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Kenelle ja mihin tarkoitukseen tämä
aineisto on tarkoitettu?

Tämä opetusmateriaali on tarkoitettu käytettäväk-
si aikuisten maahanmuuttajien kotoutumiskoulu-
tuksessa. aineisto sisältää ohjaajan oppaan sekä 
valmiiksi suunniteltuja oppitunteja viiteen eri tasa-
arvoon ja seksuaalisuuteen liittyvästä aihealueesta. 

Opetuskokonaisuuden tavoitteena on antaa oppi-
laille käsitys seksuaaliterveyteen, tasa-arvoon ja 
sukupuolirooleihin liittyvistä aiheista. Tarkoitukse-
na on myös opettaa seksuaalisuuteen ja seksuaa-
li- ja lisääntymisterveyteen liittyvää suomenkielistä 
sanastoa sekä tiedottaa tahoista, joihin voi hakeu-
tua terveys- ja ihmissuhdeongelmissa.

ennen opetusta

ennen aineiston käyttämistä opetustarkoitukseen 
on tärkeää, että luet koko tämän oppaan huolelli-
sesti läpi. lisäksi käy läpi tuntien diat ja niihin lii-
tetyt muistiinpanot. jos tunnet olosi epävarmaksi 
jonkun aiheen suhteen, etsi siitä lisätietoa jo ennen 
tunnin pitämistä. näin saat varmuutta opetukseen. 
sinun ei kuitenkaan tarvitse olla seksuaalitervey-
den tai tasa-arvokysymysten asiantuntija, riittää, 
että annat opiskelijoille käsityksen siitä, että näistä 
aiheista voi ja saa keskustella. 

Voit aina pyytää asiantuntijan oppitunnille esimer-
kiksi terveydenhoitajan, lääkärin tai erityisasian-
tuntijan alan järjestöistä. Tällöin on kuitenkin tärke-
ää, että pysyt luokassa asiantuntijan puheenvuoron 
ajan, että voit jatkossa vastata aiheen herättämiin 
kysymyksiin.

aineisto sisältää väli- ja kotitehtäviä. Voit muokata 
niitä vastaamaan omaa opetustyyliäsi ja ryhmäsi 
tarpeita. Tehtävät ovat esimerkkejä siitä, miten ai-
heita voi lähestyä. 

jokainen kokonaisuus sisältää myös sanaston, joka 
on hyvä jakaa opiskelijoille ja käydä läpi huolellisesti 
heidän kanssaan. Tarkoitus on, että opiskelijat ym-
märtävät myös sanojen kulttuurisen merkityksen. 

suosittelemme, että jaat tuntien jälkeen opiskeli-
joille yhteystietolistan auttaviin tahoihin. näin var-
mistat sen, että opiskelijat voivat halutessaan hakea 
apua. Kun yhteystietolomakkeet jaetaan kaikille, 
varmistetaan se, että kukaan ei joudu erikseen ky-
selemään auttavia tahoja tai leimaannu kirjoittaes-
saan yhteystietoja esimerkiksi taululta muistiin. 

lähtökohdat

suomen maahanmuuttopolitiikan perustavoitteena 
on maahanmuuttajien kotoutuminen suomalaiseen 
yhteiskuntaan. Kotoutumiskoulutuksen tehtävänä 
on edistää ja tukea aikuisten maahanmuuttajien 
kotoutumista antamalla heille sellaiset tiedolliset 
ja taidolliset valmiudet, että he pystyvät tekemään 
omaa elämäänsä ja mahdollisen perheensä elämää 
koskevia suunnitelmia ja valintoja, toimimaan ak-
tiivisesti suomalaisen yhteiskunnan täysvaltaisina 
jäseninä.

Kotoutumiskoulutuksen tehtävänä on lisätä maa-
hanmuuttajan mahdollisuuksia hakeutua tasaver-
taiseen vuorovaikutukseen suomalaisten kanssa. 
Kotoutumiskoulutuksen tavoitteena on antaa ai-
kuiselle maahanmuuttajalle tarvittavat kielelliset, 
yhteiskunnalliset, kulttuuriset ja elämänhallintaan 
liittyvät valmiudet, joiden avulla hän pystyy selviy-
tymään jokapäiväisen elämän tilanteissa uudessa 
ympäristössään.

yhteiskunnan täysvaltaisena jäsenenä toimimista 
helpottaa huomattavasti se, että tuntee yhteiskun-
nan seksuaalisuuteen ja sukupuolirooleihin liittyviä 
normeja ja tapoja. ymmärrys vähentää turhia vää-
rinkäsityksiä ja yhteentörmäyksiä sekä helpottaa 
toimimista suomalaisessa ympäristössä. lisäksi 
seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen liittyvän 
sanaston hallitseminen ja erilaisiin palvelutahoihin 
tutustuminen auttaa edistämään terveyttä ja hyvin-
vointia. 

seksuaaliterveyteen ja seksuaalisuuteen liittyvän 
tarpeeksi kattavan tiedon saaminen on monissa 
kansainvälissä sopimuksissa määritelty ihmisoi-
keus. Oikean tiedon saaminen takaa myös yksilön 
mahdollisuuden tehdä itselle positiivisia valintoja ja 
ennaltaehkäistä ongelmia. 



Käyttämiämme avainkäsitteitä

seksuaalisuuden, seksuaaliterveyden ja seksuaali-
oikeuksien käsitteitä tulkitaan jossakin määrin eri 
tavoin eri maissa ja kulttuureissa. Käytämme tässä 
koulutusaineistossa sanoja Maailman terveysjär-
jestö WHO:n määritelmien mukaisesti.

seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kai-
kissa elämän vaiheissa, ja se käsittää sukupuolen, 
sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaa-
lisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, suku-
puolisuhteet ja lisääntymisen. 

seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden il-
menemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, 
uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaa-
lisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaik-
ka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä 
ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä 
kaikkia. Biologiset, psykologiset sosiaaliset, talou-
delliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, 
uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat vuo-
rovaikutuksessa seksuaalisuuteen.T ämä määritel-
mä on varsin käyttökelpoinen monista syistä. siinä 
korostetaan, että seksuaalisuus on keskeinen osa 
ihmisenä olemista; seksuaalisuus ei rajoitu mihin-
kään ikäryhmään, se liittyy läheisesti sukupuoleen, 
se käsittää eri seksuaaliset suuntaukset ja on kä-
sitteenä paljon laajempi kuin lisääntyminen. Määri-
telmässä selvennetään myös, että seksuaalisuus on 
enemmän kuin pelkkää käyttäytymistä ja että se voi 
vaihdella suuresti siihen vaikuttavien eri tekijöiden 
mukaan. 

seksuaalioikeuksiin sisältyvät ihmisoikeudet, jot-
ka on tunnustettu kansallisissa lainsäädännöissä, 
kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa ja muis-
sa asiakirjoissa. 

ne pitävät sisällään kaikkien ihmisten oikeuden – 
ilman pakottamista, riistoa ja väkivaltaa. 

•	 parhaaseen saavutettavissa olevaan seksuaali-
terveyden tilaan, mikä käsittää myös mahdolli-
suuden käyttää seksuaali- ja lisääntymistervey-
teen liittyviä terveydenhoito¬palveluja 

•	 hakea, saada ja levittää seksuaalisuuteen liitty-
vää tietoa 

•	 seksuaalikasvatukseen 
•	 kehon koskemattomuuden kunnioittamiseen 
•	 kumppanin valintaan
•	 päättää omasta aktiivisuudestaan 
•	 yhteiseen tahtoon perustuviin seksuaalisiin 

suhteisiin 
•	 yhteiseen tahtoon perustuvaan avioliittoon 

•	 päättää, haluaako yleensä ja milloin haluaa 
hankkia lapsia 

•	 tavoitella tyydyttävää, turvallista ja nautinnol-
lista seksielämää. 

