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Terveydenhuoltolaki (1326/2010) velvoittaa kuntia edistämään ja ylläpitämään väestön 

terveyttä ja hyvinvointia. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämistä Suomessa oh-

jaa muun muassa Sosiaali- ja terveysministeriön Seksuaali- ja lisääntymisterveyden 

edistämisen toimintaohjelma 2007–2011.  

 

Opinnäytetyö toteutettiin työelämälähtöisenä projektityönä. Projektityön tavoitteena oli 

suunnitella ja toteuttaa opaslehtinen gynekologisesta tutkimuksesta ja papa-kokeesta 

Tervolan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Opaslehtisen kohderyhmä on yläkoulu- 

ja lukio-ikäiset tytöt.  

 

Seksuaalivalistusta pidetään yhtenä tärkeimpänä keinona lisätä nuorten seksuaalikasva-

tusta. Seksuaalivalistusta voi olla esimerkiksi koulussa nuorille jaetut esitteet ja seksu-

aalineuvonnat. Suomessa on merkittäviä alueellisia eroja seksuaaliterveyden edistämi-

sessä. Suomesta puuttuu esimerkiksi kattava ja yhdenmukainen oppimateriaali seksuaa-

literveyden edistämisestä, jota voidaan hyödyntää koulun seksuaaliterveyteen liittyvissä 

asioissa. 

 

On tärkeää, että nuorille tytöille tulee oikea käsitys itsestään ja seksuaalisuudestaan jo 

varhaisessa vaiheessa nuoruutta. Nuorille suunnatulla seksuaalikasvatuksella on suuri 

merkitys seksuaaliterveyden edistämisessä. Jokaisella nuorella tytöllä on oikeus hyvään 

seksuaaliterveyteen. 



 
 
ABSTRACT 

 

 

KEMI-TORNIO UNIVERSITY OF APPLIED SCIENSES 

Social Services and Health Care 

Degree Programme in Nursing 

 

KATRI MERINEN AND RIIKKA OINAS 

YOUNG GIRLS 'SEXUAL HEALTH PROMOTION IN TERVOLA 

- LEAFLET TO TERVOLA SCHOOL- AND STUDENT HEALTH CARE 

Bachelor's Thesis 35 pages, 1 appendice and leaflet 3pages. 

Advisors: Aija Lämsä and Pirjo Sonntag 

______________________________________________________________________ 

Key words: adolescence, sexual healt, sexual healt promotion, 

 

Health Care Act (1326/2010) requires municipalities to promote and maintain the health 

and well-being. Sexual and reproductive health promotion in Finland is guided Social 

Affairs and Health Ministry's Sexual and Reproductive Health Promotion Action Plan 

2007-2011. 

 

Study was carried out from working life as a project. The project goal was to design and 

implement a leaflet gynecological examination and Pap test Tervola school- and student 

health care. Leaflet's to the target group is junior high school and high school-aged girls. 

 

Sexual education is considered one of the most important means of increasing young 

people's sexuality grow to action. Sex education in school can be, for example young 

people distributed leaflets and sexuality information. There are significant regional dif-

ferences in sexual health promotion order. Finland lacks for example, a comprehensive 

and consistent educational sexual healt promotion, which can be used in school sexual 

health issues. 

 

It is important that young girls should be the correct understanding of themselves and 

their sexuality at an early stage of youth. Young people facing sexual education plays an 

important role in promoting sexual health. Every young girl has the right to good sexual 

health. 
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1 JOHDANTO 

 

Terveyspalvelut ovat lakisääteisiä ja pakollisia. Kansanterveyslaissa, erikoissairaanhoi-

tolaissa ja mielenterveyslaissa on säädetty kuntien terveyspalveluiden järjestämisvas-

tuusta. Laki potilaan asemasta ja oikeuksista (L 785/1992, jäljempänä potilaslaki) sääte-

lee terveyspalveluihin liittyviä oikeuksia. Suomen väestön seksuaali- ja lisääntymister-

veyden tila on tilastollisesti hyvä kansainvälisestikin vertailtuna. Kunnan kansanterve-

ystyöhön kuuluvat terveysneuvonta, raskauden ehkäisyneuvonta sekä yleiset terveystar-

kastukset. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa todetaan, 

että seksuaalineuvonta kuuluu ehkäisevän terveydenhuollon palveluihin. Koulu- ja 

opiskeluterveydenhuollossa tuetaan nuorten seksuaaliterveyden kehitystä annettujen 

suositusten mukaisesti. Sosiaali- ja terveysministeriön laatusuosituksissa mainitaan, että 

koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa toteutetaan nuoren kehitystason mukaista terveys-

neuvontaa ja ohjausta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 24; Alkio 2008, 8.) 

 

Seksuaalivalistusta pidetään yhtenä tärkeimpänä keinona lisätä nuorten seksuaalikasva-

tusta. Seksuaalivalistusta voi olla esimerkiksi koulussa nuorille jaetut esitteet ja seksu-

aalineuvonnat. Suomessa on merkittäviä alueellisia eroja seksuaaliterveyden edistämi-

sessä. Suomesta puuttuu esimerkiksi kattava ja yhdenmukainen oppimateriaali seksuaa-

literveyden edistämisestä, jota voidaan hyödyntää koulun seksuaaliterveyteen liittyvissä 

asioissa. Yksi keskeisimmistä aiheista kansanterveyden yksilö- ja ryhmäneuvonnassa on 

seksuaaliterveys. Terveydenhoitajan vastaanotolla on tärkeää ottaa huomioon nuorille 

uusien asioiden hämmentävyys. Nuorten seksuaaliterveysasioissa huomioidaan ajanva-

rauksen helppous sekä matala kynnys tulla vastaanotolle. Nuorten asioiden käsittelyyn 

varataan riittävästi aikaa ja nuoret tulee kohdata kokonaisvaltaisesti, heidän itsetuntoaan 

tukien. Nuorilla voi olla vähän aiempaa kokemusta terveyspalveluiden käytöstä, joten 

haastattelemiseen, tutkimiseen ja toimintatapojen selittämiseen tulee varata riittävästi 

aikaa. Terveydenhoitajan tulee käyttäytyä nuoria kohtaan arvostavasti, ammatillisesti ja 

luottamuksellisesti. Nuoria ei tule tuomita, ottaa holhoavaa asennetta, vähätellä tai ali-

arvioida heidän ongelmia. Nuorten itsemääräämisoikeutta tulee kunnioittaa. (Kosunen 

& Ritamo 2004, 85 - 86; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 24; Alkio 2008, 9 - 10.) 
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Seksuaaliterveyden edistäminen kuuluu sairaanhoitajan työhön. Päädyimme tähän ai-

heeseen, koska toisella meistä on kokemusta terveyskeskuksen vastaanotossa työskente-

lystä. Työssä tehdyt käytännön havainnot osoittivat, etteivät monet nuoret tiedä gyneko-

logisen tutkimuksen ja papa-kokeen merkitystä. Kyseisistä asioista nuoret ovat saaneet 

tietoa kouluterveydenhoitajan pitämillä seksuaaliterveyttä käsittelevillä tunneilla. Ter-

volan yläkoulun kouluterveydenhoitajan kanssa käydyn keskustelun perusteella syntyi 

ajatus tehdä opinnäytetyö työelämälähtöisenä projektityönä, jonka aiheena on gyneko-

loginen tutkimus ja papa-koe. 

 

Projektityön tavoitteena oli suunnitella ja laatia opaslehtinen gynekologisesta tutkimuk-

sesta ja papa-kokeesta Tervolan kunnan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Opasleh-

tisen kohderyhmä on yläkoulu- ja lukio-ikäiset tytöt. Opaslehtinen sisältää myös konk-

reettiset tiedot siitä, mihin seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa nuoret voivat ottaa 

yhteyttä Tervolan kunnassa. Opaslehtisen tavoite on lisätä yläkoulu- ja lukio-ikäisten 

tyttöjen tietoutta gynekologisesta tutkimuksesta ja papa-kokeesta. Opaslehtistä tullaan 

hyödyntämään antamalla se kaikille yläkoulu- ja lukio-ikäisille tytöille, jotka osallistu-

vat kouluterveydenhoitajan tunneille tai käyvät terveydenhoitajan vastaanotolla seksu-

aaliterveyteen liittyvissä asioissa. Opasta voidaan hyödyntää myös perhesuunnittelu-

neuvolassa. Aiheemme on ajankohtainen, koska kyseiselle opaslehtiselle oli tarve Ter-

volan koulu- ja opiskelijaterveydenhuollossa. 
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2 NUOREN SEKSUAALITERVEYS 

 
Seksuaaliterveys käsittää seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen ja psyykkisen sekä sosiaa-

lisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin tilan. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää kunnioitta-

vaa ja positiivista asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin. Tärkeä edelly-

tys seksuaaliterveydelle on myös mahdollisuus nautinnolliseen ja turvalliseen seksuaali-

siin kokemuksiin, joihin ei kuulu pakottamista, syrjintää tai väkivaltaa. Nuorilla seksu-

aaliterveys edellyttää erityisesti sitä, että nuoret suhtautuvat itseensä kunnioittavasti ja 

terveesti. Itsensä arvostaminen ja hyvä itsetunto ovat tärkeitä tekijöitä nuorten hyvin-

voinnille. Nuorten tulee saada tietoa seksuaalisuudesta, heidän ikä- ja kehitystasonsa 

mukaisesti. Seksuaalisia oikeuksia toteuttamalla, kunnioittamalla ja suojelemalla voi-

daan kaikkien ihmisten kohdalla saavuttaa ja ylläpitää hyvää seksuaaliterveyttä. (WHO 

2000; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 185; Alkio 2008, 34 - 35; Cacciatore 2011, 21 

- 26.) 

