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ALUKSI
Selkenevää!-seksuaalisen hyvinvoinnin vahvistamishanke
on toiminut pian kolme vuotta. Vuodet ovat olleet
opettavaisia erityisesti meille hankkeessa työtä tehneille.
Erityisen ilahduttavaa on ollut se, että hanke ideoineen on
otettu hyvin vastaan ja innostuksen voisi sanoa tarttuneen
mukavasti eteenpäin.
Hankkeessa on tuotettu materiaalia, koulutusta ja
opetusta sekä tutkittua tietoa seksuaalisen hyvinvoinnin
vahvistamiseksi ja sukupuolen moninaisuuden huomioimiseksi. Kaikki materiaali on luettavissa ja lähes kaikki
muokattavissa ja tulostettavissa hankkeen sivuilla www.
turku.fi/selkenevaa vuoden 2015 loppuun asti. Tulostettava
materiaali viedään myös osin Nektarian sivuille www.
nektaria.fi.
Seksuaaliterveyden edistämistä on perinteisesti harjoitettu
opettamalla ja vähän varoittelemallakin seksin riskeistä.
Selkenevää!-hankkeessa ajattelemme ajan olevan valmis
seksuaalisen hyvinvoinnin ja seksuaalisen nautinnon esille
ottamiseen seksin riskeistä puhumisen rinnalla, ehkäpä
jopa sen sijaan. Seksuaalinen hyvinvointi on merkittävä
tekijä ihmisen kokonaishyvinvoinnin kannalta, sen vuoksi
sen tukemista tulee korostaa ja lisätä. Ammatillisissa
opinnoissa opiskelevat nuoret elävät omassa psyykkisessä
kehityksessään suurten muutosten aikaa, ja tuki on
tarpeen. Hyvän tukeminen ja ennaltaehkäisy on aina
helpompaa ja edullisempaa kuin ongelmien selvittely ja
ratkaisu. Selkenevää!-hankkeessa on kehitetty koulutuksia
ja tuotettu materiaalia, jotka ammatilliselta kentältä ovat
lähes täysin puuttuneet.
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Seksuaalikasvatuksen täydennyskoulutusta on
toteutettu useilla eri menetelmillä
Oppivat päivät ovat räätälöity koulutus yksittäisen koulun tarpeisiin.
Siinä aiherungon muodostavat oman seksuaalisuuden kohtaamisen
opintojen (SAR-opinnot) lisäksi ne aihekokonaisuudet, jotka ovat kulloisessakin koulussa osoittautuneet tärkeimmiksi. Räätälöityyn koulutukseen lisättiin myös työnohjaus, jotta sekä sisällöstä että sen viemisestä
opetukseen ja oppilashuoltotyöhön päästiin keskustelemaan. Hankkeen järjestämä Oppivat päivät – koulutus oli kerrallaan puolen päivän
mittainen ja se toteutettiin koulun tiloissa, jolloin opettajien ja oppilashuoltohenkilökunnan aikaresursseja voitiin säästää. Tapaamiskertoja oli
jokaista ryhmää kohden viisi ja jokaista tapaamista kohden oli aina yksi
työnohjauskerta noin viidelle henkilölle.
Seksuaalikasvatuksen kymmenen opintopisteen mittainen koulutus
järjestettiin yhteistyössä Turun kesäyliopiston kanssa. Opinnot koostuivat neljästä eri kokonaisuudesta:
1. Oman seksuaalisuuden kohtaaminen (SAR)
2. Seksuaalikulttuuri, uskonnot, seksuaalihistoriaa
3. Seksuaalioikeudet, seksuaalinen väkivalta, seksuaalietiikka, seksuaali
terveyspalvelut
4. Opetusmenetelmät ja opetuksen arviointi
Jokainen moduuli sisälsi yhden teorialuentopäivän (7 h) ja kaksi tutortapaamista (3h). Teoriapäivinä luennoitsijoina oli Suomen seksologian
tunnettuja osaajia; Pirkko Brusila, Batulo Essak, Osmo Kontula, Jussi Aaltonen, Tiina Rantanen, Leo Nyqvist, Juha Kilpiä, Hanna Vilkka ja Minna
Löytty-Rissanen. Haluamme lausua lämpimän kiitoksen kaikille asiantuntijoille, jotka halusivat olla viemässä suomalaista seksuaalikasvatusta
eteenpäin. Myös Turun Kesäyliopistoa haluamme kiittää joustavasta ja
mukavasti sujuneesta yhteistyöstä.
Seksuaalikasvatuksen virtuaaliopinnot olivat laajuudeltaan 10 opintopistettä. Opinnot alkoivat uudestaan vuonna 2012.
Vuonna 2012 aloitettiin myös virtuaaliopinnot seksuaalisen väkivallan
ennaltaehkäisemiseksi, jotka ovat ensimmäiset laatuaan. Laajuudeltaan
ne ovat 4 opintopistettä.
Selkenevää!-hanke on tehnyt myös Oulun ammattikorkeakoulun
kanssa yhteistyötä toteuttaen 4 opintopisteen kokonaisuuden oman
seksuaalisuuden pohtimisesta lähiopetuksena sekä seksuaalikasvatuksen perusteet -opinnot, jotka olivat laajuudeltaan 3 opintopistettä
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Selkenevää! on tehnyt yhteistyötä useiden ammatillisten oppilaitosten kanssa kehittääkseen seksuaalikasvatussisältöjä toisen asteen
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien nuorten toiveisiin ja tarpeisiin
vastatakseen sekä henkilökohtaisella tasolla että ammatilli-suutta
vahvistaen. Nämä oppilaille suunnatut kokonaisuudet ovat olleet 2–3
opintopisteen mittaisia.

Seksuaalikasvatusmateriaaleja on tehty sekä
ammattilaisille että oppilaiden omaan käyttöön.
Selkee!-seksuaaliskasvatuksen käsikirja ammatillisiin oppilaitoksiin,
2010
Cleared Up! -oman seksuaalisuuden kohtaamisen opintoihin englanninkielinen opas, 2012
Lumme-malli, voimaa seksuaaliseen kasvuun painatettiin kustantajan
luvalla jaettavaksi hankkeen toimesta.
Seksuaaliterveyden edistäminen, 2 ov:n kurssiohjelma ammattilaisten
oppilaitosten käyttöön
Melkein kymmenen näkökulmaa seksuaalisuuteen -työkirja opiskelijoille, 2012
ABC Ajatuksia seksuaalisuuteen -selkokielinen työkirja opiskelijoille,
2012
Verkossa www.turku.fi/selkenevaa tuntiohjelmia ja muuta materiaalia
seksuaalikasvatuksen tueksi.
Mitä ihmettä? -käsikirja lasten seksuaalikasvatuksen tueksi lastenhoidon ammattilaisille painatettiin kustantajan luvalla jaettavaksi hankkeen toimesta. Materiaalia jaetaan lastenhoitoa opiskeleville.
HOT- Huolehdi, Ohjaa, Tue.  Puheenvuoroja seksuaalisen hyvinvoinnin
vahvistamiseksi toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa, 2012
Juurikin näin -kangaspussipeli seksuaalikasvatusmateriaaliksi
Fiiliskortit -valokuvakortit seksuaalikasvatusmateriaaliksi
You Tube –klipit (www.youtube. com - selkenevää) viidestä eri teemasta. Näihin kuuluu keskusteluehdotusohjeistus.
Useimmat materiaalit ovat verkossa luettavissa ja tallennettavissa. Iso osa
materiaaleista on verkossa myös muokattavassa muodossa. Selkenevää!
-seksuaalikasvatuskoulutuksen vaikuttavuutta on tutkittu ja tulokset
ovat luettavissa seuraavassa artikkelissa (Katriina Bildjuschkin, Karoliina
Verho) sekä Sari Näreen, Susanna Ruuhilahden ja Katriina Bildjuschkinin
artikkelissa, jossa tarkastellaan seksuaalisen hyvinvoinnin indikaattoreiden
löytämiseksi tehdyn pilottikyselyn tuloksia.
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Selkenevää! kiittää
Haluamme kiittää kaikkia yhteistyökumppaneita: kirjoihimme artikkeleita
kirjoittaneita asiantuntijoita, kouluttajia ja kanssamme seksuaalikasvatusmateriaalien valmistukseen osallistuneita. Haluamme kiittää Andrei Bildjuschkinia. Erityiskiitokset hänelle kuuluvat upeista piirroksista ABC-vihkosessamme. Suuret kiitokset haluamme lausua hankkeessa toimineelle
asiantuntijaneuvostolle, joka kahden ensimmäisen hankevuoden aikana
tuki meitä työssämme. Kiitokset siis Anneli Kivijärvelle, Osmo Kontulalle,
Soile Lehdolle, Hanna Maijalalle ja Maija Ritamolle. Samoin Tiina Malmisalo, joka toimi hankkeessamme täydennyskoulutettavien työnohjaajana, ansaitsee erityiset ja isot kiitokset. Kanssanne on ollut ilo tehdä työtä.
Lämmin kiitos!

Turussa, 23.8.2012
Katriina Bildjsuchkin, Susanna Ruuhilahti
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Selkenevää! Seksuaalikasvatus
näkyväksi – tutkimus 2012
 Katriina Bildjuschkin ja Karoliina Verho

Seksuaalisuus on koko ihmisen eliniän vaikuttava ja muotoutuva perusominaisuus, jonka kehittyminen alkaa ihmisen syntyessä ja päättyy kuollessa.
Yksilön käsitys omasta seksuaalisuudesta kehittyy suhteessa ympäristöön;
kotiin, kouluun ja kulttuuriin. Kotona vallitsevan mallin ja ilmapiirin lisäksi
koulun seksuaalikasvatuksella on suuri merkitys ja mahdollisuus edesauttaa terveesti ja positiivisesti lapsen ja nuoren eheän minäkuvan ja seksuaali-identiteetin kehittymistä. Tämä työ on tehty, koska oli tarvetta evaluoida
Selkenevää! hankkeen seksuaalikasvatusopintoja.
Seksuaalikasvatus on osa laajaa kasvatus-käsitettä. Ammattikasvattajien
seksuaalikoulutusta on järjestetty vähäisesti ja sen vaikutuksesta ei ole
tehty juurikaan tutkimuksia Suomessa. Turun Terveyden edistämisen yksikön Selkenevää! -hanke järjesti koulutusta ammattioppilaitosten opettajille ja muille koulujen tukitiimiläisille.
Tässä laadullisessa tutkimuksessa tarkastellaan hankkeen järjestämän
koulutuksen vaikuttavuutta. Tutkimusotantana oli 32 henkilöä, jotka osallistuivat hankkeen järjestämään koulutukseen. Heistä 20 vastasi sähköiseen kyselylomakkeeseemme. Vastausprosentti oli 64 %. Vastaajista oli 18
naisia ja miehiä 2.
Tuloksissa korostui koulutukseen osallistuneiden tietomäärän lisääntyminen, varmuuden ja puheeksi ottamisen helpottuminen, työkalujen ja
kontaktien lisääntyminen ja kiinnostuksen herääminen lisäkoulutukseen
säännöllisesti sekä asennoituminen seksuaaliasioihin laajemmalla tavalla.
Kotimaista tutkimusta seksuaalikasvatusopintojen vaikuttavuudesta ei
ole tehty, eikä koulutus näin ollen voi kehittyä. Yliopistojen terveystiedon
aineenopettajakoulutuksella on erinomainen mahdollisuus olla seksuaaliopetuksen tutkimuksen ja kehittämisen suunnan näyttäjä.
Seksuaalinen hyvinvointi on yhä arvostetumpaa ja tunnustetumpaa yhteiskunnassamme. Seksuaalikasvatus on ollut vaihdellen koulujen opetussuunnitelmassa 1970-luvulta alkaen. Painotus on vaihdellut ja seksuaalisuudesta on puhuttu biologiassa, kansalaistaidossa, uskonnossa sekä
ihmissuhde- ja sukupuolikasvatuksen tunneilla. Terveystiedon oppiaineen
palaamisen vuoden 2004 jälkeen, seksuaalikasvatukselle voidaan ajatella
taattavan vähintään yhdestä kolmeen oppituntiin vuosittain.
Seksuaalineuvontaopetuksen alettua ammattikorkeakouluissa 2000 - luvun alussa ovat monet kouluterveydenhoitajat voineet saada lisäoppia
seksuaalisuuskysymyksissä koulun arkeen. Terveystiedon opettajien aineopinnoissa Seksuaaliterveys ja sen tukeminen -kokonaisuus on 3 op.
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Seksuaalipedagogiikkaa ei Suomessa ole kuitenkaan voinut vielä opiskella
virallisten kouluttajatahojen tarjoamissa opinnoissa. Nuorten seksuaaliterveyden opintoja kolmesta kymmeneen opintopisteeseen on sen sijaan
ollut tarjolla ainakin Oulun yliopistossa ja Metropolia ammattikorkeakoulussa. Seksuaalikasvatusta, sen pedagogista osaamista tai pohdintaa,
ei tänäkään päivänä juuri ole.

Opetussuunnitelmat
Peruskoulun opetussuunnitelmassa terveystiedolle asetetaan tavoitteeksi, että opetus edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta
tukevaa osaamista. Opetuksen tehtävänä on myös kehittää oppilaiden
tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä
valmiuksia. Biologiassa käsitellään seksuaalisuus ja lisääntyminen ja oppilaan tulee oppia kuvaamaan ihmisen tärkeimmät kudokset, elinten ja elimistöjen rakenteen toiminnan pääpiirteet. Oppilaan tulee osata selvittää
seksuaalisuuden erilaisia ilmenemismuotoja, selostaa pääpiirteissään sukupuolisolujen synty, yhdyntä, hedelmöityksen, raskauden ja synnytyksen
kulku. Hänen tulee myös osata käyttää periytymiseen liittyviä keskeisiä käsitteitä. Näiden lisäksi ihmisyyttä, eettisyyttä ja elämää käsitellään uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla. (Perusopetuksen opetussuunnitelma 2004.)
Toisella asteella terveystietoa on lukion puolella yhdestä kolmeen kurssia
ja ammatillisella puolella yhden opintoviikon verran. Osittain eroa toisella
asteella eri koulujen välille saattaa aiheuttaa se, että lukiossa terveystieto
voidaan kirjoittaa ylioppilaskokeessa, ammatillisella puolella tällaista evaluointimahdollisuutta ei ole. Opetusmateriaalia terveystietoon ei ammatillisella puolella ole samalla tavalla saatavissa kuin lukiossa, jos verrataan
terveystiedon oppikirjoja. Suurilla kustantamoilla on kaikilla lukion terveystietoon oppikirja, kun taas ammatillisella puolella on ollut vain yksi kirja, kunnes syksyllä 2011 ilmestyi yksityisen toimijan oppikirja ammatillisten
oppilaitosten terveystiedon oppikirjaksi. (Opetushallitus ja Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos 2009.)
Oppikirja, opettajan käsikirja tai muu kaupallinen materiaali ei saisi ohjata
opetusta koulussa. Opetus tulee aina rakentua opetussuunnitelman mukaan. Materiaalit saattavat kuitenkin vaikuttaa oppisisältöjen valintaan,
sillä aikaresurssi opetustyössä on tiukka.
Lapset ovat pitkään lähes yksinomaan sen tiedon varassa, jonka vanhemmat ja varhaiskasvatus lapsille haluaa ja kykenee tarjoamaan. Iän ja lukusekä tietoteknisen taidon kehityttyä lapselle ja nuorelle avartuu tiedon ja
tietämisen loputtoman laaja maailma. Ainoastaan kuvallinen materiaali
tuottaa implisiittistä oppimista, jota lapsen lähiaikuiset eivät voi täysin hallita. Tiedon lapsi ammentaa kasvatuksen kautta. Aikuiset, vanhemmat ja
ammattikasvattajat ovat tärkeässä portinvartijan roolissa lapsen elämän
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ensimmäiset vuodet. Tietoa lapsi toki ammentaa myös muun kuin sanallisen viestinnän kautta; aikuisten omasta käytöksestä ja suhtautumisesta
myös seksuaalisuuteen, parisuhteisiin ja seksiin. Seksuaalista sivistystä,
kuten yleissivistystäkin on montaa lajia. Mitä lapsen ja nuoren pitää mielestämme osata kasvatuksemme ansiosta. Mitä pidämme hyvänä ja mitä
pahana. Opettajahan opettaa tietoisesti sitä, mitä hän tietää, mutta tiedostamattaan hän opettaa sitä, kuka hän on. Sama pätee myös vanhemmuuteen liittyvään kasvatukseen.

Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimusongelmat
Tässä tutkimuksessa selvitämme Selkenevää! hankkeen järjestämien seksuaalikasvatusopintojen vaikuttavuutta. Selkenevää! – Seksuaalisen hyvinvoinnin tukemishanke 2010–2012 on järjestänyt 10 opintopisteen mittaiset
seksuaalikasvatusopinnot yhteistyössä Turun Kesäyliopiston kanssa ja
räätälöidyt, koulukohtaiset opinnot, jotka olivat kestoltaan noin 5 päivää.
Koulutuksen kohderyhmänä oli ammatillisissa oppilaitoksissa opettajina ja
tukitiimissä toimivat aikuiset. Aiemmin täydennyskoulutusta ei seksuaalikasvatuksesta ole tässä laajuudessa Suomessa järjestetty. Ammattikorkeakoulujen täydennysopinnot ovat olleet seksuaalineuvontaan ja – terapiaan
tähtääviä tai seksuaaliterveyden edistämisen lisäkoulutusta. Yliopistoissa
seksuaalikasvatusopinnot ovat olleet osa terveystiedon opettajien aineopintoja.

Tutkimusmenetelmät
Tutkimuksemme on kvalitatiivinen eli laadullinen ja aineistonkeruumenetelmäksi valitsimme kyselyn, joka toteutettiin webropol- kyselynä kaikille koulutuksissa 2010–2011 olleille. Aluksi pohdimme teemahaastattelun
käyttöä, mutta päädyimme kyselyyn, koska sen avulla saisimme laajemman tutkimusaineiston eli mukaan voisimme saada kaikki koulutuksessa
olleet. Kyselymenetelmällä ajattelimme säästävämme aikaa ja vaivaa, sillä
teemme tätä päivätyön ohessa. Verkkokyselyn etu on sen nopeus, vaivaton aineiston saanti ja karhuamisen helppous. (Hirsjärvi, Remes, Sajavaara
2009.)
Kyselylomaketutkimuksessa voidaan yleensä vielä erottaa kaksi hieman
erilaista tutkimusasetelmaa. Toisessa näistä eli poikittaistutkimuksessa aineisto kerätään yhdessä ajankohdassa suurehkolta vastaajajoukolta. Sen
sijaan pitkittäis- eli seurantatutkimuksessa aineistoa kerätään vähintään
kahdessa eri ajankohdassa samoilta vastaajilta. Pitkittäistutkimuksen avulla tutkittavia ilmiöitä ja asioita voidaan helpommin selittää. Kummassakin
tutkimustyypissä kuitenkin olennainen lähtökohta on tarkasti laadittu kyselylomake, jolla saadaan vastauksia haluttuihin tai aiemmin tutkimattomiin kysymyksiin ja ongelmiin. (Vastamäki 2010.)
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Selkenevää! hankkeelle on tärkeää saada tietoa mm. opettajien ja tukitiimiläisten asenteista, arvoista, tietämisen tasosta ja mielipiteistä. Kyselylomakkeessamme on taustakysymyksinä ikä ja itsekoettu sukupuoli. Kysymyksiä esitetään sekä monivalintoina että avoimina kysymyksinä. Osassa
kysymyksistä käytetään Likertin asteikkoa. Kyselylomake pyritään pitämään lyhyehkönä, jotta liika pituus ei vaikuttaisi vastausprosenttiin heikentävästi. Lyhyet kysymykset ovat selvempiä ymmärtää, koska yhdessä
kysymyksessä kysytään vain yhtä asiaa. Lomakkeessa vältetään johdattelevia kysymyksiä. Kyselytutkimukseen liittyy heikkoutena mm. se, että sillä
ei ole mahdollista varmistua vastaajien sitoutuneisuudesta kyselyyn. Riskinä voi olla myös alhaiseksi jäävä vastausprosentti. (Hirsjärvi ym. 2009.)

Aineiston analyysi
Analyysivaiheessa selviää, millaisia vastauksia saamme tutkimusongelmaan eli miten opettajat ja tukitiimiläiset ovat lisäkoulutuksen kokeneet.
Toivomme, että olemme asettaneet tutkimuskysymykset siten, että ne
analyysivaiheessa osoittautuvat onnistuneiksi. Aineiston analyysi tehdään
ymmärtämiseen pyrkivällä lähestymistavalla, koska vastaavanlaista lisäkoulutusta koskevaa tutkimusta ei ole aiemmin tehty. Analyysivaiheessa
käytämme teemoittelua, tyypittelyä sekä sisällön erittelyä. Tutkimusotanta on kohtalaisen pieni, joten analysoimme kaiken saamamme materiaalin.
(Hirsjärvi ym. 2009.)

Tutkimuksen empiirinen toteutus
– Kysymyslomake ja tutkimusotos
Kysely tehtiin marraskuun 2011 aikana ja vastaukset analysoitiin joulukuussa 2011. Kyselylomake lähetettiin sähköisenä jokaiselle koulutuksessa
olleelle siten, että muut vastaajat eivät nähneet kenelle kaikille kysely lähetettiin. Vaikka ryhmissä opiskelijat toki tapasivat ja oppivat tuntemaan
toisiaan, ajattelimme, että henkilökohtaisuus lisäisi halukkuutta vastata ja
arvioida koulutusta. Myös tutkimuksen eettisyyden kannalta anonyyminä pysyminen oli merkittävää. Lomake tehtiin Webropol - pohjalle, jotta
vastaaminen helpottuisi. Kysymyslomake lähetettiin vastaajille 11.11.2011 ja
muistutus lähetettiin sähköpostitse 23.11.2011. Vastausaikaa oli alkuperäisen suunnitelman mukaan annettu marraskuun loppuun. Tuolloin vastauksia oli palautettu vasta 16, minkä vuoksi päätettiin laittaa vielä yksi muistutus 1.12.2011. Näin vastaajat saivat vielä yhden viikon lisäaikaa, mikä oli
tutkimuksen kannalta tärkeää.
Kysymyslomakkeen hyväksytyssä versiossa oli virheellisesti kysymys numero seitsemän kahteen kertaan. Asia korjattiin kuitenkin sähköisessä
kysymyslomakkeessa. Näin ollen liitteenä olevassa lomakkeessa ilmenevä
virhe ei ole mennyt vastaajille.
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Lomake lähetettiin 32 osallistujalle. Vastauksia saatiin yhteensä 20 kpl eli
vastausprosentiksi tuli 64 %, jota voidaan pitää hyvänä tuloksena, koska kyselyn kohderyhmäkin oli melko pieni. Vastaamiseen saattoi vaikuttaa myös
se, että koulutuksen päättymisestä oli kulunut jo lähes vuosi (koulutus
päättyi joulukuussa 2010) ja ne vastaajat, joille koulutus ei ollut merkittävä
oman työn kannalta, jättivät ehkä kokonaan vastaamatta. Lisäksi koulujen
lukuvuoden ajankohta eli lähestyvä joulu saattoi jo hieman vaikuttaa vastaajien vastaamisinnokkuuteen työkiireiden keskellä.
Vastaajista 18 oli naisia ja kaksi miestä. Mahdollisuutta olla määrittämättä
omaa sukupuolta ei käyttänyt kukaan. Kesäyliopiston ryhmään osallistuneita oli 12 henkilöä ja oppiviin päiviin eli räätälöityyn koulutukseen oli 8
henkilöä. Vastaajien ammatit olivat: insinööri, terveydenhoitaja, sosionomi, sairaanhoitaja ja ammatillinen erityisopettaja. Näin ollen vastaajia oli
terveys- ja sosiaalialalta sekä myös ei-hoitavista ammateista. Korkeakoulututkinto oli yli puolella vastaajista ja lopuilla vastaajilla oli opistotutkinto.
Terveystietoa erillisenä kurssina ilmoittivat opettavansa vain neljä henkilöä, mutta 19 vastaajaa kertoi käsittelevänsä seksuaaliterveyskysymyksiä
oppilaiden kanssa muilla tunneilla tai yksilötapaamisissa. Vain neljä henkilöä kertoi, että seksuaaliterveyskysymykset eivät tule esille oppilaiden
kanssa muilla tunneilla tai tapaamisissa.

Vastaajien aiempi seksuaalikoulutus
Kun tarkastellaan vastaajien koulutustaustaa, voidaan päätellä vain muutamilla olleen jo aiemmin suoritettuja seksuaaliterveyteen liittyviä opintoja.
Terveydenhoitajilla (2 vastaajaa) ja terveystiedon tai liikunnan opettajilla
(3 vastaajaa) tutkintoon sisältyy jonkin verran aihetta käsitteleviä opintoja.
Terveydenhoitajilla ja yhdellä, jolla oli myös sairaanhoitajan tutkinto, voi
perusopinnoissa olla vapaasti valittavina kahdesta kolmeen opintopisteen
laajuinen kurssi seksuaalisuudesta. Terveystiedon opettajille yliopiston aineopintoihin kuuluvat kolmen opintopisteen laajuiset opinnot; seksuaaliterveys ja sen tukeminen.
Mikäli vastaajien perusopinnoista on kuitenkin kulunut pidempi aika, voi
olla että seksuaaliopetusta ei ole ollut laisinkaan. Suurin osa vastaajista sai
siis hankkeen koulutuksen aikana ensimmäiset ammatilliset täydennysopinnot hankkeen kursseilla.

Tutkimustulokset - Motivaatio opiskella lisää
seksuaalisuudesta
Tärkeimmäksi motivoivaksi tekijäksi lähteä mukaan hankkeen koulutukseen nousi oman ammattitaidon kehittämisen tarve. Myös kiinnostus saada lisätyökaluja arjen työhön oli hyvin merkittävää. Lisäksi vastaajat mainitsivat koulutuksen aiheet mielenkiintoisiksi ja vastaajien keskuudessa
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koettiin myös tarvetta saada uutta tietoa. Yksi vastaaja ilmoitti tulleensa
koulutukseen kollegan ylipuhumana ja yhdelle vastaajalle opintoja oli suositellut oma esimies.
Opinnot ovat vastausten mukaan vaikuttaneet lähes kaikkien osallistuneiden työtapoihin. Kahdestakymmenestä vastaajasta vain yksi vastasi kieltävästi kysymykseen ”koetko, että seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten
käsittely olisi muuttunut opintojen jälkeen?”. Yhdeksäntoista vastaajan
mielestä muutoksia oli tullut. Perusteluista voi päätellä muutosten olleen
myönteisiä ja kouluttajien tavoitteiden mukaisia. Perusteluiksi oli kirjoitettu mm. seuraavaa;
”Mielestäni olen aiempaa enemmän huomioinut seksuaalisuuteen liittyviä asioita kahden keskisessä vastaanottotilanteessa ja asioiden puheeksi
ottaminen on helpompaa ja varmempaa”
”Sain lisätietoa asioista ja kykyä lähestyä seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä ihan uudella tavalla”
”Erityisnuorten kanssa työskennellessä seksuaalisuus ja siihen liittyvät
kysymykset nousevat esiin yllättävissäkin tilanteissa, jolloin on pyrittävä
suhtautumaan asiaan luontevasti ja asiallisesti”
”Työni liittyy enemmän opintojen ohjaukseen, mutta välillä siihenkin vaikuttaa vapaa- aika. Silloin käsittelemme myös tämän hetkistä tilannetta
ja siihen liittyy usein myös parisuhteet”
”Kurssilla sain konkreettisia eväitä asioiden käsittelyyn ja tietoni ja asenteeni kehittyivät”
Opintoihin osallistujat kuvasivat opintojen vaikutusta työhönsä mm. lisääntyneenä varmuutena käsitellä seksuaaliasioita ja helpottuneena seksuaalisuuden puheeksi ottona. Opintojen koettiin olleen hyödyllisiä myös omien
näkemysten kehittymisen suhteen. Myös koulutuksen tuomia uusia kontakteja kiiteltiin. Yksi vastaajista kertoi, että varsinaista käytännön hyötyä
opinnoista ei ollut, mutta hän koki opinnot siitä huolimatta mielekkäinä.
Kysymykseen seksuaalisuuden puheeksi ottamisen tärkeydestä kaikki
osallistujat antoivat arvosanan 4 tai 5 (Likert 1-5, 1= ei laisinkaan tärkeä ja 5
= hyvin tärkeä). Keskiarvoksi tulee 4.84, jonka voidaan ajatella todistavan
sitä, että seksuaalisuudesta puhuminen koetaan hyvinkin tärkeäksi ja jopa
täysin välttämättömäksi.
Ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelijoiden seksuaaliterveyttä mittaavat
luvut ovat lukiolaisten lukuja huonommat, mutta ammattikoululaisten
pystyvyyden tunne on parempi kuin lukiolaisilla (Kouluterveystutkimus
2009, Länsi-Suomi). Tutkijoina ajattelemmekin opettajien lisäkoulutuksen
ja painokkaan puheeksi ottamisen olevan äärimmäisen tärkeää nyt ja tulevaisuudessa entistä vahvemmin.
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Seksuaalisuudesta puhumisen helppous
tai vaikeus
Seksuaalisuudesta puhumisen helppoudessa hajontaa ilmeni jo selkeästi.
Likertin asteikolla keskiarvoksi tuli kuitenkin 4.32 (1= vaikeaa, 3 ei vaikeaa,
muttei helppoakaan, 5 helppoa). Koulutus oli siis helpottanut arkaluontoisistakin seksuaalisuuteen liittyvistä seikoista puhumista ja se koettiin nyt
jo keskimäärin melko helpoksi. Näin ollen koulutus oli saavuttanut yhden
tärkeimmistä tavoitteista. Tutkimustulos ei ole yllättävä, sillä asioiden puheeksi ottamiseen panostettiin opinnoissa. Perusteluina esitettiin muun
muassa seuraavaa:
”Helpompaa keskustella luonnollisesti asioista”
”Kurssilla sain konkreettisia eväitä asioiden käsittelyyn ja tietoni ja asenteeni kehittyivät”
”Oikeastaan olen ottanut seksuaalisuuteen liittyviä asioita käsittelyyn vasta koulutuksen jälkeen, koska en varsinaisesti osannut puuttua. Nytkään
ei ole pakko, mutta otan silti ja vastaanotto on aina yhtä innostunutta”
”Olen aiheen käsittelyssä varmempi ja luottavaisempi”

Ydinaines seksuaaliopetuksessa
Osallistujilta kysyttiin, mitä seksuaalisuuteen liittyviä asioita he pitävät
tärkeinä käsitellä ammatillisissa oppilaitoksissa. Kysymyksessä annettiin
valmiit vaihtoehdot (Likert- asteikko). Tärkeimpänä pidettiin tunteista
(ka.4,8), seurustelusta ja parisuhteista (ka.4,75), mielipahan ehkäisystä
(ka.4,75) ja väkivallasta (ka.4,7) puhumista. Väkivallasta puhumisen tarve
tuli vahvasti esille ja oli suurempaa kuin koulutuksia suunniteltaessa oli arveltu. Seksuaalista väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden osuus on
tosin uudessa kouluterveystutkimuksessakin suuri. Noin 20 % ammatillisten oppilaitosten tytöistä ilmoittaa kokeneensa väkivaltaa.
Yllättävää oli, etteivät seksitautien ja raskauden ehkäisy nousseet tärkeimpien aiheiden joukkoon osana opetusta. Ehkä opettajat luottavat peruskoulusta saatuun tietoon. Tärkeää on kuitenkin puhua näistä teemoista
myös toisella asteella. Kertaus ei ole koskaan turhaa ja myös tilastot puhuvat sen puolesta, ettei seksitauteihin ja raskaaksi tulemiseen liittyvä valistustieto mene aina toivotulla tavalla perille. Lisäksi toisella asteella opiskelleessaan moni nuori elää keskimäärin niitä nuoruutensa vuosia, jolloin
kokeilunhalu ja ennakkoluulottomuus seksin suhteen on hyvinkin suurta ja
jopa ajattelematonta.
Ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret elävät kehityksessään
vaihetta, jossa tehdään valintoja omaa elämää varten. Sen vuoksi olisikin
merkittävää, että opetuksessa he voisivat saada laajasti tietoa kaikesta
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seksuaalisuuteen liittyvästä, jotta he voisivat tehdä tutkittuun tietoon
perustuvia valintoja. Opetuksen tavoite on mahdollistaa, ei rajoittaa. Kokemus osaamisesta tukee kehittyvän nuoren itsetuntemusta sekä oman
arvon tuntoa. Osaaminen voi tarjota onnistumisen kokemuksia niillekin
nuorille, joiden oppiminen muissa aineissa voi olla hankalaa.
Laaja-alainen seksuaaliopetus mahdollistaa myös luvan antamisen olla
kiinnostumatta seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Opetuksen tulee tukea yksilöllisyyttä, sillä seksuaalisuuden kehittyminenkin etenee hyvin eri
aikataululla eri nuorilla.

Lisäkoulutuksen tarve ja aiheet
Vastaajilta kysyttiin myös toiveita lisäkoulutuksen suhteen kysymyksellä;
”Jos koet tarvitsevasi lisäkoulutusta, millaista koulutusta toivoisit?” Kysymykseen vastasi 14 henkilöä ja eniten kannatusta sai koulutus, jossa voisi
keskustella ja reflektoida sekä oppia uusia menetelmiä. Kirjallista tuottamista ja tehtäviä toivottiin vähemmän, koska kirjallista työtä koettiin olevan omassa työssä jo tarpeeksi. Asioiden jakaminen ja vertaiskeskustelut
tulivat esille useimmissa vastauksissa. Myös sitä, että aika ajoin voisi kokoontua pohtimaan ja päivittämään tietoja, pidettiin yhtenä hyvänä mallina opiskella seksuaalisuuteen liittyviä asioita. Ylipäätään toivottiin, että
koulutus olisi käytännönläheistä.
Mielenkiintoista on se, että alun perin koulutuksiin oli liitetty vahva työnohjauksellinen ote eli jokaiseen koulutuskertaan liittyi koulukohtaisesti
ryhmätyönohjausta, joka ei kuitenkaan koulutuksen aikana saanut suurta
kannatusta. Pohdimme, että työnohjausmalli olisi ehkä herättänyt enemmän kiinnostusta ja toimivuutta, mikäli entuudestaan tuttu koulutusjoukko olisi koottu uudelleen lisäkoulutukseen. Näin he olisivat ehtineet kerätä
uusia kokemuksia työssään ja testata saamiaan oppeja, joista olisi rohkeammin ehkä uskallettu tutulle ryhmälle puhua.
Vastaajilta tiedusteltiin myös, millaisia aiheita he toivoisivat koulutukseen,
jos ylipäätään kokivat tarvitsevansa koulutusta seksuaalisuusteemaan
liittyen. Toiveita lisäkoulutuksesta esitti 11 vastaajaa koko joukosta. Toivotuimmiksi aiheiksi nousivat seksuaalinen väkivalta ja häirintä, tunteet
ja seksuaalisuus mediassa. Lisäksi mielihyvä ja mielipaha sekä parisuhteeseen ja seurusteluun kuuluvat asiat mainittiin aiheiksi, joista odotettiin lisäkeskustelua ja vahvistusta omaan työhön. Myös kulttuuriset kysymykset
nousivat esille vastauksissa. Toiveista voidaankin tulkita, että lisäkoulutusta toivottiin monipuolisesti.
On hienoa todeta, että koulutukseen osallistujat osasivat jo esittää jatkotoiveita ja ajatuksia yhteistyön suhteen seksuaalisuusopetuksen tukemiseksi. Näin ollen koulutukseen osallistuneiden voidaan ajatella aidosti
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kiinnostuneen ja motivoituneen opetuksen tärkeydestä. Hieman huolestuttavaa olisi ollut, jos jatkotoiveita ei olisi lainkaan osattu esittää. Tämä
olisi merkinnyt myös vastaajien motivaation puutetta seksuaalisuusasioiden suhteen.

Tulosten yhteenvetoa
Tämän tutkimuksen tarkoitus oli saada selville, oliko Selkenevää! Seksuaalisen hyvinvoinnin tukemishankkeen koulutus vastannut odotuksia ja
saavuttanut ne tavoitteet, joita koulutukselle oli asetettu. Tavoitteena oli
saada selville, millainen oli hankkeen järjestämän kahden erityyppisen koulutuksen vaikuttavuus.
Kesäyliopiston 10 opintopisteen laajuiselle kurssille osallistui 18 henkilöä
ja räätälöityihin koulutuksiin eli Oppiviin päiviin 15 henkilöä. Yksi henkilö
osallistui molempiin koulutuksiin. Kyselyyn vastasi Kesäyliopiston opetukseen osallistuneista 12 henkilöä (83 %) ja Oppiviin päiviin osallistuneista
8 henkilöä (66 %). Vastausinnokkuus oli siis Kesäyliopiston kurssille osallistuneiden kohdalla hieman suurempi. Vastausten perusteella voi sanoa,
että he, jotka vastasivat, olivat erittäin tyytyväisiä tarjottuun opetukseen.
Vastauksia ei saatu kolmannekselta osallistuneista, joten herääkin kysymys, jättivätkö he vastaamatta, koska koulutus ei ollut hyvää tai innostavaa tai kokemus on ollut yhdentekevää. Vastaajista miehiä oli vain kaksi
kappaletta. Tutkimuksen kannalta merkittäviä eroja sukupuolten välillä ei
noussut.
Lomakkeessa oli paljon avokysymyksiä, mikä hankaloittaa yhteenvetoa,
mutta toisaalta antaa runsaasti yksilöllistä tietoa siitä, miltä asioiden käsittely tuntui ja miten opit olivat arjessa alkaneet elää. Kaiken kaikkiaan sekä
Kesäyliopiston että Oppivien päivien opetukseen oltiin hyvin tyytyväisiä.
Tämän kyselyn valossa näyttää siltä, että sekä opintojen rytmitys että aihevalinnat olivat onnistuneita. Pohdintaa tutkijoiden keskuudessa aiheutti
kuitenkin ne vastaukset, jotka jäivät saamatta. Puuttuneiden vastaajien
mielipiteet olisivat vahventaneet tutkimustuloksiamme tai sitten ne olisivat heikentäneet positiivista käsitystä koulutuksen vaikuttavuudesta.
Aineiston analyysin vaiheessa ei noussut esille tarvetta muuttaa kyselylomaketta. Lomake toimi ja antoi vastauksia kysymyksiin, joita tutkijat halusivat selvittää. Lisäksi saatiin arvokasta lisätietoa hieman varsinaisten
tutkimusongelmien vierestäkin. Menetelmänä sähköinen kysely oli sopiva
ja aikaa säästävä sekä tutkittaville että tutkijoille. Hankkeella on parhaillaan menossa virtuaalipohjaiset 10 opintopisteen laajuiset seksuaalikasvatusopinnot. Tähän jo toteutettuun tutkimukseen laadittu kysely annetaan
myös virtuaalipohjaisen koulutuksen opiskelijoille vastattavaksi syksyllä
2012.
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Johtopäätökset ja visioita tulevaisuuteen
Seksuaaliopetusta tai lisäkoulutuksen tarvetta on tutkittu vielä melko
vähän. Seksuaalikasvattajaksi ei myöskään voi opiskella, eikä kriteereitä
seksuaalikasvattajille ole määritelty. Tässä tutkimuksessakin voidaan nähdä, että seksuaalisuus otetaan puheeksi koulussa eniten juuri silloin, kun
opettaja tai tukitiimin jäsen kokee asian tärkeäksi ja puhumisen helpoksi.
Vaikka seksuaalisesta hyvinvoinnista puhutaan entistä enemmän, ei kuitenkaan esimerkiksi seksuaalisen hyvinvoinnin positiivisia indikaattoreita
ole vielä missään määritelty.
Osmo Kontula (2011) on tutkinut seksologian koulutuksen määrää ja laatua
Euroopassa. Opinnot poikkeavat suuresti toisistaan eri maissa. Seksologian lisäkoulutuksen malli on Pohjoismaissa kuitenkin hyvin samankaltainen.
Syynä yhtenäisyyteen on Pohjoismaisen Seksologisen Seuran ohjaus lisäkoulutuksen tasoista ja auktorisoinnista. Seksologian koulutus on ollut
vahvasti seksuaalineuvonta ja – terapiapainotteista aina vuoteen 2011 asti,
jolloin alkoi pohjoismaisella tasolla viritä keskustelu seksuaalikasvattajien
koulutuksen vaatimuksista ja auktorisoinneista. (Kontula 2011.)
Pohjoismaissa seksuaalikasvatus on vahvasti kytköksissä koulun terveystieto-oppiaineeseen. Suomessa peruskoulun käy lähes koko ikäluokka,
joten terveystiedon seksuaalikasvatustunnille osallistuu myös jokainen
peruskoululainen. Näin ollen jokainen oppilas voi saada lisäoppia seksuaalisuudesta terveystiedon opettajalta, jolla on aiheesta opintoja. Seksuaalikasvattajaksi tai seksuaalipedagogiksi ei Suomessa voi vielä opiskella.
Tähän asti lisäkoulutuksen hankkiminen on ollut opettajan oman henkilökohtaisen kiinnostuksen varassa, kuten on asian laita myös muissa Pohjoismaissa. (Kontula 2011.)
Seksuaalisuuteen liittyvä koulutus on ollut Suomessakin vahvasti terveysalan osaajien varassa. Vastuu seksuaalikasvattamisesta siirtyi noin sata
vuotta sitten kirkolta lääkäreille ja viimeisen Kansanterveyslain (1972)
myötä myös terveydenhoitajille. Formaalia ja non- formaalia seksuaalitietoutta ovat jakaneet kautta aikojen myös kätilöt.
Kuten suuressa osassa Eurooppaa Suomessakin voi ajatella kaikkien lasten
ja nuorten käyvän koulua. Koulun mahdollisuus seksuaalikasvattajana on
ainutlaatuinen. Koulun vastuu kasvattajana seksuaalisuusasioissa on hyvin
tärkeä kodin, perheen ja suvun, ystävien ja harrastusten sekä muun ympäristön ja median ohella. Koululla on mahdollisuutensa muun muassa väärien käsitysten oikeellistamiseen. Koulun opetussuunnitelmaan pakollisena oppiaineena sisältyvä terveystieto ja siihen nivottu seksuaaliterveyteen
liittyvä kasvatus tavoittaa kaikki lapset ja nuoret, nekin jotka eivät kasvuympäristöstään saa terveitä malleja. Vaikka koulu ei voi koskaan korvata
kodin merkitystä, on koululla tärkeä tehtävä opettaa ihmissuhdetaitoja ja
terveyttä tasapuolisesti kaikille lapsille ja nuorille.
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Seksuaalinen hyvinvointi on osa jokaisen ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja eheää minäkuvaa ja itsenäisyyttä. Vääriä mielikuvia asiasta on tarjolla huolestuttavan paljon ja nuoret voivat olla ymmällään ja peloissaan
sekä samalla riskejäkin aiheuttavan kokeilun haluisia. Tämän vuoksi edelleen seksuaalisuus tarvitsee yhteiskunnassamme tervettä näkyvyyttä ja
puhetta sen monipuolisuudesta. Seksuaalinen hyvinvointi ei ole sama kuin
vain usein suoraviivaisesti määriteltynä seksi ja sukupuolitaudit, raskaus
sekä sen ehkäisy.
Amerikkalainen tutkija Douglas Kirby on tutkinut ja kirjoittanut seksuaalikasvatuksesta Yhdysvalloissa. Hän vertailee kouluissa toteutettuja erilaisia opetuksessa käytettyjä ohjelmia, joissa seksuaalisen pidättäytymisen
suositusten määrä vaihtelee. Parhaat tulokset näyttävät tulevan malleilla,
jotka eivät perustu vain abstinenssiin eli seksistä pidättäytymiseen vaan
tiedon ja pidättäytymiseetoksen yhdistämiseen. Yhdysvaltalaisten nuorten vanhempien ja muiden aikuisten mielipiteitä on myös tutkittu ja kuultu. Osa aikuisista kannattaa nuorten kannustamista tiukkaan pidättäytymiseen avioliittoon asti ja osa kannattaa seksistä pidättäytymistä mutta
samalla tietoa taudeista, muista ehkäisykeinoista ja raskauden mahdollisuudesta tulee antaa. (Kirby, 2000.)
Suomalaisessa seksuaalikasvatuksessa on opetuksen painopiste siirtymässä ehkäisemisestä seksuaaliterveyden edistämiseen. Onkin muistettava,
että muissa kulttuureissa kehitettyjä seksuaalikasvatusohjelmia ei sellaisenaan voida välttämättä käyttää meillä. Suomessa seksuaalisuus ja seksuaalipoliittinen keskustelu on länsimaidenkin mittapuun mukaan varsin
avointa ja moninaisuus laajasti hyväksyttyä. Alueellisia ja arvomaailmaan
perustuvia eroja on kuitenkin valtavasti, mikä heijastuu myös koulujen
opetukseen.
Teini-ikäisten keskuudessa voi myös olla hyvinkin konservatiivisia arvoja
ja asenteita, sillä nuori hakee omaa tyyliään olla aikuinen ja silloin kuuluminen enemmistöön tukee nuoruusiän kehitystä. Jotta opettaja olisi riittävän taitava seksuaalikasvattaja, tulee hänellä olla herkkyyttä huomata
ja hyväksyä kaikenlaiset nuoret sekä taitoa tukea jokaista oppilasta. Taitavaksi opettaja voi tulla vain saamalla laadukasta, näyttöön perustuvaa
lisäkoulutusta.
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Terveyden edistämisen yksikössä ja Selkenevää! - hankkeessa.
Karoliina Verho on terveydenhoitaja ja toimii Turun Pienten
lasten vastaanottokodissa vs. vastaavana hoitajana.
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Liite 1
Hyvä Selkenevää hankkeen koulutukseen osallistunut!
Tutkimme Selkenevää -hankkeen opintoihin osallistuneiden ammattikoulujen henkilöstön käsityksiä ja kokemuksia koulutuksesta sekä
koulutuksen jälkeisiä valmiuksia toteuttaa seksuaalikasvatusta osana
omaa työtään.
Jokainen vastaus on meille äärimmäisen tärkeä! Kiitos, että olet mukana edistämässä seksuaalikasvatuksen kehittämistä!
Katriina Bildjuschkin ja Karoliina Verho
Kysymykset
Kirjoita viivalle tai alleviivaa sopivampi.
1.

Sukupuolesi: ___________

2. Koulutuksesi on: ________________________________________
3. Kumpaan koulutukseen osallistuit, alleviivaa sopiva:
Kesäyliopisto 10 op. Oppivat päivät
4. Miksi lähdit opiskelemaan Selkenevää! hankkeen seksuaalikasvatusopintoja?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
5. Opetatko terveystietoa erillisinä kurssein?

Kyllä

Ei

6. Käsitteletkö oppilaidesi kanssa seksuaaliterveyskysymyksiä muilla
tunneilla tai vastaanotollasi?
Kyllä Ei
7. Koetko, että seksuaalisuuteen liittyvien kysymysten käsittely olisi
muuttunut opintojen jälkeen?
Kyllä Ei
Perustele vastauksesi:
_______________________________________________________
_______________________________________________________
8. Miten opinnot vaikuttivat työhösi?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
Valitse asteikolta 1-5 sopivin ja ympyröi se
1 turhana
2 melko turhana
3 en tärkeänä mutten turhanakaan
4 melko tärkeänä
5 tärkeänä
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9. Kuinka tärkeänä pidät seksuaaliterveystiedon opettamista toisella
asteella?
		
1 2 3 4 5
Valitse asteikolta 1-5 sopivin ja ympyröi sopivin
1 vaikeana
2 melko vaikeana
3 en helppona mutten vaikeanakaan
4 melko helppona
5 helppona
10. Kuinka helppona pidät seksuaalisuudesta puhumista oppilaiden
kanssa?
1 2 3 4 5
Valitse seuraavista vaihtoehdoista asteikolla 1-5 ja ympäröi sopivin
1 turhana
2 melko turhana
3 en tärkeänä mutten turhanakaan
4 melko tärkeänä
5 tärkeänä
11. Ammatillisessa oppilaitoksessa tulisi seksuaaliterveystiedon
opetuksessa käsitellä?
a. tunteet		
		
1 2 3 4 5
b. seurustelu ja parisuhde
		
1 2 3 4 5
c. seksi ja yhdynnät
		
1 2 3 4 5
d. raskaudenehkäisy
		
1 2 3 4 5
e. seksitautien ehkäisy
1 2 3 4 5
f. mielipahan ehkäisy
1 2 3 4 5
g seksuaalinen mielihyvä
1 2 3 4 5
h. sukupuolen moninaisuus
1 2 3 4 5
i. seksuaalinen suuntautuminen
1 2 3 4 5
j. väkivalta
		
1 2 3 4 5
12. Jos koet tarvitsevasi lisäkoulutusta, niin millaista koulutusta
toivoisit?
_______________________________________________________
_______________________________________________________
13. Jos koet tarvitsevasi lisäkoulutusta, niin mistä aiheista koulutusta
toivoisit?
_______________________________________________________
_______________________________________________________

Kiitos vastauksestasi!
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PERUSTA
Pysähtymällä pohtimaan käsitteitä saattaa huomata, ettei
ole tullut ajatelleeksi aikoihin määreitä, joita arkipäivässään usein käyttää. Lukemalla kirjan kirjoittajien käsitteet
saattaa huomata kirjan sisällön avautuvan eri tavalla. Tämä
johtuu siitä, että peruskäsitteet saattavat olla erilaisia kuin
oletamme niiden olevan ilman syvempää tarkastelua.
Myös ihmiskäsitys ohjaa ymmärrystämme ja tulkintaamme
siitä mitä luemme ja miten sen ymmärrämme.
Sukella Selkenevää! - hankkeen määritelmiin ja katso,
millaisia ajatuksia ne sinussa herättävät.
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Peruskäsitteet

 Katriina Bildjuschkin
Seksuaalisuus on inhimillisen elämän erottamaton ulottuvuus.

Seksuaalisuus on ominaisuus, joka tekee ihmisestä ihmisen. Kyky ja halu
liittyä toiseen ihmiseen ovat kytköksissä seksuaalisuuteen. Parhaimmillaan seksuaalisuus voi antaa ihmisen elämälle tärkeän sisällön, koska se
mahdollistaa ihmisen nautinnon kokemisen. Seksuaalisuus mahdollistaa
hakeutumisen toisen ihmisen läheisyyteen ja yhteyteen. Seksuaalisuudella on useita ulottuvuuksia. Fyysinen ulottuvuus sisältää biologiset,
anatomiset ja hormonaaliset sekä neurologiset puolet ihmisessä. Psyykkiseen ulottuvuuteen kuuluvat kognitiiviset ja emotionaaliset seikat.
Sosiaalinen ulottuvuus sisältää kulttuuriset ja eettiset asiat. Seksuaalisuuden henkinen ulottuvuus on haltioitumista seksuaalisuudesta, kykyä
heittäytyä ja nauttia seksuaalisuudesta ja seksistä.
Selkenevää!– hankkeessa (2010) tehdyn määritelmän mukaan seksuaalisuus on ihmisen kokemusta omasta ihmisyydestään sekä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden suhdetta toisiinsa. Seksuaalinen halu, motivaatio
ja luovuus mahdollistavat eroottiset kokemukset mielessä ja kehossa
itsen ja toisten kanssa. Parhaimmillaan nämä kokemukset yhtyvät niin,
että paikka ja aika menettävät merkityksensä. Kyky heittäytyä seksuaaliseen haluun tuottaa mielihyvää ja nautintoa. Seksuaalisuuden ydin –
seksio – on ihmisen kokemusta omasta olemisesta osana kosmista olevaisuutta.
Seksuaalisuus on WHO:n ehdottaman määritelmän mukaan keskeinen
osa ihmisyyttä elämän kaikissa vaiheissa, ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen,
erotiikan ja mielihyvän, sukupuolisuhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisia
kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden
harjoittaminen, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään
kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia.
Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset,
lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät vaikuttavat
vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen. (WHO 2006).
Yksilön oma käsitys seksuaalisuudesta rakentuu elämänkulussa sikiövaiheesta aina elämän viimehetkille asti. Seksuaalisuus määrittyy itse
kullekin hänen omien arvojensa ja ihmiskäsityksensä mukaan. Kasvattaessaan aikuinen antaa lapselle mahdollisuuden konstruoida omaa
käsitystään siitä, mitä on ihmisyys ja inhimillinen seksuaalisuus. Käsitys seksuaalisuudesta mahdollisuutena ja motivoivana asiana elämässä muodostuu lapselle sen mukaan, millaisia rakennusaineita aikuinen
hänelle antaa. Mikäli lapsi ei saa käyttöönsä sanastoa ja riittävää tieto-
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perustaa, voi hänen käsityksensä seksuaalisuudesta rakentua puutteelliseksi tai jopa virheelliseksi. Mahdollisuus kysyä ja olla utelias antaa lapselle mahdollisuuden suhtautua luontevasti seksuaalisuuteen. Ihmisen
seksuaalisuus ei ole koskaan lopullinen tai valmis, vaan kehittyy läpi eliniän aina kuolinhetkeen asti.
Osmo Kontula (2008) jakaa seksuaalisuuden neljään tasoon, jotka ovat:
1.

Sukupuoli, sukupuoli-identiteetti ja sukupuoliroolit, seksuaalinen
suuntautuminen, erotiikka ja nautinto sekä lisääntyminen
2. Seksuaalisuutta koetaan ja ilmaistaan ajatuksissa, fantasioissa, toiveissa, uskomuksissa, arvoissa, käyttäytymisen tavoissa,
rooleissa ja suhteissa
3. Seksuaalisuudessa toteutuu biologisten, sosiaalisten, taloudellisten, poliittisen, kulttuurisen, eettisen, juridisen, historiallisten,
uskonnollisten ja henkisten tekijöiden vuorovaikutus.
4. Seksuaalisuus sisältää hellyyden, kosketuksen ja intiimiyden perustarpeet
Meille on ollut tavallista jakaa ihmisyys kehoon ja mieleen tai psyykkiseen ja fyysiseen alueeseen. Samalla tavoin on jaettu myös ihmisen
seksuaalisuus. Järkeä ja rationaalisuutta arvostetaan, kun taas tunnetta
sekä aistimuksia pidetty toissijaisina. Kaikkea pyritään ymmärtämään
järjellä ja se on johtanut myös seksuaalisuuden henkisen ja psyykkisen
puolen vähättelyyn. Totuutta seksuaalisuudesta on haettu nimenomaan
kehosta ja fyysisyydestä. Seksuaalisuutta on valvottu ja normitettu voimalla. Valvontatehtävä on kuulunut kirkolle, kunnes lääketiede otti sen
paikan oikean ja sopivan määrittelijänä. (Ilmonen ja Nissinen 2006.)

Sukupuoli ajatellaan usein kahdeksi erilliseksi ja toisiaan vastakkaisiksi

(vastapariksi) – mieheksi ja naiseksi. Sukupuolta voidaan kuitenkin tarkastella monelta eri kannalta. Sukupuoli on anatomisten, hormonaalisten, kromosomaalisten, sosiaalisten ja psyykkisten ominaisuuksien
kokonaisuus. Sukupuolivähemmistöön kuluvat ihmiset, jotka eivät koe
biologista, sosiaalista tai psyykkistä sukupuoltaan yhtenäisesti määriteltäväksi mieheksi tai naiseksi. Ihmisen sukupuoli-identiteetti on hänen
oma kokemuksensa siitä, mitä hän itse tuntee olevansa. Sukupuoliristiriita koituu siitä, että ihminen kokee olevansa eri sukupuolta kuin se,
mikä hänelle on syntymän jälkeen määritelty. Ihminen voi kokea tarvitsevansa sukupuolen korjausta. (Muu, mikä, 2010.)
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Seksuaaliterveys määriteltiin WHO:n toimesta vuonna 2002

seuraavasti:
Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse vain
sairauden, toimintahäiriön tai raihnaisuuden puuttumisesta. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin
ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää ja
väkivaltaa. Hyvän seksuaaliterveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen
edellyttää kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista,
suojelemista ja toteuttamista.
Seksuaaliterveyteen kuuluu olennaisesti myös seksuaalinen mielihyvä
ja seksuaalinen hyvinvointi. Voidessaan hyvin ja ollessaan sinut oman
sukupuolen kokemuksensa ja seksuaalisuuden kokemuksensa kanssa,
ihminen voi toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan terveyttä ja hyvinvointia
lisäävällä tavalla.

Seksuaalioikeudet ovat olennainen osa ihmisoikeuksia ja siten siis

kaikkien ihmisten ohittamattomia oikeuksia. Seksuaalioikeudet on määritelty useamman eri tahon toimesta: muun muassa WAS, IPPF ja WHO
ovat kirjanneet omat seksuaalioikeutensa. Keskeistä on lupa puhua ja
kysyä seksuaalisuudesta, ihmisten koskemattomuus, oikeus tietoon ja
opetukseen sekä oikeus uusimman tiedon suomiin palveluihin.

Seksuaalikasvatus voidaan jaotella eri tasoilla tapahtuvaksi toimin

naksi. Niitä ovat seksuaalivalistus, -opetus ja ohjaus sekä seksuaalineuvonta. Kaikilla ihmisillä on oikeus saada seksuaalikasvatusta hänelle
itselleen sopivalla tavalla ikä- ja kehitystasonsa mukaisesti. Seksuaalikasvatus voi olla formaalia yhteiskunnan rakenteiden tuottamaa tai
epäformaalia, epävirallisten tekijöiden toteuttamaa.
Seksuaalikasvatus alkaa, kun uusi elämä saa alkunsa. Lasta odottavan
perheen tulee pohtia omaa arvomaailmaansa ja suhdettaan seksuaalisuuteen, käytettäviä sanoja ja tunteiden näyttämistä sekä niihin reagointia. Seksuaalikasvatus, kuten kaikki muukin kasvatus, on arjessa kaiken
aikaa tapahtuvaa kasvattamista hyvään itsetuntoon ja itsensä arvostamiseen ja siihen, että yhteisöllisyyden ja pystyvyyden tunne vahvistuu.

Ihmiskäsitys, arvot ja eettisyys ovat seksuaalikasvatuksen

kivijalka. Ihmiskäsitys määrittää ihmisyyden sekä sen, miten ihmisen
seksuaalisuus nähdään. Ihmiskäsityksen mukaan muodostuu käsitys
siitä, mitä kuuluu seksuaalisuuteen, eri sukupuolien tapaan olla oma
itsensä, miten ihmisen elämä muuttuu elämänkaarella ja elämänkulussa ja mikä nähdään toivottavana ja hyvänä ihmiselle. Kasvattaja kertoo
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omassa ihmiskäsityksessään myös sen, mitä hän pitää tärkeänä omassa
ja kasvajien elämässä. Ihminen on aina enemmän kuin osiensa summa
tai ne tapahtumat, jotka ovat hänelle hänen elämänsä aikana tapahtuneet.
Arvot auttavat ihmistä – niin kasvattajaa kuin kasvajaakin – löytämään
oman identiteettinsä. Löydetyt ja pohditut arvot auttavat ihmistä toimimaan siten, ettei hänen tarvitse arjessaan asettaa omia arvojaan yhteisönsä arvoja vastakkaisiksi. Arvokeskusteluissa on tärkeää, että kaikki saavat tuoda esille omia ajatuksiaan ja kaikki saavat tulla kuulluksi.
Mikäli ihminen joutuu elämään arvoristiriidassa, on hänellä riski uupua.
Kasvattajan ja aikuisen kohtaajan tulee miettiä, mitkä ovat omat arvoni, mitä haluan siirtää eteenpäin ja miksi. Aikuisen tulee kysyä itseltään,
miksi kasvatan. Ihmistyötä ei voi tehdä ilman eettisiä pohdintoja: mitä
valitsen opetukseen ja miksi, kenen maailmankuvaa pyrin siirtämään
eteenpäin ja millä perustein? Suomen Seksologinen Seura on julkaissut
seksologian ammattieettisen ohjeiston ja se on luettavissa seuraavasta
osoitteesta: www.seksologinenseura.fi 4 Seura 4 säännöt ja etiikka.

Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen on luvan antoa ihmisen

kohtaamisessa. Tiedetään, että asiakkaat ja hoitotyössä potilaat haluaisivat käsitellä seksuaalisuuteen liittyviä asioita, mutta odottavat aloitteen
tulevan ammattilaisilta. Annonin (1976) luoman PLISSIT- mallin mukaan
luvan antamisen taso on se, jonka tulee toteutua kaikessa hoitotyössä. Seksuaaliohjaus määritellään tavoitteelliseksi, tilannekohtaiseksi,
kaikissa hoitotilanteissa tapahtuvaksi ja kaikille hoitotyössä toimiville
kuluvaksi ammatilliseksi vuorovaikutukseksi (Ryttyläinen & Virolainen,
2009.) Seksuaalisuus tulee ottaa puheeksi myös opetuksessa. Seksuaalisuuden ottaminen mukaan kaikkiin oppiaineisiin soveltuvin kohdin ja
tarpeen mukaan on seksuaalisuuden puheeksi ottamista opetustyössä.
Jotta seksuaalisuus ja siitä puhuminen liittyvät luontevaksi osaksi koulun arkea, opetusta ja neuvontaa tulee tietoa olla tarjolla pikku hiljaa,
tarpeen mukaan. Selkenevää!-hankkeessa on kehitetty seksuaalisuuden
puheeksi ottamisen malli, jonka pohtiminen koulukohtaisesti mahdollistaa omassa työyhteisössä puheeksi ottamisen vakiinnuttamisen ja keskustelun koulun sisällä siitä, miten asiaa olisi mahdollisesti kehitettävä.
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Seksuaalisuuden puheeksi ottaminen oppilaitoksissa
Pohtikaa yhdessä miten seksuaaliseen hyvinvointiin ja terveyteen
sekä pari- ja ihmissuhteisiin voidaan vaikuttaa hallinnossa,
opetuksessa ja oppilashuollossa
Ota seksuaalisuus
huomioon
suunnittelussa,
opetustilanteissa,
Oppilashuollossa.

Järjestä niin,
että aikaa
keskustelulle
on samalla
kerralla, kun
asia tulee
puheeksi

Kerro
elämäntilanteen
vaikutuksista
seksuaalisuuteen,
seksiin ja
parisuhteeseen

Käytä
sellaista
kieltä, joka on
luontevaa
sinulle ja
jonka kuulija
voi ymmärtää

Kunnioita
yksityisyyttä,
itsemääräämisoike
utta ja kehon
koskemattomuutta

Ole kuunteleva, mutta ei tunkeileva.
Usein riittää, että opiskelija saa tietää
keskustelemisen seksuaalisuudesta
olevan sallittua.
Anna oppilaalle lupa puhua ja kysyä.

Ohjaa tarvittaessa vastaanotolle;
terveydenhoitaja, kuraattori,
psykologi, lääkäri,
seksuaalineuvonta/terapia

Pohdi omaa arvomaailmaasi.
Muista
ammatillisuus

Jaa tietoa, reflektoi työtovereidesi
kanssa.
Luota omiin ammatillisiin taitoihisi.
Kirjaa asiat.

Kohtaa oma ja toisen seksuaalisuus.
Hanki koulutusta ja pidä huoli, että saat työnohjausta.
© Bildjuschkin & Ruuhilahti 2010
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Lumme-malli – voimaa seksuaaliseen
kasvuun ja omakohtaiseen pohdintaan
kysymyksiä
 Susanna Ruuhilahti ja Katriina Bildjuschkin
Lumme-mallissa kuvataan lumpeenkukan metaforalla seksuaalisuutta ihmisyyden kehittyvänä ja kasvavana ulottuvuutena. Kuten kukka sulkeutuu
välillä suojautuakseen tai levätäkseen, tulee ihmisenkin välillä, kasvamisen
lisäksi, kääntyä sisäänpäin ja tunnustella omia tuntemuksia ja tutustua uusiin, vanhoihin ja tuttuihinkin asioihin rauhassa. Lumme-mallin tavoitteena
on tarkastella ihmisen seksuaalisuutta ja siihen vaikuttavia tekijöitä. Mallissa korostetaan seksuaalisuutta mahdollisuutena, elämänmyönteisenä voimana ja kauniina osana ihmistä silloin, kun sen moninaisuus ja monisyisyys
huomioidaan. Lumme-malli soveltuu oman itsen ja omien asenteiden sekä
eri kulttuureissa elävien terveiden ja sairaiden ihmisten seksuaalisuuden
pohtimiseen ja ymmärtämiseen.
Seksuaalisuus-sanan ymmärtäminen laajana, kiinteänä ja tärkeänä osana
ihmistä avaa ymmärryksen ihmisen intiimeimpään ja herkimpään alueeseen. Ymmärtämällä seksuaalisuus mahdollisuutena ja luomisvoimana,
voidaan tukea ihmistä näkemään elämän ainutkertaisuus. Ihminen saa
alkunsa kohtaamisen ihmeestä, jossa elämä voi alkaa seksuaalisuudesta.
Elämä on lahja ja seksuaalisuus osa elämää sen alusta kuolemaan asti.
Elämän eteen tuomat muutokset kuten kehityskriisit, sairaudet, kohtaloniskut, ihmissuhdeasiat, rakkaudet ja raskaudet pitävät huolen siitä, että
seksuaalisuus saa ja voi kasvaa ihmisen elämän muutoksissa muovautuen
– välillä enemmän esillä ollen ja välillä taka-alalle häipyen. Rajatilakokemusten (esim. kärsimys, kuolema, suuret elämänmuutokset) voidaan jopa
ajatella saavan ihmisen tietoiseksi omasta ainutlaatuisesta olemassaolostaan (Jaspers 2005).
Lumme-malli korostaa ihmisen ykseyttä kaikkien osiensa kanssa. Ilman
yhtä ei ole toistakaan, ja ykseydessä ihminen on enemmän kuin osiensa
summa. Kaiken ollessa läsnä toteutuu ihmisyys, jossa seksuaalisuus avautuu ansaitsemallaan tavalla. Lumme-malli tarkastelee siis seksuaalisuutta
ja siihen liittyviä osia, ei seksiä.
Seksuaalisuus-käsitteen määrittelytapa on sidoksissa historialliseen aikaan
ja paikkaan sekä kulttuuriin, jossa ihminen elää. Seksuaalisuus on muuttuvaa jo sosiaalisen tarinavarantomme takia. Seksuaalisuudesta tuotetaan
uusia tarinoita kaiken aikaa esimerkiksi vuorovaikutuksessa ja median välityksellä. Osa tarinoista unohtuu nopeasti, osa siirtyy ihmisten omiksi tarinoiksi. Siksi aika ajoin on tärkeää pysähtyä itsensä äärelle ja tarkastella
omia ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.
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Kasvu ihmisenä, omaleimaisena persoonana, on ihmistyön ammatillinen
pohja. Voidakseen tehdä työtä ihmisten parissa ammattitaitoisesti, vaaditaan tervettä minäkäsitystä, vahvaa itsetuntoa, itseohjautuvuutta, vastuuntuntoa, luovuutta ja innovatiivisuutta. Tätä työtä tehdään sisäisten
tarinoiden ja reflektoinnin keinoin.
Vuorovaikutussuhteissa välitämme toinen toisellemme tietoja ja taitoja, joita pidetään arvokkaina ja oppimisen arvoisina. Yksikään opetus tai
kohtaaminen ei kuitenkaan uusinna perinteitä suoraan, vaan arvotamme
asioita uudelleen omien arvotustemme mukaisesti. Tästä asiasta on tärkeää olla tietoinen, kun tekee ihmissuhdetyötä ammatikseen.
Mallissa avautuu maailma, jollaisena mallin kehittelijät ymmärtävät seksuaalisuuden, seksion ja näihin olennaisesti liittyvät asiat. Lumme-metafora
mahdollistaa tarinallisuutensa ansiosta erilaisen ymmärryksen kuin teoreettinen teksti. Metafora synnyttää mielissä tarinoita. Tarinat ovat ajatteluun, tietämiseen ja ymmärtämiseen liittyviä perusvälineitä.
Kasvaminen ja oppiminen ovat aina jollain tapaa yksilöllisten ja yhteisöllisten tarinoiden konstruointia ja uudelleenkonstruointia. Kun ihminen
pysähtyy pohtimaan itseään, omia arvojaan, asenteitaan, ajatuksiaan ja
tunteitaan, voidaan ajatella, että hän rakentaa itselleen sisäistä tarinaa,
joka syntyy mielensisäisistä prosesseista. Tarinaa rakentamalla ihminen
tulkitsee omaa elämäänsä tarinallisten merkitysten kautta. Kertoessaan
tarinaansa ihminen saa aikaan sosiaalisia vaikutuksia, jakaa kokemuksiaan
ja saa kenties ajatuksilleen sosiaalista vahvistusta. Tarinankerronta tarjoaa
tilaa myös reflektoinnille.
Lumme-mallin tavoitteena on syventää oman seksuaalisuuden ja siihen liittyvien asioiden pohtimista ja tätä kautta edistää ja vahvistaa hyvinvointia
ja ammatillista osaamista. Tavoitteena on lisätä joustavuutta ja kannustaa
luovuuteen, uskallukseen motivoida läheisiä tai asiakkaita myönteisellä
vahvistamisella. Oman itsen tunteminen kasvattaa jokaisen erilaisuuden
hyväksyntää, huolenpitoa, sydämellisyyttä, rakkautta, kunnioitusta ja huumoria. Kun ihmisellä on mahdollisuus edellä mainittuihin asioihin, uskaltaa
hän ottaa riskejä ja tehdä virheitä niin henkilökohtaisessa elämässään kuin
myös ammatillisestikin.
Arjen kokemukset, lisääntyvä tieto ja hiljaisen viisauden kasvu aiheuttavat
sen, että malli muuntuu ja muovautuu. Eri ihmisten käsissä malli syntyy
uudestaan erilaiseksi ja ainutkertaiseksi lumpeeksi, ja niin on tarkoituskin.
Kätilöinä olemme synnyttäneet mallin ja toivomme sen kasvavan ja kannustavan kasvuun.
Mallissa vesi edustaa jokaisen ihmisen elämän raja-aitoja – asioita, tilanteita – joita ei voi muuttaa. Vesi kuvastaa myös ihmisen elämänkulkua tehden
menneisyyden, nykyisyyden ja tulevaisuuden tärkeiksi aspekteiksi ihmisen
seksuaalisuutta ja siihen liittyviä asioita pohdittaessa. Ihmisen elämään
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kuuluu erilaisia kehityskulkuja ja – tehtäviä, joiden kohtaaminen haastaa
seksuaalisuuttakin muutokseen. Kuvassa tätä kuvaavat lumpeen alaterälehdet.
Kukan juuret kuvastavat ihmiskäsitystä ja arvoja. Ne ovat pohja sille, millaisena seksuaalisuus näyttäytyy ja mitä siihen katsotaan kuuluvan. Mallin
ihmiskäsitys on fyysis-psyykkissosiaalis-henkinen.
Seksuaalisuuden tukipilarit, joita kukan juuret ja varret kuvaavat, ovat terveys, (varhainen) vuorovaikutus, kokemus arvokkuudesta ja hyväksytyksi
tulemisesta sekä ihmisen itsensä kokema sukupuoli.
Sukupuoli on tekijä, joka määrittää meitä keskeisenä elementtinä kaiken
aikaa, vaikka sen merkitystä seksuaalisuudelle yksilötasolla pysähdytään
harvoin miettimään. Mallissa juurien ja varren kautta näkyväksi tuleva
seksuaalisuus ilmentyy yksilöissä ja yhteisöissä ainakin fyysisellä, anatomisella, geneettisellä, psyykkisellä, sosiaalisella, kulttuurisella ja henkisellä
osa-alueella rakentaen jokaisen seksuaalisuutta ainutkertaiseksi unohtamatta ihmisen elämänkulun vaikutusta ihmisen kokemuksiin ja ajatuksiin.
Seksuaalisuutta ja sen ilmenemistä kannattelevat kukan vihreät lehdet:
rakkaus, universaalit hyveet, seksuaalikasvatus ja persoonallisuuden geneettiset piirteet.
Seksuaalisuuden olemus tiivistyy kukan keskustaan – ihmisyyteen. Seksuaalisuus on ihmisyyteen kuuluva suuri ja vahva ominaisuus, josta osa jää
sanoittamattomalle, kenties tiedostamattomallekin, tasolle. Se on kuin ihmisen hiljaista tietoa historiasta, olemassa olosta ja dialogisuudesta itsen
ja maailman välillä.
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Kysymyksiä seksuaaliseen kasvuun
Juuret

Mistä sukusi tulee?
Mitä sinua ennen on ajateltu seksuaalisuudesta?
Miten siitä on sinulle viestitetty?
Millainen on ihmiskäsityksesi?
Millaisia arvoja seksuaalisuuteen sinulla liittyy?
Miten nämä arvot toteutuvat elämässäsi?