•	 ihmisoikeuksien vastuullinen toteuttami-
nen edellyttää sitä, että jokainen ihminen 
kunni¬oittaa muiden oikeuksia.

seksuaaliterveys on WHO:n määritelmän mukaan 
laaja fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaa-
lisen hyvinvoinnin tila suhteessa seksuaalisuuteen. 
se ei ole pelkästään sairauden tai vajaatoiminnan 
poissaoloa. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää po-
sitiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuu-
teen ja sisältää halutessaan mahdollisuuden nau-
tinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin 
vapaana pakottamisesta, riistosta ja väkivallasta. 
jotta hyvä seksuaaliterveys voidaan saavuttaa ja yl-
läpitää, kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksia tulee 
kunnioittaa ja suojata. 

Maahanmuuttajien seksuaaliterveys

Maahan muuttaneet naiset, miehet ja lapset ovat 
heterogeeninen ryhmä. Mukana on hyvin erilai-
sista sosioekonomisista taustoista tulevia ihmisiä, 
niin lukutaidottomia kuin erityisalojen asiantunti-
joita, eri-ikäisiä ja erilaisissa perhesuhteissa eläviä 
henkilöitä. Kaikki muuttajat joutuvat kuitenkin koh-
taamaan taustastaan ja asemastaan riippumatta 
tiettyjä maasta toiseen muuttoon liittyviä paineita 
seksuaaliterveydestä huolehtimiselle. Kulttuuri-
tausta tai etninen ryhmä on vain yksi terveydenti-
laan ja seksuaaliseen hyvinvointiin vaikuttavista 
seikoista. riippumatta lähtömaasta, muuton tavas-
ta tai perhesuhteista, muuttaminen maasta toiseen 
itsessään vaikuttaa ihmisen mahdollisuuksiin huo-
lehtia seksuaaliterveydestään.

Maahanmuuttajien seksuaaliterveyteen konkreet-
tisesti vaikuttavia tekijöitä ovat muuttosyy, so-
sioekonominen asema lähtömaassa ja suomessa, 
koulutus ja kielitaito, ikä, sukupuoli, yksilöllinen 
seksuaalihistoria, seksuaalinen suuntautuneisuus 
ja perhetilanne sekä kulttuurinen ja uskonnollinen 
tausta. Kulttuuri- tai uskontoero ei suinkaan ole 
aina keskeisin hyvinvoinnin edistämiseen vaikuttava 
tekijä. Koska seksuaaliterveys koskettelee elämän 
intiimejä ja useimmissa maailman kolkissa kaik-
kein yksityisimmiksi koettuja elämän osa-alueita, 
niiden käsitteleminen vieraalla kielellä ja vieraassa 
hallinnollisessa ympäristössä voi tuottaa vaikeuksia 
kenelle tahansa. 

Mahdollisuus seksuaalisuuteen liittyvään tietoon ja 
seksuaaliterveyden asianmukaiseen ylläpitoon vai-



kuttaa toisaalta vahvasti maasta toiseen muuttanei-
den ihmisten elämän järjestymiseen ja asettautu-
miseen uuteen maahan. Pylypchuk ja Hudson ovat 
todenneet (2008), että yhdysvalloissa asuvat maa-
hanmuuttajat käyttävät huonosti terveydenhuollon 
ennaltaehkäiseviä palveluita. esimerkiksi naiset 
käyvät huomattavasti vähemmän antamassa papa-
näytteitä kuin kantaväestön naiset. Toisaalta, mitä 
kauemmin maahanmuuttaja on asunut uudessa 
kotimaassaan, sitä enemmän hän osaa hyödyntää 
ennaltaehkäiseviä palveluita.

Maahan muuttaneita tulisi kannustaa itsetarkkai-
luun, kuten rintojen säännölliseen tutkimiseen, 
virtsa- tai erektio-ongelmien huomioimiseen ja 
käymiseen ennaltaehkäisevissä seulonnoissa ja 
tutkimuksissa, vaikkei mitään sairauteen viittaavaa 
olisikaan ilmennyt. 

Muuttosyy vaikuttaa seksuaaliterveyden tarpeiden 
muodostumiseen, koska peruste muuttoon voi lin-
kittyä henkilön seksuaaliterveyteen. esimerkiksi 
joidenkin menneisyydessä voi olla seksuaalisen 
väkivallan kokemuksia tai seksityötä. seksuaalinen 
tai sukupuolinen suuntautuneisuus ja seksuaalioi-
keudet voivat olla henkilön maahanmuuton syynä, 
jos hänen edustamaansa vähemmistöä ei suvaita 
lähtömaassa. joissakin tapauksissa avioliiton kaut-
ta maahan muuttaneiden elämässä seksisuhde voi 
olla yhtä aikaa myös maassaolon oikeutus. suo-
messa on myös seksityöläisiksi maahan saapuneita 
naisia ja miehiä, joiden määrästä ei ole luotettavaa 
tietoa. 

erilaisista kulttuurisista lähtökodista ja maahan-
muuttoon liittyvistä haasteista huolimatta maa-
hanmuuttajien seksuaalisuus ei eroa kantaväestön 
seksuaalisuudesta. jokainen maahanmuuttaja on 
ensisijaisesti yksilö, omine luonteenpiirteinen, ko-
kemuksineen ja näkemyksineen. Tämä on erityisen 
tärkeä muistaa, kun opetetaan intiimejä ja syvästi 
ihmisyyttä koskevia aiheita.
 
Miten antaa seksuaalikasvatusta?

ihmissuhdetaidot ja seksuaalikasvatus ovat haasta-
via opetuksen osa-alueita. aihe on usein ihmisten 
mielestä hämmentävä ja jopa nolostuttava, mutta 
aina kuitenkin kiinnostava ja tärkeä. Myös opet-
tajat ja ohjaajat voivat kokea aiheen haastavaksi, 
vaikeaksi ja jopa pelottavaksi. seksuaalisuuteen 
liittyy valtavasti myyttejä, tabuja ja häpeää, kaikissa 
kulttuureissa. Mitä enemmän tutustuu aiheeseen 
ja omaan seksuaalisuuteen, sitä helpommaksi ai-
heesta puhuminen kuitenkin tulee.

ihmissuhteista, terveydestä ja seksuaalisuudesta 
puhuminen voi tuntua hankalalta ja nolostuttavalta. 
Tärkeintä silloin on oman hämmennyksen voittami-
nen ja tietoa siitä, että pitää asiaansa oikeana. On 
itse päätettävä, että haluaa ottaa asiansa luonnol-
lisesti esiin. 

ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyvän puhu-
misen vaikeus perustuu siihen, että monet meistä 
ovat oppineet, että näistä asioista saa puhua vain 
”pimeässä tai humalassa.” itselle on siis annettava 
lupa puhua niistä päivänvalossa. Opettajan on itse 
uskottava siihen, että asiapuhe tunteista, kehosta, 
yksityisyyden kunnioittamisesta, läheisyydestä ja 
seksuaalisuudesta on ensiarvoisen tärkeää kuuli-
joiden ja heidän lastensa hyvinvoinnille. 

Vaikka välillä sekoaisi sanoissaan, ei se haittaa mi-
tään. aito nauru maustaa asiaa. aina voi sanoa. ”Mi-
nuakin voi välillä hämmentää puhua näistä asioista, 
mutta puhun niistä silti, koska ne ovat niin tärkeitä.

arvoneutraali asenne on oleellisinta

seksuaalikasvatuksessa oleellisinta on opetta-
jan neutraali asenne koulutettavien elämäntavan 
sekä seksuaalisuutta ja ihmissuhteita koskevan 
arvomaailman suhteen. Opettaja tai ohjaaja ei saa 
painostaa koulutettavia omaksumaan jotakin tiet-
tyä arvomaailmaa tai käsitystä seksuaalisuudesta. 
neutraalius ei tarkoita arvokeskustelun välttämistä 
vaan erilaisten arvovalintojen kunnioittamista.
On tärkeää pystyä viestittämään, että ei arvostele 
kenenkään seksuaalisuutta tai yksityiselämän va-
lintoja. Poikkeuksena tästä ovat seksuaalinen kal-
toinkohtelu, hyväksikäyttö ja väkivalta.

Kaikkien seksuaalikasvatusta antavien on hyvä olla 
selvillä omasta arvopohjastaan, seksuaalisuudes-
taan ja ihmiskäsityksestään. Omien arvojen, tuntei-
den, ajatustapojen, rajoitusten ja erityisesti herkki-
en kohtien tunnistaminen on ensisijaisen tärkeää 
neutraalin työskentelyasenteen kehittämiselle. 