 

 

2.1 Nuoruusikä 

 

Nuoruusikä katsotaan alkavan 10- 12-vuotiaana ja päättyvän henkilön ollessa 18- 22-

vuotias. Nuoruusiän alusta, noin 2-5 vuoden mittainen ajanjakso, käsittää murrosiän eli 

puberteetin. Tuona ajanjaksona nuoret kokevat ensimmäistä kertaa seksuaalisuuteen 

liittyvät asiat omakohtaisesti. Tästä johtuen seksuaalisuuteen liittyvät asiat muuttuvat 

nuorten mielessä kiinnostaviksi, hämmentäviksi ja kiihottaviksi. (Kosunen & Ritamo 

2004, 139 - 140; Rantanen 2004, 46 - 49; Aalberg & Siimes 2007, 15, 67 - 73; Cacciato-

re 2011 21 - 26.) 

 

 Nuoret elävät murrosiässä herkkyysaikaa, jolloin he varjelevat keskeneräistä itseään 

usein luontaisella ujoudella ja arkuudella. Toisinaan nuoret peittävät ujoutensa ja arkuu-

tensa. Käytöksellään ja muun muassa vaatetuksellaan nuoret pyrkivät jäljittelemään 

aikuisuutta. Välttääkseen haavoittumiselta, nuoret antavat kehittyneemmän kuvan itses-

tään, kuin mitä he todellisuudessa ovat. Murrosiässä nuoret tarvitsevat edelleenkin ai-
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kuisten huolenpitoa. (Kosunen 2002, 127; Rantanen 2004, 46 - 49; Nurmi & Ahonen & 

Lyytinen, H & Lyytinen, P & Pulkkinen & Ruoppila 2006, 145; Aalberg & Siimes 

2007, 15, 67 - 73; Cacciatore 2011 21 - 26.) 

 

Nuoruudessa on tärkeää, että nuoret havaitsevat oman identiteettinsä ja saavuttavat itse-

näisyyden. Saavuttaakseen tämän tavoitteen, täytyy nuorten ratkaista ikäkauteensa kuu-

luvat kehitykselliset tehtävät. Ratkaisun tekemiseen nuoret tarvitsevat aikuisen tukea ja 

apua. (Nurmi ym. 2006, 145; Pimenoff 2006, 170 - 171; Aalberg & Siimes 2007, 67 - 

73; Cacciatore 2011, 21 - 26.) 

 

Nuorisopsykiatrian professori Veikko Aalbergin ja lastentautiopin professori Martti 

Siimeksen (2007) mukaan keskeiset nuoruuteen kuuluvat kehitykselliset tehtävät ovat 

itsenäistyminen ja seksuaalisen identiteetin jäsentäminen. Itsenäistyessään nuoret irrot-

tautuvat vanhemmistaan ja heidän antamasta turvasta, sekä perustarpeiden tyydytykses-

tä elämässä. Seksuaalisen identiteetin jäsentämisen edellytyksenä on nuorten selviyty-

minen murrosiästä, jolloin heidän muuttuva kehonkuvansa ja seksuaalisuutensa aiheut-

tavat hämmennystä. Muita kehityksellisiä tehtäviä on nuorten sosiaalisen roolin löyty-

minen ja sen jäsentyminen. Nuorten itsetunnon kehittymiselle on tärkeää, että he koke-

vat olevansa osa sosiaalista yhteisöä. (Rantanen 2004, 46 - 49; Nurmi ym. 2006, 145; 

Aalberg & Siimes 2007, 67 - 72; Väestöliitto 2011a; Cacciatore 2011, 21 - 26.) 

 

Nuoret elävät varsinaista nuoruusikää, ollessaan 15- 17- vuotta. Tuolloin he hallitsevat 

osittain varhaisnuoruuden yllykepaineen ja ovat sisäistäneet muuttuneen ruumiinkuvan-

sa. Keskeistä on hänen oma kehityksensä seksuaalisuudessa ja sen vaikutuksista omiin 

ihmissuhteisiin. Nuoren elämässä tapahtuu jäsentymistä seksuaalisten yllykkeiden osal-

ta ja ne saavat merkityksensä. Yllykkeet ovat tähän saakka olleet sidoksissa naiviin kä-

sityksiin, koska nuorella ei ole ollut käytettävissä muita mielikuvia seksuaalisuudesta. 

Yllykepaine muuttaa nuoret aktiivisiksi ja kaikki seksiin liittyvä kiinnostaa nuorta 

enemmän. Tytöillä seksuaaliset yllykkeet voivat esiintyä tunteina ja unelmina. (Aalberg 

& Siimes 2007, 69 - 73; Väestöliitto 2011a; Cacciatore 2011, 21 - 26.) 

 

Nuoruuden aikana tapahtuva fyysinen kasvu muuttaa kehon omalle sukupuolelle tyypil-

liseen muotoon. Fyysinen kasvu ja fysiologiset ominaisuudet kypsyvät lisääntymisval-

miuteen, johdattaen nuoria kohti aikuisten seksuaalisuutta. Lapsena ajateltu mahdolli-

suus tulla äitinsä kaltaiseksi, alkaa toiveen sijaista vaikuttaa mahdolliselta. Nuoret ky-
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kenevät ottamaan naisen aseman, käytyään mielessään läpi lapsuuden aikaan kuuluneet 

seksuaaliset käsitykset, pelot ja uhat. Keinoina naisen aseman saavuttamiseen nuori voi 

käyttää mielikuvia, itsetyydytystä ja kokeilua. Nuoret voivat tuntea seksuaalisuutensa 

epävarmaksi, kun lapsenomaiset sisällöt aktivoituvat. Tällöin nuorten epävarmuus 

omasta naisellisuudestaan herää. Nuoret saattavat esittää kysymyksiä esimerkiksi siitä, 

kelpaavatko he juuri sellaisena kuin ovat. Myös omaan fyysiseen kehitykseen voi liittyä 

kysymyksiä, kuten ”miksi rintani eivät ole kasvaneet”. Nuoruusiässä mahdollisesti il-

menevät homoseksuaaliset kokeilut voidaan tulkita lähinnä nuorten oman seksuaalisuu-

den etsimiseksi, eikä niinkään alkavana seksuaalisena erilaisuutena. Nuorilla seksuaali-

suuden etsinnässä itsetyydytys on tärkeässä osassa. (Kosunen 2002, 127 - 128; Kajan 

2006, 113; Aalberg & Siimes 2007, 70; Väestöliitto 2011b; Cacciatore 2011, 21 - 26.) 

 

Seksuaalisuuden rakentamisessa keskeisinä tekijöinä ovat omat ikätoverit. Seuruste-

lusuhteiden avulla vahvistetaan omaa minuuttaan ja sen vuoksi seurustelusuhteet ovat-

kin itsekeskeisiä, eli nuori ajattelee vain omaa etuaan. Omaa seksuaalisuuttaan nuori 

testaa esimerkiksi omassa kaveriyhteisössä, koska hän haluaa huomata kelpaako hän 

kehittyvänä naisena. Tähän nuori on valmis käyttämään aikaa ja vaivaa. (Aalberg & 

Siimes 2007, 69 - 70; Väestöliitto 2011b; Cacciatore 2011, 21 - 26.) 

 

 

2.2 Seksuaalikasvatus 

 

Seksuaalisen kehityksen kannalta nuoruus on erityistä aikaa. Tästä syystä seksuaaliter-

veys nuorilla ei ole ainoastaan seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, psyykkisen, sosiaali-

sen ja emotionaalisen hyvinvoinnin tila. Seksuaaliterveyteen on olemassa useita vaikut-

tamiskeinoja, joita ovat muun muassa lainsäädäntö, seksuaalikasvatukseen liittyvät suo-

situkset, ammattilaisten tiedon lisääminen seksuaaliterveydestä, luottamuksellisten pal-

veluiden tarjoaminen nuorille ja toimintamallien kehittäminen. Edellä mainittujen kei-

nojen lisäksi tärkeä keino seksuaaliterveyden edistämisessä ovat myös seksuaalikasva-

tuksen eri menetelmät. (Kontula & Lottes 2000, 22; Alkio 2008, 38 - 39; Cacciatore 

2011, 24 - 26.) 

