
 

 

 

9.-luokkalaisten käsityksiä  

seksuaalivähemmistöjä koskevasta opetuksesta  

sekä asemasta kouluyhteisössä  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pro gradu -tutkielma 

Essi Hollanti 

Kasvatustieteiden tiedekunta 

Luokanopettajakoulutus 

Lapin yliopisto 

Syksy 2022 



 

Lapin yliopisto, kasvatustieteiden tiedekunta 

Työn nimi: 9.-luokkalaisten käsityksiä seksuaalivähemmistöjä koskevasta opetuksesta ja ase-

masta kouluyhteisössä 

Tekijä: Essi Hollanti 

Koulutusohjelma/oppiaine: Luokanopettajan koulutusohjelma / Kasvatustiede 

Työn laji: Pro gradu -tutkielma [x] Laudaturtyö  [] Lisensiaatintyö [] 

Sivumäärä: 98 + 4 liitettä 

Vuosi: 2022 

 

Tiivistelmä 

Tutkimuksen aiheena on 9.-luokkalaisten käsitykset seksuaalivähemmistöjä käsittelevästä ope-

tuksesta sekä heidän asemastaan kouluyhteisössä. Teoreettinen viitekehys keskittyy käsittele-

mään seksuaalivähemmistöihin suhtautumista koulussa sekä seksuaalivähemmistöjä koskevaa 

opetusta ja seksuaalikasvatusta. Tutkimuksen pääkysymyksenä on kuvata, millaisia käsityksiä 

9.-luokkalaisilla on seksuaalivähemmistöjen opetuksesta ja asemasta yläkoulussa.  

Tutkimus edustaa monimenetelmällistä otetta pitäessään sisällään kvantitatiivisen tarkastelun 

sekä fenomenografisen lähestymistavan kuvatessaan 9.-luokkalaisten käsityksiä. Tutkimusai-

neisto on hankittu sähköisen kyselylomakkeen avulla siten, että vastaajina ovat Pohjois-Poh-

janmaalla sijaitsevan koulun 9. luokan oppilaat (N=64).  

9.-luokkalaisten käsitysten mukaan seksuaalivähemmistöjä koskevaa aihepiiriä käsitellään ylä-

koulun opetuksessa muutamia kertoja vuodessa ja materiaaleja pidetään osittain vanhentuneina. 

Vastaajien käsityksissä ilmenee yhteneväisyys kuvattaessa seksuaalivähemmistöjen asemaa. 

Sitä pidetään kouluyhteisössä heikkona. Useat 9.-luokkalaiset kertovat olevansa tiedonhaluisia 

aiheesta ja toivovat seksuaalivähemmistöjen aseman parantumista. Osa vastaajista etäännyttää 

itsensä seksuaalivähemmistöstä ja käyttävät asiattomia kommentteja seksuaalivähemmistöistä 

kirjoittaessaan. Vastaajien mielestä 9.-luokkalaiset ovat jakautuneet myönteisesti ja voimak-

kaan kielteisesti suhtautuviin. Seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa kiusaamista tapahtuu kou-

lupäivän aikana ja kiusaamisen sekä väkivallan uhka on 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan 

läsnä. 

Käsitteet: seksuaalivähemmistöt, ei-heteroseksuaalisuus, heteroseksuaalisuus, monimenetel-

mällisyys, kiusaaminen, 

x Tutkielma ei sisällä muita kuin tekijän omia henkilötietoja.  
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1 Johdanto 

 

Aiheen mietintääni edelsi mielenkiintoinen keskustelu kohdalleni sattuneen ihmisen kanssa 

juuri sopivasti. Hänen henkilökohtaiset kokemuksensa ja omat kokemukseni yläkouluaikani 

seksuaalivähemmistöjä koskevasta opetuksesta ja seksuaalivähemmistöjen asemasta saivat mi-

nut aihetta valitessani tutustumaan seksuaalivähemmistöjä koskevaan kirjallisuuteen. Lukemi-

sen aikana huomasin nopeasti, miten paljon uutta tietoa seksuaalivähemmistöistä sain, ja taju-

sin, miten vähän minulle oli kouluaikanani aiheesta opetettu. Onko tilanne omilta kouluvuosil-

tani muuttunut? Tämä sai aikaan tiedonhalun kasvun ja innostuksen lähteä tutkimaan aihetta 

laajemmin. Aikaisempia tutkimuksia on tehty liittyen seksuaalikasvatukseen ja seksuaalivä-

hemmistöihin (ks. Lehtonen 2003a; Lehtonen, 2006; Kontula & Meriläinen 2007). Seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöjen kohtaamasta syrjinnästä on tehty vain vähän tutkimusta eivätkä 

koulukiusaamista koskevat tutkimukset ole niinkään käsitelleet aihetta sukupuolen ja seksuaa-

lisuuden näkökulmasta (Huotari, Törmä & Tuokkola 2011, 41; Lehtonen 2010, 95). Erityisesti 

ikäryhmä 13–15 on todettu olevan erityisen herkkä syrjinnän ja epäystävällisen kohtelun koh-

teeksi joutumiselle (Kankkunen, Harinen, Nivala & Tapio 2010, 22). Aiheen vähäinen tutkimus 

sai minut kiinnostumaan tämän vuosikymmenen tilanteesta ja ikäluokan herkkyys sai minut 

valitsemaan yläkoululaiset tutkimushenkilöikseni. 

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, kouluterveyskyselyyn vastanneet nuoret ovat kokeneet 

oman terveydentilansa huonommaksi kuin muut vastaajat (Jokela, Luopa, Hyvärinen, Ruuska, 

Martelin & Klemetti 2020, 19). Seksuaalivähemmistöjen huono terveydentila sai minut huoles-

tumaan ja miettimään laajemmin heidän tilannettaan esimerkiksi yläkoulussa. Aloin pohtimaan, 

miten muut nuoret heidät näkevät ja millaisia käsityksiä heillä on seksuaalivähemmistöjen ase-

masta kouluyhteisössä. Kirjallisuuteen tutustuessani vastaan tuli paljon seksuaalivähemmistöi-

hin kohdistuneita kielteisiä asenteita ja kiusaamista (ks. Alanko 2014; Anttila 2012; Huotari 

ym. 2011; Jokela ym. 2020; Kekkonen 2012,), jotka vaikuttivat kiusaamisen ja syrjinnän laa-

jempaan käsittelyyn teoreettisessa viitekehyksessä. 

Olen valinnut pro gradu -tutkielmani käsiteltäväksi aiheeksi seksuaalivähemmistöjen aseman 

koulun arjessa ja opetuksessa. Tarkastelen aihetta 9.-luokkalaisten oppilaiden käsitysten poh-

jalta. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata, miten 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan seksu-

aalivähemmistöjä käsitellään yläkoulun opetuksessa ja millainen asema heillä on muiden 
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yläkoululaisten joukossa. Puhuessani seksuaalivähemmistöistä osana opetusta, tarkoitan ope-

tuksen sisältöjä, opetusmateriaaleja sekä yleisesti opetustilanteita. Kun puhun seksuaalivähem-

mistöjen asemasta koulussa, tarkoitan muiden oppilaiden suhtautumista ja heihin kohdistuvaa 

käyttäytymistä. 

Yhdenvertaisuusvaltuutettu on tänä syksynä 2022, nostanut esille huolen seksuaali- ja suku-

puolivähemmistöihin kohdistuvasta häirinnästä, väkivallan pelosta ja syrjinnästä. Yhdenvertai-

suusvaltuutetun mukaan koulutuksen järjestäjillä ja viranomaisilla on velvollisuus puuttua täl-

laiseen toimintaan ja edistää yhdenvertaisuutta aktiivisesti. Yhdenvertaisuusvaltuutettuna toi-

miva Kristina Stenman mainitsee, että yhteiskunnassa on tehtävä töitä sen eteen, että seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöjen nuoret pystyvät luottamaan heidän ihmisoikeuksien toteutumiseen 

ja hyvinvoinnista huolehtimiseen. (Yhdenvertaisuusvaltuutettu 2022.) Yhdenvertaisuusvaltuu-

tettu esittää ajankohtaisen huolen, johon tämä tutkimus antaa lisätietoa. Onko yhdenvertaisuus-

valtuutetun huoli aiheellinen? 

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta on melko vähän eri ammattiryhmiä palvelevaa 

ajan tasalla olevaa tietoa (Bedford, Lehto, Lehtoranta, Vilkka & Lehtonen 2011, 146). Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on kerätä tuoretta tietoa erityisesti opettajia varten, jotta he voivat 

kiinnittää omassa työssään tilanteeseen huomiota. Tarkoituksenani on lisätä myös omaa tietoi-

suuttani aiheesta, jotta pystyn tarjoamaan oppilaille laadukasta ja ajan tasalla olevaa tietoa sekä 

ymmärtämään oppilaiden keskinäistä vuorovaikutusta ja suhtautumista seksuaalivähemmistöjä 

kohtaan.  

Tämä tutkimus antaa tietoa 9.-luokkalaisten käsityksistä liittyen seksuaalivähemmistöihin. Se 

voi yllättää, herättää tunteita ja kysymyksiä sekä antaa uutta tietoa seksuaalivähemmistöjen ti-

lanteesta tämän päivän koulussa, kuten se minun kohdallani teki. Mitä asioita seksuaalivähem-

mistöt kohtaavat muiden mielestä? Miten aihetta todellisuudessa oppilaiden käsitysten mukaan 

opetuksessa käsitellään? Millainen seksuaalivähemmistöjen asema on maailmassa, missä hei-

dän näkyvyytensä on kasvanut huomattavasti omiin nuoruusaikoihin verrattuna? Aihe siitä he-

ränneiden kysymysten kanssa vei minut mukanaan syvälle sen pariin ja voin todeta olevani 

kiitollinen itselleni, että valitsin juuri tämän aiheen. Haluan tämän työn kautta jakaa kaiken 

saamani ja keräämäni tiedon muidenkin käyttöön, jotta tietoisuutta aiheesta voitaisiin lisätä. 
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2 Seksuaalivähemmistöt koulun arjessa 
 

 

2.1 Käsitteet seksuaalisuus ja seksuaalivähemmistöt 

 

Tämän alaluvun kohdalla tutustutaan seksuaalisuuden ja seksuaalivähemmistöjen käsitteisiin. 

Käsitteiden määrittelyn lisäksi tarkastellaan yksilön kasvua omaan seksuaalisuuteen ja kuvail-

laan, millainen asema seksuaalivähemmistöillä on yhteiskunnassa. Lisäksi tutustutaan seksuaa-

livähemmistöjen historiaan ja heidän asemansa muutoksiin vuosien varrella. 

 

Seksuaalisen suuntautumisen määritelmä 

Seksuaalisuus on laaja käsite. WHO (2010, 16) on määritellyt seksuaalisuuden osaksi ihmisenä 

olemista. Määritelmän mukaan seksuaalisuus ei ole ikäsidonnaista ja sillä on yhteyksiä suku-

puoleen. Se kattaa seksuaaliset suuntaukset ja on erilaisten tekijöiden pohjalta muuttuva koko-

naisuus. (WHO 2010, 16.) Seksuaalisuus näkyy kehossa, mutta myös ajatuksissa. Se on jokai-

sella omanlaisensa. Jo pienellä lapsella on seksuaalisuus, se vain on erilaista ja ilmenee eri ta-

valla kuin aikuisilla. (Oksanen 2016, 8.)  

Seksuaalisuutta voidaan tarkastella persoonallisen ja sosiaalisen identiteetin näkökulmasta 

(Nissinen, Jussi 2012, 14). Identiteetti tarkoittaa ihmisen käsitystä itsestään sekä suhteestaan 

ympäristöön. Se on pitkän ajan kuluessa ja kokemusten muokkaamana muodostuva kokonais-

laatuinen kuva ihmisen minuudesta. (Niemi, 2007, 10.) Identiteetin analysoimisessa ei enää 

pidetä riittävänä pelkkää sukupuolta ja seksuaalisuutta, vaan asiaa tarkastellaan myös iän, etni-

syyden, yhteiskuntaluokan tai ihonvärien merkityksellistymisen kautta (Rossi 2015, 92). Per-

soonallinen identiteetti tarkoittaa kokemusta omasta seksuaalisesta suuntautumisesta, arvoista 

ja mieltymyksistä. Sosiaalinen identiteetti puolestaan on käsitys omasta paikastaan erilaisissa 

ihmisryhmissä. Yksilö kokee kuuluvansa johonkin ryhmään omien ominaisuuksiensa pohjalta. 

Identiteetin rakentumista on vaikeuttanut seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen käsittei-

siin kohdistuvat kielteiset olettamukset, joita erityisesti aikaisemmin on ollut. Ympäristön suh-

tautuminen homoseksuaalisuuteen, oli se sitten myönteistä tai kielteistä, voi vaikuttaa seksu-

aali-identiteetin muodostumiseen. Kasvattajan, kuten opettajan, tulee olla avoin tutustumaan 

monitasoiseen ja monikäsitteiseen seksuaaliseen suuntautumiseen. (Nissinen, Jussi 2012, 14–

16.)  
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Seksuaalinen suuntautuminen on määritelty tarkoittavan sitä, keihin henkilö sukupuolen mu-

kaan kokee seksuaalista tai romanttista kiinnostusta (Oksanen 2016, 13–14). Yksilöt voivat olla 

seksuaalisesti suuntautuneita monella tavalla ja tämä tuodaan ilmi seksuaalisen moninaisuuden 

käsitteellä. (Lehtonen 2006, 12.) Tieto sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen monitasoi-

suudesta on edelleen puutteellista, mikä osaltaan voi piilottaa ihmisten yksilölliset eroavaisuu-

det. Näin voi käydä tilanteissa, joissa ilmiöitä pyritään jakamaan tiettyjen käsitteiden alle niiden 

monitasoisuudesta huolimatta. (Nissinen, Jussi 2012, 14.) Sukupuolivähemmistöjen kohdalla 

on myös moninaisuutta ja samanlaisia jaottelun haasteita (Jämsä 2008, 34).  

Seksuaalisille suuntautumisille on annettu erilaisia määritelmiä. Heteroseksuaali ihminen ko-

kee seksuaalista kiinnostusta henkilöön, joka on vastakkaista sukupuolta. Homoseksuaalin kiin-

nostus kohdistuu samaa sukupuolta olevaan ihmiseen. Naisista, jotka kokevat kiinnostusta nai-

sia kohtaan, käytetään termiä lesbo. Miehien kohdalla terminä on homo. (Oksanen 2016, 13–

14.) Osa nuorista kokee, että termi lesbo on enemmän sitoutunut sukupuoleen kuin termi homo 

ja on näin rajoittavampi (Taavetti 2015, 31). Jos ihminen kokee kiinnostusta molempia suku-

puolia kohtaan, hän on biseksuaali. Panseksuaalit ovat kiinnostuneita kaikensukupuolisista. 

Kiinnostusta voi kokea vain itseään kohtaan, jolloin yksilö ei halua tai tarvitse toista ihmistä 

seksuaalisen nautinnon saamiseksi. Tällöin voidaan puhua autoseksuaaleista. Aseksuaali voi 

kokea ainoastaan romanttista kiinnostusta toista ihmistä kohtaan, mutta ei koe ollenkaan tai 

hyvin vähän seksuaalista kiinnostusta. (Oksanen 2016, 13–14.) Aseksuaalisuudella on eri muo-

toja, joita ovat esimerkiksi kokonaan puuttuva halu seksuaalisuuteen ja läheisyyteen tai pelkäs-

tään läheisyyden halu. Näiden lisäksi seksuaalinen halu ei välttämättä kohdistu keneenkään. 

(Vilkka 2010, 54.)  

Yleisin jaottelu mediassa ja tutkimuksissa on kolmiosainen, jolloin seksuaalisessa suuntautu-

misessa puhutaan homo-, hetero- ja biseksuaalisista. Tämä jaottelu perustuu ajatukseen kah-

desta sukupuolesta sekä mahdollisuudesta tuntea vetoa samaan, toiseen tai molempiin suku-

puoliin. Tätä jaottelua kritisoidaan siitä, että seksuaalista suuntautumista voidaan määritellä 

rakkaussuhteen tai kokemuksen pohjalta, mutta myös ihmisen kokemasta kyvystä emotionaa-

lisen vetovoiman tuntemiseen. Näin ollen kolmijaottelun todetaan olevan riittämätön nuorten 

tunnekokemuksiin nähden. (Alanko 2014, 18–19.) Nuorten kritisointi sukupuolen ja seksuaali-

suuden kategorisointia vastaan ei ole vasta ilmennyt asia. Osa nuorista käyttää suuntautumises-

taan kertomisessa tunnetuimpia käsitteitä, jotta heidän ei tarvitsisi alkaa selittämään enempää. 

Toiset saattavat kieltäytyä määrittelystä vastaavissa tilanteissa kokonaan. (Taavetti 2015, 33.) 

Sillanpää (2021, 75–76) toteaa seksuaalisen suuntautumisen olevan itsemäärittelykysymys. 
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Seksuaalinen suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti sekä ilmaisu ja kokemus omasta sukupuo-

lesta eroavat toisistaan. Suuntautumisen perusteella ei voida määritellä ihmisen kokemusta su-

kupuolestaan tai toisin päin. Tästä huolimatta, ihmisen tapaan ilmaista omaa sukupuoltaan liit-

tyy seksuaalinen suuntautuminen. Ihmisillä on sukupuolittuneita mielikuvia seksuaaliseen 

suuntautumiseen liittyen, jotka ohjaavat ihmisten arvioita toisten seksuaalisesta suuntautumi-

sesta. (Taavetti 2015, 30.)  

Kangasvuo (2014, 149) määrittelee seksuaalivähemmistön käsitteenä sellaiselle ihmisryhmälle, 

jolla on epänormatiivinen, osittain keskenään samantapainen seksuaalinen halu (Kangasvuo 

2014, 149). Seksuaalivähemmistöjen kohdalla, termillä vähemmistö tuodaan esille seksuaalisen 

suuntautumisen seurauksena heikompaan vähemmistön asemaan joutumista. Tämä pätee myös 

sukupuolivähemmistöjen kohdalla. (Frantti-Malinen 2004, 100.) Vähemmistöasema näkyy 

vahvoina ennakkoluuloina ja asenteina vähemmistöihin kuuluvien ihmisten kokemusmaail-

masta (Nissinen, Leena 2012, 149). Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyy tabuja ja 

heitä voidaan yliseksualisoida. Tällaisissa tilanteissa heitä arvioidaan vain seksuaalisen suun-

tautumisen pohjalta. Heidän parisuhteensa voidaan nähdä seksikeskeisenä, minkä seurauksena 

seksuaalinen suuntautuminen nähdään yksityisenä asiana. Samaa sukupuolta olevan kumppa-

nin esille tuominen tai parisuhdeasioista puhuminen nähdään seksuaalisuuden ylikorostami-

sena. Tilanne ei ole sama heteroseksuaalisesta kumppanista puhuttaessa, vaan se koetaan arki-

sena puheena. (Ilmonen, Korhonen, Lipsanen, Kaukoranta, & Kotiranta 2019, 15.) Tilanteissa, 

joissa heteroseksuaalisuus jätetään nimeämättä seksuaaliseksi suuntautumiseksi, voidaan luoda 

yliseksualisoitunutta kuvaa muista seksuaalisista suuntautumisista (Sillanpää 2021, 79). 

Ei-heteroksi voidaan kutsua niitä ihmisiä, jotka ovat jotain muuta kuin kokonaan heteroita. Yk-

silö voi olla bi-kiinnostunut, homo, pan tai hänen voi olla vaikea kuvata itseään täysin heteroksi. 

(Ahjopalo & Palo 2020, 116.) Vuoden 2019 kouluterveyskyselyssä 8.–9.-luokkalaisista itsensä 

määrittelivät ei-heteroseksuaaliksi tai ei ollut varma omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan 

poikien osalta 7 % ja tyttöjen osalta 17 % (Jokela ym. 2020, 12). Taavetti (2015, 90–91) on 

kritisoinut kouluterveyskyselyä, sillä se muodostaa nuorille tietynlaisen kuvan normaalista eikä 

anna mahdollisuutta kertoa omista seurustelusuhteista, jonka kautta heistä voi saada vääränlai-

sen kuvan.   
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Kasvu seksuaalisuuteen 

Ei-heteroseksuaalisten tunteiden tunnistaminen ei ole tiettyyn ikään kuuluvaa vaan vaihtelee 

yksilöittäin paljon. Toiset tunnistavat näitä tunteita jo lapsena, osa vasta aikuisena. (Karvinen 

2010, 117.) Osa ihmisistä on tunnistanut ei-heteroseksuaalisia tunteitaan jo varhaislapsuudessa. 

Seksuaalisen suuntautumisen on todettu vakiintuvan miehillä nopeammin verrattuna naisiin. 

(Nissinen, Jussi 2012, 16, 18.) Keskimääräinen ikä seksuaali-identiteetin rakentumiseen seksu-

aalisen suuntautumisen osalta on Yhdysvalloissa arvioitu olevan 16-vuotta. Tässä on tapahtunut 

muutosta vuosien aikana, koska ennen tunteiden tunnistamisen ja identiteetin rakentumisen aja-

teltiin tapahtuvan 20-vuotiaasta eteenpäin. (Karvinen 2010, 117.) Lapset usein kasvavat seksu-

aali-identiteettiin huomaamatta omien ajatusten parissa. Asioista ei välttämättä puhuta kotona, 

jolloin lapsen seksuaalinen suuntautuminen saattaa tulla vanhemmille yllätyksenä. (Vilkka 

2010, 55.) Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat voivat usein jäädä pohtimaan sek-

suaalisuuteensa liittyviä kysymyksiä yksin. He pohtivat omaa seksuaalisuuttaan, sen hyväksy-

mistä, asiasta kertomista ja mahdollista ensimmäistä seurustelusuhdettaan. Koulun ja muun ym-

päristön tarjoamasta tuesta riippuu paljon se, miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuu-

luvat nuoret kokevat asioiden käsittelyn. (Lehtonen 2006, 17.)  

Seurustelun aloittaminen samaa sukupuolta olevan henkilön kanssa voi olla pitkän prosessin 

lopputulos. Sen aikana ihmiseltä on vaadittu rohkeutta ja voimavaroja, jotta hän on voinut uh-

mata perheen ja yhteiskunnan mahdollisesti osoittamaa mitätöintiä ja onnistunut luottamaan 

tunteidensa oikeutukseen. Osa ei-heteroseksuaaleista saattaa aloittaa parisuhteen eri sukupuolta 

olevan ihmisen kanssa ja sivuuttaa omat ei-heteroseksuaaliset tunteensa. Taustalla voi olla toive 

siitä, että heterosuhde vaikuttaa ei-heteroseksuaaliseen puoleen ja saa sen syrjäytettyä. Toisille 

kotoa tai kotipaikkakunnalta pois lähteminen on antanut mahdollisuuden tutustua muihin ei-

heteroseksuaalisiin. (Nissinen, Jussi 2012, 18–19, 28.) Taavetin (2015, 63–65) toteuttamassa 

tutkimuksessa todetaan, että ei-heteroseksuaalisista suhteista kerrotaan aikaisempaa avoimem-

min. Suhteista on alkanut tulla osa seurustelukulttuuria, ja monet ovat tietoisia koulussa olevista 

ei-heteroseksuaalisista pariskunnista. Samalla myös ei-heteroseksuaalien pyrkimys heterosuh-

teisiin on vähentynyt. (Taavetti 2015, 63–65.) 

Pieni osa ei-heteroseksuaaleista hakee edelleen apua heteroseksuaaliksi muuttumiseen. Avun 

tarpeen taustalla ei yleensä ole itse suuntautuminen vaan hyväksynnän tarve esimerkiksi omassa 

uskonnollisessa yhteisössä tai oman näkemyksen suhteen. Ihmisen seksuaalisuuden tullessa sii-

hen pisteeseen, jossa se tunnistetaan syvemmin ja ihminen rakentaa minäkuvaa, myös suhde 
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uskontoihin muotoutuu. Tässä vaiheessa on mahdollista, että uskonto ja seksuaalisuus yhdessä 

mahdollistavat molempien syvemmän tarkastelun ja toteuttamisen. Niiden välille voi myös 

kohdistua voimakas ristiriita. Avun tarpeen taustalla voivat olla myös haasteet, joita torjuvassa 

yhteiskunnassa voi tulla vastaan ja ne selviytymiskeinot, joita ihminen tarvitsee. Avun tarpeen 

keskeisenä piirteenä voidaan nähdä olevan kuulluksi tuleminen omana itsenään, turvallisessa 

ympäristössä. Tällaisessa ympäristössä ihminen pääsee kohtaamaan pelkonsa, jakamaan tuntei-

taan ja pettymyksen kokemuksiaan sekä tutustumaan itseensä ja rakentamaan kadotettua luot-

tamusta ympäristöönsä. (Nissinen, Jussi 2012, 18, 23–25.) 

 

Seksuaalivähemmistöt osana yhteiskuntaa 

Vielä 2000-luvun alussa julkaistussa teoksessa ei-heteroseksuaalisuus nähtiin johtuvan haavoit-

tuneesta taustasta. Seksuaalisuuden nähtiin muodostuvan ihmissuhteiden kautta, eikä kukaan 

synny ei-heteroseksuaaliksi. Ihminen voi joko valita homouden tai pyrkiä seksuaalisuuden 

muutokseen esimerkiksi seksuaalista rikkinäisyyttä korjaavan terapian avulla. (Kinnunen 2001, 

150–155.) Vilkka (2010, 58, 63) on kymmenen vuotta myöhemmin sanonut, että lasten kaltoin-

kohteluksi pitäisi määrittää se, että lasten kokemaa seksuaalisuutta tai sukupuolta pyritään muo-

vaamaan kulttuurisiin normeihin sopivaksi. Hän tuo esille sen, että seksuaalisuus ei määritä 

elämää ja arjen kulkua. Ei-heteroseksuaalit elävät samanlaista elämää kuin heterot. He ovat 

jonkun lapsia, kokevat elämässään suruja ja iloja, tekevät töitä ja muodostavat ihmissuhteita. 

(Vilkka 2010, 58, 63.)  

Ajan saatossa seksuaalivähemmistöjen asema on muuttunut 1900-luvun alussa pidetyistä per-

versseistä kohti tämän vuosituhannen näkemystä heistä samanlaisina kuin heteroseksuaalit. 

APA eli American Psychological Association päätti vuonna 1973, että ei-heteroseksuaaliset 

suuntautumiset poistetaan psykiatrisesta sairausluokituksesta. (Kurri 2012, 206.) Reumannin 

(2005, 1, 165–166) mukaan Alfred Kinsley julkaisi työryhmänsä kanssa vuonna 1948 sukupuo-

lentutkimukseen liittyvät teokset Sexsual behavior in the human male ja Sexual behavior in the 

human female, joissa tuotiin esille, että melkein 40 % amerikkalaisista tutkimukseen osallistu-

neista miehistä oli harrastanut seksiä toisen miehen kanssa. Tämä tieto tuli monille yllätyksenä 

ja myös muut teoksen esille tuomat tiedot lisäsivät keskustelua ei-heteroseksuaalisuuden laa-

juudesta Yhdysvalloissa. (Reumann 2005, 1, 165–166.) 

Suomi on seksuaalivähemmistöihin suhtautumiseen liittyen edennyt hitaasti ja ollut muihin 

pohjoismaihin verraten konservatiivinen. Suomen rikoslaissa homoseksuaalista seksiä pidettiin 
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rangaistavana tekona vuoteen 1971 asti. Tästä eteenpäin asetetut suojaikärajat ei-heterosuhteille 

olivat korkeammat kuin heterosuhteille vuoteen 1999 saakka. Vuonna 1974 perustettiin ihmis-

oikeusjärjestö Seksuaalinen tasavertaisuus, josta käytetään lyhennettä Seta ry. Sen tarkoituk-

sena on ajaa ei-heteroseksuaalien ja transihmisten tasavertaisuutta erityisesti juridisesta ja sosi-

aalisesta näkökulmasta. Syrjintään liittyvään lainsäädäntöön tehtiin uudistus vuonna 1995, 

jonka mukaan syrjintä on kielletty myös seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Vuonna 

1999, pitkän odotuksen ja haasteiden jälkeen, asetettiin voimaan seksuaalirikoslaki. Lain mu-

kaan homoseksuaalisuutta ei kohdata eri tavalla, vaan ei-heteroseksuaaliset teot rinnastetaan ja 

käsitellään heteroseksuaalien tekojen kanssa samalla tavalla, ja näin ollen sensuuripykälä ei-

heteroseksuaalisiin poistui. (Stålström & Nissinen 2000, 125–129.)  

Homoseksuaaleihin suhtautumista suomalaisten näkökulmasta on tutkittu tarkastellen suhtau-

tumisessa tapahtuvia muutoksia 2000-luvulla. Vuosien 2002–2016 aikana suhtautuminen on 

kehittynyt suvaitsevammaksi ja ollut koko kyseisen ajan enemmän myönteistä kuin kielteistä. 

Vuonna 2002 valtaosa (60 %) suomalaisista suhtautui myönteisesti homoseksuaaleihin ja 

vuonna 2016 määrä oli yli 80 %. Suhtautuminen oli osittain vaihtelevaa riippuen siitä, tarkas-

teltiinko yleisesti vai keskityttiinkö konkreettisempiin näkemyksiin. Homoseksuaalien oikeu-

teen adoptoida suhtauduttiin kielteisemmin. Tästä on tehty päätelmä, että suhtautumisen tarkas-

telussa tulee erottaa homoseksuaalien yksilölliset oikeudet ja perheellistyminen. Nuorten, nais-

ten, korkeakoulutettujen, lapsettomien ja uskonnollisesti ei-aktiivisten suhtautuminen ho-

moseksuaaleihin oli myönteisintä. (Jalonen & Salin 2020, 264–268.) 

Iso-Britanniassa toteutetussa masennusoireisiin ja itsetuhoisuuteen kohdistuneessa tutkimuk-

sessa on todettu, että seksuaalivähemmistöillä on heteroseksuaalisiin nuoriin verraten enemmän 

masennusoireita ja itsetuhoisuutta. Todennäköisyys itsensä satuttamiseen itsemurha-ajatuksella 

oli nelinkertainen verrattuna heteroseksuaalisiin, nuorten ollessa 21-vuotiaita. (Irish ym. 2019, 

96.) Suomessa toteutetun kouluterveyskyselyn perusteella on saatu samaan viittaavia tietoja, 

sillä tutkimukseen osallistuneiden vastauksista käy ilmi, että seksuaali- ja sukupuolivähemmis-

töt kokevat yleisemmin masennusoireita ja ahdistusta. Heillä on todettu muihin nuoriin verraten 

vähemmän tyytyväisyyttä omaan elämään. Myös kokemus yksinäisyydestä ja ystävien vähyy-

destä oli yleisempää. (Jokela ym. 2020, 15, 19.) Mielenterveysongelmien välttämiseksi on tär-

keää, että nuorille tarjotaan mahdollisuuksia saada asiallista tietoa aiheesta esimerkiksi koulun 

tai nuorisotoimen kautta (Lehtonen 2006, 17). Muiden nuorten ymmärtämättömyyden takia 

monilla nuorilla on kokemuksia kiusaamisesta, yksinäisyydestä ja tarpeesta salailla. Näiden 

seurauksena on useille muodostunut tarve yksin pärjäämiseen ja oman paikan ansaitsemiseen. 
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Toisiin ihmisiin luottaminen koetaan vaikeaksi. Vertaisryhmät ovat olleet monelle ei-hetero-

seksuaaliselle tärkeitä. Niiden kautta he ovat voineet rakentaa identiteettiään ja käydä läpi mah-

dollisia aikaisemmin kokemiaan traumaattisia asioita.  (Nissinen, Jussi 2012, 17, 24.) 

 

 

2.2 Aiemmat tutkimukset seksuaalivähemmistöihin suhtautumisesta koulussa  

 

Tässä alaluvussa kuvaillaan aikaisempia tutkimuksia seksuaalivähemmistöihin liittyen. Tutki-

mukset painottuvat enimmäkseen koulumaailmaan ja nuoriin. Tätä varten määritellään tarkem-

min kiusaamisen käsite, sillä seksuaalivähemmistöihin kohdistuneita tutkimuksia tarkastellaan 

esimerkiksi kiusaamisen ja suhtautumisen näkökulmasta. 

 

Nuorten suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin 

Jokaiselle nuorelle muodostuu oma paikkansa koulun arjesta. Koulu on nuorisokulttuurin suh-

teen merkittävä tila, jossa nuori saavuttaa tietynlaisen aseman nuorten keskuudessa. Asemalla 

on vaikutusta oman persoonan ja kaverisuhteiden muodostamiseen. Nuorisokulttuurin ja mui-

den nuorten katseiden alla nuori asettuu tiettyyn asemaan, joka voi pysyä pitkään ja olla monien 

tiedostama. Erityisesti aseman suhteen nuorten kesken jakaudutaan epäsuosittuihin ja suosittui-

hin. Asema voidaan nähdä melko pysyvänä, mutta sitä on myös mahdollista muuttaa. (Kiila-

koski 2012, 17.) Kouluissa oppilaat arvioivat usein omaa ja muiden oletettua sukupuolittunei-

suutta ja sen esille tuontia. Lasten lisäksi aikuiset kommentoivat toistensa esiintymistä ja näiden 

kielteisten tai myönteisten kommenttien avulla ihmiset ohjailevat asiaa oikeaksi pidettyyn 

suuntaan. Tällaisesta ohjailusta, kielteistä kommentointia käyttämällä, on esimerkkinä huorit-

telu tai homottelu. (Löfström 2007, 95.)  