 



•	 Milloin ja miten seksielämä on hyvä aloit-
taa?

•	 Mitä ajattelet hiv-tartunnan saaneista?
•	 Mikä on uskonnon merkitys seksuaali-

suuteen liittyvissä asioissa? 
•	 Millaiseen tietoon ongelmanratkaisu voi   

perustua – tieteeseen, kokemukseen,   
sopivuuteen, sovinnaisuuteen, uskon-
toon? 

•	 Onko seksi likaista tai hävettävää? 
•	 saako seksistä nauttia estoitta?
•	 Miten suhtaudut alastomuuteen?
•	 Missä menevät seksuaalisen vapauden      

rajat? Miksi? 
•	 Mikä on hyväksyttävää ja mikä ei? 
•	 Millainen on nainen tai mies, tyttö tai poi-

ka? 
•	 Mitä ominaisuuksia sukupuoleen liittyy? 

Miksi?
•	 Millainen on hyvä kumppani? 
•	 Millaisia oikeuksia ja velvollisuuksia      

ihmissuhteen osapuolilla on? 
•	 Mitä mieltä olet erilaisista suhteista ku-

ten yhden yön jutuista, seksisuhteista, 
avoimista suhteista, avoliitosta, tai avio-
liitosta?

•	 Mitä kaikkea kumppanille pitää kertoa? 

•	 saako henkilöllä olla samanaikaisesti 
useita seksi- tai rakkaussuhteista?

•	 Millainen on hyvä tai oikeanlainen perhe?
•	 Miten kulttuuritausta vaikuttaa ihmisten 

seksuaalisuuteen? Miksi?
•	 Miten pitää suhtautua ympärileikkauk-

siin? 
•	 Miten katumainosten vähäpukeisiin mal-

leihin pitäisi suhtautua? 
•	 Miten porno vaikuttaa ihmisiin?                                   

entä nuoriin? 
•	 saako pornoa katsoa parisuhteessa?
•	 Miten suhtaudut seksin myymiseen? 
•	 Mitä ajattelet opiskelijasta, joka tekee       

seksityötä?
•	 entä seksin ostajista?
•	 Miten kohdata seksuaalista väkivaltaa tai 

hyväksikäyttöä kokenut? 
•	 Onko väkivaltaa tehnyt henkilö paha      

ihminen?
•	 Milloin toisen asioihin saa puuttua hänen 

tahtonsa vastaisesti? 
•	 Miten toimia, jos toinen kieltäytyy avusta, 

vaikka vaikuttaisi sitä tarvitsevan? 
•	 Kuka saa määrittää, mikä on jollekulle        

hyväksi? 
•	 Mitä hyvinvointi tarkoittaa ja mitä siihen      

sisältyy? 

Kun olet selvittänyt asennoitumistasi listan aiheisiin, lue lista läpi uudestaan ja palaa niihin kohtiin, 
joista sinulla on mielestäsi kaikista selvin ja varmin mielipide. Pohdi sitten vakavasti miksi olet juuri 
sitä mieltä ja voisiko asiasta ajatella aivan toisin.

Vaikka yllä oleva lista on pitkä, se ei sisällä kaikkia hankalia, yllättäviä tai tunteita
nostattavia kysymyksiä, joihin seksuaalikasvatusta antaessa saattaa törmätä. siksi onkin tärkeää 
pitää mielensä avoimena ja purkaa omia ennakkoasenteitaan, jotta yllättäen vastaan tulevat tilanteet 
eivät vie ammatillista työskentelyotetta mennessään.

alla olevassa luettelossa on aiheita, joita on hyvä käydä läpi omia arvoja, asenteita ja tunteita tut-
kiessa. niitä pohdiskellessa on oltava kriittinen ja kysyttävä itseltään ”Miksi ajattelen tästä näin?” 
ja ”Miksi minussa herää tällaisia tunteita?” itsensä pohdiskelun lisäksi kannattaa miettiä, millaisia 
tilanteita voi syntyä, jos opiskelijalla onkin jostakin aiheesta täysin erilainen käsitys kuin itsellä. 

harjoitus
Opettajan omat arvot



Kiinnitä huomiota kieleen ja opiskelijoiden 
moninaisuuteen

Myös kieleen on syytä kiinnittää huomiota. Tietyt ta-
vat puhua voivat luoda oletuksia siitä, miten ohjaaja 
käsittää seksuaalisuuteen liittyviä asioita. esimer-
kiksi on tärkeää, että parisuhteista keskusteltaessa 
käytetään sukupuolineutraaleja sanoja ”kumppani” 
tai ”puoliso”. näin annetaan myös seksuaalisiin vä-
hemmistöihin kuuluville koulutettaville mahdolli-
suus tuntea kuuluvansa keskusteluun.

lisäksi opetuksessa on tärkeä muistaa, että koulu-
tettavat ovat hyvin moninaisista taustoista kotoisin. 
Osa on voinut kokea väkivaltaa tai olla väkivallan 
tekijöitä. joku on voinut toimia seksityöläisenä tai 
kokea sukupuolielinten silvonnan. Miehistä osa on 
luultavasti ympärileikattuja. Tämä tuo vieläkin tär-
keämmäksi sen, että opettajan puhetapa on arvo-
neutraali ja osallistaa kaikista lähtökohdista tulevat. 

Tuntien jälkeen yhteystiedot teemaan liittyviin aut-
taviin tahoihin on hyvä jakaa kirjallisena kaikille 
osallistujille. Tämä auttaa avun etsimistä ja saa-
mista, jos jokin aihe herättää tarpeen puhua koke-
muksista, irtautua epäterveestä elämäntilanteesta 
tai hoitaa terveyttä. 

yksityisyys

Omaa elämää läheltä koskettavissa aihealueissa 
kannattaa vetää tarkka raja siinä, miten paljon ope-
tuksessa itsestään panee likoon. Omaa yksityisyyt-
tään on oikeus suojata. ihmiset, jotka ovat lähtöisin 
sellaisista kulttuureista, joissa seksuaalisuus on 
tabu eikä siitä puhuta, voivat ensin etsiä rajoja ja ta-
poja siihen, miten paljon omasta seksuaalisuudesta 
kannattaa puhua julkisesti. Myös länsimainen por-
noistunut media voi hämmentää siihen tottumatto-
mien käsitystä siitä, mikä on soveliasta ja mikä ei. 
Tämän takia on erityisen tärkeää, että ohjaajan oma 
seksuaalisuus rajautuu selkeästi ammattiroolin ja 
opetuksen ulkopuolelle. 

esimerkkejä yksityisen suojaamisesta ope-
tustilanteissa

esimerkki 1
Opiskelija kysyy naispuoleiselta opettajalta ”Onko 
sinulle tehty abortti?” Kysymykseen voi vastata, 
että: ”Tämä asia ei kuulu sinulle eikä kenellekään 
muullekaan, koska jokaisen seksuaalisuus on hä-
nen yksityisaluettaan. Tutkimusten mukaan…” näin 
osallistujat saavat mallin siitä, että seksuaalisuu-
desta voi ja pitää puhua, mutta sen voi tehdä neut-
raalisti, omaa intiimiä elämäänsä paljastamatta. 

esimerkki 2
Opiskelija kysyy miespuoleiselta opettajalta: ”Olet-
ko sinä homo?”
Kysymykseen voi vastata, että: ” suomessa ei ole 
soveliasta kysyä kenenkään seksuaalista suuntau-
tumista, ainakaan jos ei olla hyviä ystäviä.” lisäksi 
kysymystä voi käyttää mahdollisuuksien mukaan 
arvokeskustelun aloituksena ryhmässä ja myös 
painottaa, että suomessa on täysin luvallista olla 
homo.

esimerkki 3
Opiskelija kysyy opettajalta ”Oletko eronnut?”
Kysymykseen voi vastata, että ” se, olenko minä 
eronnut tai en, ei kuulu sinulle. Tuollaiset kysymyk-
set ovat henkilökohtaisia ja koskevat yksityistä elä-
määni. Kenenkään  ei tarvitse vasta tuon kaltaisiin 
kysymyksiin, ellei kysyjän ole jostain syystä tärkeä 
saada tietää vastaus.” lisäksi kysymystä voi käyttää 
keskustelun avauksena esimerkiksi sille, minkälai-
sia henkilökohtaisia kysymyksiä eri viranomaista-
hot saattavat kysyä ja miksi. 