 

Ihminen tarvitsee seksuaalikasvatusta kaikenikäisenä. Seksuaalikasvatuksen tulee olla 

sidoksissa ikäryhmään, vaikka saman ikäryhmän sisällä nuorten kehitystaso saattaa olla 
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suuri. Iän ja kehitystason lisäksi seksuaalikasvatuksessa tulee huomioida myös nuoren 

sukupuoli ja kulttuuriset sekä uskonnolliset lähtökohdat, koska siten seksuaalikasvatus 

vastaa parhaiten nuorten yksilöllisiä kehitystarpeita. Seksuaalikasvatus on yksi koulun 

pakollisista terveystiedon oppiaineista. (Kontula & Meriläinen 2007, 9; Alkio 2008, 39; 

Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 20.) 

 

Seksuaalikasvatuksen ajatellaan olevan yläkäsite, johon olennaisesti liittyvät seksuaali-

valistus, -neuvonta ja -opetus. Seksuaalivalistuksella tarkoitetaan seksuaalisuuteen liit-

tyvien asioiden käsittelyä joukkoviestinnän keinoin esimerkiksi esitteitä ja tiedotteita 

seksuaaliterveydestä ja sen hoidosta. Seksuaaliopetus pitää sisällään kouluissa tapahtu-

vaa seksuaalisuuteen liittyvien asioiden käsittelyä oppilasryhmissä opetussuunnitelman 

mukaisesti. Seksuaalineuvonta on pienen ryhmän tai kahden keskeinen neuvontatilanne. 

Seksuaalineuvontaa voidaan antaa esimerkiksi kouluterveydenhoitajan vastaanotolla. 

(Kontula & Lottes 2000, 221 - 223; Alkio 2008, 38 - 39; Bildjuschkin & Ruulahti 2008, 

16 - 17.) 

 

Seksuaalikasvatuksella on todettu olevan myönteisiä vaikutuksia raskauden ehkäisyn 

käytössä, mikä on havaittu esimerkiksi nuorten kondomin käytön lisääntymisenä. Sek-

suaalikasvatuksella voidaan edistää nuorten suvaitsevia asenteita seksuaalisuutta ja lä-

himmäisiä kohtaan. Seksuaalineuvonta käsittää vuorovaikutukseen perustuvan ammatil-

lisen asiakas- tai potilastyön. Seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyvät ongelmat ja 

kysymykset ovat keskeisiä alueita seksuaalineuvonnassa. (Kontula & Meriläinen 2007, 

16; Alkio 2008, 38 - 39; Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 16; Cacciatore 2011; 24 - 26.)  

 

Nuorten seksuaaliterveyteen liittyvät tiedot, taidot, asenteet ja seksuaalikasvatus ovat 

tärkeä osa nuorten tapaa käsitellä omaa seksuaalisuuttaan. Seksuaaliterveyden edistämi-

sen tavoitteena on nuorten tukeminen kehittymään aikuiseksi, joka kykenee toimimaan 

vastuullisesti ja omilla ehdoillaan sekä toista osapuolta kunnioittamaan sukupuolisuh-

teissa. Yhtenä osana seksuaaliterveyden tavoitteissa on myös nuoren kyky nauttia omas-

ta seksuaalisuudestaan niin, ettei hän koe turhia pelkoja tai syyllisyydentunnetta koke-

mattomuudesta. Seksuaalikasvatuksesta nuoret saavat sopivaa tietoa omasta seksuaali-

sesta identiteetistään ja minäkuvastaan. Seksuaalikasvatuksessa tulisi korostaa nuorten 

itsemääräämisoikeutta seksuaalisuutta kohtaan ja ymmärrystä omasta kehosta. (Kosu-

nen 2002, 133; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 31 - 36; Alkio 2008, 9 - 10, 38 - 39; 

Cacciatore 2011, 24 - 26.) 
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Nuorten tulisi saada neuvoja ja apua seksuaalisuutta koskeviin asioihin ja kysymyksiin 

mahdollisimman helposti ja luottamuksellisesti lähipalveluna tarjottuna. Lähipalvelulla 

tarkoitetaan julkista terveydenhuoltoa, josta vastaa kunta tai kuntayhtymä. Vastaanotto-

ajan varaus terveydenhuoltoon tulisi olla vaivatonta, jolloin kynnys vastaanotolle ha-

keutumiseen olisi mahdollisimman helppoa. Vastaanottoajan tulisi olla riittävän pitkä 

nuoren kohtaamiseen. Nuori tulee kohdata vastaanotolla kokonaisvaltaisesti ja nuoren 

itsetuntoaan tukien. (Kosunen 2002, 133; Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 31 - 36; 

Alkio 2008, 9 - 10, 38 - 39; Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 16 - 21; Cacciatore 2011, 

24 - 26.) 

 

Seksuaalikasvattajina nuoren elämässä toimivat vanhempien lisäksi myös muut läheiset 

sekä opettajat ja jopa harrastusvalmentajat, mediaa eri muodoissa unohtamatta. Harras-

tuksissa voi nuoren ja aikuisen välille syntyä luottamuksellinen ja turvallinen aikuissuh-

de, joissa keskustelut perustuvat nuoren omaan haluun ja vapaaehtoisuuteen. Aikuisilla 

on vastuu ja velvollisuus suojella lasta ylimääräiseltä ja turhalta tiedolta seksuaalisuu-

teen liittyen. Mitä nuorempi lapsi, sitä enemmän hän tarvitsee suojelua. Mitä vanhempi 

tai kypsempi lapsi on, sitä suurempi on hänen itsemääräämisoikeutensa. Koulu- ja opis-

keluterveydenhuollolla on keskeinen merkitys seksuaalineuvonnassa. Laadukkaalla sek-

suaalikasvatuksella voidaan vaikuttaa nuorten valintoihin riskinottoa vähentävästi sekä 

vähentää syrjimistä ja kiusaamista esimerkiksi koulussa. (Cacciatore & Korteniemi- 

Poikela 2010, 162 - 163; Cacciatore 2011, 24 - 26.) 

 

Koulun seksuaalikasvatus ei yksin riitä, vaan nuori tarvitsee myös elämäntaitojen opet-

telua kasvaessaan aikuiseksi. Kasvattajien rinnalla nuoret opettelevat asioita perheestä, 

ystävyydestä ja ihmissuhteista. Aikanaan nuoret tulevat tarvitsemaan näitä taitoja myös 

seurustelu- ja parisuhteessa. Seksuaalikasvatuksessa on huomioitava myös yhteiskunnan 

monikulttuuristuminen. Maahanmuuttajataustaisten nuorten erilaiset lähtökohdat ovat 

tulevaisuuden haasteita kodin ja koulun yhteistyölle. Nuorten erilaiset lähtökohdat luo-

vat haasteita myös seksuaalikasvatuksen sisällölle ja toteutukselle. Nuoresta vastaavan 

aikuisen on voitava vaikuttaa seksuaalikasvatuksen sisältöön. (Sosiaali- ja terveysminis-

teriö 2007, 31 - 37; Alkio 2008, 39; Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 20 - 21.) 

 

Lisääntymisterveydestä on alettu puhua 1980-luvulta alkaen. Lisääntymisterveyden 

edistämisen tehtäviä on muun muassa sukupuolitautien torjunta, raskauden ehkäisy, 
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äitiyshuolto ja raskausajan lääkärintarkastukset, sekä ultraäänitutkimukset, hedelmättö-

myysongelmien hoito ja erityiskoulutusta edellyttävä seksuaalineuvonta. Lisääntymis-

terveyden tavoitteena on lisätä naisten ja lasten arvoa ja näkyvyyttä yhteiskunnassa. 

Lisääntymisterveyden mittareita ovat yleinen hedelmällisyysluku, ensisynnyttäjien ikä, 

synnyttäneiden sairaalassaoloaika, imettämisen kesto ja yleisyys, äitien ja vauvojen 

kuolleisuus- ja sairastuvuusluvut, ehkäisyn käyttö, aborttien määrät eri ikäisillä sekä 

suunnittelemattomien raskauksien määrät. (Kontula & Lottes 2000, 67; Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2007, 52 - 54; Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 15 - 16.) 

 

Lisääntymisterveyden edistäminen toteutetaan ensisijaisesti perusterveydenhuollossa. 

Terveyskeskukset tarjoavat perhesuunnitteluneuvontaa osana yleistä, valtion tukemaa 

perusterveydenhuollon palvelua. Nuorten lisääntymisterveyspalvelut on tärkeää järjes-

tää lähipalveluina. Helppo pääsy vastaanotolle on nuoren raskauden ehkäisyn käytön 

tärkeimpiä edellytyksiä. Palvelua olisi kuitenkin hyvä järjestää mahdollisuuksien mu-

kaan nuorisopalveluna tai nuorisoneuvolan muodossa. Nuorten kanssa työskentely vaa-

tii omaa erityisosaamistaan. (Kontula & Lottes 2000, 67; Sosiaali- ja terveysministeriö 

2007, 52 - 54; Bildjuschkin & Ruuhilahti 2008, 15 - 16.) 