Erilaisiin ja erikokoisiin yhteisöihin kuuluviin 13–18-vuotiaisiin kohdistuneen tutkimuksen, 

jossa tarkasteltiin nuorten suhtautumista ja puhetapoja liittyen seksuaali- ja sukupuolivähem-

mistöihin, vastauksissa esiintyi neljää erilaista piirrettä. Ensimmäisellä ajattelutavalla oli liber-

taristisia piirteitä. Ne näyttäytyivät ajatuksina siitä, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 

tasa-arvoa ei vastustettu, mutta ei myöskään tuettu aktiivisesti. Taustalla oli ajatus siitä, että 

romanttiset suhteet ovat jokaisen henkilökohtainen huolenaihe. Tutkijat totesivat tällaisen ajat-

telutavan luovan hiljaista homofobiaa. Seksuaalivähemmistöön kuulumista ei nähty asiana, jota 
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pitäisi hyväksyä tai halventaa, vaan se on jokaisen henkilökohtainen asia. Tutkijoiden mukaan 

nuoret vahvistavat heteronormatiivista asemaa ja etäännyttävät itseään seksuaali- ja sukupuoli-

vähemmistöistä vedoten, että nämä aiheet eivät koske heitä. (Ng, Haines-Saah, Knight, Shovel-

ler & Johnson 2019, 42, 45.) 

Samassa tutkimuksessa löytyi liberalistisia piirteitä, joihin liittyen nuoret mainitsivat seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöjen tasa-arvon ja ihmisoikeudet. Osa ei nähnyt homofobiaa rakenteel-

lisena haasteena vaan omien asenteiden puutoksena. Kolmannen suhtautumistavan tutkijat ovat 

yhdistäneet homonormatiivisuuteen, jonka määrittelyssä he viittaavat Lisa Dugganin näkemyk-

seen siitä, että sosiaalisten prosessien kautta osaa seksuaalivähemmistöidentiteeteistä sekä -yh-

teisöistä pidetään arvokkaampina. Arvokkuus perustuu siihen, miten seksuaalivähemmistöt on-

nistuvat sulautumaan osaksi uusliberalistista ja heteronormatiivista järjestystä. Vastaajat liitti-

vät seksuaalivähemmistökeskusteluun homomaskuliinisuuden yhdistämällä homoseksuaalisiin 

nuoriin miehiin muodin ja näkemyksen heistä enemmän naisina. Nuoret jättivät huomiotta tut-

kijoiden nostaman ajatuksen siitä, miten tällainen ajattelutapa haastaa heteronormatiivisen mas-

kuliinisuuden. Neljännen ajattelutavan tutkijat yhdistivät egatilarismiin eli tasa-arvoon perus-

tuvaan ajatteluun. Nuorten mainitsivat tasa-arvon ja haastoivat kahtiajakoon perustuvaa suku-

puolta ja seksuaalisuutta. Tutkijoiden mukaan ilman maakunnan laajuista kouluissa olevaa tran-

sinklusiivista ja homofobian vastaista strategiaa nuorten keskuudessa on eroja siinä, miten he 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin suhtautuvat. He voivat myös huomaamattaan ilmaista 

itseään heteronormatiivisin näkemyksin, vaikka kyseistä sukupolvea on kehuttu hyväksynnäs-

tään. (Ng ym. 2019, 46–53.) 

Toisen asteen oppilaitoksissa opiskeleviin kohdistuvassa syrjintään liittyvässä tutkimuksessa 

tarkasteltiin opiskelijoiden yleistä suhtautumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. Tu-

losten mukaan yleistä keskustelua seksuaalivähemmistöistä käytiin eniten välitunnin aikana, 

mutta moni tutkimukseen osallistuneista (17 %) mainitsi, että näistä asioista ei puhuttu koulussa 

juuri ollenkaan. Keskustelun sävy vaihteli myönteisestä halveksivaan, mutta suurimman osan 

mielestä keskustelu oli halveksivaa ja vähättelevää. (Huotari ym. 2011, 51–52.) Yläkoululaisiin 

poikiin kohdistuvassa tutkimuksessa tarkasteltiin heidän asenteitaan ei-heteroseksuaaleja koh-

taan. Asenteet olivat yli puolella vastanneista myönteisiä liittyen saman sukupuolen kanssa seu-

rusteluun, mutta kaksi viidesosaa vastanneista oli sitä mieltä, että tuttujen poikien keskinäinen 

seurustelu ei olisi hyväksyttävää. Useampi kuin joka viides vastanneista ei hyväksyisi samaa 

sukupuolta olevien seurustelua ollenkaan. Tyttöjen väliseen seurusteluun suhtauduttiin 
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selkeästi myönteisemmin. (Anttila 2012, 77.) Miesten on osoitettu salaavan naisia yleisemmin 

oman seksuaalisen suuntautumisensa (Lehtonen 2003 c, 69). 

Nuorten poikien keskusteluissa painottuu usein vahva heteronormatiivinen käsitys. Heteronor-

matiivista järjestystä rikkovat miehet leimataan suoraan homoiksi. He tekevät päätelmiä toisista 

ihmisistä ulkoisen habituksen pohjalta. Tutkimukseen osallistuneet pojat kokivat tarvitsevansa 

selityksen, miten kaksi miestä voivat olla yhdessä. Tutkimuksessa oli myös tapauksia, joissa 

nuoret suhtautuivat hyvin neutraalisti ei-heteroseksuaalisiin ja kyseenalaistivat erilaisuuden ja 

”normaalista” poikkeavan kammoksumisen. (Aho 2012, 141–145, 164.) On tutkitusti todettu, 

että vanhemmat ja monimuotoisemmissa kouluissa opiskelevat oppilaat ovat halukkaampia yl-

läpitämään ystävyyssuhteita seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kanssa ja käydä hei-

dän kanssaan samoja kouluja. Tämän pohjalta on päädytty oletukseen, että kouluissa, joissa 

seksuaalivähemmistöillä on enemmän näkyvyyttä ja heistä opetetaan enemmän asioista, nuoret 

ovat hyväksyvämpiä. (Hobaica & Know 2018, 425.)  

Kekkonen (2012, 178–186, 211) on tehnyt Poikien Puhelimeen liittyvän tutkimuksen pohjalta 

toteamuksia siitä, miten arka aihe seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus nuorille pojille 

on. Puhelimessa on osoitettu kiinnostusta homoseksuaalisuudesta. Homoseksuaalisuus koetaan 

uhkana ja nuoret pelkäävät sen voivan osua kenelle tahansa. Tuloksissa painottuu selvästi kiel-

teinen asennoituminen ja pyrkimys asioiden korjaamiseen, vaikka nuoret eivät osaa kuvailla 

heteroseksuaalien ja ei-heteroseksuaalien eroja muuta kuin suuntautumisen mukaan. Huoli-

matta poikien puheissa näkyvästä kielteisyydestä, Kekkonen ei näe, että he tarkoituksellisesti 

olisivat vihapuheisia tai kohdista vihaa tiettyä ihmistä kohtaan. Hän toteaa, että se on puhetta 

tuntemattomasta, uhkana pidetystä asiasta. (Kekkonen 2012, 178–186, 211.) Lisääntynyt tieto 

seksuaalisuuden moninaisuudesta voi romahduttaa todellisuuden käsityksen. Tällöin ihminen 

voi haluta määritellä ne epänormaaliksi tai kieltää seksuaalisuuden moninaisuuden kokonaan. 

(Vilkka 2010, 107.)  

Yläkoululaisten poikien seksuaaliopetuksen (PoikaS-hanke) tutkimukseen osallistuneiden mie-

lestä seksuaalikasvatuksessa tulisi seksiin liittyvissä asioissa käsitellä kaikkea aiheeseen liitty-

vää todenmukaisin tavoin. Aiheita, joita oppilaat eivät haluaisi käsiteltävän seksuaalikasvatuk-

sessa, olivat esimerkiksi porno ja synnytysvideot. Näiden lisäksi muutama tutkimukseen osal-

listunut oli vastannut, että ei haluaisi koulussa käsiteltävän homoseksuaalisuutta. (Anttila 2012, 

82.) Opettajat ovat kyselyjen perusteella huomanneet, että osalla oppilaista oli vahvoja ennak-

kokäsityksiä seksuaalivähemmistöistä, mikä vaikeutti heidän opetustyötään (Kontula & 
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Meriläinen 2007, 57). Nuorten poikien keskuudessa ilmenevä homofobia vaikeuttaa kasvuteh-

tävää (Nissinen, Jussi 2012, 17). Homofobialla tarkoitetaan lesbouteen, homouteen ja biseksu-

aalisuuteen kohdistuvaa pelkoa, jota voi ilmetä kenellä tahansa (Lehtonen 2000, 286). Ho-

moseksuaalisen halveksunnan kautta pojat rakentavat omaa miehistä identiteettiään luomalla 

samalla homoseksuaalisuudesta heikon ja naisellisen kuvan. Tämä puolestaan aiheuttaa ei-he-

teroseksuaaleille tarpeen piilotella omaa identiteettiään ja osa omaksuu myös itse homofobisia 

asenteita. (Nissinen, Jussi 2012, 17.)  

Ei-heteroseksuaalisuuden käsittely ei herättänyt kiinnostusta yläkoululaisten poikien keskuu-

dessa. He kokivat, että aihe kiinnostaa ja on tarkoitettu niille, jotka kokevat omaksi identitee-

tikseen ei-heteroseksuaalisuuden. Ei-heteroseksuaalit nähtiin erotettuina käsitteestä ”me” ja 

heidät nähtiin omana vähemmistöryhmänään, erillään isommasta heteroseksuaalien ryhmästä. 

(Aho 2012, 162–163.) Huolimatta kielteisistä asenteista ei-heteroseksuaalisuuden käsittele-

mistä kohtaan, nuoret ovat maininneet ajatuksia siihen liittyen, että opetuksessa tulisi ottaa ke-

tään syrjimättä huomioon eri kulttuurit ja seksuaaliset suuntautumiset (Anttila 2012, 92). 

Nuorten netissä esittämät kysymykset seksuaaliterveydestä painottuvat raskauksiin, kasvami-

seen mieheksi tai naiseksi ja seksuaaliseen toimintaan. Vain muutamia kysymyksiä tuli liittyen 

seksuaali-identiteettiin. Näissä kysymyksissä näkyi nuorten tietämättömyys ja aikuiselta tarvit-

tava varmistus liittyen omaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Ei-heteroseksuaaleiksi itsensä 

määrittelevät kysymysten esittäjät pohtivat samanlaisia kysymyksiä kuin heteroseksuaalit, 

mutta he halusivat asioita käsiteltävän myös heidän näkökulmastaan. Ei kuitenkaan voida mää-

ritellä, minkä seksuaali-identiteetin omaavat kaikki ne nuoret, jotka esittävät seksuaaliseen 

suuntautumiseen liittyviä kysymyksiä. (Rinkinen 2012, 124–125, 139, 144.) 

Nuoret ovat maininneet yhteiskunnan haasteeksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kohtaa-

misen ja ilmaisseet, että seksuaalisen suuntautumisen perusteella tapahtuu syrjintää ja suosi-

mista. Näiden lisäksi myös asennoitumisen ja yleisen suhtautumisen nähtiin olevan usein kiel-

teistä. (Alanko 2014, 43.) Koulukiusaamista pidetään yhtenä syrjinnän ilmenemismuotona 

(Huotari ym. 2011, 29). Hamarus (2008, 47) puolestaan mainitsee, että kiusaaminen voi ilmetä 

syrjintänä. Seuraavaksi tarkastelen tarkemmin seksuaalivähemmistöihin kohdistunutta kiusaa-

mista ensin määrittelemällä kiusaamisen käsitteen ja sen jälkeen tarkastelemalla seksuaalivä-

hemmistöihin kohdistunutta kiusaamista. 
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Kiusaamisen määritelmä 

Yleisimmin kiusaamista ilmenee koulussa (Kankkunen ym. 2010, 23). Kouluaikana kiusaami-

nen sijoittuu välitunnille ja oppituntien ajalle. Suomessa on tutkimusten mukaan vähintään ker-

ran viikossa kiusattuja peruskoulun oppilaita noin 6–10 %. (Peura, Pelkonen & Kirves 2009, 5, 

20.) 

Oppilaan työskentelyn ja koulussa viihtymisen näkökulmasta turvallinen ympäristö on tärkeää. 

Koulun työskentelyilmapiiriä heikentää siellä ilmenevä kiusaaminen, väkivalta, rasismi, syr-

jintä ja sukupuolinen häirintä. (Kiilakoski 2012, 42.) Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteissa (2014, 14, 27) ja perusopetuslaissa (628/1998, 29§) painotetaan, että jokaisella oppi-

laalla on oikeus opiskella ja käydä koulua turvallisessa ympäristössä. Kiusaamisesta, syrjin-

nästä, häirinnästä ja väkivallasta, joita oppilaat voivat kokea koulussa tai koulumatkan aikana, 

täytyy aina ilmoittaa huoltajille. Niihin puuttumisen velvollisuudesta on kirjattu opetussuunni-

telmaan. Ilmoitusvelvollisuus koskee häirinnän kohteeksi joutunutta sekä sen aiheuttanutta op-

pilasta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 14, 27; Perusopetuslaki 628/1998, 

29§.)  

Se, mikä määritellään kiusaamiseksi, vaikuttaa olennaisesti sen tunnistamiseen ja siihen puut-

tumiseen (Peura ym. 2009, 7). Kouluterveyskyselyssä kiusaamiseksi määritellään toiminta, 

jossa ryhmä tai toinen oppilas tekee tai sanoo epämiellyttäviä asioita. Myös ei-toivottu kiusoit-

telu määritellään kiusaamiseksi. Riitely kahden ihmisen välillä jätetään määritelmän ulkopuo-

lelle. (Luopa, Pietikäinen & Jokela 2008, 11.) Tutkimuksissa hyödynnetyn kiusaamisen määri-

telmän mukaan kiusaaminen on pitkään jatkuvaa ruumiillista, henkistä tai sosiaalista väkival-

taa, jota kohdistetaan kiusaajien toimesta yhteen henkilöön. Pitkäaikaisuuden ja jatkuvuuden 

vaatimuksesta on keskusteltu. On pohdittu, miten kauan kiusaamista pitää tapahtua, jotta se 

voidaan kiusaamiseksi määritellä. Tärkeämpänä pidetään asian tarkastelua kiusatun näkökul-

masta, sillä jo yksittäiset tapaukset herättävät uhan kiusatuksi tulemisesta. Koulumaailmassa 

jatkuvuuden vaatimus antaa kiusaajille luvan jatkaa kiusaamista pidemmän aikaa ja estää siihen 

puuttumisen. Kouluihin toivotaan kiusaamisen määritelmää, jonka avulla siihen voidaan puut-

tua jo varhaisessa vaiheessa. (Hamarus 2008, 12–14.)  

Kiusaamista voidaan jaotella epäsuoraan ja suoraan kiusaamiseen. Suorassa kiusaamisessa teot 

osoitetaan suoraan kiusattua kohtaa esimerkiksi haukkumalla tai käyttämällä väkivaltaa. Epä-

suora kiusaaminen puolestaan on piilossa tapahtuvaa toimintaa, kuten selän takana puhumista, 

juoruilua tai ryhmästä eristämistä. (Hamarus 2008, 45.) Tämän lisäksi kiusaamista voidaan 
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jaotella psyykkiseen, fyysiseen ja sosiaaliseen kiusaamiseen (Hamarus & Kaikkonen 2011, 61). 

Kiusaamista voi tapahtua myös verkossa teknologiaa hyödyntämällä. Tutkimuksen perusteella 

verkkokiusaamisen tavoitteena on kiusatun maineeseen ja itsetuntoon vaikuttaminen sekä hen-

kilön eristäminen muusta ryhmästä. Verkkokiusaamisen riskinä on sen leviäminen kouluyhtei-

sön ulkopuolelle ja sen pitkään internetissä säilyminen. (Huhtala & Herkama 2012, 29–40, 45.) 

Syrjinnäksi voidaan määritellä sellainen toiminta, jossa ihmisiä asetetaan, ilman hyväksyttäviä 

perusteluja, heikompaan asemaan kuin muita (Taavetti 2015, 23). Syrjinnällä tarkoitetaan esi-

merkiksi sitä, miten ihmisiä luokitellaan perusominaisuuksien perusteella sen sijaan, että kes-

kityttäisiin heidän ansioihinsa (Alanko 2014, 40). Erilaisia syrjinnän muotoja ovat nimittely, 

ennakkoluuloisuus, väkivalta, uhkailu, ulkopuolelle jättäminen ja epäystävällisyys. Pelko väki-

vallan uhasta edesauttaa syrjintää ja syrjään ajautumista. (Kankkunen ym. 2010, 19–22, 30.)  

Yhdenvertaisuuslaissa (1325/2014, 6§, 8§) on määritelty, että kukaan ei saa joutua syrjinnän 

kohteeksi kielen, uskonnon, iän, alkuperän, vakaumuksen, seksuaalisen suuntautumisen, per-

hesuhteiden tai jonkun muun yksilöön liittyvän asian perusteella. Koulutuksen järjestäjällä on 

vastuu seurata yhdenvertaisuuden toteutumista oppilaitoksessaan ja oltava valmis reagoimaan 

yhdenvertaisuutta edistävän suunnitelman avulla, jos tarve sille tulee. (Yhdenvertaisuuslaki 

1325/2014, 6§, 8§.) Yhdenvertaisuuden määritteleminen positiivisesti on haasteellista, ja usein 

määrittely tulee syrjinnän puuttumisen myötä (Taavetti 2015, 23). Koululainsäädännössä pai-

nottuu rikos- ja vahingonkorvauslainsäädäntöjen yksilöllisyydestä poiketen yhteisöllisyys. Esi-

merkiksi yksittäisten oppilaiden välistä eristämistä, häirintää, sanallista kiusaamista tai syrjin-

tää ei määritellä laissa. (Mahkonen 2016, 109.)  

Kiusaamista pidetään vahvasti ryhmäilmiönä, jolle on tyypillistä, että se kehittyy ryhmissä pe-

rustuen sosiaalisiin suhteisiin, joita jäsenillä on keskenään. Taustalla toimii vääristyneen vallan 

haalimisen ajatus. Kiusaamisen taustalla vaikuttavat kulttuuriin, normeihin ja toimintatapoihin 

liittyvät tekijät. (Peura ym. 2009, 5.) Kiusaamista voidaan pitää tapana osoittaa muille oma 

kyvykkyys toimia ja sitä kautta saada suosiota. Esimerkiksi väkivaltaa käytetään hierarkian 

muodostamiseen. (Huuki 2002, 46.) Toisin sanoen, ihmistä uhkaa kiusaamisen kohteeksi jou-

tuminen, jos hän ei ole suosittu (Kankkunen ym. 2010, 28). Kouluyhteisön normeilla on vaiku-

tusta siihen, vaikuttaako kiusaaminen arvostuksen nostamiseen ryhmässä (Peura ym. 2009, 7). 

Kiusaamisen taustalla on usein kiusatun henkilön erilaisuus. Vähemmistöryhmiin kuuluvien 

nuorten lisäksi myös muut voivat joutua kiusaamisen kohteeksi. Toisen asteen opiskelijoihin 
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kohdistuneessa tutkimuksessa selvisi, että yli puolet (63 %) vastanneista on havainnut kiusaa-

mista, joka on kohdistunut seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin. (Huotari ym. 2011, 29, 62.)  

Nimittely ja haukkuminen ovat kiusaamisen yleisimpiä muotoja nuorten keskuudessa. Edellä 

mainittujen lisäksi porukasta jättäminen, juoruilu ja valehteleminen ovat yleisiä kiusaamisen 

muotoja. Sukupuolten välillä on eroja kiusaamisen tavoissa. (Peura ym. 2009, 22.) Pojille on 

yleisempää kiusaamisen ilmeneminen fyysisenä väkivaltana (Kiilakoski 2012, 44; Peura ym. 

2009, 30). Homottelua pidetään yhtenä kiusaamisen ja henkisen väkivallan muotona. Seksuaali- 

ja sukupuolivähemmistöt voivat lisäksi kohdata huhujen levittämistä ja arvailuja heidän seksu-

aaliseen suuntautumiseensa liittyen, uhkailua ja naurunalaiseksi saattamista. (Karvinen 2010, 

121.) Nuoret ovat kohdanneet koulussa myös seksuaalista häirintää, joka voidaan nähdä kiu-

saamisen muotona, mutta myös kiusaamisen lisäksi tapahtuvana kohteluna. Yleisemmin seksu-

aalinen häirintä kohdistuu yläkouluikäisiin tyttöihin, mutta myös poikien kokema häirintä oli 

tutkimuksen mukaan melkein samalla tasolla. (Peura ym. 2009, 33–35.) 

Kiusatuksi joutumisesta ei yleensä kerrota kenellekään. Sen haasteena nähdään olevan siitä vai-

keneminen. Syitä vaikenemiseen ovat häpeä ja ajatus siitä, että asian kertominen ei auta vaan 

pahentaa vain tilannetta. Asiasta kerrotaan mieluummin vanhemmille ja kavereille kuin koulun 

henkilökunnalle. (Peura ym. 2009, 24–28.) Kiusaamisella on vakavia seurauksia, kuten sosiaa-

linen eristäytyminen, mutta sillä voi olla vaikutusta myös koulunkäyntiin ja koulumenestyk-

seen. Seuraukset voivat ilmetä esimerkiksi masennuksena. (Karvinen 2010, 121.) Kiusaaminen 

lisää kehityksellisiä riskejä kiusattujen ja kiusaajien kohdalla. Vuosia kiusatun roolissa olemi-

nen voi aiheuttaa kehityksellisiä traumoja. Kiusaajan kohdalla pitkään jatkunut mahdollisuus 

kiusata voi lisätä riskiä aggressiiviseen käyttäytymiseen myös tulevaisuudessa. (Peura ym. 

2009, 5.) 

Kielteiset asenteet, syrjintä ja näkymättömyys vaikuttavat yksilön mahdollisuuksiin opiskella 

ja kouluttautua (Oikeusministeriö 2014, 22). Opettajilta ja koulun muulta henkilöstöltä vaadi-

taan taitoa tunnistaa riskejä sekä suojaavia tekijöitä syrjäytymiseen liittyen, jotta he voivat vah-

vistaa opetuskäytänteitä sen ehkäisemiseksi. Suojaavien käytänteiden kehittämiseksi tulee huo-

mioida oppilaiden ja opettajien välinen vuorovaikutus, opetuskäytännöt sekä osallisuuden ko-

kemus. Jotta oppilaat kiinnittyisivät kouluun, heidän tulisi voida nähdä oppiminen merkityksel-

lisenä ja mieluisana itselle sekä kokea hyväksyntää ja yhteenkuuluvuutta. Oppilaan joutuminen 

vertaisryhmänsä hyljeksimäksi tuo haasteita osallisena oloon ja oppimiseen kouluyhteisössä. 

Oppilaan oppimismotivaatio ja keskittyminen saattavat torjunnan seurauksena heikentyä. 
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Pitkään jatkuneena koetut ongelmat saattavat ennustaa koulun keskeyttämistä, mielenterveys-

ongelmia ja rikollisuutta. (Poikkeus ym. 2013, 111–113.)  

Kiusaamisen ehkäisemiseksi koulun, päiväkotien ja perheiden tulee edesauttaa myönteisten 

vertaissuhteiden muodostumista ja eri vertaisryhmiin kiinnittymistä sekä tukea ystävyyssuhtei-

den pysyvyyttä lasten ja nuorten välillä (Peura ym. 2009, 6). Koulukiusaamisen ehkäisyn on 

todettu olevan jatkuvaa työtä. Aikuisilta vaaditaan motivaatiota, jotta he voivat vaikuttaa lasten 

välisiin vertaissuhteisiin ja pitää ne turvallisina. Ennaltaehkäisyn lisäksi täytyy kehittää korjaa-

vaa tukea sekä tehdä tukiverkostot näkyviksi lapsille, jotta he tietävät kenen puoleen kääntyä 

kiusaamistilanteissa. Jokainen kiusatuksi tullut oppilas täytyy kohdata ja arvioida hänen yksi-

lölliset tuen tarpeensa. (Pajamäki 2014, 34.)  

 

 

Seksuaalivähemmistöihin kohdistuva kiusaaminen  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat ovat 2019 vuoden terveyskyselyn mukaan 

kohdanneet muita nuoria enemmän viikoittain tapahtuvaa kiusaamista (Jokela ym. 2020, 24). 

Toisessa vuoden 2019 8.-9-luokkalaisiin ja lukiolaisiin kohdistuneessa tutkimuksessa on myös 

ilmennyt vastaavia tuloksia (ks. Kurki-Kangas, Marttunen, Fröjd & Kaltiala-Heino 2019). 

Nimittely, joka erityisesti kohdistuu seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin, on hyvin yleistä 

kouluissa. Homottelu ja sanan “homo” käyttäminen haukkumasanana on yleistä, vaikka se ei 

kohdistu välttämättä keneenkään tiettyyn henkilöön. Negatiiviset asenteet ja kielteiset puheet 

seksuaalivähemmistöistä ovat koulujen käytävillä kuuluvia asioita. Niiden käyttö on ollut sen 

verran yleistä, että niiden merkityksen nähdään kadonneen kokonaan. (Huotari ym. 2011, 53–

54.) Nimittely aiheuttaa sen, että homoista ja lesboista saa ällöttävän kuvan, kun kyseisiä sanoja 

käytetään jo nuoresta asti haukkumaniminä. Näin syntyy helposti erilaisia stereotypioita ho-

moista tai lesboista. Esimerkkinä voi mainita sen, että homojen täytyy kaikkien olla naisellisia 

ja lesbot mielletään tietyllä tapaa miehekkäiksi. (Campos 2003, 16.)  

Nimittelyn lisäksi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret olivat kouluvuosiensa aikana koh-

danneet pitkään kestävää ryhmästä eristämistä ja yksin jättämistä. Ei-heteroseksuaalisuuden 

paljastumisella koettiin olevan vaikutuksia myös ystävyyssuhteisiin. Ei-heteroseksuaaleihin 

nuoriin on alettu suhtautua paljastumisen jälkeen varauksella. (Huotari ym. 2011, 65–67.) Nuo-

ret saattavat kokea oman luokkakaverin ei-heteroseksuaalisuuden uhkaavana ja päätyvät 
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kieltämään koko asian (Lehtonen 2003a, 163). On myös tapauksia, joissa nuoria ärsyttää, miten 

erilaisuuteen suhtaudutaan monesti kammoksuen (Aho 2012, 164).  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuulumista saatettiin salailla, jotta ei joutuisi syrjinnän 

kohteeksi. Tällaiset nuoret joutuivat kuuntelemaan sivusta kielteistä puhetta seksuaali- ja suku-

puolivähemmistöistä, ja samaan aikaan salaamaan oman seksuaalisen suuntautumisensa. Tie-

dottomuus siitä, miten he voisivat seksuaalisen suuntautumisensa tuoda esille, koettiin ahdista-

vana. (Huotari ym. 2011, 71–72.) Tutkimuksen kautta on todettu, että nuorilla on tapana tar-

kastella ympäristöään ja sitä kautta pohtia, mitä he voivat itsestään kertoa (Taavetti 2015, 34). 

Salailun taustalla on pelko, että asian kertomisen jälkeen heissä nähtäisiin vain seksuaalinen 

suuntautuminen ja kokonaiskuva ihmisenä jäisi sen varjoon (Lehtonen 2006, 57).  

Yläkoululaisiin kohdistuvan tutkimuksen mukaan nuoret ovat sitä mieltä, että erilaisuus johtaa 

syrjintään ja kiusaamiseen usein. Melkein puolet (45 %) mainitsivat, että erilaisuuden takia voi 

joutua kiusaamisen kohteeksi ja vain kolmasosan (34 %) mielestä oma erilaisuus ei johda kiu-

satuksi tulemiseen. (Peura ym. 2009, 14.) Sateenkaariperheiden nuoriin kohdistuneessa tutki-

muksessa 13–18-vuotiaiden vastauksista ilmenee, että melkein kaksi kolmasosaa on tilanteessa, 

jossa heillä ei ole koulukavereiden kanssa haasteita toimeen tulemisessa. Tuloksissa oli yksit-

täisiä tapauksia, joissa haasteita oli melko tai erittäin paljon. Melkein 90 % oli sitä mieltä, että 

opettajat kohtelevat oikeudenmukaisesti oppilaitaan ja 98 % oppilaista vastasi, että heillä ei 

ollut ollenkaan tai hyvin vähän haasteita opettajan kanssa toimeen tulemisessa. Yli puolet vas-

taajista ei ollut saanut osakseen kiusaamista koulussa vuoden 2015 aikana. Osaa vastaajista oli 

kiusattu alle kerran viikossa, jonka lisäksi oli yksittäisiä tapauksia, joissa kiusaamista tapahtui 

keskimäärin kerran viikossa. Kiusaamisen taustalla alle puolessa tapauksista oli sateenkaariper-

heeseen kuuluminen. Yleisimmät kiusaamisen muodot olivat nimittely ja naurunalaiseksi teke-

minen. (Aarnio, Kallinen, Kylmä, Solantaus & Rotkirch 2017, 169–175.) 

Kaikki seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret eivät koe koulutuksessa syrjin-

tää, vaan heille koulunkäynti on mielekästä. Tämän perusteella todetaan, että kouluista voidaan 

tehdä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöille turvallinen paikka toimintakulttuuria muokkaa-

malla. (Sillanpää 2021, 81.) Nuoret ovat saaneet opettajilta tukea opetuksen ulkopuolella esi-

merkiksi tsemppaamisen ja keskustelun kautta. Opettajien ja muiden oppilaiden tarjoama tuki 

saattaa olla seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville erittäin arvokasta. (Taavetti 

2015, 81, 89.) Opettajan ja oppilaan välinen myönteinen suhde voi vähentää kielteisiä 
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vaikutuksia, joita perhetaustalla saattaa olla. Sillä voi olla myös suuria vaikutuksia oppilaan 

koulutiellä pysymiseen ja hyvinvointiin. (Poikkeus ym. 2013, 117.)  

Sateenkaariperheiden vanhempiin kohdistuvassa tutkimuksessa valtaosa vastaajista arvioi, että 

heidän lapsensa kokee kiusaamista koulussa harvoin tai ei koskaan. Sateenkaariperheitä ovat 

sellaiset perheet, joissa vähintään yksi vanhemmista kuuluu osaksi seksuaali- tai sukupuolivä-

hemmistöjä. Neljännes yli 50 vanhemmasta sanoi lapsen kiusaamisen liittyvän sateenkaariper-

heeseen. Yli 80 % vastanneista vanhemmista on pelännyt lapsensa joutumista kiusaamisen koh-

teeksi sateenkaariperheensä takia. (Aarnio, Kylmä, Solantaus & Rotkirch 2018, 18, 92–98.) 

Omasta sateenkaariperheestä puhutaan koulussa avoimesti harvoin tai useammin. Sellaisille 

nuorille, jotka ovat tulleet syntymän jälkeen osaksi sateenkaariperhettä, oli yleisempää olla kos-

kaan puhumatta, verraten niihin, jotka ovat syntyneet suoraan sateenkaariperheeseen. (Aarnio 

ym. 2017, 184.) 
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3 Seksuaalivähemmistöt opetuksessa 
 

 

3.1 Seksuaalikasvatus koulussa 
 

Tässä alaluvussa tutustutaan seksuaalikasvatuksen sisältöihin ja tarkastellaan, mitä seksuaali-

kasvatuksesta on kirjattu opetussuunnitelmaan ja Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 

-asiakirjaan. Tämän lisäksi kuvaillaan kehittämistoiveita, joita seksuaalikasvatukselle on an-

nettu. Kehittämistoiveissa kiinnitetään erityisesti huomiota seksuaalivähemmistöjen huomioi-

miseen opetuksessa. 

 

Seksuaalikasvatuksesta yleisesti 

WHO (2010, 19) on määritellyt Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa -asiakirjassaan 

seksuaalikasvatuksen tarkoittavan emotionaalisten, sosiaalisten, kognitiivisten, fyysisten ja 

vuorovaikutteisten ulottuvuuksien oppimista. Se on varhaislapsuudesta alkavaa kasvatusta, 

joka jatkuu aikuisuuteen saakka. Tavoitteena on mahdollistaa lapsille ja nuorille tuki seksuaa-

liseen kehittymiseen tarjoamalla taitoja, tietoja ja myönteisiä arvoja turvallisten suhteiden luo-

miseen sekä vastuun ottamiseen. Lapsilla ja nuorilla on oikeus seksuaaliopetukseen omalle ikä-

tasolleen sopivalla tavalla. (WHO 2010, 19.) Seksuaalikasvatusta pidetään tärkeänä kaikissa 

elämän ikävaiheissa, mutta erityisesti lapsuudessa ja nuoruudessa. Silloin lapsella on halua tie-

tää ja ymmärtää seksuaalisuutta, tunteita, kasvamista, ihmissuhteita, seksuaaliterveyttä ja mi-

näkuvaa. (Ilmonen ym. 2019, 18.)  