Varsi

Koetko olevasi turvassa ja rakastettu?
Voitko kokea itsesi riittävän terveeksi?
Koetko eläväsi oikeanlaisessa kehossa siten,
kuin itsestäsi parhaalta tuntuu?
Millainen merkitys sukupuolellasi on sinulle?
Millä tavoin sukupuolesi näkyy?
Millaisena koet sukupuolesi?
Miten ilmaiset tunteitasi?

Vihreät lehdet
Rakkaus

Millaista rakkautta kaipaat?
Millaista rakkautta saat?
Millaista rakkautta haluat jakaa?
Ketä ja mitä rakastat?
Millaisia ajatuksia pedagoginen rakkaus sinussa herättää?
Millaisia tunteita rakkauteen liittyy?
Missä kehosi osassa rakkauden tunnet?
Miten ilmaiset rakkautta?
Mitä rakkaus on?

Hyveet

Onko hyveillä sijaa elämässäsi?
Miten kukin hyve elämässäni näkyy?
Miten voisit edistää hyveiden osuutta työssäsi, elämässäsi?
Millaisena seksuaalisuus näyttäytyy hyveiden läpi katsottuna?

Persoonallisuuden piirteet

Millainen merkitys persoonallisuuden piirteillä on ihmisen
seksuaalisuudelle?
Millaisia piirteitä sinussa on?
Miten huomioit erilaisilla piirteillä varustetut ihmiset
työssäsi, lähipiirissäsi?
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Kasvatus

Tarvitaanko seksuaalikasvatusta?
Millaisia asioita seksuaalikasvatuksen tulisi käsitellä?
Ketä seksuaalikasvatetaan?
Miten sinä kasvatat?
Sallitko itsesi kasvaa kasvattamisen ohella?

Kehitystehtävät

Millaisia muistoja, ajatuksia ja tunteita sinulla on
eri ikävaiheista ja seksuaalisuudesta?
Miten seksuaalisuutesi on muuttunut?
Millaisia hyviä ja huonoja kokemuksia sinulla on seksuaalisuudesta?
Ovatko kokemuksesi vaikuttaneet
käsityksiisi seksuaalisuudesta? Miten?
Millaisina näet eri kehitysvaiheissa olevien ihmisten seksuaalisuuden?

Terälehdet
fyysinen seksuaalisuus

Millainen kehosi on? Mikä on suhteesi omaan kehoosi?
Millaisesta kosketuksesta pidät?
Mitä seksuaalista on kehossasi?
Miltä ja missä seksuaalinen nautinto, mielihyvä tuntuvat?
Mihin kehossasi ei saa koskea?
Onko sinun helppoa edellyttää oikeutta koskemattomuuteen?
Miten seksuaalisuus näyttäytyy ja ilmenee kehossa?

psyykkinen, sosiaalinen, kulttuurinen seksuaalisuus

Millaisia tunteita seksuaalisuus sinussa herättää?
Miltä seksuaalisuus ja siihen liittyvät asiat tuntuvat?
Millaisia olettamuksia sinulla on seksuaalisuuden suhteen?
Millaisia asioita olet oppinut seksuaalisuuteen liittyvän?
Millaisia stereotypioita yhteiskunnassasi on?
Edistävätkö ne ihmisten hyvinvointia vai eivät?
Oletko pohtinut omaa seksuaalista suuntautumistasi?
Kunnioitatko toisten oikeutta koskemattomuuteen?
Miten erilaiset tunteet ja ajatukset seksuaalisuuteen liittyen
vaikuttavat elämääsi tai muiden elämään?
Miten eri kulttuurit suhtautuvat seksuaalisuuteen?
Millaisia merkityksiä seksuaalisuudelle niissä annetaan?

henkinen seksuaalisuus

Millaisia mielikuvia seksuaalisuus sinussa herättää?
Kulkiessasi luonnossa tai kaupungissa oletko tullut katsoneeksi
maisemaa seksuaalisuuden kautta ja miettinyt,
miten kaikkialla seksuaalisuus on läsnä?
Millaista luovuutta sinussa on?

35

Mitä on seksuaalinen luovuus?
Mitä tarkoittaa vastuu seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa
henkilökohtaisella tasolla?
Entä työssäsi – miten seksuaalisuus ja vastuu kuuluvat yhteen?
Milloin nauroit seksuaalisuudelle viimeksi?
Iloitsetko seksuaalisuudestasi?
Saako seksuaalisuudelle nauraa?
Millainen moraali ohjaa seksuaalisuuttasi?

Ihmisyys

Mikä tarkoitus seksuaalisuudellasi on?
Millaisilla arvoilla seksuaalisuuttasi toteutat?
Mitä ajatuksia ihmisyys sinussa herättää?
Millainen on sinun ytimesi? Mitä sinne kuuluu?

Vesi
Menneisyys

Millaisia asioita sinulle tulee mieleen seksuaalisuuden
menneisyydestä historiallisesti?
Mitä merkitystä näillä on tähän hetkeen?
Millaisia merkkipaaluja sinulla on omassa seksuaalisuudessasi?
Miten ne vaikuttavat nykyisyyteesi?

Nykyisyys

Mitä nyt on meneillään?
Mikä on ajatuksesi, tuntemukseni seksuaalisuudesta nyt?
Mitä näen menneisyydessä? Mitä olen saanut oppia seksuaalisuudesta?
Mitä näen tulevaisuudessa?
Millaista seksuaalisuutta kohti suuntaan itseni?
Uskallatko elää nykyisyydessä? Elätkö tässä ja nyt?

Tulevaisuus

Mitä tulevaisuudessa haluan?
Millaisia vaikutuksia nykyisyyden valinnoillani on tulevaan?
Miten elän tästä eteenpäin?

Muutokset

Miten reagoin?
Voisinko muuttaa suhtautumistani muutokseen?
Mitä hyvää muutoksessa on?
Millaisia merkityksiä muutos tuottaa seksuaalisuudelle?
Mitä ajattelen luopumisesta?
Miten muutokset ovat vaikuttaneet seksuaalisuuteesi?
Millaisia muutoksia kohtaat työssäsi?
Millaista tukea kaipaat muutosten keskellä seksuaalisuuttasi ajatellen?
Voisitko tukea jotakuta muutoksen keskellä?
Missä huoneessa sinä muutoksissa viihdyt?
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kompassi

Piirrä tai maalaa seksuaalisuutesi kartta.
Miten suuntaat kulkuasi kartalla omassa itsessäsi?
Entä toisia kohdatessa?
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HYVINVOINTI
Seksuaalinen hyvinvointi on merkittävä tekijä ihmisenyleisen hyvinvoinnin kannalta. Tutkimus on osoittanut, että
sekä parisuhde että riittävän hyväksi koettu seksuaalisuus
ja seksi saavat ihmisen voimaan paremmin. Seksuaalinen
hyvinvointi ei tarkoita sitä, että ihminen olisi täydellisen
terve. Oman seksuaalisen hyvinvointinsa voi kokea erinomaiseksi, vaikka sairastaisi jotain pitkäaikaissairautta.
Olennainen osa seksuaalista hyvinvointia on se, että ihminen voi elää oman kokemuksensa arvojensa ja ihmiskäsityksensä mukaista elämää kunnioittaen omia ja toisten
ihmisten seksuaalioikeuksia. Seksuaalista hyvinvointi ja erityisesti seksuaaliterveyttä mitataan usein niin kutsuttujen
negatiivisten indikaattoreiden avulla. Olisi kuitenkin hyvä
alkaa pohtia miten negatiivislähtöisestä ajattelusta voitaisiin siirtyä positiivislähtöiseen ajatteluun. Seksuaalikasvatuksen runko pitäisi rakentaa seksuaalisuutta tukevien ja
hyvinvointia lisäävien asioiden varaan. Ehkäisyn sijaan tai
ainakin rinnalle pitää saada puhetta edistämisestä ja hyvän
vahvistamisesta.
 Selkenevää! hankkeessa seksuaalisuus määritellään
seuraavasti:
Seksuaalisuus on ihmisen kokemusta omasta ihmisyydestään
sekä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden suhdetta toisiinsa.
Luovuus, motivaatio ja seksuaalinen halu mahdollistavat eroottiset kokemukset mielessä ja kehossa itsen ja toisen kanssa.  
Parhaimmillaan nämä kokemukset yhtyvät niin, että paikka ja
aika menettävät merkityksensä. Kyky heittäytyä seksuaaliseen
haluun tuottaa mielihyvää ja nautintoa. Seksuaalisuuden ydinseksio - on ihmisen kokemusta omasta olemisesta erottamattomana osana kosmista olevaisuutta.
Kokeminen, omien tunteiden ja ajatusten ajattelu on tärkeää
oman seksuaalisen hyvinvoinnin löytämiseksi ja vahvistamiseksi.
Seksuaalisen hyvinvoinnin kannalta on tärkeää, että ihmisellä on
aikaa pohtia asioita kiireettömästi ja kuulostella omia tuntemuksiaan.
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Jokainen ihminen itse tietää parhaiten, mikä on hänelle
hyvää ja sopivaa. Ulkoapäin ei toisen hyvää voi määritellä tai ohjeistaa. Seksuaalista hyvinvointia tukevaan seksuaaliopetukseen kuuluu tietysti myös riskeistä puhuminen
mutta lähestymiskulma on seksuaaliterveyden edistäminen, hyvän ja osaamisen huomaaminen. Seksuaalista hyvinvointia tukeva puhe on aina dialogista, tasa-arvoista ja
kuulijoita kunnioittavaa.
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Seksuaalinen hyvinvointi

 Susanna Ruuhilahti, Sari Näre, Katriina Bildjuschkin

Aluksi
Selkenevää! -hankkeella on ollut yhtenä tavoitteenaan selvittää seksuaalisen hyvinvoinnin indikaattoreita toisen asteen opiskelijoiden seksuaalisen
hyvinvoinnin vahvistamiseksi. Havaintojen pohjalta voidaan myös kehittää
seksuaalikasvatusta. Selvittääkseen seksuaaliseen hyvinvointiin liittyvää
tematiikkaa Selkenevää! -hanke on tehnyt internet-kyselyn sekä lomakekyselyn toisen asteen ammattiopiskelijoille. Nuorilta on tiedusteltu seksuaalikasvatuksen sisältötoiveita sekä sitä, mitä he ajattelevat seksuaalisuuden
olevan.
Selkenevää! -hanke on myös tehnyt vaikuttavuustutkimuksen omista täydennyskoulutuksistaan, joissa näihin osallistuneet ammattilaiset ovat arvioineet koulutuksen merkitystä vuosi koulutuksen päättymisen jälkeen
(ks. artikkeli Selkenevää! Seksuaalikasvatus näkyväksi - tutkimus 2012 tästä
kirjasta).
Seksuaalisen hyvinvoinnin kannalta merkittävien tekijöiden selvittämiseksi
Selkenevää! -hanke loi 60 kysymyksen tutkimuskaavakkeen, jonka avulla
pyrittiin selvittämään seksuaaliseen hyvinvointiin vaikuttavia asioita. Kysymysten avulla on selvitetty mm. vastaajan perhetaustaa, seurustelusuhteita, seksikokemuksia ja seksuaalikasvatusta.
Alustavien tulosten mukaan tärkeimmät seksuaalisen hyvinvoinnin tekijät ovat luottamus ja turvallisuus. Luottamuksen kokemus näyttääkin
olevan positiivinen voimavara seksuaalisessa hyvinvoinnissa. Myönteiset
kokemukset itsestä, muista ja yhteiskunnasta vaikuttavat seksuaalisen
hyvinvoinnin kokemukseen. Keskustelua mahdollistava, voimauttava ja dialoginen seksuaalikasvatus näyttää ainakin alustavasti vaikuttavan myönteisesti seksuaalisen hyvinvoinnin kokemukseen.
Seksuaalisuus-sanaa koskevien käsitysten selvittämiseksi pyydettiin 61
nuorta kuvaamaan tuota käsitettä. Pojiksi vastaajista itsensä nimesi 33 ja
tytöiksi 28. Nämä nuoret olivat yhdeksäsluokkalaisia, kun kysely suoritettiin vuonna 2011. (Ruuhilahti, Bildjuschkin, 2011). Tämän avulla koetettiin
selvittää, millaisia asioita ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville tulisi
opettaa ja millaisia asioita heidän voitaisiin ainakin periaatteessa ajatella
käsitelleen peruskouluaikanaan.
Vastaajista 24 piti seksuaalisuutta vaikeana tai laajana asiana määritettäväksi. Lopuista vastaajista melko monesta (17 vastaajaa) seksuaalisuudella oli suuresti kytköksiä seksuaaliseen kiinnostukseen, joka kohdentuu
toiseen ihmiseen haluna, intohimona, seksinä, panona tai seksikkyytenä.
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Seitsemälle vastaajalle seksuaalisuus merkitsi seksuaalista suuntautumista. Neljälle seksuaalisuus oli sukuelimiä ja kolmelle se tarkoitti toista
sukupuolta kuin vastaaja itse oli. Kahdelle vastaajista (nimesivät itsensä
pojiksi) seksuaalisuus oli rakkautta, hellyyttä ja toisesta ihmisestä välittämistä. Yksi pojaksi itsensä määrittänyt kuvasi seksuaalisuutta seuraavasti:
”Seksuaalisuus on sukupuoliin liittyviä asioita ja toimintoja. Se on suhteita
muihin ihmisiin ja käsittää myös eri seksuaaliryhmät.”
Mielenkiintoista määritelmissä onkin se, millaista opetusta seksuaalisuudesta näiden vastaajien voidaan olettaa opetussuunnitelman mukaisesti
koulussansa saaneen. Kyselyyn vastanneilla nuorilla on kahdeksannella
luokalla ollut seksuaaliopetusta terveystiedossa, kuten myös seitsemännellä luokalla. Oppilaiden vastausten valossa voisi ainakin leikitellä ajatuksella, ettei seksuaalisuutta ole opetuksessa määritelty sen kummemmin.
Ainakin oppilaiden vastauksien valossa opetuksessa voisi arvella käsitellyn
seksiin liittyvää tematiikkaa, sukupuolielimiä ja seksuaalista suuntautumista. Näin ajateltuna seksuaalisuus on oikeastaan kenties jäänyt lähes kokonaan vaille käsittelyä.

Aineisto
Hankkeen pilottikyselyn aineisto koostui kahdesta osasta. Kahdessa toisen asteen ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelevat nuoret vastasivat
pilottikyselyyn. Tähän koulukyselyyn vastasi 25 opiskelijaa, joista 60% tyttöjä (n=15) ja 36% poikia (n=9) - yksi opiskelija ei määritellyt itseään nais- tai
miespuoliseksi. Jokainen koulukyselyyn vastannut osallistui myös Selkenevää! -hankkeen seksuaalikasvatusprosessiin.
Seksuaalikasvatusprosessi oli kestoltaan vähintään 30 tuntia ja opetuskokonaisuus muodostui nuorten esittämistä toiveista ja tarpeista, joita heillä
oli seksuaalikasvatuksen suhteen. Opiskelijoiden toiveita teemojen osalta
selvitettiin Nektaria ry:n luomalla Kihinä-kaavakkeella (ks. www.nektaria.fi
- materiaalit). Opiskelijoiden Kihinä -kaavakkeessa esittämien toiveiden ja
tarinoiden avulla laadittiin opetuksellinen kokonaisuus, jonka tavoitteena
oli herättää nuorissa omakohtaista pohdintaa seksuaali- ja sukupuolikysymyksiin liittyen. Näihin nuoriin kohdistuneen seksuaalikasvatuksen tavoitteena oli vahvistaa nuoren itsetuntoa ja –arvostusta, lisätä tietoja ja taitoja
seksuaaliteemoista sekä mahdollistaa kriittistä pohdintaa normatiivisista
käytänteistä sekä haastaa yhteiskunnassamme normaaliksi ajateltuja käsityksiä seksuaalisuudesta .
Seksuaalikasvatuksen keinoin haluttiin myös lisätä nuorten tietoja auttavista tahoista sekä madaltaa kynnystä hakeutua tarvittaessa tuen piiriin.
Seksuaalikasvatuksen pohjana toimi ihmiskäsitys, jossa ihminen nähdään
fyysis-psyykkis-sosiaalis-henkisenä kokonaisuutena. (Ruuhilahti, Bildjuschkin, 2011). Seksuaalisuus puolestaan määrittyy Lumme-mallin mukaisella
tavalla, jonka hankkeen työntekijät ovat luoneet (Ruuhilahti, Bildjuschkin,
2010).

41

Hyvinvointi-indikaattoreiden hahmotteluun käytettiin apuna myös vuoden
2011 kouluterveyskyselyä (n = 41015) ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelleiden osalta sekä internetissä toteutettua webropol - kyselyä, joka koostui
35 kysymyksestä (ks. Bildjuschkin & Ruuhilahti 2010). Hyvinvointi-indikaattoreita koskevan koulukyselymme kyselykaavake selvitti mm. vastaajan
kokemuksia ja ajatuksia ihmissuhteistaan, seksuaalisuudestaan, seksistä ja
seksuaalisesta hyvinvoinnistaan kokemuksellisesta näkökulmasta. Webropol -kyselyyn vastasi 134 vastaajaa: 91 naista, 34 miestä ja 9 muuta, joista
kaikista 56 oli alle 30 -vuotiaita (ns. nettikysely).

Tuloksia
Ihmissuhteet
Nettikyselyyn vastanneista itsensä seksuaalisesti hyvinvoiviksi kokevista
vain prosentti arveli, ettei heitä rakastaisi kukaan. Ei-hyvinvoiviksi itsensä
kokevista 10% koki, ettei rakastanut ketään ja 5% ettei ollut rakastettu. Tästä ryhmästä 10% myös katsoi, ettei ole tärkeää olla rakastettu, kun taas
hyvinvoivien ryhmästä kukaan ei vastannut näin.
Rakkauden antaminen oli hyvinvoivien keskuudessa yli 90%:n luokkaa, naisilla se oli lähes 98%.
Koulukyselyyn vastanneet kokivat olevansa melko onnellisia, sillä keskiarvo onnellisuuden kokemuksessa asteikolla 1-5 oli 4,14 - 4,20. Koulukyselyymme vastanneista 8% ei ollut kokenut seurustelua, ja muutaman kerran
seurustelleita oli 56%. Seurustelukumppaneiden määrän kasvu vaikuttaa
vähentävän seksuaalisen hyvinvoinnin ja onnellisuuden kokemusta, sillä
runsaimmin seurustelusuhteita kokeneilla onnellisuuden aste oli pienempi
kuin vähemmän seurustelusuhteita omaavilla. Tämän taustalla saattaa olla
se, että enemmän seurustelleet ovat joutuneet kokemaan luottamuksen
menettämistä ja pettymyksiä seurustelussa. Niin koulu- kuin nettikyselyssämme tuen ja turvan saaminen ihmissuhteissa oli selkeimmin yhteydessä
seksuaaliseen hyvinvointiin. Kolme neljäsosaa koulukyselyn naisista koki
ihmissuhteensa turvallisina, mikä oli samaten yleisempää kuin miehillä.
Turvallisuusnäkökulmasta käsin on totuttu ajattelemaan, että ihmissuhteissaan pojat ovat turvassa, kun taas tytöt ovat riskialttiita väkivaltaiselle
kohtelulle.
Nettikyselyssä kaikki, jotka kokivat olevansa seksuaalisesti hyvinvoivia,
katsoivat ihmissuhteiden tuottavan heille iloa. Myös riittävä läheisyyden
kokeminen on kokemuksellisen hyvinvoinnin osalta merkityksellistä, sillä
seksuaalisesti hyvinvoivista 80% koki saaneensa riittävästi läheisyyttä ihmissuhteissaan, kun taas itsensä ei-hyvinvoiviksi kokevista 65% kärsi läheisyyden puutteesta. Seksuaalisesti hyvinvoivista 83% ilmoitti osoittavansa
itse läheisyyttä läheisilleen siinä missä seksuaalisesti ei-hyvinvoivista puolet teki näin. Läheisyyden jakaminen vahvistanee luottamusta suhteessa
itseen, omaan arvokkuuteen ja muihin ihmisiin. Näin ollen mahdollisuus
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läheisyyteen ja intiimiyteen kasvattaa niin seksuaalista kuin ylipäänsäkin
emotionaalista ja henkistä hyvinvointia.
Nettikyselyssämme seksuaalisesta hyvinvoinnista paitsi jääville näytti olevan vaikeaa puhua intiimeistä asioista kumppaninsa kanssa. Heistä ainakin jossain määrin vaikeaksi sen koki 60%. Varsinkin seksuaalifantasioita oli
vaikea jakaa: heistä 11% kertoi pystyvänsä jakamaan fantasioita kumppanin kanssa, kun taas puolet hyvinvoivista koki näin. Itsensä seksuaalisesti
ei-hyvinvoiviksi kokeneista vain 10% koki voivansa luottaa ihmisiin. Tästä
ryhmästä kukaan ei myöskään kokenut oloaan muutenkaan hyvinvoivaksi. Mikäli ihminen ei voi kokea voivansa luottaa kumppaniinsa ja olevansa
ajatustensa ja tuntemustensa kanssa turvassa tämän kanssa, ei intiimien
ajatusten jakaminen kumppanin kanssa ole helppoa. Samoin vähäinen itsearvostus ja kokemus häpeästä saattavat estää intiimeistä asioista keskustelua.

Seksi
Koulukyselymme ryhmässä 12% ei ollut vielä harrastanut seksiä, mikä tarkoittaa, että 88%:lla vastaajia oli seksikokemuksia. Lähes puolet heistä
oli harjoittanut sitä yli 30 kertaa. Selkenevää! –hankkeen seksuaalikasvatusprosessiin osallistuneiden ja kyselyyn vastanneiden osalta seksiä harrastaneiden osuus on huomattavasti suurempi kuin valtakunnalliseen
kouluterveyskyselyyn vastanneiden. Kouluterveyskyselyyn vastanneista
ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevista pojista 42% ja tytöistä 29% ei ollut ollut yhdynnässä. Pojista runsas kolmasosa oli ollut vähintään 10 kertaa
yhdynnässä ja tytöistä melkein kaksi kertaa useampi. Pojista viidesosalla ja
tytöistä neljäsosalla oli ollut vähintään viisi kumppania.
Koulukyselyymme vastanneiden ryhmässä kaksi kolmasosaa vastaajista
oli sitä mieltä, että heillä meni seksissä vähintään yhtä hyvin tai paremmin
kuin muilla. Seksiä harrastaneista naisista suurin osa koki seksuaalista mielihyvää usein, kun taas koulukyselyn miehistä vain alle puolet koki seksuaalista mielihyvää usein. Naiset kokivat myös tunnetasolla tyytyväisyyttä
kaksi kertaa useammin kuin miehet. Nämä vastaukset ovat osin yllättäviä:
yleisesti on totuttu ajattelemaan, että pojat ja miehet nauttisivat seksistä
enemmän kuin tytöt ja naiset. Myös aikuisten naisten seksiongelmista ja
seksuaalisesta haluttomuudesta puhutaan paljon enemmän kuin miesten.
Tosin otos pilottikyselyssä on niin pieni, ettei se ole yleistettävissä. Tämä
kuitenkin herättää jatkotutkimuksia ajatellen mielenkiintoisen kysymyksen siitä, kuinka poikien tunnekokemusta voitaisiin tukea siten, että he voisivat kokea seksissä syvempää mielihyvää ja emotionaalista tyytyväisyyttä.
Eroottisen intohimon kokemus naisilla oli lähes yhtä yleistä kuin turvallisuuden kokemus, kun miehistä vain joka kymmenes koki eroottista intohimoa. Nämä erot johtunevat ainakin osittain siitä, että vastanneiden miesten kokeneisuus seksissä ja seurustelusuhteissa oli naisia vähäisempää. On
mielenkiintoista huomata, että koulukyselyyn vastanneiden miesten kokema eroottinen intohimo oli melko vähäistä verrattuna naisiin.
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Satunnaisia seksisuhteita harrastaneet eivät olleet koulukyselyn mukaan
yhtä onnellisia kuin muut. Nettikyselyssämme, jossa vastaajina olivat aikuiset, enemmän seksiä harrastavat kokivat itsensä seksuaalisesti parempivointisiksi. Seksuaalisesti itsensä huonovointisina pitävistä vain 5% koki
voivansa harrastaa toivomaansa seksiä ja 16% koki nauttivansa seksistä.
Näistä myös vain joka viides koki seksuaalisuutensa positiivisena asiana.
Koulukyselyssämme tunneyhteys oli yhtä tärkeää kuin seksi alle puolelle
vastanneista ja runsaalle kolmasosalle se oli seksiä tärkeämpää. Vain muutama koki seksin tärkeämmäksi kuin tunneyhteyden. Tämäkin havainto tukee luottamuksen tärkeää merkitystä seksuaalisessa hyvinvoinnissa.

Pohdintaa
Näreen (2005) mukaan sosiaalinen pääoma pohjautuu emotionaaliselle
pääomalle, jonka ytimessä ovat kiintymyssuhteet. Kiintymyssuhteet rakentuvat varhaisessa vuorovaikutuksessa (Bowlby 1973) ja läpi elämän
muovautuvissa objektisuhteissa (Fairbairn 1952). Näissä vuorovaikutussuhteissa syntyy myös luottamusta ja tapamme luottaa tai olla luottamatta. Niillä on siten vaikutuksensa myös eroottisen pääoman (ks. Kontula
2012) rakentumiseen ja sitä kautta seksuaaliseen hyvinvointiin.
Ihmissuhteissa luottamukseen sisältyy aina riski sen menettämisestä ja
luottamuksen kääntöpuolena onkin haavoittuvuus ja riippuvuus (Näre
2005). Robert D. Putnamin (2000) mukaan luottamus, sosiaaliset verkostot ja normit rakentavat sosiaalista pääomaa. Kun ihmiset ottavat toiminnassaan muut paremmin huomioon, sosiaalinen pääoma edistää ihmisten
hyvinvointia ja elämänlaatua. Samoin ihmisen kyky joustavuuteen on tärkeä tekijä hyvinvoinnille.
Pia Suvivuo puolestaan on kartoittanut 9-luokkalaisten suomalaistyttöjen
itsehallintaa seksuaalisesti latautuneissa tilanteissa ja havainnut heillä olevan taitoja hallita näitä tilanteita sekä toteuttaa niissä omia intressejään.
Hyvä itsetunto, sisältäpäin ohjautuvuus ja monipuoliset neuvottelutaidot
edesauttavat tyttöjen kykyä arvioida tilanteita. Sen sijaan tunnepainotteiset seksuaaliset käsikirjoitukset, kuten romanttisuuden tai intohimon korostuminen, haittaavat tilanteiden hallintaa. (Suvivuo 2011.)
Hyvissä ja nautinnollisissa seksikokemuksissakin luottamuksella näyttää
olevan merkitystä Selkenevää! -hankkeen pilottikyselyn mukaan.
Internet - kyselyn vastauksia analysoitaessa kävi ilmi, että seksissä, joka
vahvistaa kokemusta seksuaalisesta hyvinvoinnista, olennaisia elementtejä olivat vastavuoroisuus, hyväksyntä ja luottamus nautinnon ja yhteyden kokemuksen rinnalla. Myös kanadalaisten ”huippuseksi”kokemuksia
käsittelevässä tutkimuksessa luottamus nousi keskeiseen asemaan (Kleinpatz & co, 2009). Tämän tutkimuksen mukaan seksitilanteessa läsnä oleminen, aitous, avoimuus, intimiteetti sekä yhteys omiin tunteisiin ja transsen

44

denssiin mahdollistavat nautinnollisia seksikokemuksia. Myös koulukysely
aineistoissamme samat elementit seksuaalisen mielihyvän lähteinä tulivat
esiin.
Koulukyselymme antaa viitteitä siihen, että seksuaalikasvatuksella voidaan
vahvistaa oppilaiden itsetuntoa ja sitä kautta seksuaalista hyvinvointia.
Myös luottamuksen kokemus on seksuaalisen hyvinvoinnin lähde, joten
seksuaalisuutemme haavoittaminen voi luoda esteitä kyvyllemme nauttia.
Luottamus luo yhteyttä, välittämistä, kunnioitusta. Se sitoo tunteemme
ja ruumiimme tuntemaan itsemme kokonaisemmiksi. Vapaus kuvitella on
seksuaalisen voiman ja itsetunnon lähde.
Lumme -mallin kokonaisvaltaisella seksuaalikasvatuskonseptilla, dialogisella prosessilla - tarpeiden, halujen, tunteiden ja arvojen selkiyttämisellä,
rajojen ja neuvottelun harjoittamisella – voitaneen omalta osaltaan edistää nuorten seksuaalista itsetuntoa ja hyvinvointia. (Ruuhilahti, 2011)
Selkenevää! –hankkeessa on ilmennyt, että varsinkin luottamus ja turvallisuuden tunne ovat olennaisia hyvinvoinnin ehtoja. Tärkeä on myös kokea
itsensä rakastetuksi, hyväksytyksi ja arvostetuksi, jotta voi tuntea seksuaalisen mielihyvän edellyttämää yhteyttä toiseen. Mielenkiintoinen havainto
koulukyselyyn vastanneiden osalta oli, että porno seksuaalikasvatuksen
lähteenä on yhteydessä vähempään onnellisuuden kokemukseen.
Jotta seksuaalikasvatuksella voitaisiin edistää seksuaalista hyvinvointia,
tulee kasvatuksen mahdollistaa itsetunnon ja –arvostuksen vahvistumista. Oma itse löytyy yhdessä toisten kanssa. On tärkeää, että toisen asteen
ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva henkilö voi kokea seksuaalioikeuksiensa kunnioitusta turvallisessa ja keskustelevassa ilmapiirissä, jossa
oman ajatuksen, tuntemuksen tai mielipiteen ääneen sanominen on sallittua, jopa toivottua. Samalla tämä vahvistaa vuorovaikutustaitoja ja mahdollistaa empatiataitojen kasvua. Keskusteluiden myötä voidaan hahmottaa todellisuutta ja kyseenalaistaa siinä olevia normituksia tai arvotuksia.
Erilaiset näkökulmat avaavat ovea ymmärrykseen siitä, että oma mielipide
on vain yksi monien joukossa.
Keskustelut tuovat piilossa olleita näkökulmia ja ilmiöitä näkösälle. Näin
opiskelija saa ulottuvilleen monipuolista tietoa ja eväitä tiedon kriittiseen
arviointiin. Samalla syntyy jokaisen omia, itselle perusteltuja ja hyväksi arvioituja mielipiteitä. (Ruuhilahti, 2011)
Laadukas seksuaalikasvatus opastaa kasvajia tukiverkostojen äärelle, madaltaa kynnystä hakeutua tarvittaessa tuen piiriin ja vahvistaa kasvajien
keskinäistä yhteisöllisyyttä. Kun nuoret saavat kokemusta turvallisesta ja
luottamuksellisesta yhteisöstä, jossa voidaan keskustella intiimeistä asioista yhdessä, vahvistuvat heidän keskustelutaitonsa ja kokemuksensa siitä,
että seksuaalisuuteen liittyvistä asioista voidaan keskustella. Seksistä tulisi
puhua myös nautinnon ja mielihyvän näkökulman kautta.
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Avaamalla keskustelussa opiskelijoiden kanssa ”huippuseksiin” liittyviä
ehtoja ja aihelmia voidaan viitoittaa seksiin maailmoja, jotka ovat omiaan
edistämään seksuaalista turvallisuutta ja omien rajojen asettamisen taitoja. Nähdessään itsensä arvokkaana ja itsemääräämisoikeuden arvoisena
uskaltaa vaalia oikeuttaan omanlaisuuteensa ja tarvittaessa koskemattomuuteensa. Kun on pohtinut seksiä sen mielihyvää ja nautintoa tuottavien
elementtien kautta, syntyy myös uskallusta sanoa kyllä seksille, jota haluaa
kokea. Kun tietää mitä haluaa, tietää myös mitä ei halua ja mitä haluaa kokeilla. ( Ruuhilahti 2012).
Tutkimuksemme mukaan nuoret nauttivat seksistä ja vaikuttavat olevan
kyvykkäitä vaalimaan omaa nautintoaan ja emotionaalista tunnekokemustaan. Ehkä Suvivuon (2011) tutkimat intohimo- ja romantiikkaskriptejä noudattavat tytöt nauttivat seksistä, mutta eivät kykene huolehtimaan syystä
taikka toisesta ehkäisystä, vaikka tietävät sen olevan tärkeää? Tai ehkä juuri nuo tytöt toivovat kokevansa ”Sex and the City” tai harlekiinikirjallisuudesta tuttuja kokemuksia seksistä saadakseen varmistusta sille, että ovat
rakkauden ja läheisyyden arvoisia?
Selkenevää! -hankkeen teettämien kyselyiden valossa erityistä tukea tarvitsevatkin kenties ne nuoret, jotka kokevat seksuaalisen hyvinvointinsa
heikoksi. He tarvitsevat voimaantumista omassa itsessään ja oman arvokkuutensa löytämistä. Näin voidaan hahmottaa nuorten yksilöllisiä ja yhteisiä tarpeita ja keskittää niihin huomiota seksuaalikasvatuksessa. Samalla
voidaan antaa opiskelijoille kokemuksia omasta merkityksestään. Kun
heillä on väliä kasvattajalle ja he tulevat näkyviksi, olemassaololle syntyy
merkitys. (Ks. Ruuhilahti, tässä teoksessa, Ammatillinen ohjaajuus ja seksuaaliteemaiset vertaistukiryhmät)
Koska pilottitutkimuksessa poikien kokemus seksuaalisesta nautinnosta
oli vähäisempää kuin tyttöjen ja pojat kokivat suhteissaan vähemmän turvallisuutta, tulisi näihin kysymyksiin pysähtyä jatkotutkimuksen keinoin.
Millaisia paineita ja kokemuksia yhteiskunnassa vahvasti elävät myytit poikien seksihaluista ja tavasta olla olemassa seksuaalisina olentoina saavat
kasvavissa nuorissa aikaan? Olisimmeko kenties vihdoin valmiita keskustelemaan myös poikien peloista, ulkonäköpaineista, epävarmuuksista ja
seksuaalisesta haluttomuudesta edistääksemme moninaisen seksuaalisuuden kasvua? Voidakseen edistää seksuaalista hyvinvointia seksuaalikasvatuksen tulee olla kauttaaltaan moninaisuuden huomioivaa ja sidoksissa
kasvatukseen osallistuvien nuorten arkeen.
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Mielen hyvinvointia toiselle asteelle

 Elina Korhonen, Ulla Ruuskanen ja Marjo Hannukkala

Johdanto
Ovatko rentous ja tunne-elämykset osana oppimista ja opettamista? Saavatko opiskelijat opiskelusta voimavaroja ja selviytymiskeinoja? Luodaanko oppilaitoksissa hyviä ihmissuhteita? Kokevatko opiskelijat seksuaalisen
kehityksensä turvalliseksi? Löytyykö toisen asteen oppilaitoksista innostusta ja opiskelun iloa?
Hyvinvoinnin edistäminen on Koulutuksen ja tutkimuksen kehittämissuunnitelman 2011-2016 (KESU, OKM) yksi keskeisimmistä kehittämisalueista
oppilaitoskentällä. Kouluterveyskyselyjen ja hyvinvoinnin ja terveyden
edistämisen raporttien (THL, OPH) mukaan hyvinvoinnin edistämiselle on
tarvetta. Myös opetus- ja ohjaushenkilöstön kiinnostus mielen hyvinvoinnin sisällöistä on kasvanut. On todettu, että hyvinvoinnilla on merkitystä
tutkinnon suorittamiseen ja työllistymiseen. Oppilaitoksissa voidaan tukea
ja vahvistaa nuoren mielenterveyttä, kunhan työ tehdään näkyväksi valitsemalla käytännön opetus- ja ohjaustyön menetelmät ja sisällöt opiskelijan
mielenterveyttä tukeviksi. Taustalla on oltava oppilaitosjohdon ja –tason
päätökset ja tuki.
Mielenterveys mahdollistaa monia arkisiakin asioita vaikuttaen näin elämänlaatuun ja kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin. (kuva 1). Mielenterveys
nähdään voimavarana: jota voi oppia ja vahvistaa kuten muitakin taitoja.
Se näkyy ainakin aika ajoin ilmaantuvana elämänilon tunteena, toivon säilyttämisenä ja luottamuksena elämään. Sen avulla kykenemme tunnistamaan tunteita ja hallitsemaan ajoittaista ahdistusta. Sen ansiosta olemme
myös kiinnostuneita oppimaan ja opiskelemaan sekä tunnistamaan omia
arvojamme ja tekemään valintoja niiden pohjalta. Mielenterveys on tässä
mielessä elämän kivijalka, joka tukee arjessa jaksamista.

Mielenterveys eli mielen hyvinvointi (engl. well-being)
on elämäniloa,
toivon säilyttämistä ja luottamusta elämään.



Se on elämäntaitoa,
jota keräämme ja käytämme koko elämämme ajan.
Siihen liittyviä tietoja ja taitoja
voi oppia, opettaa, tukea ja vahvistaa.
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Kuva 1. Mielenterveyden mahdollisuudet. (Hyvinvoiva oppilaitos, 2011.)

Mielenterveyden ulottuvuudet
Mielen hyvinvoinnilla on psyykkinen, fyysinen, sosiaalinen ja henkinen
ulottuvuus (kuva 2). Psyykkisestä terveydestä kertovat muun muassa elämänhallintataitojen, itsetuntemuksen sekä tunnetaitojen kehittyneisyys.
Fyysinen osa-alue sisältää itsestä huolehtimisen esimerkiksi riittävän unen
ja levon sekä ravinnon ja liikunnan osalta. Sosiaaliseen mielenterveyteen
kuuluvat vuorovaikutukselliset taidot. Arvojen ja arvostusten pohtiminen
ja ymmärtäminen sekä katsomukselliset kysymykset kertovat henkisestä
mielenterveydestä.
Mielentervystaitoihin liittyy myös tiedollinen ulottuvuus: ymmärrys ja osaaminen antavat valmiuksia taitojen hyödyntämiseen. Mielenterveystiedot ja
-taidot tukevat myös oman seksuaalisuuden haltuun ottamista ja hyväksymistä. (Hannukkala & Törrönen 2009; Heiskanen, Salonen & Sassi 2006.)
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Mielenterveys ei ole irrallinen käsite, vaan siihen vaikuttavat yhteiskunnan
rakenteet ja resurssit, ympäristön ja kulttuurin arvot sekä ihminen itse
vuorovaikutuksessa toisiin ihmisiin. Esimerkiksi koulutus- ja opiskelumahdollisuudet, asumisen tukeminen ja työelämävalmiudet tukevat nuoren
itsenäistymistä ja oman elämän rakentumista.

Kuva 2. Mielen hyvinvoinnin malli (Hannukkala & Törrönen 2009,
Suomen Mielenterveysseura)



Pähkinä purtavaksi
Mitä mielenterveys sinulle merkitsee?
Miten tuet omaa mielenterveyttäsi?
Mistä saat voimaa omaan elämääsi?
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Mielenterveyden edistäminen oppilaitoksessa
Toisen asteen koulutus sijoittuu usein nuoruuden kehitysvaiheeseen, jonka aikana pohditaan tulevaisuuden ammattia tai jatko-opintoja ja rakennetaan omaa elämää. Erilaiset yhteisöt, oppilaitos mukaan lukien, ovat
nuorelle merkityksellisiä kasvuympäristöjä, joissa hänellä on mahdollisuus
saada tietoja, taitoja, tukea sekä samaistumisen kohteita kodin ulkopuolisilta aikuisilta. Oppilaitoksen aikuiset voivat omalla esimerkillään näyttää
mallia nuorelle: ”Minä, tämän näköisenä ja muotoisena, olen kaikesta huolimatta tyytyväinen itseeni ja elän tavoittelemisen arvoista elämää kaikkine
onnen hetkineen ja surun tunteineen.”   Kehitteillä olevan nuorisotakuun
toteutumisen myötä oppilaitoksen merkitys nuorten mielenterveyden rakentumiselle tulee entistä tärkeämmäksi.

Kuva 3.Hyvinvoiva oppilaitos – mielenterveyden edistämisen sisällöt
toisen asteen oppilaitoksessa. (Hyvinvoiva oppilaitos, 2011.)
Oppilaitoksen toiminnot vaikuttavat mielenterveyteen. Tiedostaessaan
tämän tosiasian oppilaitoksen toimijat voivat valita kumpaan suuntaan
vaikutus johtaa: auttaako oppilaitoksen arki kehittämään hyvää mielenterveyttä vai toimiiko se päinvastoin?
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Erilaisilla oppimisympäristöillä ja -tilanteilla on hyvinvointia tukevia terveysvaikutuksia. Esimerkiksi oppimisen tuomat onnistumisen kokemukset sekä kunnioittava kohtaaminen ja kannustavan palautteen saaminen
vahvistavat opiskelijan itseluottamusta ja mielen hyvinvointia. Mielenterveyttä voidaan edistää opettamalla hyvinvointiin liittyviä taitoja kuten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja selviytymistaitoja sekä tukemalla identiteetin
kehitystä ja vahvistamalla itsetuntemusta. Ryhmäytymisen tukeminen ja
turvallisen ryhmän rakentamisen koko opiskelujen ajan lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta, opiskeluhyvinvointia ja opiskelijoiden sitoutumista opiskeluun. Mielenterveyden ylläpitämiseksi tarvitaan tasapainoa opiskelun ja
vapaa-ajan välillä.
Johdon rooli mielenterveyttä tukevan opiskeluympäristön muodostumisessa on tärkeä. Johtotasolla päätetään oppilaitoksen arvoista ja painopistealueista. Johto mahdollistaa myös henkilöstön koulutuksen mielenterveyden sisällöistä sekä yhteisen työskentelyn niin, että mielen hyvinvoinnin
edistäminen on sisällä oppilaitoksen hyvinvointisuunnitelmassa. Konkreettinen mielen hyvinvointia tukeva työ on kuitenkin koko oppilaitoksen
henkilöstön yhteinen asia ja kaikkien vastuulla.
Hyvinvoivaa oppilaitosta kehitettäessä tulee vaikutusta ja toimintaa arvioida. Mielen hyvinvointi -projektissa (2009-2012) arvioinnin välineenä kehitettiin Anne Konnun luomaa Koulun hyvinvointimallia lisäämällä siihen
mielenterveyden sisältöjä. (kuva 3). Koulun hyvinvointimallissa hyvinvointi
jaetaan koulun olosuhteisiin, sosiaalisiin suhteisiin, itsensä toteuttamisen
mahdollisuuksiin ja terveydentilaan. Malli toimii oppilaitoshyvinvoinnin arvioinnin välineenä jakaen hyvinvoinnin edistämisen tasot oppilaitoksessa
edellä mainittuihin erikseen mitattaviin osiin.

Pähkinä purtavaksi:
Miten mielenterveyden edistäminen konkreettisesti
näkyy oppilaitoksesi arjessa?
Miten tuet turvallisen ryhmän
(hyväksyntä, luottamus, avoimuus, tuen antaminen, sitoutuminen)
rakentumista omissa ryhmissäsi lukuvuoden aikana?
Millainen on mielestäsi roolisi mielenterveyden teemojen
käsittelyssä omassa oppilaitoksessasi?
Miten käsittelet mielenterveyden sisältöjä omasta roolistasi käsin?
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Helmiä opetukseen
– vinkkejä mielenterveystaitojen opettamiseen
Mielen hyvinvointi -projektissa (2009-2012) kehitetyn Hyvinvoiva oppilaitos
–aineiston konkreettisia harjoitteita mielenterveyssisältöjen käsittelyyn
ovat muun muassa jämäkkyystreenit, case-tapaukset ja tukitähti, tunnetyöskentely Fiilis -korteilla, voimaympyrä ja huolenvyöhykkeet sekä mielenterveyden sisältöjä kokoava mielen hyvinvoinnin kukka.

Mielen hyvinvoinnin kukka
Mielen hyvinvoinnin kukkaan (kuva 4) on koottu mielen hyvinvoinnin
tietoja ja taitoja, joita tulisi harjoitella säännöllisesti erilaisissa opetus- ja
ohjaustilanteissa toisen asteen opintojen aikana. Nämä tiedot ja taidot
auttavat nuorta hänen siirtyessään lapsuudenkodin vaikutuspiiristä kohti
omaa elämää, työtä ja jatko-opintoja. Ryhmän ja yksilön tunteva aikuinen
valitsee tavan, jolla asioita käsittelee. Aineistomme rohkaisee käyttämään
monipuolisia pedagogisia ja didaktisia ratkaisuja, joita käyttämällä opiskelijoita valmistetaan tulevaan elämään ja työelämän tarpeisiin.

Kuva 4. Mielen hyvinvoinnin kukka. (Hyvinvoiva oppilaitos, 2011.)
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Jämäkkyystreenit
Nuori kohtaa arjessaan monia ristiriitaisia tilanteita. Jämäkästi viestimällä
hän voi saada oman äänensä kuuluville loukkaamatta kuitenkaan muita tai
itseään. Jämäkkä viestintä asettuu aggressiivisen ja kiltin viestinnän väliin.
Sen harjoittelua puoltaa sen tehokkuus niin erilaisissa työelämän tilanteissa kuin ihmissuhteissakin. Jämäkkää viestintää voi harjoitella käyttämällä
esimerkkitilanteina opiskelijoiden/ nuorten haastaviksi kokemia tilanteita.
Tällaisia ovat muun muassa seksiin painostaminen, tupakointi, rikokset,
epäkohdat työpaikalla tai oppilaitoksessa jne. (kuva 5). Opiskelijat esittävät tilanteessa käyttämiään vuorosanoja, jonka jälkeen yhdessä pohditaan,
onko repliikki jämäkkää viestintää, liian kilttiä vai turhan aggressiivista.
Opettaja voi konkreettisesti asettua seisomaan kuvitellulla janalla siihen
kohtaan, johon vastaus sopii (kiltti, aggressiivinen, jämäkkä). Yhdessä keskustellen päädytään vaihtoehtoon, joka lähenee janan keskikohtaa eli jämäkkää viestintää. Keskustelun lomassa tarjoutuu hedelmällisiä tilanteita
miettiä myös omia arvoja ja asenteita, jotka vaikuttavat valintojen ja käyttäytymisen taustalla. Omien arvojen tiedostaminen antaa mahdollisuuden
tehdä perusteltuja valintoja erilaisissa elämän eteen tuomissa tilanteissa.

Kuva 5. Jämäkkyystreenit. (Hyvinvoiva oppilaitos, 2011.)

HUOMAA!
Fyysistä terveyttä ylläpidetään kuntoilemalla.
Samaan tapaan henkistäkin terveyttä
ja henkisiä lihaksia voi jumpata ja harjoittaa.
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Tukitähti
Nuoren on tärkeä oppia hahmottamaan, keiden puoleen hän voi kääntyä
elämän erilaisissa tilanteissa. Oppilaitoksen opiskelijahuoltohenkilöstö ei
tule opiskelijoille itsestään tutuksi, vaan tutustumiseen on varattava aikaa
ja annettava siihen mahdollisuuksia. Konkreettiseksi välineeksi oman turvaverkon hahmottamiseen on kehitetty tukitähti, johon nuori voi koota
itselleen tärkeitä ihmisiä elämän eri osa-alueilta (kuva 6). Tukitähden avulla
voidaan lukuvuoden alussa kerrata ja kirjata ylös oppilaitoksen opiskelijahuoltotiimin jäsenten nimet, vastaanottoajat ja -paikat. Tukitähteä voidaan
käyttää myös välineenä tarinatyöskentelyssä, jossa kuvitteelliselle tarinan
henkilöille kootaan tukitähti hänen tilanteensa mukaan.

Kuva 6.
Tukitähti.
(Hyvinvoiva
oppilaitos,
2011.)
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Tunnesanalista ja Fiilis -kuvakortit
Tunteiden tunnistaminen ja niiden sanoittaminen ovat tärkeitä mielenterveystaitoja, jotka lisäävät vuorovaikutustaitoja ja tukevat esimerkiksi
haastavissa elämäntilanteissa selviämistä. Tunnesanalistan käyttö tunnetyöskentelyssä on hyödyllinen apu, sillä sen avulla nuori oppii ja löytää sanoja kuvaamaan erilaisia tunteita. Lista tekee näkyväksi tunteiden ja tunnesanojen laajan kirjon. Tunnesanalistaa voi hyödyntää eri oppitunneilla,
kahdenkeskisissä keskusteluissa, kirjoitelmissa ja vieraiden kielten opiskelussa. Tunnesanalistaa ja Fiilis -kuvakortteja voi käyttää myös yhdessä
esimerkiksi opiskelun tai seurustelun herättämiä tunteita käsiteltäessä ja
erilaisissa palautetilanteissa. Kuvakorttien avulla nuori voi kertoa jotakin
itsestään tai kirjoittaa tarinan ikäisestään nuoresta.

Voimaympyrä ja huolen vyöhykkeet
Voimaympyrä on kehitetty Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen luoman
huolen vyöhykkeet -kuvion rinnalle pitämään yksilön voimavarat mukana
erilaisissa keskusteluissa mahdollisten huolten rinnalla (kuva 7). Voimaympyrää ja huolen vyöhykkeitä käytetään opiskelijan hyvinvointia tukevassa
keskustelumenetelmässä joko kahden kesken tai ryhmässä. Määrittelyn
pohjalta voi herätellä keskustelua siitä, kuinka isoina huolet koetaan, mitä
niille voidaan tehdä ja miten puolestaan voidaan vahvistaa ja hyödyntää jo
olemassa olevia voimavaroja.

Kuva 7. Voimaympyrä ja huolen vyöhykkeet. (Hyvinvoiva oppilaitos, 2011.)
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Yhdessä kohti hyvinvoivaa oppilaitosta
Toisen asteen opetus muuttuu ja sitä muutetaan yhteiskunnan kehityksen
mukana. Työelämässä edellytetään hyviä vuorovaikutus- ja yhteistyötaitoja sekä taitoa selvitä erilaisissa haastavissa tilanteissa. Tutkinnon suorittaminen substanssisisältöineen on tärkeää, mutta vähintään yhtä tärkeää on
nuoren identiteetin ja mielen hyvinvoinnin määrätietoinen tukeminen. Elämä tarjoaa nuoruusiän jälkeenkin useita mahdollisuuksia täydentää tutkintoa ja hankkia uutta ammatillista osaamista, mutta myönteisen identiteetin rakentaminen nuoruusiän herkkyysvaiheen jälkeen on huomattavasti
vaikeampaa.

Mielen hyvinvointi -levittämishanke (2012-2013)
– Mitä meillä on tarjota?
Levittämishankkeessa tehostetaan yhteistyötä ja verkostoitumista niin
vanhempien kanssa kuin myös oppilaitosten sisällä, sekä alueellisesti ja
kansallisesti alan toimijoiden kanssa. Hyvinvoiva oppilaitos -koulutukset
ja niihin liittyvät vanhempaintapahtumat toimivat kohtaamispaikkoina,
joissa mielenterveyden edistämisestä kiinnostuneet oppilaitosyhteisöjen
jäsenet, vanhemmat ja asiantuntijat voivat kokoontua ja löytää hyödyllisiä
yhteistyökumppaneita ja tiedon lähteitä. Tavoitteena on levittää tietoja
mielenterveydestä voimavarana ja välineitä tukea oppilaitoksen arjessa tapahtuvaa ennaltaehkäisevää ja tukevaa mielenterveystyötä. Yhteistyössä
Kainuun ammattikorkeakoulun Elämäni peli -hankkeen kanssa kehitetään
nuorten arjen- ja elämänhallintaa tukevaa nettipeliä.
Lisäksi aihealue pilotoidaan osaksi ammatillista opettajakoulutusta. Yksi
toisen asteen opiskelijoiden mielen hyvinvoinnin tärkeimmistä tekijöistä
on opettajan ja opiskelijan välinen vuorovaikutussuhde. Mitä paremmin
opettajat osaavat keskustella mielen hyvinvointiin liittyvistä asioista ja tunnistaa opiskelijan mielenterveyden suoja- ja riskitekijöitä, sitä todennäköisemmin he pystyvät luomaan turvallisen ilmapiirin ja toimintakulttuurin,
jossa opiskelijan hyvinvoinnista tulee olennainen osa opetusta ja ohjausta.
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Parisuhteet, onni ja ero
 Katriina Bildjuschkin

Kiintymyssuhdetyyli parisuhteen perustana
Aikuisen rakkaussuhteen perusteet luodaan lapsuudessa. Varhainen vuorovaikutus lapsen ja häntä hoitavan aikuisen välillä on perusta, jonka pohjalta lapselle muodostuu kiintymyssuhdetyyli. Kiintymyssuhde tarkoittaa
ihmisen pyrkimystä solmia läheisiä ihmissuhteita samaa tai toista sukupuolta olevan ihmisen kanssa ja tapaa olla suhteissa.
Kiintymyssuhdetyylit jaetaan neljään tyyliin; turvalliseen, välttelevään, pelokkaaseen ja takertuvaan. Turvallisesti kiinnittynyt ihminen kokee, että
sekä muut ihmiset että hän itse on hyvä ja arvokas – rakkauden ja huolenpidon arvoinen. Välttelevästi (itseriittoisesti) kiinnittynyt pitää itseään
hyvänä ja muita sen sijaan huonona tai pahana. Pelokkaasti kiinnittynyt kokee sekä itsensä että muut ja maailman pahana. Takertuvasti kiinnittynyt
kokee itse olevansa huono, mutta muut ihmisen hän näkee hyvinä. Turvallinen kiintymyssuhde syntyy useammin turvallisesti kiinnittyneen vanhemman lapselle. Lapsen kannalta hänen tulevien ihmissuhteidensa parhaaksi,
on se, että hoito ja kasvatus ovat johdonmukaista, ennakoitavaa sekä arvostavaa ja lapsen elämä on turvallista.
Kiintymyssuhteensa pohjalta ihminen hakeutuu tai uskaltautuu intiimeihin
ihmissuhteisiin ja pyrkii säilyttämään niitä. Samalla tavoin kuin pieni lapsi
haluaa tiedon siitä, onko hän arvokas, aikuinenkin kaipaa palautetta siitä, miten parisuhdekumppani hänet näkee. Ihmisen, joka kokee suhteen
toiseen ihmiseen syväksi ja emotionaalisesti tyydyttyväksi, voi tuntea rakkautta kumppaniaan kohtaan. Aikuiseen parisuhteeseen sisältyy halu ja
kyky sitoutua toiseen ja jakaa toisen kanssa asioita, jotka edellyttävät luottamusta parin välillä. Läheisyyteen, luottamukseen ja haluun liittyä sisältyy
tällöin myös intohimo ja halu seksiin.

Rakkaus ja parisuhde
Rakkauden tunne-elementti on läheisyys, motivaatioelementti on intohimo ja kognitiivinen elementti on tarve ja kyky sitoutua toiseen ihmiseen.
Parisuhteen vaiheiden mukaan näiden elementtien painotus ja intensiteetti voivat vaihdella ja ne esiintyvät hyvin eriasteisina sen mukaan, miten
parisuhde on edennyt. Parisuhteen vaiheet aikuisilla ihmisillä ovat Väestöliiton Tahdolla ja taidolla -mallin mukaan usein – ei kuitenkaan aina – kulttuurissamme seuraavat: rakastumisvaihe, itsenäistymisvaihe ja aikuisten
liitto eli todellinen parisuhde.
Rakastumisvaiheessa parilla on voimakas yhteensulautumisen tunne.
Kumppani tuntuu täydelliseltä ja tuovan elämään kaiken sen, mikä siitä on
puuttunut. Rakastumisvaiheessa luodaan tunnesuhdetta ja kiintymystä ra-
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kastettuun. Kumppanukset haluavat viettää paljon aikaa yhdessä ja kiinnostuksen aiheet halutaan jakaa. Ihminen toistaa elämässään kysymystä:
onko täällä ketään minua varten. Rakastuneena hän saa tunteen ja vastauksen, että on arvokas, rakastettu ja hoivan ja huolenpidon arvoinen.
Rakastunut kokee, että on löytänyt etsimänsä kumppanin ja puolison, jota
on kauan kaivannut. Rakastuminen parantaa itsetuntoa ja tuo onnea elämään.
Itsenäistymisvaiheessa kumppanukset hakevat rajojaan. On tavallista, että
itsenäistymisvaiheessa riidellään paljon ja riski onkin, että pari jumittuu
kiistelyyn ja tuhoisiin riitoihin. Moni pari miettiikin vakavasti, voiko suhde
jatkua. Mahdollisuus suhteen kehittymiselle menetetään, jos tässä vaiheessa aloittaa uuden suhteen.
Aikuisten liitossa molemmat voivat kokea, että saa olla oma itsensä. Kumppania arvostetaan todellisena henkilönä: ei enää haaveena siitä, mitä toiselta odottaa. Kummatkin voivat ilmaista omia tarpeitaan ja toisen tarpeita kyeten niitä myös vastaanottamaan. Myös eroottisuus voi vahvistua ja
seksisuhde syventyä. Pariskunta löytää yhteisen eroottisen kertomuksen,
jota he haluavat molemmat vaalia.

Nuoren seurustelusuhde
Erik H. Eriksonin sosiaalipsykologisen kehityskriisiteorian mukaan nuoruusiän kehitystehtävä on oman identiteetin löytäminen. Mikäli nuori ei kykene ratkaisemaan tätä tehtävää, riskinä on roolien hajaantuminen, eli hän ei
itsekään tiedä, kuka hän on. Varhaisaikuisuudessa ihminen pohtii perheen
ja parisuhteen perustamista. Mikäli hän onnistuu elämään parisuhteessa,
hän saa vahvistusta rakkauden kokemisesta. Nuorilla henkilöillä seurustelu tukee siis myös nuoren omaa kehitystä, eikä vastavuoroisuus ehkä toimi
vielä samoin kuin aikuisilla, joilla oma identiteetti alkaa olla vahvistunut ja
käsitys omasta identiteettikertomuksesta alkaa toteutua, jolloin hän voi
sitoutua niihin ratkaisuihin, joita on tehnyt.
Ihmisen vuorovaikutustaitoihin ja toimintakykyyn vaikuttavat tunteet. Se,
millaisia tunteita ympäristö ihmisessä herättää, miten yksilö omia tunteitaan tunnistaa ja miten hän niiden kanssa pystyy elämään, vaikuttaa tietysti myös hänen ihmissuhteisiinsa ja parisuhteisiinsa. Nuorella ihmisellä kyky
ajatella omia ajatuksiaan ja reflektoida voi olla vielä keskeneräinen, eikä
seurustelusuhdetta nuoruudessa voida verrata aikuiseen parisuhteeseen.
Kyky formaaliin ajatteluun eli muodolliseen päättelyyn kehittyy murrosiän
alusta alkaen kuitenkin niin, että kaikki ihmiset eivät koskaan välttämättä pysty aikuisiässäkään formaalisten päättelyiden tasolle eli miettimään,
miten oma teko tai jokin tapahtuma, jota ei ole itse aiheuttanut, vaikuttaa
ympäristöön.
Robert J. Havighurst määrittää omassa kehitysteoriassaan nuoruuden
ikävuosille 12–18 ja vaiheen kehitystehtäväksi oman kuvan muodostami-
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sen itsestä ja muista sekä sosiaalisen roolin löytämisen miehenä tai naisen. Nuoruuteen kuuluu myös oman maailmankuvan ja moraalikäsityksen
luominen sekä valmistautuminen perhe-elämään. Varhaisaikuisuus, jonka
Havighurst määrittää ikävuosiksi 18–30, tehtävä on puolison valinta ja yhdessäolon opettelu. Aikuisuuteen kuuluu myös työelämään siirtyminen ja
vastuunotto omasta elämästä.
Parisuhteessa ihminen hakee elämäänsä sellaisia asioita, jotka hän kokee
siitä puuttuvan. Silloin kun suhde palvelee kumpaakin osapuolta, voivat
molemmat saada vahvistusta omasta itsestään ja myönteistä palautetta
kumppanilta. Parisuhteessa kommunikointi on hyvää vahvistavaa jopa silloin, kun pari riitelee, jos he pystyvät tukemaan ja vahvistamaan kumppaniaan. Mikäli pari jumiutuu ratkaisemattomiin ristiriitoihin, alkavat he käyttää riidellessään tuhoisia vuorovaikutustapoja.
Mitä enemmän tuhoisia vuorovaikutustapoja käytetään, sen suurempi on
riski, että parisuhde päättyy eroon. Riitoihin tulee mukaan syyttelyä, kritisointia, puolustautumista, halveksuntaa ja mököttämistä. Tuhoisien vuorovaikutustapojen sijaan kannattaisi kumppanille esittää toiveita ja pyrkiä
aloittamaan keskustelut pehmeästi. Kummankin tulee ottaa vastuu suhteesta ja omista teoistaan. Parisuhteessa on hyvä päivittäin osoittaa arvostusta ja ihailua omalle kumppanilleen.
Hyvinvoivassa parisuhteessa molemmat voivat kokea olevansa turvassa,
eikä kummankaan tarvitse epäillä uskottomuutta tai toisen sitoutumisen
puutetta. Mustasukkaisuus - ulkopuoliseksi jäämisen tunne – rasittaa parisuhdetta, eikä pari ole enää dialogissa. Suhteesta muodostuu vahtimisen
ja epäilyn kohde, ja energiaa käytetään epäilyyn ja todistelemiseen sen sijaan, että kumppanit voisivat tukea toisiaan.
Tunteiden säätely tarkoittaa sitä, että ihminen pyrkii vaikuttamaan voimakkaisiin, tunteiden aiheuttamiin fysiologisiin reaktioihinsa siten, etteivät
tunteet aiheuta hänelle stressiä. Kyky säädellä omia tunteita on yhteydessä vähäisempään masennukseen. Tunneäly käsite kehitettiin kuvaamaan
emootioiden ja kognitioiden vuorovaikutusta, joka on eri asia kuin persoonallisuutta kuvaavat ominaisuudet. Tunneäly koostuu ihmisen kyvystä tunnistaa tunteet, ilmaista niitä ja käyttää niitä ajattelun apuna. Myös tunteiden säätelyn perusta opitaan lapsuudessa.

Ero
Seurustelun ja parisuhteen alussa toiveet ja odotukset suhteen kaiken
parantavasta vaikutuksesta voivat olla suuret. Kumppanin harteille kerätään paineita, joista tämä ei pysty suoriutumaan. Nuorella ensimmäinen
seurustelusuhde voi olla pitkän parisuhteen alku, mutta se voi myös olla
harjoittelua, joka kasvattaa nuorta kohti muita ihmissuhteita. Nuoren seurustelusuhde on aina arvokas ja hänelle itselleen ja omalle kehitykselleen
tärkeä. Eronnut nuori tarvitsee apua ja tukea aivan samalla tavoin kuin ai-
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kuinenkin. Väheksyntä tai välinpitämättömyys tekee nuoren olon kurjaksi.
Aina ei tarvitse löytää ratkaisua, ei välttämättä edes lohduttavia sanoja.
Riittää, että aikuinen on lähellä ja jaksaa kuunnella kerta toisensa jälkeen
surua. Parasta tukea voi olla nuoren perustarpeista huolehtiminen, läsnä
olo ja ajan antaminen.
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Seksi

 Katriina Bildjuschkin

Kaikki ihmiset ovat seksuaalisia: useimmat ihmiset tekevät seksuaalisia tekoja joko kehossaan, kehollaan tai mielessään. Jotkut ihmiset ovat silloin
tällöin yhdynnöissä. Seksiä on sellainen toiminta, josta ihminen kokee saavansa eroottista mielihyvää.
Seksi on aina vapaaehtoisuuteen perustuvaa: ketään ei voi pakottaa minkäänlaiseen seksuaaliseen tekoon, koska silloin toiminta muuttuu väkivallaksi, eikä sitä enää voi kutsua seksiksi.
Seksiä ihmisellä voi olla itsensä kanssa joko mielessä tai kehoon kohdistuvana toimintana. Seksiä voi olla myös toisen tai toisten ihmisten kanssa.
Seksissä ihminen toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan haluamallaan tavalla,
omia ja toisten seksuaalioikeuksia kunnioittaen. Ihminen haluaa seksiä,
koska saa siitä nautintoa ja mielihyvää. Matti Huttunen sanoo seksin olevan ihollista ajattomuuden tunnetta.
Nautinnolliseen ja hyvään seksiin ei voi antaa reseptiä, mutta useimmille
ihmisille on tärkeää, että hän voi kokea olevansa turvassa ja luottaa toiseen ihmiseen. Nautinnon kannalta on olennaista, että seksiin osallistuvilla on halua toimintaan ja toisiaan kohtaan. Mieluisa paikka ja riittävä aika
lisäävät mahdollisuutta keskittyä seksiin ja näin ollen ne lisäävät nautinnollisuutta. Seksin ei-toivotut seuraukset kannattaa ennalta ehkäistä. Raskauden, seksiteitse tarttuvien tautien ja mielipahan ehkäisy etukäteen on
helpompaa kuin vahinkojen korjaaminen.
Halu seksiin vaihtelee ihmisen elämän aikana: se ei ehkä kuitenkaan koskaan täysin katoa. Joissakin elämän vaiheissa, esimerkiksi synnytyksen jälkeen, voi imettävällä naisella olla halu kadoksissa. Haluttomuus on sekä
miesten että naisten ongelma, vaikka miesten haluttomuudesta ei juuri
puhuta. Halu on houkuteltavissa, mutta ei koskaan pakotettavissa. Kehossa voi tapahtua seksiin tarvittavia reaktioitakin, vaikka halua toimintaan ei
olisi. Nautinnolliseen seksiin tarvitaan siis sekä halu että motivaatio alkaa
tehdä seksuaalisia tekoja.
Nautinnollista seksiä ihminen voi kokea tuntematta seksikumppaniaan
kohtaan rakkautta. Usein ajatellaan, että rakkaus lisää seksin nautinnollisuutta ja mielihyvän syvyyttä. Seksiä harrastaakseen ei tarvitse rakastaa,
eikä rakkaus aikuistenkaan välinen rakkaus välttämättä sisällä seksiä.
Seksuaalinen kanssakäyminen määritellään Seksuaalisuus-kirjassa (Apter &
al. 2006) seuraavasti: ”Seksuaalinen vuorovaikutus ja toiminta kahden tai
useamman ihmisen kesken”.
Seksuaalisuus-kirjan (Apter & al. 2006) sanastossa kuvataan sana seksi
vielä erikseen seuraavasti: ”Seksuaalisuus käyttäytymisen ja toiminnan tasolla, sekä tähän toimintaan liittyvät ajatukset, mielikuvat, halut, tarpeet
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ja tunteet. Seksuaalinen toiminta voi olla oman seksuaalisuuden ilmaisua,
kontaktien hakemista, seksuaalisen nautinnon tavoittelua ja kokemista yksin tai partnerin kanssa sekä yhdyntöjä raskauden aikaansaamiseksi. Seksuaalisia tarpeita voi tyydyttää ilman partneriin kohdistuvia rakkauden ja
hellyyden tunteita, ja tarvetyydytys voi olla hyvää seksiä. Tunteet voivat
antaa seksuaalisille kokemuksille lisää ulottuvuutta ja syvyyttä ja näin olla
tärkeä osa seksin laatua.”