Koko opetuksen ajan on erittäin tärkeä korostaa 
jokaisen oikeutta yksityisyyteen, arvokkuuteen ja 
koskemattomuuteen, viranomaisten ja tulkkien 
vaitiolovelvollisuutta sekä sitä, että myös lapsilla ja 
nuorilla on samat oikeudet.

lähteet:
apter, Dan & Väisälä, leena & Kaimola, Kari (toim.): 
seksuaalisuus. Helsinki: Duodecim, 2006

Katri ryttyläinen & leila Virolainen: lupa puhua 
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suaaliohjausta hoitotyössä.

ritamo, Maija; ryttyläinen-Korhonen, Katri; saari-
nen, saana: seksuaalineuvonnan tueksi: Osa i: sek-
suaalineuvojana toimiminen; Osa ii: esimerkkejä 
seksuaalineuvonnan käytänteistä. THl, 2011.
Wilson, ruth; sanders, Marsh and Dumper, Hilde-
gard: sexual health, asylum seekers and refugees. 
a handbook for people working with refugees and 
asylum seekers in england. Migration yorkshire, 
2007. 

seksuaalikasvatuksen standardit euroopassa, 
WHO:n euroopan aluetoimisto ja BZga, 2010

Väestöliiton toimintasuunnitelma 2009: Maahan-
muuttajien seksuaali- ja lisääntymisterveyden edis-
täminen. 



Teemat

suomen laki ja parisuhde

Tavoitteet:
Koulutettavat ymmärtävät, että perhe-elämää 
suojaavat lait koskevat kaikkia parisuhteessa elä-
viä aikuisia samoin kuin yksi eläviä aikuisia, joilla 
on lapsia. Opiskelijat ymmärtävät, että seurustelu, 
parisuhde, avo- tai avioliitto on yksilön itsenäinen 
valinta. Opiskelijat saavat riittävästi tietoa siitä, että 
parisuhteessa voi olla haluamansa henkilön kanssa 
sukupuolesta riippumatta. Opiskelijat saavat tietoa 
parisuhteeseen liittyvistä oikeuksistaan ja velvol-
lisuuksistaan, muun muassa avioeroon ja lasten 
huoltajuuteen liittyen. 

Opetuksessa huomioitavaa:
On huomioitava, että opiskelijoilla saattaa olla eri-
laisia parisuhdetta vastaavia suhteita yhteen tai 
useampaan henkilöön tai esimerkiksi samaa suku-
puolta olevaan henkilöön. Osa opiskelijoista saattaa 
elää parisuhteessa vastoin tahtoaan. On tärkeää 
selittää opiskelijoille parisuhteen tarkoittavan suo-
messa kakkia sellaisia aikuisten ihmisten yhdessä 
olemisen tai yhdessä asumisen muotoja, jotka pe-
rustuvat kiintymykseen ja seksuaalisuuteen. 

Taustaa opettajalle:
Vuositasolla suomessa solmitaan keskimäärin 30 
000 avioliittoa. erilaiset yhteisasumisen muodot 
ovat kuitenkin yleisiä. suomessa elääkin ihmisiä hy-
vin erilaisissa suhteissa. Postmodernilla perheellä 
tarkoitetaan viimeisten muutaman vuosikymmenen 
aikana yleistynyttä perheen ilmenemismuotojen 
moninaistumista.

yhteiskunnassa on alettu aiempaa enemmän pitää 
aivan tavallisena avioeron ottamista, avoliitossa 
elämistä ja lapsien hankkimista ilman avioliittoa, 
uudelleenavioitumista ja sen synnyttämiä erilaisia 
uusperheitä, yksinhuoltajuutta sekä uusia yhteis-
asumisen muotoja, kuten esim. kollektiiveja ja sa-
maa sukupuolta olevia pareja. Tämä kehitys voidaan 
nähdä seurauksena yhteiskunnallisesta vapautumi-
sesta ja arvojen pirstoutumisesta eli arvopluralis-
mista. Postmodernien perheiden runsautta ja mo-
nimuotoisuutta kuvattaessa onkin käytetty myös 
termiä perhepluralismi.

Oikeusministeriön sivujen mukaan avioero tarkoit-
taa käytännössä sitä, että avioliitto puretaan tuo-
mioistuimen päätöksellä. avioeron saa aikaisintaan 
puoli vuotta kestäneen harkinta-ajan jälkeen. jos 
puolisot ovat asuneet eri osoitteissa, keskeytykset-
tä, viimeiset kaksi vuotta, voidaan avioero myöntää 

myös tällä perusteella, ilman kyseistä kuuden kuu-
kauden harkinta-aikaa.

avioeron voivat laittaa vireille puolisot yhdessä tai 
vain toinen puolisoista. asiasta tehdään kirjallinen 
hakemus, joka jätetään käräjäoikeuden kansliaan. 
jos pari on yhdessä jättänyt avioerohakemuksen, 
alkaa puolen vuoden harkinta-aika hetkestä, jol-
loin hakemus jätettiin käräjäoikeuteen. Muutoin 
kyseinen aika alkaa hetkestä, jolloin käräjäoikeus 
on saanut toimitettua tiedon avioerohakemuksesta 
toiselle puolisolle. 

jos puolisoilla on yhteisiä lapsia, tulee avioeron 
yhteydessä luonnollisesti eteen päätös siitä, mi-
ten lasten huoltaminen, vanhempien tapaaminen 
ja elatus tulevaisuudessa järjestetään. useimmi-
ten on järkevää pyrkiä sopimaan näistä asioista, 
sillä puolisot tuntevat itse tapauksensa parhaiten. 
Tarvittaessa voi myös tuomioistuin asiasta päättää. 
Tärkeintä tietysti on laittaa lapsen/lasten etu kaiken 
muun edelle. 

juuri avioeroa läpikäyvillä pariskunnilla saattaa 
herkästi olla riitoja ja tällöin myös lapset saattavat 
joutua riitelevien vanhempien kiistojen kohteeksi. 
Tuomioistuin pyrkii huomioimaan päätöksessään 
ensisijaisesti sen, mikä on lapsen etu. 

seksuaalisuus ja seksi

Tavoitteet:
Koulutettavat tietävät, että seksuaalisuudesta on 
lupa puhua. He ymmärtävät, että seksuaalisuus on 
eri asia kuin toiminnallinen seksi. He tietävät, että 
suomessa on luvallista kuulua seksuaali- tai suku-
puolivähemmistöön.

Opetuksessa huomioitavaa:
Opiskelijoista monet saattavat puhua seksuaalisuu-
desta ensimmäistä kertaa ja aiheeseen on siksi hyvä 
varata kunnolla aikaa. Opetuksessa on hyvä myös 
huomioida, että opiskelijoiden joukossa voi olla sek-
suaali- tai sukupuolivähemmistöihin kuuluvia. 

Taustaa opettajalle:
seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmis-
yksilön persoonallisuudesta. sen täysi kehittymi-
nen riippuu siitä miten inhimilliset perustarpeet 
tyydyttyvät. näitä ovat kaipuu ja halu kontaktiin, lä-
heiseen suhteeseen, tunneilmaisuun, mielihyvään, 
hellyyteen ja rakkauteen. seksuaalisuus rakentuu 
yksilön ja sosiaalisten rakenteiden välisessä vuoro-
vaikutuksessa. seksuaalisuuden täysi kehittyminen 
on välttämätöntä yksilölliselle, ihmisten väliselle ja 
yhteiskunnalliselle hyvinvoinnille. 



seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka suo-
jaavat yksilön seksuaalista autonomiaa, koske-
mattomuutta ja hyvinvointia. ne ovat johdettavissa 
keskeisistä ihmisoikeusperiaatteista, eivätkä var-
sinaisesti lisää mitään uutta ihmisoikeuksiin, vaan 
pikemminkin tulkitsevat niitä seksuaalisuuden ja 
ihmissuhteiden alueilla.

seksuaalioikeudet ovat yleismaailmallisia ihmis-
oikeuksia, jotka perustuvat kaikille ihmisyksilöille 
luonnostaan kuuluvaan vapauteen, arvoon ja tasa-
vertaisuuteen. Koska terveys on perustava ihmisoi-
keus, tulee myös seksuaaliterveyden olla perusoi-
keus. Voidaksemme varmistaa sen, että ihmiset ja 
yhteiskunnat kehittävät tervettä seksuaalisuutta, 
seuraavat seksuaalioikeudet tulee hyväksyä ja niitä 
tulee edistää, kunnioittaa ja puolustaa kaikissa yh-
teiskunnissa ja kaikin keinoin. seksuaaliterveys on 
tuloksena elinympäristöstä, joka tunnustaa, kunni-
oittaa ja toteuttaa näitä seksuaalioikeuksia. 