1950-luvulta lähtien seksuaalikasvatusta on järjestetty enemmän (Lehtonen 2003a, 50). 1970-

luvulla oppikirjat, joissa mainittiin jotain ei-heteroseksuaalisuudesta, kuvasivat sen psykolo-

giseksi poikkeavuudeksi. Ihmisoikeusjärjestö Seta on vaatinut, että seksuaali- ja ihmissuhde-

kasvatusta täytyy integroida jokaiseen oppiaineeseen ja niitä tulee tarkastella myös sosiaaliselta 

kannalta. Järjestön mukaan seksuaalikasvatuksen tulee antaa tietoa eri normijärjestelmistä ja 

niiden muuttamisen mahdollisuuksista sen sijaan, että tällä hetkellä vallalla olevia normeja py-

rittäisiin juurruttamaan. Kouluhallitus hyväksyi 1970-luvulla periaatteen, jonka ajatuksena on 

seksuaalivähemmistöjen integroiminen osaksi seksuaali- ja ihmissuhdekasvatusta. Tätä jarrut-

tavana tekijänä on ollut oppikirjojen hidas ajan tasalle saaminen. Seta on ollut aktiivisesti yh-

teydessä oppikirjoja tekeviin henkilöihin ja kirjoissa on yhä useammin käsitelty ei-
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heteroseksuaalisuutta monipuolisesti ja asiallisesti. He ovat antaneet koulutusta opettajille ja-

kamalla tietoa ja kokemuksia ei-heteroseksuaalisten elämästä Suomessa. (Stålström & Nissinen 

2000, 132–133.) 

Suomessa suhtaudutaan myönteisesti seksuaalikasvatukseen ja sitä toteutetaan yhteiskunnassa 

sosiaali- ja terveydenhuollon, koulujen, joukkoviestinnän sekä kirkon välityksellä (Liinamo 

2000, 221). Seksuaalikasvatuksen avulla oppija ymmärtää erilaiset seksuaalisuuden ulottuvuu-

det, seksuaalioikeudet ja niiden kunnioittamisen ja seksuaalisen kehon tapaa toimia. (Bildjusch-

kin 2015, 13). Seksuaalioikeuksilla tarkoitetaan oikeutta päättää oman seksuaalisuuden asioista. 

Seksuaalioikeudet ovat haavoittuvaisia ja niitä rajoitetaan terveydenhuollon ammattilaisten, 

valtion, perheiden ja yhteisöjen toimesta. Oikeuksien toteutumista pidetään tärkeänä yksilöille 

sekä yhteiskunnalle. Niiden turvaamisen nähdään pelastavan ihmishenkiä. Seksuaalioikeuksien 

mukaan ihmisellä on oikeus vaikuttaa ja näkyä, mutta samaan aikaan hänellä on oikeus yksi-

tyisyyteen. Ihmisellä saa olla oma seksuaalisuus ja hänen tulee saada tietoa sekä palveluita sii-

hen liittyen. Jokaisella on oikeus tulla suojelluksi ja suojella itseään. (Ilmonen ym. 2019, 4, 8.) 

Seksuaalikasvatus on mahdollista jakaa neljään eri tasoon. Nämä tasot ovat valistus, ohjaus, 

neuvonta ja opetus. Valistuksen kohderyhmät ovat suuria. Opetuksessa voidaan käydä vuoro-

puhelua ja hyödyntää erilaisia menetelmiä. Ohjauksessa painotetaan kohtaamista ja toiminnal-

lisuutta. Neuvonta on enemmän yhteen tai kahteen ihmiseen kohdistuvaa. Seksuaalikasvatusta 

voi saada epävirallisesti kavereiden, lähipiirin ja perheen kautta tai virallisesti opettajan ja am-

mattikasvattajan kautta. (Bildjuschkin 2015, 13–14.) Nuoret tarvitsevat seksuaalikasvatusta vi-

rallisesti ja epävirallisesti siten, että ne täydentävät toisiaan. Nuoret kaipaavat rakkautta, tilaa 

ja tukea omassa sosiaalisessa ympäristössä, jotta voivat kehittää omaa seksuaalista identiteetti-

ään. Samaan aikaan heidän täytyy omaksua taitoja, tietoja ja asenteita ammattilaisten tiedonvä-

lityksen kautta. (WHO 2010, 8.) 

Ensimmäisistä koulupäivistä alkaen lapsen arjessa ja koulun käytännöissä on mukana seksuaa-

lisuus ja sukupuoli (Lehtonen 2003b, 190). Uuden lakimuutoksen seurauksena seksuaalikasva-

tuksesta on tullut pakollista 5. luokasta eteenpäin (Ilmonen ym. 2019, 14). Korteniemi-Poikela 

ja Cacciatore (2015, 125) ovat ehdottaneet, että seksuaalisuuden moninaisuutta alettaisiin kä-

sittelemään jo 5. luokalla ja sitä kautta lähdettäisiin rakentamaan hyväksyvää ilmapiiriä erilaisia 

ihastumissuhteita kohtaan (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 125). Lapsille ja nuorille 

täytyy pystyä tarjoamaan turvallinen kasvatus ja koulutus, mikä tarkoittaa esimerkiksi seksu-

alisoituneen tai sukupuolittuneen kohtelun ja kiusaamisen ehkäisyä ja siihen puuttumista. Tämä 
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pätee koulun lisäksi myös kotona ja päiväkodeissa. (Lehtonen 2006, 62.) Seksuaalikasvatuk-

sessa tulee tuoda esille odotusten, uskomusten ja sukupuoliroolien vaikutusta käyttäytymiseen 

ja valintoihin (Oinonen & Susineva 2019, 12). Koulussa pitäisi olla itsestäänselvyys, että siellä 

kohdataan ja tuetaan seksuaalisuutta. Viestinnän harjoittelun, avoimen asenteen ja asiallisten 

tietojen avulla tällainen on mahdollista. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 44.) 

Seksuaaliterveyden standardit Euroopassa -asiakirjan toinen osa muodostuu seksuaalikasvatus-

taulukosta.  Eri ikävaiheisiin sopivia aiheita kuvaavaan seksuaalikasvatustaulukkoon on 12–15-

vuotiaiden kohdalle kirjattu tietoa sukupuoli-identiteetistä, seksuaalisesta suuntautumisesta ja 

näiden tunnistamisesta itsessään. Asenteiden näkökulmasta seksuaalikasvatuksella pyritään 

auttamaan nuoria hyväksymään, ymmärtämään sekä kunnioittamaan sitä erilaisuutta, mitä sek-

suaalinen suuntautuminen ja seksuaalisuus sisältävät. Kun nuori on täyttänyt 15 vuotta, voidaan 

alkaa ohjaamaan oppilaita tunnistamaan seksuaalisen suuntautumisensa ja joidenkin kohdalla 

myöntämään ei-heteroseksuaaliset tunteensa. Tähän taitoon liittyen, opetuksen avulla autetaan 

nuorta erilaisten seksuaalisten suuntautumisten ja seksuaali-identiteetin hyväksymisessä. Pyr-

kimyksenä on päästä irti mahdollisista kielteisistä ei-heteroseksuaalisuuteen kohdistuvista tun-

teista. (WHO 2010, 49, 52.)  

 

Seksuaalikasvatus opetussuunnitelmassa  

Perusopetuksen tavoitteena on yhdenvertaisuuden pohjalta kannustaa oppilaita heidän opin-

noissaan. Pyrkimyksenä on lisätä heidän ymmärrystään sekä yleistä tietoaan sukupuolen moni-

naisuudesta. Heidän opintopolkunsa ei saa olla sukupuoleen sidottua. Jokainen oppilas täytyy 

ottaa huomioon ainutlaatuisena yksilönä ja osana yhteiskuntaa. Tämän toteutumiseksi oppilaille 

tarjotaan yksilöllistä tukea ja heitä kuunnellaan, lisäten osallisuuden tunnetta ja kokemusta siitä, 

että yksilön hyvinvoinnista ollaan kiinnostuneita. Opetukseen sisällytetään arvokasvatusta, 

jonka avulla oppilaita opetetaan tunnistamaan arvoja, joita he kohtaavat ja omaavat myös itse. 

Huomiota kiinnitetään myös kriittiseen pohdintaan. Näiden toimien avulla oppilaita autetaan 

oman arvoperustan rakentamisessa. Arvoperustan rakentamisen lisäksi opetuksessa keskitytään 

tukemaan oppilaiden ihmisyyteen ja sivistykseen kasvua. Sivistynyt yksilö arvostaa itseään, 

muita ja ympäristöä sekä toimii eettisyyden ohjaamana. Kehittämällä näitä ominaisuuksia edis-

tetään perusopetukselle annettua yhteiskunnallista tehtävää. Sen tehtävänä on edistää oikeuden-

mukaisuutta, yhdenvertaisuutta ja tasa-arvoa.  (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, 15–16, 18.)  



25 
 

 

Terveystieto yläkoulun oppiaineena pyrkii kehittämään oppilaiden terveysosaamista. Pohjana 

opetuksessa ovat ihmisoikeuksia mukaileva elämä ja sen kunnioittaminen. Opetuksessa otetaan 

huomioon moniulotteisuudet, joita terveyden eri ilmiöihin kuuluu. Seksuaalikasvatuksen näkö-

kulmasta terveystiedon opetuksessa tutustutaan seksuaalisuuteen ja seksuaalikehityksen moni-

muotoisuuteen. Tämän lisäksi tutustutaan erilaisiin seksuaaliterveyden osa-alueisiin. Sisäl-

löissä painotetaan identiteettiä, itsetuntemusta ja seksuaalista kehittymistä, jotka kaikki ovat 

osa terveystiedon kasvun ja kehityksen aluetta. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 

2014, 398–399.) Seksuaalipoliittisen yhdistyksen SEXPO:n mukaan seksuaalikasvatuksen ta-

voitteena tulisi olla seksuaali- ja seurustelusuhteiden parantaminen sekä kasvu miehenä ja nai-

sena sen sijaan, että keskityttäisiin ainoastaan ehkäisyyn ja sukupuolitauteihin (Ilmonen 2000, 

111, 119). On esitetty, että ei-heteroseksuaalisuutta saatetaan käsitellä seksuaalikasvatuksessa 

tavalla, joka lisää erityisesti sellaisten oppilaiden erilaisuuden tunnetta, jotka kokevat kuulu-

vansa tai heidän perheensä kuuluu tähän ryhmään (Frantti-Malinen 2004, 104). 

Opetussuunnitelmassa biologian kohdalla mainitaan ihmiskehon toimintaan, rakenteeseen, sää-

telyjärjestelmiin ja elintoimintoihin tutustuminen. Näiden lisäksi sisällöissä käsitellään biolo-

gisia tekijöitä liittyen terveyteen, kasvuun ja kehitykseen. Uskonnon opetuksen tavoitteisiin on 

kirjattu eettisten kysymysten ja omien arvojen pohtiminen, ihmisoikeuksiin ja eettiseen ajatte-

luun tutustuminen ja erilaisten ihmisten kohtaaminen. Elämänkatsomustiedossa painotetaan us-

konnon tavoin yhdenvertaisuutta, maailman moninaisuutta ja eettistä ajattelua. Yhteiskunta-

opissa tutustutaan ihmisen velvollisuuksiin, oikeuksiin sekä vastuisiin. Oppilaanohjauksissa 

edistetään yhdenvertaisuutta, oikeudenmukaisuutta, tasa-arvoa ja pyritään ehkäisemään syrjäy-

tymistä. (Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 380, 405–412, 419, 442.) 

 

Seksuaalikasvatuksen kehittämistoiveita  

Seksuaalikasvatuksen tavoitteeksi on asetettu sellaisten taitojen opettaminen, joiden avulla nuo-

ret voivat itse päättää seksuaalisuudestaan kehitysvaiheidensa mukaan. Seksuaalikasvatuksessa 

huomiota tulee kiinnittää sukupuoli-identiteettiin, seksuaaliseen suuntautumiseen, sukupuolen 

moninaisuuteen sekä monikulttuurisuuteen. (Oinonen & Susineva 2019, 10.) Opetuksessa ja 

seksuaalikasvatuksessa tulee ottaa huomioon, että seksuaalivähemmistöön kuuluva henkilö voi 

kuulua myös uskonnolliseen tai kulttuurilliseen vähemmistöön (Frantti-Malinen 2004, 105). 

Intersektionaalisuudesta puhutaan, kun tarkoitetaan risteäviä eroja, jotka ovat yhteydessä yksi-

lön asemaan yhteiskunnassa. Tällaisia eroja voivat olla ikä, sukupuoli tai etnisyys. Kasvatuksen 
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näkökulmasta ei suositella keskityttävän yksilöiden erilaisuuden kategorioissa ainoastaan yh-

teen. Tällainen tapa ei huomioi ollenkaan identiteetin moninaisuutta ja kompleksisuutta. (Joki-

kokko 2021, 12.) Saamelaisiin seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluviin ihmisiin koh-

distuneessa tutkimuksessa on todettu, että kahteen vähemmistöryhmään kuuluvat kokevat ris-

teävää syrjintää. Tällä tarkoitetaan kahteen vähemmistöryhmään kuulumisesta aiheutuvaa eri-

tyisen syrjinnän kohteeksi joutumista. (Olsén, Heinämäki & Harkoma 2017, 208.) 

Sukupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta toivotaan käsiteltävän kaikissa op-

piaineissa osana koulun arkea. Aihetta ei pidetä nopeasti läpi käytävänä. On ehdotettu, että su-

kupuolen ja seksuaalisen suuntautumisen moninaisuutta voisi ottaa esille erilaisten opetettavien 

asioiden läpikäynnissä eikä kaikkien esimerkkien tarvitsisi olla heteronormatiivisia. Opettaja 

voisi ihmissuhteiden käsittelyn aikana tuoda esille ei-heteroseksuaalit ja sateenkaariperheet. 

(Karvinen 2008, 223, 236.) Frantti-Malinen (2004, 105) tiedostaa oppiaineiden, kuten äidinkie-

len, mediakasvatuksen ja biologian, mahdollisuudet harjoittaa tilanteita, joissa seksuaalisuu-

desta kerrotaan ja sen seurauksia pohditaan, samalla lähdekritiikkiä kehittäen.  

Seksuaaliterveyden toimintaohjelman mukaan terveystieto on niin laaja oppiaine, että seksuaa-

literveydelle jää siitä vain pieni osa aineenopettajankoulutuksessa ja täydennyskoulutuksessa. 

Asian korjaamiseksi ehdotetaan täydennyskoulutusten lisäämistä seksuaaliterveystietoa opetta-

ville opettajille, jolloin voidaan päästä tavoitteeseen, jossa seksuaalikasvatusta antaa siihen am-

mattitaitoisesti koulutettu opettaja. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2007, 132.) Koulun tärkeänä 

tehtävänä on luoda moninaisuutta huomioiva, hyvinvointia edistävä ja turvallisen oppimisym-

päristö (Jokela ym. 2020, 4). Huolimatta tilanteesta, jossa opettaja on itse kielteisesti suhtautu-

nut ei-heteroseksuaalisuuteen, hänellä on ammatillinen velvollisuus toimia tavoilla, joiden 

avulla oppilailla on mahdollisuus rakentaa ja tutustua omaan itseensä turvallisessa ympäris-

tössä. Tähän voidaan vaikuttaa hankkimalla tietoa seksuaalivähemmistöistä ja heihin liittyvistä 

kysymyksistä. (Löfström 2007, 97.)  

Monet opettajat olivat vielä 2000-luvulla tilanteessa, jossa he eivät olleet saaneet koulutukses-

saan valmiuksia seksuaalisuuden moninaisuuden kohtaamista varten. Osa opettajista on hyvin 

ammattitaitoisia antamaan kyseisestä aiheesta tietoa, mutta tämä ammattitaito on omaksuttu 

joko läheisen kautta ja myöhemmin itsenäisellä kirjallisuuteen tutustumisella. (Lehtonen 2006, 

57.) Seksuaali- ja lisääntymisterveyskäyttäytymistä on tutkittu ja niiden pohjalta on annettu 

seuraavia tutkimuksia varten tavoitteeksi huomioida enemmän seksuaalista suuntautumista 

sekä sukupuolen moninaisuutta. Nämä ovat aikaisemmissa tutkimuksessa jääneet syrjään 
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niiden keskittyessä enemmän heteronormatiivisiin oletuksiin. (Raussi-Lehto & Klemetti 2016, 

33.)  

Lehtonen (2006, 70–72) on kirjannut ylös erilaisia keinoja, joiden avulla pystytään lisäämään 

seksuaalisuuden moninaisuuden huomioon ottamista. Näitä toimia voivat olla opiskelijoiden ja 

opettajien yhdessä laatimat tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmat, joissa huomioidaan su-

kupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Pyrkimyksenä olisi pystyä takaamaan turvallinen 

kouluympäristö kieltämällä ja puuttumalla kaikenlaiseen nimittelyyn ja kiusaamiseen huomioi-

den myös seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät haukkumanimet. Haukkumasanojen käytön 

hiljainen hyväksyminen tai niihin puuttumattomuus voi viestiä niiden olevan sallittuja. Opetuk-

sen ja koulun toimintatapojen heteronormatiivisuus tulisi kyseenalaistaa. Koulujen on pohdit-

tava, millaisen kuvan ei-heteroseksuaaleista antavat ja onko oletuksena se, että kaikki ovat he-

teroita. Vanhaa heteronormatiivisuuteen liittyvää opetusmateriaalia voi hyödyntää kriittisellä 

tarkastelulla oppilaiden kanssa. Oppilaiden perheiden seksuaalinen ja sukupuolinen moni-

naisuus tulee tuoda ilmi, jotta lasten tietoisuus perheiden moninaisuudesta ymmärretään. Näi-

den edellä mainittujen toimien lisäksi tulee tarjota apua ja tukea opetuksen sekä muiden järjes-

telyjen kautta sellaisille, joilla on tarve keskustella seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ai-

kuisen kanssa. Näitä toimia voidaan toteuttaa varhaiskasvatuksesta ihan ylimpiin koulutusins-

tituutioihin asti. (Lehtonen 2006, 70–72.)  

 

 

3.2 Heteronormatiivinen koulu 
 

Tämän alaluvun aikana tutustutaan heteronormatiivisuuden käsitteeseen ja kuvaillaan, miten se 

näkyy esimerkiksi koulun opetuksessa. Heteronormatiivisuutta tarkastellaan ongelmallisuuden 

kautta ja kuvaillaan, millaisia vaikutuksia heteronormatiivisella opetuksella voi olla seksuaali-

vähemmistöjen edustajille. 

 

Heteronormatiivisuuden määritelmä 

Heteronormatiivisuudella tarkoitetaan sellaista ajattelutapaa, jossa arvotetaan vain tietynlaista 

seksuaalisuuden ja sukupuolen ilmaisutapaa. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus kiel-

letään. Heteronormatiivisen ajattelutavan pohjana toimii näkemys kahdesta sukupuolesta, 
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naisesta ja miehestä, jotka ovat keskenään heteroseksuaalisessa suhteessa. Heteronormatiivi-

sessa ajattelussa ei nähdä mahdollisuutta sille, että henkilö voi olla molempia sukupuolia sa-

maan aikaan. Tämän ajattelutavan mukaan on yksi tapa nähdä, millaisia miesten ja naisten tulee 

olla. Miehet nähdään miehekkäinä ja naiset naisellisina. Lähtökohtana toimii ihmisen biologia 

ja luonto. (Lehtonen 2006, 13–14.) Muut kuin heterosuhteet ja -tunteet käytännössä katoavat 

näkymättömiin yhteiskunnassa (Taavetti 2015, 22). 

Heteronormatiivisessa järjestelmässä heteroseksuaalisuus institutionalisoituu. Sitä pidetään oi-

keutettuna ja sen odotetaan ilmenevän seksuaalisissa sekä sosiaalisissa suhteissa. (Ingraham 

2005, 2.) Kangasvuo (2014, 20) on sitä mieltä, että käsitteenä heteronormatiivisuus ei tarkoita, 

että heteroseksuaalisuus olisi luonnollisempaa verrattuna ei-heteroseksuaalisuuteen. Sillä tuo-

daan ilmi yhteiskunnallisten normien mukaisuus, joka heteroseksuaalisuudella on. (Kangasvuo 

2014, 20.) Kaapista ja siitä ulos tulemisesta puhuttaessa tarkoitetaan salaisuuden paljastamista, 

joka liitetään erityisesti ei-heteroseksuaalien identiteettiin kertomiseen. Kaappia voidaan pitää 

vertauskuvana kulttuurin heteronormatiivisuudelle ja sen harjoittamalle näkymättömäksi teke-

miselle, syrjinnälle ja kieltämiselle. (Pakkanen, 2007, 15.)  

Termi heteronormatiivisuus on ottanut paikkansa queer-tutkimuksessa, sukupuolentutkimuk-

sessa ja feministisessä keskustelussa 1990-luvulta lähtien (Rossi 2015, 15). Queer-tutkimus on 

yksi lesbo- ja homotutkimuksen sekä naistutkimuksen haara. Termiä ”queer” voidaan myös 

käyttää niissä yhteyksissä, joissa halutaan yleisesti puhua seksuaali- ja sukupuolivähemmis-

töistä. (Kangasvuo 2014, 23, 120.) Queer-tutkimus on saanut alkunsa 1990-luvulla ja on nosta-

nut esille moninaisuuden, joka ulottuu eri seksuaalisten suuntautumisten sisälle (Kurri 2012, 

206). Sen yhdeksi tehtäväksi on määritelty näkyvillä olevaan normatiivisuuteen sekä normatii-

visena ymmärrettyyn heterouteen piiloutuvien epänormatiivisuuksien tutkiminen (Rossi 2015, 

52–53).  

Ensimmäisinä heteronormatiivisuuden termiä käyttivät vuonna 1991 Warner ja Seidman teok-

sessa Fear of a queer planet, jota voidaan pitää queer-teorian monumentaalisena tekstinä. Hei-

dän jälkeensä jättämät työkokonaisuudet tarjoavat tutkijoille mahdollisuuden ymmärtää hete-

ronormatiivisuutta käsitteenä ja sitä, mitä sen on tarkoitus terminä tuoda esille. (Marchia & 

Sommer 2019, 273–274.) Warner ilmaisee, että heteronormatiivisuus on näkymätön voima, 

joka on luontaista heteroseksuaalisille sosiaalisille koodeille ja instituutioille. Hänen mukaansa 

heteronormatiivisuutta tulee kyseenalaistaa ja haastaa aktiivisesti. (Warner 1991, 8; Marchia & 

Sommer 2019, 275.) Warnerin ja Seidmanin mukaan heteronormatiivisuuteen liittyy viisi 
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ulottuvuutta. Niiden mukaan heteronormatiivisuus vahvistaa normalisoinnin ja hierarkian 

avulla heteroseksuaalisuutta. Se on laajalle levinnyt ja vaatii kyseenalaistamista seksuaalisuu-

den näkökulmasta. Heteroseksuaalisuus nähdään etuoikeutena ja seksuaali- ja sukupuolivähem-

mistöihin liittyy sortoa. Viimeisenä ulottuvuutena, kuten aiemmin mainittiin, heteronormatiivi-

suus on oleellinen heteroseksuaalisissa sosiaalisissa koodeissa ja instituutioissa. (Marchia & 

Sommer 2019, 276.)  

Tutkimuksissa on tullut ilmi, että ymmärrys heteronormatiivisuuden merkityksestä on vaihdel-

lut aiheesta kirjoittaneiden kesken. Kirjottajat ovat käyttäneet heteronormatiivisuuden käsitettä 

neljällä eri tavalla riippuen tekijän teoreettisesta kehyksestä ja omasta ymmärryksestä. Nämä 

neljä eri tapaa käsitellä heteronormatiivisuutta ovat Warnerin ja Seidmanin (1991) sekä Fou-

caultin (1978) heteroseksuaalinen heteronormatiivisuus, Richin (1980) sukupuolittunut hete-

ronormatiivisuus, Butlerin (1990) hegemoninen heteronormatiivisuus ja Rubinin (1984) cisnor-

matiivinen heteronormatiivisuus. Tutkijat epäilevät seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 

kuuluvien henkilöiden syrjäytymisestä kertomisen eroavan toisistaan siksi, että näihin väestö-

ryhmiin kuuluvat henkilöt kokevat sortoa hyvin monilla eri tavoilla. Warner ja Seidman jättävät 

sukupuolen kokonaan pois heteronormatiivisuudesta. Tämän seurauksena tutkijat, jotka ovat 

enemmän kiinnostuneita sukupuolesta, eivät löydä näkemyksiään Warnerin ja Seidmanin teo-

reettisesta näkökulmasta vaan seuraavat mieluummin Rubinin näkemystä seksuaalisuuden ja 

sukupuolen vahvasta yhteydestä. Heteronormatiivisuuteen liittyvien termien käytön ja ymmär-

tämisen myötä toivotaan, että tutkijoiden on helpompi ilmaista ja tutkia seksuaali- ja sukupuo-

livähemmistöjen kokemaa sortoa yhteisön sisä- ja ulkopuolella. Heteronormatiivisuuden muo-

tojen ymmärtäminen edesauttaa selkeää keskustelua ja avoimuutta sekä selkeyttä teoreettisen 

näkökulman ja analysoinnin suhteen. (Marchia & Sommer 2019, 272, 285–286, 289.)  

Heteronormatiivisuuden käsitettä pidetään ongelmallisena, sillä se sumentaa heteroseksuaali-

suuden eri muodot. Epäilynä on myös, että heteronormatiivisuus sekä normatiivinen heterous 

saattavat samaistua. Normatiivisen heterouden yhteydessä voidaan tarkastella heterouteen liit-

tyviä epänormatiivisia tai väärinä pidettyjä asioita, kuten porno, heterolisääntymättömyys ja 

parisuhteen osapuolten ikäero. Väljentyneen normiheterouden myötä seksilelut ja porno ovat 

tulleet normaalimmaksi osaksi heteroutta, vaikka paljon asioita jää vielä epänormatiivisuuden 

puolelle. (Rossi 2015, 21–24.) Heteronormatiivisuus vaikuttaa heteroihin, sillä he voivat joutua 

kiinnittämään huomiota oman sukupuolen ilmaisuun, jotta eivät joudu kyseenalaistetuiksi oi-

keanlaisina miehenä tai naisena. Tarkka hetero- ja sukupuolinormatiivisuus tuo mukanaan 
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haasteellisia rajoitteita. Sen purkaminen on jokaiselle yksilölle hyödyllistä. (Tigerstedt & Heik-

kinen 2019, 31.) 

Heteronormatiivisuuden rinnalle on alkanut muodostua termi homonormatiivisuus, vaikka ter-

mejä ei pidetä samanarvoisia. Homonormatiivisuutta on tarkasteltu näkökulmasta, jossa popu-

laarikulttuuriin homonäkyvyys on laajentunut ja jokaiseen sarjaa on ”pakollista” liittää ho-

mohahmo. (Rossi 2015, 24.) Jussi Nissinen (2012, 17) toteaa, että televisio-ohjelmien ja sosi-

aalisen median mahdollistaman kontaktien luomisen kautta on ei-heteroseksuaalisten tunteiden 

tunnistaminen ja niiden hyväksyminen helpottunut. Rossi (2015, 94) mainitsee, että median 

valtavirtaa vastaan tarvitaan ikääntymiseen, sukupuoleen, seksuaalisuuteen ja toisistaan eroa-

viin kehoihin liittyviä ihanteita.  

 

Heteronormatiivisuus osana opetusta  

Heteronormatiiviset opetussuunnitelmat tuottavat eksklusiivista oppimisympäristöä seksuaali-

vähemmistöille, sillä ne tarjoavat vain vähän tietoa seksuaalisista kohtaamisista sekä heidän 

identiteeteistään. Ongelmallisena tämä nähdään siksi, että jokainen nuori tarvitsee tukevan, in-

formatiivisen ja turvallisen koulutuksen, joka pitää sisällään heidän identiteettinsä. (Hobaica & 

Know 2018, 423–424.) Seksuaalisuus ja sukupuoli ovat osa jokaisen ihmisen minäkuvaa. Sitä 

ei siirretä syrjään, kun mennään kouluun tai toimitaan opettajana (Bedford ym. 2011, 148). 

Sillanpää (2021, 81) pitää tärkeänä saada moninaisuus näkyväksi materiaaleissa ja opetuksessa. 

Lane (2021, 2184) on esittänyt ajatuksen, jonka mukaan ihmisillä on mahdollisuus ylläpitää 

yleisiä normeja toimimalla arkipäiväisin tavoin, joten on tärkeä myös miettiä sitä, miten he 

voivat purkaa niitä. 

Kangasvuo (2003a, 206, 210) mainitsee artikkelissaan, että koulussa on edelleen vahvasti läsnä 

dikotomisoitunut ja seksistinen kulttuuri. Koulu on merkittävä tekijä tämänlaisen kulttuurisen 

ajattelun jatkumon tai ajattelutavan muuttumisen kannalta, sillä se instituutiona antaa oppilaille 

käytösnormit ja ohjastaa heitä sopeutumaan ympäröivään kulttuuriin. Kangasvuo on määritellyt 

seksuaalisen dikotomian ajattelutapana, jossa seksuaalisuus on kaksijakoista. Sen mukaan on 

naisen seksuaalisuus ja miehen seksuaalisuus, hetero- ja ei-heteroseksuaalisuus sekä väärä ja 

oikea seksuaalisuus. Seksuaalinen dikotomia käsittää nämä toistensa pareina, jolloin toista ei 

ole ilman toista. Tämä ajattelutapa ei jätä tilaa seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudelle, 

kuten biseksuaalisuudelle. Huolimatta siitä, että lainsäädäntö ja normit ovat muutoksessa kohti 

ei-heteroseksismiä ja suvaitsevaisuutta, on kulttuuri vielä heteroseksistinen. (Kangasvuo 
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2003a, 205–206, 210.) Heteroseksismillä tarkoitetaan myös rasismiksi ymmärrettyä tapaa ero-

tella ei-heteroseksuaaliset (Kangasvuo 2003b, 188). Siinä ei-heteroseksuaalit ja transihmiset 

ymmärretään täysin vastakkaisina heteroseksuaaliselle sukupuolijärjestelmälle. Toisaalta hei-

dän voidaan nähdä pyrkivän tiukkaan järjestelmän jäljittelyyn, mutta epäonnistuvan siinä. (Leh-

tonen 2000, 286.) 

Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden esille tuomista kritisoidaan sen perusteella, että 

sen antaa kehotuksen valita toinen sukupuoli ja seksuaalinen suuntautuminen. Tällaisen oletta-

muksen kumoamiseksi on tarpeellista painottaa, että yksilö ei voi valita seksuaalista suuntautu-

mistaan tai sukupuoltaan. Sen sijaan tulee painottaa, että tietoisuus moninaisuudesta voi auttaa 

tunnistamaan varhain erilaisuuden tunteet sekä niihin liittyvän häpeän, joita ihminen voi kokea. 

Varhaisessa vaiheessa omien ominaisuuksien tunnistaminen tukee elämisen taitoa sekä ihmi-

senä kehittymistä. Pohdinnan kohteena on, miten heteronormatiivisen opetuksen kautta lapset 

ja nuoret voivat oppia ihmisten moninaisuuden kohtaamisesta sekä yhdenvertaisesta ja tasa-

arvoisesta kanssaelämisestä. Tietämättömänä tai vähäisellä tiedolla elävä lapsi kohtelee itsel-

leen outoja ja vieraita asioita, kuten sukupuoleltaan moninaista ikätoveria, syrjivästi. Myös syr-

jinnän kohteeksi joutuva lapsi voi tietämättömyytensä takia taipua syrjityksi. (Vilkka 2010, 

131–133.)  

Edellä mainittu oletus oman seksuaalisen suuntautumisen valintamahdollisuuksista on ollut tut-

kimuksen kohteena. Tuloksista on havaittu, että osallistava seksuaalikasvatus, opettajan avoin 

ei-heteroseksuaalinen identiteetti tai koulutus eivät vaikuta seksuaalivähemmistöjen yleisyy-

teen (Gegenfurtner & Gebhardt 2017, 219). Tässä tutkimuksessa pääpaino on heteronormatii-

visuuden tarkastelussa. Homonormatiivisuus näkyy tutkimuksen pohdinnassa lyhyesti, kun ver-

rataan tuloksia homonormatiivisuuden piirteisiin. Kokonaisuudessaan tutkimus keskittyy hete-

ronormatiivisuuteen, sillä se on tutkimusten perusteella, kuten alaluvussa 3.3 tuodaan esille, 

yleistä koulutuksessa.  

 

 

3.3 Aiemmat tutkimukset seksuaalivähemmistöistä osana seksuaalikasvatusta 

 

Tämä alaluku keskittyy kuvailemaan aikaisempia tutkimuksia seksuaalikasvatukseen ja seksu-

aalivähemmistöjä koskevaan opetukseen liittyen. Tarkemmassa käsittelyssä ovat opetuksen 
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sisällöt sekä opetusmateriaaleihin kohdistetut tutkimukset. Lisäksi alaluvun lopussa esitellään 

heteronormatiivisuuden rikkomiseksi ehdotettuja toimia ja opetuksen kehittämisideoita. 