Kirjoittaja
Katriina Bildjuschkin on esitelty aiemmin kohdassa Selkenevää!
Seksuaalikasvatus näkyväksi - tutkimus 2012

Lähde:
Apter, D., Väisälä, L., Kaimola, K. (toim.) Seksuaalisuus. 2006. Duodecim.
Suomela, A. (toim.) Seksi. Kaikki mitä tulee tietää.2009. Ajatus kirjat.

65

”On tarvittu tosi paljon työtä
ja monta vuotta,
että olen päässyt tähän pisteeseen,
jossa minulla on sanat sille,
mitä olen.”
- Aukust Yrtti
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Muu Mikä?
 Aukust Yrtti
Ollessani 15-vuotias sain postitse kotiin seksuaalisuusoppaan, joka lähetettiin kaikille Suomen 15-vuotiaille. Homot mainittiin vain yhdessä kappaleessa. Samassa yhteydessä kerrottiin seksuaalisista poikkeavuuksista. Oppaassa kerrottiin, etta noin 10% väestöstä on homoja. Sen jällkeen
taas palattiin käsittelemään raskauden ehkäisyä ja sukupuolitauteja.
Mietin jo silloin, ensirakkauteni juuri kokevana, miksi meitä ja miksi
minua ei oteta huomioon tässä tekstissä. Ihan sama, mikä on homojen
prosentuaalinen osuus väestöstä. Miksi teksti olettaa, että homot ovat
jossakin muualla – ettei kukaan meistä, joka lukee kyseistä esitettä, voi
olla homo? Miksi meitä ei oteta huomioon, kun näistä asioista puhutaan?
Toiseuttaminen tarkoittaa sitä, että puhutaan joistain asiasta, niin kuin
se ei voisi koskea ketään paikalla olevaa henkilöä. ”Ne on jotain toisia,
jossain muualla”, ajatellaan. Vaikka sitä ei sanota ääneen, samalla rakennetaan oletus niistä, joita asia ei koske, jotka eivät ainakaan ole ”sellaisia”. Saatetaan mainita, että homoja on olemassa, mutta heitä ei silti
huomioida puhuttaessa turvaseksistä, ihastumisista ja rakastumisista
sekä vanhempien ja lasten suhteesta. Kaikkialla muualla puhutaan vain
tytöistä ja pojista ja siitä, miten he ihastuvat toisiinsa. Mutta entä jos
niin ei ole?
En tiedä kumpi on pahempaa: se, ettei seksuaalisuuden ja sukupuolen
moninaisuudesta puhuta ollenkaan, vai se, että siitä puhutaan toiseuttamisen kautta. Toiseuttaminen antaa sellaisen viestin, että homous on
esimerkiksi jotakin uhkaavaa, muukalaista, erilaista. Oppilas, joka tuntee ja kokee olevansa homo, istuu luokassa hiljaa, eikä varmasti uskalla
tai voi todeta: ”Hienoa, tuo kuvaa minua. Tuolta minusta tuntuu. Tämä
on hieno ja hyvä asia”. Sen sijaan hän oppii, ettei kuulu joukkoon. Että
hän on jollain tavalla erilainen, muukalainen, vihollinen, uhka. Tuo oppilas olin minä.
Olen Aukust. Olen 26-vuotias, ja olen muuttanut Pohjois-Suomesta Helsinkiin perheeni ja kumppaneideni luokse. Olen toiminut muutaman
vuoden kokemuskouluttajana seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuteen liittyvissä asioissa. Olen ollut mukana muun muassa Muu,
mikä? - Sukupuolivähemmistönuorten Visio -hankkeessa, ja tekemässä
julkaisua, joka nostaa sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten äänen kuuluviin. Minä olen transmies, eli olen käynyt läpi sukupuolenkorjausprosessin naisesta mieheksi. Olen myös homo, eli rakastun toisiin
miehiin. Sukupuolenkorjausprosessistani ja transidentiteetistäni sanon
yleensä, että olen syntynyt mieheksi, mutta sitä ei huomattu ennen
kuin olin 20-vuotias.
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Ajatellessani elämääni taaksepäin nämä asiat, jotka ovat hyvin keskeisiä
ja samana pysyneitä tunteita minussa, ovat olleet olemassa jo lapsesta
asti. On tarvittu tosi paljon työtä ja monta vuotta, että olen päässyt
tähän pisteeseen, jossa minulla on sanat sille, mitä olen. Ajattelen silti,
että sanat eivät määrittele minua, vaan minä sanoja. Elämällä elämääni minä annan sisältöä niille tyhjille kuorille, mitä sanat itsessään ovat.
En halua pitää käsitystä itsestäni niitä asioita ja tunteita todellisempana, kuin joita minussa, elämässäni ja vuorovaikutuksessani todella tapahtuu. Koen, että elämä on jatkuva matka, jatkuva prosessi, jossa ei
koskaan tule valmiiksi, ja jossa monet asiat ovat jatkuvassa liikkeessä
ja hitaassa muutoksessa. Ulkopuolelta katsottuna monet ajattelevat,
että olen ”muuttunut” naisesta mieheksi tai ”vaihtanut” sukupuolta,
joka yleensä ajatellaan yksiselitteiseksi ja pysyväksi ominaisuudeksi ihmisessä. Omasta näkökulmastani kulkemassani matkassa ei ole mitään
muuksi muuttumista. Koen, että siitä lapsesta, jota pidettiin pienenä
tyttönä, on kasvanut aikuinen mies, ja että mieheksi kasvamiseen on
monta reittiä, joista minun on yksi sellainen.
Olen miettinyt, voidaanko seksuaalisuudesta tai sukupuolesta puhua
määrittelemättä, mikä on normaalia tai epänormaalia, tai mikä on sopivaa ja mikä epäsopivaa. Seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuus
tarkoittaa kaikkia seksuaalisia suuntautumisia ja sukupuolten kirjoa. Se
kattaa siis myös ”tavalliset” ja ”normaalit” ihmiset. Mielestäni ei ole hedelmällistä keskustella niin, että meillä on enemmistö ja vähemmistö, ja
että kaikki enemmistöön kuuluvat ovat tietynlaisia, ja kaikki vähemmistöön kuuluvat ovat jotenkin erilaisia kuin kaikki enemmistöön kuuluvat.
Hetero-olettama tarkoittaa sitä, että kaikki ihmiset oletetaan seksuaaliselta suuntautumiseltaan heteroiksi, kunnes toisin todistetaan, mutta
myös sitä, että kaikki heteroseksuaaliset ihmiset oletetaan seksuaalisuudeltaan keskenään samanlaisiksi. Todellisuudessa sukupuolen ja
seksuaalisuuden kokemisen ja ilmentämisen variaatiot, tunteet ja halut, joita ihmisillä on, ovat keskenään hyvin erilaisia jo pelkästään heteroidenkin keskuudessa.
Olen toisinaan törmännyt koulutustilaisuuksissa kysymykseen mitä lesbot tekevät sängyssä? tai mikä on ”eka kerta” lesboseksissä? Siihen voi
vastata hyvin yksinkertaisesti, että nukkumisen lisäksi sitä mitä molemmat haluavat ja mikä heistä tuntuu hyvältä.  Kyseiset henkilöt saavat
ihan itse määritellä, minkä kokevat ”ekaksi kerraksi”. Nämä kysymykset
paljastavat minusta myös ehkä surullisellakin tavalla sen, että homo- ja
lesbonuoret saattavat olla seksuaalisen itsensä toteuttamisen kannalta
etuoikeutetumpia kuin heteroseksuaaliset nuoret.
Kukaan ei kerro homoille tai lesboille koulussa, mikä on ”oikeaa” seksiä
ja miten sitä pitää harrastaa. Homoilla ja lesboilla ei ehkä olekaan sitä
suurta painetta toteuttaa yhtä ja ainoaa oikeaa homo- tai lesboseksuaalisuutta. Tietysti erilaisissa yhteisöissä on erilaisia näkemyksiä, ja jotkut
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lesbot saattavat ajatella, että lesbot eivät harrasta yhdyntää, tai homomiehillä saattaa olla sellainen käsitys, että suuseksi ei ole oikeaa seksiä.
Sadomasokistisessa kulttuurissa on itsestään selvää, että kumppanit sopivat keskenään turvasanasta, jolla seksin voi keskeyttää. Tilanne käydään turvallisessa ympäristössä läpi yhdessä ja mietitään, mikä
tuntui väärältä ja mikä oikealta. Ne vivahteet ja tunteet, jotka johtavat
turvasanan käyttämiseen, voivat olla hyvinkin pieniä ja vaihtelevia. Ei
välttämättä ole kyse siitä, että joku lyö liian lujaa piiskalla. Joskus voi
tuntua huonolta tapa, jolla toinen katsoo tai ihan vain se, mitä omassa
päässä tapahtuu. Yhtäkkiä voi tulla sellainen olo, etten olekaan enää
kiihottunut, tai tätä en halua tänään. Miksi kaikessa seksissä ei voisi olla
turvasanaa?
Kaikessa seksissä ja seksuaalisuudessa on kyse samankaltaisista asioista: omien erityisten puolten tunnistamisesta, tutkimisesta ja niiden
jakamisesta toisen kanssa, omien rajojen ja rajallisuuden tutkimisesta.
Sillä on aivan sama, mitä seksi konkreettisena toimintana on: me kaikki
olemme siinä tekemisissä omien hyvin henkilökohtaisten, ehkä kipeiden
ja herkkienkin asioiden kanssa. Voitaisiinko enemmistöstä ja vähemmistöstä puhumisen sijaan puhua siitä, mikä on kaikille seksuaalisuudessa
yhteistä: omien halujen, tunteiden ja tarpeiden ymmärtäminen, kommunikaatio, keskinäinen vastuu sekä rajat, nautinto, voimavarat ja fantasiat?

Tällaisia keinoja ja ajatuksia käytän, kun kohtaan erilaisia sukupuolia ja seksuaalisia suuntautumisia edustavia ihmisiä, tai muitakin asioita, jotka saattavat tuntua epämukavilta.
Älä oleta.
Älä ainakaan toimi pelkkien olettamien perusteella. Muista ,että identiteetit ja sanat ovat vain työkaluja, joilla viestimme sanattoman tiedon
ja kokemuksen sekä tunteiden alueilla olevia, vaikeasti sanallistettavia
ja vielä vaikeammin järjellisesti perusteltavia asioita.
Puhu vain omasta puolestasi.

Älä esitä kokemusta tietona vaan kokemuksena. Tarkkaile omia asenteitasi ja puhetapaasi. Mieti, millaista kuvaa välität eteenpäin seksuaalisuudesta arkisissakin tilanteissa ja millaista kuvaa haluat välittää.

Etsi tietoa, ja ole valmis, kun kohtaat tietoa.

Tunteita saa tuntea ja ajatuksia ajatella. Sellaiset hetket, tapahtumat ja
ihmiset, jotka nostavat itsessä vastahankaisuuden, herättävät voimakkaita tunteita tai nostavat karvat pystyyn, ovat kasvattavia, koska ne
kertovat jotain sinusta itsestäsi. Nauti niistä hetkistä. Ajattele, että ne
lisäävät sinun itsetuntemustasi ja opettavat sinulle jotain uutta.
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Anna tilaa tunteille ja ajatuksille.

Muista, että olet vastuussa omista tunteistasi. Vaikka olisit vihainen tai
järkyttynyt jonkun ihmisen ajatuksista tai elämänvalinnoista, sinulla
ei ole oikeutta purkaa tunteitasi häneen. Huolehdi siitä, että saat tilaa
tunteiden ja ajatusten käsittelemiseen. Yritä käyttäytyä kunnioittavasti
ja hyvin tällaisen tunnereaktion herättänyttä ihmistä kohtaan. Jos epäonnistut, pyydä anteeksi, että purit omaa hämmennystäsi häneen.

Ole nöyrä.

Jokaisen ihmisen kokemus on hänelle itselleen tosi, vaikka se vaikuttaisi
sinusta epätodelliselta, järjettömältä tai mahdottomalta.

Muista, että yleistäminen voi olla vaarallista.

Kenestä oikeastaan puhumme, kun puhumme normaalista, tavallisesta
tai enemmistöstä? Näitä sanoja voi käyttää, kunhan muistaa, että ne
ovat työkaluja ja apuvälineitä keskinäisessä viestinnässämme. Ne eivät
ole tosiasiallisen maailman ja todellisten ihmisten ominaisuuksia. Kannattaa muistaa, että normaalin tai tavallisen elämäntavan, sukupuolen
tai seksuaalisuuden käsitteet ja niistä puhuminen luovat ihanteita ja
tavoitteita, joihin kaikki eivät halua tai pysty, ja jotka tuottavat onnistumisen paineita myös niille, jotka pystyvät. Seksuaalisuus ja sukupuoli
eivät ole suorituslajeja.
Kokemukseni mukaan lähes kaikki ihmiset pohtivat seksuaalisuuteen ja
sukupuoleen liittyviä kysymyksiä. Saanko olla tällainen? Saanko ajatella
tai tuntea tällä tavoin? Ei ole olemassa raatia, joka vastaisi näihin kysymyksiin, joka käsittelisi niitä ja päättäisi niistä. Tuomioistuin on jokaisen
omassa päässä. Vain jokainen itse voi antaa itselleen luvan tuntea tunteitaan ja ajatella ajatuksiaan. Ajatukset ja tunteet eivät voi olla väärin.
Teot voivat. Jokaisella on oikeus toteuttaa seksuaalisuuttaan niin, ettei
se vahingoita toisia ihmisiä henkisesti tai fyysisesti.
Meistä kukaan ei elä täällä yksin. Me kaikki vaikutamme toisiimme.
Mieti, miten haluat vaikuttaa niihin ihmisiin, joita kohtaat. Puhuminen,
sanavalinnat ja omat asenteet voivat toimia vallankäytön välineinä
suhteessa toisiin ihmisiin. Opettajilla, aikuisilla, ohjaajilla, kasvattajilla,
terapeuteilla, vanhemmilla, ystävillä – meillä kaikilla on valtaa näissä
rooleissa. Etenkin ammattilaisilla on iso vastuu siitä, millaisia sanoja ja
ajatusmalleja me mahdollistamme. Millaisen elämän elämistä me mahdollistamme? Runoilija James Richardsonin sanoja lainaten: ”Käytät valtaa väärin ensimmäisen kerran silloin, kun et huomaa, että sinulla on
sitä.”
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Yksinäisyys

 Katriina Bildjuschkin

Ihmisen eloonjäämiselle on välttämätöntä, että hän saa heti synnyttyään
liittyä muihin ihmisiin. Lapsi tarvitsee muita ihmisiä kehittyäkseen ihmiseksi. Kehityksen normaaliin etenemiseen kuuluu se, että lapsi saa herkkyyskausina kehitykseensä sopivia virikkeitä. Kävelemisen, puhumisen ja
kommunikoinnin ihmisten lailla oppiminen onnistuu vain ihmisyhteisössä.
Inhimillinen seksuaalisuus kehittyy ainoastaan ihmisyhteisössä. Ihmisen
hyvinvoinnille on välttämätöntä, että hän saa elää ja olla muiden ihmisten
kanssa kutakin henkilöä arvostavassa ilmapiirissä. Toisaalta yksinäisyyden
kokemus on subjektiivinen: yksinäinen voi olla myös suuressa seurueessa.
Seurustelukumppanin löytäminen on suuri haaste. Mistä löytää ihminen,
jolla on riittävän samankaltaiset arvot ja maailmankatsomus. Nuoresta voi
tuntua, että hän on ainoa ihminen maailmassa, jolla ei ole ketään, jota rakastaa tai joka rakastaa häntä. Yksinäisyys voi olla riuduttavaa, ja nuoresta
voi tuntua, että koko hänen elämänsä ja maailmansa pyörii yksin jäämisen
ja yksinäisyyden ympärillä. Paine tietysti kasvaa entisestään, kun ystävät
ympärillä löytävät seurustelukumppaneita ja viettävät yhä enemmän aika
omien rakkaidensa kanssa. Kosketuksen kaipuu ja puute tekevät kipeää, ja
yksinäisyys tuntuu musertavalta. Jätetyksi tuleminen aiheuttaa samanlaisia tuntemuksia, mahdollisesti vieläkin voimallisempana.
Nuori tarvitsee paljon tukea ja erityisesti kuuntelijaa. Aikuisella tulee
useimmiten tarve neuvoa nuorta yrittäen ratkaista ongelmallisen tilanteen. Usein kuitenkin riittää, että jaksaa kuunnella nuoren surua. Vaikka
nuorella ihmisellä ajatus tulevaisuudesta ja aikakäsitys ovat erilaisia ja lyhyempiä kuin aikuisella, on silti tärkeää, että ratkaisuja ei pyritä tekemään kiireessä sen vuoksi, että aikuinen ei kestä ottaa vastaan nuoren ahdistusta.
Jokaisella on oma, synnynnäisesti määräytynyt temperamentti, joka säilyy
melko muuttumattomana aikuisuuteen. Ihminen on tekemisissä toisten ihmisten kanssa sen mukaan, miten hänen temperamenttinsa säätelee kommunikaatiota. Ihmisen identiteetti muovautuu sen mukaan, miten hän eri
ikävaiheissa ratkaisee psyykkisiä kehitystehtäviään.
Ihmisen persoonallisuus, joka on alkanut muotoutua lapsuudessa ja jatkaa kehittymistään nuoruudessa, säilyy suhteellisen muuttumattomana.
Persoonallisuuden pysyvyyttä tukee myös se, että ihminen hakeutuu elämänsä aikana sellaisiin ympäristöihin, jotka sopivat hänen persoonallisuudelleen. Rakentaessaan identiteettiään nuori tarkentaa myös omaa maailmankuvaansa, minkä ansiosta mahdollistuu myös aikuistuminen.
Varhaisaikuisuuden kehitystehtävä Eriksonin mukaan on ratkaista oma
suhtautuminen läheisyyteen ja toisaalta muista ihmisistä eristäytymiseen.
Mikäli nuori ihminen pystyy ratkaisemaan suhteensa läheisyyden kokemi-
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seen, kestää hän myös yksinäisyyttä. Sulautuminen toiseen ihmiseen, samoin kuin kyky olla erillinen, on hyvinvointia kuvaavia kykyjä. Ihmisen on
pohdittava parisuhdetta, perheen perustamista ja lasten hankkimista. Kehityskriisin hyvä ratkaiseminen on tapahtunut, kun yksilö pystyy tekemään
näitä päätöksiä itseään tyydyttävällä tavalla.
Jukka Kangasniemen väitöskirjan (2008) mukaan yksinäisyys voidaan kokea negatiivisena tai positiivisena asiana elämässä. Yksinäisyyden hyvänä asiana koki silti vain 6 prosenttia vastaajista. Nuorten yksinäisyyteen
vaikuttavia tekijöitä ovat sosiaaliset suhteet: perhe-, ystävä- sekä kaverisuhteet ja niiden onnistuminen sekä nuoren persoonaan liittyvät asiat, esimerkiksi masennus tai itsetuntokysymykset. Yksinäisyys voi johtaa nuoren
elämän kannalta surullisiin tapahtumiin, pahimmillaan itsetuhoisuuteen.
Mutta tuen ja muiden selviytymiskeinojen kuten kirjoittamisen avulla yksinäisyydestä voi myös selvitä.
Kangas jakaa tutkimuksessaan yksinäisyyden kolmeen eri osajoukkoon,
jotka ovat: välittömästi ihmissuhteisiin liittyviin, minuuteen liittyviin ja
rakenteisiin liittyviin. Kangasniemen mukaan yksinäisyys on osa nuoren
normaalia kehitystä. Yksinäisyys ei ole periytyvä taipumus ihmisellä, mutta nuori on voinut oppia sen kaiken muun omaksumansa osana kasvuympäristöstään. Nuori voi vanhemmiltaan oppia mallin, johon kuuluu yksinäisyys: perhe on vetäytyvä, eikä sillä ole sosiaalisia kontakteja. Tällöin lapsi
tai nuori ei opi olemaan muiden ihmisten kanssa ja siitä voi seurata yksinäisyyden kokemus, joka on yksilölle kuormittavaa ja raskasta.
Nina Junttilan väitöksessä (2010) todetaan, että yksinäisyys ja sosiaalinen
kyvykkyys ovat mitattavissa luotettavasti jo alakoulussa.
Sosiologi Pierre Bourdieur puhuu kentistä, joilla ihminen kokee olonsa turvalliseksi ja pystyvyytensä riittäväksi. Kentillä toimitaan oman sosiaalisen
ryhmän mukaisesti, ja väärällä kentällä oleminen tuntuu ihmisestä epämiellyttävältä. Ihminen hakeutuu ikään kuin omiensa joukkoon. Nuorella
viiteryhmä, jossa hän viihtyy, voi olla hänen tulevaisuutensa kannalta ongelmallinen, mikäli ystävyyssuhteet johdattavat hänet epäsosiaaliseen tai
muulla tavalla epämääräiseen seuraan. Mikäli nuoren tulevaisuuden kannalta huono seura on ainoa mahdollinen seura, voi nuori kokea sen kuitenkin yksinäisyyttä paremmaksi vaihtoehdoksi, vaikka seuraukset olisivat
ongelmalliset, esimerkiksi rikollisuuden tai väkivallan käytön vuoksi.
Pääosin nuoret kuuluvat johonkin ryhmään. Vain noin kymmenesosa nuorista on todettu jäävän ryhmien ulkopuolelle. Nuorten ystävyyssuhteet
voivat olla kahdenvälisiä (dyadi), muutaman nuoren porukoita (klikki) tai
suuria, ei kovin kiinteitä ryhmiä (joukko). Nuoruudessa ystävyyssuhteet
ovat usein lyhytkestoisia: pysyvyyden vaihtelu ja erityisesti lyhyys on tyypillistä klikeille ja joukoille. Nuoruuteen kuuluu myös ryhmästä toiseen siirtyminen tai useaan ryhmään samaan aikaan kuuluminen: kuitenkin siten,
että vaikka ryhmä vaihtuu, pysyvät ne kuitenkin melko tavalla samankaltaisina. Sen lisäksi nuoret yhden ryhmän sisällä ovat hyvin samankaltaisia.
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Mitä kehittymättömämpiä nuoret ovat, sen tiukemmin ryhmän normit
heitä sitovat. Nuoret myös vaikuttavat voimakkaasti toisiinsa ja toistensa
asenteiden ja ajatusten kehittymiseen.
Mahdollisuuteen olla fyysisessä tekemisessä toisten kanssa vaikuttaa tietysti nuoren asuinpaikka: harvaan asutun alueen nuoret ovat toisenlaisessa asemassa kuin kaupunkien asukkaat. Oppivelvollisuusiän ajan nuorella
on mahdollisuus olla koulun tai luokan muodostamassa ryhmässä. Ensimmäinen täysin ryhmättömäksi jääminen saattaa olla edessä peruskoulun
päätyttyä, jos opiskelupaikkaa toisella asteella ei löydy tai nuori ei sellaista
valitse.
Yhteisöllisyyttä voidaan kokea myös ilman fyysistä kontaktia. Nuorten
Akatemia julkaiseman tutkimuksen Nuorten netinkäyttö ja yhteisöllisyys
verkossa - Seurantatutkimus verkkoyhteisöjen käytöstä ja osallistumisen
motivaatiosta (2008 ja 2012)(Ahola ja Lähdevuori, 2012) mukaan yhteisöllisyyttä koettiin vahvemmin kuin 2008 kyselyssä. Tärkeimmät motivaatiotekijät olla netissä ovat itsensä viihdyttäminen, tiedonjano ja sosiaaliset syyt.
Netissä olevista nuorista, jotka kuuluvat johonkin yhteisöön, olivat mukana yhdessä tai kahdessa yhteisössä. Yhdessä yhteisössä oli 25 %, kahdessa
21 %, kolmessa 19 %, neljässä 10 %, viidessä 12 %, kuudessa – kymmenessä
12 % ja yli kymmenessä yhteisössä oli 4 % nuorista. Yhteisöllisyyttä kuvattiin
toisen auttamisena, jäsenten välisenä yhdessä tekemisenä sekä yhteisöön
liittyvinä tarinoina, jotka eivät aukea ulkopuolisille. (Ahola ja Lähdevuori,
2012.)
Tutkimuksessa tehdyn klusterianalyysin pohjalta ne, jotka kokivat korkeaa
yhteisöllisyyttä, kokivat, että ryhmä kokee yhteisönsä merkittäväksi monella eri aspektilla. Nuoret eivät kuitenkaan tunne huonoa omaatuntoa siitä, etteivät osallistu yhteisönsä toimintaan aktiivisesti. Kuitenkin ne, jotka
kokivat vähäistä yhteisöllisyyttä, suunnittelivat toisinaan tekevänsä jotain
yhteisönsä kanssa yhdessä. (Ahola ja Lähdevuori, 2012.)
Nuorten elämä on netissä. Nuorista 16 % viettää enemmän aikaa kavereiden kanssa verkossa kommunikoiden kuin fyysisesti läsnä ollen. Suosituimmat verkko- ja yhteisöpalvelut muuttuvat, mutta nuorten kokemus
yhteisöllisyydestä pysyy samanlaisena. (Ahola ja Lähdevuori, 2012.)
Ihmiselle on, iästä huolimatta, tarve tuntea olevansa rakastamisen ja
huolenpidon arvoinen sekä jollekin toiselle henkilölle tärkeä. Erityisesti huomiota kannattaa kiinnittää nuoriin, joiden elämässä on tapahtunut
menetyksiä (ihmissuhde, muutto). Yksinäisyys voi aiheuttaa häpeää ja
syyllisyyttä siitä, ettei kykene elämään normien mukaisesti. Yksinäisyys voi
olla nuorella myös ohimenevää, esimerkiksi opiskelupaikkakunnan muutoksesta johtuvaa. Sen vuoksi uusien opiskelijoiden ryhmäyttämiseen tulee varata aina runsaasti aikaa ja tilaa. Tukea opiskeleville nuorille myös
yksinäisyysongelmassa tarjoaa mm. Nyyti ry (www.nyyti. fi).
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Kasvatus, ohjaajuus,
yksilötuki
Seksuaalikasvatuksen osa alueita ovat ohjaus, valistus,
neuvonta ja opetus. Harvoin pysähdytään pohtimaan,
kuka kasvattaa ja ketä. Mitä tapahtuisi, jos meidät kaikki
kasvatettaisiin ensin ajattelemaan aistikuvin ja lihastuntumin pelkän älyllisen ajatuksen sijaan seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä? Ainakin Einsteinin ajatuksissa tällä
olisi tärkeä tehtävä.
”Minun älyllinen kehitykseni oli myöhässä, ja sen takia aloin
pohtia avaruuden ja ajan ongelmaa vasta vaiheessa, jossa
normaali lapsi on jo vieraantunut tällaisista pohdinnoista.”
kerrotaan Albert Einsteinin sanoneen.
Einstein on kertonut oppineensa puhumaan tavallista
myöhemmin ja tottuneensa sen takia ajattelemaan aistikuvin ja muun muassa lihastuntumin. Einsteinin mukaan
tila, aika ja materia ovat jokaiselle lapselle saman ulkoisen
todellisuuden toisiinsa sulautuneita ulottuvuuksia, kuten
suhteellisuusteoria asian esittää. Normaali lapsi käyttäytyy
tämän mukaisesti.
lähde:
Petäjä, K. 1982. Lapsi ja arkkitehtuuri. Julkaisussa Allas. A. (toim. )
Lapsi ja arkkitehtuuri. Mannerheimin Lastensuojeluliiton julkaisu.
Lapsiraportti A 36. (sivu 10)

76

77

Oman seksuaalisuuden pohtiminen
 Katriina Bildjuschkin

Puhuessaan seksuaalisuudesta puhuja aina kertoo myös omasta arvomaailmastaan ja omasta suhtautumisestaan seksuaalisuuteen, sukupuoleen,
ihmissuhteisiin ja seksiin. Omat arvot ja asenteet näkyvät ja kuuluvat puheessa ja siinä, miten olemme tilanteessa, jossa seksuaalisuudesta keskustellaan. Seksuaalisuus on keskeinen ja erottamaton osa ihmisyyttä ja sen
vuoksi niin perustavaa laatua oleva elementti ihmisen tavassa olla inhimillinen ja oma itsensä.
Oppiessaan ja kasvaessaan itse kukin meistä oppii ympäristömme tavan
suhtautua erilaisiin asioihin. Identiteettimme ja käsitys itsestämme kasvavat ja rakentuu pikku hiljaa sen mukaan, mitä meille kerrotaan ja opastetaan. Yhtä paljon vaikuttaa se, mikä jätetään kertomatta tai kerrotaan jopa
virheellisesti. Käsityksemme siitä olemmeko arvokkaita, olemmeko jollekulle ihmiselle tärkeitä, rakentuu jo varsin aikaisin varhaisessa vuorovaikutuksessa meitä hoivaavan aikuisen kanssa. Tapaa, jolla opimme olemaan
kontaktissa muiden ihmisten kanssa, kutsutaan kiintymyssuhdetyyliksi.
Suhteemme perheenjäseniin ja erityisesti meille tärkeään aikuiseen -kumppaniimme - rakentuu varhaisen vuorovaikutuksen varaan. Kiintymyssuhdetyylimme on mukana myös tavassamme tehdä työtä ja aivan erityisesti
silloin kun puhumme kuulijoillemme ihmisen elämän herkimmästä asiasta
– seksuaalisuudesta.
Seksuaaliskasvatus saattaa ajanpuutteen vuoksi rajoittua opetukseksi
konkreettisista asioista kuten raskaudenehkäisy tai seksiteitse tarttuvat
sairaudet. Mitä konkreettisempaa asiatietoa opetettava sisältö on, sen
herkemmin saatamme ajatella, että ko. sisällön voi opettaa kuka tahansa, jolla on halussaan asiasisältö, ilman että puhuja ottaa kantaa arvokysymyksiin. Kuulijat tarkkailevat puhujaa ja etsivät sekä havainnoivat
merkkejä mielipiteistämme. Erityisesti lapset ja nuoret, jotka rakentavat
identiteettiään suurten muutosten ja paineiden alla, haluavat tietää, mitä
mieltä opettava aikuinen on seksuaalisuudesta. Aikuisella pitää olla oma
kanta, jota hän itsekin puolestaan tarkentaa kohtaamisissa ja puhuessaan.
Seksuaalisuudesta ei voi puhua ilman oman ihmiskuvan ja arvomaailman
pohdintaa.
Omaa seksuaalisuutta tulee pohtia, sillä seksuaalisuus ei ole koskaan valmis, vaan muuttuu kaikenaikaa tulematta koskaan valmiiksi. Kasvattajalla
on kasvajan tavoin psykososiaalisia kehitystehtäviä, joiden ratkaiseminen
on välttämätöntä elämässä eteenpäin menemiseksi ja oman itsen kehittymiseksi. Kukaan ei koskaan voi määritellä kenenkään puolesta, mitä ja millaista juuri oma seksuaalisuus on, jokaisen on itse löydettävä oma tapansa
olla seksuaalinen, sillä se on tie seksuaaliseen hyvinvointiin.
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Seksuaalikasvatustuokioissa ja kohtaamisissa tulee tilanteita, joissa puhujan ja kuulijan arvot kohtaavat ja joskus törmäävät. Organisaatio, jonka
puitteissa seksuaalikasvatusta tehdään, on myös jotain mieltä. Jokaisella
opettavalla instituutiolla on jokin arvomaailma ja kirjoitetut arvot. Seksuaalikasvatuksessa vaikuttavat vähintään yhtä vahvasti ei muodolliset yhteisöt: perheet, ystävät ja muut kanssaihmiset, joiden kanssa sekä puhujat
että kuulijat ovat päivittäin tekemisissä. Arvopohdinnat ovat välttämättömiä myös sen vuoksi, että seksuaalikasvattaja ei uuvu työssään.
Seksuaalikasvatus tarjoaa myös kasvattajalle mahdollisuuden kasvaa; pohtia omaa käsitystään seksuaalisuudesta ja tarkentaa sitä. Seksuaalikasvatuskohtaamisissa kehittyvät aina kaikki siihen osallistuvat. Jokainen osallistuja tuo kohtaamiseen mukanaan oman historiansa, niin hyvässä kuin
pahassa. Jokainen osallistuja voi tarjota itselleen ja toisille kasvun paikan,
joka kyetään hyödyntämään, jos kaikki ovat mukana avoimin mielin, valmiina altistamaan itsensä kasvulle ja löytämiselle. Avoimuus ei tarkoita
kuitenkaan rajattomuutta. Dialogi mahdollistaa turvallisuuden tunteen kehittymisen ja kasvun kohtaamisissa.
Vanha ja jo kovin kulunut sanonta kuuluu, että voit opettaa vain niin pitkälle kuin olet itse asian pohtinut. Se on hyvä ohje seksuaalikasvattajalle. Asiat, jotka kaihertavat tai aiheuttavat hämmennystä omassa mielessä, tulee käydä läpi ja kohdata ennen kuin astuu ryhmän eteen, sillä oma
hämmennys ja vaivaantuneisuus näkyvät hyvin kuuliljoille. Seksuaalikasvatustuokioon mahtuu puhetta, ihmettelyä ja monenlaisten näkemysten ja
mielipiteiden esille tuomista. Asioiden tutkiminen puolelta ja toiselta antaa
kasvajalle käsityksen siitä, että hänellä on lupa olla kiinnostunut ja lupa puhua. Seksuaalikasvattaja ei päätä muiden puolesta mutta auttaa etsimään
erilaisia näkemyksiä ja tietoa. Kyetäkseen ohjaamaan, tulee hänen olla ensin itse pohtinut asiaa ja olla avoimin mielin dialogille kasvajien kanssa.
Seksologian alan opintoihin kuuluu aina pakollisena osan SAR (Sexual
Attitude Reassessment) opinnot, joiden aikana opiskelijalla on tilaisuus
ammatillisessa ohjauksessa pohtia seksuaalisuutta ja tutkiskella omaa historiaansa, arvojaan ja asenteitaan seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvissä asioissa.
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Ajatuksia seksuaalikasvatuksen
merkityksestä ja mahdollisuuksista
toisen asteen oppilaitoksissa
 Susanna Ruuhilahti

Aluksi
Seksuaalikasvatuksen perusta luodaan, kun instituutio tai vastaava ja seksuaalikasvatustyötä tekevä henkilö asemoivat ihmiskäsityksensä yhteen.
Ammatillisesti ohjautuvan seksuaalikasvattajan tulee olla pohtinut omaa
seksuaalisuuttaan, asenteitaan ja arvojaan suhteessa seksuaali- ja sukupuolikäsityksiin sekä seksuaalikasvatukseen. On otettava kantaa siihen, mitä
seksuaalikasvatus on ja mitä on se seksuaalisuus, jota haluaa kasvattaa.
On otettava kantaa siihenkin, mitä ja millaista on se kasvatus, jolla seksuaalisuutta kasvattaa. Ihmiskäsityksensä lisäksi on olennaista tietää, mitkä
arvot ja motiivit työtä ohjaavat. Voidakseen toimia seksuaalikasvattajana
on oltava tietoinen asioista, joita haluaa edistää, sekä siitä, millä kentällä
työtään tekee ja minkä nimissä toimii. Erityisen keskeistä on ymmärtää käsitteet, joita työskentelynsä ”oikeuttaakseen” käyttää ja varmistaa, että
osallistujat tietävät mistä puhutaan, kun puhutaan esimerkiksi seksuaaliterveydestä, seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta.
Kirsti Vänskä (2012) pohtii väitöskirjassaan terveyskasvatuksen määritelmää Tonesin ja Tilfordin (2001) mukaan on ja näkee sen vaativana. Tällöin
terveyskasvatus, jota seksuaalikasvatuskin osaltaan on, nähdään terveyteen tai sairauteen liittyvänä oppimisena ja jopa suhteellisen pysyvän
käyttäytymis- ja elämäntapamuutoksia aikaan saavana toimintana. Terveyskasvatuksella voidaan Vänskän mukaan helpottaa yksilön terveystaitojen saavuttamista ja avustaa yksilöä hänen muutospyrkimyksissään.
Terveyskasvatuksella tavoitellaan sitä, että ihminen pystyisi ottamaan tietoisesti kantaa sekä omaan että toisten terveyttä koskeviin kysymyksiin
sekä toimimaan terveyden hyväksi. (Vänskä, 2012)
Selkenevää!- hanke sai 254 henkilöltä näkemyksen siitä, millainen on seksuaalisesti hyvinvoiva henkilö. Näistä 10–65-vuotiaiden vastuksista muodostui seksuaalisen hyvinvoinnin määritelmä, joka määrittelee Selkenevää!- hankkeen seksuaalikasvatuksen keskeisiä tavoitteita. Hanke pyrkii
vahvistamaan ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelevien seksuaalista hyvinvointia.
Seksuaalisesti hyvinvoiva henkilö on tyytyväinen itseensä ja omaan seksuaalisuuteensa ja saa toteuttaa seksuaalisuuttaan. Hän kokee olevansa rakastettu ja hyväksytty. Hänellä on ihmissuhteita, jotka ovat vastavuoroisia ja
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mahdollistavat kokemusta yhteydestä, luottamuksesta, turvallisuudesta ja
kunnioituksesta. Mikäli henkilöllä on seksiä, sitä on itselle sopiva määrä (saa
olla myös haluamatta) ja mahdollisuus neuvotella seksiin liittyvistä asioista
kumppanin tai kumppaneiden kanssa, mikäli seksii toisen ihmisen kanssa.
Hyvinvointia edistää kokemus selviytymisestä arjessa ja onnistumisen tunteet päivittäisessä elämässä. (Ruuhilahti, Bildjuschkin, 2011).
Seksuaalisuus tässä kirjoituksessa on Lumme-mallin mukainen. Mallin luojien mukaan ihminen on fyysis-psyykkis-sosiaalis-henkinen kokonaisuus.
Mallin, joka on tarkoitettu omakohtaiseen seksuaalisuuden pohtimiseen,
määrittelee seksuaalisuuden seuraavasti: Seksuaalisuus on ihmisen kokemusta omasta ihmisyydestään sekä maskuliinisuuden ja feminiinisyyden
suhdetta toisiinsa. Seksuaalinen halu, motivaatio ja luovuus mahdollistavat eroottiset kokemukset mielessä ja kehossa itsen ja toisen kanssa. Parhaimmillaan nämä kokemukset yhtyvät niin, että paikka ja aika menettävät
merkityksensä. Kyky heittäytyä seksuaaliseen haluun tuottaa mielihyvää ja
nautintoa. Seksuaalisuuden ydin, seksio, on ihmisen kokemusta omasta olemisesta erottamattomana osana kosmista olevaisuutta. (Ruuhilahti, Bildjuschkin, 2010)
Kasvajan mukaan ottaminen seksuaalikasvatuksen tai seksuaalisuuden
puheeksi ottamisen suunnitteluun ja toteuttamiseen keskustellen kääntää
katseen yleisestä ongelmakeskeisyydestä laaja-alaiseen ennaltaehkäisyyn.
Tämä mahdollistuu, kun selvitetään, mikä nuorista on seksuaalista hyvinvointia ja miten sitä voitaisiin heidän mielestään tukea. Tärkeää on myös
ottaa selvää, millaisissa tilanteissa he opinnoissaan tai työelämäharjoitteluissaan voisivat kokea omaa seksuaalisuuttaan uhattavan tai seksuaalisuuttaan loukattavan. Näistä asioista on hyvä keskustella opiskelijoiden
kanssa. Kaikkeen ei koskaan voi varautua ennalta. Ihminen kuitenkin etsii
tukea ympäriltään, mikäli hänellä on turvallinen ja luottavainen olo suhteessa opettajaansa, ryhmäänsä, ja ohjaajaansa joutuessaan mahdollisesti
kohtaamaan rajojensa loukkaamista.
UNESCOn ja muiden YK:n järjestöjen laatimassa julkaisussa International Technical Guidance on Sexuality Education (2009) seksuaalikasvatus määrittyy
ikään nähden sopivaksi ja kulttuurisesti merkitykselliseksi tavaksi kertoa
seksistä ja suhteista. Asioista esitetään tieteellisesti paikkansapitävää,
realistista ja ei-tuomitsevaa tietoa. Seksuaalikasvatuksen tulisi mahdollistaa
omien arvojen ja asenteiden pohdintaa. Seksuaalikasvatuksen keinoin
voidaan kehittää kasvajalla seksuaalisuuden erilaisiin näkökohtiin
liittyviä päätöksenteko-, viestintä- ja riskientorjuntataitoja. Nummelinin
(2000) mukaan seksuaalikasvatus pitää sisällään seksuaalineuvonnan,
-valistuksen ja -opetuksen. Ruuhilahti ja Bildjuschkin (2010) täydentävät
määritelmää vielä ohjauksella. Seksuaalikasvattajan tulisikin hallita hyvin
monentasoista kohtaamista työssään ja aktiivisesti toimia näillä kaikilla
osa-alueilla perustehtäväänsä kunnioittaen.
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Perinteisesti voidaan ajatella, että opetus on ollut asiatiedon jakamista,
mitä se kuitenkaan ei ole. Opetus voi olla myös ohjausta ja ohjaus pedagogista toimintaa. (Onnismaa, 2007) Seksuaalikasvattaminen on parhaimmillaan opetuksellisessa tilanteessa näiden kahden yhdistämistä toisiinsa.
Eriteltynä ohjaus ja opetus toteuttavat erilaista tehtävää. Opetus on opetussuunnitelman perusteisiin sidottua toimintaa. Ohjaus puolestaan voi
esimerkiksi olla ryhmämuotoisen tuen avulla tapahtuvaa voimauttamista
seksuaali- ja sukupuolikysymyksissä.
Kasvatuksen yksi mahdollinen määrittelytapa on, että on olemassa vain
yksi kasvatus, joka on moniulotteista, jatkuvaa ja lähes kaikkialla läsnä.
Sellaisena kasvatus on inhimillisen olemassa olon olennainen ulottuvuus.
Tämä lähestymistapa korostaa sitä, että käsitteelliset rajanvedot rakentavat tarpeettomia muureja (mm. Trilla, 2003).
Kasvattajana toimiessaan ei ole samantekevää miten pienissä kohtaamisen hetkissä toimii tai käyttäytyy suhteessa kasvajaan tai vielä yleisemmällä tasolla tilanteissa, joissa kyseessä ei ole suoranaisesti kasvaja itse vaan
joku muu. Merkityksellistä voisikin olla miten omasta itsestään, eri sukupuolista tai ihmisistä yleensä puhuu, kenet tekee nähdyksi ja keistä tulee
näkymättömiä. Kasvatamme silloinkin, kun emme ole kasvatustyötä varsinaisesti tekemässä.
Seksuaalikasvatuksen tulisi olla osaltaan myös tulevaisuuskasvatusta, jonka tavoitteena voisi olla kulttuurinen kompetenssi eli taito tehdä perusteltuja arvovalintoja, valmius ymmärtää omia tarpeita, kykyä asettaa arvoja
ja arvostuksiaan tärkeysjärjestykseen ja tietoisuus tulevaisuudesta (Pitkänen, 2009). Kasvatus ottaa osaltaan kantaa siihen, mikä on arvokasta – hyvää tai pahaa, oikeaa tai väärää ja lopulta mikä on elämän tarkoitus.
Oppilaitoksissa toteutuvan kasvatuksen tehtävänä ei ole vain uusintaa
olemassa olevaa, toisintaa perinteitä ja kulttuuria sellaisenaan, vaan myös
ylittää olemassa oleva ja rakentaa parempaa maailmaa. Kasvatuksen keinoin on mahdollisuus löytää ja luoda uusia tapoja olla, elää ja toimia. Seksuaalikasvatuksessa tämä voisi tarkoittaa entistä paremmin toteutuvia
seksuaalisia oikeuksia ja jokaisen oikeutta ja mahdollisuutta pohtia omaa
seksuaalisuuttaan ja löytää itselle sopivat ja hyvät tavat ilmaista sitä. Seksuaalikasvatuksen tulisi vahvistaa itseluottamusta, kokemusta omasta arvokkuudesta, vahvistaa yhteisöllisyyttä ja auttaa nuorta löytämään tarvittavia tukiverkostoja ympärilleen.
Seksuaalikasvatukselliset kokonaisuudet tulisi sitoa kiinni siihen arkeen ja
tilaan, jossa kasvatusta tehdään. Seksuaalikasvatus ei ole abstraktio, jota
voi käsitellä irrallaan siitä ajasta ja paikasta, johon se kulloinkin sijoittuu.
Kukin sosiaalinen todellisuus on omanlaisensa ja tämä erityislaatuisuus
on seksuaalikasvatuksen voima ja ponnistusalusta. Kasvatuksellinen työ
rakentuu aina tilanteisesti yhdessä niiden ihmisten kanssa, joiden parissa
toimitaan. (Kurki, 2006).
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Prosessimainen kasvatus ja ammattilaisten täydennyskoulutus seksuaalikasvatuksesta mahdollistavat kasvamista aktiivisiksi toimijoiksi ja subjekteiksi yhteisöissä ja yhteiskunnassa. Tämä toimijuus näyttäytyy omien ajatusten näkyväksi tekemisenä omassa työyhteisöissä seksuaalikasvatuksen
kehittämisenä ja entistä vahvemmin koulujen opetuksessa näkyvämpänä
osana sekä kasvajien osalta entistä vahvempana itsetuntemuksena, lisääntyneenä hyvinvointina ja ymmärryksenä omista mahdollisuuksistaan vaikuttaa omaan elämäänsä ja yhteisöönsä ympärillään.

Seksuaalikasvatuksen ytimessä
Sanna Ryynänen (2011) on väitöskirjassaan esitellyt sosiaalipedagogisen
kasvatuksen ytimet. Seksuaalikasvatuksessa voisi hyödyntää näiden huomioimista prosesseja suunnitellessa ja toteuttaessa. Ytimet ovat ajallis-paikallinen ydin, kasvatuksen ihmiskäsityksen ja arvojen ydin, sisällöllinen
ydin ja pedagoginen ydin. Ajallis-paikallinen ydin auttaa huomioimaan missä kasvatusta tehdään. On tärkeää huomioida ympäristö ja se todellisuus,
jossa kasvatustyötä tehdään ja keitä kasvajina on. Kasvatuksen ihmiskäsitys ja arvot profiloivat kasvatuksen suunnan.
Ihmiskäsitys ja arvot kertovat, mikä on seksuaalikasvattajan perimmäisin
tarkoitus työssään. Mikä siis seksuaalisuudessa on tärkeää ja mitä me siitä
haluamme eteenpäin välittää, paljastuu kasvatustyötä tehdessä. Sisällöllinen ydin kuvaa ne konkreettiset teemat ja aiheet, joiden parissa työskennellään. Nämä avaavat myös niitä todellisia ihmiskäsityksiä ja arvoja,
joita kasvattajalla on. On tärkeää, että ihmiskäsitys ja arvot ovat yhtä sekä
kasvattajan verbaalisessa viestinnässä että seksuaalikasvatuksessa käsiteltävien sisältöteemojen kanssa. Pedagoginen ydin kuvaa niitä menetelmiä,
joilla sisältöteemoja opiskellaan ja ihmetellään. Seksuaalikasvatuksen keskeisiä elementtejä tulisi olla dialogisuus ja aito kohtaaminen.
Kun pysähtyy kasvajan arkeen ja ympäristöön, jossa kasvatusta tekee, voi
testata omaa suvaitsevaisuuttaan – mitä oikeastaan asioista ja ilmiöistä
ajattelee suhteessa siihen, mitä kuvittelee ajattelevansa. Näin voi kehittää
ammatillisuuttaan ja empatiakykyään hahmottaessaan arkea, kulttuureita
ja toimintaympäristöjä, joissa kasvajat liikkuvat.
Sivistyksen päämääränä pidetään ihmiseksi tulemista ja ihmiseksi kasvamista. Se ei siis ole vain tietojen oppimista, vaan ennen kaikkea kasvua ihmisenä moninaisin tavoin. Tällöin seksuaalisuuden ja sen merkityksen pohtiminen on tärkeä osa sivistystä. Sukupuolella on merkitystä yhteiskunnille
ja normeille, joita kuljetamme mukanamme. Näiden pohtiminen yhdessä
muiden kanssa lisää sekä tietoja että taitoja sekä mahdollistaa sivistyksen
lisääntymistä.
Kasvatusfilosofi Charles Taylor kiteyttää oman itsen ja maailman pohtimisen merkityksellisyyden seksuaalikasvatustakin ajatellen hienosti:
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”… Sen tietäminen, kuka olen, on osa sen tietämistä, missä seison. Identiteettini määrittelevät sitoumukset ja identifikaatiot, jotka tarjoavat kehyksen tai horisontin, jonka sisällä voin yrittää määritellä tapauskohtaisesti,
mikä on hyvää tai arvostettavaa, tai mitä tulisi tehdä tai mitä ihailen tai mitä
vastustan. Toisin sanoen se on horisontti, jonka sisällä kykenen määrittelemään oman paikkani”.
Mikäli nuorilla olisi mahdollisuus pohtia omaa seksuaalisuuttaan, ja esimerkiksi lähihoitajien opinnoissa opeteltaisiin ammatillisesti hyvälaatuista ja
asiakkaan ainutkertaisuuden huomioivaa asennetta seksuaalisuutta kohtaan, voitaisiin kenties vahvistaa hyvinvointia ja onnellisempaa ihmisyyttä.
Ehkä tällöin alkaisivat myös positiivisen psykologian ajatukset yksilö- ja yhteisötasoilla toteutua. ”Positiivisessa psykologiassa on yksilön tasolla kysymys arvokkaista subjektiivisista kokemuksista kuten hyvinvoinnista ja tyytyväisyydestä menneisyyden suhteen, toivosta ja optimismista tulevaisuuden
suhteen sekä flowsta ja onnellisuudesta tässä hetkessä. Ryhmätasolla taas
on kysymys kansalaishyveistä ja instituutioista, joissa yksilöt liikkuvat kohden parempaa elämää vastuullisina, auttavaisina, epäitsekkäinä, kunnollisina, kohtuullisina, sietokykyisinä ja työssään eettisinä kansalaisina..” (Seligman, Csikszentmihalyi, 2000)
Jos nuorella on riittävästi realistiseen ajatteluun perustuvaa itseluottamusta, hän todennäköisemmin suhtautuu optimistisesti ja joustavasti
elämäänsä sekä seksuaalisuuteensa. Joustavuus edellyttää kykyä tuntea
ja reflektoida omia tunteita erilaisissa tilanteissa ja hetkissä. Erilaisissa tilanteissa joustavuus mahdollistaa palautumisen tyyneen olotilaan, vaikka
olisikin joutunut kohtaamaan konfliktin tai kokemaan epävarmuutta itsestään, onnistumisestaan tai selviytymisestään.

Seksuaalikasvatus on luonteeltaan subjektiivista
Kasvatus ei koskaan ole neutraalia tai objektiivista, vaan se on aina sidoksissa ihmisten omiin ajatuksiin, tuntemuksiin ja teorioihin, joiden takana
kasvattaja seisoo. Freiren (2005, 2008) mukaan kasvatus on itsessään politiikkaa: se on aina joko sopeuttavaa tai vapauttavaa, aina jonkun puolella
ja jotakin vastaan. Kasvatus pyrkii aina näkyvästi tai epäsuorasti joko inhimillistämään tai epäinhimillistämään ja tukahduttamaan. Jokainen kasvatuksellinen käytäntö sisältää myös tietynlaisen käsityksen ihmisestä ja
maailmasta. Niiden perusteella kasvatuksessa otetaan aina kantaa eri valinnoilla kuten mitä, miten ja miksi tullaan tietämään.
Freiren mukaan kasvattaja on aina myös kasvaja kasvatustilanteessa
(2005): Kasvatuksen kentällä olemme kaikki opettaja-oppilaita ja oppilas-opettajia: meidän kaikkien tietäminen on vajavaista, kukaan ei tiedä kaikkea, eikä kukaan ole täydellisen tietämätön. Kaikki tietämisen prosessissa –
joka voi olla mitä tahansa formaalista opiskelusta arkielämän inhimilliseen
kanssakäymiseen – mukana olevat oppivat todellisuudesta.
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Opettaja tai oppilas ei opi relevantteja asenteita ja työtapoja vain lukemalla. Tarvitaan myös havainnointia, kokemusta ja yhdessä elämistä, jotta
voisi kasvaa seksuaalimyönteiseksi työntekijäksi. Seksuaaliterveystietojen
opettelun tulisi mahdollistaa WHO:n määrittelemää seksuaaliterveyttä kokonaisvaltaisesti.
Tällaiseen ihmisyyttä pohtivaan ja identiteettiä rakentavaan oppimiseen
kannustavat David Kolbin viisi kokemukselliseen oppimisen ja kehityksen
periaatteisiin pohjautuvaa ajatusta.
Kolbin mukaan oppimisessa tärkeää on kokemukseen perustuva prosessi,
joka on kokonaisvaltainen. Prosessissa luodaan tietoa, ja oppiminen tapahtuu yksilön ja ympäristön välisessä vuorovaikutuksessa. Oppimisprosessi
vaatii myös vastakkaisten todellisuuksien hahmottamistapojen erittelyä.
Seksuaalikasvatuksen tulisikin tarjota nuorille objektiivisen informaation
lisäksi myös subjektiivista tietoa. Subjektiivisena tietona voidaan pitää
kokemustietoa, hiljaista tietoa ja osaamista (Poikela, 2003). Seksuaalikasvattajana tulisikin ensin kysyä itseltään ja sen jälkeen opetettavalta
ryhmältään: Mitä seksuaalisuus on? Mistä olen saanut tämän käsityksen?
Millaisia seksuaalisuuden malleja tuetaan esim. oppikirjoissa, koulun henkilökunnan toiminnalla, oppilasryhmissä, vanhempien toimesta ja muissa
kulttuureissa? Mitä tarjolla olevat seksuaalisuuden mallit tarjoavat ja mitä
kieltävät? Miten suhtaudun sellaisiin seksuaalisen kokemisen, tuntemisen
ja nautinnon tapoihin, jotka eroavat jollain tavalla siitä, miten itse koen, nimeän ja esitän seksuaali-identiteettiä? Mitä seurauksia nykyisellä tavallani
puhua seksuaalisuudesta on? Entä voisiko jokin nyt antamistani vastauksista olla toisin? Miten?
Seksuaalikasvattajalla on aina monia vertaisuuden tasoja suhteessa kasvajiin. Vertaisuuden tasojen ymmärtäminen ja niiden huomiointi kasvatustehtävässä synnyttää sekä kasvajaa kunnioittavaa että kasvatustilanteen
ainutkertaisuutta korostavaa otetta. Meistä jokainen on ainutkertainen,
tasaveroinen ja ihmisenä yhtä arvokas kuin kuka tahansa. Tästä syystä jokainen on oman elämänsä asiantuntija.
Seksuaalikasvattaja tietää käsiteltävänä olevista asioista yleisellä tasolla
enemmän kuin kasvajat ja hänellä on mahdollisuus herättää keskustelua
ja haastaa kasvajia pohtimaan asioita heidän oman elämänsä näkökulmasta. Tätä tieto-taitoa seksuaalikasvattaja pyrkii tarjoamaan nuoren elämään
pääomaksi ja mahdollisuudeksi hyvinvoinnin tukemiseen. Seksuaalikasvattajalla on juridinen vastuu tilanteesta. Seksuaalikasvattaja on vastuussa
tilanteesta, kertomistaan asioista, kysymyksistään eettisesti ja ammatillisesti. Kasvattajan vastuulla on luoda turvallinen ympäristö, jossa kasvajat
uskaltavat kommunikoida asioistaan ja tuntemuksistaan rehellisesti ilman
pelkoa näkymättömäksi tekemisestä tai syrjityksi tulemista.
Seksuaalikasvattajan on ymmärrettävä tehtävänsä kontekstisidonnaisuus.
On ymmärrettävä, kenen kanssa työtään tekee, millaisessa tilanteessa ja
ketä varten tilanteessa toimii. Seksuaalikasvattajan tulisi omata ohjaajuu-
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den taidot, jotka pitävät sisällään oman persoonan käyttöön ottamisen
työkaluksi, pedagogisen rakkauden ja eettisyyden. Seksuaalikasvattaja
tarvitsee paljon tietoa, monia taitoja, uskallusta ihmetellä ja kulkea kasvajan rinnalla mahdollistaen tälle näköalojen lisääntymisen.
Itsearvostuksen ja omanarvontunnon vahvistaminen voidaan määritellä
monin tavoin. Se yhdistetään siihen, että opitaan näkemään omat potentiaalit ja uskomaan niihin. Se on myös sitä, että nuoret ja heidän yhteisönsä
löytävät uskallusta ja keinoja ”valloittaa” omaa tilaa ja taistella tasa-arvon
ja seksuaalioikeuksien toteutumisen puolesta. Se on suuntautumista sitä
kohti, että nuoret havaitsevat mahdollisiksi myös muunlaiset elämänkohtalot kuin ne, joita he ovat tottuneet näkemään ympärillään ja että he näkevät paitsi oikeutensa ja velvollisuutensa mutta myös omat mahdollisuutensa haluta ja toivoa sekä toimia näiden toiveiden toteuttamiseksi. Lupa
unelmoida, haluta, valita ja päättää ovat tärkeitä taitoja.

Nonformaalia seksuaalikasvatusta tarvitaan
Seksuaalikasvatuksesta puhuttaessa mielikuvamme kiinnittyvät yleensä
instituutioissa tapahtuvaan kasvatukseen. Usein nonformaalikasvatus
unohdetaan keskusteluista täysin. Nonformaalia kasvatustyötä tapahtuu
median välityksellä, vertaisryhmissä, kodeissa, nuorisotoimessa ja erilaisissa harrastustoiminnoissa.
Median vaikutuksesta puhutaan paljon negatiivisena vaikuttajana, mutta
tärkeää olisi nostaa esiin myös median mahdollisuudet tukea seksuaalista hyvinvointia ja mahdollisuutta vaikuttaa arvoihin ja normeihin. Median
avulla näkyväksi voidaan tehdä myös erilaisia marginaalisia ilmiöitä sekä
valistaa massoja tehokkaasti. Nonformaalius on sekä etu että haaste. Nonformaalin kasvatuksen juurruttaminen osaksi virallisia rakenteita tai sen
merkityksen tunnustaminen voi olla hankalaa. Nonformaalin kasvatuksen
hyödyt ovat vaikeasti osoitettavissa, koska vaikutusten mittaaminen on
lähes mahdotonta.
Toisaalta seksuaalikasvatuksessa on lopulta aika vaikeaa sanoa, mistä loppujen lopuksi on ihmiselle hyötyä ja mikä on se yksittäinen tekijä, joka saa ihmisen hyvinvoinnin kukoistamaan. Ihmiseen vaikuttaa nimittäin moni asia
yhtä aikaa ja päällekkäin. Lasse Kannaksen mukaan terveystiedon opeistakaan ylipäätään on vaikeaa tehdä mittausta, koska on vaikeaa sanoa, mikä
on minkäkin osuus missäkin asiassa, ja toisaalta oppien hyödyt saattavat
näyttäytyä ihmiselle merkityksellisinä vasta vuosien päästä tämän elämässä. (Nuorten Seksuaaliterveysverkoston tapaaminen 30.8.2011).
Nonformaalin kasvatuksen (esimerkiksi nuorisotalot, vertaisryhmät) etuna on, että tällaisen kasvatuksen tavoitteiden ja toimintatapojen määrittelyssä on suurempi liikkumavara kuin esimerkiksi opetussuunnitelmiin
sidotuissa tehtävissä. Nonformaalin kasvatuksen avulla voidaan innovoida
uusia ja erilaisia lähestymistapoja seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen.
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Näitä myös viralliset tahot voivat halutessaan hyödyntää ja edelleen kehittää. Nonformaalikasvatus saattaa tuottaa myös institutionaaliseen kasvatukseen muutoksia. Nonformaalin kasvatuksen avulla ehkä huomataan
ajankohtaisia tarpeita ja kiinnitetään huomiota uudenlaisille tai erilaisille
näkökulmille, joita instituutioissa ei ole huomioitu aiemmin. Tämä kuitenkin edellyttää nonformaalilta kasvatukselta ulostuloja, kannanottoja ja
kasvatuksen tausta-ajatusten, kasvatuskokemusten kirjaamista ja huolellista arviointia.

Eväitä elämään
Laadukas kasvatus tarjoaa eväitä kokonaiseen elämään, eikä vain teoreettisella tasolla osiin jaetulle ihmiselle. Kasvatukselliset tuokiot tarjoavat parhaimmillaan mahdollisuutta harjoitella erottelemaan mikä on juuri tässä
hetkessä oleellisinta ja mikä ei. Kasvatuksella voidaan ohjata pohtimaan
myös sitä, mikä toiminta/teko sisältää arvoja itselle ja mikä taas ei. On
tärkeää ymmärtää, että ihmisen näkökulmat asioihin, tilanteisiin ja niistä
syntyvät merkitykset ja ideat vaikuttavat perustavalla tavalla käyttäytymiseemme, toimiimme ja siihen, kuinka koemme suhteemme maailmassa ja
toisaalta suhteemme maailmaan. Jokaisessa tilanteessa on useita vaihtoehtoja ja valinnan mahdollisuuksia. Jotta tällaiset valinnat tulisivat mahdollisiksi, tarvitaan kasvattajan ja kasvatettavan välillä luottamuksellisia
suhteita, pelosta vapautumista (esim. mitä muut minusta ajattelevat, jos
olen tällainen), kykyä kritiikkiin ja itsenäisyyteen.
Kasvattajuus on toimimista vastuullisena kasvattajana, joka uskaltaa ja haluaa vaikuttaa kasvun suuntaan. (Värri, 2000). Samalla kasvattajasta voisi
tulla ikään kuin esikuva, joka osoittaa omalla elämällään elävänsä todeksi
arvojaan ja opetuksiaan. Viktor Franklin mukaan arvoja ei voi opettaa, vaan
ne täytyy elää todeksi. Tällöin esikuvallisuus toimii parhaimmillaan tärkeänä kasvatuksellisena elementtinä unohtamatta, että huonotkin esikuvat
opettavat.
Kasvatuksessa ja kasvamisessa on aina läsnä asioita, joita ei voida esittää
vain joukkona tosiasioita. Kasvatuksessa on laajasti ajateltuna kyse siitä,
mitä kasvattajasta ja kasvajasta yhteisessä prosessissa tulee. Tämä prosessi on ennen kaikkea sisäinen, eikä siitä kaikki ole tietoista. Tämä prosessi
ei toteudu vain järjen tasolla, vaan se vaatii mukaansa viisautta, sydämen
logiikkaa, intuitiota ja kokemusten tuottamaa hiljaista tietoa.

Marginaalissa
Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa hetero- ja sukupuolinormatiivisuus ovat arkipäivää. Nuoria, jotka edustavat seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjä, nähdään harvoin olevan olemassa opiskelijoina, opettajina
tai muina toisen asteen oppilaitoksen työntekijöinä. Terveystieto oppiai-
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neena huomioi heikosti heidän erityisiä tarpeitaan terveyskysymyksissä.
Ihmisaloille koulutettavia ei opeteta kohtaamaan näitä kysymyksiä ammattilaisuuden näkökulmasta. Tällöin estyy ainakin osin hyvä ja laadukas
ammatillisen työn tekeminen, mutta myös nuori saattaa omassa oppilaitoksessaan joutua kohtaamaan syrjintää, kiusaamista ja ulkopuolelle jättämistä oman vertaisryhmänsä tai opettajiensa toimesta. Toisen asteen
ammatillisissa oppilaitoksissa ei-heteroseksuaalit nuoret ovat melko näkymättömiä. Heitä huomioidaan harvoin parisuhdekysymysten osalta ja
turvaseksiohjeistusten osalta he ovat suorastaan heitteillä. Kenen kanssa
keskustella seksistä, joka on muutakin kuin penis-emätinyhdyntää?
Opiskelijoilla olisi halua ja tarve saada lisää tietoa seksuaalikysymyksistä
sekä henkilökohtaisessa elämässään että ammattilaisuuteen kasvussa,
mutta ainakaan toistaiseksi opetussuunnitelman perusteet eivät esimerkiksi lähihoitajien osalta huomioi seksuaalisuutta lähes lainkaan.
Marko Salosen (2008) mukaan heteronormatiiviset käytännöt, jotka kohdentuvat lapsiin ja nuoriin ovat sellaisia, jotka jäsentävät heteroseksuaalisuutta itsestään selvemmäksi, luonnollisemmaksi ja alkuperäisemmäksi
kuin muut seksuaaliset suuntautumiset. Heteroseksuaaliset käyttäytymismallit nähdään hyväksytympinä ja oikeutetumpina kuin muut mallit. Nämä
käytänteet tuottavat samalla käsitystä siitä, millaista sukupuolitettua käyttäytymistä pidetään tukemisen arvoisena. Salosen mukaan tyttöihin kohdistuu edelleen tällainen käyttäytymisen kontrolli voimakkaammin. Tytön
”huono maine” seksuaalisuuteen liittyen tuntuu vaarantavan heteroseksuaalista arvojärjestelmää ja siksi tyttöjen seksuaalisuutta on kontrolloitava.
Heteroseksuaalisten käytänteiden purkaminen oppilaiden kanssa on tärkeää. Ammateissa, joissa tehdään töitä ihmisten kanssa, saatamme tuottaa työntekijöinä mielipahaa, häpeän kokemuksia, ahdistusta ja kokemusta
piilotetusta seksuaalisuudesta asiakkaillemme, mikäli heteroseksuaalisuus
on ainoa vaihtoehto seksuaalisuudelle. Nämä normatiiviset käsitykset syntyvät olettamista, joita tehdään asiakkaan kanssa keskusteltaessa ja kaavakkeilla, jotka eivät huomioi ei-heteroseksuaalisia vaihtoehtoja tai hoitokäytänteissä, joissa ei-heteroseksuaalit ihmiset eivät voi tulla näkyviksi
omana itsenään.
Nuoren kokemus ”vääränlaisuudesta” saa aikaan olon, että on olemassa
”oikeanlainen” tapa olla olemassa, joka käsittää pukeutumisen, oikeanlaisen ulkomuodon, tietyn ulkoisen olemuksen kaavan, seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolelle tyypillisen käytöksen. ”Vääränlainen” nuori
kohtaa kaikenaikaa muistutuksia siitä, ettei istu tuohon oikeanlaisuuteen.
Esimerkiksi oppikirjat pitävät sisällään monia stereotyyppejä. Eroa tehdään myös katsein, pään poiskääntämisellä ja ulkopuolelle jättämisellä.
Oppilaitoksissa ja niiden arjessa tärkeää olisikin haastaa jatkuvasti uudestaan oikeanlaisuuden tai paremmuuden myyttejä. Tarvitaan uskallusta
tehdä näkymättömiä ihmisiä hoito -ja hoivatyön asiakkaina näkyviksi myös
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opintoryhmissä. Tämä tulee tehdä siten, ettei ketään paljasteta tai hänen
elämäänsä tirkistellä. Moninaisuus tulee ottaa mukaan kaikkeen. Myös
enemmistö kuuluu moninaisuuteen ja on ryhmänä hyvin kirjavaa.
Sanna Ryynäsen (2011) väitöskirjan periferian nuoret kertoivat tarvitsevansa läsnäoloa ja keskusteluja, jotka auttavat hetkeksi unohtamaan asuinympäristön haasteet. He tarvitsevat myös mahdollisuuksia pohtia ympäristön
tapahtumia ja omaa elämäntilannettaan. Seksuaalikasvattajiksi tarvitaan
aikuisia, jotka ovat herkkiä huomaamaan tämän tarpeen ja uskaltavat ottaa asiat opiskelijan kanssa esille. Tällaisesta aikuisesta tulee huokua ajatus, että minä kestän ja haluan olla sinulle läsnä. Olen sinua varten.
Erityisesti seksuaalisuuteen liittyvissä kysymyksissä nuoret ovat marginalisoituja ja periferiassa ainakin symbolisella tasolla. Nuoret esitellään usein
seksin suhteen riskinottajina, osaamattomina ja ihmissuhteidensa osalta
itsekkäinä tai jotenkin vähempiarvoisina kuin aikuiset. Nuorille seksuaalisuus avataan ehkäisyn, riskien, sairauksien, ongelmien ja varoittelun kautta.
Nuoruus nähdään helposti vaiheena matkalla kohti aikuisuutta, eikä nuoruutta mielletä ihmiselle tärkeäksi ja merkitykselliseksi elämänvaiheeksi
kuten lapsuutta tai aikuisuutta. Useat tahot esittelevät nuoret pahoinvoivina, ailahtelevina ja tietämättöminä. Voidaan miettiä, millaisia vaikutuksia
tällaisilla normituksillä nuoren elämään on. Samoin näkymättömäksi saatetaan tehdä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret. Näkymättömäksi tekeminen voidaan nähdä jopa syrjintänä tai heitteille jättämisenä. Instituutioissa tulisikin pysähtyä miettimään, millaisia vaikutuksia
esimerkiksi kouluilla voi olla ihmisen huonovointisuuden kokemuksille
(Effekter av heteronormen, 2006, Sisäasiainministeriön syrjintäraportti
2010 jne.).
Niin sanottuihin marginaaleihin kuuluvista nuorista muodostuu opetuksessa näkymättömiä, eikä heitä huomioida koulutuksessa. Salailu, kiusatuksi joutuminen ja näkymättömyys altistavat mielenterveysongelmille,
väkivallan kokemuksille ja alanvaihdoille opinnoissa tutkimusten ja selvitysten mukaan. Käsitys sopivasta ihmisyydestä on historialliseen aikaan ja
paikkaan sidottua, ainakin osin kulttuurisidonnaista tietoa ja kokemusta.
Siitä syystä voi olla tärkeää, että yhteiskunnan historiallista peiliä tarkastellaan kasvattajien keskuudessa. Näin voidaan rakentaa käsitystä siitä, miksi
todellisuus on tällä hetkellä sitä mitä se on ja miten nykyisyys syntyy menneeseen kietoutuen.