1. Oikeus seksuaaliseen vapauteen: seksuaalinen 
vapaus sisältää yksilöiden oikeuden ilmaista 
seksuaalisuuttaan täydesti. se kuitenkin sulkee 
pois seksuaalisen väkivallan, hyväksikäytön ja 
seksuaalisen riiston.

2. Oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeu-
teen, seksuaaliseen loukkaamattomuuteen ja 
fyysiseen turvallisuuteen: Tämä oikeus sisältää 
kyvyn tehdä itsenäisiä päätöksiä omasta sek-
suaalielämästä oman henkilökohtaisen ja yh-
teisön etiikan mukaisesti. siihen sisältyy myös 
oman kehon hallinta ja nautinto vapaana kidu-
tuksesta, silpomisesta ja mistä hyvänsä väki-
vallasta.

3. Oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen: Tähän 
sisältyy oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä ja 
käyttäytyä yksilöllisesti läheisissä suhteissa sil-
loin kun ne eivät häiritse muiden seksuaalisia 
oikeuksia.

4. Oikeus seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen: 
Tämä tarkoittaa vapautta kaikesta syrjinnäs-
tä sukupuolen, seksuaalisen suuntautumisen, 
iän, ihonvärin, sosiaaliluokan, uskonnon ja fyy-
sisen tai psyykkisen vamman vuoksi.

5. Oikeus seksuaaliseen mielihyvään: seksuaa-
linen mielihyvä, mukaan lukien sooloseksi, on 
ruumiillisen, henkisen, älyllisen ja hengellisen 
hyvinvoinnin lähde.

6. Oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisuun: sek-
suaalinen ilmaisu on enemmän kuin eroottista 
mielihyvää ja seksuaalista toimintaa. yksilöillä 
on oikeus ilmaista seksuaalisuuttaan kommu-
nikoimalla, koskettamalla, ilmaisemalla tuntei-
ta ja rakastamalla.

7. Oikeus vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen: 

Tämä tarkoittaa mahdollisuutta mennä naimi-
siin tai olla menemättä, mahdollisuutta erota ja 
mahdollisuutta solmia muunlaisia vastuullisia 
seksuaalisia suhteita.

8. Oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyva-
lintoja: Tämä sisältää oikeuden päättää hank-
kiiko lapsia vaiko ei, oikeuden päättää lasten 
lukumäärästä ja ajoituksesta sekä täyden käyt-
töoikeuden syntyvyyden säännöstelyn menetel-
miin. 

9. Oikeus seksuaalisuutta koskevaan tieteellises-
ti perusteltuun tietoon: Tämä oikeus tarkoittaa 
sitä, että tieto seksuaalisuudesta tulisi tuottaa 
riippumattoman ja eettisen tutkimuksen avulla, 
ja että tätä tietoa jaetaan sopivilla tavoilla yh-
teiskunnan kaikille tahoille.

10. Oikeus monipuoliseen seksuaalikasvatukseen 
ja valistukseen: Tämä on elämän pituinen pro-
sessi syntymästä läpi elämänkaaren ja sen tu-
lisi koskea yhteiskunnan kaikkia instituutioita.

11. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin: seksuaali-
terveyspalveluiden tulisi olla käytettävissä kaik-
kien seksuaalisuuteen liittyviin huolenaiheiden, 
ongelmien ja toimintahäiriöiden ehkäisemisek-
si ja hoitamiseksi.

seksuaalioikeudet ovat perustavaa laatua olevia ja 
yleismaailmallisia ihmisoikeuksia.

Was - World association for sexology - seksologian 
maailmanjärjestö Hong Kong 1999.

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt

Oikeus omaan seksuaali- ja sukupuoli-identiteettiin 
ja sen ilmaisuun haluamallaan tavalla ovat jokaisen 
perusoikeuksia.

arviolta noin 5-15 % ihmisistä kuuluu seksuaali-
vähemmistöön. ei ole kuitenkaan yksiselitteistä 
määritelmää, kuka on homo ja kuka ei. suomessa 
on paljon naisen kanssa avioliitossa eläviä miehiä, 
jotka hakevat silti seuraa miehistä. He eivät kuiten-
kaan koe olevansa homoja, vaan heteroita, joilla on 
seksiä miesten kanssa.

Homot ja lesbot tuntevat vetovoimaa omaa suku-
puolta edustavia kohtaan ja biseksuaalit voivat ihas-
tua sekä miehiin että naisiin tai kokevat, että tun-
teen kohteen sukupuolella ei ole väliä. 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvat transihmiset eli 
transsukupuoliset, transvestiitit ja transgenderit. 
Transsukupuolinen ei koe kuuluvansa siihen suku-
puoleen mihin hänet on syntymähetkellä määritelty 
ja lapsena kasvatettu.



Transvestiitti taas kokee, että hänen identiteettiin-
sä kuuluu sekä mieheyttä että naiseutta, joita mo-
lempia on tarve ilmaista, esimerkiksi pukeutumalla 
joskus ns. vastakkaiselle sukupuolelle tyypillisiin 
vaatteisiin.

Transgender elää pysyvästi mieheyden ja naiseuden 
rajamailla tai kokee edustavansa yksilöllistä suku-
puolta, perinteisen kaksinapaisen sukupuolijärjes-
telmän ulkopuolella. 

seksuaalinen suuntautuminen, sanastoa

Biseksuaali
Henkilö, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroot-
tista ja/tai seksuaalista vetoa sekä miehiä että nai-
sia kohtaan, tai hän ei koe kohteen sukupuolta mer-
kityksellisenä asiana.

Hetero
Henkilö, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroot-
tista ja/tai seksuaalista vetoa pääosin eri sukupuol-
ta kohtaan.

Homo
Henkilö, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroot-
tista ja/tai seksuaalista vetoa pääosin samaa suku-
puolta kohtaan. Homo voi viitata sekä miehiin, että 
naisiin, suomen kielessä homolla tarkoitetaan ylei-
semmin miespuolista henkilöä.

lesbo
nainen, jolla on kyky tuntea emotionaalista, eroot-
tista ja/tai seksuaalista vetoa pääosin toisia naisia 
kohtaan.

intersukupuolinen
ihminen, jonka sukupuolta määrittelevät synnyn-
näiset tekijät eivät ole yksiselitteisesti miehen tai 
naisen. intersukupuolisuus on yleiskäsite moneen 
eri tilaan. Kuten muutkin lapset, kasvava intersu-
kupuolinen lapsi ymmärtää itse, mihin sukupuoleen 
kokee kuuluvansa.

sukupuolen korjaus
usein sukupuolen korjauksella tarkoitetaan lääke-
tieteellisiä hoitoja, joiden avulla transsukupuolinen 
tai transgender henkilö voi korjata kehoaan vastaa-
maan koettua sukupuolta lääketieteellisten hoito-
jen. sukupuolen korjauksella on myös sosiaalinen 
ulottuvuus. esimerkiksi transsukupuolinen mies 
haluaa, että häntä kohdellaan kuten muita miehiä 
ja hän on miehen roolissa sosiaalisissa tilanteissa. 
sukupuolen korjaukseen kuuluu myös väestörekis-
teriin omien tietojen muuttaminen (nimi ja suku-
puoli).

Transgender
Henkilö, joka on syntynyt miehen tai naisen kehoon, 
mutta tuntee itsensä sekä mieheksi että naiseksi tai 
ei kummaksikaan, tai joksikin ihan muuksi.