 

Seksuaalivähemmistöt oppiaineissa ja materiaaleissa 

Terveystiedon kirjojen katsaus tehtiin poikien seksuaalikasvatuksen näkökulmasta ja tämän 

katsauksen aikana huomattiin, että kirjojen aiheet painottuvat biologiaan, fysiologiaan ja ana-

tomiaan. Näiden lisäksi käsitellään seksitauteja ja raskautta. Paljon asioita jätetään käsittele-

mättä, kuten kaltoinkohtelut sekä pornon tuomat vääristyneet kuvat seksuaalisuudesta ja sek-

sistä. Myös monikulttuurisuus ja uskonnolliset vähemmistöt jätetään seksuaalikasvatuksesta 

melkein kokonaan pois. (Halonen, Reyes & Kontula 2014, 25–32.) Seksuaalikasvatuksen bio-

logisessa lisääntymisopissa on käsitelty lisääntymistä naisen ja miehen välisenä tapahtumana, 

jossa nämä kaksi yhdistyvät ja lisääntyvät keskenään. Kaikki persoonallisuus ja ihmisen omi-

naispiirteet on jätetty opetuksesta pois. (Lehtonen 2003a, 55.) 

Vuonna 2013 toteutetussa terveystiedon oppikirjojen tutkimuksessa on huomioitu, että oppikir-

jat korostavat seksuaaliseen kasvuun olennaisesti liittyviksi asioiksi hämmennyksen ja epävar-

muuden tunteen. Epätietoisuudesta ja jokaisen erilaisuudesta pyritään luomaan normaali kuva. 

Internetiä käsitellään kielteisestä näkökulmasta sen sijaan, että pohdittaisiin, miten se voi tarjota 

vertaistukea nuorille, joilla on seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä. Oppikirjoissa mainitaan, 

miten seksuaalivähemmistöjen asema on parantunut, mutta yhteiskunnallisia kiistoja, kuten sa-

maa sukupuolta edustavien parien oikeutta adoptoida, ei tuoda esille. Seksuaalivähemmistöjen 

edelleen puuttuva yhdenvertainen asema jätetään myös käsittelemättä. Oppikirjojen sisältöjä 

kyseenalaistetaan siitä näkökulmasta, että myönteisen kuvan antaminen on ristiriidassa seksu-

aalivähemmistöjä koskevaan syrjintään sekä yhteiskunnalliseen keskusteluun. (Honkasalo 

2013, 13–18.) 

Vuosien 1996 ja 2006 seksuaalikasvatusta vertailevassa tutkimuksessa seksuaali- ja sukupuoli-

vähemmistöjen käsittelyä oli lisätty jo 7. luokan opetukseen, mutta eniten aihetta käsiteltiin 8. 

luokalla vuonna 2006 (Kontula & Meriläinen 2007, 46). Ei-heteroseksuaalisuutta on opiskeli-

joiden vastausten perusteella käsitelty terveystiedon lisäksi myös uskonnossa, elämänkatso-

muksessa, biologiassa, äidinkielessä ja psykologiassa (Lehtonen 2003a, 65). Peruskoulun op-

pikirjoihin kohdistuneessa tutkimuksessa todettiin, että seksuaalivähemmistöt esiintyivät vain 

yksittäisinä tapauksina materiaaleissa (Tainio & Teräs 2010, 7). 
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Seksuaalikasvatusta antaviin lehtisiin keskittynyt tutkimus tarkasteli, millaisia näkemyksiä ja 

kokemuksia 9.-luokkalaisilla oli niistä ja niiden avulla toteutetusta seksuaalikasvatuksesta. Tu-

losten perusteella lehtiset käsittelivät seksuaalivähemmistöjä vähän. Nuorten toiveet seksuaali-

vähemmistöjen käsittelystä vaihtelivat. Osa halusi, että aiheetta käsiteltäisiin enemmän ja tietoa 

aiheesta annettaisiin kaikille. Toiset ilmaisivat, että ei-heteroseksuaaleista ei tarvitse jakaa tie-

toa kaikille ihmisille. He myös erottivat vastauksillaan ei-heteroseksuaalit ”normaaleista” ih-

misistä. Eniten toiveita nuoret esittivät ehkäisyvälineistä, sukupuolitaudeista sekä seksuaali-

sesta kanssakäymisestä. (Nummelin 2000, 16, 101–105.) 

 

Seksuaalikasvatuksen haasteet 

Lehtonen (2003a, 57–61) toteaa tutkimuksensa tulosten pohjalta, että seksuaalikasvatus kou-

lussa antaa heteronormatiivisen kuvan seksuaalikasvatuksesta sen biologiseen kahden sukupuo-

len perustuvan opetuksen takia. Murrosiän ruumiillisten muutosten ja lisääntymisen käsitte-

lyssä taustalla toimii heteroseksuaalisuus, vaikka sitä ei erikseen mainittaisi. Se on niin sanottu 

taustaoletus, jonka takia seksuaalinen suuntautuminen jää edellä mainittujen asioiden käsitte-

lyssä piiloon.  Opetettaessa seksistä, aiheet keskittyivät ehkäisyyn ja ensimmäiseen seksikoke-

mukseen, mutta näkökulma tähän on heteroseksuaalinen. (Lehtonen 2003a, 57–61.)  

Opettajakyselyihin vastanneista osa mainitsi, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä opet-

taminen koetaan vaikeaksi vajaan tietämyksen takia. Opettajien vastauksista näkyi pelko, että 

loukkaa itse, tai opiskelijat loukkaavat, tunnin aikana seksuaalivähemmistöihin kuuluvaa hen-

kilöä puheillaan. Joissain tapauksissa kunnan voimakas uskonnollisuus saattoi tuoda paineita 

sensitiivisyyden suhteen. (Kontula & Meriläinen 2007, 57.) Seksuaalikasvatuksessa on tärkeää, 

että opettajan puheet sekä toiminta vastaavat tavoitteita yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta 

(Oinonen & Susineva 2019, 12). Tasa-arvotavoitteet saattavat jäädä opetussuunnitelmissa it-

sestäänselvyyksiksi ja vastuu tavoitteiden toteutumisesta ja niistä huolehtimisesta on opetta-

jalla. Opettaja lopulta päättää toimia tietyllä tavalla tai olla toimimatta tavoitteiden täytty-

miseksi. (Syrjäläinen & Kujala 2010, 37.) Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnittelu todetaan 

olevan jatkuvaa kehitystyötä, jossa jonkun asian epäonnistuessa kokeillaan jotain uutta. Pelkäs-

tään arvojen ylös kirjaaminen ei riitä. (Lehtonen 2010, 95.) 

Koulujen seksuaalikasvatuksen tutkimuksessa kuvattiin oppilaiden tietämystä seksuaalikasva-

tuksessa käydyistä aiheista vuosina 2000 ja 2006. Tutkimustuloksissa oppilaiden tietämystä ja 

käsiteltyjä aihealueita olivat murrosikä, elinrakenne, itsetyydytys, raskaus, vuorovaikutus, 
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sukupuolitaudit ja ehkäisy. Tutkimuksessa oppilaille esitettiin näistä aiheista väittämiä ja tar-

kasteltiin, miten oppilaat ymmärtävät ne. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen osuus tässä 

tutkimuksessa huomioitiin ”muut tietokysymykset” osiossa kahdella väittämällä. Tietämys sek-

suaalisista suuntautumisista oli tutkimusten mukaan molemmilla sukupuolilla parantunut. 

(Kontula & Meriläinen 2007, 68–77.)  

Nuorten näkemyksen mukaan heteronormatiivisuus näkyy koulun arjessa siten, että opetuk-

sessa tai opetusmateriaaleissa ei puhuta mitään seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Nuoret 

suhtautuvat tähän hyvin negatiivisesti ja heidän näkemyksensä mukaan heteronormatiivinen 

opetus on seksuaalivähemmistöjä kohtaan syrjivä. Heteronormatiivisella opetuksella nähdään 

olevan vaikutusta seksuaalivähemmistöjen uskaliaisuuteen olla oma itsensä. Tämän myötä ai-

heutuu omien asioiden, kuten seksuaalisen suuntautumisen salaaminen muilta. (Huotari ym. 

2011, 57–58.) Nuoret ovat pohtineet omaa seksuaalista suuntautumistaan ja osalla on herännyt 

ajatuksia siitä, mikseivät he voi olla vain heteroita. He pelkäävät saman sukupuolen edustajaan 

ihastumista. (Rinkinen 2012, 91–92.) 

Osa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista nuorista kokee olevansa erilaisia ja häpeävät omaa 

seksuaalista suuntautumistaan, sillä he ovat osallistuneet heteronormatiiviseen seksuaalikasva-

tukseen. He kokevat, että heidät on jätetty opetussuunnitelman ulkopuolelle. (Hobaica & Know 

2018, 434.) Huolimatta siitä, että opettajilla ei ole tiedossa yhtään seksuaalivähemmistöön kuu-

luvaa oppilasta, täytyy moninaisuus silti ottaa huomioon, sillä osa nuorista ei kerro omaa iden-

titeettiään koskaan kenellekään aikuiselle koulussa (Sillanpää 2021, 84). Seksuaalivähemmis-

töihin kuuluvat nuoret ovat toivoneet, että opettajat kiinnittäisivät enemmän huomiota hete-

ronormatiivisuuteen ja siihen liittyvään heterouden oletukseen, tunnistamalla itsestään näitä 

piirteitä ja muokkaamalla niitä. Toisena toiveena nuoret esittivät asiallisen kielenkäytön ja oi-

keanlaisen termistön käyttämisen opetuksessa. (Huotari ym. 2011, 112.) 

Biseksuaaleja, 80- ja 90-luvulla koulunsa käyneitä, koskevassa tutkimuksessa selvisi, että tuo-

hon aikaan biseksuaalisuudesta ei opetuksessa puhuttu mitään. Homoseksuaalisuus käsitteenä 

saatettiin mainita, mutta siitä ei opetettu muuta. Haastatteluihin osallistuneet kokivat tärkeäksi 

hetkeksi sen, kun he vihdoin saivat tietää käsitteestä biseksuaalisuus, ja kokivat hetero- ja ho-

moseksuaalisten käsitteiden sijaan kuuluvansa johonkin heille sopivampaan ryhmään. (Kan-

gasvuo 2003a, 214–215.) Taavetin (2015, 83) suorittamassa tutkimuksessa selvisi, että oppilai-

den mielestä seksuaalivähemmistöjä käsiteltiin ohimennen ja niiden erilaisuutta korostettiin. 

Osalla on kuitenkin ollut myös myönteisiä kokemuksia hyvin laajasta seksuaalivähemmistöihin 
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liittyvästä opetuksesta, jossa esimerkiksi koulun ulkopuolinen aikuinen on tullut kertomaan laa-

jemmin aiheesta (Kangasvuo 2003a, 215). 

 

Ratkaisuja heteronormatiivisuuden vähentämiseen 

Kekkonen (2012, 212) on tutkimuksensa tulosten pohjalta koonnut listan asioista, joita tulisi 

opettaa nuorille heidän Poikien Puhelimeen tulleiden soittojensa perusteella. Seksuaalista mo-

ninaisuutta tulisi käsitellä siten, että nuoret saavat oikeaa tietoa aiheesta. Erilaisuuden oleminen 

osana arkipäivää täytyy tuoda esille ja painottaa tasa-arvoa myös ei-heteroseksuaalisten koh-

dalla. Turvallisen kasvuympäristön takaamiseksi kiusaaminen täytyy kitkeä pois ja tuoda nuo-

rille ymmärrys heidän puheidensa vahingoittavuudesta. Näiden lisäksi opetuksen täytyisi pai-

nottaa jokaisen omaan tahtiin tapahtuvaa seksuaalisuuteen kasvamista. (Kekkonen 2012, 212.) 

Lehtonen (2010, 97, 99) puolestaan ehdottaa, että ratkaisuna ei-heteroseksuaalisten nuorten tu-

kemiseen voitaisiin lisätä tiedottamista ja yleistä tietoisuutta monenlaisista koulunkävijöistä ja 

työntekijöistä. Tähän voidaan pyrkiä suunnittelemalla yhdessä turvallinen ympäristö sääntöjen 

ja toimintatapojen avulla sekä luoda ilmapiiri, jossa ei tarvitse pelätä seksuaalisesta suuntautu-

misesta kertomista. Opetusmateriaalien näkökulmasta Lehtonen esittää, että oppikirjojen tekijät 

kiinnittäisivät enemmän huomiota heteronormatiivisiin korostuksiin, joita kirjoissa ilmenee. 

Tämän lisäksi opettajat voivat itse kyseenalaistaa ja täydentää opetusmateriaalien malleja ja 

esimerkkejä. Näin ollen oppilaat pystyvät harjoittelemaan seksuaalisuutta myös kriittisen luku-

taidon näkökulmasta. (Lehtonen 2010, 97, 99.) 

On esitetty, että opettajille tulisi tarjota lisäkoulutusta, jotta he saisivat lisätietoa seksuaalisuu-

den, sukupuolen ja perheiden moninaisuudesta (Huotari ym. 2011, 134). Laadukkaan seksuaa-

likasvatuksen pohjana ovat hyvin koulutetut opettajat (Nummelin & Ruuhilahti 2004, 193). 

Tietojen ja taitojen rinnalle opetustyöhön koulutettaessa mainitaan myös henkilökohtainen 

kasvu ja murrokset siihen liittyen. Tämän taustalla on ajatus siitä, että sukupuoli ja seksuaali-

suus ovat niin herkkiä aiheita, että pelkkä tieto ja taito ilman itsetuntemusta voivat olla enem-

män haitaksi. Ihminen, joka on heikommalla teoreettisella tiedolla varustautunut, mutta itseensä 

tutustunut, voi tarjota merkittävää apua. (Nissinen, Jussi 2012, 29.) Kouluterveyskyselyssä on 

todettu, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin itsensä tunnistavat ovat todenneet muita 

nuoria enemmän tarvetta keskustella seksuaalisuudesta sekä ihmissuhteista, ja haluavat tietoa 

seksitaudeista ja kehosta (Jokela ym. 2020, 21). 
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Yhdysvalloissa seksuaalikasvatuksen ja -vähemmistöjen keskinäisen suhteen tarkastelu on tuo-

nut esille sen, että seksuaalivähemmistöjä tulee tukea paremmin. Monissa kouluissa ei-hetero-

seksuaalit kohtaavat sortoa ja tuen puutetta. Näiden haasteiden korjaamiseksi ehdotetaan päät-

täjien, opettajien ja opiskelijoiden kohdalla ei-heteroseksuaalien arvon vahvistamista sekä pyr-

kimystä tunnistaa oma vastuu turvallisen toimintaympäristön luomisessa. (McCarty-Caplan 

2013, 264–265.) Liikunnanopettajiin kohdistuvassa tutkimuksessa vastaajat olivat sitä mieltä, 

että koulussa on tarpeetonta ilmaista omaa seksuaalista suuntautumista. Tutkijat kuitenkin poh-

tivat, että tähän syynä voi olla vastaajien heteroseksuaalisuus, jota he eivät yleensä ole joutuneet 

salaamaan. Yleinen suhtautuminen seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin oli opettajien koh-

dalla suvaitseva ja heidän opetuksensa yhdenvertaisuuteen pyrkivä. (Berg & Kokkonen 2020.) 

Australiassa työskentelevien toisen asteen englanninkielenopettajien mukaan seksuaali- ja su-

kupuolivähemmistöjä ei käsitelty tai käsiteltiin jonkin verran yli 80 prosentin mukaan. Yleinen 

käsitys oli, että opettajat pystyivät hyödyntämään erilaisia tekstejä tarjotessaan oppilailleen ti-

laisuuksia käsitellä seksuaalisuuden ja sukupuolen aiheita. Noin puolet vastaajista oli tietoisia 

erilaisista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä koskevista materiaaleista ja noin kolmasosa ku-

vaili niiden hyödyllisyyttä. (Cumming-Potvin & Martino 2018, 41–42.)  

Yhdysvaltalaisiin lukio-opiskelijoihin kohdistetussa tutkimuksessa tarkasteltiin, onko seksu-

aali- ja sukupuolivähemmistöt osallistavalla ja huomioivalla seksuaalikasvatuksella vaikutusta 

mielenterveysongelmien vähenemiseen ja kiusaamiseen. Tällä tarkoitetaan seksuaali- ja suku-

puolivähemmistöille suunnattuja materiaaleja sekä opetussuunnitelmia, joissa käytetään heitä 

koskevaa oikeaa terminologiaa. Tuloksista pystyttiin havaitsemaan, että tämänlaisella opetuk-

sella oli laskeva vaikutus mielenterveysongelmien ja kiusaamisen raportoinneissa kaikkien 

nuorten, myös seksuaalivähemmistöjen, keskuudessa. (Proulx, Coulter, Egan, Matthews & 

Mair, 2019.) 

Dorr ja Deskins (2018, 22–24) huomauttavat, että huolimatta parantuneesta tilanteesta, edelleen 

opettajat sekä muut ammattilaiset voivat estää lapsia keskustelemasta omasta sukupuoli-identi-

teetistä tai perhetilanteesta. Tällä tavalla myös muilta lapsilta viedään mahdollisuus tutustua 

kysymysten avulla aiheeseen siten, että heidän empatiansa kehittyisi. Heidän mukaansa seksu-

aali- ja sukupuolivähemmistöjä käsittelevän kirjallisuuden ottamisessa mukaan ei ole kyse vain 

seksistä, vaikka vanhempien oppilaiden kohdalla voi olla myös siitä. Taustalla on ajatus empa-

tiasta, hyväksymisestä, ymmärtämisestä, ihmisoikeuksista ja toisten kunnioittamisesta. Dorr ja 

Deskins ovat antaneet ehdotuksia avoimeen keskusteluun, seksuaali- ja sukupuolivähemmistö-

kirjallisuuden lisäämiseen ja asiaan kielteisesti suhtautuvien sidosryhmien kanssa toimimiseen. 
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Fiktiivistä ja faktatietoa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä on hyvä lisätä osaksi luokassa 

olevaa kirjallisuutta ja avoin keskustelu kannattaa aloittaa, jos lapsilla herää kysymyksiä. Näi-

den lisäksi suositeltavaa on, että aiheen käsittelystä ei varoitella etukäteen, sillä silloin se antaa 

kuvan siitä, että aihe voi olla ongelma. Sitä kannattaa käsitellä monista näkökulmista samoin 

kuin muita asioita. Opettajaa suositellaan kohtaamaan ongelmat ja olemaan pelkäämättä perus-

tella päätöksiä. Edellä mainittujen lisäksi on hyvä saada ympärille liittolaisia, jotka voivat tukea 

opettajaa. (Dorr & Deskins 2018, 22–24.) 
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4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 
 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen Pohjois-Pohjanmaalaisen koulun 9.-luokkalaisten oppilaiden 

käsityksiä seksuaalivähemmistöjä koskevasta opetuksesta sekä heidän asemastaan yläkoulun 

arjessa. Tutkimuksen tarkoituksena on kuvata oppilaiden käsityksiä seksuaalivähemmistöjä kä-

sittelevän opetuksen määrästä, laadusta ja sen tarpeellisuudesta. Tämän lisäksi pyrin saamaan 

tietoa heidän käsityksistään liittyen seksuaalivähemmistöjen asemaan koulussa oppituntien ja 

välituntien aikana. Seksuaalivähemmistöjen aseman kannalta keskityn kiinnittämään huomiota 

hyväksytyksi tulemiseen sekä mahdolliseen kiusaamiseen ja syrjintään. Minua kiinnostaa op-

pilaiden käsitykset kiusaamiseen puuttumisesta ja koulun ilmapiiristä sen suhteen, uskalle-

taanko omasta seksuaalisesta suuntautumisesta kertoa. Tämän tutkimuksen avulla tahdon ke-

hittää itseäni opettajana, jotta työelämässä pystyn kiinnittämään asioihin enemmän huomiota ja 

omalla toiminnallani kehittämään avoimuutta, tietoisuutta ja yhdenvertaisuutta. Olen valinnut 

tutkimukseeni yhden pääkysymyksen, jota jäsennän neljän alakysymyksen avulla.  

 

Pääkysymys 

Millaisia käsityksiä 9.-luokkalaisilla on seksuaalivähemmistöjen opetuksesta ja asemasta ylä-

koulussa? 

 

Alakysymykset 

1. Millaisia käsityksiä 9.-luokkalaisilla on seksuaalivähemmistöjä koskevasta opetuk-

sesta? 

2. Millaisia käsityksiä 9.-luokkalaisilla on seksuaalivähemmistöjen asemasta (hyväksy-

tyksi tulemisesta, syrjinnästä, kiusaamisesta) koulussa? 

3. Miten seksuaalivähemmistöjä koskevaa opetusta sekä asemaa koulussa voisi edistää 9.-

luokkalaisten käsitysten mukaan? 

4. Miten seksuaalivähemmistöön kuuluvien käsitykset eroavat heteroseksuaaleiksi itsensä 

määrittelevien käsityksistä? 
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Ensimmäisen alakysymyksen olen muodostanut saadakseni selville oppilaiden käsityksiä sek-

suaalivähemmistöjä koskevan opetuksen määrästä, laadusta, arvolatauksesta sekä siitä, missä 

oppiaineissa aihetta on käsitelty. Toinen alakysymys pyrkii saamaan vastauksia siihen, millaisia 

oppilaiden käsitykset ovat seksuaalivähemmistöjen asemasta. On mielenkiintoista tietää, 

ovatko oppilaat tietoisia seksuaalivähemmistöihin mahdollisesti kohdistuvasta kiusaamisesta 

tai tapahtuuko sellaista ollenkaan kyseisessä yläkoulussa. Olen halunnut huomioida kyselyyn 

vastaajat, jotka määrittelevät itsensä seksuaalivähemmistöihin kuuluvaksi kysymällä heiltä 

erikseen, ovatko he joutuneet kiusaamisen kohteeksi. Tämän vertaileminen oppilaiden käsityk-

siin kiusaamisen yleisyydestä voi tuoda laajemman ymmärryksen tilanteesta.  

Kolmas alakysymys tarkastelee oppilaiden toivomuksia opetuksen muutoksista esimerkiksi 

materiaalien tai opetuksen määrän suhteen. Tämän lisäksi tarkoituksenani on saada tietoa siitä, 

haluavatko yläkoulun oppilaat aihetta käsiteltävän koulussa, ja millaiset asiat heitä kiinnostavat. 

Neljännen alakysymyksen valitsin, sillä sen avulla pääsen vertailemaan seksuaalivähemmistö-

jen edustajien ja heteroiden vastauksia. On mielenkiintoista tietää, onko käsitysten välillä eroja, 

ja jos on, missä ne ilmenevät eniten. 
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5 Tutkimuksen empiirinen toteutus 
 

 

5.1 Tutkimusote 

 

Tutkimukseni edustaa monimenetelmällistä otetta, jossa painottuu fenomenografinen tarkaste-

lutapa, pitäen sisällään laadullisen sisällönanalyysin ja kvantitatiivisen tarkastelun. Kerron tar-

kemmin metodologisista valinnoistani seuraavissa kappaleissa.  

Ihmisten käsityksiä jostakin ilmiöstä tarkasteleva tutkimus voidaan sijoittaa humanistisen tut-

kimuksen piiriin. Humanistiselle tutkimukselle on tyypillistä, että ei voida määritellä oikeita tai 

vääriä käsityksiä. Tällaisessa tutkimuksessa painottuu ajatus asenteiden vaikutuksesta yksilöi-

den toimintaan ja käsityksiin asioista. Empiirisen tutkimuksen käsitteen alle voidaan sijoittaa 

sellaiset tutkimukset, joissa kohteena ovat ihmisten asenteet tai käsitykset, joista kerätään tietoa 

joko havainnoimalla tai välillisesti dokumenttien kautta. Tutkimus, jonka avulla tarkastellaan 

asenteita tai käsityksiä, voidaan toteuttaa määrällisenä tai laadullisena. Yleisimpiä tapoja to-

teuttaa tällaista tutkimusta ovat seurannat, haastattelut ja kyselyt. (Koppa 2011.) Tutkimukseni 

voidaan sijoittaa humanistisen ja empiirisen tutkimuksen piiriin, sillä tarkastelun kohteena on 

tutkimukseen osallistuneiden käsitykset seksuaalivähemmistöjen asemasta koulun arjessa ja 

opetuksessa. 

Kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimusote pohjautuu positivismiin. Sen tavoitteena on kvan-

tifioida tutkimuksen kohteena olevat ilmiöt. Vaatimuksena tähän tutkimusotteeseen on mene-

telmät, joiden kautta tieto voidaan määrällistää. (Soininen 1995, 34.) Lähtökohtana voidaan 

pitää tiedon tuottamista numeerisia muuttujia sekä tarkkoja mittauksia hyödyntämällä (Koppa 

2011; Vilkka 2021, 89). Määrällinen tutkimusote on kohdannut kritiikkiä liittyen sen sopivuu-

teen ainoastaan epäolennaisten ja pinnallisten seikkojen kuvailemisessa. Ilmiöiden ymmärtä-

minen ja tulkinta nähdään olevan tämän tutkimusotteen kautta haastavaa. (Soininen 1995, 34.)  

Monimenetelmällisyys eli mixed methods tarkoittaa laadullisen ja määrällisen menetelmän yh-

distelemistä. Sen kautta tutkija voi saada paremman ymmärryksen tutkimuksen kohteena ole-

vasta ilmiöstä. Monimenetelmällisyyden paradigma kokonaisuutenaan on hyvin monipuolinen 

teoreettisesti ja metodologisesti. (Leavy 2017, 164.) Se mahdollistaa tutkimuskysymysten aset-

tamista, joihin pelkästään määrällisellä tai laadullisella tutkimuksella ei pystytä vastaamaan 

(Creswell 2009, 23).  Olen päätynyt yhdistelemään kyselylomakkeeseen määrällistä ja 
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laadullista tietoa tuottavia kysymyksiä, jotta pystyn ymmärtämään tutkimuksen aihetta parem-

min. Tämä tarkoittaa, että tutkimukseni on monimenetelmällisin keinoin toteutettu. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 55, 57) mukaan monimenetelmällisyys tuo määrällisen ja laadul-

lisen tutkimuksen väliseen suhteeseen erilaisen näkökulman verrattuna ajatukseen tutkimuk-

sista vastakkaisina ja toisiaan poissulkevina. He mainitsevat, että laadullista tutkimusta voidaan 

perinteikkäästi pitää määrällistä tutkimusta kohtaan osoitettuna kritiikkinä. Määrällisen ja laa-

dullisen tutkimuksen välistä suhdetta on verrattu esimerkiksi ymmärtävän ja selittävän sekä 

fenomenologis-hermeneuttisen ja positivismin vastakkainasetteluilla. Tuomi ja Sarajärvi tuovat 

esille, että suomalaisissa metodioppaissa vastakkainasettelua pidetään turhana ja sen seurauk-

sena kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia tutkimuksia on mahdollista yhdistää. (Tuomi & Sarajärvi 

2018, 55, 57.)  

Monimenetelmällisessä tutkimuksessa kerätään ja analysoidaan aineistoa, yhdistellään tuloksia 

ja luodaan niiden pohjalta johtopäätöksiä hyödyntämällä kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia me-

netelmiä. Esimerkkinä voidaan pitää tutkimusta, jossa esitetään kvantitatiivisia ja kvalitatiivisia 

tutkimuskysymyksiä tai, kuten omassa työssäni olen valinnut hyödyntää, kahdenlaista tietoa 

keräämällä. Tällä tarkoitetaan numeerista tai tekstillistä tietoa. (ks. Tashakkori & Creswell 

2007, 4.) Omassa työssäni tutkimuskysymykset rakentuvat vahvasti laadullisen tutkimusmää-

ritelmän mukaisesti, mutta kyselylomake koostuu enemmän strukturoiduista määrällistä tietoa 

tuottavista kysymyksistä.  

Fenomenografian todetaan olevan laadullinen tutkimussuuntaus, jonka kohteena ja tavoitteena 

on ihmisten käsitykset sekä niiden kuvailu ja analysointi (Huusko & Paloniemi 2006, 163). 

Luontevin tapa fenomenografisen aineiston keräämiseen on teemahaastattelu, mutta myös mää-

rällisiä menetelmiä voidaan hyödyntää apuna. Ferrence Martonia pidetään fenomenografisen 

tutkimusotteen kehittäjänä. (Kakkori & Huttunen 2014, 381.) Hän määrittelee fenomenografian 

tutkimusotteeksi, joka laadullisin menetelmin pyrkii tarkastelemaan erilaisia tapoja, joilla yk-

silöt ajattelevat ja kokevat eri ilmiöt. Fenomenografia ei keskity pelkästään ilmiöön tai ihmisiin, 

jotka kokevat ilmiöitä. Se ei kuvaile ympärillämme olevaa maailmaa sellaisenaan, vaan keskit-

tyy ihmisten käsityksiin siitä. (Marton 1988, 144–145.) Fenomenografiassa keskitytään toisen 

asteen perspektiiviin (Uljens 1989, 13). Tämä tarkoittaa, että tarkastellaan ja kuvaillaan yksilön 

käsityksiä ympärillä olevasta maailmasta. Perspektiivin ensimmäisellä asteella tarkastelun koh-

teena olisi itse ympäröivä maailma ja päätelmät pohjattaisiin sen tarkastelulle. (Marton 1981, 

177.)  
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Fenomenografinen tutkimusote erottelee, millainen ilmiö on ja millaiseksi yksilöt sen kokevat. 

Ajatuksena on, että aina havaitaan jotain. Ilman havaitsemista ja kokemusta ei voi muodostua 

käsityksiä. (Uljens 1989, 13, 15.) Tietomme ja kokemuksemme vaikuttavat siihen, kuinka ym-

märrämme ilmiön (Gröhn 1992, 10). Fenomenografinen tutkimus on kiinnostunut käsitysten 

sisällöistä sekä niiden välisestä suhteesta. Pyrkimyksenä ei ole tuoda esille yksilöllisiä käsityk-

siä vaan kuvata tietyn ryhmän välisiä eroja. (Huusko & Paloniemi 2006, 165.) Tässä yhteydessä 

tarkastellaan Pohjois-Pohjanmaalaisen koulun 9.-luokkalaisten oppilaiden käsityksiä seksuaa-

livähemmistöistä ja yksilöiden välisiä eroja. Yksilöiden välisissä eroissa huomioin oppilaiden 

määrittelemät seksuaaliset suuntautumiset ja vertailen ei-heteroiden ja heteroiden välisiä eroja.  

Fenomenografisen tutkimusotteen valinnan yhteydessä on hyvä määritellä tarkemmin, mitä kä-

sitys tarkoittaa. Käsittämisen kautta annetaan erilaisille ilmiöille merkityksiä (Järvinen & Jär-

vinen 2011, 82). Käsitysten nähdään olevan merkityksenantoprosesseja. Niitä pidetään mieli-

piteitä syvällisempinä ja niille annetaan laajempi merkitys (Huusko & Paloniemi 2006, 164). 

Moilanen ja Räihä (2018, 57) määrittelevät käsitykset pidempään pysyvinä ja osa niistä voi olla 

tiedostamattomia. Yksilön ei ole mahdollista kertoa kaikkia omia käsityksiään, jos niitä joku 

kysyy. (Moilanen & Räihä 2018, 57.) Käsitysten esireflektiivisen luonteen seurauksena koke-

mukset voivat olla yksilön tajunnassa huolimatta siitä, että hän ei ole tietoinen niistä (Huusko 

& Paloniemi 2006, 166). Tässä tutkimuksessa käsityksillä tarkoitetaan niitä merkityksiä, joita 

oppilaat antavat seksuaalivähemmistöjä käsittelevälle opetukselle, seksuaalivähemmistöjen 

asemalle sekä heidän kohtaamilleen tilanteille.  

 

 

5.2 Tutkimusaineisto ja sen hankinta  

 

Valitsin erään Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan yläkoulun 9. luokan oppilaat tutkimushenki-

löikseni. Keräsin aineiston sähköisen kyselylomakkeen avulla, jonka tein Webropol-kyselytyö-

kalun avulla. Sen avulla pystyin seuraamaan vastauksia sitä mukaan, kun niitä lähetettiin. Ky-

selylomakkeen linkki lähetettiin koulun rehtorille kyselyn toteuttamiseen tarvittavien ohjeiden 

(liite 4) kanssa. Rehtori lähetti ne edelleen terveystiedon opettajalle, jonka tunneilla kysely täy-

tettiin. Kyselylomake on liitteenä 1. 
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Seksuaalinen suuntautuminen, seksuaalivähemmistöihin kuuluminen, oman aseman tai kiusaa-

misen kokeminen voivat olla vastaajille erittäin henkilökohtaisia asioita, joista ei välttämättä 

ole koskaan kerrottu kenellekään muulle. Henkilökohtaisten asioiden tutkimisen yhteydessä 

käytetään usein kyselyjä (Vilkka 2007, 28), joten aineistonkeruutapaa miettiessäni valitsin 

melko nopeasti kyselylomakkeen. Ajattelin, että vastaajien oli helpompi kertoa tällaisista asi-

oista erityisesti niissä tapauksissa, joissa oma seksuaalinen suuntautuminen saattoi olla muilta 

piiloteltua tietoa. Anonyymisti vastaamisen kautta toivoin saavani rehellisiä ja aitoja käsityksiä. 