Seksuaalikasvatuksen metodeja
Seksuaalikasvatuksessa kannattaa hyödyntää toiminnallisuutta. Tosin ennen toiminnallisten harjoitteiden pariin ryntäämistä tulisi tietää, mitä ryhmä haluaa tehdä ja mitä ei. Samoin ryhmän turvallisuuden asteesta tulee
olla ote, sillä se määrittelee sitä, millaisia harjoitteita voidaan toteuttaa ja
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tehdä. Toiminnallisuus mahdollistaa dialogisuuden ja uusien merkityksien
syntymisen. Kokemalla ensin jotakin, päästään miettimään seksuaalikysymystä uudestaan tai eri lähestymistavalla kuin ehkä tavallisesti. Toiminnallisuus antaa mahdollisuuden lähestyä asioita etäänpää – miettimällä mistä
harjoituksessa oli kyse, millaisia faktoja harjoitukseen sisältyi tai millaisia
asioita olisi pitänyt tietää, jotta harjoitteen tekeminen olisi onnistunut.
Harjoitteen jälkeen voidaan kerrata, mitä jäi mieleen.
Toiminta mahdollistaa tunnekokemuksen yhdistämisen tekemiseen. Aina
ei tarvitse käsitellä tiettyä teemaa, vaan asiaa voidaan lähestyä keskustelemalla yhdessä miltä harjoituksen tekeminen tuntui ja miltä asia, jota
käsiteltiin tuntui ja miltä se tuntuu nyt harjoituksen jälkeen? Kokemusta,
faktaa ja tunteita yhdistämällä voidaan pohtia, miten asiat vaikuttavat
meihin yksilöinä ja yhteisöinä. Voimme miettiä, mitä kaikkea olemme oppineet käsittelyssä olleesta asiasta, muista ja itsestämme. Toiminnallisuuden
avulla voidaan myös päästä tilanteeseen, jossa mietitään, mitä tiedoilla ja
taidoilla pitäisi tehdä itse omassa elämässään. Dialogin ja toiminnan kautta
jaamme tietoa, ajatuksia, kokemuksia ja tuntemuksia toisillemme. Samalla
voimme testata oletuksia ja päästä jyvälle logiikasta, joilla oma tai toisen
ajatus kulkee.
Kuuntelemalla muita ryhmän jäseniä voi oppia itsestään, muista ryhmäläisistä ja heiltä lisää itsestään. Keskustelut avaavat perspektiivejä ja näköaloja, joita yksin ei kenties olisi tullut miettineeksi. Seksuaalikasvatuksen
prosessimaiset kokonaisuudet mahdollistavat hetkiä, joissa harjoitellaan
ja kokeillaan erilaisia rooleja itsessään, jotta voisi hahmottaa itselle ominaisinta roolia ja löytää omia vahvuuksiaan.
Oppimista tapahtuu, toiminnan, kokemusten, osaamisen ja ajattelun
kautta. Reflektiivinen pohdinta ja kyseenalaistaminen mahdollistavat uusien merkitysten ja uusien toimintatapojen löytämistä. Erityistä huomiota
ohjauskeskusteluissa olisikin kiinnitettävä niihin interventioihin, ohjaustekoihin, joilla ohjaaja sekä mahdollistaa ohjattavan reflektiivisen pohdinnan
käynnistämisen ja oman toiminnan kyseenalaistamisen että ylläpitää sitä.
(Vänskä, 2012)
Toiminnallisuus mahdollistaa kasvatukseen luovan ja kokemuksellisen
tietämisen ulottuvuuden. Toiminta avaa erilaisia näköaloja tilanteisiin ja
tarjoaa kasvajalle näkyä siihen, mihin hän pystyy. Onnistumiset ja uskaltautuminen lähteä mukaan johonkin, jonka lopputulos on vielä piilossa,
parantaa itsetuntoa. Tämä tuottaa mielihyvää, ja nuori voi nähdä itsessään
uudenlaisia tai erilaisia näköaloja. Toiminnallisuus mahdollistaa erilaisten
asioiden ja tilanteiden harjoittelua. Se vahvistaa ja rakentaa yhteisöllisyyttä. Konkreettinen ja kehollinen toiminta opettaa luottamaan toisiin ja
samalla syntyy ymmärrys siitä, mikä on oma rooli kokonaisuuksien muodostumisessa ja tavoitteiden toteuttamisessa unohtamatta sitä, että oma
keho alkaa piirtyä omaksi kehoksi muodostaen opiskelijan sisäisen ja ulkoisen maailman välille entistä vahvempaa suhdetta.
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Voimauttavalla työotteella voidaan tarjota kasvajan löydettäville sekä
hyviä että omaa terveyttä edistäviä toimintaehdotuksia ja tietoa oman
terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen. Voimauttava ote seksuaalikasvatuksessa auttaa myös pohtimaan elämän tarkoitusta, arvoja, identiteettiä,
sukupuolta, seksuaalisuutta, ihmissuhteita sekä opettaa vuorovaikutustaitoja. Näin voidaan edistää ihmisen oman elämän merkityksellisyyden kokemusta, uskoa ja luottamusta selviytymiseen ja elämän mielekkyyteen.
Kohtaavan työotteen omaava ohjaajuus hyödyntää uudistavaa oppimista ja avoimeen dialogiin perustuvaa kohtaamista, jossa kasvattaja oppii
kasvajan rinnalla samaan suuntaan kulkiessaan. Keskustelussa ei tarvitse
päätyä yhteen oikeaan lopputulokseen. Kasvattajan mahdollisuutena on
nostaa esille hyväksi havaittuja toimintasuuntia, mutta vapaus omiin valintoihin tulee tarjota jokaiselle omanlaisensa. Kasvatuksen olisi tärkeää
nostaa esille sekin, ettei elämä aina ole helppoa, eikä ihmisen toiveiden
mukaista. Elämään kuuluu pettymyksiä, kärsimyksiä ja mielipahaa, joista
oppii selviytymään.
Erilaisten tunnetilojen tunnistamista ja niiden tuntemista, hallitsemista ja
toiminnan suuntaamista terveyttä edistäväksi voidaan harjoitella erilaisissa tilanteissa ja moninaisin tavoin. Näin opitaan samalla empatiataitoja,
kuuntelemista, kuulluksi tulemista ja vaikeissa tilanteissa perustellusti toimimista. Nämä taidot ovat tärkeitä ihmissuhteissa ja työelämässä.
Uudistavan oppimisen ja avoimen dialogin omaiset keskustelut ja pohdinnat tarjoavat peiliä ja peilattavana olemisen mahdollisuutta. Kasvaja saa
tulla nähdyksi ja kuulluksi sekä mahdollisuuden pohtia ajan kanssa, mitä
seksuaalisuuteen liittyvät asiat itselle merkitsevät. Näiden avulla ihminen
joko vahvistaa omia asenteitaan ja arvojaan tai kenties löytää entisestä
poikkeavan näkökulman. Itsensä tunteva ja luottavaisesti omaan itseensä
ja omaan kasvattajuuteensa suhtautuva ohjaaja on hyvä malli aikuisuudesta, ihmisyydestä ja elämän lahjaluonteen hyväksyvästä otteesta. Mallista
oppimisen tiedetään tutkimusten valossa olevan tärkeä osa oppimista ja
erilaisten asenteiden ja toimitapojen oppimista.
Itsereflektoinnin kautta kasvetaan kohti oman näköistä identiteettiä, joka
ei ohjaudu ulkopuolisten paineiden mukaan. Ulkoapäin ohjautuvuus on
yksi tekijä, jonka uskotaan tuottavan nuorille tarkoituksettomuuden tunnetta. Valintojen tekemisen mahdollisuus tulee olemassa olevaksi, kun
ihminen voi tuntea turvallisuutta ja luottamuksellisuutta. Silloin mahdollistuu omien huolien, pelkojen, toiveiden, unelmien ja kysymysten esittäminen ilman huolta siitä, ettei näitä asioita kuultaisi tai että niitä vähäteltäisiin.
Voidaankin ajatella, että seksuaalikasvattaja, joka pitää itsereflektiota
voimavarana, ulottaa vaikutuksensa ihmisen koko elämään. Pohtimalla
itseään, tilanteitaan ja suhteitaan toisiin ihmisiin voitaisiin edistää hyvinvointia. Ihminen tarvitsee ympärilleen tällaisiin asioihin kykeneviä kumppaneita, ammattilaisia, vertaisia ja vanhempia voidakseen oppia ja omak-
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sua pohdittavakseen erilaisia tapoja olla ja elää. Yhdessä toisten kanssa
pohtiessaan yhteisöllisyydestä tulee minän toteuttamisen keino. Schleiferin mukaan (1996) tämäntyyppisellä kasvatuksella voitaisiin edistää lasten
(ja kirjoittajan mielestä myös aikuisten) itsenäisyyttä ja emotionaalista
vahvuutta.
Yhteisön ja yhteisöllisyyden ytimessä on erityinen olemisen ja toisen ihmisen kohtaamisen tapa, jota kuvataan aidon yhteisöllisyyden suhteen ja dialogisen suhteen käsittein. Tällöin kyseessä on tasa-arvoinen ja vastavuoroinen suhde, jossa ollaan vapaina, vapaasta tahdosta ja kunnioitetaan toisen
vapautta.

Ammattilaisten täydennyskoulutusta tarvitaan
Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa työskenteleville aikuisille on
tärkeää suunnata seksuaalikasvatukseen liittyvää täydennyskoulutusta,
joka on prosessimaista. Nämä koulutukselliset kokonaisuudet ovat tärkeä muistutus ammattilaiselle siitä, miltä tuntuu olla kasvajana ryhmässä
ja tasapainoilla hyvin intiimin ja henkilökohtaisen asian kanssa. Ryhmäkokemus nostaa esille luottamuksellisuuden ja turvallisuuden merkityksen
kuten myös dialogisuuden. Prosessimaisten koulutusten yhtenä tärkeänä
tavoitteena voisi olla, että näiden aikuisten jatkossa kohtaamat nuoret
voisivat jakaa samankaltaisia onnellisuuden ja hyvän olon tunteita ja kokemuksia ryhmässä olosta, kuin heidän kasvattajillaankin on. Tällaiset ryhmäkokemukset ovat tärkeä osa itsearvostuksen vahvistumista.
Kun aikuiset omissa koulutusryhmissään pohtivat omia asenteitaan, ajatuksiaan ja tunteitaan seksuaalisuuteen liittyen, löydetään paljon syvää
viisautta, oivalluksia ja monenlaisia näkökulmia. Samalla seksuaalisuus ja
siihen liittyvät asiat nähdään armollisessa valossa uskaltaen kohdata nämä
asiat itsen kautta sallien itselle (ja myös kasvajille) keskeneräisyys, tietämättömyys, erilaiset olettamat, suuret tunnekokemukset ja kipeät haavat.
Näiden tunteiden, kokemusten ja ymmärryksen kohtaamisen ammattilaiset ovat täydennyskoulutuksissa kokeneet äärimmäisen tärkeinä. Yhdessä
toisten ammattilaisten kanssa keskustellessa asioita voi pohtia, tulla niiden kanssa näkyväksi ja muodostaa niihin etäisyyttä siten, että ne eivät
estä kasvatustilanteessa kohtaamisia kasvajien kanssa.
Oman ihmiskäsityksen, seksuaalisuuteen liittyvien asenteiden, arvojen ja
olettamien pohtiminen yhdessä toisten kanssa luottamuksellisessa ryhmässä on erittäin hyödyllistä. Se tarjoaa mahdollisuuden vahvistua omissa
ajatuksissaan tai muuttaa asenteitaan ja arvojaan. Tätä pohdintaa tarvitaan
myös, jotta ymmärtäisi kasvatuksen subjektiivisen luonteen. Pohdintaa
tarvitaan myös, jotta tietäisi kuka on ja millaiset arvot omaa seksuaalikeskustelua ohjaavat. Nämä toimivat aina ja jokaisessa kasvatustilanteessa
taustavaikuttajina.
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Seksuaalikasvatuksen taustaelementit hahmottaessaan ja ymmärtäessään
ammattilainen kykenee olemaan tilanteissa kasvajaa varten – avaamaan
keskusteluja, kysymään, pohtimaan ja ihmettelemään tuomatta omia itselle oikeita vastuksiaan kasvajien vastauksiksi. Parhaimmillaan kasvatustilaneessa kasvattaja uskaltautuu oppimaan kasvajalta sekä toimimaan
moninaisin, kasvajalle luontaisilla oppimistavoilla, vaikka tämä vaatisi kasvattajalta astumista epämukavuusalueelleen kyeten sielläkin avautumaan
aitoon kohtaamiseen, joka lähtee liikkeelle kasvajan arjesta sekä hänen
toiveistaan ja tarpeistaan.

Lopuksi
Seksuaalikasvatuksesta tulisi tehdä näkyväksi moniäänistä teoriaa ja kokemuspohjaa seksuaali- ja sukupuolikysymyksiin liittyen. Tarvitaan monipuolista, moniulotteista, kyseenalaistavaa ja kriittistäkin tietoa, joka on
kaikkien ulottuvilla. Tämä estää tiedon yksipuolistumista. Tarvitsemme
tietoa ja tietämistä historiallisista ja kulttuurisista kysymyksistä. Myös niin
sanottu hiljainen tieto tulisi tuoda näkyväksi, vaikka se jää herkästi dokumentoimatta ja tutkimatta, koska sen tavoittaminen ammattilaisista voi
olla vaikeaa. Tämän tiedon esille nostaminen helpottuu tai siitä tietoiseksi
tuleminen helpottuu, kun työskentelee seksuaalikasvatuksen parissa monilla tasoilla.
Seksuaalikasvattajana toimiminen vaatiikin kasvatettavien kohtaamisen lisäksi aktiivista otetta yhteiskunnalliseen vaikuttamiseen, nuorten tukiverkostojen selkiyttämisen mahdollistamiseen ja tarvittaessa yksilötuen tarjoamiseen. Arkinen työskentely opiskelijoiden kanssa on osa työtä kuten
myös voimauttavaan tukeen perustuvat ryhmät ja yksilötyö. Näiden lisäksi
työntekijöiden tulisi seurata ajankohtaisia tutkimuksia. Seksuaalikasvattajien tulisi pyrkiä vaikuttamaan seksuaalikasvatuksen kehittämiseen sekä
tuottaa kirjallista tai muuta valistuksellista materiaalia omasta työstään ja
siinä kohdatuista kokemuksista käsin.
Seksuaalikasvatuksen tulee tapahtua turvallisessa ja luottamuksellisessa
tilassa vahvistaen nuoren kokemusta omasta arvokkuudestaan ja totena
olemistaan oman seksuaalisuutensa kanssa. Pohtimalla omaa seksuaalisuuttaan, asenteitaaan ja arvostuksiaan tulee pohtineeksi myös oman
elämänsä merkityksellisyyttä ja oman itsen tärkeyttä. Näiden pohdintojen
avulla voidaan vahvistaa itsearvostusta, mutta myös mahdollisuutta kokea onnea omasta olemisestaan, olemassa olostaan ja seksuaalisuudestaan. Tällöin ihminen hyväksyy itsensä lisäksi myös toiset ihmiset, jotka
ovat erilaisia kuin hän. Hän hyväksyy heidät myönteisesti, koska hänellä
ei ole objektiivista syytä olla hyväksymättä heitä. Tällainen asennoituminen elämään ja toisiin ihmisiin haastaa meidät kokemaan myös itsemme
arvostetuiksi ja hyväksytyiksi persooniksi omina itseinämme. Terveen itsearvostuksen myötä ihminen kykenee pelkäämättä tekemään omia aitoja
valintojaan ja päätöksiään myös seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa (Pykäläinen, 2004).

94

Kirjoittaja
Susanna Ruuhilahti on esitelty aiemmin kohdassa Seksuaalinen
hyvinvointi

Lähteet
Ahlin, Gäredal. 2009. Effekter av heteronormen - En studie om utsatthet
för sexuella övergrepp, sexuell gränssättning samt utsatthet för hatbrott
bland unga hbtpersoner. Ungdomsförbundet för homosexuella, bisexuella och transpersoners rättigheter
Bildjuschkin, Ruuhilahti. 2010. Puhutaan seksuaalisuudesta – ammatillisia
kohtaantumisia hoitotyössä. Kirjapaja
Bildjuschkin, Ruuhilahti (toim.).2010. Selkee!. Turun sosiaali- ja terveystoimen julkaisuja.
Frankl. 2005. Logoterapia – avain mielekkääseen elämään. Lyhytterapiainstituutti.
Freire. 2005. Sorrettujen pedagogiikka.
Huotari, Törmä, Tuokkola. 2011. Syrjintä koulutuksessa ja vapaa-ajalla:
Erityistarkastelussa seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien
nuorten syrjintäkokemukset toisen asteen oppilaitoksissa. Sisäasiainministeriön julkaisut 11/2011
Hämäläinen, Kurki.1997. Sosiaalipedagogiikka. WSOY.
Kirby D.B. 2009. How to build better comprehensive sex education program.WAS-conference 209. Göteborg.
Kurki. 2006. Sosiokulttuurinen innostaminen. Vastapaino
Kurki, Nivala (toim.). 2006. Hyvä ihminen ja kunnon kansalainen. Johdatus kansalaisuuden sosiaalipedagogiikkaan. Tampere University Press.
Kurki. 2007. Innostava vanhuus. Sosiokulttuurinen innostaminen vanhempien aikuisten parissa. Finn Lectura
Lehtonen. 2010. Gendered Post-Compulsory Educational Choices of
Non-Heterosexual Youth. European Educational Research Journal Volume 9 Number 2 2010.
Nummelin, R.2000. Seksuaalikasvatusmateriaalit - pääkaupunkiseutulaisten nuorten näkemyksiä ja kokemuksia. Väitöskirja. Kansanterveystiede.
Tampereen yliopisto.
Onnismaa, J. 2007. Ohjaus- ja neuvontatyö. Aikaa, huomiota ja kunnioitusta. Gaudeamus.

95

Peavy, Vance. Sosiodynaamisen ohjauksen opas. Psykologinen kustannus
Oy. 2006
Poikela, S.2003.Ongelmaperustainen pedagogiikka ja tutorin osaaminen.
Tampere: Tampere University Press.
Ruuhilahti, Bildjuschkin. 2010. Lumme-malli, voimaa seksuaaliseen kasvuun. Nektaria ry
Ryynänen, Sanna. 2011. Nuoria reunoilla, sosiaalipedagoginen tutkimus
rikollisuuden ja väkivallan keskellä elävien nuorten kasvun tukemisesta
brasilialaisessa kansalaisjärjestöissä. Akateeminen väitöskirja. Tampereen
yliopisto
Salonen, M. 2008. Mitä seksuaali-identiteettejä käsittelevissä keskusteluissa tapahtuu? Teoksessa Lahikainen, A.R, Punamäki, R-L, Tamminen, T.
2008. Kulttuuri lapsen kasvattajana. WSOY.
Seksuaalioikeudet. http://www.ihmisoikeudet.net/index.php?page=seksuaalioikeudet
Pykäläinen, Lauri. Ihmiskäsitys, arvot ja kasvatus Franklin ja Böschemeyerin logoterapioissa. Väitöskirja. Oulun yliopisto. 2004.
Toom, Auli, Onnismaa, Jussi, Kajanto, Anneli (toim.) Hiljainen tieto. Tietämistä, Toimimista, Taitavuutta. Kansanvalistusseura ja aikuiskasvatuksen Tutkimus-seura. 2008.
Ukkola, Inka(toim). Parantava Taide. Taideoppikirja lähi- ja perushoitajille.
Toimihenkilöjärjestöjen sivistysliitto
Vänskä, Kirsti. 2012. Ohjauksen osaajat – miten he sen tekevät? Terveysalan ohjaajien käsityksiä ohjausosaamisesta. Jyväskylän ammattikorkeakoulun julkaisuja 132.
WHO.Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2009. THL.

96

Media – kuka meitä kasvattaa
 Katriina Bildjuschkin

Seksuaalikasvatuksen keskeisimpiä asioita ovat kasvajan kehitystason
ja kehitystehtävän huomiointi sekä se, että opetuksen sisällöt nousevat
nuorilta itseltään. Seksuaalikasvatuksen tulee aina tukea kasvajaa kohti
riittävää itsetuntemusta ja kyllin hyvää itsetuntoa sekä auttaa häntä ratkaisemaan kehitystehtäväänsä. Sen vuoksi median kuvaa seksuaalisesti
hyväksyttävästä tai vetovoimaisesta ihmisestä on tarkasteltava kriittisesti.
Mainos- ja pornokuvaston samankaltaisuus on tietysti myös seikka, johon
sekä seksuaalikasvatus että mediakasvatustunneilla kannattaa pysähtyä.

Murrosiän kehitystehtävä
Murrosikä alkaa jo oikeastaan ennen kuin mitään ulospäin näkyvää on tapahtunut. Veikko Aalberg ja Martti A. Siimes jakavat kirjassaan Lapsesta
aikuiseksi nuoruusiän kolmeen eri vaiheeseen:
• varhaisnuoruuteen(12–14 vuotta)
• varsinaisen nuoruuteen (13–17 vuotta)
• jälkinuoruuteen (18–22 vuotta)
Näistä vaiheista murrosikä puberteetin tuomineen muutoksineen asettuu
kahteen ensimmäiseen vaiheeseen.
Sosiaalipsykologi Erik. H. Erikson jakaa ihmisen koko elämänkaaren kahdeksaan eri vaiheeseen, joiden jokaisen aikana ihmisellä on kehitystehtävä, josta hänen tulee suoriutua voidakseen päästä seuraavaan tehtävään.
Kaikki ihmiset eivät voi ratkaista kehitystehtäväänsä myönteisesti; elämä
jatkuu ja ihminen vanhenee, mutta yksilön hyvinvointiin kehitystehtävän
ratkaisematta jättämisellä on merkittäviä seurauksia. Eriksonin teoriassa
ikävuosina 7–11 ihminen opettelee toimimaan ryhmissä ja saa kokemuksia
siitä, että osaa ja pystyy. Mikäli kehitystehtävä ei ratkea myönteisesti, lapsi
oppii päinvastoin ja kokee alemmuudentuntoa. Ikävuosien 12–18 ihminen
hakee rooliaan ja tyyliään olla aikuinen. Sekä Aalbergin ja Siimeksen että
Eriksonin mielestä seksuaalisuuden kehittyminen on keskeistä ihmisen
nuoruus- ja murrosiän kehityksessä.
Kirjassaan Nuoruusikä Jari Sinkkonen puhuu pornon vaikutuksesta nuoren
kehitykselle ja on sitä mieltä, että seksualisoitunut ja pornoistuva kulttuurimme on nuorille vahingollinen. Pia Suvivuo tutki väitöskirjassaan 2011
yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen käsityksiä seksuaalisesti kiinnostavista tilanteista ja heidän omaa kokemustaan tilanteiden hallinnasta. Hän esittää
viisi erilaista scriptiä jota tytöt toteuttavat. Osassa scripteistä heittäydytään halun valtaan ja ”annetaan mennä”. Malleja omaan käyttäytymiseen
otetaan tietysti kavereilta mutta vahvasti myös elokuvista, tv sarjoista ja
mainoksista. Samankaltaisuus tukee nuoren kehitystä.
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Seksuaali- ja mediakasvatuksesta
Kasvatus on ihmisen sosiaalistamista ympäröivään kulttuuriin. Suomessa
suhtautuminen alastomuuteen on ollut varsin sallivaa mm. suomalaisen
saunakulttuurin ansiosta. Kasvatuksessa aikuiset ja asiantuntijat pyrkivät
ohjaamaan lasta ja nuorta siten, että hänen kehityksensä etenisi suotuisasti ja että hän saisi riittävän määrän tietoa voidakseen tehdä hyvinvointinsa
kannalta edullisia ratkaisuja. Seksuaalikasvatuksen tavoitteeksi voidaan
asettaa hyvä seksuaaliterveys, riittävät tiedot seksuaalisuudesta ja seksistä, kyky ajatella ja kokea oma seksuaalisuus ja sukupuolisuus myönteisenä
asiana. Tärkeää on myös se, että ratkaisemattomien ja keskeneräisten kysymysten äärelle voidaan palata.
Mediakasvatuksessa nuorta ohjataan lukemaan, näkemään ja kuulemaan
mediaa kriittisesti. Mediakasvatuksessa eetos on usein – seksuaalikasvatuksen tapaan – suojeleminen. Tuleeko lapsia ja nuoria suojella seksuaalisuudelta ja medialta. Voisiko se ylipäätään olla mahdollista tai edes
tarpeellista. Seksuaalisuus on inhimillinen ulottuvuus, mediaa taas ei voi
sulkea pois elämästä, vaikka sitten sulkisi ikkunat, ovet, radiot ja tv:n ja
kieltäytyisi lukemasta mitään painettua sanaa tai katsomaan minkäänlaisia
kuvia. Mediakasvatuksessa ja seksuaalikasvatuksessa voidaankin nähdä
hyvin paljon samoja aineksia ja samankaltaista keskustelua.
Pornosta puhuttaessa nousee yleisessä keskustelussa usein päällimmäiseksi tarve opettaa kriittisyyttä kuten mediakasvatuspuheessa yleensäkin.
Sen lisäksi mukaan tulee voimakas tarve suojella nuorta pornon kuvastolta. Koska koulu on yhteiskunnallinen instituutio ja peruskoulun opetus on
nuorille velvollisuus, koetaan marginaalissa olevista asioista kuten pornosta keskusteleminen äärimäisen hankalaksi, paitsi silloin, kun se yksiselitteisesti tuomitaan.

Laki
Suomen lakiin on kirjattu tarkkaan, mitä seksuaalisuuden suhteen saa
tehdä ja mitä ei. Pakottaminen seksuaaliseen tekoon voi olla teko, joka
loukkaa ihmisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Lastensuojelulaki
velvoittaa kaikkia aikuisia ja erityisesti viranomaisia tekemään lastensuojeluilmoituksen jo huolen herättyä. Seksuaalisuus ja seksuaaliset teot ovat
ihmiskunnan historiassa tarkimmin säädeltyjä asioita: mitä saa opettaa ja
näyttää kellekin on myös voimakkaasti tunteita herättävä asia. Jokainen
koulun oppilas tulee erilaisesta kodista ja erilaisesta seksuaalikulttuurista,
joten kultaisen keskitien löytäminen saattaa olla haastavaa. Opetusta koulussa ohjataan myös lailla. Tarkimmin kantaa seksuaaliopetukseen otetaan
peruskoulun terveystiedon opetussuunnitelmassa, jossa opetettavat asiat
ja tavoitteet on asetettu myös seksuaaliopetukselle. Lainsäädäntö asettaa
reunaehdot materiaalille, jota mediakasvatuksessa seksuaalisuuden suhteen voidaan käyttää.
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Kurssi yhteistyönä eri aineiden kesken
Kurssi seksuaalisuudesta koostuu viidestä eri tapaamiskerrasta ja jokainen
tapaaminen on yhden koulutunnin eli 45 minuutin mittainen. Kurssin aiheet ovat: seksuaalisuus, sukupuoli, seksuaalisuhteet, suuntautuminen ja
seksi.
Tuntiresurssi kurssille otetaan terveystiedon, äidinkielen, uskonnon/ elämänkatsomustiedon, biologian ja kuvaamataidon tunneista tai toisella asteella opintoihin kuuluviin ainevalintoihin soveltuvasti.

 Seksuaalisuus
Aiheena on seksuaalisuuden esiintyminen suomalaisessa, nuorille suunnatussa kirjallisuudessa. Opiskelijoille jaetaan luettavaksi katkelmia
kirjoista ja niistä etsitään seksuaalisuuden kuvaamista. Analysoinnin jälkeen luetaan arvosteluja samoista kirjoista ja katsotaan, miten suuren
painoarvon seksuaalisuuden kuvaus on arvosteluissa saanut. Onko porno mukana laatukirjallisuudessa? Onko Häräntappoaseen seksikohtauskuvaus pornoa?

 Sukupuoli
Tutkimuksen kohteena on sukupuolen moninaisuuden näkyminen biologian kirjoissa vs. mediassa. Katsotaan mainoskuvia, joissa mainostetaan perinteiseen kaksijakoiseen sukupuoliroolimalliin perustuvia tuotteita kuten miesten ja naisten kosmetiikkaa, autoja tai kodinkoneita.
Analysoidaan sukupuolten määrää ja sitä, miten sukupuolet esitetään.
Jos kaksijakoisuutta horjutetaan, tutkitaan, miten se näkyy; esitetäänkö
kuvat tuolloin humoristisessa valossa vai voiko sukupuolen moninaisuus
olla vakavasti otettavaa? Näyttäytyykö sukupuolen moninaisuus vain
Drag Queenina?

 Seksuaalinen suuntautuminen
Selvitetään, miten seksuaalinen suuntautuminen näkyy Suomen taiteen
kultakaudesta tehdyissä dokumenteissa ja kirjallisuuskatsauksissa. Tarkastellaan Gallen-Kallelan taulua Ad Astraa – onko se erotiikkaa ja pornoa vai jotain muuta?
Toinen mielenkiintoinen ja luultavasti nuoria kiinnostavampi menetelmä
olisi etsiä seksuaalisen suuntautumisen esittämistä musiikkivideoista.
Oppilaat vertaavat eri musiikkilajeja etsien eroja sen suhteen saako seksuaalisen suuntautumisen eri muodot näkyä musiikin kuvittajana. Miten
seksuaalisuus näkyy rap-videossa?
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 Seksuaalisuhteet
Tutkitaan suurten maailmanuskontojen käsityksiä pari- ja ihmissuhteista
ja niiden näkymistä eri kulttuureista kirjoitetuissa lehtijutuissa tai Tv-dokumenteissa. You Tuben avulla etsitään kuvauksia seksisuhteista eri
maissa. Etsitään eri kulttuureille ja uskonnoille tyypillisiä seksuaalisuhteiden scriptejä. Näkyykö erotiikka erilaisena Hollywood-tuotannossa
kuin Bollywood-materiaaleissa?

 Seksi
Verrataan erilaisissa nuorille suunnatuissa kampanjoissa käytettyjä terveysohjelmia ja sitä, näkyykö seksi niissä terveyttä edistävänä vai tuhoavana asiana. Materiaaleja kerätään sekä You Tubesta, eri järjestöjen
(MLL, Väestöliitto, Allianssi, Hiv- säätiö, SPR, SETA jne.) sivuilta että terveystiedon opetusmateriaalista. Miten niissä näkyy erotiikka, halu tai
seksi? Kuka tekee ja mitä aiheen ollessa seksi?

Opetusmetodit
Opetusmetodina käytän tutkivaa ja ilmiökeskeistä oppimista. Tunti jakautuu osiin: materiaalin hakeminen tai esittely, analysointi kahdesta kolmeen
hengen ryhmissä ja lopputuloksen esittäminen joko posterina tai videon
näyttämisenä. Jokainen ryhmä esittelee tärkeimmäksi kokemansa löydöksen.
Yhteistyötä voi tehdä myös kuraattorin tai koulupsykologin ja terveydenhoitajan kanssa, jotta keskustelu voi jatkua yksityisluonteisissa tapaamisissa tarvittaessa.
Lisäkustannuksia kurssista ei koidu, sillä kaikki käytettävä materiaali löytyy
joko kirjastosta tai verkosta maksutta.
Nuoriso- ja vapaa-ajanohjaajien Selkenevää!-hankkeelle suunnittelema seksuaalikasvatustuokio (tuntirunko on luettavissa osoitteesta: www .turku.
fi/selkenevaa) korostaa sitä, että puhuttaessa seksuaalisuuteen liittyvistä
asioista, tulee nuorten tuntea toisensa ja pystyä kokemaan ryhmä turvallisena. Nuorten mielestä tärkeää on se, että opetuksen myötä nuorelle vahvistuu käsitys siitä, että on oikeus olla oma yksilöllinen itsensä. Sisällöksi
he asettavat sen, että seksuaalisuuden moninaisuudesta voidaan puhua ja
että seksuaalisuus voidaan nähdä laajasti. He ehdottavat seksuaalisuutta
käsiteltävän kertomuksen kautta ja ehdottavat esimerkiksi Hail Sirowitzin
runoa ”Näin” mieluummin kuin ”noin”.
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     Olen iloinen kun lopetit
koskettelemasta minua ”noin”
hän sanoi,
ja koskettelet minua nyt ”näin”.
”Näin” ja ”noin” välillä on valtava ero.
”Noin” saa minut tuntemaan itseni
rappusten kaiteeksi.
                Mutta ”näin” saa minut nauttimaan

Nuoret itse pitävät tärkeänä asioiden tarkastelua, tutkimista ja moninaisuuden löytämistä. Mikäli nuorten esille nostamana tarinana on kertomus,
joka voisi hyvin olla luettavissa pornojulkaisusta, on pohdittava, toteutuuko kriittisyys tai nuorten oman äänen kuuluminen. Seksuaalikasvattajalla,
kuten yleensäkin kasvattajalla, on paljon valtaa. Miten tuota oikeutta kertoa hyvästä ja pahasta tulee käyttää. Keskustelu siitä, että nuoret hakevat
seksuaalitietoa pornosta, koska koulu ei pysty nuorten kaipaamaa tietoa
tarjoamaan, ei ole oikeastaan vielä edes alkanut.

Kirjoittaja
Katriina Bildjuschkin on esitelty aiemmin kohdassa Selkenevää!
Seksuaalikasvatus näkyväksi - tutkimus 2012
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OHJAAJUUS
Ohjaaminen on eräänlaisten tarinoiden kertomista, kuuntelemista, jakamista ja synnyttämistä. Tarinoiden synnyttäminen edellyttää ihmiseltä mielikuvitusta ja järjestelmällisyyttä.
”Tarina syntyy pienistä kokemuksien osista, mennyt yhdistyy nykyhetkeen lähettäen molemmat mahdollisuuksien
avaruuteen. Tarinaa rakentaessamme kokoamme pieniä yksittäisiä asioita, tapahtumia kuulumaan yhteen ja yhdistäminen saa aikaan merkityksellisen kokonaisuuden”
(Kovanen, 2009).
Kertomiseen tarvitaan kieli, jolla kuvata tarinaa. Tätä yhteistä kieltä etsitään ohjaajuuden keinoin. Parhaimmillaan
ohjaaja kykenee avautumaan ohjattavien kanssa dialogiin,
joka synnyttää kokemusta jokaisen ihmisen arvokkuudesta ja merkityksestä.
Lähde
Kovanen, Susanna. 2009.Olipa kerran gradu, tutkielma tarinoiden merkityksestä ja postmodernista. pro-gradutyö. yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos. Jyväskylä.
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Ammatillinen ohjaajuus ja seksuaaliteemaiset vertaistukiryhmät
 Susanna Ruuhilahti

Aluksi
Ryhmän ohjaaminen vaativaa työtä, mutta ennen kaikkea se on antoisaa.
On mielenkiintoista ja inspiroivaa yllättyä aina uudestaan siitä, miten ryhmä alkaa toimiessaan tuottaa elementtejä, jotka tukevat ja mahdollistavat
siihen kuuluvien ihmisten olemassaolon kokemusta. Ryhmissä saa oppia
lisää itsestään, muista ja maailmasta. Ryhmien tarinoissa oma minuus syntyy uudestaan tai ainakin erilaisena tarinana kuin muualla arkisessa ympäristössään. Ryhmässä saa kokemuksen siitä, miten tärkeä ja merkityksellinen voi olla toiselle ihmiselle, vaikka olisikin tunnettu vain hetki. Ryhmässä
tulee asiansa ja kokemustensa kanssa näkyväksi ja voi kokea olevansa tärkeä ja tarpeellinen sekä kuulua porukkaan, johon haluaa kuulua. Tullessaan
toisilleen näkyviksi ihmiset sekä säilyttävät että luovat kulttuuria, ja uudet
tarinat tarjoavat lähes aina uusia ja parantavia tapoja elää toisten kanssa.
Ne sisältävät sen ikiaikaisen ilosanoman, että olemme tärkeitä toisillemme.
(Williams, 2002)
Parhaimmillaan ryhmätilanteissa ammattilainen uskaltautuu oppimaan
ryhmästä ja sen jäseniltä itsestään, maailmasta ja muista ihmisistä sekä
toimimaan moninaisin, kulloisellekin ryhmälle luontaisilla oppimistavoilla.
Tämä vaatii ammattilaiselta joskus astumista epämukavuusalueelle. Sielläkin tulisi kyetä avautumaan aitoon kohtaamiseen, joka lähtee liikkeelle
ryhmän ja sen jokaisen jäsenen arjesta, toiveista ja tarpeista.
Ryhmässä mahdollistuu sen tarinan, jota itsestään kertoo, muuttaminen
tai sen toisin kertominen. Ryhmä tarjoaa mahdollisuuden kyseenalaistaa
tarinoita, joita itsestään ja itselleen kertoo. Ryhmän avulla voi miettiä mistä pitää kiinni, mistä on valmis luopumaan ja mitä saisi luopumisen jälkeen
tilalle omaan tarinaansa siitä, kuka on ja miten muut minut näkevät. Näihin
tarinoihin liittyy monia kokemuksia, tunteita, tapahtumia, ajatuksia ja pyrkimyksiä.
Maailma, josta teemme havaintoja, on tavallaan oma luomuksemme. Me
valikoimme ja muokkaamme todellisuutta niin, että se vastaa käsitystämme maailmasta. Havainto saa meidät uskomaan jotakin ja toisaalta uskomuksemme määrittävät kuinka havainnoimme (Williams, 2002).
Seksuaalisuusteemoissa tämä näyttäytyy monin tavoin myytteinä. Esimerkiksi miesten ajatellaan yleisesti haluavan seksiä kaiken aikaa naisten kanssa. Naiset puolestaan eivät kovasti tunnu seksiä haluavan ja seksiin suostumiseksi tarvitaan rakkautta. Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden osalta
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havainnot maailmasta voivat muuttaa käsityksiä suuresti. Turvallinen ympäristö muuttuukin ehkä pelottavaksi ja uhkaavaksi. Voi olla, että maailma
ja arki alkaa muotoutua seksuaalisen väkivallan kokemuksen ympärille ja
sen vaikutuksien kautta rakentuu todellisuus.
Ryhmätuessa yhteisissä keskusteluissa ja pohdinnoissa voidaan haastaa ja
tutkia näitä tulkintoja ja tuoda näkyviin myös toisenlaisia mahdollisuuksia
nähdä asioita tai ajatuksia. Erilaisten tarinoiden ja vaihtoehtojen pohdinta
voi olla äärimmäisen merkittävää, sillä se tarina, jota kerromme itsellemme
ja jota meille kerrotaan, vaikuttavat suuresti identiteettiimme.
Ryhmässä ihmisestä tulee jollain tavoin konkreettisesti jotakin enemmän
kuin kokemuksensa tai ihon määrittämän alueen sisäpuolella oleva henkilö. Ryhmässä muodostumme yhteisöiksi ja liitymme tarinoillamme erilaisiin ihmisiin ja paikkoihin. Australian alkuasukasheimojen kerrotaan hahmottavan itsensä osana maisemaa. Jotakin tällaista hyvin toimiva ryhmä
mahdollistaa. Jokaisesta ryhmäläisestä tulee osa maisemaa, joka ryhmää
ja yksilöä ympäröi. Itse ei enää ole vain irrallinen osa, vaan on osa kokonaisuutta.

Ammatillisesti ohjattu vertaistukiryhmä
Ohjaus on työmenetelmä, jota monien eri alojen ammattilaiset hyödyntävät työssään. Ohjaus on ajan, huomion ja kunnioituksen antamista. Parhaimmillaan ohjaustyö on ohjaajan ja ohjattavan neuvottelua: se edistää keskustelun keinoin ohjattavan kykyä parantaa elämäänsä haluamallaan tavalla
(Onnismaa, 2007). Ohjauksella on monia ilmenemismuotoja ja määritelmät
eroavat yleensä sen mukaan korostetaanko niissä toimijaa, menetelmää,
ohjaajan ja ohjattavan välistä vuorovaikutusta, prosessia, johon ohjauksella pyritään vaikuttamaan, omaa kokemusta, toimintaympäristöä, käsitteellistä viitekehystä vai kulttuurisia näkökulmia. (Vänskä, 2012)
Ryhmät, joita tässä tekstissä käsitellään, ovat luonteeltaan ammatillisesti
ohjattuja voimauttavia ryhmiä, jotka kohdentuvat alle 28 -vuotiaisiin. Ne
eivät ole terapiaryhmiä, vaan niiden tarkoituksena on voimauttaa ja kuntouttaa ihmistä näkemään oma voimansa ja poistaa yksinäisyyden kokemuksia sekä työstää yhdessä toisten kanssa kipupisteitä tai vaikeita kokemuksia. Tällaisten ryhmien työskentelytavat sisältävät paljon terapeuttisia
aineksia, mutta osallistujillakin on tärkeää olla tieto siitä, ettei kyseessä
ole terapia vaan ryhmämuotoinen tuki, jonka tarkoituksena on mahdollistaa uudenlaisten näköalojen syntyminen. Ohjaus ei ole terapiaa, vaikka
ohjauksessa saattaa olla terapeuttisia piirteitä. Ohjauksessa ei varsinaisesti
paranneta, vaan tutkitaan ja selkiytetään yhdessä ohjattavan kanssa elämään liittyviä kysymyksiä. (Vänskä, 2012). Ohjauksen ydintehtävänä nähdään yksilöiden auttaminen toivon ja tuen antamisen avulla. Työvälineenä
käytetään ohjaajan ja ohjattavien välistä vuorovaikutusta (Peavy, 1999).
Terapian ja ohjauksen suurin ero Peavyn mukaan on se, että terapiassa
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lähtökohtana on asiakkaan jokin vajavuus, jota pyritään parantamaan tai
korjaamaan terapeuttisessa vuorovaikutuksessa. Ohjauksessa puolestaan
pyritään ratkaisemaan ihmisten sosiaalisessa elämässä kohtaamia ongelmia mm. terapeuttisen viestinnän keinoin.
Terapeuttiseen viestintään liitetään empatia, luottamuksellisuus, rehellisyys,
vahvistaminen ja välittäminen. Asiantuntija osaa ottaa huomioon asiakkaan
tunnetiloja ja osaa viestiä tunnemerkityksiä.(Vänskä, 2012)

Auttavia tekijöitä nuorten työstävissä ryhmissä ovat:
• vertaisryhmän tuki lisääntyy
• uusien taitojen kehittyminen vuorovaikutussuhteissa lisääntyy
• uusien käsityksien saaminen itsestä mahdollistuu
• eristyneisyyden tunne vähenee
• vuorovaikutusongelmat, jotka eivät tule esiin yksilötuessa,
tulevat näkyviin
• nuori on itse vastuussa hoidostaan.
							(Pölönen, 2002)



Ryhmä on sosiaalinen järjestelmä, jonka on kutsunut koolle tietty auktoriteetti, jolla on johtajan rooli. Ensimmäisessä tapaamisessa ohjaajan tulee
luoda tilanne, joka on kyllin tuttu, jotta ihmisiä ei pelota ja riittävän outo,
jotta ihmiset voivat kokea jotain uutta.
Ryhmää voidaan kutsua avoimeksi ryhmäksi tai kiinteäksi ryhmäksi. Myös
nimikettä suljettu ryhmä käytetään kiinteän ryhmän rinnalla. Avoin ryhmä
tarkoittaa ryhmää, joka käynnistyy ja alkaa kokoontua tiettyyn aikaan tietyssä paikassa. Ryhmässä voi olla ohjaaja ja ryhmäläiset voivat osallistua
ryhmään milloin he ryhmää kokevat tarvitsevansa. Ryhmään voi osallistua
missä ryhmän vaiheessa tahansa tai sen voi omalta osaltaan keskeyttääkin
missä vaiheessa vain. Kiinteä ryhmä aloittaa kokoontumisensa, kun ryhmäläiset siihen on valittu. Ryhmän aloitettua ryhmään ei enää pääse jäseneksi. Kiinteässä ryhmässä ryhmäläiset ovat ryhmässä mukana koko ryhmän
läpi – alusta loppuun.
Ryhmä voi kokoontua ammatillisesti ohjattuna tai ilman varsinaista ohjaajaa. Ryhmä voidaan koota sen jäsenten toiveiden pohjalta. Ryhmä voidaan
koota tietyn teeman ympärille tai ryhmämuotoisesti voidaan toimia, koska näin on päätetty tai määrätty. Ryhmämuotoinen toiminta voi olla tukevaa, kuntouttavaa, vapaa-ajanviettoon perustuvaa tai terapiaa. Ryhmät
voivat olla hyvinkin erilaisia tavoitteiltaan ja tarkoituksiltaan, ja siksi onkin
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tärkeää, että ennen ryhmän aloittamista ryhmän tavoitteet ja tarkoitus on
määritelty yhteisesti, ja kaikilla osapuolilla on nämä selkeästi tiedossa.
Ryhmän ohjaajalla tulee olla myös jäsentynyt käsitys siitä ihmiskäsityksestä ja viitekehyksestä, joka hänen ohjaajuuttaan ja ryhmäänsä määrittää.
Ryhmän koko määrittelee jotakin siitä, millainen ryhmä on. Pienryhmässä vuorovaikutus kaikkien jäsentensä välillä on kiinteämpää kuin suurryhmässä. Eri viitekehyksistä käsin toimivat ryhmänohjaajat pitävät ryhmien jäsenten minimi- ja maksimimäärää oman työnsä tekemisen näkökulmasta erilaisina.
Ryhmänohjauksen voidaan määritellä olevan ryhmän ja ohjaajan välistä
aktiivista ja tavoitteellista toimintaa, joka on sidoksissa heidän taustatekijöihinsä. Ohjaus tapahtuu vuorovaikutteisessa ohjaussuhteessa. (Kääriäinen, Kyngäs, 2005). Ohjauksen keinoin pyritään useimmiten edistämään
ryhmäläisen kykyä ja mahdollisuutta parantaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Ohjaustilanteessa ryhmäläinen nähdään aktiivisena oman elämänsä
kysymysten ratkaisijana. Ryhmänohjaajan tehtävänä ei ole esittää valmiita
ratkaisuja, vaan tukea ryhmäläistä päätöksenteossa. Jokaisen ihmisen on
tehtävä omat valintansa itse ja kannettava niistä vastuu. Kukaan toinen
ei voi tietää, mitä toisen ihmisen elämän kannalta olisi oikea ratkaisu juuri
kyseisessä tilanteessa.
Ohjaussuhde on tasa-arvoinen. Jokainen ihminen on oman elämänsä asiantuntija. Ohjaaja on asiantuntija jossakin asiassa, ehkä ohjaamisessa yleisellä
tasolla. Jokainen ihminen on yhtä arvokas. Tosin ohjaajalla on vastuu ryhmäläisestä ja siitä, että ryhmän toimintatavat edistävät ryhmäläisen hyvää.

Pikaohje ammatillisesti ohjatun vertaistukiryhmän
kokoamiseen
Ryhmästä

tiedotettaessa tulisi tiedotteessa olla ainakin
seuraavat asiat
•
•
•
•
•
•
•

millaisesta ryhmästä on kysymys
milloin ja missä ryhmä kokoontuu
montako kertaa tavataan, aikataulut
onko ryhmä maksuton vai maksullinen
mikä taho ryhmän järjestää
yhteystiedot
ohjaajista tietoa

HUOM!
Tiedotteen tulee päätyä kohderyhmän näkyville ja olla selkeästi ilmeeltään kohderyhmälle suunnattu. Samoin ajankohdan, jolloin ryhmä kokoontuu, tulee olla realistinen kohderyhmän elämää ajatellen.
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Ammatillisesti

ohjatun vertaistukiryhmän ohjauksen
kriteereitä
• Lähtökohtaisesti ryhmissä tulisi olla ohjaajana kaksi ohjaajaa,
joista ainakin toisella on koulutus ryhmän ohjaamiseen.
• Räätälöity sisältö käsiteltävän teeman/ryhmäläisten mukaan.
• Ryhmämuotoinen tuki ei ole terapiaa vaan tukevaa, voimauttavaa ja kuntouttavaa.
• Ohjaajilla on selkeästi tiedossaan ihmiskäsityksensä.
• Ohjaajilla on työnohjaus.
• Ryhmän koko on maksimissaan 6-8 hlö. Pienet ryhmät, joissa on
esimerkiksi on kolmekin jäsentä toimivat hyvin ainakin nuorten
osalta, jos sitouttaminen ryhmään onnistuu.
• Kesto ja ryhmän tapaamismuoto ovat sidoksissa siihen, miten
nuoret voivat ryhmään osallistua ja millaisia tavoitteita ryhmällä
on ja mitä ryhmässä käsitellään.
• Ryhmätoteutukset vaihtelevat ryhmän tarpeiden ja
käsitettelyssä olevan teeman mukaan.
• Ohjaaja on vaitiolovelvollinen.
• Turvallisuuden luominen on ohjaajan vastuulla.
• Ohjaajan tulee huomioidaa jokaisen ryhmäläisen erilaisuus ja
tapa olla ryhmässä.
• Jokaisen ryhmäläisen osallistaminen, toiveiden ja tarpeiden
huomiointi on tärkeää.
• Ohjaajlla on vastuu ryhmäläisten hyvinvoinnista.
• Ryhmästä tehdään kirjallinen suunnitelma, arviointi, ryhmän
kuvaus jälkikäteen.

Haastattelut!

• Jokainen ryhmään haluava kannattaa haastatella etukäteen.
• Varmistutaan, että haastateltava tietää millaiseen ryhmään hän
on tulossa.
• Varmistutaan, että haastateltava on haastateltavana omasta
halustaan osallistua ryhmään.
• Saadaan tietoa, jonka avulla voidaan yhdessä nuoren kanssa
pohtia, onko ryhmään osallistuminen häntä hyödyttävää ja onko
ajankohta oikea sekä onko nuori elämäntilanteensa kanssa
ryhmäkuntoinen.
• Kartoitetaan muut mahdolliset hoitotahot ja heidän ajatuksensa
ryhmään osallistumisesta. Pohditaan, onko ryhmään
osallistuminen kannattavaa ja miten eri hoitojen tulisi toimia
suhteessa ryhmään tai ryhmän suhteessa hoitotahoihin.
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• Selvitetään haastateltavan henkilön voimavaroja ja arvioidaan
jaksaako tämä käydä ryhmäprosessin läpi.
• Kuullaan haastateltavan toiveita, ajatuksia ja huolia ryhmään
liittyen.
• Kuka tietää ryhmään osallistumisesta? Kenelle nuori on kertonut
kokemuksistaan?
• Mitä tapahtuisi ja miltä tuntuisi, jos ryhmässä olisi jäsenenä
haastateltavalle nuorelle tuttu henkilö?
• Kerrotaan ryhmän sitoutumisen merkityksellisyydestä,
perusperiaatteista ja luottamuksellisuudesta.

Ennen

ryhmän aloittamista, ensimmäinen ryhmäkerta
• Varaa tila, joka on rauhallinen, kaunis ja soveltuu toimintaan, jota
ryhmä aikoo toteuttaa.
• Varmista, että sinulla on ohjaajaparinasi henkilö, jonka kanssa
yhteistyö sujuu. Suunnitelkaa ryhmäkerrat yhdessä. Sopikaa
ennalta jokaisen ryhmätapaamisen jälkeen tapahtuvasta reflektoinnista ja sen jälkeisestä tulevan ryhmäkerran suunnittelusta.
• Selvennä ryhmän tehtävät ensimmäisessä tapaamisessa, ja auta
sen jäseniä sanoittamaan omat odotuksensa ryhmän suhteen.
• Korosta, että ryhmään saa tulla fiiliksellä kuin fiiliksellä.
• Luo suhde jokaisen ryhmän jäsenen kanssa erikseen ja ryhmän
kanssa kokonaisuudessaan.
• Kehitä yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä luottamusta. Luo
turvaa ryhmään ja ryhmän jäsenten välille sekä heihin jokaiseen
itseensä.
• Vakuuta ryhmä ohjaajien ammattitaidosta huolehtia
ryhmäläisten hyvinvoinnista ja turvallisesta teemojen
käsittelystä.
• Hyväksy varautunut tai arka käyttäytyminen. Kun ohjaaja sietää
etäisyyttä ja vaikeuksia, hän viestittää kunnioittavansa ryhmän
jäseniä.
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Ryhmää ohjataan kokemuksella, tiedoilla
ja taidoilla
Ohjaaminen seksuaalikysymyksien äärelle on kuntouttavaa ja voimauttavaa toimintaa, jota voisi kutsua myös hoivaksi. Hoiva on toisen ihmisen aktiivista kohtaamista: auttamista, lohduttamista, kyselemistä, kuuntelemista
ja tarkkaavaista läsnäoloa. Se on ihmisen huomioimista, ajan ja fyysisen läheisyyden antamista. Hoiva on vuorovaikutuksellista toimintaa, joka edellyttää lähes aina hoivaajan ja hoivattavan välistä henkilökohtaista kontaktia
toteutuakseen. Se on siteiden solmimista ympärillä oleviin ihmisiin. (Laakkonen,2007)
Ammattilainen on ryhmää ohjatessaan ja ainakin ryhmäprosessin ajan ryhmäläisten tunteiden ja pahanolon vastaanottaja. Ryhmänohjaajan tehtävänä on ottaa vastaan vaikeat kokemukset sekä kaaottiset ja vaikeat tunteet pelästymättä, hajoamatta tai sijaistraumatisoitumatta kuulemastaan
tai näkemästään. Ohjaajan tehtävänä on toimia myös välittäjänä muistissa
ja kokemuksissa olevien tunteiden ja sen muodollisen tekniikan välillä, joka
ilmaisee näitä käytännöissä (Williams, 2003). Ohjaajan puheen tulisi avata
välillä myös ikkunaa tiettyjen keskeisten, arkielämässä toistuvien, mutta
ehkä aiemmin sivuutettujen tilanteiden merkityksiin.
Puhe tarjoaa ryhmän jäsenille tilaisuuden pohtia suhtautumistaan näihin
kysymyksiin. Ohjaajan oma puhetapa ja mielentila ovat olennaisen tärkeitä, koska hänen ensimmäiset kommenttinsa virittävät tunnelman luottamukselliseksi, pelokkaaksi, kepeäksi tai aggressiiviseksi.
Ohjaajaksi opitaan opiskelemalla ja harjoittelemalla. Taitavaksi ohjaajaksi
kasvetaan kokemuksen myötä ja oman toiminnan arvioinnilla ja palautetta
saamalla. Mallista oppiminen on ohjaajalle kullan arvoinen mahdollisuus
kehittyä. Kun ohjaaja tietää, mitä on tekemässä ja mitä aikoo tehdä seuraavaksi, hän tulee tietoisemmaksi yhteyksistä itsensä ja ryhmän jäsenten
välillä sekä kykenee tuomaan ne julki ja toimimaan niiden pohjalta.
Olemuksellaan ja sanoillaan ohjaaja osoittaa, että kaikenlaiset tunteet ovat
sallittuja ja tilanne on hänen hallussaan. Koska kertomukset ja tunteet, joita ryhmänjäseniltä saa ottaa vastaan tai ilmiöt ryhmässä, ovat kuormittavia, tarvitsee ohjaaja aina itselleen työnohjauksen. Tästä on tärkeää pitää
kiinni.
Vänskän (2012) väitöskirjatutkimuksessa terveydenhuoltoalalla toimivat
taitavat ohjaajat kuvasivat laajasti sekä osaavaa ohjausta mahdollistavia ja
tukevia että rajoittavia tekijöitä. Mahdollistavia tekijöitä olivat esimerkiksi
tasavertaisuus ohjattavan kanssa, ohjattavan mukana eläminen ja kulkeminen, ohjattavan puolella oleminen ja ohjaajan oman, hänelle mielekkään
ohjaustavan mukaan toimiminen. Rajoittavia tekijöitä olivat puolestaan
ohjaajan oma toiminta asioista enemmän tietävänä ja sen osoittaminen
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ohjattaville, oma osaamattomuus ohjausprosessissa ja ohjaajan oman
taustaorganisaation toimintatavat tai laista tulevat säädökset.
Kokemukseni mukaan tärkeää ryhmien onnistumisen kannalta ovat myös
tilalliset kysymykset. Tilan, jossa ryhmä kokoontuu, tulee olla rauhallinen,
kaunis ja viihtyisä. Ryhmätilan tulisi mahdollistaa toiminnallisuus. Myös
juotavan ja syötävän tarjoaminen on tärkeää. Se on osa huolenpitoa ja
osalle ryhmäläisistäni se on ollut ainoita hetkiä, jolloin saa ruokaa syödäkseen. Osalle nuorista on järjestetty mahdollisuus peseytymiseen, ja joku
on tarvinnut tukea hammaslääkärillä olemisessa. Ryhmän ohjaus ei ole
vain ohjaamista ryhmänkokoontumisen hetkinä, vaan se on tuon prosessin mittaisen matkan yhteistä jakamista, nuoren käytettäväksi asettumista
mahdollisuuksien mukaan.
Osin ryhmänohjaajana toimiminen tarkoittaa aina myös nuoren puolella
olemista – yhdessä hoidetaan asioita ja joskus voidaan tarvita aikuista, joka
pitää nuoren puolia tai koettaa tuoda hänen ääntään kuuluviin.
Laadukkaassa ryhmänohjausprosessissa ei ole kyse valmiin tuotteen välittämisestä eteenpäin vaan yhteisöllisestä dialogista, jossa synnytetään
erilaisia näköaloja turvallisen ja osaavan ohjaajan ohjaamana. Kahta samanlaista ohjauskertaa ei ole, vaan ohjaaja tarvitsee kykyä ja uskallusta
kohdata tilanteet aitona itsenään antautuen jokaisen hetken ainutkertaisuudelle ollen herkkänä kuulemaan ryhmäläisten toiveita ja tarpeita tässä hetkessä. Voidakseen toimia näin ryhmänohjaajana on tärkeää pohtia
omia asenteita ja merkityksiä, joita ihmisille ja asioille antaa. On tärkeää
pysähtyä arvioimaan millaisia tunteita, kokemuksia ja ajatuksia seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvät kysymykset itsessä voivat herättää, jotta
tietää mitä ja miksi puhuu, mitkä arvot ja mikä ihmiskäsitys työtä ohjaavat
ja millä motiiveilla työtään tekee.
Ammattimaisesti toimiva, voimauttavan ryhmämuotoisen tuen tarjoaja,
tarvitsee paljon tuekseen teoriatietoa, taitoja ja työvälineitä käsittelyssä
olevista teemoista ja niiden vaikutuksista ihmisten ja yhteisöjen arkeen.
Erilaisia tapoja lähestyä asioita ja erilaisia työvälineitä tulisi arvioida menetelminä, jotka ovat tilannekohtaisia. Ne toimivat tietyissä tilanteissa huomioiden jokaisen hetken ainutkertaisuuden sekä jokaisen ryhmäläisen.
Yksi keskeinen ohjaajan taito on kyky lukea sekä maailmaa että teorioita.
Teorioilla arvioidaan olevan käytäntöjen syventämisessä ainutlaatuinen
voima. Teoreettisen tiedon syventämisellä tarkoitetaan sitä, että toiminnassa pyritään jatkuvasti löytämään uusia työkaluja ja näkökulmia, joiden
avulla voidaan työstää ja jäsentää ryhmän ja sen jäsenten arjesta nousevia
kysymyksiä Käytäntöjen analysointi on puolestaan säännöllisesti yhdessä
toteutettavaa reflektiota siitä, minkälaisia kysymyksiä ryhmissä ja niiden
jäsenten arjesta nousee ja mitä ne merkitsevät ohjauksessa toteutuvien
lähestymistapojen ja niiden kehittämisen näkökulmista. (Ryynänen, 2011).
Ajan hermolla pysyminen on erityisesti nuorten ja nuorten aikuisten parissa tehtävässä tukityössä tärkeää. On tärkeää tehdä paljon työtä nuorten
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kanssa ja seurata heidän maailmaansa. Teorian ja käytännön yhdistäminen
ovat tärkeitä elementtejä laadukkaassa työotteessa. Ei riitä, että on paljon
tietoja, jos niitä ei osaa soveltaa arjessa. Ohjaajan tulisi mahdollistaa tietojensa käyttöönottoa ryhmälle ja sen jäsenille sopivilla tavoilla: mitä hyötyä
on tarjota ryhmälle tietoa, jota se ei halua sen sijaan, että tarjoaisi ryhmälle
tietoa, jota se haluaa käsittelyynsä ottaa.
Kohtaavan työotteen avulla koottu teoreettinen tieto mahdollistaa sen,
että yhdessä yksilön tai ryhmän kanssa voidaan ryhtyä rakentamaan ryhmän tai yksilön omaan arkeen ja omaan todellisuuteen sopivaa kokonaisuutta avaten ryhmässä käsittelyssä olevia teemoja synnyttäen yhdessä
ryhmän tai yksilön kanssa ainutkertaisia tarinoita.
Ohjaamisen käytäntöjen juurruttaminen teoreettiseen ymmärrykseen on
tärkeää, mutta myös toisinpäin: teorialla ei ole arvoa itsessään, vaan se
saa merkityksensä ja arvonsa suhteesta käytäntöön. Akateemisen ajattelun pitää juurtua sosiaalisiin prosesseihin eli olla dialogissa ihmisten kanssa
(Ryynänen, 2011).

Ammatillisesti

ohjatun vertaistukiryhmän keskeisiä
tunnuspiirteitä
• Ryhmän jäsenien välillä on myös vuorovaikutusta, joka ei ole
vain sanallista.
• Ryhmän toiminnalla ja olemassaololla on selkeät, julkilausutut ja
yhteiset tavoitteet, ja jokaisella ryhmäläisellä tieto siitä, miksi on
ryhmään osallistumassa.
• Ryhmä on luottamuksellinen ja ohjaajaa sitoo
vaitiolovelvollisuus.
• Ryhmäläiset sitoutuvat ryhmään ja tulemaan jokaiseen
tapaamiseen.
• Säännöt sovitaan yhteisesti.
• Ryhmäläisten toiveet ja tarpeet teeman käsittelytavan ja
teemojen suhteen huomioidaan.
• Turvallisuuden aste määrittää työstämisen ja jakamisen asteen.
• Ohjaaja on vastuussa ryhmäläisten hyvinvoinnista, jaksamisesta
sekä kuulluksi tulemisesta.
• Ohjaaja ohjaa tarvittaessa ryhmäläisen eteenpäin saattaen tai on
yhteydessä ryhmäläisen muihin hoitotahoihin yhteistyössä ryhmäläisen kanssa.
• Jokainen ryhmäläinen päättää itse, mitä haluaa ryhmässä jakaa.
Ohjaaja ei kerro kenenkään asioista, ellei ryhmäläinen tätä
erikseen pyydä.
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Ryhmän

hoitavia elementtejä
• toivon herääminen tai sen vahvistaminen
• minäkeskeisyyden, yksinäisyyden ja avuttomuuden
vähentyminen
• tunteiden purkaminen ja niiden käsittely
• itsetuntemuksen lisääntyminen
• yhteenkuuluvuus
• vuorovaikutuksesta oppiminen
• elämän tarkoituksien etsintä ja löytäminen
• tuki omassa elämäntilanteessa selviytymiseen
• saa mahdollisuuden pohtia, mitkä kokemukset tai tilanteet
ovat vaikuttaneet elämään, miten ne vaikuttavat, mitä ajattelee
itsestä ja elämästä
• toisen esille tuottama ajatus, tarina, kokemus tai tulkinta asioista
vaikuttaa muihin
• tiedon saanti
• palveluohjaus
• löytää keinoja, joilla jaksaa eteenpäin
• elämänusko lisääntyy

Dialogisuus
Kuten kaikessa sosiaalisessa kanssakäymisessä myös ryhmissä ryhmän
jäsenten erilaisuus mahdollistaa luovuuden, vaikka ryhmän toiminnan
kannalta tarvitaan myös riittävästi samankaltaisuutta, jotta eläytyminen
toisen ihmisen sisäiseen maailmaan olisi mahdollista (Pölönen, Sitolahti,
2009). Sanna Ryynäsen (2011) väitöskirjan mukaan dialogisuus, joka pitää
sisällään osallisuuden, osallistumisen ja kasvun prosessin yhteisöllisyyden
yhdistettynä onnistumisen kokemuksia tuottavaan luovaan tekemiseen,
on lähestymistapa, joka tuottaa hyvinvointia. Erityisesti työstävässä ryhmämuotoisessa ohjauksessa tällainen toimintatapa edistää hyvinvointia, mutta mahdollistaa myös toipumista, kuntoutumista, voimautumista
oman elämän kokemuksissa ja niiden kanssa. Tavoitteellisella, prosessimaisella ja terapeuttisia elementtejä sisältävällä työskentelyllä voidaan
mahdollistaa asiakkaissa kykyä nähdä enemmän yhteyksiä asioiden välillä
omassa elämässään sekä lisätä itsetuntemusta ja kykyä kokea enemmän
omia tunteitaan.
Dialogi on freireläisittäin yhdessä olemista ja yhdessä tekemistä tasa-arvoisella ja tasapuolisella tavalla sekä tietoiseksi tulemista muiden ihmisten
todellisuuksista. Se on suhteeseen avautumista ja asettumista, läsnäoloa,
tekemistä, hiljaisuutta ja kuuntelua. Dialoginen suhde edellyttää rakkautta

113

maailmaa ja ihmisiä kohtaan, nöyryyttä ja syvää uskoa ihmiseen. Dialogi
edellyttää myös toivoa, sillä kohtaamista toisten ihmisten kanssa ei voi
ruokkia epätoivolla. Dialogiin kuuluu kriittinen ajattelu, kyseenalaistava
asenne ja se, että nähdään myös muutoksen mahdollisuus.
Hannu L.T. Heikkinen ja Raimo Huttunen (2008) kuvaavat dialogia seuraavalla tavalla: Dialogi on laajasti määriteltynä keskustelua, jossa luodaan
uutta. Ihmiset rakentavat yhdessä keskustellen merkitystä, tarkoitusta tai
ymmärrystä, etsivät mieltä ja tulkintaa elämälleen ja maailmalleen. Dialogissa ymmärrys syntyy ihmisten kautta eikä se ole kenenkään omaa. Logos
muuttuu, virtaa, liikkuu keskustelussa tullen koskaan valmiiksi. Dialogi on
liikkeellä olemista, kuin peli, jota pelaajat eivät täysin hallitse. Sen kulkua ei
voi määrätä kukaan. Dialogissa toinen ihminen on päämäärä eikä väline. Dialogissa kumpikin keskustelija jättäytyy virran vietäväksi kohti uusia mielenmaisemia.
Kuuntelu on tärkeä osa ryhmänohjaamista. Se on yhtä tärkeää, ellei tärkeämpää kuin puhuminen. Kuuntelu ja hiljaisuuden ymmärtäminen dialogiksi tai tarinoiden ja kertomusten kuunteleminen siitä, mistä oikeastaan
onkaan kyse tai mistä oikeastaan puhutaankaan, mahdollistavat uusien ovien avautumisen ja uudenlaisen ymmärryksen tai syvyyden tavoittamisen.
Tällöin läsnä on intiimiys, joka kaikin tavoin tuottaa vahvistavaa ja voimauttavaa kokemusta kaikille läsnäolojoille. Tämänkaltaisen kommunikaation
kanssa on keskeistä, että ryhmänohjaaja tietää, milloin itselle tuleva tunne
tai kokemus tai ajatus on ohjaajan ja milloin ryhmäläisen. Eron tekemistä
helpottaa se, että tietää kuka on ja mitä ja keitä varten tilanteessa on.
Dialogisuus, yhteisöllisyys ja kuuntelu ovat mahdollisia keinoja toimia silloin, kun halutaan avata mahdollisuus yhteiselle pohdinnalle ja nähdään
jokaisen osaavan ja ymmärtävän asioista jotakin tärkeää. Ohjaajalle ei siis
riitä, että hän tietää paljon, vaan hänen täytyy taitaa kohtaamisen taito
sekä uskaltautua matkalle hetkeen, jossa tavoitteet ovat selvillä ja jonkinlainen päämääräkin. Silti hetkessä ohjaajalla tulee olla valmiuksia muuttaa
suunnitelmaa, tavoitetta ja päämäärääkin, jos jokin akuutti, tärkeäksi koettu asia nousee hetkessä esiin. Joskus tulee myös pitää kiinni suunnitelmastaan.
Ryhmissä herää usein kysymyksiä, joihin vastaaminen vaatii ohjaajalta
nopeaa reagointia, kykyä muuttaa hetkessä suunnitelmia tai ohjelmaa,
ammattitaitoa, hyvää tahtoa, luovuutta ja kokemusta. Ryhmänohjaajalla
tärkeä ominaisuus on spontaanius, joka on valjastettu herkän vaiston ja
tunnelmien aistimisen palvelukseen. Spontaanius on kantava voima, avain
ongelmien ratkaisuun ja toiminnallisen ryhmän ydin. (Williams, 2002). Joskus ohjauksessa voi tulla eteen tilanteita, joihin on reagoitava nopeasti ja
uskallettava ottaa kantaa. Joskus voi käydä niin, ettei ryhmäläinen jostain
syystä pysty arvioimaan sitä, mikä hänelle on hyväksi. Tällöin se hyvä, jota
edistetään, voi olla jotain, jonka ohjaaja arvioi siinä hetkessä ja siinä tilanteessa parhaiten.
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Ryhmäläisen taustatekijät (fyysinen, sosiaalinen, psyykkinen ja ympäristöolosuhteet), hänen käsityksensä ja tulkintansa niistä muodostavat todellisuuden, jossa hän elää. Taustatekijät vaikuttavat suuresti siihen, miten
ryhmäläinen kunakin tapaamiskertana kykenee osallistumaan ryhmään.
Esimerkiksi suuri menetys tai onnenpotku tapaamisten välillä voi vaikuttaa asiaan. Suuri kipu tai pitkään kestänyt unettomuus voivat heikentää
osallistumisen astetta ja mahdollisuutta olla ryhmässä aidosti läsnä jollakin
kertaa. Elämäntilanteet ja jokaisen ryhmäläisen historian erilaisuus yhdistettynä jokaisen ainutkertaisuuteen ja erilaisiin tapoihin oppia ja työstää
asioita, vaikuttavat siihen, millaista tietoa ja tukea itse kukin ryhmäläinen
tarvitsee käsitellessään ammatillisesti ohjatussa vertaistukiryhmässä kokemuksiaan ja niiden vaikutuksia arkeen.
Kulloisellekin ryhmälle suunnattavien ja valittavien ohjausmenetelmien valinta vaatii tietämystä siitä, miten ryhmä ja sen yksittäiset jäsenet omaksuvat asioita ja mikä on ohjauksen päämäärä. Tutkimusten mukaan ihmiset
muistavat 10 prosenttia puheesta, 75 prosenttia kuvista, 90 prosenttia kuvista ja puheesta, eli moninaisten ohjausmenetelmien hyödyntäminen on
tärkeää.( Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen, Renfors,
2007)

Ryhmä muodostuu yksilöistä, vuorovaikutuksesta
ja moninaisista suhteista
Vuorovaikutteisen ryhmän ohjaussuhteessa vaikuttaa monta suhdetta
samanaikaisesti. Kyseessä on ainakin ohjaajan suhde jokaiseen ryhmän jäseneen, jäsenten keskinäiset suhteet toisiinsa, jäsenten suhde ohjaajaan,
jokaisen ryhmässä olijan suhde kokonaiseen ryhmään sekä kaikkien yhteinen suhde asioihin, tilanteeseen ja ryhmään.
Ryhmän alussa ihmiset haluavat oppia tuntemaan toisiaan ja tulla itse tunnetuksi. Samankaltaisuus ja eroavaisuudet ovat tällöin keinoja, joiden avulla tiedämme keitä olemme ja miten suhteudumme muihin ryhmän jäseniin.
Samankaltaisuudet ja erot itsen ja muiden ryhmän jäsenten välillä kiinnostavat suuresti. Ennen kuin ryhmän jäsenet edes puhuvat toisilleen, he tekevät jo johtopäätöksiä ja valintoja toistensa suhteen. (Williams, 2002).
Sanaton vuorovaikutus on tärkeä osa kommunikaatiotamme.
Ryhmämuotoisessa tuessa jokainen ryhmän jäsen etenee prosessissaan
yksilöinä, mutta myös ryhmänä. Jokainen omaksuu tapahtumat, puheenvuorot ja ryhmätapaamisten sisällöt omalla yksilöllisellä tavallaan. Muutos, joka yksilössä tapahtuu, muuttaa hänen käyttäytymistään, suhtautumistaan ja siten tämä muuttaa myös ryhmää. Vaikutukset ryhmissä ovat
aina moninaisia ja ainakin kaksisuuntaisia. Dialogisessa työssä kohtaavat
edellisten lisäksi myös ryhmäläisen odotukset ja toiveet sekä ohjaajan ammattikäytännöt ja hänen persoonallisuutensa unohtamatta jokaisen ryhmäläisen persoonallisuutta ja heidän elämäntilanteitaan.
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Yksilötukeen tai ryhmään hakeutuvan henkilön tulee voida luottaa siihen,
että tukea tarjoava ammattilainen tuntee tai ainakin haluaa tutustua hänen
maailmaansa, ymmärtää hänen kokemustensa merkityksiä ja kunnioittaa
niitä . Samalla tuen tarjoajalla tulee olla herkkyyttä tuoda sopivilla hetkillä
näkyväksi asioita, joita tukea tarvitseva ei ehkä itse näe auttaen näin tuen
tarpeessa olevaa löytämään itselle hyviä ja hyvinvointia lisääviä tapoja olla
olemassa ainutkertaisena ja arvokkaana yksilönä ja yhteisön jäsenenä.
Ryhmän ohjaajan tehtävänä on auttaa ryhmää työskentelemään kohti
yhteistä päämäärää ja tukea ryhmäläisten oman ajattelun kehittymistä.
Ohjaaja auttaa ryhmäläisiä ymmärtämään toisiaan, vastaa työnjaosta, palautteen annosta ja ryhmän ohjaamisesta teemoissa eteenpäin. Ohjaaja
sijoittaa ryhmäkertoihin työstämistapoja sen mukaan, millaiseksi hän hahmottaa ryhmän (huomioiden ryhmäläisten toiveet ja tarpeet). Ohjaajan
tulee mahdollistaa myönteistä ilmapiiriä ja varmistaa, että ryhmän jäsenet
kokevat, että heitä kuunnellaan ja heidän turvallisuudestaan ja hyvinvoinnistaan huolehditaan. Samoin ryhmänohjaajan vastuulla on se, että kukaan ryhmäläisistä ei ajaudu sellaisiin tunnekokemuksiin tai pohdintoihin,
jotka voisivat olla jopa uudelleen ryhmäläistä traumatisoivia.
Kun ammattilaisena ohjaa ryhmää, on kyettävä mahdollistamaan monenlaisten kokemusten ja tunteiden käsittelyä ryhmässä. Ryhmässä tulee voida analysoida tapahtuneita asioita, pohtia omia tunteita ja kokemuksia
sekä pohtia, mitä on opittu tai miten tästä selvitään ja mitä pitäisi tehdä.
Ohjaajan tulee suhtautua ryhmän jäsenten esiin nostamiin ajatuksiin aina
vakavasti ja viestittää omalla käytöksellään, että jokainen tunne on hyväksyttävä, aiheellinen ja ymmärrettävä.
Ryhmäläisten mukaan ottaminen mukaan ryhmän suunnitteluun ja toteuttamiseen kääntää katseen ongelmista ja kipeistä kokemuksista asioihin,
joita he mielellään tekevät ja joiden avulla he tuntevat olonsa mukaviksi ja
turvallisiksi. Samalla jokainen ryhmäläinen tulee näkyväksi ja olemassa olevaksi – heidän toiveensa ja tarpeensa suhteessa ryhmään tulevat kuulluksi
ja nähdyksi.
Merkittävää ryhmätuessa on kuinka puhumme seksuaalisuudesta, sukupuolesta, millaisiksi ihmiset ja erityisesti vähemmistöihin kuuluvat ihmiset
kuvaamme ja millaisen arvon ihmisinä ja seksuaalisina olentoina heille annamme.
Ryhmänohjaajana tulee välttää kohtaamattomuutta sen välillä miten hän
määrittelee itsensä, näkee oman toimintansa ja millaisena näkee nimenomaan ohjaajana tietyt tilanteet ja niissä elävät ihmiset. Ryhmäläisen osallistaminen, ryhmässä aktiiviseksi toimijaksi mahdollistaminen ja kuunteleminen ovat tärkeitä asioita näkyväksi tulemisessa.
Kun ohjaajalla on ajatus siitä, kuka hän on ja miten hän seksuaali- ja sukupuolikysymykset näkee, on hänellä todennäköisesti uskallusta antaa
kullekin ryhmäläiselle sellaista läsnäoloa, arvostusta, joka mahdollistaa
jokaiselle omanlaistaan tilaa löytää omia, ryhmäläiselle siinä hetkessä oi-
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keita ratkaisuja. Tämä ei tarkoita, etteikö ammattilainen voisi ottaa kantaa
ja haastaa ryhmäläisen ajatuksia ja rajata toimintaa. Kenenkään puolesta
ei kuitenkaan voi päättää tai tehdä valintoja: jokaisen on tehtävä ne itse ja
kannettava vastuu valinnoistaan.
Ryhmänohjaaminen on inhimillistä toimintaa ja ryhmää ohjatessaan tulee
välillä tehtyä huonoja valintoja, virheitä. Joskus on aikuisen, joka on samalla ammattilainen, hyvä kohdata virheensä ja pyytää tarvittaessa ryhmäläiseltä tai ryhmältä anteeksi käytöstään, sanojaan tai toimintatapaansa.