 

 

2.3 Terveyden edistäminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 

 

Terveydenhoitajan tehtävänä on tukea nuorten kasvua ja kehitystä. Työnkuvaan kuuluu 

nuorille tehtävät terveystarkastukset, avovastaanoton pitäminen, rokotusten antaminen 

ja terveyskasvatus. Avovastaanotto koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa on terveyden-

hoitajan arkisin pitämää vastaanottoa, johon nuori voi hakeutua oma-aloitteisesti.  Kou-

luterveydenhoitajan työ käsittää pääsääntöisesti ennaltaehkäisevää terveydenhoitotyötä, 

johon nuorten ohjaaminen olennaisesti liittyy. (Marcum & Ridenour & Shaff & Ham-

mons & Taylor 2002, 112; Strid & Terho & Ala-Laurila & Oksman & Onnia & Weste-

ren 2002, 146 - 149; Kyngäs & Kukkurainen & Mäkeläinen 2005, 12.) 

 

Nuorten ohjaaminen on osa kouluterveydenhoitajan ammatillista toimintaa ja sitä ohjaa 

terveydenhuollon eettiset periaatteet. Ohjaukseen vaikuttavat monet eri tekijät, jotka 

voivat joko edistää ohjausta tai heikentää sitä, esimerkiksi rauhaton työskentelytila. Pro-
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sessina ohjaus on vuorovaikutuksellista. Ohjauksen tavoitteena on tukea nuoria huoleh-

timaan omasta terveydestään. Nuoria tuetaan myös tekemään terveyteensä liittyviä pää-

töksiä ja kantamaan vastuunsa tekemistään päätöksistä. Käytännössä nuorten ohjauk-

seksi tulkitaan tilanne, jossa nuori ja kouluterveydenhoitaja keskustelevat terveyteen 

liittyvistä asioista tavoitteellisesti. Hyvä ohjaus edellyttää vastavuoroista keskustelua ja 

keskinäistä luottamusta. Kouluterveydenhoitajan tulee olla ammattitaitoinen ja vuoro-

vaikutustaidoiltaan hyvä. (Marcum ym.2002, 112; Kyngäs ym.2005, 12; Kääriäinen 

2007, 106.) 

 

Opiskeluterveydenhuollon tehtävä on edistää opiskeluympäristön terveellisyyttä ja tur-

vallisuutta, opiskelijoiden terveyttä ja opiskelukykyä sekä järjestää opiskelijoille ter-

veyden- ja sairaanhoitopalvelut. Opiskeluterveydenhuollon tarkoitus on omalta osaltaan 

varmistaa koko opiskeluyhteisön hyvinvointia. Tavoitteena on myös lisätä opiskelijan 

elämänhallinnan taitoja fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen terveyden alueella. Näitä 

taitoja ovat esimerkiksi terveysosaaminen ja sosiaaliset taidot. Opiskeluterveydenhuolto 

on kokonaisvaltaista opiskelijoiden työn ja opiskelun huomioon ottavaa toimintaa. 

Opiskeluterveydenhuollossa toimivien täytyy tuntea ja ymmärtää nuoren kehitysvaihei-

ta. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2006, 88 - 95; Kunttu & Laakso 2011, 78 - 79; Kunttu 

& Hämeenaho & Pohjola 2011, 102 - 106; Suhonen & Unkila-Kallio 2011, 110 - 112; 

Kokko 2011, 115 - 116.) 

 

Opiskeluterveydenhuollon keinoina ovat valistus, terveysneuvonta ja ohjaus yksilölli-

sesti ja ryhmässä sekä terveystarkastukset. Opiskeluterveydenhuollon vastaanotoilla 

tarvitaan nuorille kirjallista ja sähköistä materiaalia ajankohtaisista ja tärkeistä asioista. 

Käytetyn terveysaineiston on vastattava kohderyhmän tarpeita. Materiaalin tulee olla 

tarvittaessa tarjolla myös ruotsin- ja englanninkielisenä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 

2006, 88 - 95, 129 - 139; Kunttu & Laakso 2011, 78 - 79; Kunttu & Hämeenaho & Poh-

jola 2011, 102 - 106; Suhonen & Unkila-Kallio 2011, 110 - 112; Kokko 2011, 115 - 

116.) 

 

Terveysneuvonta, itsehoidon ohjaus, terveystarkastukset ja muu ehkäisevä toiminta ovat 

asioita, joihin yksilöllisessä terveyden edistämisessä keskitytään. Perhesuunnittelu on 

nykypäivän konkreettinen esimerkki siitä, kuinka yhteiskuntamme on ajan saatossa 

muokannut palvelujärjestelmiään vastaamaan tarvetta esimerkiksi ei-toivottujen raska-

uksien osalta. Seksuaaliterveyspalvelut opiskeluterveydenhuollossa on suunniteltava 
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niin, että ne tavoittavat nuoret. Seksuaaliterveyspalveluiden tavoitteena on auttaa ja tu-

kea nuoren kehitystä. Seksuaaliterveyspalvelut tulisi järjestää matalan kynnyksen palve-

luna, hyväksyä nuoren seksuaalisuus, suhtautua nuoreen ja hänen kehoonsa asiantunte-

vasti ja kunnioittavasti niin puheen kuin kosketuksen osalta. Hyvä seksuaaliterveys on 

fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja emotionaalisen hyvinvoinnin tila. Opiskelutervey-

denhuollon vastaanotoilla on luontevaa puhua nuorta koskevista asioista. (Sosiaali- ja 

terveysministeriö 2006, 88 - 95, 129 - 139; Kunttu & Laakso 2011, 78 - 79; Kunttu & 

Hämeenaho & Pohjola 2011, 102 - 106; Suhonen & Unkila-Kallio 2011, 110 - 112; 

Kokko 2011, 115 - 116.) 

 

 

2.4 Yläkoulu- ja lukio-ikäisten tyttöjen seksuaaliterveyden edistäminen Tervolan kun-

nan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa 

 

Yläkoulun opetussuunnitelmaan kuuluu terveystiedon tunnit, jotka pitää aiheeseen pe-

rehtynyt opettaja. Terveystiedon tarkoituksena on edistää oppilaiden hyvinvointia, ter-

veyttä ja turvallisuutta tukevaa osaamista. Terveystiedon tunneilla oppilaita opetetaan 

käsittämään terveys fyysisenä, psyykkisenä ja sosiaalisena toimintakykynä. Terveystie-

don opetuksen tavoitteena on kehittää oppilaiden tietoja ja taitoja terveydestä, terveys-

tottumuksista, sairauksista ja elämäntavoista. Tärkeänä tavoitteena on opettaa oppilaille 

valmiuksia ottaa vastuuta omasta terveydestään, sekä valmiuksia edistää omaa ja toisten 

terveyttä. (Opetushallitus 2010.) 

 

Terveystiedon tunteihin sisältyy kouluterveydenhoitajan pitämä tunti seksuaalitervey-

destä. Kouluterveydenhoitaja pitää tuntinsa kahdeksas luokkalaisille oppilaille, mutta 

tarvittaessa voidaan tunti pitää myös yhdeksäs luokkalaisille oppilaille. Tunnin pitämis-

tä yhdeksäs luokkalaisille oppilaille edellyttää yhteistyötä terveystiedon opettajan kans-

sa, koska terveydenhoitaja arvioi hänen kanssaan tunnin tarpeellisuuden. Tarve yhdek-

säs luokkalaisille oppilaille pidettävään tuntiin voi ilmetä esimerkiksi opettajien teke-

mistä havainnoista nuorten muuttuneista seurustelusuhteista, kuten tyttöjen lisääntynyt 

seurustelu itseään huomattavasti vanhempien poikien kanssa. (Mommo 2011.) 

 

Kouluterveydenhoitajan pitämä tunti kahdeksas luokkalaisille sisältää tietoa seurustelus-

ta, sukupuolitaudeista, raskauden ehkäisystä ja niistä henkilöistä, joiden puoleen voi 
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näissä asioissa olla yhteydessä. Seurustelusta puhuessa, terveydenhoitaja korostaa oppi-

laille heidän itsemääräämisoikeutta seksuaalisuutta kohtaan. Seurustelusta ei luoda pe-

lottavaa tai kiellettyä mielikuvaa oppilaille. Oppilaiden tulee ymmärtää, että fyysinen ja 

henkinen seksuaalinen häirintä on kiellettyä ihmissuhteissa ja ettei ketään saa painostaa 

seurusteluun tai seksuaaliseen kanssakäymiseen. (Mommo 2011.) 

 

Tämän hetkisenä haasteena seksuaaliterveyden edistämisessä ovat kouluterveydenhoita-

jan mukaan nuorten asenteet. Nykyään yhä nuoremmat kiirehtivät aloittamaan seuruste-

lusuhteen, johon nuoret liittävät osana myös seksin harrastamisen heti seurustelusuhteen 

aloitettuaan. Suositeltavaa on, että nuoret tutustuisivat kumppaniinsa rauhassa ennen 

seksuaalisia kokemuksia. (Lommi & Luopa & Puusniekka & Roine & Vilkki & Jokela 

& Kinnunen 2011; Mommo 2011; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2011.) 