Tutkimusta edeltäen voidaan suorittaa esitestaus, toteaa Soininen (1995, 133). Erätuuli, Leino 

ja Yli-Luoma (1994, 14) korostavat, kuinka esitestauksen avulla voidaan muokata ja tarkentaa 

kyselylomakkeella saatavan tiedon sopivuutta tutkimuskysymyksiin. Toteutin omassa tutki-

muksessani esitestauksen varmistaakseni kyselylomakkeen toimivuuden sekä Soinisen (1995, 

134) esille tuoman luotettavuuden. Vilkan (2021, 87) mukaan testaamisen yhteydessä tapahtu-

vassa arvioinnissa tulisi kiinnittää huomiota lomakkeen pituuteen ja käytettyyn aikaan ja koko-

naisuuden selkeyteen. Pyysin kiinnittämään huomiota selkeyteen ja käsitteisiin, joita olin mää-

ritellyt kyselyn yhteyteen. Tämän lisäksi pyysin esitestaajia kertomaan mahdollisista epäsel-

vyyksistä tai korjaamista vaativista kohdista. Tarkastelin testauksen jälkeen myös vastausai-

koja, joiden pohjalta pystyin ilmoittamaan koululle etukäteen, kauanko kyselylomakkeen täyt-

tämiseen menee aikaa.  

Kanasen (2008, 14) mukaan kyselylomake rakentuu tutkimusongelman pohjalta. Olen loma-

ketta suunnitellessani pitänyt vahvasti mielessä, mitkä tutkimuskysymykseni ovat. Ne ovat teo-

reettisen viitekehyksen lisäksi muovanneet lomakkeen rakentumista. Vilkka (2021, 83) toteaa, 

että tutkimuksen tavoitteiden ja teoreettista viitekehystä hyödyntäen pitää perustella kyselylo-

makkeeseen liittyneet valinnat, joten keskeiset käsitteet ja teoreettinen viitekehys tulee olla va-

littuna ennen lomakkeen rakentamista. Tässä tutkimuksessa kyselylomakkeen rakentamisen 

pohjana toimi teoreettisesta viitekehyksestä nousseet teemat.  

Kyselylomake on rakennettu strukturoiduista ja avoimista kysymyksistä. Kanasen (2008, 26) 

mukaan avoimet kysymykset voivat antaa tietoa, jota strukturoiduilla kysymyksillä ei voida 

saavuttaa. Tutkimuskysymysten kannalta koin tärkeäksi lisätä avoimia kysymyksiä, sillä en 

olisi saanut haluamaani tietoa ainoastaan käyttämällä strukturoituja kysymyksiä. Valli (2018, 

114) toteaa, että avointen kysymysten kautta on mahdollista saada perusteellisempaa tietoa vas-

taajien mielipiteistä ja käsityksistä, mutta huonona puolena pidetään epätarkkoja vastauksia tai 

vastaamatta jättämisiä. Kyselylomakkeen avoimien kysymysten vastauksia on mahdollista 
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analysoida määrällisesti tilastollisten menetelmien avulla. Tässä määrittelyssä käytetään apuna 

luokittelua. (Valli 2018, 114.) Taustatietoja kysyttiin kahden kysymyksen avulla. Olen sijoitta-

nut ne kyselyn alkuun. Tämän valinnan tein sen pohjalta, että taustatieto kysymys 2., jossa ky-

sytään seksuaalista suuntautumista, vaikuttaa siihen, näytetäänkö osallistujalle kysymystä 20. 

Muussa tapauksessa olisin valinnut sijoittaa taustatietokysymykset kyselyn loppuun. 

Kananen (2008, 13) mainitsee, että ei ole olemassa tietynlaista luotettavaa tapaa esittää kysy-

myksiä. Ihmiset voivat ymmärtää tekstin tai tulkita kysymykset hyvin eri tavoilla. Tämän huo-

mioin tuloksia analysoidessani ja tarkastellessani osallistujien vastauksia. Osassa kyselylomak-

keen kysymyksistä hyödynsin 5.portaista Likert-asteikkoa. Vilkan (2007, 45) mukaan Likert-

asteikko on asenneasteikko, jonka avulla voidaan mitata yksilöiden mielipiteitä tai asennetta. 

En käyttänyt tätä kaikissa strukturoiduissa kysymyksissä, sillä halusin painottaa kysymyksiin 

ja tutkimuskysymyksiin sopivia vastausvaihtoehtoja.  

 

 

5.3 Tutkimushenkilöt  

 

Kyselyyn vastasi yhteensä 64 oppilasta. Taustatietoina kyselyssä kysyttiin sukupuoli-identiteet-

tiä (taulukko 1) sekä seksuaalista suuntautumista (taulukko 2). Heistä 53 % määritteli suku-

puoli-identiteetikseen miehen. Naisia oli 41 % ja muunsukupuoliseksi itsensä määrittelivät 6 % 

oppilaista. Valtaosa (72 %) vastaajista oli heteroseksuaaleja. Biseksuaaleja vastaajista oli 9 % 

ja homoseksuaaleja 3 %. Omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan täysin varmoja eivät olleet 

9 % vastaajista. Tämä voi Karvisen (2010, 117) mukaan viitata oman seksuaalisen suuntautu-

misen tunnistamisen vaiheiden vaihteluun yksilöiden välillä. 9.-luokkalaisten seksuaalisen 

suuntautumisen määritelmässä on huomioitava myös Taavetin (2015, 33) mainitsema tilanne, 

jossa nuoret päättävät selittämisen välttämiseksi käyttää jotain yleisimmistä käsitteistä tai eivät 

halua määritellä itseään ollenkaan. 
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Vastausvaihtoehdoista puuttuu kokonaan kohta ”muu, mikä?”. Kohdan puuttumisen seurauk-

sena vastaajien seksuaalinen suuntautuminen voi olla monimuotoisempi, kuin vastaukset anta-

vat olettaa. Aineiston analysoinnissa on huomioitava, että vastaajien jakauma on vino. Ei-hete-

roita on paljon vähemmän kuin heteroseksuaaleja. 

Muodostin uuden muuttujan seksuaalinen suuntautuminen, jonka avulla yhdistin seksuaalivä-

hemmistöt yhdeksi ryhmäksi ja heteroseksuaalit omakseen. Kolmas ryhmä olivat ne vastaajat, 

jotka olivat vielä epävarmoja omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan tai eivät halunneet sitä 

kertoa. Koin tämän muuttujan luomisen helpottavan aineiston tarkastelua, sillä minua kiinnosti, 

miten seksuaalivähemmistöjen edustajat eroavat käsityksissään heteroista. Näitä eroja käsitte-

len tarkimmin alaluvussa 6.4. 

 

 

Taulukko 1 Vastaajien sukupuoli-identiteetti 

Taulukko 2 Vastaajien seksuaalinen suuntautuminen 
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Päätin kuvailla taustatietoihin oppilaiden mainitsemaa tietämystä seksuaalivähemmistöistä 

(Taulukko 4). Valtaosa vastaajista (yli 60 %) kertoi, että heidän tietonsa ovat hyvät tai melko 

hyvät. Vain yksittäiset tapaukset mainitsivat heidän tietonsa seksuaalivähemmistöistä olevan 

melko huonot tai huonot. Vastaajien käsitykset omasta tietämyksestään olivat ristiriidassa hei-

dän antamiinsa määritelmiin seksuaalivähemmistöistä. Huolimatta 9.-luokkalaisten arvioista, 

joiden mukaan heidän tietonsa aiheesta olivat hyvät tai melko hyvät, muutamien vastaajien 

määritelmät seksuaalivähemmistöistä olivat virheellisiä tai hyvin suppeita. On myös mahdol-

lista, että vastaajat eivät halunneet käyttää määrittelyyn paljon aikaa. Avoimessa kysymyksessä 

oli myös kattavampia ja enemmän tietoa sisältäviä määrittelyjä.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tarkastelin oppilaiden arvioimaa tietämystä seksuaalivähemmistöistä ja käsitteen todellista 

ymmärrystä pyytämällä oppilaita määrittelemään seksuaalivähemmistöt. Suurin osa vastaajista 

Taulukko 3 9.-luokkalaisten seksuaalisista suuntautumisista tehty uusi muuttuja 

Taulukko 4 9.-luokkalaisten arviot omista tiedoistaan seksuaalivähemmistöihin liittyen 
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määritteli seksuaalivähemmistöt samalla taivalla kuin esimerkin oppilas 10. Heidän käsitys-

tensä mukaan seksuaalivähemmistöt tarkoittavat kaikkia muita paitsi heteroita. Vastaajat eivät 

tarkentaneet käsityksiään enempää.  

 

 ”Seksuaalivähemmistöt tarkoittavat kaikkia muita paitsi heteroita.” Oppilas 10, 

nainen, panseksuaali 

 

Osa vastaajista mainitsi erilaisia seksuaalivähemmistöihin liittyviä käsitteitä, mutta jotkut puo-

lestaan määrittelivät seksuaalivähemmistöt virheellisesti. Muutama vastaaja käytti myös asiat-

tomia kommentteja määritellessään seksuaalivähemmistöt termiä. Kuvailen asiattomia kom-

mentteja tarkemmin tuloksien yhteydessä. 

 

”Homoseksuaalisuus, biseksuaalisuus, unlabelled, panseksuaalisuus jne. Kaikki 

muut paitsi heteroseksuaalisuus” Oppilas 41, nainen, biseksuaali 

 

Tuloksia tarkastellessa seksuaalivähemmistöjen määrittelyn kohdalla on huomioitava, että tut-

kija määritteli itse käsitteitä vastaajille valmiiksi kyselylomakkeeseen. Osa on saattanut hyö-

dyntää tutkijan määritelmiä vastatessaan. Määritelmien lisääminen kyselylomakkeeseen oli tie-

toinen valinta, sillä se saattoi antaa sellaisia tietoja, joita vastaajat tarvitsivat kyselylomakkee-

seen vastatakseen. Sen tarkoituksena oli välttää tietämättömyydestä johtuvia väärinymmärryk-

siä ja virheellisiä vastauksia.  

 

 

5.4 Aineiston analysointi  

 

Valitsin laadullisen aineiston analysointimenetelmäksi teoriaohjaavan luokittelevan sisäl-

lönanalyysin. Laadullista analyysiä voidaan jaotella aineisto- tai teorialähtöiseen ja teoriaoh-

jaavaan analyysiin. Näistä kolmesta olen valinnut teoriaohjaavan analyysin. Teoriaohjaavassa 

analyysissä teoria toimii analyysin apuna, mutta ei täysin pohjaudu siihen. Teoriaohjaavasta 
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analyysitavasta on nähtävissä aikaisempi teoreettinen tieto. Se ei kuitenkaan täysin vastaa aiem-

paa teoriaa, vaan luo uusia ajatusuria. Analyysi etenee usein aluksi tuloksia analysoimalla ai-

neistolähtöisesti. Loppuvaiheessa otetaan teoriasta asioita, jotka ohjaavat analyysiä loppuun ja 

tuloksia tarkastellaan niiden ohjaamana. Tutkijan tehtävänä on abduktiivista päättelyä käyttä-

mällä luovasti tai pakottamalla yhdistellä valmiita malleja ja aineistolähtöisyyttä hyödyntämällä 

abduktiivista päättely. Ei ole määritelty sääntöä, missä vaiheessa teoria otetaan osaksi päättelyä, 

vaan se on tutkijan päätettävissä. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 80–83.)  

Sisällönanalyysin tarkoituksena on kuvata aineiston sisältöä sanallisesti. Sisällönanalyysi on 

saanut osakseen kritiikkiä keskeneräisyydestä. Tämä tarkoittaa, että tutkija on kuvannut tark-

kaan analyysiä, mutta johtopäätöksien tekeminen on jäänyt vajaaksi ja tuloksina on esitetty 

analyysin avulla järjestettyä aineistoa. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 87–88.) Olen pyrkinyt välttä-

mään keskeneräisyyttä yhdistämällä luokiteltuun aineistoon määrällistä tietoa ja sitä kautta ra-

kentamaan johtopäätöksiä syvemmin.  

Teoriaohjaavan sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa etsitään ilmauksia. Nämä ilmaukset 

pelkistetään ja muutamasta pelkistetystä ilmauksesta muodostetaan alaluokkia. Alaluokat muo-

dostavat laajempia yläluokkia, jotka lopulta yhdistetään teoreettiseen viitekehykseen. (Tuomi 

& Sarajärvi 2018, 97–98.) Oman analyysini aloitin etsimällä laadullisesta aineistosta ilmauksia 

ja niiden yhtäläisyyksiä. Kirjasin ylös toistuvia ilmauksia ja pidin koko ajan kirjaa niiden ylei-

syydestä. Koodasin väreillä ilmauksia ja muodostin niistä ajatuskartan, jotta kokonaisuuden 

hahmottaminen olisi helpompaa. Pelkistin alkuperäisiä ilmauksia, jotta pystyin muodostamaan 

niistä alaluokkia.  Taulukko 5 toimii esimerkkinä, miten olen teoriaohjaavaa sisällönanalyysiä 

tehnyt. Esimerkissä olen muodostanut alaluokat opetuksen sisältö ja opetuksen vaikuttavuus. 

Nämä sisällöt yhdistyvät yläluokkaan seksuaalivähemmistöjä koskeva opetus 9.-luokkalaisten 

käsitysten mukaan. Olen tarkastellut teoreettista viitekehystä ja liittänyt muodostamani yläluo-

kan siihen. Tätä yläluokkaa esittelen tarkemmin tutkimustuloksien ensimmäisessä alaluvussa 

(6.1). Olen toteuttanut lopun analyysin taulukon 5 esimerkin mukaisesti.  
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Taulukko 5 Esimerkki teoriaohjaavan sisällönanalyysin avulla muodostetuista ala- ja yläluokista 

 

 

 

Määrällistä aineistoa analysoin laadullisen analyysin ohella, mahdollisimman kattavan ymmär-

ryksen saamiseksi. Hyödynsin analyysissäni IMB SPSS Statistics -ohjelmaa. Lähdin tarkaste-

lemaan aineistoa ristiintaulukointien ja frekvenssijakaumien avulla. Näin sain selvemmän ku-

van, mitä aineistoni pitää sisällään. Aineiston käsittely aloitetaan usein muuttujien kuvailemi-

sella, ja tähän liittyen frekvenssijakaumat kertovat vastaajien lukumäärää, kuten taulukoista 1 

ja 2 voidaan havaita (ks. Heikkilä 2014, 142). 

Alkuperäinen ilmaus Pelkistetty ilmaus Alaluokka Yläluokka 

 

”erilaisia seksuaalisia suuntautumisia, ehkäisyä, 

seksuaalista kanssakäymistä.” 

 

 

”Hyvin suppeasti on kerrottu seksuaalivähemmis-

töistä. Vain muutamia eri seksuaalisia suuntautumi-

sissa on käsitelty niitäkin todella huonosti.” 

 

”ollaan käsitelty miten seksuaalivähemmistöihin 

kokevat syrjintää” 

Seksuaalinen                        

suuntautuminen 

Ehkäisy 

Seksuaalinen kanssakäy-

minen 

 

Seksuaalivähemmistöt 

Vähäinen opetus aiheesta 

 

Seksuaalivähemmistöjen    

syrjintä 

Opetuksen sisältö 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksuaalivähemmis-

töjä koskeva opetus 

9.-luokkalaisten käsi-

tysten mukaan 

 

 

 

 

 

 

”Jokaisella on omat mielipiteensä eikä opettajat voi 

niihin juuri opetuksella vaikuttaa(…)” 

 

”no tietenki pitää tietää nykypäivän asioista että on 

tietoisempia ja niinku avoimempia mieleltään” 

 

”Pieni määrä ihmisiä, jotka hyväksyvät seksuaali-

vähemmistöt, mutta paljon ihmisiä jota ovat esim. 

Homofoobisia ja käyttävät homoa haukkumasanana 

ja ovat hyvin ilkeitä.” 

Opetuksen                                  

vaikuttavuus heikko 

 

Tieto lisää suvaitsevai-

suutta 

 
 
 

 

Suhtautuminen myön-

teistä ja kielteistä 

Opetuksen vai-

kuttavuus 
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Aineistoni on tutkimushenkilöiden kohdalla vino ja ei-heteroita on paljon vähemmän ja heidän 

määränsä on kokonaisuudessaan pieni. Tämä tarkoittaa, että monimuuttujamenetelmien, t-tes-

tien ja korrelaatioiden käyttö ei omassa analyysissäni onnistu. Tämän seurauksena keskityin 

kvantitatiivisesti analysoimaan aineistoani edellä mainittujen ristiintaulukoiden, frekvenssija-

kaumien ja erilaisten aineistoa kuvaavien graafisten taulukoiden avulla.  

 

 

5.5 Tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus 

 

Tutkimuksen kohteena ovat alaikäiset lapset, joten toteutuksessa täytyy ottaa huomioon heidän 

kohdallaan vaadittavat erityisjärjestelyt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on vuoden 

2019 ohjeessaan maininnut, että lapsella on oikeus oman kehitystasonsa mukaisesti vaikuttaa 

häntä koskeviin päätöksiin. Vastaajat ovat täyttäneet 15-vuotta, joten heillä on oikeus itse päät-

tää osallistumisestaan. Heitä tulee informoida selkeästi, jotta he pystyvät ymmärtämään, min-

kälaiseen tutkimukseen ovat osallistumassa. Huolimatta oikeudesta päättää itse, huoltajia on 

tiedotettava tutkimuksesta. (Kohonen, Kuula-Luumi & Spoof 2019.) Olen ottanut tämän huo-

mioon lähettämällä huoltajille tiedotteen tutkimuksesta (liite 3). Siinä kerron itsestäni, tutki-

muksen tarkoituksesta ja sen toteutuksesta. Tarkistin vielä ennen tiedotteen eteenpäin lähetystä, 

millainen käytäntö tutkimukseen osallistuvalla koululla on tiedottamisen suhteen. 

Tutkimuksen kohdistuessa ihmisiin, täytyy tutkijan noudattaa eettisiä periaatteita. Niiden mu-

kaan tutkijalla on velvollisuus kunnioittaa yksilöiden itsemääräämisoikeutta ja ihmisarvoa. Tut-

kimuksen toteutuksessa on otettava huomioon, että se ei aiheuta siihen osallistujille merkittävää 

haittaa. (Kohonen ym. 2019, 7.) Tässä tutkimuksessa olen kiinnittänyt erityisesti huomiota it-

semääräämisoikeuteen sekä haitan aiheuttamisen välttämiseen. Nuorilla on oikeus kieltäytyä 

osallistumasta tutkimukseen ja halutessaan lopettaa lomakkeeseen vastaaminen kesken. Nämä 

osallistujan oikeudet ovat määriteltynä myös eettisissä periaatteissa (ks. Kohonen ym. 2019, 8). 

Olen pyrkinyt rakentamaan kyselylomakkeen niin, että se ei loukkaa kenenkään ihmisarvoa tai 

henkilökohtaisen aiheen takia tuottaisi kenellekään harmia. Sensitiivisyys on ollut merkittävä 

tekijä koko tutkimuksen ajan ja olen halunnut panostaa siihen.   

Soininen (1995, 129–130) toteaa, että tutkimuksen eettisiin periaatteisiin liittyy myös luotta-

muksellisuus. Huomiota tulee kiinnittää erilaisiin lupiin ja siihen, kuka saatua aineistoa 
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käsittelee. Tutkijalla on vastuu omasta tutkimuksestaan ja arkaluontoisten aiheiden kohdalla 

täytyy kiinnittää enemmän huomioita hienotunteisuuteen. Jokaisella tutkimukseen osallistu-

neella on oikeus anonymiteettiin. (Soininen 1995, 129–130.) Olen lähettänyt tutkimuslupaha-

kemuksen (liite 2) koululle ja informoinut, että aineistoa tulee käsittelemään vain tutkija. Sek-

suaalinen suuntautuminen voi olla monille hyvin sensitiivinen ja henkilökohtainen aihe, joten 

kysymystenasettelussa ja tutkimustuloksia kirjatessa kiinnitetään huomiota, että asioita ei il-

maista muita loukkaavalla tavalla. Anonymiteetin varmistamiseksi kyselylomakkeessa ei ky-

sytä nimiä tai muuten tunnistamiseen johtavia kysymyksiä. 

Laadullisen tutkimuksen kohdalla arviointi kohdistuu tutkimusprosessin luotettavuuteen (Es-

kola & Suoranta 1998, 212). Luotettavuutta ei voida Tuomen ja Sarajärven (2018, 122) mukaan 

arvioida yksiselitteisesti, sillä luotettavuutta tarkastelevat käsitteet ovat saaneet erilaisia tulkin-

tamuotoja. Heidän mukaansa tärkeintä on kuvata tutkimusprosessi mahdollisimman tarkasti, 

jotta lukijalla on mahdollisuus tutkimuksen tulosten arviointiin. Myös Creswell (2009, 190) 

painottaa dokumentoinnin tärkeyttä. Tässä tutkimuksessa olen kiinnittänyt edellä mainittuihin 

huomiota, jotta lukija saisi selkeän ja kokonaisvaltaisen kuvan tutkimusprosessista. 

Puusa ja Juuti (2020, 167) toteavat, että laadullisen tutkimuksen kohdalla luotettavuuden poh-

dintaan yhdistyy käsitteet uskottavuus, luotettavuus ja eettisyys. Uskottavuuden näkökulmasta, 

tutkimus täytyy olla esitetty niin, että kuka tahansa lukija vakuuttuu, että kerrotut asiat ovat 

tapahtuneet ja tehty asianmukaisesti. Luotettavuus tarkoittaa, että tutkija pystyy vakuuttamaan, 

että on onnistunut valikoimaan ja käyttämään sopivia menetelmiä tutkimuksen toteuttamiseksi 

ja tutkimusongelman ratkaisemiseksi. Eettisyys puolestaan tarkoittaa, että tutkimuksen aikana 

on noudatettu tutkimuseettisiä periaatteita. (Puusa ja Juuti 2020, 167.)  

Uskottavuuden näkökulmasta Eskolan ja Suorannan (1998, 212) mukaan tarkastellaan, miten 

tutkijan käsitteellistykset ja tulkinnat vastaavat tutkittavien käsityksiä. Tässä on huomioitava, 

että tulosten vieminen tutkittavien arvioitavaksi ei välttämättä lisää uskottavuutta, sillä tutkit-

tava saattavat olla sokeita omalle tilanteelleen. (Eskola & Suoranta 1998, 212.) Tämän takia en 

ole päätynyt lähettämään tuloksia vastaajille uskottavuuden varmistamiseksi.  

Aaltio ja Puusa (2020, 172) mainitsevat myös siirrettävyyden, joka tarkoittaa sitä, voitaisiinko 

tulokset toistaa toisessa tutkimusympäristössä tai samaa aihetta tutkia uudestaan. Eskolan ja 

Suorannan (1998, 212–213) mukaan siirrettävyys on tietyin ehdoin tehtävissä, vaikka moni-

muotoisuus sosiaalisessa todellisuudessa ei mahdollista yleistettävyyttä. On vaikea sanoa, mil-

laisia tuloksia olisin saanut, jos olisin ollut itse paikalla tai oppilaiden vastaamisympäristönä 
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olisi toiminut luokkatilan sijasta koti. Aineistossa oli paljon tahallista ”väärin” vastaamista ja 

asiattomia kommentteja. Epäselväksi jää, olisivatko tulokset olleet asiallisempia, jos tutkimus 

olisi toteutettu erilaisessa ympäristössä. 

Tulokset voivat olla erilaiset, jos aihetta tutkitaan toisella paikkakunnalla. On vaikea sanoa, 

missä määrin tulokset ovat yleistettävissä muihin Suomen 9.-luokkalaisiin. Tuloksiin voivat 

vaikuttaa seksuaalivähemmistöt huomioivan opetuksen määrä tai oppilaiden moninaisuus, 

jotka Hobaican ja Knowin (2018, 425) mukaan ovat edistäneet seksuaalivähemmistöjen hyväk-

sytyksi tulemista. Tämä tutkimus ei tarkastellut koulun oppilaiden moninaisuutta kaikista nä-

kökulmista, vaan ainoastaan heidän seksuaalisen suuntautumisensa näkökulmasta. 

Tuomen ja Sarajärven (2018, 118) mukaan luotettavuuspohdintaan täytyy sisällyttää puolueet-

tomuuspohdinta. He toteavat, että laadullisessa tutkimuksessa ei voida kokonaan välttyä puo-

lueettomuudelta, sillä tutkija itse laatii tutkimusasetelman ja tulkitsee tuloksia. Puolueetto-

muutta voidaan pohtia siitä näkökulmasta, vaikuttaako havaintoihin esimerkiksi tutkijan kan-

salaisuus, ikä tai uskonto. (Tuomi & Sarajärvi 2018, 118.) Olen pyrkinyt tiedostamaan näitä 

tekijöitä koko tutkimusprosessini aikana. 

Vallin (2018, 93) mukaan kyselylomakkeen kysymysten muotoilemisesta johtuu useimmat tut-

kimustuloksiin liittyvät virheet. Ne voivat johtua siitä, että kyselyyn vastaaja ei ymmärrä kysy-

mystä tutkijan kanssa samalla tavalla ja tästä seuraa vastausten vääristyminen. (Valli 2018, 93.) 

Tuloksia tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että aina on huomioitava virheen mahdollisuus. 

Läsnäoloni puuttuminen ja itsenäinen kyselylomakkeen täyttäminen jättävät mahdollisuuden 

sille, että vastaaja on ymmärtänyt jonkun kysymyksen eri tavalla kuin olen sen tarkoittanut. 

Avointen kysymysten huonona puolena Valli (2018, 114) pitää vastaamatta jättämistä sekä epä-

määräisiä vastauksia. Näitä ilmeni tutkimuksen aineistossa paljon, joten se täytyy huomioida 

vastauksia lukiessa.  

Tutkimuksen toteutuksen ja aineiston analysoinnin jälkeen pohdin, millaisia tuloksia olisin saa-

nut, jos olisin tehnyt kyselyn kokonaan avoimilla tai kokonaan monivalintakysymyksillä. Voi 

myös olla, että oppilaat olisivat antaneet laajemmin tietoa haastattelujen kautta. Haastattelu olisi 

myös mahdollistanut sen, että oppilaat eivät olisi millään tavalla siinä hetkessä vuorovaikutuk-

sessa keskenään ja saataisiin se muuttuja suljettua pois. Pohdin kuitenkin, että anonymiteetti on 

voinut antaa seksuaalisen suuntautumisensa salaaville mahdollisuuden kertoa ajatuksistaan 

avoimesti ilman pelkoa suuntautumisen paljastumisesta.  
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6 Tutkimustulokset 

 

Tämä pääluku kuvailee teoriaohjaavan sisällönanalyysin ja määrällisen aineiston kvantitatiivi-

sen tarkastelun pohjalta muodostettuja tutkimustuloksia. Esittelen oppilaiden käsityksiä ope-

tuksen sisällöistä ja järjestelyistä. Kuvailen, millainen seksuaalivähemmistöjen asema on 9.-

luokkalaisten oppilaiden käsitysten mukaan sekä tarkastelen opetukseen toivottuja muutoksia. 

Alaluvussa 6.4 kokoan aineistosta saatuja tietoja ja käsittelen seksuaalivähemmistöjen ja hete-

roiden välisiä eroja eri näkökulmista.  

 

 

6.1 Seksuaalivähemmistöjä koskeva opetus 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan 

 

Pohjois-Pohjanmaalaisen yläkoulun opetuksessa on 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan käyty 

läpi seksuaalivähemmistöjä. Oppilaiden käsitykset opetuksen määrästä, laadusta ja sen merkit-

tävyydestä vaihtelivat vastaajien kesken. Seuraavaksi kuvailen 9.-luokkalaisten käsityksiä sek-

suaalivähemmistöjä koskevasta opetuksesta sen sisällön, toteutuksen, ilmapiirin ja vaikuttavuu-

den näkökulmasta. Nämä alaluokat muodostuivat sisällönanalyysin ja kvantitatiivisen analyy-

sin pohjalta. 

 

6.1.1 Opetuksen sisältö  

 

Halusin tarkastella, mitä seksuaalikasvatuksessa yleisesti on käsitelty ja millaisia käsityksiä op-

pilailla on seksuaalikasvatuksen sisällöistä. Seksuaalikasvatuksessa käsiteltiin oppilaiden vas-

tausten perusteella monipuolisesti asioita. Oppilaiden vastauksissa toistuivat monet samat asiat. 

Se voi tarkoittaa, että tietyt tunneilla käsitellyt asiat ovat jääneet laajemmin oppilaiden mieliin. 

Yksittäiset oppilaat mainitsivat yksityiskohtaisempia asioita käsitellyistä aiheista, joten voidaan 

olettaa, että myös niitä on käsitelty, vaikka valtaosa vastaajista niitä ei maininnutkaan. Oppilas 

50 on hyvä esimerkki heistä, jotka kirjasivat asioita, mitä muut vastaajat eivät olleet maininneet, 

ja kirjoittaa opetuksen käsitelleen seksuaalioikeuksia. Hän kertoo, että opetuksessa on käsitelty 

turvallista seksuaalisuutta, johon voidaan sisällyttää ehkäisyn käyttö, jota oppilaan 29 mukaan 
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myös käsitellään yläkoulun opetuksessa. Seksi ja yhdyntä ovat osa opetuksen sisältöjä, mutta 

aihetta on käyty oppilaiden käsitysten mukaan läpi ainoastaan heteroseksin kautta.  

 

”Erilaisia seksuaalisia suuntautumista, turvallista seksualisuutta ja seksuaalioi-

keuksia” Oppilas 50, nainen, biseksuaali 

 

”seksuaalisia suuntautumisia, ehkäisyä, raskautta ja aborttia” Oppilas 29, nai-

nen, biseksuaali 

 

Useat vastaajista eivät muista, millaisia aiheita yläkoulun seksuaalikasvatuksessa on käyty läpi 

tai antoivat muulla tavalla epämääräisiä vastauksia, kuten ”kaikkea” tai ” ei paljon mitään”. 

Tällaisia vastauksia antaneiden määrä (37/59) oli suuri, joten koen sen kertovan jotain oppilai-

den tietämyksestä, seksuaalisuuden aiheen kiinnostavuudesta ja mahdollisesti oppilaiden tun-

nin aikaisesta opetukseen keskittymisestä. Täytyy huomioida, että aiheiden opetuksesta voi olla 

aikaa tai ne eivät muusta syystä ole jääneet oppilaiden mieleen.  

Seksuaalivähemmistöjä käsittelevässä opetuksessa oppilaiden vastauksista ilmeni, että monien 

mielestä opetus on ollut hyvin vähäistä tai aiheita on käsitelty pintapuolisesti. Aiheen vähäinen 

ja suppea käsittely voi olla yhteydessä oppilaiden käsityksiin seksuaalivähemmistöjä koske-

vasta tiedosta, jonka osa arvioi olevan heikko. Opetuksessa on käyty läpi erilaisia käsitteitä, 

jotka liittyvät seksuaalivähemmistöihin. Näillä tarkoitetaan esimerkiksi bi-, homo- ja aseksuaa-

lisuutta.  

 

”Todella suppeasti vain perus asioita esim. mikä on homo ja biseksuaali” Oppilas 

55, nainen, biseksuaali 

 

”Eri sukupuoli-identiteettejä (vähän) Bi, pan, homo” Oppilas 34, nainen, seksu-

aali-identiteetti vielä epäselvä 

 



55 
 

 

Käsitteiden lisäksi opetuksessa on käsitelty muita seksuaalivähemmistöihin liittyviä asioita. 

Näistä esimerkkinä mainittiin seksuaalivähemmistöjen historia ja heidän oikeutensa. Oppilai-

den käsitysten mukaan opetuksessa on tarkasteltu seksuaalivähemmistöjen yhteiskunnallista 

asemaa, tasa-arvoa sekä seksuaalivähemmistöjen kokemaa syrjintää. Opetukseen on sisällytetty 

seksuaalivähemmistöjen aseman tarkastelua kriittisestä näkökulmasta tuomalla esille heidän 

kohtaamiaan haasteita. Opetuksessa on huomioitu ihmisten tasa-arvoisuus ja se, että jokainen 

saa olla sellainen kuin on ja tuntea emotionaalista tai seksuaalista vetoa ilman tuomitsemisen 

vaaraa. 

 

”Seksuaalivähemmistöjen oikeuksia ja niiden oikeuksien historiaa.” Oppilas 40, 

mies, homoseksuaali 

 

 

 

Halusin varmistaa, että saan sateenkaariperheisiin liittyvää tietoa huolimatta siitä, että oppilaat 

eivät muistaisi kirjoittaa siitä avoimeen kysymykseen. Oppilaista yli 80 % vastasi, että opetuk-

sessa on käsitelty sateenkaariperheitä. Avoimen kysymyksen kohdalla vain yksi mainitsi sa-

teenkaariperheet. Vaikka oppilaat eivät ole kirjanneet sateenkaariperheitä käsitellyksi asiaksi 

avoimeen kysymykseen, voidaan kuviosta 1 havaita, että, heidän käsitystensä mukaan opetus 

on sisältänyt aiheita sateenkaariperheisiin liittyen.  