Vertaistuki
Kuuntelemalla muita ryhmän jäseniä voi oppia itsestään, muista ryhmäläisistä ja heiltä lisää itsestään. Keskustelut avaavat perspektiivejä ja näköaloja, joita yksin ei kenties olisi tullut miettineeksi. Ryhmämuotoinen,
voimauttavaa tukea tarjoava ryhmä mahdollistaa osallistujilleen hetkiä
harjoitella ja kokeilla erilaisia rooleja, jotta voisi hahmottaa itselle ominaisinta roolia, löytää omia vahvuuksiaan ja vahvistaa omaa identiteettiään.
Kun ryhmissä sen jäsenet ja ohjaajat yhdessä pohtivat omia asenteitaan,
ajatuksiaan, kokemuksiaan, tulkintojaan ja tunteitaan seksuaalisuuteen
liittyen, löydetään paljon syvää viisautta, oivalluksia ja näkökulmia.
Yksi tapa kuntouttavassa ja voimauttavassa ammatillisesti ohjatussa vertaisryhmässä on sosiokulttuurinen innostaminen. Tällöin keskeisenä elementtinä toimii yhteisön ja sen yksilöiden voimavarojen tunnistaminen ja
niiden avulla ponnistaminen kohti omaehtoista ja kriittisesti tietoista vastuunottoa. Kyse on prosessista, jossa omaa elämää ja yhteisöä kehitetään
yhdessä. Prosessimainen työskentely mahdollistaa kasvamista aktiivisiksi
toimijoiksi ja subjekteiksi yhteisöissään, yhteiskunnassa ja omassa itsessään. Tämä toimijuus näyttäytyy omien ajatusten näkyväksi tekemisenä
ryhmässä ja pikkuhiljaa ryhmän ulkopuolella. (esim. Ryynänen, 2011)
Ryhmänohjauksessa kyse ei ole vain ryhmänjäsenistä. Kyse on ryhmästä,
jossa kaikki osallistujat ovat läsnä ja olemassa toisilleen. Se on prosessi,
joka on ennen kaikkea sisäinen, eikä kaikki ole tietoista. Myös ohjaaja
muuttuu yhteisessä prosessissa. Tämä prosessi ei toteudu vain järjen tasolla, vaan se vaatii mukaansa viisautta, sydämen logiikkaa, intuitiota ja
kokemusten tuottamaa hiljaista tietoa. Hiljaiseen tietämiseen vaikuttavat
tilanteelliset vihjeet ja ohjaajan sekä ryhmäläisten omat tietorakenteet.
(Hakkarainen, Paavola, 2008)
Käsitys sopivasta ihmisyydestä on historialliseen aikaan ja paikkaan sidottua, ainakin osin kulttuurisidonnaista tietoa ja kokemusta. Siitä syystä voi
olla tärkeää, että yhteiskunnan historiallista peiliä tarkastellaan ryhmäläisten kanssa. Näin voidaan rakentaa käsitystä siitä, miksi todellisuus on tällä
hetkellä sitä, mitä se on ja miten nykyisyys syntyy menneeseen kietoutuen.
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Myös ryhmäläisen elämän nykyisyyden kiinnittäminen muistamalla ja muistelemalla hänen elämäänsä liittyneitä asioita, voidaan käynnistää dialogia,
joka tukee eheytymistä. Tarinaa rakentaessamme määrittelemme millaisia
olemme olleet menneessä, ja toisaalta tulee pohdittua, millaisia haluamme olla tulevaisuudessa. Muistaminen on myös menneisyyden tarkastelua, mutta myös tulevaisuuteen suuntautumista (Hakkarainen, 2008).
Vaikka ihmisissä ei ole tapahtunut kovinkaan paljon muutoksia vuosien
aikana, on kulttuuri, jossa elämme muuttunut. Olemme aikakautemme
tuotoksia ja tämän hetken ihmisyyttä miettiessään ja omaa ohjaajuuttaan
pohtiessaan on hyvä tarkastella maailmaa, jossa ohjattavat elävät. Vaikka
maailmat ihmisten kesken ovat erilaisia, ovat peruskysymykset pysyneet
kautta aikain samankaltaisina:
Olenko tärkeä?
Olenko rakkauden arvoinen?
Rakastaako minua kukaan?
Kuka minä olen?
Mikä on normaalia/epänormaalia, sallittua/ei sallittua, oikein/väärin?
Erilaisen ihmisen kohtaaminen luo asetelman, jossa omat arvot ja identiteetti tiedostamattomasti vertautuvat toiseen. Tällöin oma epävarmuus
ja minän pystyvyyden suojaaminen saattavat aiheuttaa puolustusreaktion.
Kun kohtaamistilanteet koetaan vaikeiksi, haetaan yksinkertaisia selityksiä.
(M.T.Talib, 2008).
Juuri näistä syistä reflektiotaito on tärkeä työkalu niin ryhmänohjaajalle
kuin ryhmäläisellekin. Reflektiotaidon avulla ihminen voi muuttaa käsityksiään, käyttäytymistään ja toimintansa laatua. Reflektiivisyys tarkoittaa
tietoista huomion kiinnittymistä omiin mielleyhtymiin, ajatuksiin ja tuntemuksiin erilaisten tapahtumien yhteydessä. Reflektiotaito edistää minätuntemusta ja kasvattajana toimimista. Oman itsensä – omat ajatuksensa
ja tunteensa kohdannut ja ne hyväksynyt ihminen tulee toimeen itsensä
kanssa myös omissa ristiriitaisuuksissaan.
Pelkästään ryhmään kuuluminen voi olla valtavan terapeuttinen ja eheyttävä kokemus. Jokaisen tulisi saada mahdollisuus kokea ryhmämuotoisen
työskentelyn voima. Hämäläinen ja Kurki ovatkin kirjoittaneet: Ollakseen
inhimillinen, ihmisen pitää täydesti antautua suhteeseen toisen ihmisen ja
maailman kanssa. (Hämäläinen, Kurki, 1997).

Ohjaajan omakohtainen pohdinta
Ihmiskäsitykseen ja arvoihin, joita piiloisestikin eteenpäin kuljettaa työssään ohjaajana, on tärkeää pysähtyä. Oman itsen ja oman seksuaalisuuden reflektointi esimerkiksi Lumme-mallin avulla mahdollistaa erilaisten
mahdollisuuksien näkemisen sekä kannustaa pohtimaan sitä, mitä ja miksi
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ryhmiä ohjaa, millä motiivilla työtään tekee ja mitä työskentelyllään tavoittelee. Ohjauksen ja itsestä selvillä olemisen merkityksellisyys dialogisena
työtapana avautuu Viktor Franklin ajatuksessa kohtaamisesta: Kohtaamisessa ei ole kyse kahden monadin kohtaamisesta vaan siitä, että ainakin
toinen kohtaajista saattaa toisen kasvotusten tämän oman elämänsä tarkoituksen kanssa.
Oman ihmiskäsityksen löytäminen ei aina ole kovinkaan helppoa ja siksi
asenteiden, arvojen ja olettamien pohtiminen yhdessä toisten kanssa luottamuksellisessa ryhmässä on erittäin hyödyllistä niin asiakastyöskentelyssä
kuin ammattilaisen omassa kasvussakin. Pohdinta tarjoaa mahdollisuuden
vahvistua omissa ajatuksissaan tai muuttaa asenteitaan ja arvojaan. Nämä
elementit hahmottaessaan ja ymmärtäessään ammattilainen kykenee olemaan tilanteissa ryhmäläistä varten – avaamaan keskusteluja, kysymään,
pohtimaan, ihmettelemään tuomatta omia, itselle oikeita vastuksiaan, ryhmäläisen vastauksiksi tai kokemuksiksi.
Vänskä (2012) esittää osaavaan ohjaajan muotokuvan rakentuvan neljästä
elementistä. Elementit koskevat ohjaajien käsityksiä ohjauksesta, ohjattavasta, ohjaustoiminnasta ja omasta ohjausosaamisesta. Näiden lisäksi
osaavaan ohjaajuuteen kuuluu situationaalinen ohjausosaaminen eli ohjattavan kohtaaminen myötäelävässä ohjaustodellisuudessa.
Ohjaajan on myös tärkeää tietää, miltä tuntuu olla jäsenenä ryhmässä ja tasapainoilla hyvin intiimien ja henkilökohtaisten asioiden kanssa. Omakohtainen ryhmäkokemus nostaa esille luottamuksellisuuden ja turvallisuuden merkityksen kuten myös dialogisuuden. Tällaiset ryhmäkokemukset
ovat tärkeä osa itsearvostuksen vahvistumista, näkyväksi tulemista.
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Yksilötuki ja ohjaajuus
seksuaaliteemoissa
 Susanna Ruuhilahti

Aluksi
Asiakkaalla, erityisesti nuorella, joka hakeutuu keskustelemaan elämäntilanteestaan ja asioistaan ammattilaisen luokse, on oikeus ohjaukseen,
tukeen ja apuun. Kohtaavassa ja psykososiaalista tukea tarjoavassa yksilötuessa on kyse monitasoisesta kohtaamisesta. Tilanteessa kohtaavat sekä
asiakas että tuentarjoaja mutta myös asiakkaan odotukset, toiveet tuen ja
avun suhteen, hänen persoonallisuutensa ja elämäntilanteensa sekä ohjaajan olettamat suhteessa asiakkaaseen ja hänen haasteisiinsa ja ohjaajan
ammattikäytännöt unohtamatta työntekijän persoonallisuutta. Yksilötukea tarjoavan ammattilaisen on ymmärrettävä omat tunteensa, tapansa
ajatella ja toimia sekä omat arvonsa ja ihmiskäsityksensä, jotta hän kykenee toimimaan niin, että asiakas hyötyy ohjauksesta ja saa siitä tukea itselleen.
Yksilötuki on laadultaan hyvää silloin, kun nuoren ihmisarvoa, vakaumusta ja yksityisyyttä kunnioitetaan. Nuoren kohtelun tulee olla arvostavaa
ja nuoren omaa elämänkokemusta, voimavaroja, elinpiiriä ja arkea kunnioittavaa ja huomioivaa. Nämä asiat huomioiden voidaan yhdessä nuoren
kanssa asettaa tavoitteet ja miettiä tuen tarvetta – mihin nuori tukea kokee tarvitsevansa ja mihin hän sitä tarvitsee. Laadukas ohjaus on oikein
ajoitettua ja mitoitettua. Ohjauksen tulee olla riittävää ja asiakkaiden yksilölliset tarpeet huomioivaa.(Kyngäs et al., 2007).
Osa nuorista tarvitsee tukea kerran, joku puolestaan vain muutaman tapaamisen verran. Osa nuorista tarvitsee tukea ja ohjausta pidemmän ajanjakson, joskus jopa vuosia. Monesti neuvonta määritellään toiminnaksi, jossa
asiakas tavataan 3-5 kertaa. Osalla toimipaikoista on sääntö, että tapaamisia voidaan toteuttaa 10–15 kertaa. Tapaamisten osalta tulee huomioida
nämä rajoitteet ja rakentaa tavoitteet, jotka tapaamismäärillä realistisesti
voidaan tavoittaa. Joidenkin nuorten kanssa tavoitteisiin pääseminen vie
pidempään kuin toisten eikä tapaamiskertojen ulkokohtaisen määrittelyn
tulisi muodostua esteeksi nuoren hyvinvoinnin vahvistumiselle.
Yksilötuessa kyseessä on ohjaus tai neuvonta. Vaikka keskitymmekin auttamaan nuorta tämän elämän haasteissa, keskitymme myös kohtaamaan
asioita luomalla nuorelle tulevaisuutta. Spontaaneissa ohjaustilanteissa
on melko vaikeaa sanoa, mitkä tulkinnat tai ratkaisut tilanteissa olisivat oikeampia kuin toiset. Monesti sanotaan, että mahdollisia reittejä samaan
lopputulokseen on useampia kuin yksi. Tosin jotkut tavat tukevat varmasti
kyseisen ihmisen voimavaroja paremmin kuin jotkut muut.
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Suunnitelmallisuus ja nuoren ainutkertaisuuden

huomiointi

Yksilötuessa tapahtuvan ohjauksen voi ajatella olevan suunnitelmallista
keskustelua, joka sisältää myös tiedon antamista. Ohjaustilanne ei kuitenkaan ole välttämättä vain sanallista keskustelua vaan asiakkaan kanssa voidaan keskustella, työstää asioita esimerkiksi luovien menetelmien avulla,
tarjota palveluohjausta tai tarjota tietoa, joka haastaa asiakkaan ajatuksia
ja näkökulmia.
Jokaisen ihmisen tulee tehdä omat valintansa elämäänsä liittyen ja kantaa niistä vastuu. Tästä syystä yksilötuen tarjoajan on tärkeää pidättyä
tekemästä päätöksiä nuoren puolesta, vaikka tuntisi ajoittain houkutusta
niiden tekemiseen. Toisaalta joissain tapauksissa voi olla tärkeää, että ammattilainen uskaltautuu ottamaan asioihin kantaa ja ”tietämään” mikä on
nuorelle hyväksi ja tarjoaa tälle ”täsmäneuvoja”.
Ohjaaja ei voi mitätöidä nuoren toivoman tuen tarvetta. Jos nuori toivoo
tukea toiseen asiaan kuin ohjaaja katsoisi olevan kannattavaa, ei asiakkaan
ylitse saa jyrätä, vaan tulee miettiä asiakkaan näkökulmasta oikea auttamisjärjestys. Ohjauksen avulla pyritään edistämään tuettavan kykyä parantaa elämäänsä haluamallaan tavalla. Tällöin nuori on aktiivinen ja ratkaisee
oman elämänsä kysymyksiä ammattilainen tukenaan.
Nuorella on oikeus tietää riittävästi omista asioistaan. Läpinäkyvyyden
merkitys on nuoren kanssa tärkeää. Nuoren tulee voida luottaa työntekijäänsä ja siihen, että työntekijä on häntä varten. Näin ajatellen lastensuojeluilmoituksen tekeminen ja vaitiolovelvollisuuden rikkominen ovat
esimerkiksi toimia, joista nuorella tulisi olla tietoa. Samoin eri tahojen keskustellessa keskenään nuorten asioista, tulee nuorella olla oikeus ja mahdollisuus kuulla mitä hänestä kerrotaan ja mahdollisuus vaikuttaa näihin
keskusteluihin. Samoin nuorella on oikeus nähdä hänestä tehdyt kirjaukset. Nuoren tulee olla tietoinen siitä, että on olemassa tilanteita, jolloin
vaitiolovelvollisuus voidaan joutua purkamaan. Näin nuori saa valita mitä
hän kertoo ja mitä jättää kertomuksen ulkopuolelle.
Tietoa tai keskustelua ei voi toistaa jokaisen kohdalla samalla tapaa, vaan
jokaisen ohjattavan kohdalla on hahmotettava tämän tiedon taso, tuen
tarpeen taso ja toimintatapa, joka hyödyttää nuoren elämäntilannetta
eniten. Tämä tekee ohjaamisesta haastavaa. Ohjaajana tuleekin kyetä
hallitsemaan erilaisia prosesseja kuten oppimista, tiedonhankintaa ja päätöksentekoa. Yksi keskeisimpiä tehtäviä voimauttavassa yksilötuessa on
kannustaa nuorta luottamaan omiin kykyihinsä ja tukea oma-aloitteisuutta, jotta tämä pystyy arvioimaan omaa toimintaansa ja ottamaan palautetta vastaan ulkopuolelta. Ohjaajan tulee antaa asiakkaalle riittävästi tilaa
tehdä päätöksiä ja autettava tätä erilaisilla kysymyksillä valintojen teossa.
Voidakseen ohjata nuorta sopivalla tavalla on tärkeää tietää, miten nuori
omaksuu asioita ja toki on tiedettävä mikä on ohjauksen päämäärä.
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Ohjaus etenee sanallisen ja sanattoman viestinnän avulla. On tärkeää, että
asiakas ja ohjaaja puhuvat kieltä, jonka kumpikin ymmärtää samalla tavalla. Yksilötuen tulisi tarjota nuorelle myös emotionaalista tukea. Nuori saattaa tarvita aikuista myös käytännön asioiden hoitamiseen tai laajemman
näkökulman avaamiseen ja elämäntilanteen pohtimiseen. Joskus nuori
saattaa kaivata tiedollista apua.
Yksilöohjaus mahdollistaa huomion kiinnittämisen tämän yksittäisen nuoren tarpeisiin ja niihin vastaamisen. Yksilötuki on monelle helpompi tapa
lähteä purkamaan omia kysymyksiä ja tuntemuksia, koska tällöin keskustelukumppanina on vain yksi henkilö eikä useampaa. Moni kokee yksilötuen
turvalliseksi ja kokee tulevansa kuulluksi yksilötuessa. Nämä ovat omiaan
edistämään nuoren sitoutumista tukeen ja tapaamisiin.

Muutoksen tekeminen on hidasta
Yksilötukea tarjoavan henkilön tulisi kyetä yhdessä nuoren kanssa synnyttämään tapaamisille yhteiset tavoitteet. Tavoitteiden tulee olla realistisia
ja riittävän konkreettisia. On myös tärkeää, että tavoitteeseen pääsyä
voidaan tarkastella pitkin yhteistä matkaa ja tuen päättyessä arvioida tavoitteeseen pääsyä. Joskus yksilötuessa käy niin, että tavoite, joka aluksi
asetettiin, siirtyykin syrjään tuen aikana syntyneiden uusien tavoitteiden
tieltä.
Kyngäs, Kääriäinen, Poskiparta, Johansson, Hirvonen ja Renfors (2007)
pitävät hoitajan keskeisinä ominaisuuksina ohjauksessa taitoa seurata
puheen sisällön rakentumista, eritellä kuultua ja tiivistää se sekä eritellä
puheesta keskeiset asiat. Ohjauksessa tulee myös kiinnittää huomiota puheessa ilmeneviin perustelukeinoihin ja puheen luotettavuuteen. Ohjaajan
tulee osata tehdä kuullusta päätelmiä ja tunnistaa sekin, että päätelmä voi
joskus olla väärä. Ammattilaisen tulisi kyetä antamaan puhujalle tarkoituksenmukaista, kunnioittavaa palautetta. Näitä taitoja yksilötukea tarjoavalla ammattilaisella tulisi olla. Ne mahdollistavat dialogisuutta ja kohtaantuvaa työotetta, jotka puolestaan edistävät ohjauksessa olevan nuoren
hyvinvoinnin edellytyksiä.
Yksilötuen tavoitteet määritellään nuoren kanssa yhdessä. Ketään ei voi
pakottaa muuttumaan ja joskus tuen tarjoajana onkin raskasta seurata,
kun nuori kerta toisensa jälkeen toimii tavalla tai kokee kokemuksia, jolta
työntekijä olisi häntä halunnut suojata. Tällöinkin tuen tarjoajan tehtävänä
on olla nuoren rinnalla. Silloin voi olla perusteltua tuoda näkyviin huolta
samalla vahvistaen sitä, että nuori on arvokas, eikä työntekijä ole hylkäämässä nuorta, vaan on valmis tukemaan tätä muutoksessa, sitten kun nuori on siihen valmis. Joskus tilanne vaatii aikuiselta toimenpiteitä, joilla ns.
riskikäytös koetetaan pysäyttää. Alaikäisen kohdalla tämä saattaa tarkoittaa lastensuojeluilmoituksen tekemistä ja toivottavasti tällöinkin yhdessä
nuoren kanssa muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä tehden. Tärkeää
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olisi, että näissäkin hetkissä työntekijä kykenisi ylläpitämään tukisuhdetta,
koska se saattaa olla ainoa suhde, jossa nuori voi kokea turvaa ja kuulluksi
tulemista.
Muutos on monivaiheinen ja pitkään kestävä prosessi. Vasta, kun nuori
ilmaisee halunsa muutokseen, voidaan suunnitella erilaisia vaihtoehtoja
muutoksen toteuttamiseksi.
Haitallisten tai terveyttä ehkäisevien uskomusten muuttaminen tai myyttien esille tuominen on suhteellisen helppoa verrattuna ainakin ihmisen
kokemuspohjaisten toimintatapojen muuttamiseen. Meillä jokaisella on
tapoja toimia ja reagoida tietyissä tilanteissa tietyllä tavalla, joista emme
ole edes aina tietoisia. Näiden toimintatapojen muuttaminen tai venyttäminen on syvällinen ja hidas prosessi, joka vaatii suurta ponnistelua. Varsin
moni ”retkahtaakin” muutosprosessin vaiheissa.
Muutosprosessissa ihminen joutuu kohtaamaan monia erilaisia, usein
haasteellisiakin, tuntemuksia ja tunteita. Kun nuori alkaa nähdä asioita
erilaisista näkökulmista käsin kuin ennen, muuttaa tämä tilannekohtaista
tulkintaa. Kun tulkintatapa muuttuu, muuttuvat myös toimintatavat. Tällöin mahdollistuu myös riskikäyttäytymisestä erkaantuminen. Tällainen
muutos mahdollistuu vain aidossa kohtaamisessa, jossa tahti ja ilmapiiri
ovat sellaiset, että kasvaja rohkenee avautua luottamaan läsnäolijoihin ja
omaan itseensä.
Vaikeista asioista puhuminen voi tuntua raskaalta, mutta niistä tulisi silti
puhua, sillä ahdistavien asioiden puheeksi ottaminen voi jo sellaisenaan
helpottaa umpikujan tunnetta. Nuori tulee hätänsä kanssa kuulluksi, ja
ahdistus voi saada samalla sanallisen muodon, jolloin ahdistuksesta saa
otteen. Nuoren kokemus autetuksi tulemisesta avaa yleensä hänelle valinnanmahdollisuuksia. Yksilötukea tulisi olla tarjolla jo ennen kuin nuorella
on varsinaisia ongelmia. Matala kynnys hakeutua tuen piiriin ja erilaiset laaja-alaiset nuorten hyvinvointia ja terveyttä edistävät kampanjat kouluissa
edistävät varhaisesti tukeen hakeutumista. Ammattilaisilla tulisi olla taitoa
tunnistaa erityisessä riskissä olevat nuoret.

Mini-interventio
Päihdetyöskentelyssä hyödynnetään mini-interventiota (5A), joka soveltuu seksuaalikysymysten käsittelyyn myös huolenvyöhykkeellä olevien
nuorten kanssa. Lähtökohtana mini-interventiossa on, että muutama ohjauskertakin voi saada aikaan asiakkaassa muutoksia, jotka ovat suotuisia
hänen terveyttään ja hyvinvointiaan ajatellen. Mini-intervention periaatteina ovat ammattilaisen empaaattisuus, halu välittää, kysyä, tukea ja auttaa. Menetelminä tässä työkalussa toimivat kysely, selvittely, keskustelu
ja neuvonta.
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MINI-INTERVENTIO (5A – MENETELMÄ)
•
•
•
•
•



asses – ota selvää asiakkaan tilanteesta ja uskomuksista
advise – älä pakota, painosta vaan neuvo ja ohjaa
agree – sopikaa yhdessä tavoitteet, jakakaa päätöksentekoa
assist – opeta itseapumenetelmiä, motivoi muutokseen
arrange – mahdollista seurantatapaamisia, tukea ja eteenpäin
ohjautumista

Asiakkaan tilanteesta ja uskomuksista saa tietoa keskustelemalla huomioiden asiakkaan toiveet ja tarpeet. Kun asiakkaalle tulee olo, että hänestä
välitetään ja häntä kuunnellaan, voi hän kokea työntekijän luotettavana ja
turvallisena. Työntekijän tulisi olla läsnä tilanteessa ja antaa nuorelle aikaa
kertoa ajatuksiaan ja tuntemuksiaan.
Tarvittaessa työntekijänä tulisi auttaa nuorta näkemään käytökseen liittyvää ristiriitaa oman hyvinvoinnin ja terveyden näkökulmasta. Puheeksi ottaminen työntekijää huolestuttavasta aiheesta tehdään siten, että
työntekijä kertoo olevansa asiasta huolissaan ja kertoo millaisia asioita
hän nuoren tarinasta havaitsi. Toki on mietittävä, millaisella tyylillä asioita
nostaa esille. Näkemyksestään kannattaa kertoa moralisoimatta tai syyttelemättä, rehellisesti ja suorasanaisesti. Nuoren riskialttiit toimintatavat
johtuvat harvoin välinpitämättömyydestä. Nuori vain valitsee hankalassa
tilanteessa jonkinlaisen toimintatavan. Tämä on kyseisessä hetkessä paras
mahdollinen tapa ratkaista tilanne tai selvitä siitä, minkä nuori osaa löytää.
On epäammatillista tehdä päätelmiä tilanteesta nuoren puolesta kuuntelematta hänen tarinaansa huolella. Ohjaajan on oltava tarkkana sanoistaan
ja eleistään. Näiden avulla saattaa estää nuorta kertomasta koko tarinan
tai saada aikaan olon, että tämän tulisi kokea syyllisyyttä tai häpeää tapahtumista.

Kyselykaavakkeet jäänrikkojina
Saadakseen aikaan luottamusta ja erilaisia näkökulmia nuoren tilanteeseen voi olla hyödyllistä käyttää jotakin kyselykaavaketta. Kyselykaavaketta voidaan täyttää yhdessä työntekijän kanssa kysymyksistä keskustellen
tai antaa nuoren täyttää kaavake ensin itsekseen, ja keskustella sitten.
Hyvissä kaavakkeissa on se etu, että ne saavat nuoren pohtimaan omaa tilannettaan, näkemään omia asioitaan ja kokemuksiaan kenties eri valossa.
Joskus kaavakkeen täyttäminen saattaa tehdä näkyväksi sen, mikä nuoren kohdalla on ongelmana ja nuori saattaa pystyä muuttamaan asioita
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nopeastikin. Samoin kyselyiden avulla saattaa käydä ilmi mihin nuori oikeastaan tarvitsee apua ja millaisesta avusta hänelle olisi eniten hyötyä.
Yksi esimerkki tällaisesta kyselystä on Selkenevää! hankkeen Seksuaalisen
hyvinvoinnin indikaattorit –kaavake (LIITE 1) Kaavakkeella on selvitetty
ihmisen seksuaalista hyvinvointia, ja kyselyä tehdessä havaittiin sen toimivan loistavana keskustelun avaajana, tukityökaluna ja vastaajassa itsessään tapahtuvien myönteisten havaintojen herättäjänä. Myös huolikohdat
nousevat esille kyselyn myötä.

Nuorta tukevat, voimauttavat yksilötapaamiset tulisi
perustaa mini-interventiossakin käytettyihin keskeisiin
periaatteisiin
Leimaamattomuus

• Älä aseta nuoreen stigmoja. Mieti millaisina kohtaamasi nuoret
näet ja miten heistä puhut työpaikallasi, työpaikan ulkopuolella –
onko puhe nuorta arvostavaa?
• Älä tiedä paremmin nuoren elämästä kuin nuori itse. Nuori on
oman elämänsä asiantuntija.

! Kuuntele ja usko, mitä nuori kertoo itsestään.
• Älä oleta, että nuori käyttäytyy tietyllä tavalla sukupuolensa, seksuaalisen suuntautumisensa, kokemustensa tms. vuoksi.
• Näe myös nuoren hyvät puolet ja vahvuudet. Nuori on enemmän
kuin ongelmansa.

! Keskity ongelmiin tai haasteisiin ja mitä niille voi tehdä,                            
   älä nuoren persoonaan tms.
Jokainen

on vastuussa valinnoistaan – jokaisen täytyy
tehdä valintansa itse
• Nuoren täytyy itse olla valmis muutokseen.
• Anna nuoren tehdä valintansa itse. Mahdollista nuorelle valintojen tekemistä perustellusti ja avaa hänelle näkökulmia päätöksen
teon tueksi.
• Tue nuorta tavoitteissa, jotka hän asettaa itselleen.
• Mieti millaisessa tukisuhteessa voit nuorelle olla. Ole hänelle
rehellinen ja uskalla asettaa tuelle raamit.
• Nuori on vastuussa valinnoistaan, ja työntekijä siitä, että tekee
työtään eettisesti kestävällä tavalla ja huomioi työlle asetetut
määreet.
• Tarvitaan taitoa ohjata nuori eteenpäin ja uskalluta todeta, ettei
tukitoimilla päästä enää eteenpäin. Joskus tarvitaan uskallusta
myöntää, ettei tuesta ole nuoren kohdalla hyötyä, koska nuori ei
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esimerkiksi sitoudu tukeen tai hänen elämäntilanteensa on sellainen, ettei se mahdollista muutosta juuri nyt tai työntekijän resurssit / osaaminen eivät ole riittävät.
• Työntekijä ei voi päättää, mitkä ovat ne asiat, joiden kanssa työskennellään, vaan nuoren pitää saada päättää, mitä asioita hän
haluaa käsitellä, missä järjestyksessä sekä mihin hän kokee apua
tarvitsevansa.

 Ristiriitaisuuksien esille tuominen
• Työntekijä pyrkii auttamaan nuorta tulemaan tietoiseksi siitä miten nuoren käytös mahdollisesti on ristiriitaisessa suhteessa hänen arvoihinsa, asenteihinsa ja tuntemuksiinsa ja auttaa nuorta
havaitsemaan näitä epäjohdonmukaisuuksia.
• Työntekijän tulee prosessoida suhdetta itseensä, työhönsä ja
asiakkaisiinsa. Onko työntekijällä ristiriitaisia tuntemuksia tai ajatuksia nuoresta? Miten työntekijän omat arvot ja asenteet ovat
suhteessa tukityöhön? Nämä vaikuttavat myös tukityön onnistumiseen (näkyvät piiloviesteinä kehonkielessä herkästi).
(Lähde: VirtuaaliAMK)

Seksuaalisuuden puheeksi ottamisessa ja yksilötuessa
hyvintoimivia tekniikoita
Avoimet

kysymykset
• Kysy siten, ettei kysymykseen voi vastata kyllä tai ei.

Heijastava

kuuntelu
• Muotoile nuoren puhuma asia uudelleen toisin sanoin.
• Varmistu välillä, että olet ymmärtänyt nuoren kertomuksen
”oikein”.
• Esitä lisäkysymyksiä.

 Vahvistaminen ja tukeminen
•
•
•
•
•

Ole kiinnostunut nuoresta ja hänen elämäntilanteestaan.
Anna myönteistä palautetta (realistista).
Ole rehellinen ja luottamuksen arvoinen.
Vahvista nuoren itsetuntoa ja -arvostusta.
Mahdollista toivoa, unelmia ja uskoa selviytymiseen.

Objektiivinen

arviointi, yhteenvetojen tekeminen
• Anna nuorelle tietoa asioista, joista hän tietoa haluaa
vastaanottaa.
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• Kokoa tilanteista, tapahtumista, faktoista nuorelle yhteenvetoja
nuoren kanssa. Näiden avulla nuori voi tehdä perusteltuja päätöksiä koskien itseään.
• Miettikää tilanteiden vaikutuksia suhteessa tulevaisuuteen.

 Nuoren ehdoilla
•
•
•
•
•

Mukauta toimintatapojasi nuoren tarpeita vastaaviksi.
Huomioi se, miten nuori haluaa asioita käsitellä.
Anna nuoren määritellä kuinka usein tavataan.
Muista eettisyys ja työtäsi ohjaavat lait.
Uskalla olla aikuinen.

(Lähde: VirtuaaliAMK)
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SEKSUAALISEN HYVINVOINNIN ANAMNEESI
KIRJOITA TAI YMPYRÖI SOPIVAMPI
Perustiedot
Koulutuslinjasi / Ammatti: _______________________________________
Ikäsi: _________
Sukupuolesi:

nainen

mies

jotain muuta

Ihmissuhteet ja vuorovaikutus
1. Onko Sinulla ystäviä?

ei

sopivasti

en halua ystäviä

2. Keitä perheeseesi kuuluu?
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
3. Saatko riittävästi läheisyyttä ihmissuhteissasi?

kyllä

ei

(Läheisyys tarkoittaa tässä esim. katseita, kosketuksia, halauksia,
helliä sanoja jne.)
4. Tuottavatko ihmissuhteesi sinulle iloa?

kyllä

ei

5. Huomioitko ja osoitatko sinä läheisyyttä ystäviäsi, kumppaneitasi ja
perhettäsi kohtaan riittävästi? kyllä ei
6. Mainitse kolme (3) asiaa, jotka ovat sinulle merkityksellisiä ihmissuhteissasi.
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
VALITSE ASTEIKOLTA 1-5 SOPIVIN JA YMPYRÖI SE.
(1: eri mieltä, 2: jonkin verran eri mieltä, 3: en osaa sanoa,
4: jonkin verran samaa mieltä, 5: samaa mieltä)
7. Minun on helppoa puhua seksuaalisuuteen liittyvistä intiimeistä
ja luottamuksellisista asioista
a) perheen kanssa 			

1 2 3 4 5

b) ystävien kanssa 			

1 2 3 4 5

c) kumppanin kanssa 			

1 2 3 4 5

8. Olen tyytyväinen ihmissuhteisiini

1 2 3 4 5

Perustele vastauksesi
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
9. Rakastatko jotakuta?

kyllä

ei

(Rakastaa voi monia ihmisiä ja rakkaudella tässä kohtaa tarkoitetaan sen
monia eri muotoja)
10. Rakastetaanko Sinua?

kyllä

ei
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Minuus
11. Minusta pidetään 					

1 2 3 4 5

12. Olen tärkeä ja rakastettu 				

1 2 3 4 5

13. Olen tyytyväinen seksuaalisuuteeni 			

1 2 3 4 5

14. Voin olla avoin seksuaaliseen suuntautumiseen
liittyvissä asioissa					

1 2 3 4 5

15. Olen itsevarma 					

1 2 3 4 5

16. Seksuaalisuuteni on minulle positiivinen asia 		

1 2 3 4 5

Luottamus, Rehellisyys, Turvallisuus
17. Luotan ihmisiin 					

1 2 3 4 5

18. Olen rehellinen 					

1 2 3 4 5

19. Läheiseni ovat minulle rehellisiä ja avoimia 		

1 2 3 4 5

20. Koen onnistumisen iloa arjessani 			

1 2 3 4 5

21. Teen asioita vapaa-ajallani, jotka ovat minulle
merkityksellisiä					

1 2 3 4 5

22. Koen oloni hyvinvoivaksi 				

1 2 3 4 5

23. Terveydentilani on riittävän hyvä 			

1 2 3 4 5

24. Kuvaile turvallisuutta ja sen merkitystä ihmissuhteissa
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
Seksi
(Seksillä tarkoitetaan tässä kaikkea toimintaa ajatuksissa, sanoissa, teoissa,
jotka kiihottavat seksuaalisesti ja tuottavat seksuaalista nautintoa eivätkä
riko lakia. Seksiä voi yksin tai toisten kanssa.)
25. Koen seksuaalista halua 				

1 2 3 4 5

26. Nautin seksistä 					

1 2 3 4 5

27. Seksistä ja siihen liittyvistä asioista on helppoa
puhua oman kumppanin kanssa			

1 2 3 4 5

28. Voin kertoa kumppanilleni seksuaalisista
fantasioistani, jos tahdon				

1 2 3 4 5

29. Voin harrastaa seksiä, jollaista haluan 			

1 2 3 4 5

30. Voin hyvin seksuaalisesti 				

1 2 3 4 5

31. Olen joulutunut kohtaamaan seksuaalisuuttani
loukkaavia tekoja		
			

1 2 3 4 5

32. En ole joutunut katumaan seksuaalisia tekojani		

1 2 3 4 5

33. Olen läpikäynyt/kumppanini on läpikäynyt
raskauden keskeytyksen				

1 2 3 4 5

34. Minulla on ollut seksitauti 				

1 2 3 4 5

35. Kuvaile millainen mielestäsi on seksuaalisesti hyvinvoiva ihminen.
_________________________________________________________________
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Nuorten seksuaalineuvonta

 Susanna Ruuhilahti, Juha Kilpiä ja Leena Kurka

Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran THL:n verkkojulkaisussa Seksuaalineuvonnan tueksi, THL Raportteja 27/11 (Ritamo, Maija, Ryttyläinen-Korhonen Katri, Saana Saarinen (toim.)). Teksti julkaistaan HOT-kirjassa THL:n
luvalla.

Tiivistelmä
Nuorten seksuaalineuvonta on vuorovaikutukseen perustuvaa ammatillista asiakas- tai potilastyötä. Seksuaalineuvojan on ymmärrettävä nuoren
elämän erityiset kehitysvaiheet ja osata kohdata nuori ymmärtäen tämän
elämää sekä siitä nousevia erityishaasteita. Neuvojan tulee hyväksyä nuoren omat valinnat seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, vaikka oma ajatus
asioista olisikin toisenlainen. Nuorella on oikeus päättää, missä hän kokee
tarvitsevansa ja haluavansa tukea. Seksuaalineuvonnan tulee mahdollistaa seksuaalioikeuksien toteutuminen, ja neuvonnan tulee myös korostaa
nuoren oikeutta seksuaaliseen mielihyvään.
Nuoria kohtaava seksuaalineuvoja tekee työtään persoonallaan. Hänen on
ammattilaisena pohdittava omaa seksuaalisuuttaan, omia asenteitaan ja
arvojaan liittyen seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen sekä ihmis- ja nuoruuskäsitystään ja ammattieettisiä arvojaan.
Yksi nuoruuden tehtävistä on haastaa vallitseva normisto myös seksuaalisuuden ja sukupuolisuuden alueella. Tämä sekä haastaa seksuaalineuvojaa että antaa hänelle mahdollisuuden oppia jotakin uutta. Työnohjaus on
välttämätön osa seksuaalineuvojan työtä. Tässä tekstissä tarkoitamme
nuorella 12–18-vuotiasta.

Nuoren kohtaaminen
Nuorta tulee lähestyä seksuaalineuvonnassa ottamalla huomioon hänen
fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja henkinen ulottuvuutensa unohtamatta kulttuurin tuottamaa erityisyyttä. Nuoren kohtaamisessa on tärkeää
ymmärtää hänen elämänvaiheensa merkityksellisyys ilman sairautta tai
sairauden kanssa – nuori on seksuaalinen ja hänellä saattaa olla sairaus tai
vamma, mutta nuoren seksuaalisuutta ei tulisi kohdata vain sairauden näkökulmasta.
Nuori etsii itseään mm. erilaisten ideologioiden ja suuntausten avulla sekä
käy läpi psyykkisiä muutoksia (Ahlberg, Siimes, 2007) kehon ja sosiaalisten
muutosten lisäksi. Seksuaalineuvojan silmissä nuori saattaa näyttää aikuiselta, mutta hänet tulee kohdata oman ikäisenään ja hänen kehitystason-
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sa huomioiden. Myös aivot kehittyvät tutkimusten mukaan voimakkaasti
n.22- 25. ikävuoteen asti. Samoin tiedetään, että nuoren tunne-elämästä
tulee vakaampi 18.–25. ikävuosien aikana. Näillä on suuri merkitys nuoren
reagointitavoille ja ajatuksille erilaisissa tilanteissa.
Nuorten parissa tehtävän seksuaalineuvontatyön lähtökohtana tulee olla
nuoren tarve neuvontaan ja tukeen sekä tämän tarpeen aktiivinen kuunteleminen ja kuuleminen. Nuorella, 12-vuotiaanakin, on oikeus olla oman elämänsä subjekti. Seksuaalineuvojan tehtävänä on nähdä nuori kykenevänä
ottamaan vastuuta itsestään sekä luottaa siihen, että nuori haluaa pitää
huolta hyvinvoinnistaan ja terveydestään. Mikäli nuorelle ei olla valmiita
antamaan oikeutta tähän, ei nuorten parissa tehtävää seksuaalineuvontaa
voi tehdä rikkomatta ammattieettisiä säädöksiä. Nuoren kunnioittaminen
ja näkeminen subjektina elämässään ei tarkoita, etteikö nuoren asioista
voisi olla huolissaan tai etteikö esimerkiksi joskus lastensuojeluilmoitusta
olisi tarve tehdä. Tämä katsantokanta on enemminkin asennekysymys. Jos
nuorta ei pidä subjektina, tulee hänestä objekti tai abjekti – saako omaa
asiakastaan missään olosuhteessa pitää kohteena tai jopa inhottavana,
turhana tai poisheitettävänä? Terveyden edistämisen eetos pahoinvoinnin
ehkäisyn sijaan mahdollistaa kasvua ja itsetuntemuksen sekä -arvostuksen
lisääntymistä ja siksi subjektiuden ja positiivisen asennemaailman esiin
nostaminen nuoren kohtaamisessa on tärkeää.
Seksuaalineuvonnan onnistuminen edellyttää vuorovaikutusta. Nuori
tarvitsee seksuaalineuvonnasta usein neuvoja, tukea ja keskusteluapua
päätöksien tekemiseen. Neuvojan tehtävänä onkin seksuaalikysymysten,
seksin, mahdollisten sairauksien, vammojen tai toimenpiteiden tuottamien muutosten tukemisen lisäksi auttaa nuorta selventämään ajatuksiaan ja
kannustaa häntä tarkastelemaan asioita tarvittaessa uudesta näkökulmasta. Nuori tarvitsee aikuisia peiliksi, ja hän saattaa tarvita neuvoa ja kuuntelijaa tai vaikkapa parisuhdeneuvontaa. Seksuaalineuvojan tehtävänä on
olla nuorelle tukena kysymysten tai haastavien tilanteiden kanssa. Huono
kohtelu, kylmyys ja neuvojan kyvyttömyys kuulla nuorta saattavat lisätä
nuoren arvottomuuden kokemusta ja estää häntä jatkossa hakemasta
apua huoliinsa.
Nuoren yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta tulee
kaikissa tilanteissa kunnioittaa. Tärkeinä ohjeina työssä toimivat seksologian alan ammattieettiset ohjeet (Paalanen, 2010). Nuorelle tulee puhua
sanoin, jotka ovat yksiselitteisiä ja ymmärrettäviä. Sanojen merkitysten
selvittäminen yhdessä tapahtuu keskustellen ja nuoren kertomusta kuunnellen.
Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin seksuaalisuuden puheeksi ottamisen
malli sisältää hyvän ohjeistuksen. Malli on sovellettavissa myös nuorten
kanssa tehtävään seksuaalineuvontaan. Malli haastaa seksuaalineuvojia
osasto- ja yksikkökohtaisesti kirjaamaan oman erityisalansa käytännöt.
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Nuori saattaa tarvita konkreettista ohjausta ja sanallistamista silloin, kun
sairaus, vamma tai jokin toimenpide aiheuttaa muutoksia seksuaalisuuteen, seksiin ja ihmissuhteisiin.
Tarvittaessa nuori ohjataan saattaen eteenpäin esim. kriisitukeen tai terapiaan. Ohjausta on tehtävä herkästi silloin, kun itsellä on olo, ettei oma
aikaresurssi tai tiedot ja taidot asioiden kanssa riitäkään. Joskus seksuaalineuvontatasoinen kohtaaminen saattaa olla terapiaan valmistavaa, kannattelevaa ja oikeaa aikaa odottavaa toimintaa. Nämä suhteet saattavat
olla pitkiä ja hyvinkin työstäviä.

Kenen ehdoilla palveluja tarjotaan?
Nuorilla on usein vähän kokemusta seksuaaliterveyspalveluista, eikä niiden löytäminen ole aina helppoa. Tutustumiskäynnit tai henkilökunnan
tekemä vierailu esimerkiksi koululuokassa parhaimmillaan madaltavat
kynnystä hakeutua palveluihin. Kouluissa, nuorisotaloissa tms. nuoria tavoittavissa paikoissa kannattaa olla paikkakunnittain koottuja julisteita tai
esitteitä, joista näkee helposti, mistä apua tai tukea saa. Tiedottaminen on
tärkeä työmuoto, johon neuvontapalveluissa kannattaa keskittyä.
Seksuaalineuvonnan yksi tärkeä tehtävä on tukea nuoren omanlaistaan
seksuaalisuutta sekä lisätä hänen kykyään nauttia seksistä. WHO:n määritelmän mukaan Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen,
emotionaalisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse
vain sairauden, toimintahäiriön tai raihnaisuuden puuttumisesta. Hyvä
seksuaaliterveys edellyttää positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin sekä mahdollisuutta nautinnollisiin ja
turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pakottamista, syrjintää ja väkivaltaa. Hyvän seksuaaliterveyden saavuttaminen ja ylläpitäminen edellyttää
kaikkien ihmisten seksuaalisten oikeuksien kunnioittamista, suojelemista ja
toteuttamista. (WHO, 2000 ja Stakes, Raportteja 282/2004: Näkökulmia
nuorten seksuaaliterveyteen).
WHO:n seksuaaliterveysmääritelmää ja Douglas B. Kirbyn (2009) seksuaalikasvatuksen lähtökohtia tulkiten nuoren seksuaalineuvonnan tulisikin
seksuaaliterveyttä edistääkseen
• mahdollistaa positiivista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen
ja seksuaalisiin suhteisiin (WHO)
• selvittää, mitä hän seksuaalisesti haluaa ja mitä ei halua erilaisissa
tilanteissa ja eri ihmisten kesken (Kirby)
• parantaa taitoa välittää haluamisensa ja ei-haluamisensa
kumppaneilleen (Kirby)
• edistää mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin
kokemuksiin (WHO)
• parantaa heidän taitojaan tuottaa mielihyvää kumppaneilleen. (Kirby)
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Seksuaalineuvontapalvelut on suunnattu lähes yksinomaan tytöille ja naisille. Seksuaalineuvontaa tulisi kohdentaa myös pojille ja näin antaa heille
lupa ja todellinen mahdollisuus oman seksuaalisuutensa sekä kehonsa ja
mielensä hyvinvoinnista huolehtimiseen. Nuorten seksuaalineuvonnan tulisi olla kaikkien saatavilla, vaikka joidenkin ryhmien tavoittaminen on huomattavasti vaikeampaa kuin toisten, esimerkkeinä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kehitysvammaiset, päihteiden käyttäjät, asunnottomat,
seksuaalisen väkivallan tekijät ja kokijat sekä nuoret eri kulttuuritaustoista.

Seksuaalineuvojan ihmiskäsitys ja arvot
Neuvontatyötä tehdään ammattietiikan pohjalta siten, että omat henkilökohtaiset arvot jätetään taka-alalle. Työntekijän on tärkeä pysähtyä
pohtimaan omaa ihmis- ja nuoruuskäsitystään. Millainen on se nuori, joka
vastaanotolla käy ja millaisena näemme nuoret? Onko sukupuolella, seksuaalisella suuntautumisella ja seksielämän tavoilla merkitystä vai ovatko
kaikki nuoret tasavertaisia myös neuvontatyössämme? Suhtaudummeko
samalla tavalla seksikysymyksiin, kun asiakkaana on poika tai tyttö, heteroseksuaali tai homoseksuaali, kroonisesti sairas tai vammainen nuori? Onko
seksuaalielämä vain seksiä ja voiko seksistä välittämämme kuva joskus
jopa ahdistaa nuorta? Millaista seksiä tarjoamme nuorten tietoisuuteen:
vain penis-emätinyhdyntöjä, jotka toteutuvat teknisesti ”oikein”, kunhan
ehkäisyä on käytetty, vai seksiä, joka tuottaa nuorelle hyvää oloa, nautintoa? Ymmärrämmekö seksiin kuuluvana myös itsetyydytyksen, kumppanin
käsin tyydytyksen, suuseksin, anaaliyhdynnät, suudelmat, hyväilyt ja monet muut tavat? Kelpaavatko seksiksi ne muodot, joissa ei ole limakalvokontaktia ja kerrotaanko niistä nuorille vai ohitammeko seksin keskittyen
ei-toivotun raskauden ja seksitautien estämiseen?
Seksuaalineuvonnalla tuetaan ja autetaan nuorta rakentumaan omanlaisekseen, ainutkertaiseksi yksilöksi. Työssään neuvoja voi auttaa nuorta sanallistamaan hänen omaa kokemustaan, tunnistamaan omaa olemistaan
sekä olemaan oma itsensä. Tämä vaatii kuitenkin sitä, etteivät neuvojan
oma maailmankuva, työote ja -ympäristö ole sukupuolisesti ja seksuaalisesti normittavaa. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten lisäksi myös enemmistöä edustavat ansaitsevat ei-normittavaa seksuaalineuvontaa.

Vastaanotto – ajat ja ajanvaraus
Nuoren maailmassa esteeksi vastaanotolle hakeutumiseen saattaa tulla
virka-aikaan sijoittuva vastaanotto. Koulusta ei saa olla kenties pois ilman
vanhemman lupaa ja/tai poissaoloon tarvitaan neuvojalta tuotu tiedote.
Jos tiedotteessa lukee ehkäisyneuvola tai sairaala, jossa raskaudenkeskeytyksiä tehdään, saattaa käydä niin, ettei nuori halua näyttää tiedotetta. Joskus voi olla niin, että opettaja on oma lähisukulainen tai jopa oma
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vanhempi. Koulussa on usein käytössä sähköinen poissaolojärjestelmä
(Wilma), jonka avulla huoltajat voivat seurata esim. lastensa poissaoloja.
Yksi ratkaisu on, että kouluterveydenhoitaja voi nuoren luvalla informoida opettajaa luvallisesta poissaolosta (ei tietenkään ilmoiteta syytä), eikä
opettaja tällöin merkitse poissaoloa. Vastaanottoaikoja seksuaalineuvontaan tulisi tarjota myös ilta-aikaan.
Jos soittoaika ajanvaraukseen on koulutunnin mittainen ja sijoittuu oppituntiajankohtaan, on yhteydenotto palveluun mahdotonta tai ainakin
haastavaa. Ajanvarauksettomat päivät sekä nettiajanvaraus helpottavat
nuorten ohjautumista tuen piiriin.
Aina nuoret eivät ole tasavertaisessa asemassa edes samassa koulussa.
Esimerkiksi ulkokuntalaiset eivät voi käyttää opiskelu-paikkakunnan ehkäisypalveluita. Tällöin kouluterveydenhoitaja voi auttaa ja opastaa tiedon
hankinnassa sekä ohjata kotikunnan palveluihin. Kenties tilanteeseen tulee muutosta, kun terveydenhoitopaikkansa voi valita itse yli kuntarajojen
vuodesta 2014 alkaen. Tällöinkin asiasta tulee vaikea, mikäli toimipaikkaa
saa muuttaa esimerkiksi kerran vuodessa.
Kunnat organisoivat hormonaalisen ehkäisyn aloittamisen eri tavoin. Esim.
Turussa se on keskitetty Ehkäisyneuvolaan ja Lasten ja nuorten poliklinikalle. Joissakin kunnissa taas terveydenhoitaja aloittaa ehkäisyn yhteistyössä
koululääkärin kanssa.

Luottamuksellisuus ja vaitiolovelvollisuus
Nuorelle on hyvä kertoa jo heti tapaamisen alussa luottamuksellisuudesta
ja vaitiolovelvollisuudesta. Usein nuoret kysyvät asiaa itsekin jo heti vastaanotolle tullessaan. Nuoret keskustelevat keskenään ja sana kiirii nopeasti, jos seksuaalineuvontaa tekevään aikuiseen ei voi luottaa.
Laissa potilaan asemasta ja oikeuksista todetaan selkeästi, että lapsella
on oikeus halutessaan kieltää terveydentilaansa koskevien asioiden kertominen vanhemmilleen tai huoltajalleen edellyttäen, että hän ikänsä ja
kehitystasonsa perusteella siihen kykenee. Myös tieto siitä, milloin neuvojan täytyy lastensuojelulain nojalla rikkoa vaitiolovelvollisuus, tulee kertoa
nuorelle. Näin nuorelle tarjotaan mahdollisuus valita asiat, joita hän vastaanotolla ottaa esille.
Vaikka alle 18-vuotias on alaikäinen, on yli 12-vuotiaan toivetta kuultava.
Nuorta rohkaistaan kertomaan neuvontakäynnistä turvalliselle aikuiselle,
jotta aikuinenkin voi tarvittaessa tukea nuorta. Nuoren luvalla neuvoja voi
olla apuna yhteydenotossa. Tapaaminen voidaan toteuttaa myös siten,
että aikuinen tulee nuoren mukana vastaanotolle, jos nuori niin haluaa.
Tämä on osoittautunut hyväksi käytännöksi erityisesti seksuaalista väkivaltaa kohdanneilla nuorilla.

136

Lastensuojelulaki asettaa lain määrittämät puitteet toiminnalle. Silloinkin,
kun laki määrittää ottamaan yhteyttä nuoren asiasta esimerkiksi lastensuojeluun, asiasta tulee keskustella nuoren kanssa. Nuoren luvalla voidaan
olla yhteydessä hänen vanhempiinsa. Mikäli yhdessä nuoren kanssa päädytään siihen, että kyseisessä tilanteessa konsultoidaan jotakin muuta ammattilaista, on tärkeää sopia tarkasti myös se, mitä aiotaan konsultoida ja
kenties myös, mitä sanoja nuori haluaa asiasta käytettävän. Tällä on suuri
merkitys nuoren asiakkaan itsemääräämisoikeuden ja osallisuuden kannalta.

Nuori seksuaalineuvonnan vastaanotolla
Ensimmäisellä tapaamisella on tavallista, että nuori on varuillaan ja jännittää vastaanottoa. Tärkeää on rakentaa luottamusta, edetä rauhallisesti ja
esittäytyä: kerro kuka olet, ketä tapaat ja miten toimit. On syytä käydä yhdessä läpi, miksi aika on varattu, koska nuori ei aina sitä itse tiedä varsinkin,
jos ajan on varannut joku muu kuin nuori itse. Varatun ajan pituus on hyvä
kertoa. Erikoissairaanhoidossa vastaanotolle tullaan lääkärin lähetteellä,
mikä ei ole nuorelle välttämättä helppoa. Nuori saattaa tarvita mahdollisuutta keskusteluun, mutta häntä ei saa pakottaa. Nuorelle kannattaakin
sanoa, ettei kaikkiin kysymyksiin tarvitse vastata, ellei itse halua.
Joskus asioiden sanominen ääneen seksuaalineuvojalle on vaikeaa eikä sopivia sanoja löydy. Tarvitaan taitoa tukea ja auttaa asian sanoittamisessa.
Ammattilaisen tehtävänä on osata esittää oikeat kysymykset ja ymmärtää
myös se, mitä nuori rivien väleissäkin tuottaa. Joskus jälkiehkäisyn hakeminen, seksitautien testaaminen tms. ei välttämättä kerro käytetyn ehkäisyn
epäonnistumisesta tai riskialttiista käytöksestä, vaan ehkä koetusta väkivallasta. Jos ammattilainen ei avaudu tälle mahdollisuudelle, saattaa aikuisesta tulla suurin este väkivallasta kertomiselle. Seksuaalineuvoja saattaa
myös asetella sanansa siten, että nuori kokemuksineen jää entistä enemmän yksin. Näin voi käydä, mikäli seksuaalineuvoja olettaa, että seurustelukumppani olisi eri sukupuolta kuin vastaanotolla oleva nuori.
Nuori saattaa vastata aluksi hyvin lyhyesti esitettyihin kysymyksiin ja testata seksuaalineuvojaa jollakin muulla kuin varsinaisella kysymyksellään
vain havainnoidakseen, miten häntä kuunnellaan, miten hänelle vastataan
ja suhtaudutaanko häneen vakavasti. Nuoren käyttäytyminen saattaa olla
joskus provosoivaa seksuaalineuvojan näkökulmasta. Jossakin tilanteessa
nuori tarkoituksellisesti provosoi, joskus työntekijä vain provosoituu.
Seksuaalineuvonnan työvälineenä voidaan terveydenhuollossa esimerkiksi käyttää seksuaaliterveysanamneesia (Aho ym. 2008). Anamneesin
tarkoituksena on etsiä riskitekijöitä, mutta ennen kaikkea tukea nuoren
elämänhallinnan halua ja taitoja. Tarkoituksena on myös selvittää haastattelemalla nuoren hyvinvoinnin, terveyden ja erityisesti seksuaaliterveyden tilaa sekä tarjota hänelle hänen omaan kehitykseensä sopivaa tukea,
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tietoa ja tarvittavaa hoitoa. Seksuaaliterveysanamneesia tehdessä kiinnitetään huomiota niihin asioihin, jotka vaikuttavat nuoren kasvuun ja kehitykseen suotuisasti ja toisaalta puututaan päinvastaisesti vaikuttaviin
seikkoihin. Anamneesia käytettäessä on kuitenkin tärkeää miettiä, miten
vastavuoroisuus, riskien ja huolen määrittelyn eettisyys sekä kohtaaminen
tulevat hoidetuiksi.
Seksuaalisten osa-alueiden pohtiminen yhdessä on hyvä tapa tutustua
nuoreen. Samoin Lumme-mallin kysymyksien kautta, jotka tarkastelevat
muun muassa näitä ulottuvuuksia, voidaan tutustua nuoreen. Kyseisiä
osa-alueita ovat (Bildjuschkin, Ruuhilahti, 2009 ja 2011):
• fyysinen: anatominen, hormonaalinen, geneettinen, kehollinen,
fysiologinen
• psyykkinen
• sosiaalinen
• henkinen
• kulttuurinen

Konkreettisia kysymyksiä
Seksuaalineuvojien esittämien kysymysten tulee olla konkreettisia ja tarkentavia. Esimerkiksi väkivallasta kysyttäessä ei riitä kysymys ”oletko kokenut väkivaltaa” vaan kannattaa tiedustella, onko nuoren seksuaalisuutta loukattu, onko hän joutunut kokemaan jotakin, mitä ei olisi halunnut,
onko hänellä ei-toivottuja tai ikäviä kokemuksia seksistä jne. Kokemukset
siitä, mikä on väkivaltaa tai normaalia, voivat olla hyvinkin erilaisia eri ihmisillä heidän ainutkertaisen elämänhistoriansa kautta.
Nuorella on usein paljon tietoa, kokemuksia ja ajatuksia esimerkiksi oman
sairautensa tai vammansa vaikutuksista seksuaalisuuteen. Tarvittaessa tämän lisäksi voidaan nuoren suostumuksella konsultoida lääkäriä, juristia,
poliisia, sosiaalityöntekijää tai kysyä neuvoa yleisellä tasolla viittaamatta
kehenkään tiettyyn nuoreen.
Erikoissairaanhoidossa nuorella voi olla lukuisia hoitavia tahoja, jolloin
nuori voi pelätä, että seksuaalineuvonnassa käsitellyt asiat menevät automaattisesti tiedoksi eri tahoille. Kirjaamisessa onkin oltava tarkkana. On
mietittävä millaiset asiat ovat olennaisia asiakastyön kannalta, millä asioilla voi olla merkitystä muille aktuaaleille hoitosuhteille ja millaiset asiat kuuluvat seksuaalineuvonnan luottamukselliseen asiakassuhteeseen. Samoin
nuorelle on kerrottava, mikäli muut hoitotahot voivat lukea seksuaalineuvontakäynnistä. Tällä saattaa olla vaikutusta nuoren halukkuuteen tai haluttomuuteen tulla seksuaalineuvontaan ja sitä olisi kunnioitettava. Paras
käytäntö onkin, että kirjaaminen tehdään yhdessä nuoren kanssa nuorta
kuullen.
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Seksuaalineuvontaa BETTER-mallia mukaillen
Mick, Hughes & Cohen (2004) loivat mallin, joka auttaa työntekijöitä tukemaan syöpää sairastavia ihmisiä seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa. Malli
sopii hyvin myös nuoria kohtaavien seksuaalineuvojien muistin tueksi. Mallia voidaan hyödyntää terveyttä edistävissä palveluissa, sairaanhoidossa ja
ehkäisevissä terveyspalveluissa.
Bring up the topic
Seksuaalisuus otetaan puheeksi nuoren kanssa. Kysy asiakkaalta tai potilaalta suoraan seksuaalisuudesta, sukupuolen kokemuksesta, seksistä
ja parisuhteesta ja sairauden, toimenpiteen, vamman jne. vaikutuksista
nuoren elämään ja arkeen sekä kokemukseen seksuaalisuudesta ja itsestään.
Explain
Kerro, että seksuaalisuus on tärkeä osa hyvinvointia ja terveyttä. Asiasta on tärkeää puhua siten, että nuorella on lupa ja mahdollisuus puhua
kaikista haluamistaan asioista. Mikäli et osaa antaa hänelle vastausta
kysymykseen, lupaa, että otat selvää nuoren kanssa asioista yhdessä ja
myös tee se.
Tell
Kerro potilaalle, että hankit tarvittavat resurssit hänen huolenaiheidensa käsittelemiseen. Tämä sisältää tapaamisten määrän, sen että ohjaat
tarvittaessa saattaen eteenpäin, rajaat käsiteltävät asiat ammattitaitosi
mukaan ja pidät avoimesti esillä ihmiskäsityksesi ja tavoitteet, joita työllesi ja neuvonnalle asetat hänen suhteensa.
Timing
Oikea aika on silloin, kun nuori haluaa puhua asioistaan seksuaalineuvojan kanssa. Ketään ei saa painostaa tai pakottaa puhumaan. Kerro, mihin
nuori voi olla yhteydessä, mikäli halu neuvontaan herää myöhemmin.
Educate
Ohjaa asiakasta kertomalla hänelle terveydenhoidollisten toimenpiteiden, sairauden ja sen hoitojen vaikutuksista seksuaaliterveyteen ja ohjaa, neuvo ja/tai valista asiakasta tarvittaessa esimerkiksi avustetusta
seksistä, sallituista seksiasennoista, masturboinnista jne. Ohjaa nuorta
pitämään huolta omasta seksuaaliterveydestään niillä resursseilla, joita
nuorella sillä hetkellä on. Anna konkreettisia ja selkeitä ohjeita ja neuvoja. Varmista, että nuori on ymmärtänyt ne. Kirjalliset ohjeet ovat usein
tarpeen, jotta nuori muistaisi neuvonnassa käsitellyt asiat.
Record
Kirjaa arviointisi ja interventiosi asiakkaan papereihin työyhteisössäsi sovitulla tavalla. Muista salassapitovelvollisuus ja ammattieettiset ohjeet.
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Tulevaisuuden haasteita
Seksuaalineuvonnan tulevaisuuden haasteena on nuorten seksuaalineuvonnan kehittäminen nuoria palvelevampaan suuntaan. Neuvonnan tulisi
entistä paremmin ottaa huomioon sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus. Nuorilla tulisi olla mahdollisuus maksuttomaan jälkiehkäisyyn, ehkäisyvälineisiin, raskaudenkeskeytykseen ja seksuaalineuvontaan. Nuorten
parisuhdeneuvontaa tulee kehittää. Jotta alueellinen tasa-arvo toteutuisi,
on tarpeen kehittää myös Internet-palveluita, jotka tavoittavat nuoria.
Ammattilaisia tulisi täydennyskouluttaa nuorten seksuaali- ja sukupuolikysymyksistä. Näissä opinnoissa tulisi pysähtyä tarkastelemaan nuoruutta
sekä kehityksellisestä että kulttuurisesta näkökulmasta. Nuoria kohtaavan
ammattilaisen on ymmärrettävä sekä nuoren kasvua ja kehitystä mutta
myös nuorisokulttuureita ja -trendejä. On olemassa selkeä tarve seksuaalikasvatuksen opintoihin, jotka huomioivat valistuksen, opetuksen, ohjauksen ja neuvonnan näkökulmat. Opinnoissa tulee huomioida nuorten
erityiskysymykset ja käsitellä näitä asioita esimerkiksi terveydenhuollon,
opetus- ja kasvatusalan näkökulmista.
Kouluterveydenhoitoon tulee saada nuorten kanssa työskennellyt koululääkäri, joka on riittävän perehtynyt kouluterveydenhoitoon ja seksuaalikysymyksiin.
Kouluterveydenhuollon yhteydessä tulee olla mahdollisuus maksuttomaan jälkiehkäisyyn ja ehkäisyvälineiden saantiin sekä mahdollisuus hakeutua raskaus- ja seksitautitesteihin.
Ajanvarauksen tekemisen tulee olla maksutonta ja nuorella tulee olla mahdollisuus myös anonyymiin palveluun. Näin nuori voi varmistaa omaa oikeuttaan intimiteettisuojaan ja toisaalta kertoa vaikeistakin elämäntilanteistaan ilman pelkoa, että asiat päätyisivät esim. vanhempien tiedoksi
ilman hänen mahdollisuuttaan vaikuttaa asioihin.
Seksuaalisuuden tai sukupuolisuuden ajautuessa kriisiin tai suurten haasteiden kohdatessa tulee kuntien kyetä tarjoamaan ryhmämuotoista tai yksilöllistä tukea nuorille nopeasti ja ammattitaitoisesti.
Julkinen terveydenhuolto ei koskaan tavoita kaikkia nuoria, koska osa
nuorista muun muassa kokee palveluntarjoajan epäluotettavaksi, epäpäteväksi tai itseä loukkaavaksi. Samoin nuoren esteellisyyden kokemusta
voi lisätä kokemus sukupuolesta, seksuaalisesta suuntautumisesta tai rakkaussuhdemuodosta ja huoli siitä, että ammattilainen ei pysty kohtaamaan
asioita. Samoin seksuaalisen väkivallan kokemukset (tekijänä tai kokijana)
voivat vaikeuttaa suuresti neuvonnan pariin hakeutumista. Neuvontaan
hakeutumisen esteinä on monia muitakin, kuten vammaisuus, psykiatriset diagnoosit, työntekijän ja asiakkaan sukulaisuus- tai naapuruussuhteet
jne., tai se, etteivät nuoret yksinkertaisesti osaa etsiä kunnan palvelutarjonnasta itselleen sopivaa tai oikeaa tuen muotoa.
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Julkisen terveydenhuollon ja kolmannen sektorin (mm. järjestöt) toimijoiden tulee entistä enemmän tarjota yhteistyötoimintoja ja ohjaavia, yhteen
limittyviä palvelumuotoja, joihin on helppo hakeutua ja päästä.