Transihminen
yleiskäsite, joka kuvaa kaikkia, joiden sukupuoli-
identiteetti tai sukupuolen ilmaisu joskus tai aina 
eroaa niistä odotuksista sukupuolelle, johon heidät 
syntymähetkellä määriteltiin. Transihmisiin kuulu-
vat transvestiitit, transgenderit ja transsukupuoli-
set.

Transsukupuolinen
Kokee kuuluvansa toiseen sukupuoleen kuin mi-
hin hänet on syntymähetkellä määritelty ja lapsena 
kasvatettu.

Transvestiitti
Kokee, että hänen identiteettinsä kuuluu sekä nai-
seutta että miehisyyttä. Hänellä on tarve ilmaista 
molempia sukupuolia.

rekisteröity parisuhde
laista tullut termi kuvaa avioliittoa vastaavaa sa-
maa sukupuolta olevien virallista parisuhdetta. re-
kisteröidyssä parisuhteessa olevilla ei ole kaikkia 
samoja oikeuksia kuin naimisissa olevilla. esimer-
kiksi ulkoinen adoptio ei ole vielä nais- ja miespa-
reilla mahdollista. samaa sukupuolta olevat parit 
ovat suomessa voineet rekisteröidä parisuhteensa 
vuodesta 2002 lähtien. 

sateenkaariperhe
lapsiperhe, jossa yksi tai useampi vanhempi kuu-
luu seksuaali- tai sukupuolivähemmistöön ja joka 
näin itsensä määrittelee. sateenkaariperheet voi-
vat olla erinäköisiä. Perheessä voi olla esimerkiksi 
kaksi äitiä tai kaksi isää ja heidän lapsensa. Perhe 
voi olla itsenäisten vanhempien perhe tai ns. kolmi- 
tai neliapilaperhe, jossa esimerkiksi miesparilla on 
lapsia naispuolisen ystävän tai ystäväpariskunnan 
kanssa.

lisätietoja: www.seta.fi, www.transtukipiste.fi



seksuaalikasvatus

Tavoitteet:
Koulutettavat tietävät, minkälaista on suomalais-
ten koulujen antama seksuaalikasvatus. Mihin se 
pyrkii, miksi se on pakollista? Opiskelijat ymmärtä-
vät, miksi seksuaalikasvatus on tärkeää. Opiskeli-
jat ymmärtävät, että seksuaalikasvatusta voi antaa 
kaikenikäisille lapsille ikätasoa vastaavalla tavalla. 
lisäksi he oivaltavat, että myös aikuisten seksuaa-
likasvatus on tärkeää. 

Opetuksessa huomioitavaa:
Monissa kulttuureissa ei ole seksuaalikasvatusta 
kouluissa tai muissakaan instituutioissa. Opiskeli-
joiden oma osaaminen ja tieto seksuaalisuudesta 
voi olla vähäistä tai vääristynyttä. 

Taustaa opettajalle:
Mitä seksuaalikasvatus on ja mitä se ei ole?

seksuaalikasvatus on osa ihmiseksi kasvamista, 
elämän taitojen opettelua. seksuaalikasvattajana 
toimivat koulun opettajan lisäksi päivittäin lapsen 
muut läheiset aikuiset. näitä ovat joko tiedostaen 
tai tiedostamattaan esimerkiksi lapsen omat van-
hemmat, sukulaiset, tarhan opettajat ja jopa har-
rastusvalmentajat. 

lisäksi seksuaalikasvattajana toimii päivittäin myös 
media – niin hyvässä kuin pahassa. internet, tele-
visio ja lukuisat lehdet antavat monenlaista tietoa, 
mutta myös visuaalisia kuvia ja oletuksia naisena ja 
miehenä olemisesta sekä seksuaalisuudesta. näi-
den paineiden sekä kehitysmuutosten keskellä ai-
kuiseksi kasvaminen ei aina ole mutkatonta, minkä 
vuoksi nuori tarvitsee tukea omassa yksilöllisessä 
kasvussaan. 

Kodin tulee antaa malli, tieto ja arvot jo pienestä 
pitäen. Vanhempien tulee myös suojata rajatonta ja 
puolustuskyvytöntä nuorta joutumasta riskeille alt-
tiiksi. arvot ja asenteet annetaan pääasiassa kota. 
silti koulu voi antaa neutraalia, mutta täsmällistä 
tietoa ja vuorovaikutustaitoja ja vahvistaa kodin työ-
tä. nuoren on myös usein helpompi jutella omaan 
kehitykseen liittyvistä asioista jonkun muun aikui-
sen kuin oman vanhemman kanssa.

nuorille hyvä seksuaalikasvatus antaa tietoja ja tai-
toja, joilla hän voi ehkäistä monia murheita, mm. 
seksitauteja sekä suunnittelemattoman raskauden. 
Parhaimmillaan nuori voi saada eväitä siihen, miten 
kuulla omaa sisäistä ääntään ja etenkin miten sitä 
rohkenee noudattaa ja kunnioittaa, huolimatta mo-
nista houkutuksista tai painostuksesta.

Opiskelijoille on hyvä myös painottaa, että koulujen 
antama seksuaalikasvatus on suomessa aina ikäta-
soista, sen tavoite on tukea nuoren kasvua ja terve-
yttä ja että seksuaalikasvatus ei ole koskaan seksin 
opettelemista. 

suomalaisen seksuaalikasvatuksen tavoite on lisä-
tä nuorten

•	 tietoa 
•	 seksuaalisuudesta, ihmiskehosta, lisääntymi-

sen biologiasta ja sukupuolisesta kanssakäy-
misestä

•	 seksuaalisuuden fyysisistä, kognitiivisista, so-
siaalisista, emotionaalisista ja kulttuurisista 
näkökohdista

•	 ehkäisystä, sukupuolitauti- ja HiV-tartunnan 
ehkäisemisestä ja seksuaalisen pakottamisen 
torjumisesta

•	 neuvonta- ja terveydenhuoltopalveluista sekä 
niiden käyttämisestä 

•	 taitoa, kykyä ja mahdollisuuksia 
•	 tehdä tietoon ja asioiden ymmärtämiseen pe-

rustuvia päätöksiä
•	 puhua seksuaalisuudesta, tunteista ja suhteista 

sekä omaksua tähän tarvittavan kieli
•	 ihmissuhteiden luomiseen
•	 omien tunteiden ja tarpeiden ilmaisemiseen 
•	 muodostaa (seksi)suhteita, joissa vallitsee vas-

tavuoroinen ymmärrys ja kunnioitus kumppa-
nin tarpeita ja rajoja kohtaan, sekä tasa-arvoi-
set suhteet 

•	 vastuullisuutta ja huolenpitoa 
•	 itsestä ja kumppanistaan 
•	 kasvussa hyväksi vanhemmaksi 
•	 sukupuolten välisestä tasa-arvosta
•	 seksuaalisen väkivallan tunnistamiseksi ja eh-

käisyksi
•	 seksuaalioikeuksien ja vastuiden esiin tuomi-

seksi
•	 seksuaalisen moninaisuuden kunnioittamisek-

si.



seksuaalinen väkivalta

Tavoitteet:
Osallistujat ymmärtävät, mitä termeillä seksuaali-
nen häirintä ja seksuaalinen väkivalta tarkoitetaan. 
Osallistujat ymmärtävät, minkälainen seksuaali-
nen käyttäytyminen ei ole suomessa hyväksyttävää. 
Opiskelijat ymmärtävät suojaikärajan perustuvan 
lasten suojelun tarpeeseen ja lapsen oikeuteen 
seksuaaliseen koskemattomuuteen.  

Opetuksessa huomioitavaa: 
Kouluttajan on hyvä muistaa, että ryhmässä saat-
taa olla seksuaalisen väkivallan uhreja, mutta myös 
väkivallan tekijöitä. lisäksi opiskelijoiden joukossa 
voi olla seksityötä vapaaehtoisesti tehneitä tai sek-
sityöhön pakotettuja esimerkiksi ihmiskaupan uh-
reja.  

Taustaa opettajalle: 
aihetta tulee käsitellä hienotunteisesti ja asiallises-
ti tuomitsematta ketään. 