Kuvio 1 Oppilaiden käsityksiä sateenkaariperheiden käsittelemisestä yläkoulun opetuksessa 
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Oppiainekohtaisesti seksuaalivähemmistöjä on käsitelty oppilaiden käsitysten perusteella ter-

veystiedossa (86 %) ja uskonnossa (54 %). Valtaosa vastaajista oli valinnut nämä kaksi oppiai-

netta. Tämän lisäksi muutamat vastaajat olivat valinneet biologian, yhteiskuntaopin ja elämän-

katsomustiedon. Tästä voidaan päätellä, että näissä aihetta on käsitelty eniten, sillä kyseiset 

oppiaineet ovat jääneet oppilaiden mieleen. 

 

6.1.2 Opetuksen toteutus 

 

Seksuaalivähemmistöjä on vastaajien mukaan käsitelty jokaisella vuosiluokalla. Yli 90 % vas-

taajista mainitsi, että 8. luokalla on käsitelty seksuaalivähemmistöjä. 9. luokalla aihetta käsitel-

tiin melkein yhtä monen mukaan (85 %). Joidenkin vastaajien (27 %) käsitysten mukaan aihetta 

on käsitelty myös 7. luokalla. Tästä voidaan päätellä, että aihetta käsitellään jokaisella vuosi-

luokalla, mutta opetus painottuu eniten 8. ja 9. luokkaan. Täytyy kuitenkin huomioida, että 7. 

luokasta on kulunut aikaa, joten oppilaat eivät välttämättä muista, onko aihetta käsitelty 7. luo-

kalla vai ei. Seksuaalivähemmistöihin itsensä määrittelevät totesivat, että aihetta ei ole käsitelty 

7. luokalla.  

Tarkastelin, miten usein lukuvuoden aikana seksuaalivähemmistöjä käsitellään opetuksessa. 

Kuvio 2 osoittaa, että seksuaalivähemmistöjä käsitellään yläkoulun opetuksessa muutamia ker-

toja vuodessa. Tämä voi selittää osaltaan sitä, miksi oppilaat eivät muista, mitä asioita seksu-

aalivähemmistöihin liittyen on käyty läpi. Tulos voi kertoa siitä, että opetus on 

Kuvio 2 Seksuaalivähemmistöjä käsittelevän opetuksen määrä 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan 
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heteronormatiivista, eivätkä seksuaalivähemmistöt näy opetuksen arjessa. Vastaajista 11 % 

mainitsee, että seksuaalivähemmistöjä ei ole käsitelty opetuksessa ollenkaan.  

Seksuaalivähemmistöjä koskevaa opetusta on yläkoulussa antanut kaikista eniten opettaja. Ter-

veydenhoitaja tai koululääkäri olivat toiseksi yleisin opetusta antava henkilö yläkoulussa. Yk-

sittäiset vastaajat ovat avoimeen kohtaan maininneet, että ovat itse kertoneet aiheesta muille tai 

joku seksuaalivähemmistöihin itsensä määrittelevä on kertonut heille aiheesta. Seksuaalivä-

hemmistöistä keskustellaan välillä kavereiden kesken. Opetuksessaan opettajat ovat oppikirjo-

jen lisäksi hyödyntäneet seksuaalikasvatuksen materiaaleina videoita, dokumentteja ja internet-

tiä.  Nämä kolme olivat yleisimmät mainitut lisämateriaalit. Yle Areena mainittiin yhdeksi läh-

teeksi. Muutamien vastaajen käsitysten mukaan opetuksessa on hyödynnetty vain oppikirjoja.  

 

6.1.3 Opetuksen ilmapiiri   

 

Oppilaiden käsitysten mukaan seksuaalivähemmistöistä kertova opetus on ollut arvolatauksel-

taan neutraali tai myönteinen. Valtaosa vastaajista on maininnut, että opetus on ollut neutraalia. 

Taulukko 6 osoittaa, että 10 % vastaajista kertoo opetuksen olleen arvolataukseltaan kielteistä. 

Tässä kohtaa jää epäselväksi, mistä nämä kokemukset kielteisestä arvolatauksesta johtuvat. 

Suurin osa vaihtoehdon kielteinen valinneista on määritellyt itsensä heteroseksuaaliksi. Seksu-

aalivähemmistöjen käsitysten mukaan heitä käsittelevä opetus on ollut arvolataukseltaan neut-

raalia. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Taulukko 6 Seksuaalikasvatuksen arvolatautuneisuus oppilaiden käsitysten mukaan 
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Oppilaiden käsitysten mukaan opettajien suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin on neutraali 

tai myönteinen. Tästä voimme todeta, että opettajat eivät ole omalla opetuksellaan tai toimin-

nallaan tuoneet oppilaille esille kielteisiä asenteita, vaan painottavat myönteisyyttä ja neutraa-

liutta. Jos koululla on seksuaalivähemmistöihin kielteisesti suhtautuva opettaja, se ei oppilaiden 

käsitysten mukaan näy hänen toimiessaan töissä. Koska tutkimus on kohdistunut vain oppilai-

den käsityksiin, ei voida sanoa, millainen opettajien oikea suhtautuminen todellisuudessa on.  

 

”Neutraalisti, samalla tavalla kuin kaikkiin muihinkin.” Oppilas 31, mies, hete-

roseksuaali 

 

6.1.4. Opetuksen vaikuttavuus 

 

Tutkin seksuaalivähemmistöjä käsittelevän opetuksen vaikuttavuutta oppilaiden suhtautumi-

seen seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Tarkastelu lähti liikkeelle oppilaiden kiinnostuksesta sek-

suaalivähemmistöjä koskevia asioita kohtaan. Pylväsdiagrammi (kuvio 3) osoittaa, että oppi-

laiden vastaukset painottuvat neutraaliin ja ei kiinnosta ollenkaan. Vastaukset jakautuvat jo-

kaiseen vastausvaihtoehtoon. Samanlaista jakautumista on myös kyselyn muissa kohdissa. Vas-

taajien mielipide siitä, että aihe ei ole ollenkaan kiinnostava näkyi myös avointen kysymysten 

vastauksissa. Sukupuolivähemmistöön kuuluva on myös osoittanut kiinnostuksen vähyyttä. 

 

”En ole ottanut asiasta selvää” Oppilas 61, muunsukupuolinen, ei halua määri-

tellä seksuaalisuuttaan 

 

”Ei kiinnosta” Oppilas 30, mies, heteroseksuaali 

 

”No en oikeestaan mitään, koska asia ei kosketa minua.” Oppilas 47, nainen, he-

teroseksuaali 
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Kuvio 3 Seksuaalivähemmistöihin liittyvien asioiden kiinnostavuus 9.-luokkalaisten mukaan  

 

Useiden vastaajien (41 %) käsitysten mukaan opetuksella ei ole vaikutusta oppilaiden suhtau-

tumiseen seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Oppilaiden käsitysten mukaan opetuksen määrällä 

tai aiheen käsittelemättömyydellä ei ole vaikutusta siihen, miten seksuaalivähemmistöihin suh-

taudutaan. Joidenkin (11 %) mukaan opetuksella puolestaan on vaikutusta suhtautumiseen. Op-

pilas 25 perustelee valintaansa sillä, että tieto lisää avoimuutta.  

 

”no tietenkin pitää tietää nykypäivän asioista että on tietoisempia ja niinku avoi-

mempia mieleltään” Oppilas 25, nainen, seksuaali-identiteetti vielä epäselvä 

 

Opetuksen vaikuttavuutta tarkastelin myös sen pohjalta, millaisia käsityksiä oppilailla on ylä-

koululaisten yleisestä seksuaalivähemmistöihin suhtautumisesta. Tämä tarkastelun näkökulma 

yhdistyy oppilaan 25 käsitykseen siitä, että tieto lisää suvaitsevaisuutta ja avoimuutta. Oppilai-

den käsitysten mukaan seksuaalivähemmistöihin suhtaudutaan vaihtelevasti. Osa suhtautuu 

myönteisesti, mutta osa kielteisesti. Vastauksissa on myös mainintoja homofobiasta. Oppilai-

den omissa mielipiteissä on samalla tavalla ääripäiden vaihtelua kuin heidän käsityksissään 

muiden oppilaiden suhtautumisesta. Oppilaiden käsitysten mukaan yläkoululaisten käytöksessä 



60 
 

 

ilmenee syrjimistä, haukkumista ja ahdasmielisyyttä. Huolimatta siitä, että monet mainitsevat 

myönteisen suhtautumisen, vastauksissa painottuu enemmän kielteinen suhtautuminen. Kiel-

teinen suhtautuminen näkyy vahvasti asiattomissa kommenteissa, joissa esimerkiksi seksuaali-

vähemmistöistä puhutaan sairautena. 

 

”No täällä ihmiset ovat hirveän ahdasmielisiä ja sitten oikeasti kuulee semmosta 

p***** tuolla käytävilläkin että ei oikeen osaa käsittää. On tietenkin paljon niitä jotka puolus-

taa vähemmistöjen oikeuksia ja on todella hyväksyviä.” Oppilas 46, nainen, heteroseksuaali 

 

”Pieni määrä ihmisiä, jotka hyväksyvät seksuaalivähemmistöt, mutta paljon ih-

misiä jota ovat esim. homofoobisia ja käyttävät homoa haukkumasanana ja ovat hyvin ilkeitä.” 

Oppilas 50, nainen, biseksuaali 

 

 

6.2. Seksuaalivähemmistöjen asema koulussa 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan 

 

Tässä alaluvussa kuvailen oppilaiden käsityksiä seksuaalivähemmistöjen asemasta yläkoulussa 

erityisesti yleisen suhtautumisen, kiusaamisen ja siihen reagoinnin näkökulmasta. Tarkastelen 

lähemmin oppilaiden käsityksiä seksuaalivähemmistöjen mahdollisuuksista kertoa omasta sek-

suaalisesta suuntautumisestaan. Oppilaiden käsitysten mukaan heidän koulullaan on muutamia 

seksuaalivähemmistöihin kuuluvia oppilaita.  

 

6.2.1. Kiusaamisen määrä  

 

Pohjois-Pohjanmaalaisessa koulussa on 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan esiintynyt seksuaa-

livähemmistöihin kohdistuvaa kiusaamista. Viisitoista vastaajaa mainitsi, että on huomannut 

kiusaamista yläkoulussaan. Heidän käsitystensä perusteella kiusaaminen on ollut pääosin hauk-

kumista ja huutelua. Seksuaalivähemmistöön kuuluvat ovat kokeneet myös syrjintää.  
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”Se on nimittelyä, syrjintää jne. tämmöistä” Oppilas 46, nainen, heteroseksuaali 

 

Itsensä seksuaalivähemmistöihin kuuluvaksi määrittelevistä vastaajista (16) ainoastaan 25 % 

mainitsi, että he ovat kohdanneet kiusaamista. Tämä on osittain ristiriidassa oppilaiden vastuk-

siin havaitusta kiusaamisesta, sillä kaikista 62 kiusaamista koskevaan kysymykseen vastan-

neista melkein 25 % (15) oli havainnut koulussaan seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa kiu-

saamista. Tämä voi selittyä sillä, että muutamia oppilaita kiusataan useasti, joten monet ovat 

havainneet sitä. On myös mahdollisuus sille, että jokainen määrittelee ja kokee kiusaamisen 

omalla tavallaan, jolloin he eivät välttämättä koe kiusaamiseksi samoja asioita kuin toiset op-

pilaat. Kiusaamisen kohteeksi joutuneet seksuaalivähemmistöjen edustajat kuvasivat heihin 

kohdistunutta kiusaamista seuraavanlaisesti: 

 

”Minua on homoteltu, ja mulkoiltu käytävällä.” Oppilas 40, mies, homoseksuaali 

 

”nosiis ohimennen vaa huudeltu jotain ei sen pahempaa :D mut eihän se ny kivaa 

oo” Oppilas 58, muunsukupuolinen, seksuaali-identiteetti vielä epäselvä 

 

Kiusaamista on esiintynyt muutamien mainintojen perusteella käytävillä, oppituntien ulkopuo-

lella. Oppilaat eivät maininneet, että kiusaamista olisi tapahtunut oppituntien aikana. Mainin-

toja fyysisen väkivallan tilanteista ei ollut. Kiusaaminen on painottunut henkisen väkivallan 

keinoihin. Fyysisen väkivallan uhka on oppilaiden käsitysten mukaan läsnä ja oppilaiden vas-

tauksissa esiintyy uhittelua siitä huolimatta, että tilanteet eivät ole johtaneet vielä väkivaltaisiin 

tekoihin.  

Homottelua ja homo-sanan käyttöä arkisessa keskustelussa esiintyy oppilaiden käsitysten mu-

kaan päivittäin. Homottelu on levinnyt luokkatiloihin, eikä tapahdu pelkästään välituntien ai-

kana. Epäselväksi jää, miten aktiivisesti sanan käyttöön puututaan tuntien tai välituntien aikana. 

Yksi vastaaja kuitenkin mainitsee toivovansa, että homotteluun puututtaisiin opettajien toi-

mesta tiukemmin. Vastaajien mukaan homo-sanan käyttö ja toisten homottelu on arkipäivää, 

jota kukaan ei ota vakavasti. Homo-sana on irrotettu sen oikeasta merkityksestä, ja siitä on tullut 
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vitsinä kaveriporukoissa käytettävä termi. Oppilaiden vastauksista voi havaita sanan arkisen 

merkityksen.  

 

”V**** homo” on yleinen lausahdus, jota kukaa ei ota liian tosissaan.” Oppilas 

35, mies, heteroseksuaali 

 

”Ihan vain sanontana vaikka ”älä koske homo” Ei niinkun haukkumana vain ihan 

sanana.” Oppilas 49, mies, heteroseksuaali 

 

Homottelua ja homo-sanan käyttöä ilmenee vastaajien käsitysten mukaan useammin poikien 

keskuudessa. Osa vastaajista kuitenkin mainitsee, että homo on edelleen haukkumasana, mutta 

sen merkitys ei enää tarkoita, että haukkumisen kohde olisi homoseksuaali, vaan homo-sana on 

vain yleinen haukkumasana muiden rinnalla.  

 

6.2.2 Kiusaamiseen puuttuminen 

 

Tarkastelin tarkemmin oppilaiden käsityksiä seksuaalivähemmistöjen mahdollisuuksista kertoa 

kiusaamisestaan koulun henkilökunnalle. Kuvion 4 pylväsdiagrammi osoittaa, että oppilailla 

oli vähän tietoa siitä, miten kiusaamisesta uskalletaan kertoa. Yli 85 % ei osannut sanoa, uskal-

tavatko seksuaalivähemmistöt kertoa heihin kohdistuvasta kiusaamisesta. Seksuaalivähemmis-

töihin itsensä määrittelevistä 70 % ei myöskään osannut sanoa aiheesta mitään. Kuten ylempänä 

kävi ilmi, vain muutamat yläkoulun seksuaalivähemmistöihin kuuluvat oppilaat olivat kokeneet 

kiusaamista. Jos oppilailla ei ole omakohtaista kokemusta kiusaamisesta, voi olla vaikea arvi-

oida kertomisen helppoutta. 
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Kuvio 4 Vastaajien käsityksiä siitä, uskaltavatko seksuaalivähemmistöt kertoa heihin kohdistuvasta kiu-

saamisesta. 

 

Rohkeuteen kertoa kiusaamisesta voivat vaikuttaa käsitykset siitä, miten kiusaamiseen puutu-

taan koulussa. Kuvio 5 osoittaa, että seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaan kiusaamisen liit-

tyen vastaajilla oli hyvin vähäiset tiedot siitä, puututaanko kiusaamiseen ja mitkä ovat ne keinot 

siihen. Vain alle 10 % vastaajista toteaa, että kiusaamiseen puututaan heidän yläkoulussaan. 

Oppilaat eivät ole joko huomanneet kiusaamista tai eivät tiedä tarkemmin, miten kiusaamiseen 

puututaan.  

Kuvio 5 Seksuaalivähemmistöjen kiusaamiseen puuttuminen 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan 
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Kiusaaminen pidetään oppilaiden käsitysten mukaan salassa, sillä opettajat ja koulun henkilö-

kunta saattavat vähätellä tilanteen vakavuutta ja sitä kautta olla puuttumatta tilanteeseen tehok-

kaammin. Usko siitä, että kertomisesta ei ole mitään apua, voidaan havaita oppilaiden käsityk-

sistä. Kiusaamiseen puuttumisen keinoista oppilaat eivät maininneet paljon mitään. Yhden vas-

taajan mukaan tilanteeseen puututaan tuomalla ilmi, että jokaisella on oikeus olla sellainen kuin 

on. Eräs oppilas toteaa muista poiketen, että kaikenlaiseen kiusaamiseen puututaan tilanteen 

mukaan, jos siitä kerrotaan.  

Esitin tarkentavan kysymyksen niille, jotka mainitsivat, että kiusaamiseen puututaan. Se sai 

viisi vastausta, joista osa täytyi jättää huomioimatta niiden asiattomuuden takia. Oppilaan 46 

vastauksesta voidaan ymmärtää, että kaikkiin kiusaamistilanteisiin ei välttämättä puututa kun-

nolla, vaan tilannetta saatetaan vähätellä vetoamalla sukupuoleen liitettyihin stereotypioihin. 

Puuttujina ovat vastaajien mukaan opettajat. 

 

”Riippuu. Monesti vieläkin nykypäivänä saadaan vastaus että pojat on poikia tai 

että ompas nyt harmi. Jos kiusataan paljon siihen puututaan ainakin jotenkin.” Oppilas 46, 

nainen, heteroseksuaali 

 

Oppilaiden avoimet vastaukset kysymykseen ”uskaltavatko yläkoulusi seksuaalivähemmistöi-

hin kuuluvat nuoret kertoa heihin kohdistuvasta kiusaamisesta” ovat ristiriidassa vastauksiin, 

jotka liittyivät kiusaamiseen puuttumiseen. Tässä kysymyksessä oppilaat antoivat enemmän 

viittauksia, että kiusaamiseen ei puututa ja kertoivat laajemmin, mikä on taustalla kertomatto-

muudessa. Kiusaamiseen puuttumattomuus on monen oppilaan käsityksen mukaan syy siihen, 

miksi siitä ei kerrota.  

 

”He eivät uskalla kertoa siitä, koska pelkäävät ettei sitä oteta tosissaan niin kuin 

monesti koulukiusaamiseen ei välttämättä puututa” Oppilas 45, nainen, seksuaali-identiteetti 

vielä epäselvä 

 

”Koska koulussamme ei puututa tällaiseen ja muut oppilaat ovat brutaalin il-

keitä.” Oppilas 55, nainen, biseksuaali 
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6.2.3. Seksuaalivähemmistöihin suhtautuminen 

 

Seksuaalivähemmistöihin liittyvän kiusaamisen lisäksi tarkastelin, muuttuvatko nuorten mieli-

piteet henkilöstä, jos hän kertoo avoimesti omasta ei-heteroseksuaalisesta suuntautumisestaan. 

Huolimatta siitä, että seksuaalivähemmistöt ovat maininneet vain muutamia kiusaamistilan-

teita, eivätkä muut ole huomanneet kiusaamista, melkein 40 % vastaajista on siinä käsityksessä, 

että muiden mielipiteisiin vaikuttaa seksuaalivähemmistöön kuuluminen. Yli 46 % vastaajista 

ei osannut sanoa, vaikuttaako seksuaalivähemmistöön kuuluminen muiden mielipiteisiin. 9.-

luokkalaisten käsitysten mukaan, jos nuori kertoo seksuaalisen suuntautumisensa tai paljastuu 

seksuaalivähemmistöihin kuuluvaksi, muilla saattaa syntyä ennakkoluuloja häntä kohtaan. 

 

”Monella saattaa tulla jotain oletuksia” Oppilas 45, nainen, seksuaali-identiteetti 

vielä epäselvä 

 

”Ihmisten ahdasmielisyys vaikuttaa siihen miten ihmiset näkee toisensa ja ennak-

koluulot ovat kovat” Oppilas 46, nainen, heteroseksuaali 

 

 ”Saattaa ajatella että on sairas tai vähempiarvoinen” Oppilas 50, nainen, bisek-

suaali 

 

Väkivallan, kiusaamisen tai syrjinnän kohteeksi joutuminen ovat oppilaiden käsitysten mukaan 

riskinä oman seksuaalisen suuntautumisen selviämisen jälkeen. Seksuaalivähemmistöön kuu-

lumisella ei ole vastaajien mukaan positiivisia vaikutuksia, vaan vaikutukset muiden suhtautu-

miseen ovat kielteisiä. Vain yhden vastaajan mukaan kertomisella on myönteisiä vaikutuksia. 

Tyttöjen ja poikien välillä on eroja. Suhtautuminen poikien seksuaaliseen suuntautumiseen on 

kielteisempää kuin tyttöjen. Esimerkiksi oppilaan 40 käsitysten mukaan tyttöjen seksuaalinen 

suuntautuminen ei vaikuta muiden mielipiteisiin, mutta poikien kohdalla tilanne on päinvastoin. 

Hän mainitsee myös kyselyn myöhemmässä vaiheessa, että poika voi seksuaalisen suuntautu-

misen paljastumisen jälkeen menettää kaverinsa. 
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”Jos on tyttö, reaktiota ei tule, mutta jos on poika, sinua voidaan kiusata ja sinua 

ajatellaan pervona ja outona.” Oppilas 40, mies, homoseksuaali  

 

Seksuaalisesta suuntautumisesta kertominen vaikuttaa useiden oppilaiden käsitysten mukaan 

suhtautumiseen, joten seuraavaksi kuvailen, millaisia käsityksiä oppilailla on seksuaalivähem-

mistöjen mahdollisuudesta kertoa omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Myös tässä mel-

kein 70 % vastaajista ei osannut vastata. Valtaosan 9.-luokkalaisista ollessa heteroseksuaalisia, 

ei heillä ole ollut tarvetta tuoda esille omaa seksuaalista suuntautumistaan. Heteroseksuaalien 

voi olla vaikea samaistua seksuaalivähemmistöjen tilanteeseen ja pohtia, olisiko seksuaalisesta 

suuntautumisesta helppo kertoa. Kymmenen vastaajan mukaan seksuaalisesta suuntautumisesta 

on vaikea kertoa. Koska seksuaalisen suuntautumisensa oli määritellyt seksuaalivähemmistöi-

hin kuuluvaksi 16 vastaajaa, voi se tarkoittaa, että osa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista ko-

kee asiasta kertomisen olevan helppoa.  

Oppilaiden vastauksista näkyy kaikkien vastaajien osalta käsityksiä siitä, että omasta seksuaa-

lisesta suuntautumisesta olisi helppoa kertoa. Perusteluna tälle annettiin esimerkiksi se, että 

yläkoululla on paljon muita seksuaalivähemmistöihin kuuluvia oppilaita. Seksuaalisesta suun-

tautumisesta on oppilaiden käsitysten mukaan helppo kertoa myös sen perusteella, että muita 

oppilaita ei kiinnosta. Tällaiset käsitykset olivat kuitenkin vähäisiä vastaajien joukossa.  

Oppilaiden mukaan aiemmin käsittelyssä olleet kiusaamisen, väkivallan ja yksin jäämisen riskit 

ovat tekijöitä, jotka vaikuttavat nuorten uskallukseen kertoa omasta omasta ei-heteroseksuaali-

sesta suuntautumisestaan. Fyysisen väkivallan uhan ja ryhmäpaineen seurauksena jotkut vas-

taajat ovat joutuneet lähtemään muiden oppilaiden mukaan homofobisuuteen. Yksi vastaajista 

totesi, että vain heterot voivat kertoa omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. 

 

 ”Nuoret eivät uskalla kertoa koska pelkäävät tulevansa kiusatuiksi.” Oppilas 10, 

nainen, panseksuaali 

 

 ”ehkä siksi koska pelkäävät muiden reaktioita” Oppilas 21, nainen, biseksuaali 
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 ”(….)mutta homofobia TOSI iso osa valitettavasti meitä enkä itse sitä haluais 

mutta jopa minä saisin turpaa kaveriporukassa jos en ois homofoobinen mukana(…)” Oppilas 

24, mies, heteroseksuaali  

 

 

6.3. Seksuaalivähemmistöjä koskevan opetuksen ja aseman edistäminen 9.-luok-

kalaisten käsitysten mukaan 

 

Yläkoulun 9.-luokkalaisilta kysyttiin heidän toiveitaan opetuksen muuttamisesta esimerkiksi 

sisältöjen, materiaalien käytön ja seksuaalivähemmistöjä koskevan opetuksen määrän suhteen. 

Oppilaat jakautuivat vastaustensa perustella niihin, jotka toivoivat paljon laajempaa opetusta 

sekä niihin, jotka eivät osanneet esittää muutostoiveita. Kolmas ryhmä olivat ne, joiden mielestä 

aihetta ei tulisi käsitellä ollenkaan. Seuraavaksi käsittelen tarkemmin oppilaiden esittämiä toi-

veita seksuaalivähemmistöjen käsittelemisestä opetuksessa. 

 

6.3.1 Seksuaalivähemmistöjä käsittelevän opetuksen lisääminen 

 

Seksuaalivähemmistöjä käsittelevän opetuksen järjestämisestä oli oppilailla monia erilaisia toi-

veita. Aiheen käsittelyn määrästä yläkoulussa oli oppilailla vaihtelevia mielipiteitä. Melkein 40 

% vastaajista toivoi, että seksuaalivähemmistöjä käsiteltäisiin opetuksessa enemmän. Melkein 

saman verran vastaajia oli sitä mieltä, että aihetta käsitellään tarpeeksi. Noin 20 % mielestä 

seksuaalivähemmistöjä ei tarvitsisi käsitellä yläkoulun opetuksessa ollenkaan. Kuvio 6 havain-

nollistaa, miten oppilaiden mielipiteet seksuaalivähemmistöjen käsittelemisen määrästä ylä-

koulussa ovat jakautuneet. 
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Kuvio 6 9.-luokkalaisten toiveita seksuaalivähemmistöjä koskevan opetuksen määrästä 

 

Aiheen kiinnostavuus, jota esittelin aikaisemmin, näkyy myös tässä seksuaalivähemmistöjen 

käsittelyä kuvaavassa kuviossa. Osa ei koe tarvitsevansa tietoa seksuaalivähemmistöistä ollen-

kaan, mutta osa on kiinnostunut saamaan laajemmin tietoa aiheesta. Tämä jakautuminen mo-

lempiin ääripäihin jatkuu aineiston jokaisessa kohdassa. 

  

6.3.2 Opetuksen sisällön muutokset 

 

Seksuaalivähemmistöjä käsittelevän opetuksen sisältöihin ja opetusmateriaalien käyttöön tuli 

oppilailta monenlaisia toiveita, mutta tämän lisäksi esitettiin ajatuksia siitä, että seksuaalivä-

hemmistöjä ei tarvitse käsitellä, sillä ne koskevat vain seksuaalivähemmistöjen edustajia. Op-

pilaat ovat kiinnostuneita tietämään sellaisista asioista, jotka koskevat heitä itseään. Monet 9.-

luokkalaisista olivat tyytyväisiä tämän hetken opetukseen, kuten kuviosta 6 voitiin havaita, eikä 

heidän käsitystensä mukaan opetukseen tarvinnut tehdä muutoksia. Vastauksista oli havaitta-

vissa, että vastaajat eivät osanneet sanoa, mitä muutoksia opetukseen voitaisiin tehdä.  

 

 ”En oikeastaan mitään, kaikki on ihan hyvät ja olen oppinut tarpeeksi jo”          

Oppilas 49, mies, heteroseksuaali 
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Moni vastaaja kuitenkin esitti toiveita opetuksen muutoksista. Oppikirjoihin toivottiin muu-

tosta, sillä niiden todettiin pitävän sisällään vanhentunutta tietoa. Seksuaalivähemmistöjä toi-

vottiin käsiteltävän laajemmin ja aiheesta täytyisi alkaa opettamaan aikaisemmin. Oppilaiden 

käsitysten mukaan laajempi opetus johtaa ennakkoluulojen vähenemiseen. Oppilaat esittivät 

toiveita seksuaalivähemmistöjen alle sijoittuvien käsitteiden ja seksuaalisten suuntautumisten 

käsittelemistä laajemmin. 

Aiemmissa tuloksissa tuli ilmi, että aihetta käsitellään vain muutaman kerran vuodessa ja siihen 

liittyen 9.-luokkalaiset toivoivat, että aihetta käsiteltäisiin useamman kerran lukuvuodessa. 

Aiemmin tuloksissa selvisi, että seksuaalikasvatuksessa käsiteltiin oppilaiden käsitysten mu-

kaan seksiä, mutta ainoastaan heteroiden näkökulmasta. 9.-luokkalaiset esittivät toiveita siitä, 

että seksiä käsiteltäisiin myös seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta.  

 

 ”uudet kirjat koska nykyisissä kirjoissa on vanhaa tietoa esimerkiksi seksuaali-

sista suuntautumisista ja ehkäisystä ei kerrottu kuin heteroille” Oppilas 21, nainen, biseksuaali 

  

 ”Käytettäisiin enemmän lähteitä, eikä pelkkää oppikirjaa. Puhuttaisiin aiheesta 

myös enemmän kuin kerran koko lukuvuonna.” Oppilas 29, nainen, biseksuaali 

 

Oppilaita pyydettiin tarkentamaan, mitä asioita he erityisesti haluaisivat seksuaalivähemmis-

töistä tietää. Oppilaiden toiveena oli tietää enemmän seksuaalivähemmistöjen historiasta ja oi-

keuksista. Oppilaita kiinnostivat myös seksuaalisesta suuntautumisesta kertominen ja ihmisten 

reaktiot siihen. Oppilaat halusivat tietoa seksuaalivähemmistöistä joko koulusta tai netistä. Osa 

oppilaista toivoo, että aiheita laajennettaisiin ajallisesti ja tiedollisesti. Monien vastaajien koh-

dalla tilanne on se, että he eivät koe tarvitsevansa enempää tietoa. Tämä johtuu siitä, että he 

ovat hankkineet aiheesta tietoa itsenäisesti.  
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6.4. Seksuaalivähemmistöjen ja heteroseksuaaleiksi itsensä määrittelevien erot 

 

Seksuaalivähemmistöjen ja heteroiden käsitysten välillä on eroja ja yhtäläisyyksiä. Tässä ala-

luvussa keskityn esittelemään ryhmien välisiä eroja seksuaalivähemmistöistä puhumisen, tie-

don määrän ja aiheen kiinnostavuuden näkökulmasta. Tämän lisäksi huomioin vastauksissa 

myös heteroiden välillä olevia eroja, sillä ne näkyivät tuloksista selkeästi.  

 

6.4.1. Seksuaalivähemmistöistä puhuminen 

 

Heteroiksi itsensä määrittelevät kirjoittivat seksuaalivähemmistöistä asiattomaan tapaan use-

assa eri kohdassa. Osan oppilaiden käsityksistä ja vastauksista olen päättänyt jättää kokonaan 

pois niiden asiattomuuden takia. Osan niistä esittelen vertaillessani, miten seksuaalivähemmis-

töjen edustajat puhuvat itsestään ja muista vähemmistöön kuuluvista. 

Seksuaalivähemmistöihin itsensä määrittelevät eivät antaneet mitään kielteisiä vastauksia sek-

suaalivähemmistöjä kohtaan. Heidän käsitystensä mukaan seksuaalivähemmistöissä ei ole mi-

tään väärää. Heterot puolestaan puhuivat seksuaalivähemmistöistä vaihtelevasti. Vastaajien kä-

sitysten mukaan heidän koulunsa oppilaat ovat ahdasmielisiä ja sitä kautta heidän suhtautumi-

sensa seksuaalivähemmistöjä kohtaan on kielteinen. 

Monilla oppilailla on kielteisiä käsityksiä seksuaalivähemmistöistä, ja he puhuvat seksuaalivä-

hemmistöistä loukkaavalla tavalla. Jos oppilas ei ole hetero, vaan hän määrittelee seksuaalisen 

suuntautumisensa muulla tavalla, oppilaat puhuvat tällaisesta yksilöstä sairaana, outona ja jouk-

koon kuulumattomana. Tällainen käsitys nousi esille oppilaiden vastauksista melkein jokai-

sessa avoimessa kysymyksessä useita kertoja. Vastaajat esittivät lisäksi käsityksiä, joiden mu-

kaan perhetaustalla on vaikutusta yksilön ei-heteroseksuaalisuuteen. He mainitsivat, että kas-

vatuksessa on tapahtunut virheitä näissä tilanteissa.  

 

”yhteiskunnan alakastia joita saa syrjiä ja kiusata” Oppilas 32, mies, heterosek-

suaali 

 

”jos olet homo olet outo ihminen et ole normaali” Oppilas 28, mies, heterosek-

suaali 
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Heteroiden käsitysten mukaan seksuaalivähemmistöt tuovat itseään esille liikaa ja ovat liian 

ylpeitä omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Osan mielestä, jos aiheesta opetetaan enem-

män, se vaikuttaa seksuaalivähemmistöjen määrän lisääntymiseen. Kielteiset käsitykset ja kiel-

teisellä tavalla seksuaalivähemmistöistä puhuminen painottuivat poikkeuksetta itsensä mie-

heksi määrittelevien vastauksiin. Yksi heteromieheksi itsensä määrittelevä toi esille mielipi-

teensä siitä, että jokainen saa olla oma itsensä. Naiseksi tai muunsukupuoliseksi itsensä määrit-

televät eivät puhuneet kielteisesti seksuaalivähemmistöistä.  