Nuorten seksuaalineuvontaan osviittoja
Jokainen keskustelu nuoren kanssa on ainutkertainen, vaikka samoja
teemoja käsiteltäisiinkin. Jokaisen keskustelun tulisi alkaa kohtaamisella
ja tilan antamisella siihen, että nuori saa itse määrittää keskusteluaiheet.
Nuorten seksuaalineuvontaa tapahtuu kouluterveydenhuollossa, sairaanhoidossa, perusterveydenhuollossa, nuorisotoimessa, lastensuojelulaitoksissa, sosiaalitoimessa ja kolmannen sektorin tarjoamissa palveluissa.
Seuraavissa on esimerkkejä ja ajatuksia asioista ja teemoista, joita on hyvä
ottaa nuoren kanssa puheeksi. Jokaisen seksuaalineuvojan on löydettävä
omat sanansa ja työtapansa asioiden selvittämiseen. Siksi listat eivät ole
kysymyksiä tai lauseenalkuja vaan osviittoja aiheisiin.

Kouluissa

tapahtuva seksuaalineuvonta
• Älä pakota tai painosta nuorta keskustelemaan seksuaalisuudesta tai sukupuolesta. Jokaisella on oikeus myös kieltäytyä.
• Oman seksuaalisuuden pohdintaa:
Miltä seksuaalisuus tuntuu ja miten se ilmenee itsessä, seksuaalinen suuntautuminen, kokemus turvallisuudesta, ajatuksia
seurustelusuhteista, seksistä, mikä on hyvin, mitä odottaa ja
toivoo?
• Keskustelua sukupuolirooleista ja sukupuolen kokemisesta.
• Turvallisuuden kokemus: onko mahdollisuus olla oma itsensä
myös seksuaalisesti, mitä seksi on, kuuluuko se nuoren elämään,
jos niin miten? Mahdolliset jatkotoimet.
• Pari- ja rakkaussuhteet: onko halutusti yksin, haluaisiko kumppanin/kumppaneita, kuka/ketkä on kumppani, mitä tekevät yhdessä? Mitä oloja yksinäisyys tai sinkkuus herättää?

!Jos nuori ei seurustele, kysely kumppanista voi ärsyttää.

• Turvaseksiohjaus tarvittaessa (muista myös ei-heteroseksuaalit).
• Onko kokemuksia ei-toivotuista seksuaalisista teoista, seksuaalisuutta loukkaavista teoista, onko joutunut pelkäämään? Mitä
tästä on seurannut elämään? Mitä pitäisi tehdä, jos kokee väkivaltaa?
• Mistä saa apua ja tukea erilaisiin asioihin, kuka on tässä asiassa
turvallinen aikuinen?
• Mitä työntekijä voi tarjota omalla työpanoksellaan?
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Keskustelu

ehkäisystä, ehkäisyn aloitus
(tytöt, pojat, myös ei-heteroseksuaalit)
• Kokeeko nuori tarvitsevansa ehkäisyä?
• Mihin ehkäisyä tarvitsee?

!Älä oleta, että nuori harjoittaisi seksiä

• Millaista seksiä nuori harrastaa? Tarvitaanko ehkäisyä seksiin?

!Älä oleta seksin olevan penis-emätinyhdyntää
• Onko seksi kivaa/kamalaa?
• Onko seksistä helppo puhua kumppanin kanssa?
• Haluaako nuori itse aloittaa ehkäisyn vai joku muu?
• Tietääkö kumppani ehkäisyn aloittamisesta tai sen
suunnittelusta?

!Mitä ehkäisyn aloittamisesta voisi seurata seksuaalisuuden    
  eri osa-alueilla?

• Mitä sukupuolia olevien kanssa nuori harrastaa seksiä?

!Vaikuttaa ehkäisyn valintaan

• Onko seksuaalisen väkivallan kokemuksia?
• Millainen kumppani nuorella on, ovatko asiat parisuhteessa
kunnossa, millainen on ikäero?
• Millainen perhe nuorella on? Voiko ehkäisyvälineitä säilyttää
kotona? Miten mahdolliset seuraamukset vaikuttavat ehkäisyn
valintaan?
Nuori ei ehkä voi säilyttää ehkäisyvälineitä kotona, koska siitä saattaa aiheutua väkivallan uhka. Näin voi olla esimerkiksi       
silloin, kun esiaviollinen seksi tai seksi samaa sukupuolta olevan
kanssa on kiellettyä.
• Miten valittua ehkäisyä käytetään oikein?
• Millaisissa seksitilanteissa ehkäisy toimii ja milloin siitä
ei ole apua?
• Mitä pitäisi miettiä ennen limakalvokontaktia yhdessä
kumppanin kanssa?
• Jos ehkäisy epäonnistuu tai sitä ei olekaan, miten pitäisi toimia?
• Kerro raskauden ja seksitautien ehkäisyvaihtoehdoista, anna
nuoren valita itse, jos ei ole terveydellisiä esteitä.

!Älä unohda poikien tai ei-heteroseksuaalien neuvontaa

• Kerro valitun ehkäisymenetelmän mahdollisista
sivuvaikutuksista.
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• Muistuta nuorta siitä, ettei yksikään ehkäisy ei ole täysin varma.
• Miltä ehkäisyn aloitus tuntuu?
• Miltä keskustelu tuntui?
• Mitä nuori haluaisi kerrata tai kysyä?
• Haluaisiko nuori tulla uudestaan?
• Anna myös kirjalliset ohjeet, sillä varsin usein nuori ei pysty
omaksumaan kaikkea tietoa yhdellä kertaa ja asioista voi jäädä
virheellisiä käsityksiä.

Parisuhdekriisi,

ero
• Mitä on tapahtunut, mikä on johtanut kriisiin tai eroon?
• Neuvontaan hakeutuneen nuoren elämässä voi olla jotakin
sellaista kriisiyttävää, jota voidaan joutua prosessoimaan ennen
parisuhteen tilanteen pohtimista. Toisaalta parisuhteen ongelmat voivat selvitä kriisiin johtanutta asiaa pohtiessa. Joskus
esim. asiakkaan väkivaltaisuus kumppaniaan kohtaan, jommankumman kokema väkivalta aiemmissa seurustelusuhteissa tai
lapsuuden perheessä tai seksuaalisen suuntautumisen pohdinta
saattavat olla taustalla, kun suhde kariutuu tai ajautuu kriisiin.
• Miltä parisuhteen tilanne tuntuu?
• Miten asiakas toivoisi parisuhteen tilanteen olevan? Onko ero
hyvä asia? Miten toivoisi kriisin ratkeavan?
Tuodaan esille erilaisia vaihtoehtoja, joista nuori miettii itselleen tarkoituksellisimman.
Tarkoituksellisimman vaihtoehdon valittuaan, nuoren kanssa
on hyvä miettiä, miten vaihtoehto tulee mahdolliseksi – mitä
pitää tehdä?
Onko valmis sitoutumaan tekemään töitä päämäärään päästäkseen, jos ei, niin mikä asettuu esteeksi tai haastavaksi?        
Ja mitä sitten tehdään?
• Miten arjen normaalit rutiinit sujuvat?
• Kenen kanssa nuori asiasta puhuu, millaiset tukiverkostot
hänellä on?
• Ota selvää, onko nuoren suhteessa väkivaltaa.
• Avoimet kysymykset, suoraan kysymykseen vastataan
harvoin kyllä.
• Mistä nuori haluaisi puhua jatkokäynneillä tai kokeeko tuen
olevan tarpeen?
• Miten kumppanin kanssa voisi puhua tilanteesta, haluaisiko
kumppani tulla neuvontaan, haluaako asiakas kumppaniaan
tuen piiriin?
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Jälkiehkäisyn

hakeminen
• Onko nuori ollut yhdynnässä? Jos on, milloin viimeksi?
• Kenen/keiden kanssa yhdyntä tapahtui ja millainen yhdyntä on
tapahtunut?
• Onko ehkäisyä käytetty?
• Jos jälkiehkäisyn käyttämiseen ei ole syytä, koeta kartoittaa
miksi nuori on vastaanotolla.
• Oliko yhdyntä vapaaehtoinen vai sisältyikö siihen painostamista,
pakottamista?

!Jos liittyi, huomioi jatkotoimenpiteet

• Kerro jälkiehkäisyn käyttämiseen ohjeet ja kerro mahdollisista
sivuvaikutuksista, joita lääkkeellä voi olla.
• Anna nuorelle tilaa kertoa miltä hänestä tuntuu. Ota asia
puheeksi.
• Anna nuorelle positiivista palautetta, hän on hoitanut asiaansa
hyvin hakeutuessaan vastaanotollesi.
• Sovi uusi käynti, jolloin tehdään raskaustesti ja nuoren niin halutessa avautuu mahdollisuus uuteen keskusteluun.
• Kerro seksitautimahdollisuudesta, varaa aika tutkimuksiin.
• Tarvittaessa pohtikaa yhdessä jatkoehkäisyä.

!Älä oleta, että nuori tarvitsisi ehkäisyä tai olisi jättänyt        
ehkäisyn käyttämättä.

Seksuaalinen

väkivalta
• Aiheen käsittelyyn vaikuttaa suuresti se, onko väkivaltaa tapahtunut vuosia sitten vai juuri äskettäin. On merkityksellistä
asioiden kannalta, kuka tekijä on (vanhempi, naapuri, seurustelukumppani, tuntematon henkilö jne.) ja missä teko on
tapahtunut.
• Toimi tietojen pohjalta toimipaikkasi ohjeiden mukaan.
• Kiitä luottamuksesta, vakuuta väkivaltaa kohdanneen
syyttömyyttä tilanteeseen.
• Varmista, että hän on turvassa ja kysy peloista.
• Varmista arjen sujuminen ja nuoren riittävä tuki.

!verkostot, syöminen, nukkuminen, puhtaus

• Tee yhdessä nuoren kanssa päätös jatkotoimenpiteistä, älä
riko hänen rajojaan uudestaan, ole turvallinen ja kannatteleva
aikuinen.
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• Ota aktiivisesti yhteyttä nuoreen, jos hän ei tulekaan
tapaamiseen.
• Varmista, että nuori ohjatessa eteenpäin päätyy tuen piiriin –
saata hänet tuen piiriin.

Muita

tilanteita tai sairauksia, jolloin seksuaalineuvontaa
voidaan esimerkkejä tarvita
• Seksitautitutkimus, raskauden keskeytys ennen ja jälkeen
Älä oleta, että tilanne johtuu ehkäisyn käyttämättömyydestä
tai välinpitämättömyydestä. Raskaus tai seksitauti voi olla
väkivallan seuraamus tai nuori on voinut käyttää ehkäisyä tai
jälkiehkäisyä.
Miten puhumme nuorista ja millaisina heidät näemme, ratkaisee, millaista hoitoa ja tukea he saavat.
• Päihteiden ongelmakäyttö
Päihteiden käyttö voi olla esimerkiksi seuraamusta ei-toivotuista kokemuksista tai seksuaalisesta väkivallasta.
• Seksuaalisen suuntautumisen tai oman sukupuolen pohdinta
• Gynekologiset/urologiset vaivat, anomaliat sukuelimissä
• Ihosairaudet
• Psyykkiset sairaudet
• Krooniset sairaudet
• Tuntopuutokset, halvaantuminen
• Kumppanin kuolema, vammautuminen, sairastuminen
• Kehitysvammat, kehon vammat, autismin ja aspergerin
koko kirjo
• Ujous, yksinäisyys, sosiaalisten tilanteiden jännittäminen
• Kiusatuksi tuleminen koulussa joko oppilaiden tai aikuisten
taholta
• Fyysinen ulkomuoto ja epävarmuus omasta kelpaavuudestaan
• Kuukautiset/siemensyöksyt ja näihin liittyvät moninaiset
kysymykset
• Ensimmäinen gynekologinen tutkimus/rintojen omatoiminen
tutkiminen/kivesten tutkiminen.
Osviitat nuorten seksuaalineuvonnan esimerkkiteemoista on kirjoittanut
Susanna Ruuhilahti työkokemuksensa perusteella.
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Seksuaalisuuden
erityiskysymyksiä
toisella asteella
Lähtökohtana seksuaalisuuden kohtaamiselle, seksuaalineuvonnalle ja seksuaalikasvatukselle tulee aina olla se,
että kuulija on ennen kaikkea nuori ja vasta toissijaisesti
hänellä on jokin erityispiirre. Seksuaalisuudesta puhuminen on niin henkilökohtainen ja arkakin asia, että nuorelle
tule olla vahva luottamus ammattilaista kohtaan. Nuorta
ei pidä asettaa lokeroon, eikä hänen puolestaan päättää
sitä, mitä hän on. Ammattilainen kuuntelee ja kuulee ja
antaa nuoren kertoa ajatuksistaan, toiveistaan ja omasta
tilanteestaan. Aikuinen tietää eri sairauksien erityispiirteet
ja nuori kertoo, miten ne juuri hänen kohdallaan ilmenevät
ja vaikuttavat. Nuori on seksuaalinen aina, elämäntilanteestaan, sairaudestaan, vammastaan tai neurologisesta
erityispiirteestään huolimatta.

”Mä oon mä,
etkä sä voi tietää miltä musta tuntuu.
Älä siis väitä,
että tiedät,
mä kyl ite kerron,
jos haluan!”
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Autismin kirjo ja seksuaalisuus
 Heta Pukki

Autismin kirjoon kuuluu ominaisuuksiltaan laaja joukko ihmisiä, joilla on
hermoston toimintaan tietyllä tavalla vaikuttava synnynnäinen oireyhtymä
tai piirteistö. Autismin kirjon henkilöillä on yleensä diagnoosi autismi, Aspergerin oireyhtymä tai laaja-alainen kehityshäiriö (kirjoon kuuluva Rettin
oireyhtymä on harvinainen ja aiheuttaa yleensä vaikeaa monivammaisuutta, joten sitä ehkä harvemmin kohdataan toisen asteen oppilaitoksissa).
Kaikkia tähän kirjoon kuuluvia ei ole diagnosoitu. Oireyhtymien raja neurologisen ”normaaliuden” suuntaan on liukuva, eivätkä kaikki autismin kirjon
henkilöt koe tarvitsevansa lääketieteellistä vahvistusta ominaispiirteilleen.
Autismin kirjoon on kohdistunut hyvin paljon tutkimusta viime vuosikymmeninä. Uuden tiedon myötä nykyisten diagnostisten kategorioiden toimivuutta ja niiden taustalla vaikuttavaa käsitteistöä on alettu kyseenalaistaa
(esim. Kamp-Becker et al., 2009). Diagnoosinimikkeet ja niiden ryhmittely
tulevat hyvin todennäköisesti muuttumaan, vaikka autismin kirjo kokonaisuutena ja monet sen yhteydessä kuvaillut synnynnäiset peruspiirteet pysyvät samoina kuin ennen.
Puhuttaessa autismin kirjoon liittyvistä seksuaalisuuden erityispiirteistä on
ennen kaikkea tärkeää olla tietoinen kirjon monimuotoisuudesta. Autismi- ja Asperger-diagnooseja annetaan jatkuvasti laajalle joukolle ihmisiä,
joilla on joitakin yhteisiä piirteitä käyttäytymisessä ja sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Geneettisesti ja biologisesti he ovat kuitenkin keskenään
erilaisia. Joillakin on selkeitä fyysisiä vammoja, oheissairauksia tai autismin
kirjon yhteydessä usein ilmeneviä mielialaongelmia. Rajat muihin neuropsykiatrisiin oireyhtymiin ovat usein epäselviä; joillakin keskittymishäiriöt, ylivilkkaus tai Tourette-tyyppiset ominaisuudet vaikuttavat elämään
vähintään yhtä paljon kuin autistiset piirteet (esim. Mattila et al., 2010;
Hofvander et al., 2009 ). Joillakin on poikkeavuuksia hormonitoiminnassa (esim. Ingudomnukul et al., 2007). Käytännön toimintakyky vaihtelee
jatkuvaa päivittäistä tukea tarvitsevista aina vaativissa ammateissa
menestyksekkäästi työskenteleviin henkilöihin. Itsenäisimmät eivät
koskaan tarvitse minkäänlaisia erityispalveluita, mutta voivat silti hyötyä
omien autististen piirteidensä ymmärtämisestä.
Seksuaalisuuden kohdalla, kuten monissa muissakin asioissa, voidaan siis
nähdä ilmiöitä, jotka ovat tyypillisiä jollekin osalle autismin kirjosta. Ei ole
olemassa ilmiöitä, jotka koskisivat koko kirjoa poikkeuksetta. Kun nuorella
on autismi- tai AS-diagnoosi, onkin tärkeää ensimmäiseksi vain kuunnella
tai kartoittaa tilannetta haastattelemalla, mielellään tarjoten useita erilaisia vaihtoehtoja pohdittaviksi.
Autismin kirjon nuoren kanssa työskentelevä ammattilainen voi ensimmäiseksi lähteä liikkeelle esimerkiksi kysymyksestä, liittyykö seksuaalisuuteen
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mitään nuoren itsensä tai ympäristön kokemaa ongelmaa. Joidenkin autismin kirjon ihmisten kokemus on, että seksuaalisuus on heille erityisen
helppo ja luonteva elämänalue. Tällöin ei tietenkään kannata tarjota pessimististä tai ongelmakeskeistä lähestymistapaa vain siksi, että osalla autismin kirjosta on ongelmia, joko itse koettuja tai ympäristöä häiritseviä.
Seksuaalisuuteensa tyytyväisten kohdalla voi olla hyvä varmistaa, että
heillä on suurin piirtein ikätasoisensa tiedot tavanomaisista turvallisuus- ja
terveysnäkökohdista. Joidenkin kohdalla voi olla hyvä selvittää, pystyvätkö he esimerkiksi hakeutumaan itsenäisesti lääkäriin ja kommunikoimaan
lääkärin kanssa seksuaaliterveyteen liittyvistä ongelmista. Normaali älykkyys tai sujuvuus parisuhteiden löytämisessä ei automaattisesti takaa, että
tämä olisi henkilölle helppoa.
Autismin kirjoa ja seksuaalisuutta koskevaa tutkimusta on olemassa suhteellisen vähän, ja tutkittujen henkilöiden määrä on pieni. Ei ole olemassa
kattavia kartoituksia, joiden perusteella voitaisiin arvioida, kuinka suurella
osalla AS- tai Autismi-diagnoosin saaneista on seksuaalisuuteen liittyviä
ongelmia tai erityispiirteitä (Gerland, 2004; Hénault, 2006). Eri tutkijoiden
ja autismin kirjon parissa työskennelleiden terapeuttien havainnot piirteiden ja ongelmien laadusta ovat kuitenkin hyvin samansuuntaisia, joten niitä voidaan pitää kohtuullisen luotettavina.
Autismin kirjon aikuisten kirjoittamat kuvaukset omakohtaisista kokemuksista tukevat ammattilaisten ja tutkijoiden antamaa kuvaa, ja tuovat siihen lisäsyvyyttä (esim. Gerland, 2004; McCabe ja McCabe, 2003; Stanford,
2003; Williams, 2003; Miller, 2003; Pukki, 2003). Jo pelkkä tutkimukseen
ja omaelämäkerrallisiin teksteihin tutustuminen voi olla huomattava apu
nuorille autismin kirjon henkilöille, jotka pohtivat, ovatko heidän kokemuksensa täysin ainutlaatuisia ja kaikille muille ihmisille käsittämättömiä.
Enemmän apua tarvitseville tekstit voivat toimia hyvänä lähtökohtana
keskusteluille, sillä kokemusten kuvaamiseen ei ole helppo keksiä omasta
takaa käsitteistöä. Autismin kirjon nuori saattaa olla tottunut siihen, että
omasta elämästä on turha puhua. Nuori saattaa kokea, että muut ihmiset
vain pyrkivät tulkitsemaan tavallisuudesta poikkeavia kokemuksia omaan
kokemusmaailmaansa sopivalla kielelle, ja sitten sivuuttamaan hänen kokemuksensa. Konkreettisia ratkaisuja vaativa tilanne saatetaan kuitata sillä, että yritetään lohduttaa kertomalla kaikilla olevan joskus samanlaisia
kokemuksia ja ajatuksia – kun niitä itse asiassa on hyvin harvoilla.

Vanhentuneen tiedon ja asenteiden vaikutuksia
Kun tähän aihepiiriin kohdistuvaa tutkimusta alettiin tehdä 1980-luvulla,
painopiste oli pitkälti kehitysvammaisissa henkilöissä ja muiden ihmisten
laitos- tai ryhmäkotiympäristöissä havaitsemissa ongelmissa, ei omakohtaisissa näkökulmissa (yhteenvetoa teoksissa Gerland, 2004; Pukki, 2007).
Yleisiksi ongelmiksi määriteltiin sellaisia ilmiöitä kuin julkinen itsetyydytys
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ja itseä vahingoittava itsetyydytystekniikka. Tällaiset painopisteet ovat tietenkin vieraita itsenäisemmin eläville autismin kirjon ihmisille, ja ne antavat kovin yksipuolisen kuvan myös kehitysvammaisten autististen ihmisten seksuaalisuudesta.
Asteittain tutkimus on siirtynyt neutraalimpiin lähtöoletuksiin ja monipuolisempiin tapoihin lähestyä asiaa, samalla kun on kiinnitetty enemmän
huomiota myös itsenäisesti eläviin henkilöihin (esim. Ousley ja Mesibov,
1991; Hellemans et al., 2007). Tämän myötä on saatu selville, että seksuaaliset halut ja seksuaalinen aktiivisuus ovat autismin kirjolla suunnilleen yhtä
yleisiä kuin koko väestössä.
Aikaisemmin oletettiin, että autismin kirjon ihmisten seksuaaliset tunteet
ovat harvinaisia, ja samanlaisiin oletuksiin voi törmätä edelleenkin. Vaikutelma on mahdollisesti syntynyt siksi, että asumis- ja vammaispalvelujen
varassa elävillä autismin kirjon ihmisillä, ja joskus itsenäisesti elävilläkin, on
niukasti tilaisuuksia seksuaalisuuden toteuttamiseen parisuhteessa. He pitävät seksuaalisuutensa mieluiten täysin omana tietonaan tai ilmaisevat
sitä tavoilla, jotka ovat muille vaikeasti tulkittavia (esim. Hellemans et al.,
2007; Haracopos ja Pedersen, 1992). Itsenäisesti elävien kohdalla parisuhteiden puuttumiseen tai kariutumiseen saattavat vaikuttaa eniten lievän
vammaisuuden seurannaisvaikutukset, kuten heikko tulotaso ja sosiaalinen asema (Brugha et al, 2009).
Varhaisemmasta kirjallisuudesta paistaa myös läpi ”mitä vähemmän sen
parempi” -tyylinen ajattelu. Itsetyydytyksen kautta ilmenevä seksuaalisuus on nähty lähinnä ongelmana, jota on parasta käsitellä tiukasti rajoittamalla ja joka on hoidettu parhaalla mahdollisella tavalla, kun sitä ilmenee
mahdollisimman vähän. Tällaisen ajattelun jäänteisiin törmää edelleen hoiva- ja opetusalojen ammattilaisten parissa. Viimeisten kymmenen vuoden
aikana käymäni keskustelut ammattilaisyleisöjen kanssa ovat tuoneet esiin
hyvinkin merkillisiä tulkintoja ja asenteita, joskin myös paljon pyrkimystä
entistä parempiin käytäntöihin.
Joissakin työyhteisöissä koetaan, että kommunikointikyvyltään rajoittuneet autismin kirjon ihmiset ovat jonkinlainen poikkeus vammaisten ja
vähemmistöjen tavanomaisesta oikeudesta seksuaalisuuteen, ja että heitä saa (tai jopa täytyy) rajoittaa ja rangaista kaikista yrityksistä toteuttaa
seksuaalisia halujaan. Pahimmillaan työntekijät voivat kokea, että heillä
on oikeus esimerkiksi estää itsetyydytys henkilön yksityisissäkin tiloissa,
makuuhuoneessa ja WC:ssä käyttämällä fyysisiä rankaisukeinoja kuten kylmällä vedellä suihkuttamista. Päivittäisessä elämässään muista riippuvaisia henkilöitä voidaan myös estää saamasta välineitä, joita henkilö tarvitsisi itsetyydytyksen toteuttamiseen fyysisen vammaisuuden tai motoriikan
puutteiden takia. Täysi-ikäisiltä henkilöiltä voidaan evätä eroottisten lehtien ja videoiden hankkiminen, vaikka nämä ovat täysin vapaasti samanikäisten vammattomien henkilöiden saatavilla. Sukupuolisen suuntautumisen
ilmaiseminen pukeutumisessa voidaan kieltää vanhempien vaatimuksesta
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tai asumisyksikön sääntöihin vedoten kuten myös seksuaaliset kontaktit
saman sukupuolen kanssa.
Suhteiden muodostamista ja säilyttämistä vaikeuttavat rakenteelliset
esteet. Autismin kirjon henkilölle saatetaan tarjota asumispalveluja vain
kaukana samanikäisten ihmisten vapaa-ajanviettopaikoista. Asuntojen
suunnittelussa ei huomioida parisuhteen mahdollisuutta, tai mies- ja naisystävien käynnit tai yöpymiset asumisyksikössä kielletään kokonaan tarjoamatta muuta tilaa tapaamisille. Yhdenmukaisuuden nimissä saatetaan
soveltaa tiukkoja kotiintuloaikoja henkilöihin, joka pystyisivät ilman rajoittamista vierailemaan muualla asuvien partnereiden luona.
Kommunikaatioltaan rajoittuneiden ihmisten oikeudet ovat tässä suhteessa melko heikoissa kantimissa etenkin kun ammattilaiset eivät juuri
voi keskustella tilanteista julkisesti rikkomatta salassapitovelvollisuutta.
Esimerkiksi autististen nuorten ja aikuisten homo- tai biseksuaalisia taipumuksia on siis helppoa patologisoida ja tukahduttaa kaikessa hiljaisuudessa, jos työyhteisöt ja henkilöiden vanhemmat päättävät niin tehdä (esim.
Lunsky ja Konstantareas, 1997). Vaikka nämä ongelmat ovat tavallisimpia
kehitys- ja monivammaisten autismin kirjon nuorten kohdalla, vastaavaa
voi tapahtua myös lievemmissä muodoissa sellaisille nuorille, jotka pystyvät opiskelemaan tavanomaisissa
toisen asteen oppilaitoksissa. Nuorten kanssa keskusteltaessa olisi siksi
hyvä selvittää heidän olosuhteitaan ja ympäristön salliman itsemääräämisoikeuden rajoja, eikä pelkästään yksilötekijöitä.
Lievästi kehitysvammaisten ja normaaliälyisten autismin kirjon nuorten
kohdalla sama ilmiö heijastuu siinä, että heidän tarpeisiinsa räätälöityä seksuaalikasvatusta tarjotaan vain satunnaisesti, yksittäisten ammattilaisten
aktiivisuuden varassa. Kun koulun merkitys tällaisen tiedon välittäjänä on
kasvanut useimpien nuorten kohdalla (Haavio-Mannila ja Kontula, 2001),
erityisopetuksessa olevat saattavat jäädä siitä kokonaan paitsi.
Tavanomaisissa luokissa seksuaalikasvatus taas saattaa tulla väärään aikaan ja vääränlaisessa muodossa nuorelle, joka kehittyy eri tahdissa ja
oppii eri tavalla kuin muut. Opettajat saattavat kokea, tietoisesti tai tiedostamattaan, ettei seksuaalisuus kuulu näille nuorille: he eivät luultavasti
kuitenkaan löydä partnereita, eikä heitä pitäisi rohkaista seksuaalisuuden
ajattelemiseen, koska se aiheuttaisi pettymyksiä ja riskitilanteita - tai heillä
ei mitenkään voi olla asiaa koskevaa tietoisuutta tai haluja, koska heidän
olemuksensa ja itseilmaisunsa ovat niin epätavallisia. Asia halutaan ehkä
siirtää kokonaan perheiden ja terveydenhuollon ammattilaisten kontolle,
ikään kuin seksuaalisuus autismin kirjon henkilössä olisi vain jonkinlainen
lisävaiva tai oheissairaus, jota koskevaa keskustelua ei sovi tuoda luokkahuoneeseen.
Saman tyyppisiä asenteita esiintyy tietysti myös joidenkin nuorten vanhemmilla. He saattavat paheksua tarjottua seksuaalikasvatusta sillä perusteella, että heidän mielestään oman pojan tai tyttären ei pitäisi koskaan
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edes yrittää muodostaa parisuhdetta, tai he olettavat, ettei tällä ole seksuaalisia tunteita, eikä niiden heräämistä pitäisi rohkaista puhumalla asiasta. Kulttuurierojakin saattaa tulla vastaan, sillä autismin kirjon oireyhtymiä
esiintyy keskimääräistä enemmän maahanmuuttajien keskuudessa (esim.
Barnevik-Olsson et al., 2008).

Mikä on autismin kirjolle tyypillistä?
Itsenäisesti asuvien autismin kirjon henkilöiden parissa homo- ja biseksuaalisuus näyttävät olevan hiukan yleisempiä kuin muussa väestössä. Yksi uusi
tutkimus viittaa vahvasti siihen, että sama pätee myös transsukupuolisuuteen (de Vries et al., 2010). Autismin kirjon aikuisten haastatteluissa ja internet-keskusteluissa on tullut usein esiin, että osa nuorista ja aikuisista ei
samaistu homo- tai biseksuaalisuuden määritelmiin sen enempää kuin heteroseksuaalisuuteenkaan, vaan kokee koko sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin määrittelemisen keinotekoiseksi tai itselleen vieraaksi ja vastenmieliseksikin asiaksi (esim. Hénault, 2006). Tämän perusteella voisi kuvitella,
että kyseessä on lähinnä sosiaalisen oppimisen (tai sen puutteen) kautta
syntyvä ilmiö. Autismin kirjon henkilöillä ei ehkä ole taipumusta omaksua
ulkopuolelta tulevia normeja ja ihanteita samassa määrin kuin muilla, jolloin kehitys saattaa tapahtua enemmän omien sisäisten taipumusten ja
impulssien ohjaamana.
Toisaalta yhdessä tutkimuksessa, jossa tarkasteltiin suhteellisen suurta
joukkoa autismin kirjon aikuisia, toimintakyvyltään heikoimpien, puhumattomien ja kaikissa arkitoimissa avustamista tarvitsevien henkilöiden nähtiin
olevan useammin homo- tai biseksuaalisia kuin puhuvien ja itsenäisemmin
selviytyvien (Haracopos ja Pedersen,1992). Voimakkaiden autististen piirteiden ja homo/biseksuaalisen suuntautumisen taustalla saattaa joillakin
henkilöillä olla näiden molempien ilmiöiden kehittymiseen vaikuttavia, esimerkiksi hormonitoimintaan liittyviä geneettisiä tekijöitä.
Epätavallisten, idiosynkraattisten ärsykkeiden hakeminen seksuaalisesti
kiihottavina on yksi hyvin usein mainittu autismin kirjon piirre. Tämä on
ilmeisintä kehitysvammaisilla henkilöillä, mikä saattaa johtua osaksi siitä,
että he eivät tunne tarvetta piilotella taipumuksiaan. Tilanne muistuttaa
tavallaan fetisismiä, mutta on ehkä kuitenkin siitä poikkeava, erillinen ilmiö
(Hénault, 2006). Kiihottavaksi voidaan kokea tietynlainen esine, ihmisiin
liittyvä seikka kuten hiukset tai tietynlaiset vaatteet, mutta myös tietty materiaali, pintarakenne, muoto tai jokin muu asia, jossa useimmat muut ihmiset eivät näe mitään erityisen seksuaalista. Nuorella tämä voi aiheuttaa
epävarmuuden tunteita: Onko tämä tervettä? Miten mahdollinen mies- tai
naisystävä suhtautuisi, jos hänelle kertoisi?
Autismin kirjon aikuiset kokevat usein kehityksensä olleen eritahtista kuin
muilla nuorilla. Sosiaalisten viestien ja hierarkioiden hahmottaminen on
saattanut olla hyvän matkaa jäljessä henkilön yleisestä älyllisestä kehitys-
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tasosta juuri siinä vaiheessa, kun muut nuoret ovat alkaneet kiinnostua
parisuhteista ja oman identiteettinsä määrittelemisestä. Seksuaalisuus ei
ehkä ole ollut ajankohtaista, koska huomio on suuntautunut intohimoisiin
harrastuksiin, tai muiden elämänalueiden ongelmien ratkominen on vienyt kaiken energian. Kun kiinnostus sitten herää viisi tai kymmenen vuotta
tai vielä enemmän ikätovereista jäljessä, tarjolla ei ole yhteisöä, jossa voisi
harjoitella partnerin etsimisen alkeita.
Taidoiltaan ristiriitainen, joissain asioissa osaava mutta sosiaalisesti kömpelö nuori aikuinen voi ajautua riskialttiisiin suhteisiin tai loukata ja hämmentää potentiaalisia partnereita. Toisaalta jotkut ovat kokeneet, että
heillä on ollut hyvin voimakas seksuaalivietti tavallista varhaisemmasta
iästä alkaen (esim. Masilamani, 2003). Silloin opastusta ei ole ollut tarjolla, koska ympäristö ei ole arvannut asian olevan ajankohtainen, tai lapsen
seksuaalisuudesta on vaiettu nolona ja kiellettynä aiheena.
Ihmisten lähestymisessä partnerin löytämiseksi on usein muitakin ongelmia kuin myöhäinen mielenkiinnon herääminen ja sosiaalisten taitojen oppiminen. Kommunikoinnin poikkeavuudet ovat osa autismin kirjon ydinpiirteistöä. Kielen kehityksen häiriöt ovat yleisiä, vaihdellen hyvin lievästä
vaikeaan. Vaikka autismin kirjon henkilö puhuisikin äkkiä katsoen tavanomaisen sujuvasti, nopeat keskustelut ryhmissä tai meluisissa ympäristöissä saattavat tyssätä hienoisiin vaikeuksiin puheen tuottamisessa tai
puheäänen erottamisessa taustahälystä. Tällaisten ”näkymättömien vammojen” selittäminen ei ole helpoin mahdollinen tapa aloittaa keskustelua
uuden tuttavuuden kanssa.
Autismin kirjon nuori voikin kokea, että monet tavanomaiset paikat ja
tilaisuudet, joissa tutustutaan potentiaalisiin partnereihin, ovat epämiellyttäviä ja kommunikoinnin kannalta täysin mahdottomia ympäristöjä. Tilannetta ei tietenkään helpota näkyvä tai kuuluva erilaisuus kuten tavanomaisesta poikkeava puheääni, liikkuminen tai kehonkieli. Eri tilanteisiin
sopivat pukeutusmiskoodit ja keskustelunavaukset saattavat olla hukassa,
ja tällaisissa asioissa normaalisti tukea tarjoava ystäväpiiri voi puuttua kokonaan.
Erään tutkimuksen perusteella vaikuttaakin siltä, että nuoret AS-miehet
pyrkivät tavallista useammin lähestymään henkilöitä, joiden kanssa suhde
on epätodennäköinen, ja takertumaan tällaisiin yrityksiin tavallista sinnikkäämmin (Stokes et al., 2007). Kohteena on usein henkilö, johon ei tarvitse
tutustua menemällä johonkin tekemään aloitteita: työtoveri, oma ex-partneri tai julkisuuden henkilö. Naisten kohdalla tilanne on jossain määrin
erilainen, koska naisilta odotetaan yleensä vähemmän aloitteellisuutta.
Autismin kirjon naisille, jotka liikkuvat itsenäisesti muiden ihmisten joukossa, tarjoutuukin helposti tilaisuuksia ainakin lyhytaikaisiin seksuaalisiin
kontakteihin. Turvallisen ja tyydyttävän pidempiaikaisen suhteen löytäminen voikin sitten olla paljon vaikeampaa etenkin, jos nainen mielletään selkeästi vammaiseksi.
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Joskus autismin kirjon henkilön emotionaaliset tarpeet ovat pysyvästi ristiriidassa tavanomaisen parisuhteen vaatimusten kanssa. Jotkut eivät pysty
kestämään muiden ihmisten jatkuvaa läsnäoloa, vaan tarvitsevat runsain
määrin aikaa täysin yksin ja eristyksissä säilyttääkseen henkisen tasapainonsa (esim. Meyerding, 2003). Ongelmia voi luonnollisesti syntyä, jos
samaan aikaan aidosti haluaa suhdetta ja joutuu huomaamaan sekä viestimään, ettei kestä partnerinsa läsnäoloa kuin rajallisina jaksoina.
Yhdessä tämän ilmiön kanssa, tai siitä erillisenä, autismin kirjon henkilö
saattaa kokea olevansa poikkeuksellisen herkkä sosiaaliselle paineelle.
Toisen henkilön tunteet, tarpeet ja odotukset voidaan tuntea ahdistavan
voimakkaina, jatkuvasti omaa tietoisuutta täyttävinä ja toimintakykyä haittaavina, vaikka fyysinen läsnäolo sinänsä ei olisi suuri ongelma. Tällaiset
henkilöt voivat pyrkiä muihin kuin tavanomaisiin parisuhteisiin esimerkiksi
itseään huomattavan paljon vanhempien partnereiden kanssa, vain ajoittain tapaillen (esim. Gerland, 2004). Jotkut valitsevat muunlaisia harvinaisempia järjestelyjä kuten elämisen yhteiseen sopimukseen perustuvassa
avoimessa suhteessa tai polyamorisessa ryhmäsuhteessa.
Tavanomaiset keinot ilmaista hellyyttä ja arvostusta voivat tuntua autismin kirjon ihmisestä vierailta, teennäisiltä tai totaalisen mahdottomilta
toteuttaa. Miten voi tarjota toiselle vaikkapa intiimiä, viipyilevää katsekontaktia, jos sellainen tuntuu itsestä aina tuskallisen epämiellyttävältä ja
estää kokemasta mitään positiivista? Miten selittää asia partnerille, jos ei
pysty millään yhdistämään puheen tuottamista ja tunnekokemusta, koska
kumpikin tuntuu sulkevan toisen pois tietoisuudesta. Partneri ihmettelee,
eikö puhetta rakastelun yhteydessä ole tosiaankaan koskaan tulossa.
Joillakin autismin kirjon aikuisilla tällaiset ilmiöt voivat olla niin äärimmäisiä, että he kokevat olevansa ikään kuin yliherkkiä omalle tunnekokemukselleen tai oman tunnetilan ja toiveiden ”omistamiselle” ja ilmaisemiselle
(Walker ja Slater-Walker, 2002; Williams, 2003). Tämä johtaa ei-toivottuihin
tilanteisiin. Helpoimmin lähestyttäviä partneriehdokkaita ovat henkilöt,
jotka eivät oikeastaan herätä kovin suuria tunteita ja jotka mielellään ottavat aloitteen käsiinsä ja määräävät tahdin. Tällöin autismin kirjon henkilön
osana on olla toisen tarpeiden täyttämisen passiivisena välineenä. Tilanne
voi jonkin aikaa olla parempi kuin loputtomalta tuntuva, masennusta aiheuttava yksinäisyys ja kaikkinainen kontaktin puute. Pidemmän päälle se
voi muuttua ahdistavaksi, ja autismin kirjon henkilön saattaa olla erityisen
hankalaa irrottautua alistetusta asemasta muiden autististen piirteiden takia: tulevaisuuden suunnittelu ja rutiinien muuttaminen voi tuntua ylivoimaiselta.
Aistiärsykkeiden kokeminen monin eri tavoin tavallisuudesta poikkeavasti
on autismin kirjolla hyvin yleistä ja sen myötä myös kosketukseen liittyvät
kirjavat mieltymykset. Joku kärsii kevyestä kosketuksesta ja kaipaa epätavallisen jämäkkää kontaktia, joskus muiden mielestä jopa kivuliailta tai pelottavilta vaikuttavia aistikokemuksia, jotka itse asiassa tasoittavat kireää
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oloa ja epämiellyttäviä tuntokokemuksia. Joku toinen taas tarvitsee äärimmäisen hidasta ja varovaista lähestymistä. Jollekin asialla ei ole suurtakaan
merkitystä. Tällainen herkkyys voi vaihdella terveydentilan, stressitason ja
tunnetilan mukaan, jolloin partnerille voi tulla vaikutelma, että autismin
kirjon henkilö on vain oikukas ja vaativa. Iän myötä yliherkkä reagointi voi
jonkin verran lieventyä, ja jotkut keksivät itse tai oppivat vertaiskeskusteluista keinoja vähentää sitä ainakin ajoittain.
Pidemmässä suhteessa ongelmaksi voi muodostua myös autismin kirjon
henkilön tavallista voimakkaampi tai heikompi seksuaalinen aktiivisuus, tai
molempien äärilaitojen ilmeneminen samalla henkilöllä kausittain (esim.
Gerland, 2004). Seksuaalisuus voi olla autismin kirjon ihmiselle ajoittain
ikään kuin projekti tai ajankohtainen lempiharrastus, jota tutkitaan intensiivisesti. Ajoittain se taas voi jäädä muiden mielenkiinnon kohteiden
varjoon. Kumpi tahansa tai molemmat osapuolet voivat kokea tulevansa
torjutuiksi tai painostetuiksi, kun seksuaalisen aktiivisuuden tasot eivät
osu yksiin. Autismin kirjolla on mahdollisesti jonkin verran muuta väestöä
enemmän myös täysin aseksuaalisia henkilöitä, jotka eivät koskaan tunne
vetoa seksuaaliseen toimintaan, eivätkä kärsi tästä tilanteesta. He voivat
silti ihastua ja rakastua, joko samaan tai vastakkaiseen sukupuoleen yksilöllisen suuntautumisensa mukaan.
Autismin kirjolle on lisäksi mahdollista, että henkilöllä on vahvoja seksuaalisia tunteita, muttei lainkaan mielenkiintoa yhdyntään tai muuhun tavanomaiseen kontaktiin. Hyvin vähäinen ja varovainen kosketus saattaa olla
riittävä ja mahdollisesti ainoa seksuaalisia tunteita herättävä tilanne.
Herkkyys stressille ja stressitilanteissa koetut epätavalliset reaktiot ovat
yksi teema, joka tulee vastaan melkein väistämättä autismin kirjon nuoren
kanssa. Tämän asian kanssa kamppaillaan vuosikausia tai lähes koko elämä.
Monet omia kokemuksiaan kuvailleet aikuiset ovat kertoneet kroonisen
ylikuormituksen jaksoista, joiden aikana he eivät pysty kokemaan tavanomaisia tunteita. Voimakaskin seksuaalisuus saattaa kadota turtumuksen
ja lievän masennuksen tunteeseen, josta ei vain pääse eroon. Joku saattaa
taas hakea jatkuvaa seksuaalista stimulaatiota pakokeinona tai stressitilan
vastapainona.
Seksuaalisuuden kokeminen saattaa myös olla tällaisessa tilassa ikään kuin
täysin irrallaan muista tunteista – seksiä suoritetaan, koska partneri sitä
haluaa tai se on jotain, mitä ihmisten kuuluu haluta, mutta jollain tasolla
autismin kirjon henkilö jää tilanteessa etäiseksi tarkkailijaksi.
Yllä kuvattuja piirteitä voi ilmetä monenlaisina yhdistelminä. Lisää kirjavuutta tuovat asenteet, uskomukset, menneisyyden kokemukset ja opitut
strategiat, jotka ovat autismin kirjon nuorilla aivan yhtä moninaisia kuin
muillakin nuorilla. Ainoa yhdistävä tekijä, jonka olen keskusteluissa autismin kirjon aikuisten kanssa havainnut, on se, että suhteellisen monet autismin kirjon henkilöt menevät jollain tavalla loogiseen äärimmäisyyteen
oman uskomusjärjestelmänsä tai asenteensa suhteen. Maailmaan ja mo-
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nimutkaisiin ihmissuhteisiin halutaan ehkä selkeyttä, joka olisi mahdollista saavuttaa, jos kaikki ihmiset toimisivat tarkalleen tiettyjen eettisten ja
käyttäytymiskoodien mukaan.
Jos nuori on uskonnollinen, hän saattaa asettaa itselleen paljon tiukemmat rajat kuin useimmat oman uskontokuntansa edustajat ja asettaa samansuuntaisia ”laatukriteerejä” partnereilleen. Jos hän kokee uskonnot
itselleen vieraiksi ja ihmisiä epäloogisesti
rajoittaviksi, hän saattaa rakentaa seksuaaliset suhteensa radikaalisti yhteiskunnan normeista poikkeavalla tavalla, koska pitkäaikaiset keskinäiseen uskollisuuteen perustuvat parisuhteet tuntuvat uskonnollisiin näkemyksiin perustuvilta ihanteilta.
Seksuaalisuus saattaa myös tuntua nuoresta helpolta ja mukavalta, eikä
siihen kytkeydy syvempiä tunnekokemuksia, vaikka niitä muilta elämänalueilta löytyisikin. Tämän kokemuksen pohjalta nuori voi toimia yhtä lailla
johdonmukaisesti ihmetellen, miksi kaikki muut ihmiset tekevät helposta
asiasta niin monimutkaisen.

Mitä ammattilaiset voivat tehdä?
Toisen asteen oppilaitoksissa opettajilla ja opiskelijaterveydenhuollolla on
mahdollisuuksia paikata aukkoja, joita nuoren tietämykseen ja taitoihin on
saattanut jäädä peruskouluaikana. Heidän on kuitenkin hyvä ensin perehtyä asiaa koskevaan kirjallisuuteen kohtuullisen laajasti, jotta osaavat hiukan ennakoida, millaisia teemoja saattaa tulla vastaan, ja miten autismin
kirjolle tyypilliset kommunikoinnin erityispiirteet voivat vaikuttaa keskusteluissa. Näin on paremmat mahdollisuudet saada keskustelu etenemään
ja mahdollinen tuen tarve määriteltyä. Jos nuori törmää heti ensimmäiseksi vaikutelmaan, ettei häntä ollenkaan ymmärretä, ja että hän joutuu tekemään kaiken työn kommunikointityylien yhteensovittamisessa, hänen on
vaikea puhua intiimeistä asioista.
Autismin kirjon nuorten ja aikuisten keskinäiset keskustelut seksuaalisuudesta ja parisuhteista ovat usein varsin suorasukaisia ja ratkaisukeskeisiä.
Hyvä lähestymistapa voikin olla suorien kysymysten esittäminen esimerkiksi: ”Sopiiko, että esitän muutaman kysymyksen seksuaalisuudestasi?”
Tämän jälkeen voi kartoittaa käytännön tilannetta. Onko nuorella koskaan
ollut tyttö- tai poikaystävää, jonka kanssa hän olisi harrastanut seksiä? Jos
ei ole, kokeeko hän tämän huolestuttavana tai masentavana? Pystyykö hän
menemään niihin ympäristöihin ja tilaisuuksiin, joista muut nuoret hankkivat partnereita, ja puhumaan muille? Vai onko hän ehkä omasta halustaan
tai syrjinnän takia tavanomaisen opiskelijaelämän ulkopuolella? Onko hän
koskaan varannut aikaa urologille tai gynegologille ja jos ei ole, haluaisiko
hän apua tähän?
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Kysymyksiä ei kuitenkaan kannata laukoa kovin montaa kerrallaan, jos
nuori näyttää rasittuvan keskustelutilanteista. Joillakin autismin kirjon ihmisillä ei näytä olevan mitään rajoja omien intiimien asioiden purkamisessa
muille, mutta he saattavat kuitenkin katua jälkeenpäin sitä, että ovat kertoneet ihan kaiken: kyseessä on hetkellinen tilannesokeus ja taipumus käsitellä asioita perusteellisesti. Häveliäisyys jää hetkittäin näiden jalkoihin.
Tällaisia nuoria voi vähän jarrutella ja kehottaa miettimään vaikka ensin
kotona ja kirjaamaan muistiin, mitä asioita he todella haluavat jakaa.
Kannattaa pitää kynnys matalana ja tehdä mahdollisimman selväksi, mihin
voi tulla keskustelemaan, kenen kanssa ja millaisina aikoina. Ohjeet avun
hakemiseen voi antaa myös kirjallisina: ahdistavassa tilanteessa ne helposti unohtuvat kovin stressiherkältä nuorelta. Ihanteellista olisi, jos nuorella
olisi opiskeluvuosien aikana aina yksi nimetty henkilö, jonka kautta hänet
ohjattaisiin tarvittaessa muiden ammattilaisten suuntaan. Tällaisen vastuuhenkilön tulisi olla valmis jalkautumaan seuraavan tahon juttusille nuoren rinnalla, tai varmistamaan, että mukana on joku muu tukihenkilö, jos
kommunikointi uusien ihmisten kanssa on kovin vaikeaa. Nuorta voi myös
opastaa kirjoittamaan mieltään painavat asiat itselleen muistiin, ja hakemaan tukea kirjoitettujen muistiinpanojen tai kertomusten kanssa, jotta
hän ei ole riippuvainen keskustelutaidoistaan asiansa viestimiseksi.
Jos nuorta jatkuvasti torjutaan ja syrjitään, ja seksuaalisten kontaktien löytyminen vaikuttaa mahdottomalta, on tilanne otettava vakavasti. Tilanne
on usein äärimmäisen masentava, eikä parane ollenkaan sillä, että ammattilaiset kieltäytyvät käsittelemästä sitä, koska kyseessä on ”jokaisen itse
ratkaistava asia” tai ”on olemassa paljon ihmisiä, jotka eivät koskaan löydä
parisuhdetta, eikä sille vain voida mitään”.
Asialle voidaan tehdä paljonkin. Yksi hyvä ratkaisu on sosiaalisten taitojen
harjoittelu, johon yhdistetään sosio-seksuaalisista taidoista keskusteleminen (Hénault, 2006; Gerland, 2004). Sosiaalisten taitojen opettamisesta
autismin kirjon nuorille on olemassa melko paljon kirjallisuutta, ja lähestymistapa näyttää usein toimivan (Reichow ja Volkmar, 2010; Mertanen,
2007). Osaksi se saattaa korjata aukkoja tietämyksessä ja oman toiminnan
luoman vaikutelman hahmottamisessa, osaksi tarjota samaistumisen kohteita.
Vaikkei ryhmää olisi mahdollista luoda, yksittäinen ammattilainen voi poimia ideoita asiaa koskevasta kirjallisuudesta ja tarjota joitakin apukeinoja,
jotka palvelevat samaa tarkoitusta. Keskustelunavauksia voidaan harjoitella roolileikkinä ja videoida, jotta nuori saa paremman käsityksen omasta
olemuksestaan. Pukeutumisesta ja hygieniasta voidaan antaa palautetta,
jos näyttää siltä, että ne voivat olla osasyynä syrjintään. Ammattilainen
voi istua nuoren vierellä ja opastaa häntä löytämään ja tulkitsemaan internet-ympäristöjä, joissa aiheesta keskustellaan varmistaen samalla
keskustellen, että nuori osaa suhtautua lukemaansa terveen kriittisesti
ja valikoiden. Mahdollisen ystäväpiirin puuttumisen jättämiä aukkoja tie-
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tämyksessä voi paikata selvittämällä nuoren kanssa, missä samanikäiset
omalla asuinalueella yleensä tapaavat toisiaan, miten ja mihin jätetään
seuranhakuilmoituksia (ja kuinka todennäköisesti ne toimivat), missä harrastuksissa liikkuu paljon toivottua sukupuolta olevia partneriehdokkaita
ja niin edespäin. Tarvittaessa pitäisi opastaa myös löytämään oman alueen
tai internetin homo-, lesbo- tai bi-yhteisöjä: syrjintäkielto pätee, vaikka asia
olisi ammattilaiselle vaikea, joten vähemmistöön kuuluvaa nuorta on autettava siinä missä heteronuortakin.
Samaa tarkoitusta voi palvella tilastotiedon hakeminen. Seksin trendit
meillä ja muualla (Haavio-Mannila ja Kontula, 2001) on tässä suhteessa
erinomainen teos. Mikä on meidän yhteiskunnassamme tavanomaista, hyväksyttyä tai normaalina pidettyä? Jos nuori ei saa tästä palautetta samanikäisiltä, hänellä voi olla asiasta hyvin hämärä käsitys. Tieto siitä, kuinka
yleistä on vaikkapa aseksuaalisuus, transvestismi, fetisismi tai mieltymys
sm-roolileikkeihin, voi tulla helpotuksena, ja luoda uskoa siihen, että omat
taipumukset ja mieltymykset hyväksyvä partneri voi joskus löytyä.
Kun nuoret löytävät suhteita, kuvio tietenkin monimutkaistuu. Seksuaaliterapeutti tai parisuhdeterapeutti voi olla oikea henkilö ratkomaan tilanteita, joissa osapuolten tarpeet eivät näytä olevan sovitettavissa yhteen.
Autismin kirjon nuori voi tarvita henkistä tukea myös esimerkiksi ensimmäisten parisuhdeyritysten päättyessä. Häntä voi tukea kertomalla, miten
yleisiä tällaiset pettymykset ovat. Tarvittaessa voi keskustellen auttaa tekemään päätöksen ahdistavan suhteen lopettamisesta.
Kognitiivinen terapia on osoittautunut toimivaksi keinoksi autismin kirjon
nuorten masennuksen ja ahdistuksen käsittelyyn, joten nuoren ongelmat
havaitseva ammattilainen voi auttaa hakemaan tällaista tukea, jos asiat eivät muuten tunnu ratkeavan. Psykoanalyyttisen terapian monet autismin
kirjon ihmiset ovat kokeneet itselleen sopimattomaksi ja jopa lisäahdistusta aiheuttavaksi, joten sen käyttöön kannattanee suhtautua varauksella.

Kirjoittaja
Heta Pukki on opiskellut biologiaa ja erityisopetusta Birminghamin yliopistossa Englannissa. Hän on toiminut pitkään autismin kirjon parissa. Hän
on mm. tehnyt aiheesta opinnäytetyönsä, toiminut autististen lasten avustajana ja kehittänyt yhdessä toisten kanssa Autismi- ja aspergerliiton Empowerment-projektia. Nykyään Heta Pukki kouluttaa aiheesta. Erityisen
keskeisiä koulutustehtäviä hänellä ovat olleet seksuaalisuus- ja aistitoiminnan ominaispiirteet. Hän myös sekä kääntää että tekee julkaisutoimintaa
aiheeseen liittyen saadakseen näkyville tutkimukseen perustuvaa tietoa
kuten myös aikuisten omakohtaisia kokemuksia ja näkemyksiä eri maista.
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Kehitysvammaisuus ja seksuaalisuus
 Nina Tamminen, Marja Kreamer, Tea Järvinen,
Tomi Vuorinen, Petteri Roiha ja Minna Malinen

Maailman väestöstä vammaisten osuus on noin kymmenen prosenttia.
Suomessa on arviolta noin 40 000 ihmistä, joilla on kehitysvamma ymmärtämisen, käsityskyvyn ja oppimisen alueella ja joka ilmenee ennen 18 vuoden ikää.
Vamma voi johtua joko syntymää edeltävistä syistä, synnytyksen yhteydessä sattuneista vaurioista tai lapsuusiän sairauksista tai tapaturmista. Osa
syistä jää kuitenkin kokonaan selvittämättä.
Kehitysvamma ei ole sairaus, vaan se on vaurio tai vamma, joka haittaa
jokapäiväistä selviytymistä sitä vähemmän, mitä paremmin yhteiskunta on
suunniteltu meille kaikille.
Kehitysvamman aste vaihtelee vaikeasta vammasta lievään oppimisvaikeuteen. Monilla kehitysvammaisilla on lisävammoja, jotka saattavat vaikeuttaa liikkumista, puhetta tai vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.
Uusien asioiden oppiminen ja käsitteellinen ajattelu on kehitysvammaisille
ihmisille vaikeampaa kuin muille. Kehitysvammaiset ihmiset kuitenkin oppivat monia asioita samalla tavalla kuin muutkin.
Aikaisemmin kehitysvammaisuutta määriteltiin vain älykkyystestien tulosten perusteella. Henkilön älykkyysosamäärän ja älykkyysiän määritelmällä ei kuitenkaan enää katsota olevan riittävää diagnostista arvoa.
Älykkyysosamäärän lisäksi on tärkeää tarkastella sen taustalla olevaa kykyrakennetta, henkilön vahvoja ja heikkoja alueita sekä suorituskykyä. Kehitysvammaisuus määritelläänkin henkilön tämänhetkisen toimintakyvyn
huomattavaksi rajoitukseksi.
Maailman terveysjärjestön WHO:n luokittelu perustuu älykkyysosamääriin
(ÄÖ) ja älykkyysikään (ÄI), jotka selvitetään psykologisten testien avulla.
Perinteinen älykkyysosamäärään perustuva luokittelu on seuraavanlainen:
• Lievästi kehitysvammaiset, älykkyysosamäärä 50-67. Älykkyysikä
9 – alle 12 vuotta. Suoriutuminen melko itsenäistä. Asumisessa
vähäisiä tukitoimia, selviytyy yksinkertaisessa itsenäisessä työssä.
• Keskitasoisesti kehitysvammaiset, älykkyysosamäärä 36-51. Älykkyysikä 6 – alle 9 vuotta. Tarvitsee valvontaa asumisessa. Huolehtii itse päivittäisistä toiminnoista.
• Vaikeasti kehitysvammaiset, älykkyysosamäärä 20-35. Älykkyysikä
3 – alle 6. Tarvitsee runsaasti tukea.
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• Syvästi kehitysvammaiset, älykkyysosamäärä alle 20. Älykkyysikä
alle 3 vuotta. Riippuvainen toisista ihmisistä, tarvitsee jatkuvaa
valvontaa. Puutteita kielessä ja viestinnässä. Usein monivammaisia.
• Määrittelemätön kehitysvammaisuus

Oikeus seksuaalisuuteen
Pahimmillaan vammaisen henkilön fyysisen sekä psyykkisen tuen ja avuntarve voi johtaa riippuvuussuhteeseen, mikä altistaa hänet vallankäytölle
ja rajoittamiselle sekä seksuaaliselle väkivallalle. Vallankäyttöä on esimerkiksi se, ettei seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin vastata ja vammaista
kielletään puhumasta seksuaalisuudesta. Vammaista ihmistä saatetaan
myös kieltää tyydyttämästä itseään ja siitä rangaistaan tai pidetään sitä
häpeällisenä. Vallankäyttöä on myös se, että vammainen henkilö, jolla on
seksuaalisuutensa kanssa pulmia, ei saa tarvittavia neuvoja ja ohjausta.
Kehitysvammainen voi olla fyysisesti aikuinen, jolla on aikuisen seksuaaliset tarpeet, mutta älyllisen vamman vuoksi ympäristö mieltää hänet kuitenkin vielä lapseksi, jolla ei oleteta olevan seksuaalisia tarpeita.
Kehitysvammaisen seksuaalinen kehitys on tavallisesti samanlaista kuin
muidenkin nuorten. He käyvät läpi samat psykoseksuaalisen kehityksen
vaiheet. Kehitys saattaa kuitenkin ymmärrysvammasta ja lisävammoista
tai -sairauksista johtuen olla viivästynyttä. Henkilön seksuaaliset impulssit
ja niiden tunnistaminen saattavat olla puutteellisia, jotka voivat johtaa esimerkiksi holtittomaan käyttämiseen tai estottomuuteen. Kehitysvammaisille suunnatun seksuaalikasvatuksen ja -ohjauksen tavoitteena on antaa
tietoa seksuaalisuudesta sekä antaa ilmiöille ja kokemuksille nimiä sekä
tuoda esille yleensä ihmisten seksuaalisuutta tai oikeutta olla seksuaalinen. Päämääränä on siis ohjata henkilön oman seksuaalisuuden toteuttamista ja tunnistamista käytännössä.
Seksuaalikasvatuksen ja -ohjauksen avulla kehitysvammainen oppii tunnistamaan omat tunteensa ja tarpeensa sekä toteuttamaan ne itselleen
sopivalla ja sosiaalisesti hyväksyttävällä tavalla tuntematta siitä häpeää.
Kehitysvammainen ihminen tarvitsee samaa tietoa seksuaalisuudesta kuin
kaikki muutkin: tietoa fysiologisista ja psyykkisistä muutoksista, hyväksyttävästä seksuaalikäyttäytymisestä, sairauksista, ehkäisystä ja parisuhteesta. Kehitysvammaisella ihmisellä on usein vähän ihmissuhteita, joten
hänen kanssaan on tärkeä harjoitella sitä, miten olla ja ottaa kontaktia
muihin ihmisiin ja miten toimia erilaisissa suhteissa. Heikon itsetunnon ja
kiltteyden vuoksi tarvitaan myös opastusta omien rajojen säilyttämiseen ja
toisen rajojen kunnioittamiseen. Kehitysvammaisille suunnatussa seksuaalikasvatuksessa ja -ohjauksessa on tärkeää huomioida yksilöllisyys ja ottaa
huomioon yksilön taso oppia ja omaksua asioita. Jokainen kehitysvammainen on yksilö vahvuuksineen ja heikkouksineen.
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Kasvatuksen ja ohjauksen keinot ja käytettävät välineet on räätälöitävä yksilöllisiin tarpeisiin. Yksilöllisyys on suuri haaste työntekijöille. Ripauksesta
maalaisjärkeä ja luovuutta on usein hyötyä ohjatessa ja opettaessa kehitysvammaisia. Oppimisen ja ymmärtämisen vamman taso vaikuttaa paljon
siihen, miten kehitysvammainen ilmaisee, tunnistaa ja toteuttaa seksuaalisuuttaan. Kaikki ongelmat eivät välttämättä johdu kehitysvammaisuudesta. Seksuaalisuuden rakentumiseen voi vaikuttavat myös sosiaalinen
kömpelyys, heikko itsetunto, vähäiset ihmissuhteet ja kokemusten puute.

Seuraava on suora lainaus Kehitysvammaisten tukiliitto ryn sivuilta.

Henkilöt, joiden kehitysvamma on vaikea tai syvä
”Haistan, maistan, näen, kuulen, tunnen. Elämä on tässä ja nyt.”
Vaikeasti kehitysvammaisen henkilön seksuaalinen kehitys on todennäköisesti viivästynyttä. Perustarpeiden tyydytys, hyvä perushoito
ja toistuvat rutiinit luovat turvaa. Toisaalta riittävästi virikkeellinen
ympäristö estää turhautumisen ja häiriökäyttäytymisen. Keho- ja liikekokemusten saaminen ja salliminen on monin tavoin tärkeää. Ne
auttavat esimerkiksi hahmottamaan omaa kehoa. Vaikeasti kehitysvammaisen ihmisen seksuaalisuus voi olla hyvin impulsiivista. Hänellä
ei ole kykyä ennakoida seksuaalisen käyttäytymisen seuraamuksia.
eikä kykyä ymmärtää sosiaalisten sääntöjen ja soveliaisuuden vaatimuksia. Kuitenkin vaikeasti kehitysvammaisella on kyky kokea mielihyvää. Rasvauksiin ja hierontaan kannattaa varata aikaa. Monet nauttivat hellyydestä ja kosketuksesta.
Seksuaalinen tyydyttämättömyys voi aiheuttaa turhautumista, joka
voi ilmetä aggressiivisuutena ja jopa itsen vahingoittamisena. Ongelmakäyttäytymisen syitä voi olla vaikea tulkita, sillä vaikeasti kehitysvammainen ei kykene käyttämään kieltä itseilmaisussa. Käyttäytymisen tulkinta jää hoitavan henkilön varaan. Joskus hoitavan henkilön
voi olla vaikea hyväksyä seksuaalisia reaktioita. Esimerkiksi vanhemman voi olla vaikea kestää aikuisen poikansa erektiota pesutilanteessa. Alapesu voi olla kuitenkin ainoa tilanne, jossa hoidettava henkilö
saa mielihyvää sukupuolielinten alueelta. Vaikeasti kehitysvammaista
henkilöä ohjataan konkreettisilla toimilla. Esimerkiksi itsetyydytystilanteessa opastetaan omaan huoneeseen tai vessaan. Jos käyttäytymistä pitää muuttaa, voidaan käyttää käyttäytymisterapeuttisia
tekniikoita kuten toivotun toiminnan palkitseminen ja ei-toivotun
huomiotta jättäminen. Ohjeiden, kiitoksien ja kieltojen pitää olla ”lyhyitä viestejä”, esimerkiksi tee näin, ei, irti, hyvä, hienosti… Tärkeää
on lempeä ohjaus sekä rauhallinen ja luonteva suhtautuminen seksuaalisuuteen. Puheen lisäksi tarvitaan myös muita ohjauksen välineitä
kuten kosketuksilla ohjaamista, kuvia ja viittomia. Vaikeasti kehitys-
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vammaisen on tärkeä oppia nimeämistä ja tulkitsemista, vaikka ne
sitten tapahtuisivatkin käytännössä ohjaavan henkilön avustuksella.
Vaikka vaikeasti vammainen ei välttämättä kykene ilmaisemaan, hän
voi silti kyetä ymmärtämään reaktioitaan. Ohjaava henkilö voi nimetä
esimerkiksi vaikeasti kehitysvammaisen henkilön käytöksestä reaktiot: ”ei tykkää”, ”tykkää”, ”pois” ja ”luo”.

Henkilöt, joiden kehitysvamma on keskitasoa
”Ymmärrän, että on mennyt aika, nyt ja tuleva aika. En ymmärrä,
mikä on pitkä aika ja lyhyt aika.”
Henkilöt, joilla on keskiasteinen kehitysvamma, pystyvät tuottamaan
mielihyvää itselleen. Ohjaus itsetyydytykseen on tärkeää. Monella on
seksisuhteita. Osalla on vastuullisia ja rakastavia parisuhteita. Keskiasteisesti kehitysvammainen ei välttämättä löydä seksuaalisen tyydytyksen keinoa itse, vaan tarvitsee opastusta. Tyydytyksen tekniikat
voivat olla puutteellisia ja ne saattavat jopa aiheuttaa vahinkoa itselle
tai muille. Jos seksuaalinen toiminta ei johda toivottuun lopputulokseen, seurauksena voi olla turhautuminen. Joskus keskiasteisesti kehitysvammainen henkilö tarvitsee opastusta sopivien tekniikoiden,
tilanteiden ja paikkojen löytämiseen. Seksuaalisuus voi myös ilmetä
verhoutuneissa muodoissa esimerkiksi ylisyömisenä tai aggressiivisuutena . Näin on erityisesti silloin, kun henkilö on turhautunut tai ahdistunut seksuaalisen toiminnan jäätyä kesken.
Keskiasteisesti kehitysvammaista henkilöä ohjataan monin keinoin.
Ohjaus tapahtuu puhumalla mutta lisäksi myös viittoen, kuvin, näyttäen, kädestä pitäen yms. Pelkkä puhe ei riitä ohjauksen välineenä,
vaan tarvitaan konkreettista apua. Keskiasteisesti kehitysvammainen
ihminen tarvitsee opastusta seksuaalisten tuntemuksien ja tarpeiden
tunnistamiseen sekä niiden nimeämiseen. On tärkeää harjoitella ystävyyden, ihastumisen, rakastumisen ja rakastamisen eroja. Keskiasteisesti kehitysvammaisen on tärkeä opetella, miten näitä tunnetiloja
ilmaistaan, miltä ne tuntuvat ja mitä tuntemuksiin liittyy. Erityisesti
ohjausta tarvitaan itsetyydytykseen. Tärkeää on opetella itsekontrollin keinoja ja seksuaaliseen tyydytykseen soveliaita paikkoja. Keskiasteisesti kehitysvammainen kykenee usein erottamaan julkisen, yhteisen ja yksityisen paikan, jos hänelle opetetaan ne. Tärkeää on myös
oppia, että itsellä ja toisilla on omat rajat sekä oikeus omaan kehoon.
Rajoja ei saa ilman lupaa ylittää. Keskiasteisesti kehitysvammaista
henkilöä on erityisen tärkeää opastaa turvallisuustaitoihin, koska hän
kykenee liikkumaan itsenäisesti tutuissa paikoissa. Ohjausta tarvitaan myös viehättävyyteen ja hygieniaan liittyvissä asioissa. Samoin
erilaisten ihmisten (läheinen, tuttu, outo) kohtaamista on hyvä harjoitella. Joitakin ihmisiä voi halata mutta useimpia voi tervehtiä vain
kättelemällä. Keskiasteisesti kehitysvammaista on ohjattava eri-ikäis-
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ten tunnistamiseen, sukupuolien ja sukupuoliroolien tunnistamiseen.
40-vuotias ei ole enää tyttö vaan nainen. 40-vuotias mies ei voi noin
vain voi mennä mukaan leikkipuistossa lasten leikkiin. On tärkeää tietää, että aikuisilla on asioita, jotka kuuluvat vain aikuisille ja lapsilla on
juttuja, jotka kuuluvat vain lapsille.