Mitä seksuaalinen väkivalta on:
seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi ahdistelu, 
lähentely, häirintä, koskettelu, pakottaminen nöy-
ryyttäviin tai epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, 
seksiin pakottaminen ja raiskaus. seksuaalista vä-
kivaltaa voivat kokea sekä tytöt että pojat.

seksuaalinen väkivalta saattaa olla houkuttelemal-
la aikaan saatua, rahalla ja tavaralla lahjomista, 
painostamista sekä väkivaltaista pakottamista. Te-
kijä voi olla perheenjäsen, sukulainen, tuttu tai täy-
sin tuntematon henkilö.

seksuaalirikokset ovat rikoksia yksilön seksuaa-
lista itsemääräämisoikeutta vastaan. jokaisella on 
oikeus itse päättää seksuaalisesta käyttäytymises-
tään: kenen kanssa on valmis olemaan seksuaali-
sessa kanssakäymisessä, milloin, kuinka monta 
kertaa, millä tavalla – vai haluaako olla lainkaan. 
Koskaan ei ole liian myöhäistä muuttaa mieltään. 
sinulla on aina oikeus kieltäytyä missä vaiheessa 
tapahtumia tahansa, vaikka kesken yhdynnän. ai-
noa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoitus 
on se, ettei kenenkään seksuaalinen itsemäärää-
misoikeus oikeuta loukkaamaan toisen itsemää-
räämisoikeutta.

seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan ei voi kos-
kaan menettää. seurustelu, avioliitto tai rekisteröi-
ty parisuhde ei milloinkaan heikennä yksilön itse-
määräämisoikeuden vahvuutta. raiskaus on rikos 
myös avioliitossa ja rekisteröidyssä parisuhteessa. 
Henkilön oma toiminta ei koskaan vähennä hänen 

seksuaalista itsemääräämisoikeuttaan. esimerkik-
si prostituoidun raiskaaminen on yhtä lailla rikos, 
vaikka hän myy seksiä.

nuoruudessa koettu seksuaalinen väkivalta on 
omiaan aiheuttamaan erityisen vakavia seurauk-
sia. Haavoittava kokemus ruokkii usein nuoren ko-
kemusta arvottomuudesta ja lisää epäluottamusta 
ympäröivää maailmaa kohtaan. Kun seksuaalisen 
itsemääräämisoikeuden rajat on rikottu, kohoaa 
nuoren riski joutua uudelleen hyväksikäytön tai 
muun kaltoinkohtelun uhriksi. Traumatisoiva koke-
mus myös heikentää helposti nuoren kykyä tunnis-
taa uhkaavia tilanteita.

Miten laki sanoo:  http://www.munkroppa.fi/mitae-
laki-sanoo/

Mistä apua (nämä tahot on hyvä printata kaikille 
koulutettaville kirjallisina.) http://www.munkroppa.
fi/hae-apua-lue-kokemuksia/

seksuaaliterveys

Tavoitteet:
Opiskelijat ymmärtävät seksuaaliterveyden seu-
rannan merkityksen.  Osallistujat osaavat nimetä 
seksuaalisuuteen liittyvät kehon osat suomeksi. He 
tietävät ehkäisyyn ja raskauteen liittyviä käytäntöjä 
ja osaavat ennaltaehkäistä terveysongelmia. 

Opetuksen avuksi sanastoa:

ehkäisy
raskautta voi ehkäistä monella eri tavalla. Kondomi 
on ainoa ehkäisyväline, joka suojaa myös seksitau-
titartunnalta. Kondomeja voi ostaa kaupoista, huol-
toasemilta, kioskeista, apteekeista.

yhdistelmäehkäisypillerit suojaavat hyvin raskau-
delta, kun ne muistaa ottaa säännöllisesti. e-pillerit 
sisältävät sekä estrogeenia että keltarauhashor-
monia. niille, jotka eivät käyttää estrogeenia, on 
olemassa pelkkää keltarauhashormonia sisältävä 
minipilleri. lisää e-pillereistä ja minipillereistä.

ehkäisylaastari on iholle kiinnitettävä lääkelaasta-
ri, josta imeytyy ihon kautta samoja hormoneja kuin 
yhdistelmäehkäisypillereistä suun kautta otettuna. 
lisää ehkäisylaastarista. 

ehkäisyrengas asetetaan emättimeen, ja siitä imey-
tyy emättimen limakalvojen kautta elimistöön sa-
moja hormoneja kuin yhdistelmäehkäisypillereistä. 
lisää ehkäisyrenkaasta.



ehkäisykapseli asennetaan käsivarren ihon alle. se 
sisältää samaa keltarauhashormonia kuin minipil-
lerit, ja sen ehkäisyteho säilyy merkistä riippuen 
kolmesta viiteen vuotta. lisää ehkäisykapselista.
Kierukka on pieni t-muotoinen esine, jonka lääkä-
ri asentaa kohtuun. Hormoni- ja kuparikierukkaa 
suositellaan vain synnyttäneille naisille. lisää ku-
pari- ja hormonikierukasta.

Hedelmättömyyshoidot
noin 15 prosentilla pariskunnista on jossain elä-
mänsä vaiheessa vaikeuksia saada raskautta alulle. 
nyrkkisääntönä sanotaan, että vuoden yrittämisen 
jälkeen kannattaa hakeutua lapsettomuuteen pe-
rehtyneen lääkärin vastaanotolle. yrittämisellä tar-
koitetaan sitä, että pariskunta on kuukautiskierron 
keskivaiheilla yhdynnässä joka toinen tai joka kol-
mas päivä.

Tavallista pikemmin tutkimukset kannattaa aloit-
taa, jos naisen kuukautiskierto on hyvin epäsään-
nöllinen, hän on sairastanut pahan lantion alueen 
tulehduksen tai miehellä on ollut lapsena laskeutu-
mattomat kivekset, murrosiässä sikotauti tai myö-
hemmin jokin kivesten tulehdus tai vamma sukue-
linten alueella.

raskauden alkamiseen vaikuttaa moni tekijä: muun 
muassa naisen yli- tai alipainoisuudella ja puolisoi-
den elämäntavoilla on todettu olevan merkitystä. 
lapsettomuuden aiheuttaja löytyy yhtä todennä-
köisesti naisesta kuin miehestäkin. yli neljäsosas-
sa tapauksista se löytyy molemmista. aina selkeää 
syytä ongelmaan ei edes löydy. Tärkeintä on, että 
lapsettomuuden hoitomuodot ovat nykyisin kehitty-
neitä. lähes kaikista syistä johtuvaa lapsettomuutta 
voidaan hoitaa. 

abortti eli raskaudenkeskeytys 
raskauden keskeytystä haluavalle naiselle on an-
nettava ratkaisunsa pohjaksi riittävästi asiallista tie-
toa keskeytysmenetelmistä, mutta myös psyykkistä 
tukea. Keskeytys ei vaikuta tulevaan hedelmällisyy-
teen, jos se on sujunut ilman jälkisairauksia. abort-
tia hakeneen raskaudenkeskeytys suoritetaan lääk-
keillä tai imukaavinnalla, jota seuraa jälkitarkastus.
suomen lainsäädännössä abortilla tarkoitetaan 
raskauden keinotekoista päättämistä ennen 12. 
raskausviikkoa sekä Terveydenhuollon oikeustur-
vakeskuksen (TeO:n) luvalla sikiön vaikean poik-
keavuuden perusteella suoritettua raskaudenkes-
keytystä ennen 20. raskausviikkoa. lääketieteessä 
termi abortti viittaa myös tahattomasti keskeyty-
neeseen raskauteen, keskenmenoon. yleisin syy 
aborttiin suomessa on sosiaaliset syyt.

Miten huolehtia itsestäsi 

Mammografia
rintasyöpä on naisten yleisin syöpä. joka kymme-
nes nainen sairastuu siihen elämänsä aikana. rin-
tojen kuvantamisen tärkein syy on rintasyövän etsi-
minen. 

rintojen kuvausta varten on kehitetty oma mata-
laa jännitettä eli pehmeitä säteitä käyttävä laite, 
jolla tehtyä kuvausta kutsutaan mammografiaksi. 
Kuvauslaitteella rinta puristetaan ohueksi, jolloin 
tarvitaan mahdollisimman vähän röntgensäteitä ja 
rinnan sisäiset rakenteet erottuvat paremmin. rin-
ta koostuu rasvakudoksesta ja rauhaskudoksesta 
ja nämä saadaan hyvin erottumaan toisistaan rönt-
genkuvassa. rinta kuvataan vähintään kahdesta 
suunnasta. Tämän lisäksi voidaan ottaa kohdennet-
tuja kuvia epäilyttävästä alueesta. 