 

”(…) Jos olet homo niin olet homo, ei tarvi huudella(…)” Oppilas 49, mies hete-

roseksuaali 

 

”Jotkut ovat kuin muuta elämää ei olisi kuin nämä seksuaalivähemmistöt ja että 

suurinpiirtein tyrkytetään sitä esim erinäisillä pridejutuilla tai tullaan kyseenalaistamaan oma 

seksuaalinen suuntautuminen, vaikka se olisi kyllä itselle ihan selvä. Suurin osa on neutraaleja 

lukuunottaen itseni, saavat olla mitä haluavat mitäpä se mulle kuuluu. Jotkut eivät pidä nykyi-

sestä tavasta normalisoida seksuaalivähemmistöt. Esim sateenkaarilipuilla ja siitä puhumisella 

jatkuvasti(…)” Oppilas 31, mies, heteroseksuaali 

 

”ei mulla tähän ole mitään muta jos ei ylistettäis homoja alakoululla että kaikki 

ei muuttuis homoiksi(…)” Oppilas 28, mies, heteroseksuaali 

 

 

6.4.2 Aiheen kiinnostavuus 

 

Käsittelin aikaisemmin aiheen kiinnostavuutta, mutta taulukossa 7 erittelen vielä seksuaalivä-

hemmistöihin kuuluvien ja heteroseksuaalien välisiä eroja. Yksikään heteroseksuaali ei mainin-

nut, että seksuaalivähemmistöihin liittyvät asiat olisivat erittäin kiinnostavia. Seksuaalivähem-

mistöistä 60 % vastasi aiheen olevan erittäin kiinnostava. Yli 43 % heteroseksuaaleista ei koe 

aihetta ollenkaan kiinnostavaksi. Tämä näkyi myös aikaisemmin käsittelemissäni käsityksissä 
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siitä, että aihe koskee vain niitä seksuaalivähemmistöihin kuuluvia. Vain yksi itsensä mieheksi 

määrittelevä mainitsi, että aihe on erittäin kiinnostava. Hän kertoi kuuluvansa seksuaalivähem-

mistöön. Kaikkien heteromiesten mielestä aihe oli neutraali, ei kovin tai ollenkaan kiinnostava. 

Naiseksi itsensä määrittelevät pitivät aihetta hieman enemmän kiinnostavana. Mieheksi itsensä 

määrittelevät heterot eivät maininneet avoimessa kysymyksessä toiveita aiheista, joita haluai-

sivat seksuaalivähemmistöihin liittyen tietää. Naiset ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ovat 

9.-luokkalaisista kiinnostuneimpia aiheesta, vaikka heidän kohdallaan oli heteroiden ja seksu-

aalivähemmistöjen välillä eroja.  

 

 

 

 

 

 

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat ja heteroiksi itsensä määrittelevät antoivat toiveita opetuk-

seen tehtävistä muutoksista. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat mainitsivat tarkemmin, millai-

sia asioita heidän käsityksensä mukaan tulisi lisätä opetukseen. Heteroiden esittämät toiveet 

painottuivat enemmän asian yleiseen laajempaan käsitykseen. Huolimatta siitä, että kielteisesti 

seksuaalivähemmistöihin suhtautuivat eniten mieheksi itsensä määrittelevät, heidän joukossaan 

oli muutamia vastaajia, jotka toivoivat laajempaa opetusta. Molemmissa ryhmissä ilmeni epä-

varmuutta siitä, mitä heidän käsitystensä mukaan opetuksessa ja sen sisällöissä tarvitsisi muut-

taa.  

Seksuaalivähemmistöjen kohdalla oli yleisempää, että aiheeseen oli perehdytty itsenäisesti ja 

tutustuttu asioihin kattavasti. Tämän seurauksena he eivät osanneet sanoa, mitä muuta 

Taulukko 7. Seksuaalivähemmistöjen kiinnostavuus aiheena 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan 
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haluaisivat aiheesta vielä tietää. Aihe on heitä selvästi kiinnostanut niin paljon, että ovat itse-

näisesti etsineet tietoa. Tällaista tilannetta ei ollut heteroiden kohdalla, vaan ainoastaan kaksi 

vastaajaa mainitsivat tietävänsä aiheesta enemmän. 9.-luokkalaisten oli vastausten perusteella 

vaikea määritellä, millaiset asiat erityisesti seksuaalivähemmistöissä heitä kiinnostavat, lukuun 

ottamatta muutamia seksuaalivähemmistöihin kuuluvia.  

 

6.4.3 Tiedot ja käsitykset seksuaalivähemmistöjen asioista  

 

Heteroseksuaaleilla oli vääristyneitä käsityksiä ja tietoja seksuaalivähemmistöistä. Heidän 

määritelmänsä seksuaalivähemmistöistä olivat virheellisiä. Osa ei ymmärtänyt seksuaalivä-

hemmistöjen ja sukupuolivähemmistöjen välisiä eroja. He käsittävät myös sukupuolivähem-

mistöjen kuuluvan seksuaalivähemmistöjen käsitteen alle. Tässä tutkimuksessa ei tutkittu, mi-

ten koulussa on käsitelty sukupuolivähemmistöjä. Tämän seurauksena on vaikea sanoa, joh-

tuuko asioiden virheellinen yhdistäminen siitä, että asioille ei ole koulussa tehty eroa. Toisaalta 

muutamat oppilaat mainitsivat sukupuolivähemmistöihin liittyviä asioita, joten voidaan todeta, 

että sitä on jollain tavalla opetuksessa käsitelty. Seksuaalivähemmistöihin itsensä määrittele-

vien käsityksissä seksuaalivähemmistöistä ei ollut virheitä.  

Taulukon 8 perusteella voidaan havaita, että muutamien heteroseksuaalien käsitysten mukaan 

seksuaalisesta suuntautumisesta on helppoa kertoa. Tämä ei kuitenkaan seksuaalivähemmistöi-

hin kuuluvien mukaan ole helppoa. Seksuaalivähemmistöistä 60 % on sitä mieltä, että seksuaa-

lisesta suuntautumisesta on vaikea kertoa. Vastaajat, jotka eivät halunneet tai osanneet määri-

tellä omaa seksuaalista suuntautumista olivat aiheesta enimmäkseen tietämättömiä. Heteroista 

valtaosa ei osannut sanoa suuntautumisen kertomisen helppoudesta mitään. Aiheen omakohtai-

suus näkyy vastauksissa, mutta toisaalta on huomioitavaa, että seksuaalivähemmistöihin kuu-

luvista osa ei osannut sanoa, onko oman seksuaalisen suuntautumisen kertominen helppoa. Epä-

selväksi jää, ovatko he aiheesta jo kertoneet vai aikovatko he kertoa sitä muille ollenkaan. 

 

 

 

 

 

 



74 
 

 

Taulukko 8 9.-luokkalaisien käsityksiä seksuaalivähemmistöjen mahdollisuuksista kertoa omasta sek-

suaalisesta suuntautumisestaan 

 

 

Seksuaalivähemmistöjen ja heteroiksi itsensä määrittelevien välillä on eroja, mutta myös yhtä-

läisyyksiä. Osa seksuaalivähemmistöihin kuuluvista oli perillä yleisesti seksuaalivähemmistö-

jen tilanteesta, mutta osa ei osannut sanoa, miten ei-heteroseksuaalisesta suuntautumisesta ker-

tominen vaikuttaa muiden mielipiteisiin. Yksilön omat kokemukset asiasta ohjaavat paljon hei-

dän käsityksiään. Jos oppilas ei ole koskaan kokenut tai nähnyt tilanteita, joita heiltä kysyin, on 

heidän vaikea vastata kysymykseen, vaikka kuuluisivat seksuaalivähemmistöihin. Molemmissa 

ryhmissä oli yksilöitä, jotka suhtautuivat seksuaalivähemmistöihin myönteisesti ja olivat tie-

donhaluisia. Myös sukupuolen mukaan aineistosta oli havaittavissa eroja. Mieheksi itsensä 

määrittelevät osoittivat vähemmän kiinnostusta ja enemmän kielteisiä käsityksiä seksuaalivä-

hemmistöjä kohtaan kuin naiseksi tai muunsukupuoliseksi itsensä määrittelevät.   
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7 Pohdinta 
 

 

7.1 Tulosten yhteenvetoa   

 

Tämä tutkimus keskittyi tutkimaan Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevan yläkoulun 9.-luokkalaisia. 

Pääkysymyksenä oli, millaisia käsityksiä 9.-luokkalaisilla on seksuaalivähemmistöjä koske-

vasta opetuksesta ja asemasta koulussa. Oppilaiden vastauksista voi päätellä, että ainakin muu-

tamat vastaajat ovat tietoisia koulunsa seksuaalisesta moninaisuudesta. Epäselväksi jää, mikä 

on kaikkien vastaajien tietämys koulukavereidensa seksuaalisista suuntautumisista. Seuraa-

vaksi kuvailen tuloksia alakysymysten avulla.  

Ensimmäisen alakysymyksen tarkoituksena oli tarkastella, millaisia käsityksiä 9.-luokkalaisilla 

on seksuaalivähemmistöjä koskevasta opetuksesta. Oppilaiden käsitysten mukaan seksuaalivä-

hemmistöjä on käsitelty yläkoulun opetuksessa, mutta se on ollut vähäistä. Tämän lisäksi ma-

teriaalit koettiin vanhentuneiksi. Aihetta on käsitelty terveystiedossa, uskonnossa, elämänkat-

somustiedossa, biologiassa ja yhteiskuntaopissa muutamia kertoja vuodessa erityisesti 8. ja 9. 

vuosiluokilla. Useampi kyselyyn vastanneista ei muistanut, millaisia asioita seksuaalivähem-

mistöistä tai yleisesti seksuaalikasvatuksen asioista oli opetuksessa käyty läpi. Suurimman osan 

seksuaalivähemmistöjä koskevasta opetuksesta on antanut opettaja. Opetuksessa on hyödyn-

netty oppikirjojen lisäksi videoita ja internettiä.   

Toinen alakysymys koski oppilaiden käsityksiä seksuaalivähemmistöjen asemasta kouluyhtei-

sössä. Vastaajien käsitysten mukaan yläkoulun oppilaat suhtautuvat myönteisesti ja kielteisesti 

seksuaalivähemmistöihin. Opettajien suhtautumisen koettiin olevan joko neutraalia tai myön-

teistä. Oppilaiden kielteinen suhtautuminen näkyy kyselyssä asiattomina vastauksina, väkival-

lalla uhkailuna ja vähättelynä. Koulussa esiintyy homofobiaa, johon saattaa joutua lähtemään 

kiusaamisen pelossa mukaan. Vastaajien mukaan seksuaalisen suuntautumisen paljastuminen 

saattaa johtaa ennakkoluuloihin tai kiusaamiseen. Poikien ei-heteroseksuaalisuuteen suhtaudu-

taan kielteisemmin kuin tyttöjen. 

Kuten edellä on mainittu, kielteisyys seksuaalivähemmistöjä kohtaan ilmenee kiusaamisena. 

Kiusaaminen on pääsääntöisesti syrjintää, nimittelyä ja muuta käytävillä tapahtuvaa huutelua. 

Vain muutamat seksuaalivähemmistöihin itsensä määrittelevät mainitsivat kohdanneensa 
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kiusaamista. Homo –sanan käyttö ja homottelu on vastaajien käsitysten mukaan päivittäistä. 

Sana on yleisessä käytössä kavereiden kesken vitsailun ja muun vuorovaikutuksen yhteydessä. 

Homo –sanaa kohdistetaan myös heteroseksuaalisiin. Sana on menettänyt todellisen merkityk-

sensä ja siinä on tullut tavallinen sana arkipuheessa. Oppilailla oli ristiriitaisia käsityksiä siitä, 

puututaanko koulussa tapahtuvaan kiusaamiseen vai ei. Valtaosa oli todennut, että ei osaa sanoa 

tilanteesta mitään. Kiusaamisesta ei vastaajien mukaan uskalleta kertoa, sillä pelätään, että ti-

lanteeseen ei puututa. 

Kolmannen alakysymyksen avulla tarkastelin, millaisia käsityksiä 9.-luokkalaisilla oli seksu-

aalivähemmistöjä koskevan opetuksen ja aseman parantamisesta. Monet suhtautuvat seksuaa-

livähemmistöihin myönteisesti ja toivovat laajempaa opetusta sekä materiaalien uudistusta. 

Melkein 40 % vastaajista toivoo aihetta käsiteltävän enemmän. Oppilaat ovat kiinnostuneita 

tietämään seksuaalivähemmistöjen oikeuksista ja historiasta. He haluavat rikkoa heteronorma-

tiivista opetusta käsittelemällä seksiin liittyviä asioita myös seksuaalivähemmistöjen näkökul-

masta. Monien vastaajien mielestä jokainen saa olla sellainen kuin on. Lisäksi heidän vastauk-

sistaan on havaittavissa harmitusta tämän hetken tilanteen vuoksi. He toivovat, että kiusaami-

seen puututtaisiin enemmän. He myös suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöjä kohtaan 

osoitettuun negatiiviseen toimintaan. Seksuaalivähemmistöt aiheena herättää osassa 9.-luokka-

laisista paljon kiinnostusta tai heidän kiinnostuksensa on neutraalia. Yli 30 % vastaajista aihe 

ei kiinnosta ollenkaan. Aihetta ei pidetä kiinnostavana, sillä se ei koske heitä itseään. Toisten 

käsitysten mukaan aiheesta täytyisi tietää enemmän, jotta voidaan olla avoimempia.  

Viimeinen alakysymys vertaili ei-heteroiden ja heteroiden välisiä eroja. Seksuaalivähemmistö-

jen ja heteroseksuaaleiksi itsensä määrittelevien välillä oli eroja. Myös sukupuolten välillä nä-

kyi eroja erityisesti seksuaalivähemmistöistä puhuttaessa sekä heihin suhtautumisessa. Aihe 

kiinnosti eniten seksuaalivähemmistöjen edustajia ja naiseksi itsensä määritteleviä. Vain yksit-

täiset mieheksi itsensä määrittelevät olivat aiheesta kiinnostuneita. Mieheksi itsensä määritte-

levät kirjoittivat asiattomia kommentteja. Heillä oli lisäksi eniten ennakkoluuloja ja vääriä tie-

toja seksuaalivähemmistöistä. Seksuaalivähemmistöihin kuuluvien ja heteroiksi itsensä määrit-

televien kohdalla oli molemmilla tiedottomuutta kiusaamiseen puuttumisesta ja siitä, uskalle-

taanko seksuaalisesta suuntautumisesta kertoa muille.  
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7.2 Tulosten tarkastelua   

 

Tein tietoisen valinnan ottaa kyselylomakkeeseeni vain yleisesti tiedetyimmät seksuaaliset 

suuntautumiset. Tuloksia tarkastellessani jäin miettimään, olisiko seksuaalisen suuntautumisen 

määrittelemiseen täytynyt laittaa vaihtoehto ”muu, mikä?”. Tämä olisi voinut antaa laajemman 

ymmärryksen vastaajien seksuaalisista suuntautumisista. Jussi Nissisen (2012, 14) mukaan mo-

nitasoisuus seksuaalisessa suuntautumisessa on meille vielä tiedollisesti puutteellista, joten 

pohdin, olisivatko nuoret osanneet antaa sellaisia määritelmiä, joista minä tutkijana en vielä 

edes tiennyt. Se olisi myös tarjonnut vastaajille mahdollisuuden määritellä oma seksuaalinen 

suuntautuminen omalla tavalla. Sillanpään (2021, 75–76) mukaan seksuaalinen suuntautumi-

nen on kuitenkin itsemäärittelykysymys. Epäselväksi jää kyseisen koulun todellinen seksuaali-

suuden moninaisuus. Tulosten analysoinnissa yhdistin seksuaalivähemmistöt yhteiseksi ryh-

mäksi, joten tuloksiin se ei olisi vaikuttanut. Se olisi vain antanut taustatietoa oppilaiden moni-

naisuudesta ja tarjonnut heille määrittelymahdollisuuden.   

Nuoret mainitsivat seksuaalivähemmistöjen määrittelyssä ja muissa vastauksissaan vain ylei-

simpiä käsitteen alle kuuluvia määritelmiä. Pohdin, missä määrin seksuaalisia suuntautumisia 

voi määritellä käsitteiden alle ja mitä niistä kannattaa koulussa opettaa. Koen, että yksilöiden 

on helpompi määritellä itsensä, jos hänellä on enemmän tietoa aiheesta. Toisaalta kaikki eivät 

välttämättä halua määritellä itseään. Monet nuoret voivat jäädä pohtimaan seksuaalisuuttaan 

yksin (Lehtonen 2006, 17), minkä takia pidän tärkeänä koulun roolia tiedon jakajana. Sen avulla 

lapset ja nuoret saavat tietoa sekä mahdollisesti tukea oman seksuaalisen suuntautumisen muo-

dostumisessa. Aikaisemmassa tutkimuksessa on selvinnyt, että biseksuaaleiksi itsensä määrit-

televät olivat kokeneet tärkeäksi hetkeksi sen, kun he saivat tietää itselle sopivasta käsitteestä 

hetero- ja homoseksuaalisuuden sijasta, ja pystyivät sen jälkeen kokemaan ryhmään kuulumi-

sen tunnetta (Kangasvuo 2003a, 214–215). Tiedon jakamisen ja useamman seksuaalisen suun-

tautumisen käsitteen opettamisen seurauksena nuoret voivat löytävät omaa seksuaalista suun-

tautumista koskevan käsitteen ja sitä kautta kokea ryhmään kuulumisen tunnetta. 

Seksuaalivähemmistöjä oli käsitelty oppiaineista eniten terveystiedossa, uskonnossa, elämän-

katsomustiedossa, biologiassa ja yhteiskuntaopissa. Nämä vastaukset vastaavat hyvin Lehtosen 

(2003a, 65) tutkimuksessa mainittuja oppiaineita, joita olivat edellä mainittujen lisäksi äidin-

kieli ja psykologia. Ainut ero oli, että tässä tutkimuksessa 9.-luokkalaiset mainitsivat yhteis-

kuntaopin oppiaineeksi, jossa seksuaalivähemmistöjä on käsitelty. Tulokset ovat myös 
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yhteneviä opetussuunnitelmaan, sillä oppilaiden käsitysten mukaan seksuaalivähemmistöjä on 

käsitelty niissä oppiaineissa, joihin on opetussuunnitelmassa kirjattu aiheeseen liittyviä tai ai-

hetta sivuavia teemoja (ks. Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet 2014, 380, 405–412, 

419, 442). 

Kirjojen hidas uudistaminen on hidastanut seksuaalivähemmistöjen integroimista osaksi ihmis-

suhde- ja seksuaalikasvatusta (Stålström & Nissinen 2000, 132–133), mikä näkyy myös oppi-

laiden vastauksissa, missä he toivovat uudistuneita materiaaleja vanhentuneen tiedon tilalle. 

Oppikirjojen uudistaminen ei tämän perusteella välttämättä mene oppilaiden tarpeiden kanssa 

samaa tahtia. Samaistun Dorrin ja Deskinsin (2018, 22) ajatuksiin siitä, että seksuaalivähem-

mistöjä koskevan kirjallisuuden mukaan ottamisen taustalla ovat toisten kunnioittaminen, em-

patia, ihmisoikeudet sekä ymmärtäminen. 

Monet vastaajat mainitsevat, että ovat hakeneet tietoa enemmän internetistä. Epäselväksi jää, 

johtuuko internetin käyttö siitä, että 9.-luokkalaiset eivät koe saavansa tarpeeksi tietoa koulussa 

vai ovatko he muuten vain hyvin tiedonhaluisia. Aiemman tutkimuksen perusteella on havaittu, 

että nuoret hakevat tietoa seksuaalisesta suuntautumisesta internetistä, sillä heidän perheensä ja 

koulunsa ei ole antaneet tarvittavaa tietoa (Hobaica & Kwon 2018, 424). Samanlaisia tuloksia 

on havaittavissa tässä tutkimuksessa. Lehtonen (2010, 97) toteaa, että opettajalla on mahdolli-

suuksia kyseenalaistaa ja täydentää opetusmateriaaleja. Täydentämisellä voitaisiin mahdolli-

sesti vähentää tilanteita, jossa yksilö ei saa tarpeeksi tietoa koulusta. 

Seksuaalisuuden moninaisuuden esille tuontia on kritisoitu, sillä ajatellaan, että näin annetaan 

kehotus seksuaalisen suuntautumisen valintaan. Tämä tutkimus osoittaa, että joillakin 9.-luok-

kalaisilla on käsitys siitä, että seksuaalisen suuntautumisen voi valita. Tutkimuksessa selvisi, 

että joidenkin käsitykset seksuaalivähemmistöistä ovat edellä mainitun esimerkin lisäksi vir-

heellisiä. Sitä kautta voidaan tehdä olettamus, että heidän tietonsa aiheesta ovat vähäiset. Tämä 

vähäinen tieto aiheesta voi johtaa Vilkan toteamaan ilmiöön, eli seksuaalivähemmistöjen kiu-

saamisen, syrjinnän ja outona pitämiseen. (ks. Vilkka 2010, 131–133.)  

Jussi Nissisen (2012, 17) mukaan miehistä identiteettiä voidaan kehittää homoseksuaaleihin 

kohdistuvan halveksunnan kautta (Nissinen, Jussi 2012, 17). Koska niin moni kirjoitti halvek-

suvasti seksuaalivähemmistöistä, on mahdollista, että kyselyyn vastaamisen tilanne tai kaveri-

porukoissa tapahtuva oman miehekkään identiteetin kehittäminen ovat vaikuttaneet oppilaiden 

vastaamiseen. Tätä ajatusta vahvistaa myös se, että eräs vastaaja toteaa, että halveksuvaan 
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keskusteluun ja asenteeseen seksuaalivähemmistöjä kohtaan täytyy lähteä mukaan, jotta pysyy 

porukassa mukana.  

PoikaS-hankkeen tuloksissa ilmeni, että muutamat vastaajat eivät halunneet seksuaalivähem-

mistöjä käsiteltävän opetuksessa (Anttila 2012, 82). Tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni sa-

manlaista asennoitumista seksuaalivähemmistöjä koskevaa opetusta kohtaan, sillä 21 % vas-

tanneista ei halunnut seksuaalivähemmistöjä käsiteltävän opetuksessa ollenkaan. On todettu, 

että monet saattavat etäännyttää itseään seksuaalivähemmistöistä ja toteuttaa sitä kautta hete-

ronormatiivisuutta, perustaen toimintansa ajatukseen, jonka mukaan aihe ei koske heitä (Ng 

ym. 2019, 42, 45). Tähän viittaavia tuloksia on havaittavissa myös tässä tutkimuksessa, sillä 9.-

luokkalaisten käsitysten mukaan heillä ei ollut seksuaalivähemmistöjä vastaan mitään, mutta 

aiheen ei koettu koskevan itseä, joten siitä ei oltu kiinnostuneita.  

Vuonna 2000 toteutetussa 9.-luokkalaisiin kohdistuneessa tutkimuksessa vastaajat suhtautuivat 

seksuaalivähemmistöjen käsittelyyn hyvin samalla tavalla kuin tämän päivän 9.-luokkalaiset 

tämän tutkimuksen perusteella suhtautuvat. Osa halusi aihetta käsiteltävän enemmän ja osa vä-

hemmän tai ei ollenkaan. (ks. Nummelin 2000, 105.) Tähän liittyen mietin, onko tilanteessa 22 

vuoden aikana tapahtunut todellisuudessa mitään muutosta. Sitä on toisaalta vaikea sanoa, sillä 

ei ole suurta määrällistä tietoa tilanteesta silloin ja nyt. Pintapuolisesti tarkasteltuna tällaisen 

kuvan voisi tämän yhden koulun kohdalla saada.  

Tulokset osoittavat, että usean nuoren käsitys seksuaalivähemmistöjen esille nostosta on se, että 

asiaa tyrkytetään muille. He antavat viitteitä siitä, että eivät olisi tyytyväisiä seksuaalivähem-

mistöjen näkyvyyden kasvuun. Aikaisemmassa tutkimuksessa on saatu viitteitä, joiden mukaan 

nuoret toivovat erilaisten seksuaalisten suuntautumisten huomioimista opetuksessa (Anttila 

2012, 92). Myös tällaiseen myönteiseen suhtautumiseen viittaavia käsityksiä on havaittavissa 

tuloksista. Monien vastaajien mukaan näkyvyyttä täytyisi lisätä, jotta ennakkoluulot vähenisi-

vät. Ennakkoluulojen väheneminen voisi auttaa myös opettajien työtä, sillä tutkimukset ovat 

osoittaneet, että he kokevat seksuaalivähemmistöistä opettamisen haasteelliseksi oppilaiden 

vahvojen ennakkoluulojen takia (ks. Kontula & Meriläinen 2007, 57). 

Tuloksista voidaan havaita samanlaisia piirteitä, mitä Ng ym. (2019, 42, 45–53) saivat selville 

omassa tutkimuksessaan. Nuoret osoittivat libertaristisia piirteitä mainitsemalla, että seksuaali-

nen suuntautuminen on jokaisen oma asia, eikä se koske heteroseksuaaleja. Vastaajista on löy-

dettävissä myös liberalistisia piirteitä, sillä osa 9.-luokkalaisista mainitsi seksuaalivähemmistö-

jen oikeuksia ja tasa-arvon. (ks. Ng ym. 2019, 42, 45–53.) Ahon (2012, 144) mukaan hänen 
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tutkimukseensa osallistuneet pojat myötäilevät koulun puhetapoja yksilöiden samanarvoisuu-

desta, mutta eivät osoita oma-aloitteisuutta vallitsevien seksuaalijärjestysten ja seksuaalivä-

hemmistöjen aseman parantamisessa. Jokaisella on oikeus omaan seksuaaliseen suuntautumi-

seen, niissä rajoissa, että sitä ei tuoda liikaa esille tai lähelle toisen reviiriä. (Aho 2012, 144.) 

Verraten Ahon tutkimukseen, useammat 9.-luokkalaiset vaativat laajempaa opetusta ja huute-

luun puuttumista, joten he osoittivat halua aseman parantamiseen. Näitä toiveita esittivät enim-

mäkseen naiseksi tai muunsukupuoliseksi itsensä määrittelevät vastaajat. Tulokset osoittavat, 

että 9.-luokkalaisten käsitysten mukaan jokainen saa olla sellainen kuin on, mutta seksuaalista 

suuntautumista ei tarvitse tuoda esille, jos se ei ole heteroseksuaalisuus. Erityisesti mieheksi 

itsensä määrittelevät olivat tätä mieltä. 

Verratessani heteroseksuaaleja ja seksuaalivähemmistöjen edustajia, havaitsin mieheksi itsensä 

määrittelevien kohdalla eniten kielteisyyttä seksuaalivähemmistöjä kohtaan. Tulokset tähän 

liittyen olivat melko yhteneväisiä Poikien Puhelimeen soittaneiden sanomisiin ja kysymyksiin 

verrattuna. Poikien Puhelimeen liittyvässä tutkimuksessa vastaajien puheissa mainitaan väki-

vallan uhka, ei-heteroseksuaalisuuden sairautena pitäminen, mutta myös pelko kertoa omasta 

seksuaalisesta suuntautumisesta. Ei-heteroseksuaalisuus nähdään epämiellyttävänä asiana, 

josta pyritään pääsemään eroon jollakin tavalla.  (ks. Kekkonen 2012, 184–201.) Tämä tutkimus 

osoittaa samaan viittaavia tuloksia, sillä 9.-luokkalaiset esittivät kysymyksiä siitä, voitaisiinko 

ei-heteroseksuaalit siirtää toiseen kouluun sekä muita toiveita, joista voisi päätellä, että he ha-

lusivat eri keinoin etäännyttää itsensä seksuaalivähemmistöistä.  

Anttila (2012, 17) esittää tutkimuksessaan, että yli puolet osallistuneista suhtautui samaa suku-

puolta olevien seurusteluun myönteisesti. Erityisesti naisten väliseen seurusteluun suhtauduttiin 

myönteisemmin. (Anttila 2012, 17.) Tämän tutkimuksen tuloksissa ei selvästi näkynyt eroa 

naisten keskinäiseen seurusteluun tai miesten keskinäiseen seurusteluun suhtautumisessa. Mo-

nien 9.-luokkalaisten vastauksissa kuitenkin puhutaan ainoastaan homoista erityisesti kielteis-

ten kommenttien kohdalla. Tähän on vaikea päätellä oikeaa syytä. Voi olla, että seksuaalivä-

hemmistöjä on helppo kuvata käsitteellä homo ja vastaajat mieltävät käsitteen kuvaavan kaikkia 

seksuaalivähemmistöjä. Toisaalta on myös mahdollista, että oppilaat kohdistavat ennakkoluu-

lonsa ja kielteiset käsityksensä erityisesti poikapuolisia homoseksuaaleja kohtaan, kuten Antti-

lan (2012, 17) tutkimuksessa todetaan. Kekkosen (2012, 183) mukaan homoseksuaalisuus on 

ei-heteroseksuaalisista suuntautumisista lähimmäs poikia osuva. Myös tämä voi vaikuttaa sii-

hen, miksi homo-sanaa käytetään eniten puhuttaessa seksuaalivähemmistöistä. Tulokset osoit-

tavat, että mieheksi itsensä määrittelevät käyttivät eniten homo-sanaa vastauksissaan. 
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Vuonna 2002 valtaosa (60 %) suomalaisista suhtautui myönteisesti homoseksuaaleihin ja 

vuonna 2016 määrä oli yli 80 % (Jalonen & Salin 2020, 264–268). Tämä tutkimus on osittain 

ristiriidassa aiempaan tutkimukseen. Toisaalta iso osa suhtautui myönteisesti, mutta voisi to-

deta, että melkein puolet vastaajista suhtautui kielteisesti. Tähän täytyy suhtautua kriittisesti, 

sillä kyseessä on yksittäinen koulu ja vastaajien jakauma oli vino. Tutkimuksessa ei suoraan 

kysytty 9.-luokkalaisilta, miten he suhtautuvat seksuaalivähemmistöihin itse, joten tämä jää tut-

kijan oman tulkinnan varaan. Suora kysymys omasta suhtautumisesta seksuaalivähemmistöjä 

kohtaan olisi voinut antaa tukea tutkijan omalle tulkinnalle tilanteesta. 

Seksuaaliterveyden standardit Euroopassa -asiakirjassa on kirjattu pyrkimys ohjata nuoria kun-

nioittamaan, ymmärtämään ja hyväksymään seksuaalisuuden moninaisuuden sekä päästämään 

irti kielteisistä asenteista (WHO 2010, 49, 52). Tarkastellessani tämän tutkimuksen tuloksia, 

voin todeta, että kielteisyydestä ei olla tavoitteiden mukaisesti päästy irti ainakaan tämän kou-

lun kohdalla. Aiemmissa tutkimuksissa on selvinnyt, että nuoret pitävät yhteiskunnan haasteena 

seksuaalivähemmistöjen kohtaamisen, ja suhtautuminen heitä kohtaan on kielteistä (ks. Alanko 

2014, 43). Yläkoululaisiin poikiin kohdistuneessa toisessa tutkimuksessa saatiin vahvistusta 

tälle, sillä kaksi viidesosaa ei hyväksyisi poikien välistä seurustelua. Huomioitavaa on kuiten-

kin, että yli puolet suhtautuivat myönteisesti. (ks. Anttila 2012, 77.) Tämä tutkimus antoi vah-

voja viitteitä siitä, että 9.-luokkalaiset suhtautuvat kielteisesti seksuaalivähemmistöihin, vaikka 

myös myönteisesti suhtautuvia oli vastaajien joukossa paljon. Oppilaiden käsitykset muiden 

oppilaiden suhtautumisesta olivat melko linjassa sen kanssa, miten he toivat omia käsityksiään 

ja asenteitaan seksuaalivähemmistöjä kohtaan esille.   

On todettu, ja tämän tutkimuksen tulokset osoittavat, että muiden nuorten ymmärtämättömyy-

den takia monilla nuorilla on kokemuksia kiusaamisesta, yksinäisyydestä ja tarpeesta salailla 

(ks. Nissinen, Jussi 2012, 17). Seksuaalivähemmistöihin itsensä määrittelevät ja omasta seksu-

aali-identiteetistään epävarmat pelkäävät aiheesta puhumista, sillä eivät ole varmoja ystäviensä 

reaktiosta. Toisaalta myös heteroseksuaalit ovat tietoisia tästä ja heidän käsitystensä mukaan 

aihetta salaillaan ja pelko kiusaamisen kohteeksi joutumisesta vaikuttaa omasta seksuaalisesta 

suuntautumisesta kertomiseen. Myös muut aikaisemmat tutkimukset tukevat tätä tulosta (ks. 

Huotari ym. 2011, 65–67). Lehtosen (2006, 57) mukaan pelkona on, että kertomisen jälkeen 

vain seksuaalinen suuntautuminen määrittelisi kyseisen ihmisen.  