 

Sukupuolitaudeista kouluterveydenhoitaja kertoo kahdeksas luokkalaisille oppilaille 

muun muassa miten eri sukupuolitaudit tarttuvat ja mitä ne voivat aiheuttaa, sekä kuinka 

sukupuolitautitartuntoja voidaan ehkäistä. Opetustilanteessa kouluterveydenhoitaja voi 

teettää oppilaille harjoituksena kondominkäytön opettelun. Kondominkäytön harjoitte-

lussa on tärkeää, että kondomi osataan asettaa paikalleen oikein päin rullaamalla. Apu-

keinona kondomikäytön harjoittelemiseen voidaan käyttää esimerkiksi tavallista kynää, 

johon kondomi rullataan. Kondomin asettamista on myös tyttöjen hyvä harjoitella. (Al-

kio 2008, 34 - 35; MSD 2009; Mommo 2011.) 

 

Käsiteltäessä raskauden ehkäisyä, kouluterveydenhoitaja kertoo useista käytössä olevis-

ta ehkäisymenetelmistä ja milloin niiden käyttöä on ajankohtaista harkita. Yleisimmät 

käytössä olevat ehkäisymenetelmät ovat ehkäisytabletit ja kondomi. Nuoren hankkiessa 

ehkäisytabletteja tai jotakin muuta ehkäisykeinoa, tekee kouluterveydenhoitaja hänelle 

alkuhaastattelun. Alkuhaastattelussa on tarkoitus selvittää, ettei valitulle ehkäisymene-

telmälle ole olemassa terveydellisiä esteitä. Nuori saa alkuhaastattelun yhteydessä kol-

men kuukauden aloituspakkauksen ehkäisytabletteja, jos hän on ne valinnut raskauden 

ehkäisymenetelmäksi ja terveydellisiä esteitä ehkäisytablettien käytölle ei ole alkuhaas-

tattelussa ilmennyt. Kouluterveydenhoitaja ohjeistaa nuoren varaamaan vastaanottoajan 

kolmen kuukauden päähän ehkäisytablettien käytön aloittamisesta lääkärin vastaanotol-

le gynekologista tutkimusta varten. (Ihme & Rainto 2008, 138 - 139; Mommo 2011; 

Tiitinen 2011a.) 
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Gynekologisesta tutkimuksesta kouluterveydenhoitaja kertoo miksi toimenpide tehdään 

ja kuinka gynekologinen tutkimus konkreettisesti tapahtuu, samalla hän näyttää toimen-

piteessä käytettävät välineet. Kouluterveydenhoitaja kertoo myös pääsääntöisesti gyne-

kologisen toimenpiteen yhteydessä otettavasta papa- näytteestä. (Kosunen 2002, 134 - 

135; Paavonen 2002, 338; Ihme & Rainto 2008, 140 - 141; Mommo 2011; Tiitinen 

2011a.) 

 

Opiskeluterveydenhuoltoa toteuttava terveydenhoitaja toimii yhteistyössä opiskelijoi-

den, opettajien ja kuraattorin kanssa, näin terveydenhoitajalla on ajantasaista tietoa kou-

lussa ilmenevistä asioista. Opiskeluterveydenhuollossa ei pidetä säännöllisesti seksuaa-

literveyden edistämiseen liittyviä tunteja. Kuitenkin aina tarpeen vaatiessa terveyden-

hoitaja pitää opiskelijaryhmille tunnin ajankohtaisista asioista, kuten nuorten keskuu-

dessa lisääntyneistä sukupuolitaudeista.  Pääpaino opiskeluterveydenhuollossa on kui-

tenkin nuorille annettava yksilöllinen neuvonta ja ohjaus terveydenhoitajan vastaanotol-

la. (Mommo 2011.) 

 

 

2.5 Nuoren ensimmäinen gynekologinen tutkimus ja papa-koe Tervolan kunnassa 

 

Gynekologinen tutkimus on ajankohtainen, kun nuori on aloittanut raskaudenehkäisyn 

tai hän on aloittanut aktiivisen sukupuolielämän 1-2 vuotta sitten tai hänellä on gyneko-

logisia vaivoja.  Tuolloin nuori hakeutuu yleensä omalle terveydenhoitajalleen, joka 

tekee esihaastattelun hänen terveydentilastaan ja ohjaa varaamaan vastaanottoajan pe-

rusterveydenhuollon lääkärin vastaanotolle. Ensimmäiseen käyntiin lääkärin vastaan-

otolla on syytä varata riittävästi aikaa. (Kosunen 2002, 134 - 135; Paavonen 2002, 338; 

Alkio 2008, 74 - 75; Ihme & Rainto 2008, 139; Heikinheimo & Suhonen & Lähteenmä-

ki 2011, 154; Mommo 2011; Tiitinen 2011a.)  

 

Gynekologisessa tutkimuksessa potilas haastatellaan ja hänelle tehdään kliininen tutki-

mus. Haastattelu käsittää potilaan esitietojen selvittelyn. Esitiedoissa tulee käydä ilmi 

potilaan fyysinen terveydentila, kuukautisanamneesi ja mahdollinen käytössä oleva ras-

kaudenehkäisy sekä sukuanamneesi, joka käsittää tiedot mahdollisesti suvussa esiinty-

neistä gynekologisista sairauksista. Kliinisellä tutkimuksella tarkoitetaan gynekologista 

sisätutkimusta ja vatsan tunnustelua. Sisätutkimuksen tarkoituksena on selvittää tunnus-
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telemalla kohdun rakenne, koko, liikkuvuus, aristus ja asento sekä munasarjojen raken-

ne. Gynekologisen tutkimuksen tekee lääkäri. (Kosunen & Ritamo 2004, 164 - 165; 

Alkio 2008, 74 - 75; Ihme & Rainto 2008, 139; Nieminen 2011, 268 - 269; Tiitinen 

2011a.) 

 

Gynekologisen sisätutkimuksen yhteydessä voidaan ottaa papa-näyte. Syövän ja sen 

esiasteen diagnosoinnissa on papa-näytteestä saaduilla tuloksilla suuri merkitys. Lisäksi 

papa-näytteestä saadaan tietoa potilaan emättimen bakteerifloorasta ja mahdollisista 

synnytinelinten tulehduksista. (Kosunen & Ritamo 2004, 164 - 165; Nieminen 2011, 

266 - 267; Raudaskoski 2011, 58; Tiitinen 2011b.) 

 

 

3 PROJEKTIN KUVAUS 

 

Projektin elinkaarimalli koostuu kolmesta osasta, joita ovat suunnittelu- ja aloitusvaihe, 

toteuttamisvaihe sekä päättämis- ja arviointivaihe. Projektissa kaikki vaiheet ovat yhtä 

tärkeitä. Suurin työmäärä projektissa keskittyy useimmiten projektin toteuttamisvaihee-

seen. (Ruuska 2008, 18 - 20; Paasivaara & Suhonen & Virtanen 2011, 81 - 82.) 

 

 

3.1 Projektin tarkoitus ja tavoite 

 

Käsitteenä projekti määritellään kestoltaan rajalliseksi ja se on erillään muusta toimin-

nasta sekä ainutkertainen. Projektin tarkoituksena on tietyn päämäärän saavuttaminen 

resursseja ohjaillen. Projekti voidaan määritellä myös joukkona ihmisiä sekä muita re-

sursseja, jotka ovat kokoontuneet väliaikaisesti yhteen tietyn tehtävän suorittamiseksi. 

Projektille luodaan aikataulu sekä budjetti. Onnistunut projekti vaatii suunnittelua ja 

aika- sekä budjettiresursseissa pysymistä. Kaikkiin projektiin osallistuvilta tahoilta tar-

vitaan sitoutumista ja panostusta. Kehittyessään eteenpäin projektista syntyy uusi asia, 

joka jää osaksi normaalia käytäntöä. Projektin lopputuotoksena ei aina ole jokin tuote, 

vaan se voi olla esimerkiksi ratkaisu johonkin ongelmaan. (Karlsson & Marttala 2002, 

11; Paasivaara & Suhonen & Nikkilä 2008, 7 - 8; Ruuska 2008, 18 - 23; Paasivaara ym. 

2011, 81 - 82.) 
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Projektin kohderyhmä tulee miettiä tarkkaan, jotta työn kohdentaminen tapahtuu oikein. 

Projektin tavoitteet tulee selvittää ja miettiä projektin toteutustapa. Määrittelyvaiheen 

jälkeen on vuorossa suunnitteluvaihe, minkä aikana tulee miettiä vaihtoehtoisia toimin-

tasuunnitelmia sekä keinoja projektin toteuttamiseen. Riittävän ajan varaaminen määrit-

telyvaiheeseen on olennaisesti tärkeää. Projektin loppuvaiheeseen kuuluu projektin pää-

tökseen saattaminen. Yleensä tässä vaiheessa työstä tehdään jälkikäteisarviointia ja ar-

vioidaan projektin onnistumista. Projektin elinkaaren eri vaiheet tulisi kuitenkin pystyä 

osoittamaan jokaisesta projektista. (Ruuska 2008, 185 - 188; Kankkunen & Vehviläi-

nen-Julkunen 2010, 64 - 66.) 