Henkilöt, joiden kehitysvamma on lievä
”Ymmärrän vammaisuuteni. Erityinen haasteeni on löytää oma paikkani vammaisten ja ei-vammaisten joukossa.”
Lievästi kehitysvammaisten seksuaalinen kehitys on yleensä iän mukaista. Lievästi kehitysvammaisilla henkilöillä on kyky seksuaalisten
impulssien ja tarpeiden tutkimiseen, suuntaamiseen ja kontrollointiin. Vaikka vamma on lievä, sanallinen seksuaalivalistus ja neuvonta
pitää tehdä konkreettisella kielellä.
Lievästi kehitysvammaisella ihmisellä voi olla huono itsetunto. Hän
tajuaa oman vammaisuutensa, hänellä on kokemus omasta erilaisuudestaan. Huono itsetunto ja ihmissuhteiden vähäisyys voivat aiheuttaa sosiaalista kömpelyyttä. Lievästi kehitysvammainen voi olla myös
tietämätön esimerkiksi parisuhteen sanattomista ”pelisäännöistä”.
Pelisääntöihin tarvitaan opastusta. Ne on vaikea oppia pelkästään havainnoimalla muiden toimintaa.
Lievästi kehitysvammainen henkilö voi huonosta itsetunnosta sekä
tykätyksi ja hyväksytyksi tulemisen tarpeesta johtuen ajautua ”huonoon seuraan”. Esimerkiksi lievästi kehitysvammainen nainen saattaa suostua ”juopporemmin panopatjaksi” rakkauden puutteessaan
tai nuori mies suostuu ”fiksumpien” yllyttämä viuhahtelemaan alasti
koko kansan edessä vain saadakseen porukan hyväksynnän. Toiminnan todellisten seurauksien ajattelu saattaa olla vaikeaa ymmärrysvammasta johtuen. Soveliaan seksuaalisen käyttäytymisen harjoittelu on tärkeää, samoin kuin se, että henkilö tajuaa olevansa vastuussa
omasta käyttäytymisestään.
Lievästi kehitysvammainen henkilö tarvitsee itsenäisten kykyjensä
vuoksi erityistä ohjausta Itsestä huolehtimiseen sekä ehkäisyn ja hygienian hoitamiseen. Turvakasvatus, johon liittyy myös itsekunnioituksen löytämistä, itsemääräämisoikeuden harjoittelua ja ohjausta
viehättävyyteen on tärkeää.
Opastusta voidaan tarvita oikean itsetyydytyksen tekniikan löytämiseen, lähellä oloon ilman seksiä, erilaisiin hyväilyihin ja yhdyntätekniikkaan. Tutustuminen omaan kehoon ja toisen erilaiseen kehoon
sekä kehon reaktioihin on tärkeää. Lievästi kehitysvammaisen on tärkeä myös oppia fantasian ja todellisuuden ero. Kaikkea saa ajatella,
mutta kaikkea ei voi saavuttaa ja toteuttaa.
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Alempana on listattu Bovallius ammattiopiston toimintatapoja ja kehitysehdotuksia liityen seksuaalikasvatukseen. Bovallius on ammatillista erityisopetusta tarjoava oppilaitos.

 Toimintatapamme täällä Bovallius ammattiopistossa
• Seksuaalikasvatustunnit sekä Väestöliiton seukkatestit
järjestetään terveystiedon pakollisella kurssilla, jonka kesto on
kuusi tuntia.
• Seksuaalikasvatusteemapäiviä järjestetään mahdollisuuksien
mukaan.
• Henkilökunta seuraa, mitä koulussa tapahtuu. Jos henkilökunta
havaitsee, että oppilaalla on uusi seurustelusuhde tai esimerkiksi
kaulalla fritsuja, hänen kanssaan keskustellaan ja hänet ohjataan
ehkäisyneuvontaan.
• Avoin ilmapiiri rohkaisee keskustelemaan henkilökunnan kanssa
seksuaalisuudesta, ja keskusteluilla annetaan aikaa.
• Henkilökunta näyttää käytökselleen esimerkkiä aikuisena
olemisesta ja seksuaalisuuden luonnollisuudesta.
• Henkilökunta ei provosoidu, vaan keskusteluja käydään
asiallisesti ja kiertelemättä.
• Henkilökunta myös puuttuu asiattomaan puheeseen esimerkiksi,
jos joku kysyy: ” Panisit sä Pirkkoo? Panisitko, jos se ei haluis?”
• Keskustellaan siitä, millaisia signaaleja pukeutuminen lähettää
ja siitä, ettei kehenekään saa koskea ilman lupaa, vaikka olisi
pukeutunut miten.
• Käytetään konkreettisia esimerkkejä esimerkiksi kysyen: ” Miltä
sinusta tuntuisi, jos sinulle tehtäisiin noin?”
• Kuulopuheisiin tartutaan ja niistä keskustellaan. Esimerkiksi:
Koulussa kulkee huhu, että ” siltä saa helposti”. Keskustellaan
kyseisen henkilön kanssa ja henkilön kanssa, joka huhua levittää.
• Koulupoliisitkin ovat käytettävissä, jos siihen on tarvetta
rikoslain puolesta.
• Opiskelijoiden puheet otetaan tosissaan ja tarvittaessa tehdään
muun muassa lastensuojeluilmoitus.
• Vanhemmille kerrotaan tulevista seksuaalikasvatustunneista
etukäteen, sillä heidän reaktioitaan pidetään usein haastavina.
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 Kehittämisajatuksia
• Yhteistyötä asuntolan ja koulun välillä voisi tehostaa palavereiden muodossa, koska asuntolaohjaajilla on erittäin hyvät tiedot
opiskelijoiden vapaa-ajan vietosta ja murheista. Jos esimerkiksi
opiskelijalla on murheita parisuhteessa, se tulee ilmi vapaa-ajalla.
Murheet vaikuttavat myös luokkaopetukseen, ja jos opettaja on
tietoinen asiasta, hän voi myös omalta osaltaan tukea opiskelijaa.
• Vanhempainiltoja tai infotilaisuuksia seksuaalikasvatuksesta ja
sen tarpeellisuudesta tutkintoon johtavien linjojen opiskelijoiden
vanhemmille.
• Pitäisi olla enemmän miesohjaajia, jotta esimerkiksi
suihkussakäyntitilanteet olisivat luontevampia poikienkin
kannalta.
• Kaikkien opiskelijoiden pitäisi aloittaa opiskelu valmentavalla
linjalla, jossa käytäisiin läpi elämäntaidollisia asioita muun muassa
seksuaalisuudesta.
• Opiskelijat laatisivat itse koko koulua koskevat ”seukkasäännöt”.
• Selkokielistä seksuaalikasvatusmateriaalia kaivattaisiin lisää.
• Koko koulun henkilökunnalla täytyisi olla kasvatusvastuu javelvollisuus.
• Koko henkilökunnalle tarvittaisiin seksuaalikoulutuspäivä.
• Miten ehkäistä alle 18-vuotiaiden ja opiskelevien nuorten
raskauksia?
• Yksityisyyden rajojen vetäminen koetaan hankala. Mitä asialle
vosi tehdä?
• Kehonhahmottamisen vaikeus. On haastaallista, että
kypsässä ruumiissa on kuitenkin ” lapsen mieli” ja hormonit
jylläävät. Henkilöllä ei ole kuitenkaan ymmärrystä, mistä on
kyse. Läheisyydenkaipuu on suuri, mutta estot ovat vähissä:
hyväksikäytön riski lisääntyy.
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Kirjoittajat
Nina Tamminen on lehtori. Hän toimii ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentajana ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ( Valmentava 1)
linjalla.
Marja Kreamer on lehtori. Hän toimii ammatilliseen peruskoulutukseen
valmentajana ja kuntouttavan opetuksen ja ohjauksen ( Valmentava 1)
linjalla.
Tea Järvinen on lehtori, joka toimii terveys- ja liikuntatiedon opettajana.
Tomi Vuorinen on lehtori, joka opettaa puualan perustutkinnon linjalla
Petteri Roiha on lehtori. Toimii kone- ja metallialan perustutkinnon
( koneistaja) linjalla
Minna Malinen on terveydenhoitaja, seksuaalineuvoja. Hän toimi
terveydenhoitajana.

Lähteet:
http://www.kvtl.fi/
http://www.verneri.net/
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Nuori vanhemmuus
 Anniina Rintala

Raskausaikanani en uskonut, että ikäni vaikuttaisi siihen, millainen vanhempi minusta tulee. Halusin mieltää itseni täysivaltaiseksi äidiksi, en
nuoreksi äidiksi, sillä nimitys kalskahti korvaani epäpätevältä ja vähättelevältä. Toki tukimuotoja ajatellen on hyvä nimetä erilaisia ”äitiryhmiä”, mutta en silti edelleenkään haluaisi äitiyteni eteen minkäänlaista
määritettä, kun ei kolmekymppinen äitikään sellaista tarvitse. Ikä ei tee
kenestäkään hyvää tai huonoa äitiä. Enemmän vaikuttaa elämäntilanne
tai parisuhde, johon lapsi odotettuna tai odottamatta syntyy.
Onko kuitenkin jotakin, mikä yhdistää nuoria äitejä? Jos saisin kymmenen vuotta lisää elämänkokemusta, ei minun ehkä tarvitsisi miettiä niin
paljoa, mitä muut minusta ajattelevat. Jokainen nuori äiti haluaa todistaa vähintäänkin itselleen, että suoriutuu uudesta roolistaan siinä missä
vanhemmatkin äidit.
Oikea kysymys kuuluukin: millainen on hyvä ja sopiva äiti? Meidän tulisi
pohtia, millainen mielikuva meillä on vanhemmuudesta ja miksi se mielletään niin ristiriitaiseksi nuoruuden kanssa.

Liian nuori äidiksi?
Nuoren äitiys on poikkeuksellista ja se pistää silmään. Nykyään oletetaan, että itseään kunnioittava nainen kouluttautuu ja työllistyy, ennen
kuin hankkiutuu raskaaksi. Onko taantumuksellista saada lapsi parikymppisenä, ikään kuin ei ymmärtäisi tasa-arvon merkitystä tai hallitsisi elämäänsä?
Nuoret äidit ovat sisäistäneet vallitsevan käsityksen ja pitävät itseään
poikkeuksena.
Vaikka nuori itse kokisi olevansa tasapainoinen ja hyvä äiti, hän saatta
epäillä muiden nuorten äitien olevan vähäjärkisiä ja ongelmaisia, kun
nämä ovat lisääntyneet ennen aikojaan.
Ehkä tähän vaikuttavat kommentit, joita saa pyytämättä. Eräs vanhempi nainen pyysi ystävääni selittämään, miten tuollainen lapsi voi saada
lapsia. Synnytyssairaalan lopputarkastuksessa lääkäri kehotti toista ystävääni hoitamaan lasta hyvin, jottei lasta otettaisi heti huostaan. Itseltäni tuntematon siististi pukeutunut mies kysyi, onko lapsi varmasti
omani, kun näytän aivan liian nuorelta äidiksi.
Miten kohdata tuollaisia kommentteja ja käsitellä niitä? Ne vaikuttavat
voimakkaasti äidin itsetuntoon. Voisi jopa kysyä, suvaitaanko nuoria äitejä. Halutaanko heitä kaduille kaiken kansan nähtäville?
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Kouluissa olisi hyvä puhua nuorten vanhemmuudesta siinä missä ehkäisystäkin. Erilaisten opiskelumahdollisuuksien yhdistämisestä vanhemmuuteen tulisi myös kertoa, sillä se helpottaisi nuoren vanhemman
oloa. Siten hän ymmärtäisi, ettei elämä lopu lapsen saamiseen. Positiivisia tarinoita nuorten vanhemmuudesta kannattaisi myös esitellä, eikä
vain pelotella teiniraskauskertomuksilla. Pelottelu saa nuoret vanhemmat vain tuntemaan itsensä epäonnistuneiksi.Ikään kuin he olisivat tehneet jotakin kiellettyä.

Muutokset minäkuvassa
Häpesin ajoittain raskaana olemista. Toivoin, että lukiossa ihmiset saisivat tietää mahdollisimman myöhään raskaudestani. Koin, että raskauden näkyminen veisi nuoruuteni ja minut nähtäisiin keski-ikäisiin kuuluvana. Tavallaan pelkäsin, että minua pidetään kummajaiseni siksi, etten
elä elämääni siinä järjestyksessä, kuin ihmisillä yleensä on tapana.
Tunnen toisinaan tyytymättömyyttä, kun vertaan itseäni yleiseen mielikuvaan äidistä: neuvolan esitteissä esiintyy neljääkymmentä lähestyvä äiti, raskausvaatteet sopivat tyylinsä puolesta oman äitini ikäisille ja
mainoksien äidit ovat vaaleanpunaiseen pukeutuvia supermammoja.
Omat ystäväni suhtautuivat kuitenkin hienotunteisesti kehoni muutoksiin. Kaikilla näin ei ole. Eräs äitiystäväni imetti lastaan kaverinsa seurassa, joka ilmiselvästi järkyttyi: ”Hyi vittu sullahan on raskausarpia”.
Ystävyys loppui siihen.
Synnytyksen jälkeen kehoni tuntui vanhentuneen: vatsa oli löysä ja ryppyinen, alapääni oli revennyt, ja mikä pahinta, raskausarvet näyttivät
samalta kuin omalla äidilläni. Kontrasti ikätoverieni finniongelmiin ei
voinut olla suurempi.
Toisaalta ero ikäisiini nuoriin näyttäytyy myös positiivisessa valossa. Nykyään katsoessani peiliin näen siellä kauniin ja vahvan ihmisen. Synnytys
murskasi alitajuisen ajatukseni siitä, että naisen täytyisi olla kuin nukke:
karvaton ja hajuton keijukainen. Tuntuu ihanalta, että poikaystäväni pitää minua edelleen viehättävänä, vaikka todisti synnytyksen ja on sen
jälkeen nähnyt kaikenlaisia epätäydellisyyksiä kuten raskausarpia.

Parisuhde
Kun parisuhteeseen tulee pieni vauva, tuntuu romantiikka siintävän jossakin kaukaisuudessa. Vauva mullistaa arjen ja vaatii sellaista järjestelmällisyyttä, joka ei ole nuorille ominaista. Haaste voi yhdistää paria tai
pahimmillaan tukahduttaa parisuhteen.
Äitiystäväni, yksinhuoltaja nykyään, huokaisi helpotuksesta kuunneltuaan muiden nuorten äitien kertomuksia. Useat nuoret äidit kokevat
poikaystävän olevan vain yksi kaitsettava lisää. He kokevat huolehti-
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vansa yksin ruuanlaitosta, vauvan hoidosta, siivoamisesta ja taloudenpidosta. Tilannetta ei helpota se, että usein molemmat nuoret ovat vasta muuttaneet omaan kotiinsa, eikä omillaan asuminen ole tuttua. Eräs
nuori isä oli ylpeä itsestään osattuaan pestä koneellisen pyykkiä.
Toisaalta kotityöt eivät välttämättä luonnistu tuoreelta nuorelta äidiltäkään itsestään. Tapasin myös nuoren äidin, joka kertoi, kuinka hän oli
astellut lihatiskille aikeinaan ostaa jauhelihaa lihapullia varten. Hän pyysi 50 grammaa jauhelihaa luullen sen riittävän lihapullataikinaan. Tajutessaan määrän olevan vain pieni nokare lähti hän nolona pois kaupasta
50 grammaa jauhelihaa ostoskassissaan.
Poikaystäväni kertoi pelänneensä ennen synnytystä, ettei rakastelumme tuntuisi sen jälkeen enää hyvältä. Meistä molemmista rakastelu tuntuu nyt paremmalta. Ehkä jossain määrin laatu on korvannut määrän.
Toisaalta mukaan on tullut impulsiivista kiihkeyttä, kun sopiva tilanne
on ylipäänsä tupsahtanut eteen vauvan nukahdettua. Tällaisia positiivisia viestejä olisi ollut mukava kuulla jo raskauden aikana neuvolassa.
Sen sijaan kerrottiin, että mahan kasvaessa pitää vaihtaa seksiasentoa,
mutta kuulijat jätettiin arvailemaan, mikä asento mahalle sitten sopii.
Koska virallisesti annetaan kovin vähän mitään suosituksia, joutuu neuvoja hakemaan internetistä.
Syntymänsä jälkeen vauvaa kahlitsee äitinsä itseensä ainakin muutamaksi kuukaudeksi. Tuntuu epäreilulta, kun mies ei voi imettää. Hän
voi huidella oman elämänsä parissa lähes niin kuin ennenkin. Joillekin
poikaystäväni kavereille, joilla ei ole lapsia, lienen mäkättävä akka, joka
pilaa kaveri-illan. Tosiasiassa äidin yksinäisyys, oman sosiaalisen elämän
puute, on suurin haaste parisuhteelle. Ei sitä voi korvata mammatapaamisella keski-ikäisten naisten kanssa, joiden elämäntilanne tuntuu eroavan voimakkaasti omastani.
Mustasukkaisuus kumpuaa usein yksinäisyydestä ja yksinjäämisen pelosta. Halusin karjua vaatekaupan myyjälle, joka iski silmänsä lapseni
isään vaateostoksilla ollessamme. Aikaisemmin vastaavanlainen tilanne
ei järisyttänyt mielenrauhaani yhtä perusteellisesti kuin nyt. Tunnen kai
alitajuista pelkoa siitä, että poikaystäväni on vapaampi menemään ja
tekemään eri asioita kuin minä äitinä. Että lapseton toinen nainen olisi
iloisempaa seuraa kuin raskas velvollisuuksienverkko, joka tulee itseni
mukana. Kuvaava on, ettei poikaystäväni edes huomannut koko tyttöä.
Toisaalta mustasukkaisuuden tai kohtuullisen riitelyn voi myös nähdä
kertovan parisuhteen olevan merkityksellinen. Vaikka itseäni hävettää tunnustaa olevani mustasukkainen, poikaystäväni kokee tunnustukseni aivan toisin: hänestä on ihana tuntea, että todellakin välitän
hänestä ja että hän merkitsee minulle paljon.
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Hyvä äiti pärjää yksin
Halu pärjätä omillaan tekee avun pyytämisestä vaikeaa. Pelkona tuntemillani nuorilla äideillä on, että jos kerran saa merkinnän tietoihinsa
avuntarpeesta tai ahdistavista ajatuksista, nostetaan nuo seikat esiin
joka neuvolakäynnillä.
Vauvan ollessa pieni, moni isä kokee itsensä kolmanneksi pyöräksi ja jättäytyy sivummalle. Äiti kuitenkin kaipaisi huomiota ja keskustelukumppania viettäessään päivänsä vain vauva seuranaan. Itselleni oli todella
vaikeaa kakistaa ulos sitä, miten paljon kaipasinkaan hänen seuraansa.
Kun vihdoin puhuimme poikaystäväni kanssa asiasta, hän kertoi luulleensa minun pitävän häntä tarpeettomana ja oli siksi niin uppoutunut
omiin harrastuksiinsa.
Siinä missä kolmekymppisen äidin on helppo löytää vertaistukea
kaveripiiristään, eivät nuoren ystävät välttämättä tiedä, miten
suhtautua pienokaiseen. Kuuntelin kateellisena vanhemman äidin kertomusta siitä, miten hänen ystävänsä oli tullut käymään ja
oma-aloitteisesti tarjoutunut huolehtimaan lapsesta, jotta äiti saisi
syödä ja lukea lehden rauhassa. Nuorella saattaa myös olla kynnys puhua ystävilleen vauva-asioista, koska monella heistä ei vielä ole edes
pysyvää ihmissuhdetta tai seksikumppania. Pelkkä ajatus vauvasta
heidän omalla kohdallaan tuntuu liian kaukaiselta ja pelottavalta.
Isovanhemmat ovat yleensä avuksi tuoreille vanhemmille ja heidän oletetaan tarjoavan apuaan kysymättäkin. Nuoren äidin tapauksessa näin
ei välttämättä ole. Omat vanhempani tarjoavat apuaan ja ovat kiinnostuneita lapsenlapsestaan, mutta heillä on 13-vuotias pikkusiskoni edelleen kotona huolehdittavanaan. Kuten äitinikin totesi, he eivät vielä
ehtineet edes toivoa lapsenlasta.

Opiskelu
Opiskelu lapsen vanhempana on melko hyvin mahdollistettu. Lukiota
voi käydä aikuislukion puolella, jolloin opintoja voi venyttää tarpeen
mukaan. Yliopiston tai ammattikorkean monia opintoja voi suorittaa
tenttimällä, joten lukuajan voi järjestää sopiviin ajankohtiin.
Huomautettavaa on ainakin yliopistojen lapsiparkkijärjestelmässä. Perusidea on hyvä, mutta lapsiparkit ovat yleensä täynnä, eikä montaa
vakiovuoroa ole tarjolla. Helsingin yliopistossa lapsiparkki sijaitsee keskustakampuksella, jolloin muilla kampuksilla opiskelevien on erittäin
hankalaa hyödyntää sitä.
Myös henkilökunnan suhtautuminen vaikuttaa yleiseen opiskeluinnokkuuteen. Kohtasin yliopistossa aloittaessani ohjaajan, jonka mielestä suunnitelmani tenttiä monia kursseja ei ollut kelvollinen: hän
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painotti muille vieressä olijoille, että näin ei kannata toimia. Lisäksi hänen eleensä ja ilmeensä kertoivat paljon suhtautumisestaan äitiyteeni.
Itse pohdin, mikä arvo opinnoillani on verrattuna poikaystäväni työntekoon. Opiskelemalla en tue perheemme taloutta, enkä voi olla varma
työllistynkö valmistuttuani. Onko minulla oikeutta opiskella pitkään
sen sijaan, että yrittäisin valmistua nopeasti ja olla taloudellisesti hyödyksi? Olen kuullut nuorten vanhempien kertovan, että toinen painostaa opiskelemaan nopeammin juuri edellä mainitusta syystä.
Toisaalta nuoria vanhempia on tärkeää tukea silloin, kun vanhempi lähtee opiskelemaan lapsen ollessa vielä pieni. Epäonnistumiset ja se, ettei
pysy muiden opiskelutahdin mukana heijastuvat helposti perheeseen.
Opiskeleva vanhempi saattaa alkaa pitämään itseään epäonnistuneena
vanhempana, mikä johtaa herkästi toisen syyttelyyn. Hän saattaa yrittää käyttää kaiken liikenevän vapaa-aikansa tentteihin lukemiseen sen
sijaan, että esimerkiksi söisi rauhassa ja rentoutuisi lapsen päiväunien
aikana.

Kirjoittaja
Anniina Rintala on 20-vuotias opiskelija ja pienen lapsen äiti. Hän on kirjoittanut aiemmin juttuja mm. Helsingin Sanomiin ja Yleisradioon sekä kirjoittanut Suomen Kuvalehden Megafoni-blogiin.
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Raskaudenehkäisy, gynekologinen
tutkimus, raskaudenkeskeytys
 Anneli Kivijärvi

Raskaudenehkäisy
- ehkäisyn aloittaminen nuorelle
Ehkäisyn aloittaminen nuorelle on otollinen tilaisuus vaikuttaa hänen terveyskäyttäytymiseensä, minäkuvaansa ja haluunsa huolehtia omasta terveydestään. Se on myös mainio tilaisuus puhua seksuaalisuudesta – ei vain
ehkäisystä ja seksitaudeista, vaan myös seksuaalisuuden mielihyvää ja elämäniloa tuottavasta puolesta.
Ennen ehkäisyn aloitusta selvitetään (useimmiten hoitaja) psykososiaalinen tilanne, tupakointi, alkoholinkäyttö, muut päihteet, mahdolliset sairaudet (etenkin aurallinen migreeni, syömishäiriöt, verisuonitukokset,
hyytymishäiriöt, epilepsia, diabetes, SLE); käytetyt lääkkeet (mm. epilepsialääkkeet ja jatkuva antibioottilääkitys ovat tärkeitä). Kartoitetaan suvussa esiintyvät riskitekijät kuten laskimotukokset, verenpainetauti, sydän- ja verisuonisairaudet.
Kysytään gynekologinen historia (kuukautisvuotojen säännöllisyys ja laatu, kivut, muut kuukautiskiertoon liittyvät vaivat) ja seksuaalikäyttäytyminen: yhdyntöjen alkamisikä, montako yhdyntäkumppania, ehkäisykeinot,
suojaamattomat yhdynnät, onko nuori kokenut väkivaltaa, painostusta tai
hyväksikäyttöä. Tässä yhteydessä voi luontevasti harrastaa seksuaalikasvatusta kertomalla mm. kondyloomasta ja HPV:stä (ihmisen papilloomavirus), klamydiasta, herpeksestä ja miten taudeilta voisi välttyä. Puhutaan
kondomista ja kysellään ajatuksia omasta kehosta, itsetyydytyksestä jne.
Ehkäisyn aloitus ei vaadi gynekologista tutkimusta, jos mitään gynekologisia ongelmia tai vaivoja naisella ei ole. Klamydia testataan virtsasta, jos
on ollut suojaamattomia yhdyntöjä. Lisäksi kehon paino punnitaan ja mitataan verenpaine.
Useimmissa kunnissa saa maksutta elämän ensimmäisen ehkäisyn – pillerit, renkaan tai laastarin- kolmen kuukauden ajaksi. Ensimmäinen seurantakäynti on noin puolen vuoden kuluttua ehkäisyn aloituksesta ja sekin tavallisesti hoitajan vastaanotolla julkisessa terveydenhuollossa.
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Eri ehkäisymenetelmät ja niiden sopivuus
eri tilanteissa
 Yhdistelmäpillerien hyödylliset ominaisuudet tekevät niistä ensisijaisen ehkäisymenetelmän naisille, jotka ovat nuoria (ei alaikärajaa) ja
synnyttämättömiä, joiden kuukautiset ovat joko epäsäännölliset, pitkät,
runsaat tai kivuliaat, jotka kärsivät kuukautiskiertoon liittyvistä vaivoista,
jotka kärsivät aknesta, rasvaisista hiuksista ja ihosta tai liiallisesta karvankasvusta tai joilla on taipumus saada munasarjakystia. Pillereillä voi ajoittaa kuukautisensa haluamallaan tavalla. Useimmat käyttävät niitä nykyisin
ns. 2-vaiheisesti (kaksi laattaa peräjälkeen, sitten 4-7päivän tauko jne.), jolloin kuukautisia tulee vuodessa 5-6 kertaa.
Yhdistelmäpillerit sisältävät sekä estrogeenia että progestiinia (keltarauhashormonia).Hormonimäärät ja niiden laatu vaihtelevat pillerimerkkien
mukaan. Yhdistelmäpillerit antavat hyvän suojan raskaudelta ja myös kohdunulkoiselta raskaudelta.
 Ehkäisyrenkaan ja ehkäisylaastarin vaikutustapa, teho ja käyttöaiheet ovat samat kuin yhdistelmäehkäisypillerillä ja vasta-aiheissa, eduissa
tai haitoissa ei ole isoja eroja.
Samoin kuin yhdistelmäpillerit ne sisältävät molemmat sekä estrogeenia
että progestiinia. Ne sopivat hyvin naiselle, joka ei halua tai jolla on vaikeuksia muistaa ottaa pilleri päivittäin.
Ehkäisyrengas on taipuisa ja läpinäkyvä emätinrengas, joka on halkaisijaltaan 5.4 cm ja poikittaisläpimitaltaan 4 mm. Ehkäisyrengas asetetaan
emättimeen kolmeksi viikoksi, jonka jälkeen ollaan yksi viikko ilman rengasta, asetetaan uusi kolmeksi viikoksi jne. Tyhjennysvuoto tulee taukoviikon aikana. Renkaita voi myös käyttää kaksi tai kolme peräkkäin ja sen
jälkeen vasta pitää 7päivän tauko.
Ehkäisylaastari on helppo ja yksinkertainen käyttää: laastari kiinnitetään
iholle kerran viikossa aina samana viikonpäivänä kolmen viikon ajan, jonka
jälkeen seuraa viikon laastariton jakso, jolloin tyhjennysvuoto tulee (laastarin käyttö aloitetaan kuukautisvuodon ensimmäisenä päivänä).
Yhdistelmähormoniehkäisyn (pilleri, laastari, rengas) tavallisimmat sivuvaikutukset ovat päänsärky, vuotohäiriöt ja mielialan vaihtelut. Merkkiä
vaihtamalla saadaan usein asia korjatuksi.
 Progestiiniehkäisy (sisältää pelkkää keltarauhashormonia) tulee kyseeseen, kunyhdistelmävalmisteelle on vasta-aiheita. Ns. minipillereitä
voivat käyttää mm. naiset, joiden verenpaine on koholla tai kohoaa yhdistelmäpillereiden käytön aikana jaklassista, aurallista migreeniä sairastavat
naiset. Ne sopivat myös imettävälle naiselle.
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Progestiinipillerien käytön aikana saattaa ilmetä vuotohäiriöitä eikä kuukutisvuotojen ajoittaminen haluamallaan tavalla onnistu.
 Ehkäisykapselit (implantit) sopivat kaikenikäisille naisille, jotka tarvitsevat pitkäaikaista (3-5 vuotta) ehkäisyä ja joilla ei ole progestiiniehkäisyn
vasta-aiheita. Lääkäri asentaa kapseliehkäisyn käsivarren ihon alle ja myös
poistaa sen puudutuksessa, kun aika on. Ehkäisykapseleiden yleisimpiä
haittavaikutuksia ovat erilaiset vuotohäiriöt (amenorrea eli kuukautiset
jäävät kokonaan pois, tiputteluvuodot), jotka useimmiten kuitenkin asettuvat ensimmäisen käyttövuoden aikana. Kapseleiden aikana alkanut raskaus on erittäin harvinainen.
 Injektiomuotoinen medroksiprogesteroniasetaatti annostellaan syvälle lihakseen 3 kuukauden välein. Se on vaihtoehtoinen pelkästään progestiinia sisältävä ehkäisymenetelmä niille naisille, joille estrogeeni on vasta-aiheinen tai aiheuttaa haittavaikutuksia. Injektioehkäisyn on todettu yli
kahden vuoden käytössä aiheuttavan osteoporoosiriskin lisääntymisen ja
sen käyttö Suomessa on hyvin vähäistä.
 Hormonikierukka on hyvä vaihtoehto synnyttäneelle naiselle, joka
haluaa kierukkaehkäisyä mutta jolla on runsaat kuukautisvuodot tai jonka
vuodot lisääntyvät kuparikierukan aikana.
Hormonikierukka vähentää kuukautisvuotoja ja joka kolmas nainen tulee
täysin vuodottomaksi. Tiputteluvuodot ja akne ovat sivuvaikutuksia, joista
monet ehkäisymenetelmän alkuvaiheessa kärsivät. Käytetään myös synnyttämättömille naisille ja itse asiassa aika yleisesti nykypäivänä. Hormonikierukan ehkäisyteho kestää 5 vuotta.
 Kuparikierukka on varma ja turvallinen ehkäisymenetelmä synnyttäneelle naiselle, jolla on vakiintunut parisuhde. Sen hankalin sivuvaikutus on
runsautuneet vuodot. Kuparikierukan ehkäisyteho kestää 5 vuotta. Kuparikierukkaa voivat käyttää myös synnyttämättömät naiset, mutta mitään
suojaa infektioilta se ei tarjoa.
 Kondomi on ainoa ehkäisin, joka suojaa hyvin tulehduksilta. Siksi sen
käyttöä suositellaan aina satunnaisissa ja myös uusissa suhteissa, vaikka
ehkäisy olisikin hoidettu myös muulla tavoin. Kondomia käytetään myös
suuseksin aikana. Halkaistuna kondomi soveltuu naisen genitaalien suojaksi.
Saatavilla on myös naisten kondomi, joka ehkäiseekin hyvin mutta on alun
perin suunniteltu infektioiden estäjäksi. Jos mies ei suostu tai voi jostakin
syystä käyttää kondomia, naisten kondomi on silloin naisen turva.
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Jälkiehkäisy
Jälkiehkäisyä tarvitaan, kun ehkäisy on jäänyt käyttämättä tai kun kondomi on rikkoutunut tai rullautunut pois päältä. Jälkiehkäisyyn voidaan
käyttää kuparikierukkaa, mikäli se muutoinkin tulisi naiselle kyseeseen tai
hormonaalista menetelmää. Kuparikierukka voidaan asettaa vielä 6 päivän
kuluttua suojaamattomasta yhdynnästä. Hormonaalinen jälkiehkäisy on
tehokkainta mahdollisimman pian otettuna ja se tulisi ottaa viimeistään 72
tunnin kuluessa suojaamattomasta yhdynnästä. Myöhemminkin sen teho
kuitenkin on parempi kuin ei mitään.
Vain levonorgestreelia sisältävä menetelmää suositellaan ensisijaiseksi jälkiehkäisymenetelmäksi; 1,5 mg levonorgestreelia (1tbl) otetaan niin pian
kuin mahdollista, viimeistään 72 tunnin kuluessa yhdynnästä. Myöhemmin
otettuna teho on epävarmempi. Raskaus alkaa 1.1 %:lla. Ei ole muita vasta-aiheita kuin raskaus. Haittavaikutuksena voi esiintyä pahoinvointia.
Ulipristaaliasetaatti (30mg) on uusin jälkiehkäisyvalmiste. Se on suun
kautta otettava jälkiehkäisyvalmiste, jota voi käyttää korkeintaan 120 tuntia (5 päivää) suojaamattoman yhdynnän tai ehkäisymenetelmän pettämisen jälkeen.

Gynekologinen tutkimus
Gynekologinen tutkimus on yleislääkärin tai gynekologin suorittama kliininen tutkimus naisen sukupuolielimien tilasta.
Tutkimus aloitetaan yleensä palpoimalla potilaan rinnat ja kainalot. Rintojen tutkimus onlääkärin hyvä tehdä vuosittain.
Sen jälkeen katsotaan ulkosynnyttimien iho ja muoto ja tila; sitten emättimen aukko, emättimen limakalvo ja kohdunnapukka eli portio. Valkovuodon laatu, väri ja määrä arvioidaan. Limakalvon ohenemat tai muut näkyvät muutokset kertovat lääkärille paljon sekä hormonaalisesta tilanteesta,
iästä tai mahdollisista tulehduksista.
Tarkkailemisen jälkeen suoritetaan ns. bimanuelli palpaatio, jossa lääkärillä
on emättimessä vasemman käden etu- ja keskisormi ja oikealla kädellä tunnustellaan vatsanpeitteiden päältä.
Kohdun aristus ja koko ja kiinteys kertovat, millaisesta tilanteesta on kyse.
Raskaus (>6 vko) löytyy, samoin kasvaimet kohdussa sekä kohdun sivuelimissä kuten munasarjoissa. Myös tulehdus voidaan tunnistaa tunnustelemalla mm. kivun esiintymisen takia.
Nykyaikaisista lääkäreistä useat liittävät tutkimukseensa myös kaikututkimuksen (ultraäänitutkimus), jolla löydöksiä alavatsalla voidaan varmistaa
ja tarkemmin tunnistaa.
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Gynekologista tutkimusta ei tarvitse tehdä neitsyelle. Se tehdään nykyisin
vasta useimmiten ensimmäisen kerran, kun yhdyntöjä on ollut parin kolmen vuoden ajan. Se ei siis ole mikään edellytys ehkäisyn tai yhdyntöjen
aloitukselle.
Gynekologisista näytteistä kohdunkaulan solututkimus eli PAPA tehdään
tavallisesti kolmen vuoden välein ja ensimmäinen näyte otetaan 20-25-vuotiaana. Klamydian tutkiminen on tärkeätä uusissa suhteissa, mutta se voidaan tutkia nykyisin virtsasta kaikkein varmimmin ja luotettavimmin.

Raskaudenkeskeytys
Suomessa on tehty koko 2000-luvun ajan noin 10 000 raskaudenkeskeytystä vuosittain. Suurin syy keskeytykseen on sosiaalinen (elämän olosuhteet,
johon lapsi nyt juuri ei sovi) ja naiset eivät ole mitään ehkäisyä käyttäneet
tai ovat olleet kondomiehkäisyllä. Eniten keskeytyksiä tehdään ikäryhmässä 20-24v; suurin erillinen ryhmä on vuoden sisällä synnyttäneet naiset.
Naisen epäillessä raskautta (ei-toivottua) on raskaustesti tehtävä viipymättä. Raskaudenkeskeytystä haluavalle potilaalle on lääkärin tai hoitajan
annettava ratkaisunsa pohjaksi asiallista tietoa, myös keskeytysmenetelmistä. Mahdollisen keskeytyksen paperiasiat sekä muut käytännön toimet
on hoidettava asiallisesti ja viivytyksettä, ja se tehdään lääkärin vastaanotolla. Lääkäri tekee kliinisen tutkimuksen ja toteaa raskauden keston;
myös tarvittavat näytteet otetaan. Keskeytyksen mahdollisesti aiheuttamia fyysisiä ja psyykkisiä haittoja pyritään nopealla toiminnalla ja keskustelulla estämään ennalta.
Raskaudenkeskeytystä haluava nainen tarvitsee lääkärinlausunnon AB1,
jos raskaus on kestänyt alle 12 viikkoa. Myöhemmin tarvitaan sen lisäksi
lausunto AB2 (selvitys elinoloista), kun keskeytyslupaa haetaan Valviralta.
Jos keskeytyslupaa haetaan sikiön sairauden tai vamman perusteella, käytetään lomaketta AB3.
Yhden lääkärin (=suorittajalääkäri) päätöksellä ilman mitään erillistä AB-lomaketta voidaan keskeytys suorittaa, kun raskaus on kestänyt alle 12 raskausviikkoa ja kun hakija on raskauden alkaessa joko alle 17-vuotias, täyttänyt 40 vuotta tai synnyttänyt neljä lasta.
Kahden lääkärin päätöksellä toteutetaan keskeytys, kun raskaus on kestänyt alle 12 raskausviikkoa ja kun lapsen synnyttäminen ja hoito olisivat
hakijalle huomattava rasitus tai raskaaksi saattamiseen liittyy rikos: väkisinmakaaminen, vapautta loukkaava haureus, nuoreen henkilöön kohdistuva haureus tai sukurutsa. Samoin, jos äidin ja/tai isän sairaus, häiriintynyt
sieluntoiminta tms. vakavasti rajoittaa heidän kykyään hoitaa lasta.
Raskauden kestoajasta riippumatta voidaan keskeytys suorittaa, jos raskauden jatkuminen tai lapsen synnyttäminen aiheuttaisi hakijan hengelle
tai terveydelle vaaran.
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Sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontaviraston (Valvira) päätöksellä
suoritetaan keskeytys niissä tapauksissa, kun lääkärin päätös on kielteinen
(lääkärin on ilmoitettava hakijalle mahdollisuudesta saattaa asia Valviran
harkittavaksi). Samoin Valviran luvalla suoritetaan sellainen keskeytys, jossa raskauden kesto on yli 12 raskausviikkoa mutta alle 20 raskausviikkoa ja
keskeytykseen on erityinen syy.
Valvira päättää myös silloin, kun on syytä otaksua, että lapsi olisi vajaamielinen tai että lapsi olisi tai hänelle kehittyisi vaikea sairaus tai ruumiinvika
tai kun raskauden kesto on < 24+0 raskausviikkoa ja luotettavalla tutkimuksella on todettu vaikea sikiön sairaus tai vamma.

Keskeyttämistavat
Raskaudenkeskeytystä hakevalle naiselle kerrotaan nykyisistä kahdesta mahdollisesta raskaudenkeskeyttämistavasta, kirurgisesta
(imukaavinta) ja lääkkeellisestä. Valtaosa keskeytyksistä tehdään
lääkkeellisesti.

Lääkkeellisen raskaudenkeskeytyksen
(raskauden kesto alle 10 viikkoa) kulku
Keskeytyssairaalan poliklinikkakäynnillä informoidaan keskeytysvaihtoehdoista.
Kaikukuvauksella (ultraäänitutkimus) varmistetaan kohdunsisäinen
raskaus ja sen kesto. Jos potilas haluaa lääkkeellisen keskeytyksen
eikä vasta-aiheita ole, annetaan mifepristoni-niminen lääke suun
kautta. Noin puolella potilaista alkaa verinen vuoto mutta hän voi
elää normaalisti ja käydä töissä toiseen käyntikertaan saakka. Toinen
käynti poliklinikalla tapahtuu parin vuorokauden kuluttua ensimmäisestä. Misoprostoli-niminen lääke annostellaan joko emättimen tai
suun kautta raskauden kestosta riippuen. Suurin osa abortoi 3–4
tunnin seuranta-aikana. Kipulääkitystä annetaan tarpeen mukaan.
Vuoto kestää keskimäärin kaksi viikkoa mutta ei ole harvinaista, jos
vuotaa pitempäänkin.
Sairauslomaa kirjoitetaan 1-3 päiväksi tarpeen mukaan. Ehkäisypillerit, renkaan tai laastarin voi aloittaa jälkimmäistä lääkkeen antoa
seuraavana päivänä.
Yli 10 viikon raskaudenkeskeytystä seurataan sairaalassa.
Komplikaatioita lääkkeellisestä keskeytyksestä tulee noin 10 prosentille; vuoto jatkuu ja keskeytys todetaan epätäydelliseksi ja niissä
tapauksissa joudutaan suorittamaan kohdun tyhjennys ja kaavinta
nukutuksessa.
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Jälkitarkastus ei ole välttämätön, jos tulehdusoireita tai epätavallista vuotoa ei ole. Raskaustesti toimenpiteestä viimeistään kuukauden kuluttua on tärkeä, jolla varmistetaan raskauden päättyminen.

Kirjoittaja
Anneli Kivijärvi on LKT, naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri ja kliininen seksologi (NACS). Hän toimii Turun kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa vastaavana lääkärinä ja opettaa Turun yliopistossa. Hän luennoi,
opettaa ja kirjoittaa seksuaalisuudesta, seksistä ja ehkäisykysymyksistä.
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Oma keho arveluttaa
 Saara Karjalainen

Biologia mieltä askarruttava asia
Kehossa tapahtuu muutoksia murrosiässä. Murrosiän fyysiset muutokset
ovat pääasiassa tapahtuneet 15–20 ikävuoden aikana ja nuori opettelee
sopeutumaan elämään muuttuneen kehonsa kanssa. Nuoruusvaiheessa
kuitenkin tärkeä kehitystehtävä on itsetunnon rakentuminen, mihin oma
kehonkuva voi vaikuttaa. Nuorena kehossa tapahtuvat muutokset voivat
tuntua vierailta, kuten tyttöjen rasvakudoksen lisääntyminen 15 prosentista 25 prosenttiin. Muutokset ovat kontrolloimattomia, mikä aiheuttaa
hämmennystä ja vaikuttaa itsetuntoon tytöillä esimerkiksi kuukautiset,
isot tai liian pienet rinnat ja rasvakudoksen määrä. Pojilla hämmennystä
taas voi aiheuttaa nopea painon suureneminen lihasmassan ja pituuden
lisääntyessä. Lapsen mitoissa oleva poika voi ahdistua, koska pelkää, että
ei kasva mieheksi niin kuin ikätoverit. Yksilöllisiä eroja on paljon ja usein
nuori vertaa itseään ikätovereihin.
Painoindeksitaulukot eivät sovi kasvavalle nuorelle, koska ne mittaavat aikuisuuden saavutetun painon ihannetta. Nuorena saavutetaan biologinen
normaalipaino, joka on yksilöllinen, geneettisesti määräytyvä paino. Biologista normaalipainoa ei voida ”ohjelmoida” uudelleen. Elimistö pyrkiikin
pysymään biologisessa painossa eli hyvinvointipainossa, kun ei laihduteta
tai ahmita ruokaa vaan syödään ja liikutaan sopivassa suhteessa. Urheilu
vaikuttaa kehonkoostumukseen ja siksi ihannepainotaulukot eivät määritä
hyvinvointipainoa.
Alle 20-vuotiailla nuorilla biologisen painon pystytään määrittämään kasvukäyrän avulla. Poikien kasvu jatkuu pidempään kuin tytöillä. Kasvukauden voidaan määrittää luustoiästä. Tytöt peruskoulun päättymisen jälkeen
voivat olla aikuispituudessaan mutta kehossa tapahtuu vielä muutoksia.

Kehonkoostumuksen muokkaaminen
Ylipainoisia tyttöjä laitetaan todennäköisemmin laihduttamaan kuin samanikäisiä poikia. Tytöt kiinnittävät myös huomiota ylipainoonsa. Pojat eivät
välttämättä ole halukkaita muuttamaan painoa. Ahdistuneisuus ja ylipainoisuus ovat yksilöllisiä laihduttamiseen yhteydessä olevia tekijöitä. Jos liikunnan avulla pyritään parempaan ulkonäköön ja painon pudottamiseen,
nämä ovat ulkoisia tavoitteita, kun taas sisäiset tavoitteet liittyvät esimerkiksi hyvänoloon tai onnistumiseen.
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Liikunta tuo mukanaan monia etuja nuorelle fyysisesti niin kuin henkisestikin. Nuorelle aktiivinen urheilu tuo esimerkiksi minäpystyvyyden tunteen
ja hyvän itsetunnon. Aktiivisella liikuntaharrastuksella voi olla myös haittapuoli kuten fyysinen ja psyykkinen stressi. Lajiin voi kuulua laihuuden tai lihaksikkuuden tavoittelu. Liiallinen laihuuden tavoittelu ja itsensä tarkkailu
lajin puitteissa lisää riskiä syömishäiriöajatteluun.

Kehonkuva ja itsetunto
Tytöt ovat yleisemmin tyytymättömiä omaan kehoonsa kuin pojat, vaikka myös tyytymättömyys on lisääntynyt poikien keskuudessa. Tytöillä on
mielikuva siitä, että hoikkuus on osa parempaa elämää ja hän saa osakseen
enemmän ihailua ollessaan laihempi. Alhainen itsetunto, tunne heikosta
itsehallinnasta, ahdistuneisuus ja ylipaino ovat yhteydessä laihdutusyrityksiin. Oman ihannekuvan saavuttamisen odotetaan auttavan onnistumaan
myös muilla elämänalueilla.
Mannerheimin lastensuojeluliiton 15–18-vuotiaiden itsetuntoa ja ruumiinkuvaa selvittävä tutkimus osoitti, että nuoren sisäistäessä vahvan median
luoman kauneusihanteen nuori on tyytymättömämpi omaan kehoonsa.
Tutkimus toteutettiin 2012. Kyselyyn vastasi 4300 tyttöä. Nuoret peilasivat
omaa kuvaansa omaikäistensä hyväksynnän ja vanhempien mielipiteiden
kautta. Mannerheimin lastenliiton kyselyyn vastanneista 73 % oli tyytymättömiä omaan kehoonsa. Tytöistä 90 % toivoi, että olisi laihempi. Poikien
tyytymättömyyttä omaan kehoon on kahdenlaista: osa pojista haluaa lihaksikkaamman kehon ja osa taas haluaa olla laihempia. Poikien kohdalla
on kuitenkin vähemmän tutkimustietoa heidän tavoista vaikuttaa ruokailujen kautta kehoonsa.
Tyytymättömyys omaan kehoon nuorilla aiheuttaa riskin syömishäiriökäyttäytymiseen kuten ahmintaan, paastoamiseen, oksenteluun tai liialliseen liikuntaan. Syömishäiriökäyttäytyminen pitää yllä tyytymättömyyttä
omaan kehoon varsinkin, kun tunnetaan syyllisyyttä, ahdistusta ja kontrollin menettämisen tunnetta, kun syödään. Syömishäiriöt ovat yleisempiä
tyttöjen keskuudessa mutta 10 % sairastuneista on poikia. Heidän oireensa
on yleensä samanlaisia kuin tytöillä. Pojilla sairauden puhkeamiseen liittyy
usein urheilun lisääntyminen ja sitten he alkavat vähentämään syömisiään
lihomisenpelossa. Miehille ja pojille annetaan myös jatkuvasti lisää vaatimuksia ulkonäön ja mieheyden suhteen. Terveydenhuollossa ei kiinnitetä
niin helposti huomiota poikien oireisiin, koska syömishäiriön ajatellaan olevan tyttöjen sairaus.
Syömishäiriöön sairastunut tyttö voi pitää hyvänä asiana kuukautisten loppumista, koska itseään voi pitää vielä lapsena. Kehoa pyritään kotroilloimaan liikunnan ja syömisten avulla, vaikka kehossa tapahtuvat muutokset
kuuluvat osaksi normaalia kehitystä.
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Media ja kehonkuva
Kehon kautta pyritään vaikuttamaan ympäröimään maailmaan. Länsimaisessa kulttuurissa kehonkuva vaikuttaa yksilön itsearvostukseen. Paino on
paljon esillä mediassa. Kauneusihanteena mediassa ovat hoikkuus ja miehillä lihaksikkuus.
Ihannekuvat voivat aiheuttaa paineita nuorille ja vaikuttavat nuorten itsearvostukseen. Omien haavekuvien toteuttamiseen voidaan käyttää keinoja, jotka ovat riski terveydelle. Nuorten kypsyessä sekä emotionaalisesti
ja fyysisesti, he tunnistavat samaa sukupuolta olevan sterotypian. Tyttöjen
kohdalla tämä stereotypia korostaa fyysistä vetovoimaa ja johon laihuus
kuuluu osaksi. Kun ulkonäkö aiheutuu ongelmaksi, sillä on vaikutusta sekä
psyykkiseen, sosiaaliseen että fyysiseen hyvinvointiin.
Sosiaalinen tuki vaikuttaa tytöillä siihen, miten he kokevat kehonsa. Pojilla
ei taas ole nähtävillä suoraa yhteyttä sosiaalisen tuen ja heidän kehonkuvan
hyväksymisen välillä. On tärkeää, että nuoret saavat palautetta kyvyistään
ja muista ominaisuuksistaan eivätkä pelkästään ulkonäöstään. Fyysiset
ominaisuudet kuitenkin ovat geneettisiä ja nuori oppii saa onnistumisen
tunteita, kun heitä kehutaan sosiaalisista ja psyykkisistä ominaisuuksista.

Koulun ja kodin vaikutus kehokuvaan
Ravitsemusterapeutin työssäni olen huomannut erityisesti tyttöjen kohdalla, miten tärkeää on, että nuorelle puhutaan kehokoostumuksesta
neutraalin sävyyn. Nuorelle ei huomauteta painosta esimerkiksi käskemällä tarkkailemaan painoa tai katsomaan tarkemmin, miten syödään. Paino
ja syöminen ovat varsinkin nuorelle asia, joka on osa itsetuntoa ja tapa
vaikuttaa asioihin. Kehonkoostumukseen ja painoon ottavat kantaa niin
lähipiiri kuin myös yhteiskunta.
Terveydenhoitajat ja opettajat vaikuttavat paljon kehittyvän nuoren itsetuntoon. Terveystarkastuksissa esimerkiksi voidaan ottaa esille nuoren
paino. Nuoren painon puheeksi ottaminen on herkkä alue. Nuorelle painosta huomauttaminen voi aiheuttaa kolauksen itsetunnolle. Ammattilaisen sanomana asioilla voi olla suuri painoarvo ja nuori voi alkaa karsimaan
liiallisesti syömisiään.
Vanhemmat voivat olla useasti laihdutuskuureilla ja kommentoida omaa
kehoaan negatiivisesti. Nuoret peilaavat omaa suhteutumistaan kehoonsa
kotoa saadun mallin kautta. Olisi tärkeää, että nuorta lähellä olevat ihmiset välttäisivät oman vartalon mitätöimistä ja laihdutuspuheita.
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”Olin jo aikaisemmin pituuteni puolesta saanut kommentteja isosta
koostani, mutta painon noustua tunsin itseni jättiläiseksi, vaikka olin
edelleen normaalipainoinen. Käytin kymmenen numeroa suurempia
vaatteita kuin muut tytöt. Tilannetta ei auttanut se, että sain kuulla
kysymyksiä siitä, miten olen lihonut niin valtavasti yhtäkkiä. Lisäksi tuntui, että joku oli jatkuvasti kiinnostunut rinnoistani joko kommentoiden
tai kosketellen.”
Anniina Rintala
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Pieni sisältä, iso ulkoa
 Anniina Rintala

Johdanto
Anoreksia on masentava ja raskas aihe erityisesti ulkopuoliselle, koska
siinä ei näyttäisi olevan järkeä, mutta seuraukset ovat selvästi nähtävillä jopa tuntemattomille. Oireet vievätkin huomion niihin johtaneilta syiltä – kaikki tuntevat taudinkuvan, mutta eivät välttämättä sitä,
mistä tauti alkoi. Koen, että minun oli lähes välttämätöntä käydä läpi
jonkinlainen kriisi, löytää jokin tapa purkaa omaa pahaa oloani ja yksinäisyyttä. Kehoni oli se kanava.
Vanhempani erosivat, kun olin kaksitoistavuotias. Eroon ei liittynyt riitelyä, alkoholia tai mitään muutakaan ilmiselvää selitystä. Joskus huomasin olevani isossa talossa yötä yksin kotona ilman, että kukaan oli
kertonut siitä. Tuntui, ettei ympärillä ollut paikalla ketään, kehen voisin
purkaa vihaani ja turhautumistani. Olin teini-iän kynnyksellä ja olisin halunnut olla vielä lapsi, sillä silloin perheemme oli vielä ehjä. Kuusivuotta
nuoremmasta pikkusiskostani pidettiin enemmän huolta. Hän ei ilmiselvästi vielä hallinnut käytännön asioita kuten ruoan laittoa, joten hänelle
ei voinut vielä antaa juurikaan vastuuta itsestään.
Nyt jälkikäteen ymmärrän, että vanhempani olivat sekaisin omassa elämässään, eivätkä he pystyneet olemaan läsnä. He märehtivät omia ongelmiaan, enkä halunnut vaivata heitä omillani. Kun puhtaat vaatteet
loppuivat, opettelin käyttämään pyykinpesukonetta. Siivosin, koska
kavereiden kotona oli puhtaampaa. En luottanut vanhempiini käytännönasioissa.
Aina silloin tällöin julkisuudessa syytetään muodissa olevaa naisihannetta ja laihuuden ihannointia syinä syömishäiriöihin. Tämä ei ole sellainen tarina.

Pieni sisältä, iso ulkoa
Syömishäiriöni alkoi noin kolmentoista vuoden paikkeilla. Olin aina ollut pitkä ja hoikka, kun sitten yhtäkkiä puolessa vuodessa painoni nousi
roimasti tuoden naiselliset muodot osaksi kehoani. Olin jo aikaisemmin
pituuteni puolesta saanut kommentteja isosta koostani, mutta painon
noustua tunsin itseni jättiläiseksi, vaikka olin edelleen normaalipainoinen. Käytin kymmenen numeroa suurempia vaatteita kuin muut tytöt.
Tilannetta ei auttanut se, että sain kuulla kysymyksiä siitä, miten olen
lihonut niin valtavasti yhtäkkiä. Lisäksi tuntui, että joku oli jatkuvasti
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kiinnostunut rinnoistani joko kommentoiden tai kosketellen. Tälläistä
tapahtui myös aikuisten taholta.
Laihduttuani nautin epäseksuaalisesta kehostani. Näytin ulkopuolisen
silmin varmasti pelottavan epäterveeltä ja luisevalta. Pystyin jopa käyttämään joitakin lastenvaatteita. Niinpä minut jätettiin rauhaan. Tunsin
itseni puhtaaksi ja jollakin tapaa paremmaksi. Vihdoinkin ihmiset keskittyisivät minut tavatessaan kehoani oleellisempiin asioihin: ajatuksiini
ja mieleeni. Niin ajattelin tuolloin.
Äitini kysyi, miksi oikeastaan haluan olla laiha. Vastasin, että olen niin
kovin pieni sisältä, mutta sitä ei ymmärrä katsoessa vahvaa ja aurinkoista vartaloa. Niinpä on parempi olla pieni ja laiha, jotta muut tajuaisivat
minun olevan sellainen. Myöhemmin ymmärsin, että tämä oli ikään kuin
avunhuuto. Ehkä kuvittelin, ettei minulla ole oikeutta saada huomiota
ilman ”oikeaa” ongelmaa.
Syöminen oli minulle kuolemanvakava asia. Isäni piti kantaa kaupasta
juuri tietyt elintarvikkeet, muuten jätin syömisen väliin. Vain puuro, vähäkalorinen mansikkakeitto ja kalkkunanakit kelpasivat. Jos olin syönyt
jotakin ns. väärää, työnsin hiusharjanpään kurkkuuni, jotta sain oksennettua ruuan ulos. Ellen olisi tehnyt niin, olisin kärsinyt likaisesta olosta,
joka vaivasi, kun sisälläni oli jotakin turmelevaa kuten rasvaista piirakkaa.
Joskus kuitenkin saatoin syödä herkkuja, jos tilanne niin vaati. Toisaalta kerran ollessani ystäväni luona piilotin kakunpalan heidän sohvansa
alle, jottei minun tarvitsisi syödä sitä. Kesätyöpaikassani ihmeteltiin,
kun en koskaan syönyt mitään. Koulussa taas kukaan ei huomannut
syömättömyyttäni, sillä koululounaan väliinjättäminen oli niin yleistä.
Minua ahdisti, jos en päässyt joka päivä liikkumaan hikisesti. Vaikka
yhtenäkin päivänä pakkasta oli yli kaksikymmentäviisi astetta, lähdin
silti seitsemän kilometrin juoksulenkille. Seurauksena oli tietysti keuhkokuume. Täytin vatsaani vedellä, jotten tuntisi nälkää. Toisinaan yritin
käydä väkisin pöntöllä, jotta saisin kehostani kaiken ylimääräisen pois.
Nääntymys ja paha olo suuntautuivat myös ulospäin. Olin jatkuvasti kiukkuinen. Eräänä päivänä äitini kertoi, että pikkusiskoni oli tullut
tyytyväisenä ilmoittamaan hänelle, että ”tänään isosisko ei huutanut
mulle kertaakaan”.

Kipupisteistä puhuminen
Jostakin syystä aloimme käydä äitini kanssa yhdessä kävelyillä. Se avasi
lukkoja väliltämme, minkä jälkeen lähennyimme uudestaan, jopa niin,
että asuttunani kolme vuotta isäni kanssa, halusin muuttaa äidin luokse. Tuntui, kuin olisin käynyt pikakelaukselle läpi erossamme vietetyt
neljä vuotta. Vaikutin hiekkalaatikkoikäiseltä ollessani niin kiinni äidissäni. Halusin hänet jopa mukaan yhdeksännen luokan luokkaretkelle.
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En tiedä, kuka lopulta käräytti minut terveydenhoitajalle, joka passitti
minut terapiaan. En olisi halunnut mennä, eihän minulla ollut mielestäni
mitään sanottavaa. Jo pienenä lapsena en pukahtanut mitään mieltäni
askarruttavista asioista. Ajattelin, että vanhempani eivät pysty minua
auttamaan, vaikka heille huolistani kertoisinkin.  
Elämä oli tuntunut kaoottiselta perheen hajauduttua erilleen – hain syömisen kontrolloimisella hallinnantunnetta. Tunsin myös tiedostamattani suurta vihaa äitiäni kohtaan. Äitini muutti omaan asuntoonsa ja minä
ja siskoni jäimme isäni luokse asumaan. Siskoni vaati äidin huomiota
osakseen ja vietti enemmän aikaa hänen luonaan. Minä puolestani toivoin, etten näkisi äitiä enää. Niin vihainen olin hänelle. Koin, että äitini
oli hylännyt muun perheen. Siihen vaikutti myös se, että hänellä oli uusi
kumppani. Myöhemmin äitini myönsi, että hän niin uupunut, että toivoi
osittain pääsevänsä eroon raskaasta arjesta.
Isäni oli aina urheillut paljon. Hän ei ollut mikään kulinaristi, vaan teki
proteiinijauhepirtelöitä ja valmisruokaa. Asuessani isäni kanssa omaksuin voimakkaammin hänen arvonsa kuin äidin ja toisaalta niin myös
tietoisesti halusinkin olevan. Ehkä jollain tapaa pelkäsin, ettei isäni arvostaisi minua pyöreämpänä. Toisaalta tähän vaikutti myös se, että isäni silloinen naisystävä oli alipainoinen ja vertasin itseäni häneen. Isäni
naisystävä ahdisti minua muutenkin niin paljon, että näin hänestä painajaisia. Hänen mielenterveytensä ei ollut tasapainossa. Hän halusi puhua kanssani masennuksestaan, itsemurha-aikeistaan ja ex-puolisonsa
pahoinpitelystä ja pyysi minua olemaan kertomatta kenellekään. Hänen
mukaansa 13-vuotias ei kypsyydeltään juurikaan eronnut aikuisesta. Yritin niin pitkään, kunnes painajaiseni alkoivat.

Kohti valoa
Terapiassa tapasin vihdoin jonkun, joka oli kiinnostunut asioistani ja
aidosti kuunteli. Olisin kuitenkin toivonut terapiakäyntejä useammin,
sillä kolme viikkoa tuntui välillä todella pitkältä ajalta. Olisin halunnut
hoitaa punnitukseni myös nuorisopsykiatrianpoliklinikalla, jossa kävin
terapiassa. Sen sijaan ne hoiti kouluterveydenhoitaja. Punnitukset tuntuivat inhottavilta siksi, että kouluterveydenhoitaja tivasi asioita, joista
olin jo kertonut terapeutille. Tuntui raskaalta yrittää itse antaa jonkinlainen tiivistys asioistani.
Terapian ohella aloitin astangajoogan. Itselleni jooga oli valtava harppaus poispäin mustavalkoisesta suoriutumisajattelusta. Kerran joogamatolla maatessani tunsin, kuinka kohosin itseni yläpuolella tarkastelemaan itseäni. Katselin riutunutta kehoani kyynelten kihotessa silmiini ja
ymmärsin, että alhaalla makaava luinen tyttö tarvitsee ennen kaikkea
hellyyttä ja halauksia. Astangajoogan vaativuus herätti kuitenkin närää
terveydenhoitajassa, jonka mielestä minun olisi tullut enimmäkseen
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olla aloillani, jotta en laihtuisi enää yhtään enempää. Olen kuitenkin sitä
mieltä, että fanaattisen urheilijan siirtyminen sohvannurkkaan ei toimi.
Tärkeämpää on oppia liikkumaan kohtuudella.
Syömishäiriöisen täytyy oppia kohtuutta myös syömisessä. Kalorienlaskemiseen auttoi eniten se, että keskityin ruuan makuun ja herkullisuuteen. Valitsin syötäväksi suosikkiruokiani ja otin jopa kouluun mukaan itse tehdyn pasta-annoksen, jos päivän ruoka ei sattunut olemaan
herkkuani. Näin sain syömiseen positiivisen latauksen tekemällä siitä
mahdollisimman nautinnollista. Minulle oli myös tärkeää, että syömishetkeen oli tarpeeksi aikaa ja että sen sai hoitaa rauhassa. Pieni vatsalaukku tulee todella kipeäksi hotkimisesta, ja kiire tuo ylimääräistä
stressiä tilanteeseen. Toisinaan halusin myös syödä mahdollisimman
pitkään yhtä ateriaa vain siitä syystä, että olin niin onnellinen edessäni
olevasta herkullisesta ateriasta kaiken kituuttamisen jälkeen.
Pitkinä koulupäivinä saatoin olla hyvinkin nuutunut, sillä välipalaan ei
välttämättä kaksoistuntien vuoksi ollut aikaa. Olisi hyvä, jos syömishäiriöstä toipuva saisi syödä rauhassa koulupäivän aikana välipalan. En
tuolloin kehdannut pyytää erikoiskohtelua, mutta se olisi ollut tarpeen
jaksamiseni kannalta. Syömiseen minulle ei juurikaan itse asiassa annettu neuvoja. Luin Syömishäiriöliiton keskustelupalstalta kertomuksia
siitä, millaisia annoksia laitoshoidossa olevat syömishäiriöiset söivät ja
koitin ottaa niistä mallia. Syömisen aikatauluttamisesta oli myös suuri
apu, sillä olin hukannut taidon tunnistaa nälän. Vähitellen aikataulutettu syöminen jäi pois ja aloin huomata, milloin kannattaa syödä.

Kukkaan puhkeaminen
Terapiani kesti vuoden verran ja päättyi kun olin 15-vuotias. Diagnoosin kohdalla luki ”anorexia nervosa” ja ”keskivaikea masennus”. Tuntui
hienolta, että en vain ollut möykky täynnä ikäviä ajatuksia ja epäonnistumisia, vaan että kaikelle kokemalleni löytyi nimikin. Myös äitisuhteeni
analysointi paperilla tuntui ihanan selkeältä. Minut oli kuultu.
16-vuotiaana matkustin Helsinkiin ydinvoiman vastaiseen mielenosoitukseen, jossa tapasin ensimmäisen oikean poikaystäväni. Tuntui kuin
myrsky sisälläni olisi laantunut, joku ymmärsi minua. Minun ei tarvinnut
tarvitse enää ”taistella” yksin ajatuksieni puolesta: hän joogasi, oli kasvissyöjä ja osoitti mieltään asioista, joille kotonani hymisteltiin. Hän näki
minut ihanana, rakastettavan ja kauniina. Hänelle en ollut liian herkkä,
enkä liian vaativa. Syöminenkin tuntui helpommalta yhdessä, varsinkin
kun hänen asenteensa ruokaan oli niin päinvastainen kuin omani tuolloin: paljon herkkuja ja hyvää ruokaa, kaloreista viis.
Kun syömishäiriöni oli pahimmillaan, ei minulla ollut seksiä missään
muodossa. Fyysiset halut katosivat kilojen kanssa, ja kuukautiseni taukosivat vuoden ajaksi. Tunsin itseni paremmaksi ihmiseksi, koska olin
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ennen sairautta potenut syyllisyyttä itsetyydytyksestä. Olin ajatellut,
ettei kukaan kunnon nainen ei tekisi sellaista.
Rakastelu ja fyysinen läheisyys avasivat silmäni uudella tavalla – ymmärsin, miten suuri merkitys hellällä ja rakastavalla kosketuksella on
minäkuvalle. Tuntui ihanalta, että joku halusi minut niin lähelle kuin
vain mahdollista. Aikaisemmin olin kokenut, että minua oli kosketeltu
tahtomattani ja ajatuksistani välittämättä. Sen sijaan poikaystävälleni
ajatukseni, mielipiteeni ja hyvinvointini olivat tärkeitä. Siksi hänen kosketuksensa rinnoillani, jotka aikaisemmin olin halunnut kadottaa, tuntui pelkästään hyvältä ja oikealta.  

Jälkiviisautta
Minusta on erikoista, että koulussa käsitellään hyvin suppeasti seksuaalisuutta ja kehollisuutta. Ehkäisyä, sukupuolitauteja ja ihmisen anatomiaa kyllä tentataan tarkasti, mutta mihin psyykkinen ulottuvuus
on jäänyt. Laitos, joka on täynnä vain murrosikäisiä, jättää usein tuon
puolen kokonaan varjoon. Esimerkiksi liikuntatuntien yhteydessä olisi
luontevaa käsitellä oppilaiden omia tuntemuksia. Asiaa voisi lähestyä
sitä kautta, miltä heistä tuntuu olla omassa kehossaan. Mistä he siinä
pitävät ja mistä eivät? Tuntevatko he jostakin kehoon liittyvästä syyllisyyttä? Siten myös liikuntatunteihin saisi inhimillisemmän ulottuvuuden. Lisäksi liikunnanopettaja on usein se, joka opettajista ensimmäisenä muutenkin huomaa syömishäiriön.
Syömishäiriön uskotaan liittyvän voimakkaasti seksualisoituneeseen
mainontaan ja photoshopattuhin kuviin, joita tulvii joka puolelta. Ne
varmasti lisäävät ulkonäköpaineita, enkä vähättele niiden merkitystä. Omalla kohdallani enemmän merkitystä oli vanhemman asenteella
omaa vartaloaan kohtaan ja sillä, miten paljon lapsi tai nuori viettää aikaa tasapainoisessa aikuisseurassa. On tärkeää, että koti on lapselle ja
nuorelle sellainen paikka, että siellä tuntee olevansa aina arvokas ja rakastettu, tapahtuipa koulussa tai muualla ympärillä lähes mitä tahansa.
Riittää usein, että vanhempi on kiinnostunut lapsensa elämästä ja viettää aikaa tämän kanssa. Kaikki ei toki ole vain vanhemmista kiinni, mutta osoittamalla välittämistä ja arvostusta nuorta kohtaan he ikään kuin
kompensoivat nuorelle mahdollisesti sattuneita ikäviä kokemuksia.