Kiusaamisen yleisimpinä muotoina pidetään nimittelyä ja haukkumista (Peura ym. 2009, 22), 

mikä osoittautui myös tämän tutkimuksen kohteena olevassa koulussa kaikista yleisimmäksi 
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tavaksi kiusata seksuaalivähemmistöjä. Kiusaamisen koetaan johtuvan ihmisen erilaisuudesta 

(Huotari ym. 2011, 29). Oppilaiden vastauksissa he käsittävät seksuaalivähemmistöt vieraina 

ja esittävät heihin liittyviä kysymyksiä. Heidän mukaansa kiusaamisesta ei välttämättä ole 

helppo kertoa, sillä tilannetta saatetaan vähätellä tai siihen ei puututa. Oppilaat esittävät toiveita 

huuteluun ja kiusaamiseen puuttumisesta tiukemmin. Lehtonen (2006, 70) toteaa, että haukku-

masanojen käyttöön puuttumattomuus ja hiljainen hyväksyminen voi viestiä siitä, että ne ovat 

sallittuja. Peura ym. (2009, 27) ovat todenneet, että kertomattomuuden taustalla voi olla käsitys 

siitä, että kertominen vain pahentaisi tilannetta. Oppilaat antavat viitteitä tähän useaan otteeseen 

huolimatta siitä, että hyvin moni ei osannut sanoa tästä tilanteesta mitään. 

Huotari ym. (2011, 53–54) mukaan homottelusta ja homo-sanan käyttämisestä on tullut niin 

yleistä, että sen merkitys on kadonnut eikä sen käyttöä välttämättä kohdisteta keneenkään. 9.-

luokkalaisten käsitysten mukaan homottelua tapahtuu koulussa päivittäin ja sitä käytetään vit-

sailun ja kiusoittelun yhteydessä kaveriporukoiden kesken. Näkemys homo-sanan merkityksen 

katoamisesta voidaan havaita tapahtuneen myös tutkimuksen kohteena olevassa koulussa. (ks. 

Huotari ym. 2011, 53–54.) Toisaalta Aho (2012, 142) on yläkouluikäisiin poikiin kohdistu-

neessa tutkimuksessa saanut viitteitä siitä, että homottelu saatettiin lopettaa siinä vaiheessa, jos 

kaveri osoittautui oikeasti homoseksuaaliksi (Aho 2012, 142). Tähän tutkimukseen osallistu-

neiden käsitykset eivät kerro, että homottelu lopetettaisiin, vaan yleisempää on pelko kaveruu-

den loppumisesta.  

Lopuksi tarkastelen tuloksia seksuaalioikeuksien näkökulmasta. Seksuaalioikeuksien mukaan 

yksilöllä on oikeus näkyä ja vaikuttaa. Hänellä on oikeus yksityisyyteen ja omaan seksuaali-

suuteen. Hänen tulee saada tietoa ja palveluita seksuaalisuuteensa liittyen ja tulla suojelluksi ja 

suojella itseään. (Ilmonen ym. 2019, 4, 8.) Monien oppilaiden käsitysten mukaan jokainen saa 

olla sellainen kuin on, mikä voisi kertoa siitä, että heille annetaan mahdollisuus omaan seksu-

aaliseen suuntautumiseen. Seksuaalisen suuntautumisen esille tuontiin ei kuitenkaan suhtau-

duta niin myönteisesti. Jos seksuaalivähemmistöjen edustajat osoittavat läheisyyttä toisiaan 

kohtaa, he saavat osakseen huutelua. Muutamat 9.-luokkalaiset vastustavat seksuaalivähemmis-

töjen esille tuontia ja käsittelyä opetuksessa. Näiden perusteella voidaan todeta, että oikeus nä-

kyä ei täysin toteudu kyseisessä koulussa. Tässä tutkimuksessa ei selvinnyt tietoja, jotka voisi-

vat kertoa, millaisia vaikuttamismahdollisuuksia seksuaalivähemmistöjen edustajilla on. Kou-

lussa opetetaan seksuaalisuudesta sekä heteroiden ja ei-heteroiden näkökulmasta. Ei-heteroita 

käsittelevä tieto on heteroseksuaalisuuteen verraten vähäistä, mikä kertoo siitä, että tämä oikeus 

ei välttämättä toteudu tasavertaisesti. Tähän viittaa myös se, että oppilaat ovat itse hakeneet 
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tietoa seksuaalivähemmistöistä, sillä eivät koe opetusta riittäväksi. Oppilaat ovat tulleet kiusa-

tuiksi ja oppilaiden käsitysten mukaan seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla voi olla syrjinnän 

ja väkivallan pelkoa. Tämän lisäksi kiusaamiseen ei kaikissa tilanteissa välttämättä puututa. 

Näiden käsitysten perusteella voidaan kyseenalaistaa suojelluksi tulemisen oikeus.  

 

 

7.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

 

Seksuaalivähemmistöjen asema nuorten keskuudessa ei välttämättä ole niin hyvä, mitä seksu-

aali- ja sukupuolivähemmistöjen kasvaneen näkyvyyden perusteella voisi kuvitella. Tämä tut-

kimus osoitti sen, että ainakaan tässä kyseisessä Pohjois-Pohjanmaalla sijaitsevassa koulussa 

tilanne ei ole kovin hyvä, vaikka osalla nuorista riittää kiinnostusta tietää aiheesta lisää. Minua 

yllätti, kuinka asiattomasti monet 9.-luokkalaiset puhuivat seksuaalivähemmistöistä. Tätä täy-

tyy pohtia kriittisesti, sillä aihe oli monille vieras ja osa vastaajista selvästi vastasi kyselyyn 

vitsillä. Toisaalta se voi kertoa seksuaalivähemmistöihin suhtautumisesta paljon, jos aihetta ei 

pystytä käsittelemään ja kysymyksiin vastaamaan asiallisesti. Olen havainnut, että seksuaalivä-

hemmistöt ovat saaneet enemmän näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, joten tietoinen ennakko-

käsitykseni oli se, että seksuaalivähemmistöihin suhtautuminen ja heidän asemansa yhteiskun-

nassa olisi parantunut. Tästä on myös todisteita (ks. Jalonen & Salin 2020, 264–268). Pohdin, 

voisiko tämä suhtautuminen olla ikäsidonnaista. Tutkimuksissa on todettu, että vanhemmat ja 

monimuotoisimmissa kouluissa opiskelevat ovat halukkaimpia ystävyyssuhteiden ylläpitoon 

seksuaalivähemmistöihin kuuluvien nuorten kanssa (Hobaica & Know 2018, 425). 

Heteronormatiivisella opetuksella on nuorten näkemysten mukaan vaikutusta seksuaalisuuden 

salaamiseen (Huotari ym. 2011, 58). Oppilaiden käsityksistä on mahdollista saada sellainen 

ymmärrys, että opetus on ollut osittain heteronormatiivista. Merkkejä myös seksuaalisuuden 

salaamisesta annettiin. On vaikea sanoa, onko tässä tapauksessa näillä kahdella asialla yhteys, 

mutta molemmat asiat näkyvät oppilaiden vastauksista. Oppikirjojen hidas uudistaminen ei pi-

täisi olla este, sillä opettajat voivat käyttää lisänä muuta materiaalia. Tutkimuksen kohteena 

olevassa koulussa on hyödynnetty myös internettiä opetusmateriaalina. Aiemmin esille tullee-

seen käsitteiden lisääntymiseen voisi löytyä ratkaisuna erilaiset sivustot, joihin saadaan nope-

ampaa päivitettyä uutta tietoa. Tällaisia ovat esimerkiksi ihmisoikeusjärjestö Seta ry:n sivut, 

johon päivitetään sateenkaarisanastoa (ks. Seta ry 2021).  
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Nuoret ovat aiempien tutkimusten perusteella toivoneet seksuaalisuuteen liittyvien asioiden kä-

sittelyä myös seksuaalivähemmistöjen näkökulmasta (ks. Rinkinen 2012, 144), kuten myös 

tämä tutkimus osoittaa. Voidaan olettaa, että seksuaalikasvatus painottuu edelleen heteronor-

matiiviseen opetustapaan, sillä oppilaiden käsitysten mukaan joitain asioita käsitellään ainoas-

taan heteronormatiivisesta näkökulmasta, kuten tuloksissa antamani esimerkki heteroseksiä 

koskevasta opetuksesta. Ottamalla mukaan myös ei-heteroseksuaalisia esimerkkejä ja laajenta-

malla opetusta koskemaan enemmän seksuaalivähemmistöjä, voitaisiin rikkoa koulussa vallit-

sevia heteronormatiivisia käytänteitä ja jokainen oppilas voisi saada itseään koskevaa tietoa. 

Sitä kautta voitaisiin ehkäistä myös oppilaiden jäämistä yksin kysymystensä kanssa. Myös Kar-

vinen (2008, 223) esittää, että opettajalla on mahdollisuus oman opetuksensa yhteydessä ottaa 

heteronormatiivisuutta rikkovia esimerkkejä.  

Kuten jo ylempänä tuli ilmi, oppikirjojen hidas ajan tasalle saaminen on ollut haasteena seksu-

aalivähemmistöjen integroimiseen osaksi seksuaalikasvatusta. Ihmisoikeusjärjestö Seta ry on 

ajanut tätä asiaa eteenpäin ja tehnyt vierailuja kouluille. (Stålström & Nissinen 2000, 132–133.) 

Seta ry:n järjestämien vierailijoiden lisääminen kouluille voisi edistää oppilaiden tietoisuutta ja 

samaan aikaan itse seksuaalivähemmistöön kuuluvat vierailijat voivat antaa rohkeutta vielä 

kaapissa oleville nuorille tai niille, jotka eivät vielä ole varmoja omasta seksuaalisuudestaan. 

Myös Kokkonen (2016, 155) suosittelee seksuaalivähemmistöön kuuluvaan, koulun ulkopuo-

lista vierailijaa kouluille. Tutkimuksen kautta on todettu, että keskustelu seksuaalivähemmis-

töön kuuluvan pelaajan sekä tutkijan kanssa on vaikuttanut jalkapallojoukkueen yhtenäisyyteen 

ja muuttanut käsityksiä, joiden mukaan heteroseksuaalisuus olisi parempi (Adams & Anderson 

2012, 360). Mielestäni on mahdollista, että edellä mainittuja tuloksia voitaisiin saada myös 

koulumaailmassa.  

Lehtosen (2006, 62) mukaan koulun täytyisi pystyä tarjoamaan oppilaille turvallisuutta puuttu-

malla seksualisoituneeseen kiusaamiseen ja kohteluun. Tutkimus osoittaa, että Pohjois-Pohjan-

maalaisessa koulussa ilmenee seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaa kiusaamista. Jussi Nissi-

sen (2011, 19) mukaan puberteetin jälkeen monilla seksuaalivähemmistöihin kuuluvilla on 

haasteita yhdistää seksuaaliset tai romanttiset tunteet ja ympäristön tuottamat heteroseksuaali-

suuden viestit, mistä seuraa helposti häpeää omia tunteita kohtaa (Nissinen, Jussi 2011, 19). 

Tällaisen ehkäisemiseksi koulut voisivat kertoa oppilaille myös ei-heteroseksuaalisista tun-

teista, jottei niitä pidettäisi vieraina. Rossi (2015, 21) viittaa heteronormatiivisuuden käsitettä 

pohtiessaan normatiivisen heterouden ja heteroseksuaalisuuden eroihin. Mietin, voisiko olla 

mahdollista, että oppilaat näkevät seksuaalivähemmistöt niin erilaisina itsestään, että he eivät 
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ole edes kiinnittäneet huomiota siihen, millaisia eroja heteroiden välillä on. Tämä tutkimus ei 

kuitenkaan keskittynyt tutkimaan oppilaiden käsityksiä heteroista, joten tätä pohdintaa ei voida 

todistaa tässä yhteydessä. Jatkotutkimusideana tämä voisi olla mielenkiintoinen. 

Kiusaamisen ennaltaehkäisemiseksi ehdotetaan, että tukiverkostoista kerrotaan lapsille, jotta he 

tietävät kenelle kiusaamisesta kannattaa kertoa (Pajamäki 2014, 34). Oppilaiden käsitysten mu-

kaan kiusaamiseen ei välttämättä puututa kunnolla tai tilannetta saatetaan vähätellä. Tämän eh-

käisemiseksi olisi hyvä, että koulut tekisivät yhteiset linjaukset kiusaamiseen puuttumisesta ja 

madaltaisivat kynnystä siihen. Myös oppilaiden käsitys siitä, että kertominen voi vain pahentaa 

olisi hyvä saada muutettua, sillä se voi johtaa kertomattomuuteen.  

Kouluihin suositellaan nimettävän vastuuopettaja, jonka tehtäväksi asetettaisiin sukupuoleen ja 

seksuaaliseen suuntautumiseen kohdistuvien ilmiöiden seuraaminen. Hän toimisi myös yhteys-

henkilönä kysymysten ja ongelmien ilmetessä. Kouluilta vaaditaan toimivia rakenteita kaiken-

laiseen syrjintään puuttumiseen. (Bedford ym. 2011, 150.) Jos koulussa olisi edes yksi henkilö, 

joka tietäisi seksuaalivähemmistöistä enemmän ja olisi vastuussa heidän tilanteensa seuraami-

sesta ja heidän tukemisestaan, voisi kiusaamistapaukset tulla helpommin ilmi ja oppilaat olisi-

vat tietoisia, kenen puoleen kääntyä tarvittaessa. 

Seksuaalivähemmistöjä koskevaa tutkimusta on viimeisten kymmenen vuoden aikana tutkittu 

mielestäni yllättävän vähän. Yksittäisiä pro graduja on tehty nuoriin tai opettajiin kohdistuen. 

(ks. Kuusela 2016; Niinisalo 2022). Malinen (2005) on tehnyt tutkimuksen 9.-luokkalaisten 

käsityksistä seksuaalivähemmistöjä kohtaan, mutta muita minun ja Malisen tutkimuksen kal-

taisia tutkimuksia ei tullut kirjallisuuteen tutustuessani vastaan. Tutkimuksia seksuaalivähem-

mistöjä käsittelevistä opetusmateriaaleista on tehty muutamia (ks. Honkasalo 2013; Lehtonen 

2003a). Tutkimusta ei ole tehty viimeisen 5 vuoden ajalta, vaikka opetusmateriaalit ovat jatku-

vassa muutoksessa. Oppikirjoja ja opetusmateriaaleja koskeva tutkimus voisi antaa tietoa siitä, 

miten seksuaalivähemmistöt näkyvät materiaaleissa ja mitä aiheita heistä käydään läpi. Oppi-

kirjojen sisältöjä ja muita opetusmateriaaleja voisi verrata oppilaiden esittämiin toiveisiin ai-

heesta ja sitä kautta mahdollisesti kehittää oppikirjojen sisältöjä oppilaslähtöisesti heidän toi-

veidensa ja tiedonhalunsa mukaan. Oppikirjoihin ja opetusmateriaaleihin kohdistuva tutkimus 

voisi keskittyä 2020-luvulta eteenpäin valmistettuihin materiaaleihin. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten syrjinnän kokemuksiin liittyviä tar-

kentavia tutkimuksia tulisi tehdä enemmän (Huotari ym. 2011, 133). Olisi mielenkiintoista 

tehdä laajempaa tutkimusta seksuaalivähemmistöjen omista kokemuksista opetukseen ja heidän 
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asemaansa liittyen, sillä omassa tutkimuksessani vastaajien määrä oli niin vähäinen, etten voi 

yleistää heidän antamia tietojaan laajemmalle. Tähän liittyen jatkotutkimusideana voisi olla tut-

kimuksen laajentaminen koko Suomen laajuiseksi. Olisi mielenkiintoista tietää, millaisia eroja 

Suomen eri koulujen välillä on vai onko eroja ollenkaan. Jos koulujen ja kuntien välillä on 

eroja, voisivat tulokset herätellä muita kouluja pohtimaan heidän tilannettaan, opetuksen järjes-

tämistä ja mahdollisuuksia vaikuttaa seksuaalivähemmistöjen asemaan, mikäli se on heidän 

koulussaan heikko.  

Tulokset osoittavat, että oppilaiden käsitysten mukaan opettajat suhtautuvat seksuaalivähem-

mistöihin myönteisesti tai neutraalisti. Aihetta on mahdollista tarkastella laajemmin opettajien 

omasta näkökulmasta esimerkiksi tutkimalla, miten he suhtautuvat seksuaalivähemmistöihin ja 

millaisia käsityksiä heillä on seksuaalivähemmistöjä koskevasta opetuksesta tai heidän asemas-

taan yläkoulun arjessa. Pian valmistuvan opettajan näkökulmasta mietin, millaiset valmiudet 

itselläni on seksuaalikasvatuksen ja seksuaalivähemmistöjen käsittelyyn opetuksessa. Olen kii-

tollinen itselleni tämän aiheen valinnasta, sillä se on antanut minulle niin paljon tietoa ja työ-

kaluja seksuaalivähemmistöjen integroimiseen osaksi opetusta. Voisi olla antoisaa saada tietoa 

myös muiden opiskelijoiden käsityksistä liittyen heidän valmiuksiinsa opettaa seksuaalivähem-

mistöistä.  

Suosittelisin tämän tutkimuksen perusteella, että seksuaalivähemmistöt otettaisiin laajemmin 

opetukseen mukaan. Aihetta käsiteltäisiin eri oppiaineissa ja heteronormatiivisuuden rikko-

miseksi opettajat ottaisivat sateenkaariperheitä esimerkkeihinsä mukaan, hyödyntäisivät netistä 

saatavaa tuoreempaa tietoa sekä puuttuisivat aktiivisemmin homo-sanan käyttöön ja koulussa 

tapahtuvaan kiusaamiseen. Aiemmassa tutkimuksessa on todettu, että sellaisissa kouluissa, 

missä seksuaalivähemmistöjen näkyvyys on parempi ja heitä ja heidän asioitaan käsitellään 

opetuksessa laajemmin, nuorten suhtautuminen on hyväksyvämpää (Hobaica & Know 2018, 

425). Tämän lisäksi kiusaamisen yleisyys ja mielenterveysongelmat ovat kaikkien oppilaiden 

kohdalla laskeneet (Proulx ym. 2019). Huolimatta siitä, että joillakin oppilailla oli käsitys, että 

seksuaalivähemmistöistä opettaminen voi vaikuttaa seksuaalivähemmistöjen määrän kasvuun, 

ovat Gegenfurtner ja Gebhardt (2017, 219) osoittaneet, että sillä ei ole vaikutusta seksuaalivä-

hemmistöjen yleisyyteen. Koen, että oppilaille olisi hyvä tehdä tämä selväksi, jottei heillä olisi 

vääristyneitä käsityksiä. En näe syytä, miksi nämä eivät voisi toteutua tutkimuksen kohteena 

olevassa koulussa tai muissa mahdollisesti samassa tilanteessa olevissa kouluissa, kunhan kou-

lun toimintatapoihin ja opetuksen sisältöihin tehdään muutoksia. Seksuaalivähemmistöjen ase-

man parantaminen on kouluyhteisön yhteinen tavoite.  
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Kokonaisuudessaan tämän tutkimuksen tuloksien pohjalta saatiin tietoa oppilaiden käsityksistä 

seksuaalivähemmistöjä käsittelevästä opetuksesta ja heidän asemastaan kouluyhteisössä. Tu-

losten perusteella tutkimuksen kohteena oleva koulu voi saada tarkempaa tietoa koulunsa sek-

suaalivähemmistöjen tilanteesta ja pystyy tarvittaessa kiinnittämään siihen enemmän huomiota. 

Tulosten osoittama opetusmateriaalien vanhentunut tieto ja seksuaalivähemmistöjä käsittelevän 

tiedon vähyys voivat antaa vinkkiä opetusmateriaalien suunnittelijoille. He voivat ottaa mate-

riaalien valmistuksessa oppilaiden tiedolliset toiveet huomioon. Näiden lisäksi tulokset mah-

dollisesti voivat herätellä yleistä keskustelua seksuaalivähemmistöjen asemasta yhteiskunnassa 

ja nuorten keskuudessa. Koulun tärkeänä tehtävänä kuitenkin pidetään moninaisuutta huomioi-

van, hyvinvointia edistävän ja turvallisen oppimisympäristön luomista (ks. Jokela ym. 2020, 

4). Millaisia keinoja voimme yhdessä yhteiskuntana kehittää, jotta seuraavan kerran tätä aihetta 

tutkiessa, tulokset ovat myönteisemmät? 
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Liitteet 
 

Liite 1. Kyselylomakkeen rakenne 

1. Sukupuoli-identiteetti  

Mies  

Nainen  

Muu  

  

SEKSUAALIVÄHEMMISTÖT: Ihmiset, joiden seksuaalinen suuntautuminen on jotain 

muuta kuin hetero.  

HETEROSEKSUAALI: Ihminen, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista kiinnostusta 

vastakkaista sukupuolta kohtaan.  

HOMOSEKSUAALI: Ihminen, joka tuntee seksuaalista ja/tai emotionaalista kiinnostusta sa-

maa sukupuolta kohtaa. Miehistä, jotka kiinnostuvat miehistä, käytetään termiä homo. Naisien 

kohdalla termi on lesbo.  

BISEKSUAALI: Ihminen, joka kokee seksuaalista ja/tai emotionaalista kiinnostusta molem-

pia sukupuolia kohtaan.  

PANSEKSUAALI: Ihminen, joka on seksuaalisesti ja/tai emotionaalisesti kiinnostunut kai-

kista sukupuolista.  

ASEKSUAALI: Ihminen, joka ei koe ollenkaan tai hyvin vähän seksuaalista kiinnostusta 

muita ihmisiä kohtaan. Voi kokea romanttista kiinnostusta.  

  

2.  Seksuaalinen suuntautuminen  

Homo  

Lesbo  

Panseksuaali  

Biseksuaali  

Aseksuaali  

Hetero   

En halua vastata  

En tiedä  

Jokin muu  

(Jos vastasit tähän lesbo, pan, bi, a, tai homo, sinulle näytetään kysymys)   

  

3. Millaisia asioita yläkoulusi seksuaalikasvatuksessa on käsitelty? (avoin) 

  

4. Millaiseksi koet tietosi seksuaalivähemmistöistä?  

Hyvä  

Melko hyvä  

Kohtalainen  

Melko huono  

Huono  

  

5. Kerro omin sanoin, mitä käsite seksuaalivähemmistöt tarkoittavat? (avoin)  

  

6. Mistä koet saavasi parhaiten tietoa seksuaalivähemmistöistä? Voit valita useamman 

vaihtoehdon.  

Koulu   



 

 

Perhe  

Kaverit  

Internet  

Terveydenhoitaja tai lääkäri  

Elokuvat/sarjat  

  

7. Missä oppiaineissa seksuaalivähemmistöjä on käsitelty yläkoulun aikana? Voit valita 

useamman   

Matematiikka  

Suomenkieli ja kirjallisuus  

Liikunta  

Terveystieto  

Biologia  

Maantieto  

Yhteiskuntaoppi  

Historia  

Kielten opetus  

Oppilaanohjaus  

Elämänkatsomustieto  

Kemia  

Fysiikka  

Kotitalous  

Käsityö  

Kuvataide  

Musiikki  

Uskonto  

(Jos tästä on valittu 1 tai useampi, näytetään kysymys 8.)  

  

8. Mieti edellä valitsemiasi oppiaineita. Millainen opetustilanne on ollut arvolatauksel-

taan?  

Myönteinen  

Melko myönteinen  

Neutraali  

Melko kielteinen  

Kielteinen  

  

9. Millä yläkoulun luokka-asteella seksuaalivähemmistöjä on käsitelty? Voit valita use-

amman vaihtoehdon.  

7. luokalla  

8. luokalla  

9. luokalla   

  

10. Kuinka usein seksuaalivähemmistöjä käsitellään yläkoulun opetuksessa.   

Viikottain   

Kerran kuukaudessa   

Muutamia kertoja vuodessa   

Seksuaalivähemmistöjä ei ole käsitelty opetuksessa   

  

 

 



 

 

11. Kuka on antanut opetusta seksuaalivähemmistöihin liittyen yläkoulussa? Voit valita  

useamman vaihtoehdon.  

Opettajat  

Vieraileva asiantuntija  

Terveydenhoitaja/koululääkäri  

Joku muu, kuka......   

  

12. Pitäisikö mielestäsi seksuaalivähemmistöjä käsitellä yläkoulun opetuksessa?   

Seksuaalivähemmistöjä pitäisi käsitellä enemmän   

Seksuaalivähemmistöjä käsitellään riittävästi  

Seksuaalivähemmistöjä pitäisi käsitellä vähemmän  

Seksuaalivähemmistöjä ei pitäisi käsitellä ollenkaan  

  

13. Millaisia seksuaalivähemmistöihin liittyviä asioita on yläkoulun opetuksessa käsi-

telty? (avoin)  

  

Sateenkaariperhe: Lapsiperhe, jossa vanhemmista yksi tai useampi kuuluu sukupuoli- tai sek-

suaalivähemmistöön.   

  

14. Onko yläkoulun opetuksessa käsitelty sateenkaariperheitä?  

Ei  

En osaa sanoa  

Kyllä  

  

15. Millaisia materiaaleja opettajat ovat oppikirjojen lisäksi käyttäneet seksuaalikasva-

tuksen tukena yläkoulussasi? (avoin)  

  

16. Ovatko seksuaalivähemmistöihin liittyvät asiat mielestäsi kiinnostavia?  

Erittäin kiinnostavia  

Melko kiinnostavia  

Neutraaleja  

Ei kovin kiinnostavia  

Ei ollenkaan kiinnostavia  

  

17. Vaikuttaako annettu opetus oppilaiden suhtautumiseen seksuaalivähemmistöjä koh-

taan?  

Ei  

En osaa sanoa  

Ei ole annettu opetusta  

Kyllä. Kerro lyhyesti, millä tavalla se vaikuttaa.   

  

18. Millä tavalla yläkoulusi oppilaat suhtautuvat seksuaalivähemmistöihin? (avoin)  

  

19. Millä tavalla yläkoulusi opettajat suhtautuvat seksuaalivähemmistöihin? (avoin)  

  

20.. Oletko kokenut yläkoulun aikana kiusaamista tai syrjintää, jonka syynä on ollut 

seksuaalinen suuntautumisesi?    

En  

Kyllä. Kerro lyhyesti, millaista kiusaaminen tai syrjintä on ollut?  

  



 

 

21. Tiedätkö tai oletko nähnyt seksuaalivähemmistöjen kiusaamista tai syrjintää yläkou-

lussasi?  

En  

En osaa sanoa  

Kyllä. Kerro lyhyesti, millaista kiusaaminen tai syrjintä on ollut....  

  

22. Kuinka usein ja millaisissa tilanteissa olet kuullut homottelua yläkoulussasi? (avoin)  

  

23. Uskaltavatko yläkoulusi seksuaalivähemmistöihin kuuluvat nuoret kertoa heihin 

kohdistuvasta kiusaamisesta?  

Kyllä. Kerro lyhyesti, miksi siitä uskalletaan kertoa...  

En osaa sanoa  

Ei. Kerro lyhyesti, miksi siitä ei uskalleta kertoa...  

  

24. Puututaanko seksuaalivähemmistöjen kiusaamiseen tai syrjintään koulussasi?  

Ei  

En osaa sanoa  

En ole huomannut seksuaalivähemmistöjen kiusaamista tai syrjintää   

Kyllä. Kerro lyhyesti, millä tavalla kiusaamiseen tai syrjintään puututaan, kuka.   

  

25. Koetko, että seksuaalivähemmistöihin kuuluminen vaikuttaa muiden oppilaiden mie-

lipiteisiin kyseisestä henkilöstä?  

Ei  

En osaa sanoa  

Kyllä. Kerro lyhyesti, millä tavalla se vaikuttaa....  

  

26. Koetko, että nuorilla on helppoa kertoa omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan 

omassa yläkoulussasi?  

Ei. Kerro lyhyesti, miksi koet sen olevan vaikeaa....  

En osaa sanoa  

Kyllä. Kerro lyhyesti, miksi koet sen olevan helppoa....  

  

27. Millaisia muutoksia toivoisit yläkoulusi seksuaalikasvatuksen opetusmateriaaleihin 

tai opetuksen sisältöihin? (avoin)  

  

28. Mitä asioita haluaisit seksuaalivähemmistöihin liittyen tietää? (avoin)  

  

29. Mistä toivoisit saavasi tietoa? (avoin)  

  

30. Mitä muuta haluaisit aiheesta kertoa? (avoin)  

 

 

 

 

 



 

 

Liite 2. Tutkimuslupahakemus 

Tutkimuslupahakemus 1.3.2022 

 

Arvoisa rehtori 

Pyydän saada tutkia koulunne 9.-luokkalaisten oppilaiden käsityksiä seksuaalivähemmistöistä 

osana koulua. Tutkimus on kasvatustieteiden kandidaatin Essi Hollannin pro gradu -tutkielma. 

Tutkimus toteutetaan sähköisen kyselylomakkeen avulla yläkoulun 9.-luokkalaisille oppilaille 

eräässä Pohjois-Pohjanmaan yläkoulussa. Tutkimuksen aiheena ovat 9.-luokkalaisten käsityk-

set seksuaalivähemmistöistä osana koulun arkea ja opetusta. Pyrin selvittämään, miten seksu-

aalivähemmistöt näkyvät opetuksessa ja kuinka usein heidät otetaan oppiaineissa sekä opetus-

materiaaleissa esille. Tarkoituksena on myös selvittää, miten seksuaalivähemmistöt näkyvät 

nuorten keskuudessa ja millainen on nuorten tietämys seksuaalivähemmistöistä. Aineisto on 

tarkoitus kerätä maaliskuun aikana ja pro gradu -tutkielma valmistuu viimeistään syksyllä 2022.  

Tutkimuksesta saadun tiedon avulla haluan kehittää koulutusta kiinnittämällä huomiota koulu-

tuksen heteronormatiivisuuden tämänhetkiseen tilanteeseen ja saada tietoa opetusmateriaalien 

sekä opetuksen sisältöjen kehittämiseksi. Tarkoituksenani on saada tietoa tuen tarjoamisesta, 

seksuaalivähemmistöihin kohdistuvaan kiusaamiseen puuttumisesta sekä seksuaalivähemmis-

töjen asemasta koulun arjessa, jotta niihin voidaan tulevaisuudessa kiinnittää enemmän huo-

miota ja edesauttaa kaikkien hyvinvointia tasapuolisesti. 

Tutkimukseen osallistuminen on vapaaehtoista ja anonyymia. Tutkimuksesta saatua aineistoa 

säilytetään tutkielman valmistumiseen asti, jonka jälkeen ne hävitetään. Tutkimusaineiston kä-

sittelystä vastaa tutkija ja hän sitoutuu noudattamaan luottamuksellisesti eettisiä periaatteita.  

Jos sinulla on tutkimukseen liittyviä kysymyksiä, voit ottaa yhteyttä projektista vastaavaan tut-

kijaan.  

Ystävällisin yhteistyöterveisin 

Essi Hollanti 

 

 



 

 

Liite 3. Kirje huoltajille 

 

Tervehdys koteihin! 

Olen neljännen vuoden luokanopettajaopiskelija Lapin yliopistosta. Teen tällä hetkellä loppu-

työtäni, eli Pro gradu -tutkielmaa, jonka aiheena on 9.-luokkalaisten käsitykset seksuaalivähem-

mistöistä osana koulun arkea ja opetusta. Tarkoituksenani on selvittää, miten seksuaalivähem-

mistöt näkyvät opetuksessa sekä opetusmateriaaleissa. Tämän lisäksi tarkastelun kohteena ovat 

seksuaalivähemmistöjen asema koulun arjessa sekä oppilaiden tietämys aiheesta. Pyrin selvit-

tämää, kohtaavatko seksuaalivähemmistöt kiusaamista, ja miten koulu puuttuu siihen. Tulevana 

opettajana haluan tarjota tasa-arvoista, oppilaiden moninaisuutta huomioivaa opetusta sekä ym-

märtää nuorten ajatuksia aiheesta.   

Aineisto kerätään sähköisen kyselylomakkeen avulla. Lapsenne osallistuminen on vapaaeh-

toista ja kyselyyn vastataan nimettömänä. Sitoudun noudattamaan tutkimuseettisiä periaatteita 

koko tutkimusprosessin läpi.  

Vastailen mielelläni, jos teille jäi vielä kysyttävää aiheesta. 

Kiitos!         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Liite 4. Ohje opettajalle 

 

Arvoisa opettaja!  

Kiitos, että koulunne, sinä sekä 9.-luokkalaiset oppilaat olette suostuneet osallistumaan tähän 

tutkimukseen, jonka tarkoituksena on selvittää, millaisia käsityksiä 9.-luokkalaisilla on seksu-

aalivähemmistöistä osana koulun arkea ja opetusta.  

Tutkimuksessa selvitetään, millä tavalla seksuaalivähemmistöt näkyvät opetuksen sisällöissä ja 

kuinka usein aihetta käsitellään. Tämän lisäksi selvitetään, millainen asema seksuaalivähem-

mistöillä on nuorten keskuudessa, ja ilmeneekö koulussa heihin kohdistuvaa kiusaamista. 

Tutkimusaineistoa käsitellään luottamuksellisesti, ja tutkija sitoutuu noudattamaan tutkimus-

eettisiä periaatteita. Oppilaat vastaavat kyselyyn nimettömästi, ja aikaa vastaamiseen menee 

noin 15min.  

Kyselylomake löytyy linkkinä tämän ohjeistuksen lopusta. Kiinnitäthän huomiota siihen, että 

luottamuksellisuus säilyy, ja oppilaat eivät kurki toistensa vastauksia. Jos oppilas kieltäytyy 

vastaamasta kyselyyn, hänellä on oikeus siihen.  

 

 