 

Projektissa tavoitteen asettaminen on tärkeä osa suunnitteluvaihetta. Tavoitteiden on 

oltava saavutettavissa olevia ja realistisia. Suunnitteluvaiheessa sovitaan projektin aika-

taulu, varataan voimavarat ja resurssit sekä sovitaan pelisäännöistä ja työmenetelmistä, 

joita projektissa käytetään. Näin luodaan projektin elinkaarelle perussuunta. Projektin 

tavoitteiden asettamisessa keskitytään riittävästi rajattuun ongelmaan, jotta sen ratkai-

seminen voidaan suorittaa yhden projektin puitteessa. Parhaimmillaan tavoite on konk-

reettinen ja mitattavissa oleva. Edellytykset projektin onnistumiselle luodaan jo suunnit-

teluvaiheessa. Projektin edetessä on seurattava toiminnan suuntautumista määritettyyn 

tavoitteeseen. (Rissanen 2002, 36; Paasivaara ym. 2008, 123 - 124; Ruuska 2008, 185 - 

188, 208 - 210, 266 - 268.) 

 

Tämän projektityön tavoitteena oli suunnitella ja laatia opaslehtinen gynekologisesta 

tutkimuksesta ja papa-kokeesta Tervolan kunnan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. 

Opaslehtisen kohderyhmä on yläkoulu- ja lukio-ikäiset tytöt. Opaslehtinen sisältää 

myös konkreettiset tiedot siitä, mihin seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa nuoret voi-

vat ottaa yhteyttä Tervolan kunnassa. Opaslehtisen tavoite on lisätä yläkoulu- ja lukio-

ikäisten tyttöjen tietoutta gynekologisesta tutkimuksesta ja papa-kokeesta Opaslehtistä 

tullaan hyödyntämään antamalla se kaikille yläkoulu- ja lukio-ikäisille tytöille, jotka 

osallistuvat kouluterveydenhoitajan tunneille tai käyvät terveydenhoitajan vastaanotolla 

seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa. Opasta voidaan hyödyntää myös perhesuunnitte-

luneuvolassa. 

 

Opaslehtiselle oli selkeä tarve, koska vastaavaa opaslehtistä gynekologisesta tutkimuk-

sesta ja papa-kokeesta ei ollut Tervolan koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa käytössä. 
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Tervolan koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta toivottiin opaslehtistä, joka sisältää ajan-

kohtaiset tiedot gynekologisesta tutkimuksesta ja papa-kokeesta. Oppaaseen toivottiin 

myös konkreettista tietoa siitä, keneen näissä asioissa on hyvä olla yhteyksissä ja heidän 

yhteystietonsa. 

 

 

3.2 Projektin rajaus ja organisaatio 

 

Projektin tehtävän täsmentäminen vaatii aiheen rajaamista. Kaikkea mahdollista ei voi-

da tarkastella projektissa, muutoin valitun aiheen monipuolinen käsittely vaikeutuisi. 

Yksi keino laajan alueen rajaamiseen on perehtyminen aiheeseen liittyviin artikkeleihin, 

tutkimuksiin ja kirjallisuuksiin. Tämän ansiosta on helpompi suunnata oma aihe asian-

mukaisiin kysymyksiin. Aineiston kerääminen on hyvä aloittaa silloin, kun tietää mihin 

kysymyksiin haluaa vastauksia ja mitä keräämällään aineistolla haluaa osoittaa. (Hirs-

järvi & Remes & Sajavaara 2000, 71 - 76; Ruuska 2008, 170.) 

 

Projektin rajaamisvaiheessa sovitaan mitä projektista on tavoitteena syntyä. Laadittu 

kustannusarvio ja aikataulu vaikuttavat suuresti projektin rajaukseen. Väärin rajattua 

projektia on vaikea korjata myöhemmin. Rajaamisessa on suositeltavaa pohtia asioita 

hyvin tarkasti useista eri näkökulmista käsin. Tärkeää on löytää ne perimmäiset tekijät, 

jotka liittyvät omaan työhön ja ovat tärkeitä varsinaisessa lopputuotteessa. Sopivana 

projektin kestona voidaan pitää vuoden kestävää projektia. Projektin keston pitkittyessä 

yli vuodeksi, voi ongelmaksi muodostua oleellisimman tavoitteen kadottaminen. (Ruus-

ka 2008, 125 - 132, 185 - 189; Paasivaara 2008, 17 - 18.) 

 

Projektityön teoreettinen viitekehys rajattiin sisältämään asiat nuoren seksuaalitervey-

destä ja gynekologisesta tutkimuksesta sekä papa-kokeesta. Opaslehtisen sisällön raja-

uksessa huomioimme työelämän edustajien toiveet, joten opaslehtisestä päädyttiin te-

kemään mahdollisimman selkeä ja informatiivinen. Projektityön rajaamisessa oli tärke-

ää muistaa kohderyhmä, jotta opaslehtisen sisältö palvelisi kohderyhmää mahdollisim-

man hyvin. 

 

Projektin aikana rahallisista kuluista vastaavat opinnäytetyön tekijät. Projektin päätyttyä 

Tervolan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon annetaan USB-muistitikku, joka sisältää 
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projektin opaslehtisen gynekologisesta tutkimuksesta ja papa-kokeesta. USB-

muistitikulta kouluterveydenhoitaja voi aina tarvittaessa tulostaa ja päivittää opaslehti-

sen tietoja. 

 

Organisaatiolla tarkoitetaan ihmisten muodostamaa ryhmää, joilla on yhteinen päämäärä 

tavoiteltavana. Organisoinnilla tarkoitetaan tilannetta jolloin päämäärää ei voida saavut-

taa yksin, vaan siihen tarvitaan muiden tahojen apua. Avoimet järjestelmät kuuluvat 

olennaisesti organisaatioihin. Käytännössä avoimet järjestelmät tarkoittavat organisaati-

oiden kykyä vastaanottaa ja tuottaa tietoa. Organisaation tulee toimia vuorovaikutukses-

sa ympäristön kanssa ja sopeuttaa toimintansa muuttuviin tilanteisiin. Projekteissa on 

usein mukana eri organisaatioista heidän asiantuntijoitaan. (Ruuska 2008, 55 - 56; Paa-

sivaara ym.2008, 17- 18.) 

 

Opinnäytetyössämme projektin organisaatioon kuuluvat opinnäytetyön tekijöiden lisäk-

si opinnäytetyön ohjaavat opettajat Pirjo Sonntag ja Aija Lämsä sekä Tervolan koulu-

terveydenhoitaja Arja Mommo ja terveydenhoitaja Riitta Kanto, joka toimii Tervolan 

terveyskeskuksen avohuollon vastaavana osastonhoitajana. 

 

 

3.3 Projektin toteuttaminen ja aikataulutus 

 

Ideamme opinnäytetyöhön heräsi joulukuussa 2009. Toinen meistä havaitsi terveyskes-

kuksen vastaanotossa työskennellessä, että useat nuoret tytöt eivät ymmärrä gynekolo-

gisen tutkimuksen ja papa-kokeen tärkeyttä heidän seksuaaliterveyteen liittyen. Teh-

dyistä havainnoista kävimme keskustelua Tervolan kouluterveydenhoitajan kanssa, joka 

kertoi kuinka hän omassa työssään toteuttaa seksuaaliterveyden edistämistä.  

 

Maaliskuussa 2010 olimme molemmat suorittamassa sairaanhoitaja-opintojen käytän-

nön harjoitteluja neuvoloissa ja kyselimme lisää seksuaaliterveydenedistämisestä omilta 

käytännön harjoittelumme ohjaajiltamme. Erityisen kiinnostuneita olimme kuulemaan 

ohjaajiltamme käytännön kokemuksia siitä, kuinka nuoret tytöt ovat tietoisia gynekolo-

gisesta tutkimuksesta ja papa-kokeesta. Hyvin pian meille selkiytyi käsitys siitä, minkä-

laisen opinnäytetyön tulemme tekemään. Päätös projektityön aiheesta tehtiin yhteistyös-



21 
 
sä Tervolan yläkoulun kouluterveydenhoitajan kanssa, koska projektityömme liittyy 

olennaisesti hänen työhönsä. 

 

Materiaalia aloimme kerätä huhtikuusta 2010 lähtien. Tutustuimme aiheeseen liittyvään 

kirjallisuuteen ja Internet- lähteisiin. Keskustelimme keskenämme opinnäytetyömme 

aiheesta aina koulussa tavatessamme. Projektisuunnitelmaa aloimme kirjoittaa marras-

kuussa 2010. Projektisuunnitelman tekeminen oli mielestämme helppoa, koska meillä 

oli selkeä kuva siitä mikä on aiheemme ja opinnäytetyömme kohderyhmä. Päätimme 

toteuttaa opinnäytetyömme projektityönä, koska se palveli paremmin asettamaamme 

tavoitetta suunnitella ja toteuttaa opaslehtinen. 

