE 1 

 

Oppitunnilla näytetty Väestöliiton video: Näin käytät kondomia. 

https://www.youtube.com/watch?v=XHDybHPVuxM&feature=emb_title 
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LIITE 2 

Kahoot- kyselyn kysymykset: 

 

Seuraavista eniten esiintyvä sukupuolitauti Suomessa on…? 

Sukupuolitartunnan voi ehkäistä…? 

Oikealla kondomin käytöllä suojaat…? 

Sukupuolitauti voi olla oireeton…? 

HIV- positiivisuus tarkoittaa, että ihmisellä on…? 

Sukupuolitaudit voivat tarttua suuseksissä…? 

Huuliherpes voi tarttua sukuelimiin…? 

Kaikki sukupuolitaudit voidaan parantaa pysyvästi…? 

HIV- tartunnan voi saada…? 

Sukupuolitautitesteissä kannattaa käydä jos on harrastanut suojaamatonta seksiä…? 

 

https://play.kahoot.it/v2/?quizId=cea753d9-d429-4695-b907-331eb521eea3 
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LIITE 3 

Luennolla käytetyt diat ja palautekysely 
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