Mammografia tehdään aina, kun rinnassa todetaan 
epäilyttävä kyhmy. Mammografioita tehdään myös 
seulontatutkimuksena. seulonnan tarkoituksena on 
kuvata kaikki tietynikäiset naiset ja yhdeksän kym-
menestä osallistuukin kuvauksiin kutsun saatuaan. 
Käytäntö perustuu siihen, että rintasyövät halutaan 
todeta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jol-
loin hoidon tulos on parempi kuin myöhemmin to-
detussa syövässä. ajoissa havaitut rintasyövät pa-
rantuvat myöhään todettuja paremmin. 

suomalaiset kunnat järjestävät seulontoja 
50-69-vuotiaille, vuonna 1947 tai sen jälkeen syn-
tyneille naisille joka toinen vuosi. seulontatesti ja 
sitä mahdollisesti seuraavat jatkotutkimukset ovat 
seulontaan kutsutuille ilmaisia. ikähaarukka selit-
tyy sillä, että nuoremmalla iällä rintasyöpä on niin 
harvinainen, että yleistä seulontaa ei ole pidetty jär-
kevänä. Tähän vaikuttaa myös kuvauksen säderiski; 
nuorena kuvauksissa käynnin aloittaneet saisivat 
vuosien mittaan kohtuuttoman suuren annoksen 
säteilyä. seulonnan tarkoituksenmukaisimmat ikä-
rajat eivät ole yksiselitteisiä, ja siksi niistä kiistel-
lään. 

jos testitulos on normaali, vastaus postitetaan ko-
tiin. jos mammografiassa todetaan epäilyttävä kyh-
my, sitä tutkitaan lisää. noin kaksi henkilöä sadasta 
kutsutaan puhelimitse jatkotutkimuksiin. yleensä 
ensin tehdään kaikukuvaus, joka osoittaa luotet-
tavasti hyvänlaatuiset nestettä sisältävät rakku-
lat. Tarvittaessa kyhmystä otetaan ohutneulanäyte 
(ohutneulabiopsia) tai pieni kudospala paksummal-
la neulalla, jotka on rinnan poikkeavien muutoksien 
arvioinnissa tärkeitä lisätutkimuksia. Patologi tar-
kastelee otettua näytettä mikroskoopilla, tulkitsee 



sen ja antaa lausunnon hoitavalle lääkärille. Tulok-
sen perusteella päätetään jatkohoidon tarpeesta. 
useimmilla jatkotutkimuksiin kutsutuistakin tode-
taan lopulta hyvänlaatuinen muutos, joka ei edellytä 
muita toimenpiteitä.

Papa-koe
Gynekologinen irtosolukoe eli Papa-koe on kehitet-
ty kohdunkaulansyövän ja sen esiasteiden tutkimi-
seksi. lisäksi sen avulla saadaan hyödyllistä tietoa 
valkovuodon syistä ja gynekologisista tulehduksista. 

Papa-näytteen voi ottaa joko lääkäri tai näytteenot-
toon koulutettu hoitaja. näytteenotto ei ole kivulias, 
pientä nipistystä voi tuntua. Tutkimuksen jälkeen 
voi olla niukkaa rusehtavaa vuotoa. 

Papa-seulonta toteutetaan suomessa asetuksen 
mukaisesti: naiset saavat kutsun Papa-seulontaan 
viiden vuoden välein 30–60 vuoden iässä. joissakin 
kunnissa kutsun saavat myös 25- ja/tai 65-vuotiaat. 
seulonta on suomessa käynnistynyt 1960-luvulla, 
ja sen ansiosta kohdunkaulan syövän esiintyvyys 
maassamme on vähentynyt 80 %. seulonnan kus-
tantaa kotikunta, eli se on osallistujalle maksuton.

naisen kannattaa myös hakeutua oma-aloitteisesti 
papa-tutkimukseen. ensimmäinen papa-näyte kan-
nattaa ottaa muutaman vuoden vuoden kuluttua yh-
dyntöjen aloittamisesta. alle 20-vuotiailta ei ole ai-
hetta ottaa papa-näytettä seulontatarkoituksessa. 
näytteenottotaajuudessa huomioidaan yksilölliset 
riskitekijät, kuten tupakointi, partnereiden luku-
määrä ja sukupuolitaudit. rutiininomaiseksi näyt-
teenottoväliksi 2–3 vuotta on kuitenkin yleensä riit-
tävä. seulontaiän (60 vuotta) jälkeenkin tutkimuksia 
kannattaa ottaa ainakin 5 vuoden välein, jos kohtua 
ei ole poistettu. jos kohtu on poistettu kohdunkau-
lan solumuutoksien vuoksi tai papakokeessa on 
nuorempana ollut muutoksia, suositellaan papa-
tutkimusta 2–3 vuoden välein.

Mistä mies tietää, milloin hänen tulee hakeutua oi-
reidensa takia lääkäriin?

Kolme eturauhasen sairautta 
1. eturauhastulehdus eli prostatiitti on tavallinen 
tauti, joka on yleensä bakteeriperäinen ja ilmenee 
muun muassa epämääräisenä särkynä alavatsalla 
ja kiveksissä. eturauhastulehdusta voidaan hoitaa 
antibioottien ja tulehduskipulääkkeiden yhdistel-
mällä, lämpimin istumakylvyin ja pitämällä itsensä 
yleensäkin lämpimänä. 
2. eturauhasen liikakasvu on vanhojen miesten 
yleisin hyvänlaatuinen kasvain. neljällä viidestä yli 
80-vuotiaasta miehestä löytyy eturauhasessa liika-

kasvua. sen oireita ovat muun muassa tihentynyt 
virtsantarve ja virtsan tiputtelu. Vaivaa hoidetaan 
lääkkein, mutta eturauhasta voidaan myös höylätä 
eli pienentää. suurentunut eturauhanen voidaan 
myös laseroida. 
3. eturauhassyövän oireet ovat samat kuin liikakas-
vun, mutta sitä hoidetaan aktiivisesti seuraamalla, 
eturauhasen poistoleikkauksella tai sädehoidolla. 
jos syöpä on levinnyt, käytetään hormoneita ja so-
lunsalpaajia.

jos virtsaaminen alkaa tuntua vaikeutuneelta, tihe-
ältä ja on myös yöllistä virtsaamistarvetta, on syytä 
käydä tarkistamassa eturauhasen tila. Myös veri-
virtsaisuus, verinen sperma, huono erektio, selkä-
kivut ja lantiokivut ovat syitä mennä lääkäriin. 

lääkäri toteaa eturauhasen liikakasvun tunnustele-
malla peräsuolen kautta. näin päästään arvioimaan 
eturauhasen koko, muoto, arkuus, ja mahdolliset 
kyhmyt. usein eturauhasen koko arvioidaan vielä 
ultraäänitutkimuksella.

lopuksi

Voit etsiä lisätietoa kaikista aiheista ryhmän kiin-
nostuksen mukaan.  Voit käyttää tunneilla myös 
kutsuttuja asiantuntijoita esimerkiksi terveydenhoi-
tajaa, seksuaalineuvojaa, perhetyöntekijää tai ketä 
tahansa ammattilaista, jonka osaamisalueeseen 
em. aihepiirit kuuluvat. 

luottamuksen säilyttämiseksi on tärkeää, että 
opiskelijoille tuttu opettaja on paikalla myös asian-
tuntijan puheenvuoron aikana. Opettaja voi palata 
aiheeseen opiskelijoiden kanssa myöhemmin tar-
peen mukaan. 

Tarvittaessa voit ohjata opiskelijan varaamaan ajan 
henkilökohtaiseen tapaamiseen ammattilaisen 
kanssa esimerkiksi oppilaitoksen tai terveysase-
man lääkärin.  selvitä alueella toimivat palvelut en-
nakkoon. 