 

Helmikuussa 2011 esittelimme aiheemme opinnäytetyösuunnitelma-seminaarissa, jossa 

meitä kehotettiin rajaamaan lisää teoreettista viitekehystä. Päätimme rajata projekti-

työmme aiheesta pois eri raskauden ehkäisykeinot ja sukupuolitaudit. Rajasimme aihet-

tamme ennen yhteydenottoa opinnäytetyömme ohjaaviin opettajiin, koska emme olleet 

saaneet vielä tietoa opinnäytetyömme ohjaajista, mutta halusimme jo työstää aihettam-

me. Teoreettisessä viitekehyksessä päätimme keskittyä ainoastaan yläkoulu- ja lukio-

ikäisten tyttöjen seksuaaliterveyden edistämiseen, johon yhtenä osa-alueena kuuluu gy-

nekologinen tutkimus ja papa-koe. Raskauden ehkäisykeinoista ja sukupuolitaudeista 

kertominen olisi laajentanut opinnäytetyötämme niin, että suunnitellussa aikataulussa 

olisi ollut mahdottomuus pysyä, koska aiheina raskauden ehkäisy ja sukupuolitaudit 

ovat hyvin laajat. 

 

 Ensimmäisessä palaverissa ohjaavien opettajien kanssa esittelimme heille projekti-

suunnitelmamme ja kävimme asiasta keskustelua. Saimme huomata että tekemämme 

projektisuunnitelma oli puutteellinen, johtuen siitä ettei meillä ollut aikaisempaa koke-

musta projektisuunnitelman laatimisesta. Palaverin jälkeen olimme vielä sähköpostitse 

yhteydessä opettajien kanssa. Huomasimme ettemme olleet ohjaavien opettajien kanssa 

täysin samaa mieltä projektityömme viitekehyksestä ja jouduimmekin heille perustele-

maan miksi halusimme käsitellä opinnäytetyössä valitsemiamme asioita. Projektityön 

viitekehyksestä päästiin kuitenkin yhteisymmärrykseen kun palasimme siihen ratkaise-

vaan kysymykseen, eli mistä tarpeesta tämä opinnäytetyö sai alkunsa.  
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Aloimme kirjoittaa projektisuunnitelmaamme kokonaan uusiksi. Emme antaneet alku-

vaikeuksien lannistaa mieltämme, vaan teimme keskinäisen työnjaon ja aloimme jälleen 

työstää aihettamme. Motivaatio työn tekemiselle oli suuri, koska tarve projektityömme 

aiheelle tuli käytännön työstä. 

 

Aikataulun suunnittelussa pyrimme olemaan realistisia. Tavoitteemme oli että projekti-

työmme valmistuisi joulukuussa 2011. Aikatauluja jouduimme myöhemmin muutta-

maan muuttuneiden elämäntilanteiden ja muun muassa opintojen käytännön harjoitte-

luiden vuoksi, joten asetimme uudeksi tavoitteeksi, että projektityömme kirjallinen 

osuus valmistuisi helmikuussa 2012 ja opaslehtinen maaliskuussa 2012. Teoriaosaa kir-

joitimme kumpikin omilla tahoillamme, jonka jälkeen lähetimme aina tekstin toiselle 

sähköpostitse arvioitavaksi ja kävimme asiasta pitkiä puhelinkeskusteluja. Opaslehtistä 

työstimme yhdessä koulussa ja kotona. 

 

Projektisuunnitelman laatimisen vaiheessa tapasimme ohjaavat opettajat kolme kertaa. 

Valmiin projektisuunnitelman opettajat hyväksyivät 9.12.2011. Esittelimme projekti-

suunnitelman työelämän edustajalle, terveydenhoitaja Riitta Kannolle 12.3.2011 ja yh-

teistyösopimus allekirjoitettiin 13.12.2011 (kuvio1). Projektityön teoreettista osuutta 

kirjoittaessamme saimme useita kertoja opinnäytetyöohjausta projektityömme ohjaavil-

ta opettajilta. Useilla opinnäytetyön ohjauskerroilla halusimme varmistaa että teoriam-

me pysyy viitekehyksessä. 
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Kuvio 1.Projektin kulku 

 

 

3.4 Opaslehtisen toteutus 

 

Opaslehtisen suunnittelun aloitimme tammikuussa 2011. Rajasimme opaslehtisen sisäl-

tämään vastaukset niihin kysymyksiin, mitä asioita nuorten on hyvä tietää gynekologi-

sesta tutkimuksesta ja papa-kokeesta (kuvio 2). Suunnittelun alkuvaiheessa kysyimme 

toiveita opaslehtisen sisällöstä ja ulkonäöstä kouluterveydenhoitaja Arja Mommolta ja 

terveydenhoitaja Riitta Kannolta Tervolan koulu- ja opiskeluterveydenhuollosta. Opas-

lehtisen toivottiin olevan A4-kokoisella paperilla, jotta se on helposti tulostettavissa ja 

siten myös kustannukseltaan pieni verrattuna esimerkiksi mainostoimistolta tilattuihin 

opaslehtisiin. Pituudeltaan opaslehtisen toivottiin olevan korkeintaan viisi A4-kokoista 

paperia. Opaslehtiseen haluttiin lisäksi tiedot siitä keneen nuoret voivat olla yhteydessä 

seksuaaliterveyteen liittyvissä asioissa Tervolan kunnassa, koska paikkakunnalla opis-

kelee myös muilta paikkakunnilta muuttaneita opiskelijoita. Opaslehtisen teimme Mic-

rosoft Office Word 2007-ohjelmalla. 
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Kuvio 2.Opaslehtisen sisältämät kysymykset 

 

Opaslehtisen haluttiin olevan mahdollisimman selkeä ja informatiivinen. Opaslehtisessä 

olevassa kappaleessa, jossa kerrotaan papa-näytteen ottamisesta, haluttiin asiaa havain-

nollistaa myös kuvalla. Opaslehtiseen laitettiin piirros kohdun anatomiasta, jonka piirsi 

Jenna Raatikainen (kuva 1). 

1. Emätin 

2. Ulompi kohdunsuu 

3. Kohdunnapukka 

4. Kohdunkaulakanava 

5. Sisempi kohdunsuu 

6. Kohtulihas 

7. Kohtuontelo 

8. Kohdun limakalvo 

9. Kohdunpohja 

 

 

 

 

Kuva 1. Kohtu (Piirros Jenna Raatikainen©) 
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Kävimme yhdessä opaslehtisen läpi erityisen tarkkaan keskenämme, jotta työssämme 

tulee esiintymään kaikki tarpeellinen tieto. Kysyimme opaslehtisestä useita kertoja pa-

lautetta kouluterveydenhoitaja Arja Mommolta ja terveydenhoitaja Riitta Kannolta. 

Opaslehtisestä saadun palautteen perusteella jouduimme muuttamaan vain muutamien 

tekstikappaleiden paikkoja ja sanamuotoja. Opaslehtisen luki myös Tervolan terveys-

keskuksen johtava lääkäri, jonka palautteen perusteella muokkasimme opaslehtisen lo-

pullinen version. Tervolan terveyskeskuksen johtava lääkäri hyväksyi tekemämme 

opaslehtisen koulu- ja opiskeluterveydenhuollon käyttöön 16.4.2012. 

 

 

3.5 Luotettavuus ja eettisyys 

 

Tässä projektityössä päädyimme aiheeseen, joka on terveydenhuollon kannalta ja yh-

teiskunnallisesti aina ajankohtainen aihe. Projektimme luotettavuuden arvioinnissa tar-

kastelimme uskottavuutta ja sitä kuinka totuudenmukaista tietoa olimme kyenneet tuot-

tamaan. 

 

Projektityössämme käytettiin monipuolisesti erilaisia lähteitä liittyen nuorten seksuaali-

suuteen, seksuaaliterveyden edistämiseen, lisääntymisterveyteen ja projektityöhön. 

Käyttämämme lähteet valitsimme julkaisuvuoden perusteella, niin että käytettävät läh-

teet olivat enintään kymmenen vuotta vanhoja.  

 

Projektissa pyrittiin virheettömyyteen ja luotettavuuteen, jotta projektissa ei esiintyisi 

asiavirheitä. Projektityön kaikissa vaiheissa on tärkeää olla rehellinen. Tekstimme on 

selkeää ja totuudenmukaista, joka lisää luotettavuuden tuntua. Projektimme luotetta-

vuutta lisää myös se, että toteutimme työmme kahdestaan. Olemme voineet tutustua 

aineistoon laajasti ja tulkita asioita erinäkökulmista ja hyödyntää sitä työssämme. 
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Eettisyys on osa projektin laatua. Eettisyys on otettu huomioon käsiteltäessä aineistoa 

luottamuksellisesti projektin eri vaiheissa. Aineistoa käsiteltäessä ei ole syyllistytty pla-

gioimiseen. Jokainen käyttämämme lähde on merkitty lähdeluetteloon, joten projekti-

työtämme lukevan on mahdollista tarkistaa käyttämiemme lähteiden alkuperän. Projek-

tityössämme käyttämä kuva kohdusta, on julkaistu piirtäjän luvalla ja projektityössä 

olevat kuviot on itse suunnittelemiamme. 

  

Tänä päivänä nuoret viettävät paljon aikaa Internetin parissa ja etsivät sieltä vastauksia 

kysymyksiinsä. Internet ja media luovat omat haasteensa koulu- ja opiskelijaterveyden-

hoitajien työhön nuorten seksuaaliterveyden edistämisessä. Internetistä saatu tieto ei 

aina ole totuudenmukaista ja tutkittua. Opaslehtisemme tavoitteena oli tavoittaa yläkou-

lu- ja lukioikäiset tytöt ja tarjota heille luotettavaa ja ajantasaista tietoa papa-näytteestä 

ja gynekologisesta tutkimuksesta. Opaslehtinen sisältää luotettavia kirjallisuus- ja Inter-

net-lähteitä seksuaaliterveyden edistämisestä. Projektimme vahvisti käsitystämme nuor-

ten seksuaaliterveyden merkityksestä koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa. 

 

 Seksuaaliterveyden edistämisestä löytyi runsaasti eri lähteitä, joten jouduimme rajaa-

maan materiaalia pysyäksemme alkuperäisessä aiheessa. Projektin aikana mielessämme 

heräsi useita kysymyksiä, kuten saavatko nuoret riittävästi tukea ja ohjausta seksuaali-

terveyden edistämiseen Suomessa? Huomioidaanko nuorten yksilöllisyys ja kehitystaso 

käytännössä asianmukaisesti? Edellä mainittuihin kysymyksiin emme saaneet yksiselit-

teistä vastausta, koska käytännöt vaihtelevat kunnittain. Tervolan koulu- ja opiskeluter-

veydenhuollossa ei ole ollut aikaisemmin ajankohtaista opaslehtistä nuorille tytöille 

gynekologisesta tutkimuksesta ja papa-kokeesta. Projektimme tuotoksena valmistunut 

opaslehtinen oli tarpeellinen tukemaan nuorten tyttöjen seksuaaliterveyden edistämistä. 

Opaslehtisen toteutuksessa huomioitiin kohderyhmä ja heidän ikätasonsa. 

 

 

3.6 Projektin arviointi  

 
Projekti katsotaan päättyneeksi silloin kun kaikki tehtävät on saatu päätökseen. Tärkein-

tä on saada projektin merkityksestä mahdollisimman luotettava käsitys. Projektissa on 

hyvä käyttää ulkopuolista arviointia silloin kun halutaan siitä puolueeton käsitys. (Paa-

sivaara ym. 2008, 141 - 145.) 
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Projektityömme teoreettista osuutta ovat lukeneet puolisomme ja useat ystävämme sekä 

ohjaavat opettajat. Kaikilta henkilöiltä, jotka ovat työtämme lukeneet, on pyydetty an-

tamaan rehellistä palautetta ja sitä olemme myös saaneet. Projektityön tuotoksena oli 

opaslehtinen Tervolan kunnan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Projektityömme 

valmistui lähes suunnitelmien mukaisesti, aikataulujen yhteensovittaminen oli välillä 

hankalaa. Olisimme voineet organisoida työn tekemisen paremmin, kun asuimme vielä 

eri paikkakunnillakin. Projektityön tekemisestä opittiin se, että aikataulujen ja tavoittei-

den laatiminen on hyvin tärkeää. Projektimme edetessä kävimme paljon puhelin- ja 

sähköpostikeskusteluja. Pohdimme mielenkiinnolla aihettamme, ajoittain syvällisesti 

erinäkökulmista, mutta hyvässä yhteisymmärryksessä. Työtä työstimme lähinnä erik-

seen, mutta ajoittain tapasimme asioiden yhteensovittamisen merkeissä.  

 

Projektityöhön osallistuminen oli mielenkiintoinen, kehittävä mutta haastava oppimis-

kokonaisuus. Projektityön valmiiksi saattaminen oli aikaa vievää ja työlästä, sillä tutkit-

tua tietoa aiheesta oli runsaasti ja kirjallisuutta piti karsia reilusti pysyäkseen alkuperäi-

sessä suunnitelmassa. Projektityö eteni vaikeuksista huolimatta ja olemme tyytyväisiä 

lopputulokseen. Saimme hyvin valmiuksia projektityöskentelyyn tiimissä tulevaisuutta 

ajatellen. Projektityötä tehdessä saimme valtavasti uutta tietoa ja vanha tietomme syven-

tyi työmme edetessä. Voimme todeta, että opinnäytetyömme kehitti ammatillista kasvu-

amme tulevina sairaanhoitajina. 

 

 

4 POHDINTA 

 

Seksuaaliterveyden edistäminen tukee nuorta omaksumaan terveellisen ja turvallisen 

asenteen seksuaalisuutta kohtaan. Nuorena opitut asenteet seksuaalisuuteen liittyvissä 

asioissa tukevat nuorta aikuisiän ihmissuhteissa ja seksuaalielämässä. Seksuaalitervey-

den edistämisellä on mahdollista saavuttaa terve mielikuva seksuaalisuudesta ja siihen 

liittyvissä asioissa. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon tehtävänä on omalta osaltaan 

edistää nuorten terveyttä sekä tervettä kasvua ja kehitystä. Näin luodaan pohja terveelle 

aikuisuudelle. Koulu- ja opiskeluterveydenhuollon yhteistyökumppaneita ovat van-

hemmat, luokanopettajat, erityistyöntekijät ja erikoissairaanhoidon työntekijät. Seksuaa-



28 
 
literveyskasvatuksen menetelmät terveydenhoitajilla ovat yksilö- ja yhteisökohtainen 

neuvonta ja luokkakohtaiset oppitunnit.  

 

Projektityömme niin sanottuna punaisena lankana oli halu tukea nuorten tietämystä sek-

suaaliterveydestä. Projektimme tuotoksena teimme opaslehtisen Tervolan kunnan kou-

lu- ja opiskeluterveydenhuoltoon. Opaslehtinen on suunnattu yläkoulu- ja lukio-ikäisille 

tytöille gynekologisesta tutkimuksesta ja papa-kokeesta. Opaslehtisessä huomioitiin 

kohderyhmä ja nuorten kehitystaso. Opaslehtisen sisällön on tärkeää vastata nuorten 

tarpeisiin ja mielenkiinnon kohteisiin, silloin he ovat vastaanottavaisempia, omaksuvat 

tiedon paremmin ja seksuaaliterveyden edistäminen on tuloksekasta.  

 

Sairaanhoitajien työhön kuuluu oleellisesti terveyden edistäminen, siksi on tärkeää että 

sairaanhoitajat osaavat käyttää tutkittua tietoja ja erityisesti arvioida tiedon luotettavuut-

ta. Toimiessamme potilaiden ja asiakkaiden kanssa on eettisesti oikein hoitaa ja ohjata 

heitä tutkittuun tietoon perustuen. Tutkittu tieto luo sairaanhoitajien työlle perustan, 

johon nojaten voimme toteuttaa sairaanhoitajan työtä. 

 

 Projektityötä tehdessä olemme oppineet suhtautumaan kriittisesti olemassa olevaan 

tietoon ja käyneet keskenämme mielenkiintoisia keskusteluja projektityömme aiheesta. 

Olemme huomanneet että sairaanhoitajan-identiteettimme on kasvanut tämän projektin 

myötä.  

 

Projektia tehdessämme mietimme, että tärkeänä kehittämishaasteena tulevaisuudessa 

voisi olla kouluterveydenhuollon ja kodin välisen yhteistyön kehittäminen paremmaksi. 

Näin nuoret saisivat kokonaisvaltaisen ja monipuolisen tuen seksuaalisuuteen liittyvissä 

asioissa. Seksuaaliterveyden edistäminen nuorten kohdalla on mielestämme tärkeää, 

sillä ihmisen seksuaalinen hyvinvointi vaikuttaa kokonaisvaltaisesti sekä yksilön että 

yhteiskunnan terveyteen. 

 

Jatkotutkimushaasteena aiheestamme voisi olla tutkimus siitä, kuinka opaslehtisemme 

on palvellut Tervolan koulu- ja opiskeluterveydenhuoltoa. Muita mieleemme tulleita 

jatkotutkimushaasteita ovat nuorten kokemukset heille annetusta seksuaaliterveyden-

edistämisen materiaalista, sekä heidän kokemukset siitä, onko nykypäivän seksuaaliter-

veyden tukeminen terveydenhuollossa riittävää. 
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Toivomme, että opinnäytetyömme avulla olisimme omalta osaltamme voineet vaikuttaa 

Tervolan kunnan nuorten tyttöjen seksuaaliterveyden edistämiseen.
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