Kirjoittaja
Anniina Rintala on esitelty aiemmin kohdassa Nuori vanhemmuus.
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”Henkisesti ystävät auttoivat erossa
eniten.”

Nuorten aikuisten eron käsittely ystävien tukemana
 Elisa Heimonen

Nuorten aikuisten ero
Jokainen merkityksellisestä suhteesta eronnut tietää, kuinka tuskaisalta
eron jälkeinen aika tuntuu. Osa ihmisistä kokee eron jopa niin voimakkaasti, ettei omalla elämällä tunnu eron jälkeen olevan merkitystä, eikä mikään
kiinnosta. Ero voi myös aiheuttaa ahdistusta, josta ei tunnu pääsevän
eroon millään. Vaikka eroa ei haluaisi ajatella, ei ihminen pysty keskittymään mihinkään muuhun. Samalla ajatukset harhailevat, eikä jäsentyneen
kuvan koostaminen omasta tilanteesta tunnu onnistuvan.
Eron jälkeen ihminen helposti toivoo uuden elämänvaiheen alkavan heti
eropäätöksen jälkeen. Elämän toivotaan kirkastuvan ja parantuvan, kun
entisestä suhteesta on päästy eroon. Valitettavasti erosta ylipääseminen
ei kuitenkaan todellisuudessa ole näin helppoa. Omien tunteiden ja ajatusten käsittely olisi erittäin tärkeää, jotta todellinen eteenpäin siirtyminen
mahdollistuisi. Muuten yksilö jää helposti jumiin tilaan, jossa ei ole enää entisessä suhteessaan, mutta ei ole kunnolla irtautunutkaan siitä. Tässä eron
käsittelyssä eronneen lähipiirin tarjoamalla tuella on tärkeä rooli.
Kun eroava pari muodostuu nuorista aikuisista, voi lähipiiri suhtautua tilanteeseen välinpitämättömästi ja vähätellen. Nuorten aikuisten elämään
nähdään kuuluvaksi suhteiden kariutuminen ja uusien solmiminen. Tästä
syystä heidän suhteisiinsa ei aina suhtauduta samalla vakavuudella kuin
hiukan vanhempien suhteisiin. Erotilanteissa lähipiirin ja eronneen pariskunnan huoli kohdistuu usein lähinnä eron keskelle joutuviin lapsiin (Hokkanen, s.119), eikä eronneiden jaksamisesta pidetä huolta. Nuorten lapsettomien aikuisten suhteiden kariutumisen aikaansaamaan tuen tarpeeseen
ei tästä syystä aina kiinnitetä tarpeeksi huomiota, eikä sitä osata tarjota.
Kuitenkin jo lyhyt suhde voi muodostua yksilölle merkitykselliseksi, jolloin
erosta toipumiseen tarvitaan tukea.
Tuen tarjoamisen vaikeus johtuu osittain siitä, että itsenäisen elämän
aloittaneiden koetaan kykenevän pärjäävän omillaan. Toisaalta kyseessä
on myös ymmärtämättömyys siitä, millaista tukea nämä nuoret aikuiset
kaipaavat ja missä tilanteissa sitä voi heille antaa. Tässä artikkelissa käsitellään erilaisia tuen muotoja, joita nuoret aikuiset kaipaavat ystäviltään
oman eronsa jälkeen. Aluksi kuitenkin paneudutaan siihen, millaisesta elämänmuutoksesta erossa on kyse ja kuinka suuri merkitys sosiaalisilla suhteilla on eron käsittelyssä.
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Eroaminen – kriisi vai uusi elämäntilanne?
Ero voidaan nähdä joko uutena elämäntilanteena tai suurena kriisinä. Yksilön kokemukset ja näkemykset vaikuttavat suuresti siihen, kuinka rankkana tämä kokee oman eronsa. Jokaisen eron voidaan kuitenkin nähdä olevan pieni kriisi siihen osallisille. Kriisillä tarkoitetaan tilannetta, jossa yksilö
kohtaa suuren muutoksen elämässään (Saari ym. 2009, s.9). Ero kuuluu
ehdottomasti tällaisiin tilanteisiin (Saari ym. 2009, s.10), sillä eron seurauksena koko yksilön elämän saattaa mennä uusiksi. Ero ei siis ole vain uusi
elämäntilanne, vaan kriisi, joka johtaa uuteen elämäntilanteeseen. Tästä
syystä eron vaikutusta yksilöön ei saisi vähätellä, vaan siihen tulisi suhtautua sen vaatimalla vakavuudella.
Ihmiset mieltävät eron yhdeksi elämänsä vaikeimmista asioista (Heiskanen 1995, s.30). Toisille eroaminen on kuitenkin suurempi kriisi kuin toisille. Usein eroa tahtonut pääsee helpommalla kuin yllättäen jätetty. Jättäjä
on voinut käsitellä eroa jo ennen sen varsinaista tapahtumista ja työstää
siihen liittyviä tunteitaan. Jätetylle ero saattaa sen sijaan tulla suurenakin
yllätyksenä. Vaikka eroonsa voi useimmiten jollakin tasolla valmistautua
etukäteen (Saari ym. 2009, s.10), ei kumppanista aina voi nähdä vihjeitä
erohalusta. Tällöin tunteitaan joutuu käsittelemään samalla kun merkityksellinen osa elämää on mennyt uusiksi. Jätetty voi myös olla tilanteessa,
jossa olisi halunnut jatkaa suhdetta, vaikka olisi tietoinen suhteen ongelmista. Toisaalta erotilanne voi olla hyvin rankka myös jättäjälle, sillä tämä
joutuu kohtaamaan muun muassa syyllisyyttä. Koska jättäjällä ja jätetyllä
on hyvin erilaiset lähtökohdat eron käsittelylle, eroaa heidän ystäviltään
kaipaama tuki toisistaan.
Useat eronneet kokevat yksinäisyyttä ja surua huolimatta siitä, kumpi parisuhteen osapuolista lopullisen eropäätöksen teki (Väestöliitto). Lisäksi
ihmiset ovat aina yksilöitä ja jokainen käsittelee asioita eri tavoin. Tästä
syystä samat tuen muodot voivat olla tarpeen sekä jätetyille että jättäjille. Tärkeintä on tiedostaa, että kumpikin osapuoli tarvitsee tukea omilta
ystäviltään eron käsittelyssä. Enemmän kuin eropäätöksen tekijästä, riippuu tuen tarve siitä, kuinka yksilö kokee eron ja miten tämä reagoi siihen.
Raskaassa erossa tuen tarve on suuri niin jättäjällä kuin jätetyllä, kun taas
ystävinä erotessa tuen tarve on huomattavasti pienempi kummallakin osapuolella.
Kriisin kohtaamisessa sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys. Kriiseistä selviytyäkseen yksilö tarvitsee ulkopuolisten henkilöiden apua ja tukea (Heiskanen 1995, s.17) ja tukiverkot ovatkin erittäin tärkeitä suurista elämänmuutoksista selviämiseksi (Ayalon 1995, s.15). Sosiaalinen tuki myös lisää
ihmisen voimavaroja (Heiskanen 1995, s.35), mikä helpottaa kriisistä selviytymistä. Koska ihmisten onnellisuus on suurelta osin kiinni rakkaudesta ja
rakastetuksi tulemisesta (Helliwell ym., s.76), laskee yksilön onnellisuuden
taso eron myötä hetkellisesti. Lähipiiri vaikuttaa suuresti yksilön toipumi-
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seen ensinnäkin osoittamalla tämän olevan vieläkin rakastettu. Läheiset
voivat myös tarjota ympäristön, jossa yksilö saa rauhaa, hengähdystauon
ja turvaa (Ursano ym. 1995, s.408). Lisäksi eronneelle tarjoutuu tilaisuus
käsitellä eroaan muiden kanssa, jolloin tämä ei jää yksin omien ajatustensa
kanssa.
Kaiken kaikkiaan ystävät ja läheiset koetaan usein kriisien ylipääsemisessä
tärkeiksi voimavaroiksi (Heiskanen 1995, s.186). Tästä syystä ei sosiaalisten
suhteiden merkitystä erosta toipumisessa tulisi vähätellä. Sen sijaan niiden
merkitys tulisi tiedostaa ja niitä tulisi hyödyntää oman eronsa käsittelyssä
ja tuen tarjoamisessa eronneelle ystävälleen.

Nuorten aikuisten kaipaama tuki eron käsittelyssä
Kaikki ihmiset ovat yksilöitä, joten jokainen kaipaa erilaista tukea eronsa
käsittelyssä. Siinä missä toiset haluavat vetäytyä hiljaisuuteen, tahtovat
toiset olla jatkuvasti muiden seurassa. Näin ollen ystäviltä kaivatusta tuesta ei voida antaa selkeitä ohjeita. Sen sijaan esiin voidaan nostaa erilaisia
keinoja, joiden avulla nuorta aikuista voi tukea tämän eron jälkeen. Näistä
tärkeimpiä ovat keskustelumahdollisuuden ja seuran tarjoaminen sekä arkisissa asioissa auttaminen.
Suurella osalla ihmisistä on kriisin kohdatessaan tarve puhua muiden kanssa (Saari yms. 2009, s.52), mistä syystä keskustelumahdollisuuden tarjoamista voidaan pitää yhtenä tärkeimmistä tuen muodoista eron käsittelyssä. Kun ihminen pääsee puhumaan ahdistuksestaan ja pahasta olostaan,
selkenevät asiat hänen päässään (Saari ym. 2009, s.52). Hahmoton huolenaihe saa samalla selkeämmän muodon (Heiskanen 1995, s.39), jolloin
sen käsittely helpottuu. Keskustelemalla pystymme myös tarkastelemaan
tilannettamme uusista näkökulmista ja jäsentämään sitä (Heiskanen 1995,
s.188). Eron käsittely ja analysointi voikin olla tärkeää eronneelle. Myös
eron ja siihen johtaneiden tekijöiden läpi puhuminen voi olla keskeisessä
asemassa. Tilanteessa ulkopuolisena oleva henkilö näkee helposti uusia
näkökulmia ja ratkaisuvaihtoehtoja (Heiskanen 1995, s.39). Keskustelu
auttaa siis oman tilanteen käsittelyssä tarjoamalla mahdollisuuden hahmottaa tilanne kokonaisuutena ja tarjoamalla uusia näkökulmia tapahtuneeseen.
”Onneksi minulla on ihana perhe ja ystävät jotka kuuntelivat aina kun
halusin puhua. Puhuminen auttaa ” (Keskustelu 1.)
Mikäli keskusteluseuraa on tarjolla, pääsee eronnut turvallisesti käsittelemään ikäviä tunteitaan. Tällöin niiden tukahduttaminen ja välttely vähenee. Käsittelemättöminä ikävillä aiheilla on tapana paisua mielissämme,
jolloin niistä tulee todellista ahdistavampia. Mikäli yksilö pyrkii tukahduttamaan eron mukanaan tuomat negatiiviset tunteet, voi ystävän rohkaisu
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edesauttaa näiden aiheiden esille ottoa ja käsittelyä. Kun yksilön ei tarvitse
pitää tunteitaan sisällään, auttaa tämä ahdistuksesta vapautumista.
” […]yksin murehtiminen on liian rankkaa.” (Keskustelu 2.)
Kriisin kohtaaminen voi aiheuttaa yksilössä hämmennystä ja sekavia tunteita. Erokriisissä yksilö kokee olonsa pahaksi ja voi päätyä tekemään hätäratkaisuja (Apter ym. 2006, s.376). Muiden ihmisten yhtenä tehtävänä onkin tällaisessa tilanteessa edustaa järjen ääntä (Saari ym. 2009, s.52), jottei
yksilö tee harkitsemattomia päätöksiä. Keskustelun avulla yksilö saadaan
usein huomaamaan omien aikeidensa negatiiviset seuraukset, jolloin hätäratkaisujen houkuttelevuutta voidaan vähentää.
” Alkuun vain itkin ja vajosin syvemmälle masennukseen mutta sitten
hyvä ystävä sai mut ymmärtämään että ei tämä sentään maailman loppu ole.” (Keskustelu 3.)
Osa parisuhteensa päättäneistä kaipaa oikeutusta päätökselleen. Tällöin
ystävät voivat kokea tehtäväkseen päätöksen oikeellisuuden vakuuttelun.
Tärkeämpää olisi kuitenkin saada yksilö itse pohtimaan tilannettaan ja tekemiään ratkaisuja. Kannustamalla eronnutta pohtimaan eroonsa johtaneita syitä on ystävän tuki pitkällä tähtäimellä huomattavasti hyödyllisempää kuin pelkkä myötäily. Arvosteleminen tai neuvojen antaminen eivät
myöskään ole parhaita keinoja auttaa eron kokenutta (Heiskanen 1995,
s.40). Eronnut saattaa toivoa ratkaisua elämäntilanteeseensa ystäviltään.
Tällöin selkeiden ohjeiden antamisen sijaan tulisi auttaa tilanteen tarkastelussa, jolloin yksilö kykenee tekemään omat valintansa itse.
Eronneelle saattaa olla myös tärkeää huomata, että hänen tuntemansa
tunteet ovat normaaleja. Ystävät voivat auttaa tässä osoittamalla hyväksyvänsä hänen tunteensa ja ymmärtävänsä näitä. Myös omien vastaavien
kokemusten jakaminen voi olla hyödyllistä. Yksilö voi eron jälkeen kokea
olevansa ainut, joka on kokenut yhtä suurta tuskaa eronsa johdosta. Tällöin kohtalotoverien tarjoama tieto siitä, että muutkin ovat surreet parisuhteidensa päättymistä, saattaa antaa voimaa. Tällöin myös erosta selviäminen saattaa tuntua mahdollisemmalta.
”[…] eron jälkeen […] vertaistuki oli sanoinkuvaamattoman tärkeää.”
(Keskustelu 4.)
”Itsekkin nuolen vasta haavoja mutta helpottaa kun tietää, ettei ole ainoa tässä maailmassa jota on kohdeltu väärin. […] Ja helpottaa paljon
kun kuulee että muutkin ovat selvinneet lopulta. ” (Keskustelu 1.)
Ero aiheuttaa ihmisissä runsaasti erilaisia tunteita, joista suru on usein
yksi merkittävimmistä. Lohduttavat sanat ja teot voivatkin merkitä yksilöllä paljon. Surun hälvetessä lohdutuksen merkitystä ei saa aliarvioida,
sillä usein erosta ylipääseminen ei ole suoraviivainen prosessi. Tästä syystä
lohdutus voi olla merkityksellistä pitkänkin ajan jälkeen. Eron seurauksena
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yksilö saattaa myös kokea elämänsä olevan täysin merkityksetöntä. Tällöin ystävä voi tukea eron käsittelyä tuomalla esiin elämän valoisia puolia.
Keskusteluseuran tarjoaminen voi myös toimia keinona osoittaa yksilölle,
ettei tämä ole yksin tai arvoton.
”Jokainen lohduttava sana saa jaksamaan paremmin” (Keskustelu 5.)
Aina eron käsittely ystävien kanssa ei kuitenkaan ole eronneen toiveissa.
Kaikki eivät halua keskustella erosta ystäviensä kanssa, jolloin keskustelu
voi keskittyä muihin aiheisiin. Tällöin keskustelu voi edesauttaa erosta selviämistä antamalla eronneelle muuta ajateltavaa kuin oman tilanteensa.
Toisaalta ystävät voivat myös tuoda esille hyviä asioita eronneen elämässä
ja tätä kautta auttaa häntä näkemään elämän valoisia puolia. Positiiviset ja
yllättävätkin aiheet voivat kuitenkin tuoda muistoja mieleen, joihin ero tai
entinen parisuhde liittyy. Näin ollen ei ajatusten vienti pois erosta ole aina
helppoa.
”Se on enää harvoin että itken miehen perään, enemmän se on sitä
ihmisen ikävää niin toisen läheisyyttä kuin kaveruutta kohtaan.” (Keskustelu 1.)
Pelkkä ystävän läsnäolo voi ehkäistä yksinäisyyden tunnetta ja sosiaalisesta elämästä syrjäytymistä. Seurustellessaan yksilö viettää usein suuren
osan vapaa-ajastaan kumppaninsa kanssa. Eron seurauksena kaikki tämä
aika vapautuu muuhun käyttöön. Mikäli tälle ajalle ei löydä käyttöä, kokee yksilö itsensä helposti yksinäiseksi. Näissä tilanteissa tieto siitä, että
joku välittää hänestä on erittäin tärkeää (Saari ym. 2009, s.52). Pelkästään
ystävän läsnäolo voikin helpottaa eronneen oloa (Heiskanen 1995, s.40)
tarjoamalla seuraa ja tunteen siitä, että yksilön ympärillä on vielä ihmisiä.
Suhteen aikana yksilöllä on myös jatkuvasti henkilö, jolla voi soittaa tai olla
tähän muuten yhteydessä. Eron jälkeen ystävien tavoitettavuus nouseekin
hyvin tärkeäksi. Eronneelle saattaa merkitä paljon, että tällä on vieläkin
joku, kenet voi tavoittaa milloin tahansa.
”nyt yhtäkkiä onkin ”ypöyksin”, ja välillä on kyllä kieltämättä tosi orpo
ja yksinäinen olo.” (Keskustelu 6.)
Uusi elämäntilanne voi tuoda mukanaan myös turvattomuuden tunteen.
Ystävien ja muiden läheisten seura ja tieto heidän käytettävissä olostaan
tuo mukanaan turvallisuuden tunteen, jolloin eronneen olo helpottuu.
(Saari ym. 2009, s.52.) Eronnut ei siis tarvitse ystäviensä läheisyyttä pelkästään keskustelua varten, vaan jo itse läsnä oleminen on korvaamatonta.
Ystävän kanssa on usein myös helpompaa tehdä erilaisia asioita, joiden tekeminen yksin ei kuulosta houkuttelevalta. Esimerkiksi urheilu, juhliminen
tai elokuvissa käynti ovat oivia keinoja saada ajatukset pois erosta. Monille
nämä ovat kuitenkin aktiviteetteja, joissa kaivataan ystävän seuraa.
”Omaan erooni auttoi […] ystävien kanssa oleminen [...] .” (Keskustelu 1.)
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Vaikka keskusteleminen tarjoaa ihmiselle oivan tavan käsitellä tapahtumia,
eivät kaikkia koe keskustelua itselleen ominaiseksi tavaksi purkaa tunteitaan. Tällöin yksilön tahtoa tulee kunnioittaa ja hänen tulee antaa käsitellä
eroa omalla tavallaan. Näissä tilanteissa seuran merkitys korostuu entisestään. Vaikka eroa ei käsiteltäisikään millään tavalla, kokee yksilö silti usein
muiden seuran tärkeäksi erosta toipumisessa.
”Suurimmaksi puutteeksi olenkin ajatellut sen, että arjen apua ei [erotessa] juurikaan saa mistään.” (Keskustelu 7.)
Eroaan käsittelevä ihminen saattaa kokea kaikkien voimiensa menevän tämänhetkisen tilanteensa käsittelyyn. Tällöin yksilö ei koe pärjäävänsä arkielämän askareista omin avuin. Toisilla eron mukanaan tuoma suru ja ahdistus aiheuttavat sen, että yksilö haluaisi vain nukkua. Tällä tavoin pyritään
pakenemaan surun tunnetta ja oman tilanteen kohtaamista, sillä unessa
ei joudu miettimään oman elämänsä huolia. Näissä tilanteissa ystävän apu
pienissä arkisissa asioissa voi helpottaa yksilön erosta selviämistä. Jo kaupassa käynti, ruuan laitto tai siivoaminen luo yksilön ympäristöstä sellaisen, että tilanteen käsittely helpottuu.
Aina eronnut henkilö ei koe tarvitsevansa hänelle tarjottua apua. Tästä
huolimatta voivat ystävät pienillä teoilla edesauttaa hänen toipumistaan.
Arjen helpottumisen kautta yksilölle jää voimia surra rauhassa ja hiljalleen
toipua tilanteestaan. Ympäristönsä tukemana hän voi tällöin pikkuhiljaa
ruveta jälleen ottamaan vastuuta omasta elämästään. Näin ollen pienillä
arkipäivän teoilla voi olla suuri merkitys erosta toipumiselle.

Kun ystävän tuki ei riitä
Useimmiten lähipiirin tarjoama tuki on riittävää erosta toipumisessa. Toisille eron kokemus on kuitenkin niin ahdistava, että ammattilaisen tarjoama
apu on paras ratkaisu. Tällöin ystävien rooli muuttuu auttajasta ammattilaisten luo ohjaajaksi. Ystävät saattavat myös joutua vahtimaan masennukseen ajautuvaa ystäväänsä ja estää teot, joita ystävän tiedetään katuvan jälkikäteen. Pahimmassa tapauksessa itsensä satuttaminen tai jopa
itsemurha saattavat käydä eronsa seurauksena masentuneen mielessä.
Tällöin ystävien tulee pyrkiä saamaan hänet turvautumaan ammattilaisten
tarjoamaan apuun.
”…ei vaan tule helpotusta mistään tähän oloon. Itkeminen ei lopu ja
tuntuu ettei elämässäni ole mitään järkeä.” (Keskustelu 8.)
Aina yksilön toivottamalta kuulostavat puheet eivät kuitenkaan vaadi ammattilaisten apua. Ero saattaa aiheuttaa todella vahvoja negatiivisia tunteita, joita yksilö purkaa puhumalla. Tästä syystä ystävät, jotka tuntevat
eronneen hyvin, osaavat parhaiten sanoa, milloin puheet muuttuvat niin
huolestuttaviksi, ettei läheisten tuki enää riitä. Nämä ammattilaisten tarjoamat avut eivät kuitenkaan voi korvata ystävien tarjoamaa henkistä tu-
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kea. Ystävien tuki on nimittäin jatkuvasti saatavilla, minkä lisäksi ystävät
kuuluvat yleensä vielä pitkänkin ajan päästä eronneen elämään. Myös tilanteessa, jossa eronnut on turvautunut ammattilaisten apuun, tarvitaan
samanaikaisesti ystävien tukea.
”Koska minulla ei ole paljoa ystäviä, joudun käyttämään terveydenhuollon apu- ja tukitoimia, jotka nekin ovat hyviä,mutta eiväthän ne todellisia ystäviä korvaa.” (Keskustelu 9.)

Ystävät tukena
”Henkisesti ystävät auttoivat [erossa] eniten.” (Keskustelu 7.)
Kun yksilö on juuri eronnut itselleen merkityksellisestä parisuhteesta, voi
maailma näyttää ahdistavalta ja toivottomalta paikalta. Tällöin ystävien
tuki on ensisijaisen tärkeää yksilön erosta selviämiselle. Itsenäisen elämän
aloittaneilla nuorilla aikuisilla välit perheeseen ja sukuun ovat tyypillisesti
viilentyneet lapsuusvuosista, mutta suhteet ystäviin ovat sen sijaan voimistuneet. Ystävät voidaan nähdä tärkeimmiksi ja läheisimmiksi lähipiiristä, jolloin heidän roolinsa eron käsittelyssä on erittäin suuri. Toisaalta
myös muut yksilölle tärkeät läheiset ja omaiset voivat tukea tätä vastaavalla tavalla kuin ystävät. Ystävien tuki eron käsittelyssä on erityisen tärkeää
nuorille aikuisille, sillä tällöin yksilöllä ei vielä ole kovin paljoa elämänkokemusta. Mitä vanhemmaksi yksilö tulee, sitä enemmän elämänkokemusta
tällä on. Tällöin myös suurten elämänmuutosten, joita myös ero edustaa,
käsittely helpottuu.
” Onneks ei tartte ihan yksin jäädä(siis jos eroan) minulla on [...] ystävät,vanhemmat & sisarukset tukenani. ” (Keskustelu 1.)
Vaikka yksilö ei eronsa käsittelyn aikana osaisikaan arvostaa ystäviltään
saamaa tukea, tunnustaa suurin osa tämän tuen merkityksen toivuttuaan
pahimmasta. Aina yksilö ei ole valmis ottamaan tukea vastaan ystäviltään.
Tällöin häntä voi tukea pysymällä eronneen elämässä ja tarkkailemalla missä muodossa ja milloin hän olisi valmis ottamaan tukea vastaan.
”Onneksi oli ystäviä joiden seurassa saattoi avata sydämensä.” (von
Hertzen 2009, s.75, r. 10–11).
Ystäviltä ei kuitenkaan voida olettaa tukea ja apua omien voimiensa kustannuksella. Erosta toipuvaa auttaessa on tärkeää tiedostaa omien voimiensa rajat ja toimia näiden puitteissa. Ystävän tulisi myös tiedostaa, että
eronnut voi kohtaamastaan kriisistä johtuen käyttäytyä itselleen epätyypillisellä tavalla. Muun muassa ärtyneisyys, töykeys sekä tapaamisten välttely eivät tällöin ole osa eronneen luonnetta, vaan erotuskan oireita. Tämän tiedostaminen voi helpottaa eronneen tukemista ja säästää ystävää
turhalta loukkaantumiselta.
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Eronsa jälkeen ihmiset tarvitsevat tukea ystäviltään hyvin eripituisia aikoja.
Jotkut pääsevät erosta ylitse hyvin nopeasti, kun taas toisilla eron käsittelyyn voi mennä vuosia. Tärkein määrittäjä tuen tarpeen kestolle on yksilön
oma kokemus. Kun eronnut kokee olevansa valmis siirtymään eteenpäin,
ei tuelle enää ole yhtä suurta tarvetta kuin alussa. Tuen tarvetta ei kuitenkaan voida nähdä yhtäjaksoisena ja kertaluontoisena, vaan eron tuoma
tuska voi palautua yksilön mieleen pitkienkin aikojen jälkeen. Tarve tuelle
saattaa siis jatkua pitkän aikaa, vaikka sitä ei kaivatakaan jatkuvasti. Aina
yksilö ei kuitenkaan itse halua käsitellä pahaa oloaan vaan pyrkii tukahduttamaan sen. Tällöin ystävien tukea tarvitaan, vaikka yksilö vakuuttelisikin
päässeensä erosta yli.
”[..] itselläni meni 3 vuotta ennen kuin olin asian kanssa sinut.” (Keskustelu 10.)
”Minulla kesti yli vuoden, ennen kuin aloin olemaan asian kanssa sinut
niin, ettei asia vellonut jatkuvasti päässäni.” (Keskustelu 10.)
Koska sosiaalisten suhteiden merkitys on suuri, tulisi ystävien tukea toisiaan. Tämä edellyttää kuitenkin suhteen ylläpitoa myös aikoina, jolloin
kumpikaan suhteen osapuoli ei ole läpikäymässä kriisiä. Ystävältä ei voida
olettaa kovin paljoa tukea, mikäli suhde ei ole vahvalla pohjalla. Ystävän on
myöskin hyvin vaikeaa tukea ihmistä, jota ei tunne kunnolla. Koska kaikki
ihmiset ovat yksilöitä, tarvitsee jokainen omanlaistaan tukea. Tästä syystä toisen tunteminen helpottaa stellaisen tuen antamista, joka parhaiten
mahdollistaa eron käsittelyn rakentavalla tavalla. Tärkeimpinä tuen muotoina eron käsittelyssä voidaan nähdä keskustelu, seurana olo sekä arkiaskareissa auttaminen. Riippuu kuitenkin täysin yksilöstä, mitä ja missä muodossa hän näistä kaipaa.
Yhteenvetona voidaan todeta, että eronnut tarvitsee ystäviään. Lohduta
ja tarjoa tukea eronneelle ystävällesi. Hän kaipaa sitä.
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TURVALLISUUS,
LUOTTAMUS
JA VÄKIVALTA
Selkenevää!-hanke suoritti internetkyselyn, johon vastasi
134 vastaajaa. Vastaajat olivat iältään 10-65-vuotiaita. Näistä 34 oli miehiä ja 91 oli naisia ja muu -sukupuoliryhmään
vastaajista ilmoitti kuuluvansa 9 henkilöä. Näiden kyselyyn vastanneiden mukaan turvallisuus oli tärkeä tekijä ihmissuhteissa, sillä sen koettiin rakentavan vahvan pohjan
suhteille ja lujittavan niitä. Keskeisin turvallisuutta synnyttävä kokemus oli luottamus. Luottamus mainittiin sanana
134 vastauksesta 57 kertaa.
Turvallisuuden katsottiin olevan olennaista, jotta voisi kokea hyväksyntää ja olla oma itsensä kaiken aikaa ja heikkonakin. Turvallisuuteen kietoutui ajatus siitä, että on olemassa joku minua varten ja minä saan olla jotakuta varten
ja että tämä tila olisi pysyvän oloinen. Ihmiset kokivat, että
turvallisuus mahdollistaa omien tunteiden ja mielipiteiden
ilmaisun rehellisesti ja avoimesti. Turvallisuus koettiin tärkeänä myös siksi, että tällöin ei toista, itseään tai väkivaltaa tarvitsisi pelätä.
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Väkivalta

 Katriina Bildjuschkin

Usein puhe väkivallasta kapeutuu puheeksi siitä, että mies lyö naista. Väkivalta on kuitenkin moninaista; fyysistä, psyykkistä, henkistä ja hengellistä,
sosiaalista eristämistä, kemiallista, taloudellista, rasistista ja seksuaalisuuteen kohdistuvaa. Kuitenkin väkivaltaa käyttävissä perheissä ja ihmissuhteissa voivat sekä tekijä että kokija olla lapsia, naisia tai miehiä, samaa
sukupuolta olevat kumppanit, eri-ikäisiä ja missä tahansa sosiaalisessa asemassa olevia. Väkivallalle ominaista on kontrolli ja pelon aiheuttaminen.
Väkivalta aiheuttaa syyllisyyttä ja häpeää ja näin ollen myös salailua. Väkivalta on usein syklistä ja kumuloituvaa siten, että sen alkamista ei oikeastaan edes huomaa: teot vain pahenevat ja lopulta raaistuvat pikku hiljaa.
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan erityispiirre on se, että väkivallan käyttäjä,
väkivaltaisia tekoja tekevä ihminen, on sama, josta uhri voi olla riippuvainen ja johon hänellä on vahva tunnesuhde. Vanhemmat usein sanovat,
että lapsi ei ole tietoinen väkivallan käytöstä, mutta se ei pidä paikkaansa.
Lapset tietävät aina väkivallan käytöstä perheessä ja raportoivat kyselytutkimuksissa suuria lukuja näkemästään ja kuulemastaan väkivallasta
perheessään. Vuoden 2007 aikana poliisin tilastoimista väkivaltarikoksista
oli perheväkivaltaa 12 prosenttia ja lapsiuhritutkimuksen (2008) mukaan
tytöistä on 15 prosenttia ja pojista 20 prosenttia on joutunut pahoinpitelyn
uhriksi viimeisen vuoden aikana.
Perhe tarkoittaa turvaa, paikkaa sekä ihmisiä, joiden kanssa on hyvä olla
ja kasvaa. Kuitenkin lähisuhdeväkivallalle tyypillistä on muun muassa se,
että se alkaa raskausaikana. Suomessa äitiys- ja lastenneuvolapalveluita
käyttävät lähes kaikki perheet. Äitiysneuvolan asiakkaista olevista naisista
17 prosenttia ja lastenneuvolan asiakkaista 19 prosenttia on joutunut väkivallan uhriksi nykyisessä parisuhteessaan. Parisuhdekumppanin tekemä
murha on toiseksi yleisin henkirikostyyppi maassamme (Salmi et al. 2009).
Neuvolan ja peruskoulun terveydenhuoltohenkilökunta on avainasemassa
lasten turvallisuudesta huolehdittaessa.
Väkivalta ei aina mielletä väkivallaksi, vaan sitä saatetaan kutsua mustasukkaisuudeksi, kiivaaksi temperamentiksi tai vain ihmisen tavaksi käyttäytyä. Väkivallan käyttöä voi liittyä masennukseen, stressiin tai ahdistukseen.
Perheet aristelevat väkivallan esille tuomista, koska pelko lasten huostaanotosta on suuri. Lapsen synnyttyä perheväkivallasta on yhä vaikeampaa
puhua, koska perhe saattaa lastensuojelun toimenpiteiden ja huoltajuuskiistojen pelossa salata asian.
Väkivalta perheessä traumatisoi aina lapsia ja nuoria. Äidin haukkumista
tai äitiin kohdistuvaa lievää väkivaltaa kuluneena vuonna kertoo yhdeksäsluokkalaisista tytöistä kuulleensa ja nähneensä joka neljäs (Ellonen et al.
2008). Suomalaisten asenteet parisuhdeväkivaltaa kohtaan ovat tiukat.
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Väkivaltaa ei hyväksytä. Lapsiin kohdistuva väkivalta on kuitenkin huomattavan laajasti hyväksyttyä. Noin viidennes aikuista hyväksyy lapsen ruumiillisen kurituksen eli kuritusväkivallan (Pelastakaa lapset, 2012).
Keneen tahansa perheen jäseneen kohdistunutta väkivaltaa raportoi kuudesluokkalaisista tytöistä kolmannes ja pojista neljännes (Ellonen et al.
2008). Suomessa surmattiin yksitoista alle 15-vuotiasta lasta kesäkuun
2002 ja joulukuun 2003 välisenä aikana. Näistä lapsista kymmenen joutui
oman äitinsä tai isänsä tappamaksi (Oikeusasiamies, 2006. luku 2). Äidit
käyttävät kuritusväkivaltaa hieman useammin kuin isät.
Koska perheväkivaltaa hävetään ja peitellään edelleen, saattaa nuorelle
jäädä epäselväksi se, mikä on oikein ja mikä on väärin suhteessa muihin
ihmisiin. Väkivallan käyttö perheessä saa nuoren häpeämään perhettään,
eikä nuori halua olla perheensä kanssa tai kotona. Myöskään ystävien kutsuminen omaan kotiin ei ole mahdollista. Nuori saattaa joutua itse asettumaan jommankumman vanhemman puolelle. (Holmberg, 2000.) Itsetunnoltaan heikko nuori saattaa hakea yhteisöllisyyttä toisten nuorten
joukosta ja jää vaille aikuisten ohjausta. Myös omaa huonoa oloa saatetaan hoitaa päihteillä ja nuori ajautuu kierteeseen, josta hän ei itse kykene
irrottautumaan. Itsemurha saattaa tuntua ainoalta mahdollisuudelta päästä pois huonosta tilanteesta. (Holmberg, 2000.)
Perheensä kanssa eläessään lapsi oppii ihmisten välisen vuorovaikutuksen
sääntöineen ja mahdollisuuksineen. Aikuinen ohjaa lasta, ja kehityksen
edetessä vuorovaikutus muuttuu keskustelevaksi ja neuvottelevaksi. Näin
nuori sosiaalistuu yhteiskuntaan. Vuorovaikutus muuttuu, mutta lapsen ja
toisaalta vanhemman asema säilyy. (Nurmi et al. 2006.)
Turvallisen aikuisen läheisyys tukee nuoren tervettä kehitystä. Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla oikeus hyvinvoivien aikuisten hoivaan ja ohjaukseen. Nuori opettelee perheessä inhimillisen vuorovaikutuksen taitoja.
Perheensä pariin nuori palaa silloin, kun hän tarvitsee tukea tai ohjausta
elämänkulun eteen tuomissa vaikeuksissa. Nuoren elämään kuuluu hämmennys, eikä aikuisten pidä tarpeettomasti lisätä sitä omalla käytöksellään.

Rikoslaki
Lainsäädäntö suhtautuu täysin kielteisesti kaikenlaiseen toiseen kohdistuvaan väkivaltaan. Perustuslaissamme todetaan ”jokaisella olevan oikeus
elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja turvallisuuteen”.
Seksuaalirikoksista suurin osa jää vieläkin piilorikollisuudeksi, sillä ilmoituskynnys raiskauksessa on korkea ja ilmoituksista vain osa johtaa syytetoimiin. Uusi seksuaalirikoksia koskeva laki, joka tuli voimaan vuoden 1999
alusta, helpotti uhrin asemaa. Syytteen nostamiseen ei enää tarvita rikok-
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sen oletetun uhrin eli asianomistajan syyttämispyyntöä. Syyte raiskauksesta on nyt nostettava aina, kun siihen on todennäköisiä ja painavia syitä.
Aikaisemmin oli mahdollista, että uhrille maksettiin tai uhri painostettiin
hiljaiseksi.
Valtaosassa raiskaustapauksista tekijä ja uhri tuntevat toisensa entuudestaan tai kyseessä on tutustumistilanne. Vain hyvin pienessä osassa rikoksista on kyse teosta, jossa raiskaaja on käynyt täysin yllättäen tuntemattoman uhrin kimppuun.

Lastensuojelulaki ja lastensuojelu
Lastensuojelulain keskeisten periaatteiden mukaisesti (LsL 4 §) lastensuojelun on edistettävä lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Lastensuojelun on pyrittävä ehkäisemään lapsen ja perheen ongelmia sekä puuttumaan varhaisessa vaiheessa esiin tulleisiin ongelmiin.
Lastensuojelulain 25 §:n 1 momentissa on säädetty ilmoitusvelvollisuudesta. Ilmoitusvelvollisuus voidaan toteuttaa salassapitosäännösten estämättä myös yhdessä lapsen tai hänen vanhempansa kanssa tehtynä pyyntönä
lastensuojelutarpeen arvioimiseksi edellyttäen, että: pyyntö tehdään viipymättä, ja että ilmoitusvelvollinen henkilö ilmoittaa lastensuojelu selvityspyynnön tekemiseen johtaneet syyt.

Ilmoitusvelvollisuus on säädetty seuraaville henkilöille:
Sosiaali- ja terveydenhuollon; opetustoimen; nuorisotoimen; poliisitoimen;
rikosseuraamuslaitoksen; palo- ja pelastustoimen; sosiaalipalvelujen tai
terveydenhuollon palvelujen tuottajan; opetuksen tai koulutuksen järjestäjän; seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan; turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa harjoittavan yksikön; hätäkeskustoimintaa
harjoittavan yksikön; taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai
vastaavissa tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt
ovat velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä
vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun
tarpeen selvittämistä.
Ennen lapsen syntymää 25 §:n 1 momentissa mainittujen henkilöiden on
salassapitosäännösten estämättä tehtävä ennakollinen lastensuojeluilmoitus, jos (heillä) on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee
tarvitsemaan lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.

208

Vuoden 2012 alussa astui voimaan määräys, jonka mukaan lastensuojeluilmoituksen tekevä ilmoitusvelvollinen viranomainen on velvollinen tekemään myös rikosilmoituksen suoraan poliisille.
Lastensuojelun keskusliitto ehdotti lehdistötiedotteessaan 21.6.2012 lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö -termin uudistamista ja tilalle termiä lapsen
seksuaalisen koskemattomuuden loukkaus. Ehdotus on paikallaan, koska
seksuaalinen hyväksikäyttö on harhaanjohtava. Seksuaalisessa väkivallassa ei ole uhrille tai väkivallan kohteelle mitään seksuaalista, sen vuoksi on
parempi puhua seksuaalisuuden loukkaamisesta tai häiritsemisestä. (Lastensuojelun keskusliitto, Lehdistötiedote 21.6.2012.)
Duodecim–lehdessä julkaistiin Yhdysvalloissa tehty tutkimus, jossa erimuotoista huonoa kohtelua oli vastanneista (lähes 35 000 henkilöä) kokenut
3-9 %. Kaltoinkohtelu oli johtanut sekä eksternalisoivaan että internalisoivaan psykopatologiaan, joiden katsottiin selittävän lähes täysin henkilöiden myöhemmät mielenterveyshäiriöt. Lasten ja nuorten kaltoinkohtelun
ehkäisyllä on siis suuri merkitys lasten ja nuorten mielenterveyden edistämiseen. Huono kohtelu jaettiin tutkimuksessa kahteen eri tyyppiin: aineellisen tai emotionaalisen huolenpidon puutteeseen tai varsinaiseen kaltoinkohteluun kuten seksuaaliseen tai muuhun fyysiseen väkivaltaan tai/
ja verbaaliseen tai ei verbaaliseen uhkaan ja loukkaamiseen. (Duodecim
2012;128:1222.)

Lähteet
Aaltonen, J. Turvataitoja nuorille. Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn. 2012. THL.
Ellonen, N. & Kääriäinen, J & Salmi, V & Sariola, H. Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset.
Poliisiammattikorkeakoulun raportteja 17/2008. Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimustiedonantoja 87. Tampere.
Koivukangas, J. (toim.) 2007. Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen
uhrille. Helsinki. Rikosuhripäivystys & Suomen Mielenterveysseura
Lydén, H. Naisten virta-projekti, 2009. A-klinikkasäätiö.
Perttu, S. Naisiin kohdistuva parisuhdeväkivalta ja sen seulonta äitiys- ja
lastenneuvolassa.
Sosiaali- ja terveysministeriön selvityksiä 2004:6. Helsinki 2004.
Perttu, S ja Kaselitz, V. Parisuhdeväkivalta puheeksi – opas terveydenhuollon ammattihenkilöstölle äitiyshuollossa ja lasten terveyspalveluissa.
Yliopistopaino.
Perttu, S. & Mononen-Mikkilä, P. & Rauhala, R. & Särkkälä, P. Päänavaus
selviytymiseen – väkivaltaa kokeneiden naisten käsikirja.

209

Punamäki, R-L. & Ylikomi, R. 2007. Raiskaustrauma I. Lääkärilehti.
2007;62(8) ja 2007;62(9).
Törrönen, H. 2009. Vaiettu naiseus. Ensi- ja turvakotien liitto
STM. julkaisuja 2008:9 Tunnista, turvaa ja toimi. Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset.
Turun kaupungin lähisuhdeväkivallan ehkäisytyöryhmä. Turun malli lähisuhdeväkivaltaan puuttumiseksi. 2012.

210

Nuorten kohtaama seksuaalinen
väkivalta
 Susanna Ruuhilahti

Aluksi
Seksuaalinen väkivalta pitää sisällään monenlaisia väkivallan muotoja, jotka kohdistuvat ihmisen seksuaalisuuteen. Seksuaaliseen väkivaltaan liittyvä termistö on moninaista ja monesti termien määrittely näinkin kapealla
alueella on vaikeaa. Käsitteitä käytetään ristiin rastiin ja osa psykiatrisista
diagnooseista on otettu käyttöön puhekieleen, jolloin määritelmät alkavat
sisällöiltään muuntaa muotoaan erilaisiksi virallisessa kielessä ja puhekielessä.
Viitatessani kirjoituksessani nuoriin, pohjautuvat nämä omiin kohtaamisiini
nuorten kanssa yksilö- ja ryhmätuen keinoin. Suuri osa tekstissä kuvaamistani kokemuksista saa vahvistusta ilmiöinä toisten ammattilaisten kanssa
keskustellessani. Tosin tiedän asiakkaideni olevan vain pieni joukko seksuaalisen väkivallan kokijoista ja tiedän asiakkaideni olevan profiloituneita.
Moni kohtaamani nuori tai nuori aikuinen on monilla tavoilla jäänyt vaille
huolenpitoa ja hoivaa lapsena. Useimmilla kohtaamillani nuorilla on pitkiäkin sairaalahoitojaksoja takana ja heitä yhdistää monialaiset ongelmat.
Tästä syystä näkökulmani eivät ole yleistettävissä kaikkiin seksuaalista väkivaltaa kohdanneisiin, mutta kokemukseni tuovat kirjoituksessa näkyviin
ilmiöitä ja asioita, joihin tulisi puuttua, jotta nuoria voitaisiin suojella ainakin välillisesti myös seksuaaliselta väkivallalta.
Tämä kirjoitus on yleiskatsaus seksuaaliseen väkivaltaan ja puheenvuoro
aiheesta. Lainaukset tekstin lomassa ovat kirjasta Miss B ja ne kertovat
lapsuuden aikaisesta hyväksikäytöstä ja sen tuottamista kokemuksista
kirjoittajalleen. Tekstissä kuitenkin tarkastelen seksuaalista väkivaltaa sen
moninaisista muodoista käsin.
Seksuaalisen väkivallan kokemus on traumaattinen. Trauma on ihmisen sietokyvyn ylittävä järkyttävä kokemus, johon liittyy kuolemanpelkoa ja syvä
avuttomuuden tunne. (Punamäki, R-L. & Ylikomi, R.2007). Trauman kokemus on kuitenkin hyvin erilainen jokaisen kohdalla. Nuori voi kokea väkivallan kokemisen hetkellä myös esimerkiksi ”tunnottomuutta”, hajoamisen
tunnetta tai vahvaa erillisyyttä kokemukseen. Nuori on voinut kokea, että
hän katselee väkivallan tapahtumaa kuin itsensä ulkopuolelta. Seksuaalista väkivaltaa kohdannut nuori reagoi kokemaansa monin tavoin.
Nuoren kokema pelko, ahdistus ja viha saattaa saada nuoren tekemään
jopa väkivallan tekoja, jotka kohdistuvat toisiin tai itseen sekä käyttäytymään riskialttiisti. Nuori saattaa ulkoistaa itsensä omasta kehostaan ja
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tunteistaan siten, että nuori on oikeastaan vain kuori, jonka sisällä ei ole
mitään. Nuoren luottamus ihmisiin häviää ja yhtäkkiä maailmasta tulee pelottava paikka. Koko minuus saattaa murentua ja nuori kohtaa mielenterveydenhäiriöitä kuten masennusta, paniikkikohtauksia, neuroottisuutta,
kouluvaikeuksia. Moni hautoo itsemurhaa ja toivoisi kuolevansa ainakin
jossain kohtaa traumasta toipumisen vaiheissa.
Mitä lähempänä täysi-ikäisyyttä lapsi on, sitä herkemmin hän ymmärtää
seksuaalisuuteen osuvat vihjeet ja tällöin vihjaukset voivat olla hyvinkin
pieniä. Loukkauksia tapahtuu katseina, eleinä ja ehdotuksina, jotka tuntuvat pahalta, hämmentävät, pelottavat ja rikkovat oikeutta koskemattomuuteen. Toisaalta nuori saattaa ajatella, että hänen näkökulmastaan
elämää haittaava seksuaalinen teko on asiaan kuuluva, koska hänellä ei ole
tietoa tai kokemusta muusta. Vaikka nuoren keho olisikin aikuismainen, ei
nuoren ajattelukyky sitä vielä välttämättä ole. Keho voi muuttua lähes yhdessä yössä eikä muutosten tai siihen liittyvien kommenttien kanssa ole
helppoa elää. Lapselta (eli alle 18 – vuotiaalta henkilöltä) ”aikuisen kehossa” ei voida edellyttää aikuisen harkintakykyä, vastuunottoa, tilannetajua
tai selviytymisen taitoja.
Sosiaalisella tuella tiedetään oleva suuri merkitys seksuaalisesta väkivallasta toipumisessa. Tärkeä osa selviytymisen kokemusta väkivallan jälkeen on
se, uskotaanko nuorta, saako hän tukea ja apua – onko hänellä tukiverkkoa ja kuka sitä tarvittaessa rakentaa? Ottaako aikuinen nuoren vakavasti
ja luo uskoa nuoren selviytymisvoimavaroihin? Nuoren ihmisarvo ei missään vaiheessa saa vaarantua siksi, että hän on joutunut rikoksen uhriksi.
Koettu väkivalta altistaa uusille väkivaltakokemuksille. Nuoret voivat olla
myös keskenään väkivaltaisia. Seksuaalinen väkivalta näyttelee yllättävän
suurta osaa nuorten keskinäisissä suhteissa. Kun ihmisen raja on rikottu,
ehkä useaan kertaan, ei hän enää välttämättä osaa pitää omista rajoistaan
kiinni. Ihminen ei tietoisesti hae tilanteita, joissa joutuu rikoksen uhriksi,
hän ei vain ehkä osaa välttää niitä.
Kun nuori hakee apua kokemuksiinsa tai elämäntilanteeseensa, jossa seksuaalista väkivaltaa on tapahtunut, saavat yleensä väkivallasta seuranneet
oireet hakeutumaan hoitoon ei niinkään välttämättä se, että hän on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Osa nuorista ei edes apua hakiessaan osaa
mieltää, että oireilu, joka tuottaa pahaa oloa, voisi johtua seksuaalikokemuksistaan. Tällöin nuorta on tärkeää tukea, auttaa selviämään oireiden
kanssa ja auttaa löytämään sopiva tukitaho yhdessä nuoren kanssa, mikäli
itsellä ei ole tematiikan käsittelyyn riittävää osaamista ja tietämystä. Näissä hetkissä nuorta ei kuitenkaan saa ”sysätä” eteenpäin käsittelemään
traumaa vaan joskus nuoren tuki voi aluksi olla arjessa selviytymisen vahvistamista ja uskalluksen luomista siihen, että nuori olisi valmis käsittelemään kokemuksiaan.
Osa nuorista ottaa yhteyttä poliisiin, terveydenhuollon toimipaikkoihin tai
auttavaan tahoon lähes heti tapahtuneen väkivallan kokemuksen jälkeen.
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Tällöinkin on tärkeää, että nuori saa vahvistusta omalle syyttömyydelleen
ja kokemusta siitä, että häntä on kohdeltu väärin. Tällöin on erityisen tärkeää, että nuoren olemuksesta ei tehdä tulkintoja. Nuori ei välttämättä heti ole huonovointinen vaan saattaa vaikuttaa hyvinkin reippaalta ja
iloiselta. Tämä ei tarkoita, etteikö nuori olisi traumatisoitunut tilanteessa.
Kokemuksen integroiminen osaksi itseä vie aikaa ja sokki suojelee mieltä
murtumiselta. Tällaisissa tilanteissa ammattilaisen tulisi osata kriisityön perusteet ja ymmärtää millaisesta traumasta on kyse, kun puhutaan seksuaalisen väkivallan kokemuksista.
Nuorella on oikeus tulla nähdyksi ja hänen on tärkeää saada vahvistusta
siitä, että teko, joka hänelle on tehty, on väärin eikä hän ole millään tavoin
syyllinen tapahtumiin.
Eri tahojen tukitoimet, poliisiviranomaisten käytännöt ja nuoren kohtaaminen sekä oikeusistunnot rakentavat nuorelle käsitystä siitä millaiset asiat
ovat tärkeitä, kuka on tärkeä ja millainen arvo nuorella on. Vaikka tekijän
syyllisyyttä ei voitaisi todeta, voidaan nuori kohdata kunnioittaen ja hänen
ihmisarvonsa tunnustaen mitätöimättä nuoren kokemusta ja siitä seuranneita oireita.
Oikeusprosessin aikana pitää olla erityisen tarkka siitä, että nuorta ei altisteta seksuaalirikoksen tekijän katseille, mikäli se nuoresta tuntuu hankalalta. Tärkeää on, ettei tukea tarjoava ammattilainen, poliisi, oikeuslääketieteellinen tutkimus tai oikeudenkäynti traumatisoi nuorta enää uudestaan.
Viranomaisten tai auttavien tahojen asennoitumisella, nuoren kohtaamisella, sanankäytöllä ja kehonviestinnällä on suuri merkitys tässä kohtaa.
Millaista viestiä kertoo esimerkiksi se, että nuoren seksuaalielämästä kysellään? Tai millaisten väkivaltakokemuksien jälkeen asiasta kysytään ja
kysytäänkö seksikokemuksista, seksistä jne. myös pojilta, jotka ovat joutuneet kohtaamaan seksuaalista väkivaltaa? Mitä merkitystä vapaaehtoisesti
harrastetulla seksillä on rikoksen kanssa?
Väkivalta on väkivaltaa eikä väkivaltaa kohdanneen menneisyydellä tai
seksitavoilla ole merkitystä teolle tai sen loukkaavuudelle. Meillä on paljon
myyttejä (ks. liite 2), jotka ohjaavat ajatuksiamme syyllistämään uhria ja
vähentämään tekijän syyllisyyttä. Ehkä näin luomme valheellista totuutta
itsellemme vakuuttaaksemme, että vain toiset tekevät väkivaltaa ja toiset joutuvat omasta sopimattomasta käytöksestään tai huonoista valinnoistaan johtuen väkivallan kohteeksi, mutta emme me. Mielenkiintoista
sinällään on, että nämä myytit ohjaavat meitä ikään kuin ymmärtämään
väkivallan tekijää ja kaatamaan tapahtumista vastuuta väkivaltaa kohdanneelle. Silti yhteiskunnassamme seksuaalista väkivaltaa puheissa pidetään
äärettömän tuomittavana rikoksena.
Mikäli nuorelta kysyy onko hän kokenut seksuaalista väkivaltaa, seksuaalista kaltoinkohtelua tai raiskauksen, saa usein ensimmäiseksi kieltävän
vastauksen. Tämä johtuu siitä, että mielikuvat sanojen merkityksistä ohjaavat nuoren ajattelua vahvasti. Meillä jokaisella on omanlaisensa ajatus

213

raiskauksesta tai hyväksikäytöstä, joka nuoren arjessa harvoin vaikuttaa
juuri siltä, mitä hän on joutunut läpikäymään ja kokemaan. Nuoren kanssa
on hyvä käydä asiaa läpi nuoren omista ajatuskuvista lähtöisin läpi.
Kun nuoren kanssa ryhtyy pohtimaan sitä, onko hänen seksuaalisuuttaan
loukattu, onko häntä pakotettu tai painostettu johonkin mitä hän ei olisi
halunnut kokea tai tehdä tai onko käynyt niin, ettei nuori ole tilanteessa
osannut, uskaltanut tai voinut kieltäytyä seksuaalisesta kokemuksesta,
alkaa myöntäviä vastauksia ilmaantua. Moni nuori kertoo ymmärtäneensä vasta keskusteluissa aikuisen kanssa, että ikävä kokemus tai tilanne,
joka on saanut nuoren pelkäämään, näkemään painajaisia, ahdistumaan,
voidaan sanoittaa myös väkivallan kokemukseksi, hyväksikäytöksi tai raiskaukseksi. Ennen tätä keskustelua nuoren mielessä ei ole ollut tilaa kenties
tunnustaa itselleen kohdanneensa väkivaltaa tai yksinkertaisesti yleiset
mielikuvat seksuaalisen väkivallan määritelmistä ovat olleet niin ohjaavia,
ettei oma kokemus ole tuntunut mielikuvien kaltaiselta.
Seksuaaliseen väkivaltaan liittyy monia prosesseja, jotka tulee huomioida
työskennellessä nuorten kanssa. Mm. lastensuojelulaki asettaa työntekijälle omat vaatimuksensa toimia ammatillisesti oikein. Esimerkiksi lastensuojeluilmoituksen tekeminen sekä poliisille ilmoittaminen ovat tilanteessa, jossa nuori kertoo kokemuksistaan, aikuisen velvollisuuksia ja aikuisen
vastuulla. Tässä kirjoituksessa ei pysähdytä kuvaamaan näitä prosesseja
vaan tarkoituksena on kuvata väkivallan seuraamuksia ja vaikutuksia nuoren elämään. Seksuaalinen väkivallan kokemus määrittyy eritavoin eri viitekehyksissä. Rikoslain 20 luvun mukaan seksuaalinen väkivalta ja sen eri
muodot määrittyvät tarkasti ja eri tavoin kuin tukityöskentelyssä. Tukityön
kannalta olennaista on se, että nuori uskaltaa ja rohkenee puhua kokemuksistaan, jotka ovat olleet hänelle epämieluisia, ei toivottuja, aiheuttaneet pohdintaa ja / tai oireiluja, mutta joilla ei rikoslain näkökulmasta ole
suurestikaan merkitystä. Olennaista on se, miten nuori itse sanoittaa kokemuksensa. Nuoren auttamisen ja tukityöskentelyn näkökulmasta teon
ei tarvitse olla juridisesti rikokseksi määriteltävissä oleva vaan tukityössä
autetaan nuorta selviämään oman kokemuksensa ja siitä seuranneen oireilun kanssa.
Ennen kuin ammattilainen ryhtyy kohtaamaan nuoria, jotka ovat kohdanneet seksuaalista väkivaltaa, on hyvin tärkeää ensin pohtia omaa suhdettaan nuoriin: Millainen nuori on? Millainen on teinityttö tai teinipoika? Millaisia selitysmalleja minulla on nuorten tekemiin tai kokemiin väkivallan
tekoihin, miten esimerkiksi alkoholi tai nuoren pukeutuminen vaikuttavat
tulkintoihini nuoren kokemuksista. Tämä itsereflektointi vaatii ammattilaiselta paljon rohkeutta jättää ja antaa itsensä jäädä kiinni asenteellisuuksistaan ja muuttaa toimintatapojaan.
Myyttien olemassa olon tunnustaminen ja tunnistaminen mahdollistavat
niiden purkamista. tämän työskentelyn kautta ammattilainen voi tarvittaessa muuttaa omia toimintatapojaan ja kohdata nuoren aidosti häntä
kunnioittaen.
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Seksuaalisen väkivallan kokemus altistaa
psyykkisille ongelmille
Fryersin mukaan lapsuuden ja nuoruuden aikaisten tapahtumien yhteys
aikuisuuden mielenterveyden ongelmiin on merkittävä. Varhainen tunnistaminen ja ongelmien ennaltaehkäisy ovatkin nuorten osalta äärimmäisen
tärkeää. Oppilaitoksissa tulisi ehtiä paneutua nuorten asioihin sekä suhtautua empaattisesti, luottamuksellisesti ja avoimesti nuoreen ja nuoren
asioihin. Eri toimijoiden tulisi toimia yhteistyössä nuoren kanssa. Yksilöllisten kohtaamisten ja mahdollisten ohjattujen ryhmien lisäksi kouluilla tulisi
olla toimintamalleja erilaisiin tilanteisiin ja psyykkisesti oireilevan nuoren
ohjaamiseen ja tukemiseen. Koulutuksen keskeyttäminen on merkittävä
asia syrjäytymisen kannalta.

Freudian Slip - How Do You See to Be Loved
I’m feeling so worn out...I just can’t scream and shout
You’re coming home for me...
Whatever did I say...To make you act this way?
I’m your little angel...So why am I cryin?
What would you say if I would tell?
Would you release me from this cell?
You said this would not hurt, would not hurt
But I don’t feel well I said that I don’t wanna...
How do you see to be loved?
Wonderful view from above
How does it feel to be loved
I wouldn’t know...

Tutkimukset ovat osoittaneet kokemuksellisen yhteyden hyväksikäytön ja
psyykkisen sairastumisen välillä. Psyykkinen sairaus tekee ihmisen hyvin
haavoittuvaksi ja vaikuttaa ihmisenä olemisen moniin puoliin. Psyykkinen
sairastuminen tuottaa kokemuksen erilaisuudesta ja juuri tämä kokemus
erilaisuudesta tuottaa myös häpeän kokemuksia. Psyykkinen sairaus ilmenee herkästi masennuksena, harha-ajatuksina, jännittämisenä sosiaalisissa tilanteissa, pelkoina tai liiallisena touhukkuutena. Psyykkiseen pahaan
oloon liittyy itseinhoa, häpeän tunteita ja lamaantumista. Masennus puolestaan näyttäytyy vetäytymisenä, levottomuutena, epäluuloina ja itsemurha-ajatuksina, toivottomuutena, kielteisyytenä, alemmuuden tunteena ja
kapeutuneena elämänä. Nuoren ja nuorten aikuisten keskeisiä psyykkisten
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vaikeuksien ilmenemismuotoja ovat masennus, ahdistuneisuus, psykoottisuus ja syömishäiriöt. Usein nämä kietoutuvat yhteen ja oireiluun saattaa
liittyä myös päihteiden käyttöä.
Hyväksikäytön vaikutukset lapsen kehitykseen vaihtelevat suuresti lapsesta toiseen. On arvioitu, että n. 40% lapsista on näennäisesti oireettomia (Antikainen, 2005). Joillekin heistä saattaa ilmaantua oireita vasta vuosikausia
tapahtuneen jälkeen. Osalla lapsista ja nuorista on monenlaisia oireita ja
psyykkisiä ongelmia. Noin puolella arvellaan olevan PTSD (post-traumaattinen stressireaktio) tai ainakin joitakin oireita tästä. Erityisesti traumaoireista kärsivät tutkimusten mukaan pojat, jotka ovat joutuneet äitiensä
hyväksikäyttämiksi.
Monella nuorella ei ole tilaa eikä mahdollisuutta osoittaa haastavia tunteita kodeissaan tai muuallakaan. Koetun seksuaalisen väkivallan jälkeen tilaa
myöskään tämän aiheuttamille tunteille ei ole. Jos nuori on kohdannut hyväksikäyttöä perheen sisällä, ei väkivaltaa kohdannut useinkaan ainakaan
aluksi uskalla tai pysty tuntemaan vihaa aikuista tai muita kohtaan, joiden
olisi pitänyt suojella häntä tapahtumilta. Seksuaalista väkivaltaa kohdanneen nuoren sisällä on usein paljon kokemukseen liittyvää vihaa, pettymystä, avuttomuutta, pelkoa ja surua.
”Minulla ei ole minkäänlaista itsesuojeluvaistoa havaittavissa. Miksi en
näe pahuutta? Pahuutta toteutan itsekin, mutta en ymmärrä tekeväni sitä.”(MissB, 2012)
Väkivallan kokemukset ja muut psyykkiselle oireilulle altistavat tekijät kasautuvat usein samoille ihmisille. Tosiasiassa kuitenkin kuka vain voi joutua
kohtaamaan seksuaalista väkivaltaa eikä hyvä toimeentulo, koulutus tai
hyvä perhe estä seksuaalista väkivaltaa tapahtumasta. Nuoret ovat harrastuksiltaan, koulumenestykseltään, tyylisuunniltaan ja alkoholinkäytön
suhteen hyvin erilaisia.
Koska olen toiminut pääosin työssäni matalan kynnyksen tuen paikoissa,
ovat asiakkaani valikoituneet tietyllä tavalla jättäen piiloon moninaisuuden
asiakkuuksien kirjoissa. Valtaosa kohtaamistani nuorista ovat kokeneet
elämässään väkivaltaa ja heitteille jäämistä, ohutta vanhemmuutta sekä
yksinäisyyttä jo ennen seksuaalisen väkivallan kokemuksia. Yksinäisyys on
voinut olla kokemusta siitä, että on maailmassa yksin eikä kuulu mihinkään
tai kokemusta siitä, että ei ole kenellekään tärkeä ja merkityksellinen. Yksinäisyys voi nuoren kohdalla olla yksin olemista vailla yhtään ystävää. Nämä
nuoret ovat kokeneet yksinäisyytensä kipeäksi kohdaksi.
Osa kohtaamistani nuorista on joutunut jo alle kouluikäisesta pitämään
huolta itsestään, sisaruksistaan ja heidän arjestaan ottaen perheen aikuisen paikan. Kohtaamistani nuorista suuri osa on kertonut tulleensa kiusatuiksi kouluaikanaan. Nämä taustatekijät ovat vaikuttaneet siihen, että
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luottamuksellisen suhteen rakentamiseen on voinut mennä pitkäkin aika,
jotta kokemusta voitaisiin edes alkaa käsitellä millään tavoin. Elämäntilanteet ovat voineet olla sellaisia, että niiden kanssa on pitänyt tehdä töitä
ensin, jotta voitaisiin työstää koettua seksuaalista väkivaltaa. Nämä aiemmat kokemukset voivat olla vaikuttaa myös päinvastoin, ja saada nuoren
näkemään tuen merkityksellisenä ja väkivallan kokemuksesta selviytymisen ensisijaisena, jotta voisi muutoinkin laittaa elämänsä kuntoon. Nuoren
tukiverkoston rakentaminen kuntoon on tärkeää. Jos vanhemmat eivät
pysty tukemaan lastaan, tarvitsee nuori ympärilleen muita aikuisia, jotka
auttavat selviämään arjessa, joiden puoleen kääntyä kun on vaikeaa. On
myös tärkeää, että nuorella on mahdollisuus jakaa onnen hetkiään ja arkisia tilanteitaan.
Kiusatuksi tulemisella on osoitettu olevan yhteyttä psyykkiseen oireiluun
ja toisaalta juuri psyykkisistä vaikeuksista kärsivät lapset joutuvat kiusauksen kohteeksi. Varsin moni seksuaalista väkivaltaa kohdannut nuori on
joutunut kokemaan kiusaamista ikätovereiden puolelta, joka on ilmennyt
mm. hyljeksimällä, eristämällä, painostamalla, uhkailemalla, kiristämällä,
fyysisesti satuttamalla, tavaroiden tuhotuksi tulemisella ja nimittelemällä.
Heillä on kokemusta siitä, etteivät heidän hyvinvoinnistaan huolehtivat aikuiset ole puuttuneet tai auttaneet heitä. Moni nuori kokee, etteivät aikuiset ole halunneet, jaksaneet tai kokeneet tarvetta puuttumiseen.
”En pystynyt luottamaan itseeni enää, tietämään, mikä on totta ja mikä
ei. Perusolettamus on, että ihmiset ovat epäluotettavia. Oma energia on
myös kiinni juuri tässä ja nyt tapahtuvassa sillä lailla, että on vaikea uskoa
elämän jatkuvan huomista kauemmaksi, jos kontrollista päästää irti. Elämä putoaa tyhjän päälle. ” (Miss B, 2012)
Salailu ja asioiden mitätöiminen, oli kyse sitten koetusta seksuaalisesta väkivallasta tai muusta väkivallasta, tuottaa väkivaltaa kohdanneelle
stigmatisoitumista, joka vahvistaa arvottomuuden, itseinhon ja itsestä
vieraantumisen kokemuksia. Tällöin nuori altistuu loukkauksille edelleen.
Tässä oravanpyörässä pyöriessään nuoren luottamus ihmisiin ja luottamus
omaan itseensä romahtaa.
Keho, joka on joutunut alistumaan väkivallalle, taltioi muistot itseensä.
Seksuaalisesta väkivallan kokemuksesta saattaa seurata fyysisiä vammoja. Kehoon saattaa tapahtuneen seurauksena ilmaantua selittämättömiä
kipuja, joiden poistaminen on vaikeaa. Takaumat (jotka ovat mielen kokemuksia) tapahtuneesta saattavat saada kehonkin toimimaan itselleen
järkevästi, mutta tilanteessa järjettömällä tavalla, jopa aiheuttaen hengenvaaran.
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Varjoeläimet – Tuvalu
Kädet silmille lammas, ne tulevat,
osoittaisit edes kiitollisuutta, niin moni ajattelee sinua
kun käyt makuulle
Leiki kuollutta niin ne eivät kuule
Jos vain näkisit mitä olen nähnyt näillä silmilläsi
Tietäisit mitä kuullut, huulilta lukenut
Vaiti pysyi kieli kun käskit, en huutanut
Salasin nimesi, hiljaa yhä ovat siniset huuleni
Suunnittelitko toisin tulevaisuuteni?
Ääniaaltoja, pehmeää kellua loputtomiin
Mikroskooppiset kamerat purjehtivat laskimosuoniin
Ääniaaltoja, valoreunainen vihreä sykkivä kursori
Tule parempi uni, parempi simulakrumi
Minulla on oikeus koskemattomuuteen.
Minulla on oikeus sanoa ei
Minulla on vastuu elämästäni
Ja uskallan kertoa salaisuuteni
Yksi tapa selviytyä arjesta väkivallan kokemusten jälkeen on ikään kuin yrittää poistaa tunteet ja koettaa olla tuntematta mitään keskittyen rationaaliseen ajatteluun. Ainoa merkki tai muistutus tapahtumista saattaa pitkään
olla omassa kehossa asuva ahdistava olo, jota väkivaltaa kohdanneiden
on vaikea useinkaan kuvata sanoin kovin tarkasti. On tavallista, ettei oireita pahoinvoinnista näy heti, vaan nuori koettaa jatkaa elämäänsä kuten
ennenkin. Oireilu kuten muutokset käytöksessä, yliseksuaalinen käytös,
pukeutumistyylin muutos, riskikäyttäytyminen, päihteiden käyttäminen,
eristäytyminen, itsetuhoisuus, yksin olemisen välttäminen, kaiken tarkka
ja ylenmääräinen kontrollointi, syömisongelmat, koulusuorittaminen, itsensä epäsiistinä pitäminen tai itsensä epämiellyttäväksi habitukseltaan
tekeminen voivat olla nuoren yritystä ratkaista koettua väkivaltaa tai hoitaa pahaa oloa itsestä pois.
Murrosiän muutosten keskellä oleva nuori saattaa yhdistää tapahtumat
oman kehonsa syyksi. Suhde omaan kehoon saattaa vinoutua. Omasta
kehosta ja sen muutoksista tuleekin vihollinen. Tällöin itsetuhoisuus ja
esimerkiksi syömishäiriö saattaa olla ainoa tapa yrittää suojella omaa itseään. Nuori ehkä kieltäytyy ikään kuin aikuistumasta ja menee äärimmilleen yrityksessään pysyä lapsena. Tämä on selviytymiskeino, joka ei ole
”tietoinen” ja nuoren sanallistettavissa oleva ratkaisu selviytyäkseen ko-
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kemastaan. Oman kehon vahingoittaminen helpottaa hetkellisesti oloa tai
tarjoaa tyhjyyden kokemuksen tilalle jonkin tunteen ja varmistusta siitä,
että on elossa.
”On sopeuduttava paljon kaikkeen, mitä normaali-ihminen ei kestäisi yhtään. On kokoaikainen kipuilu kehossa, pahat syömishäiriöt, aistiyliherkkyys, on tajunnan menetykset yhtäkkiä. on jakautunut mieli eri persoonineen. Suuren osan itseni voittamisesta takaisin itseltäni tein kuitenkin
traumaterapiassa.” (Miss B, 2012)
Mikäli nuori hakeutuu tutkimuksiin seksitautien tai raskauden pelossa, on
testitulosten odottaminen hermoja raastavaa puhumattakaan sairauksien hoidoista. Osa joutuu kohtaamaan mahdollisen raskauden, raskauden
keskeyttämisen tai vanhemmuuden. Seksitauti- tai raskaustestiin hakeutuvista tai jälkiehkäisyä tarvitsevista nuorista osa on joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi, vaikka he eivät asiasta terveydenhuoltohenkilöstölle kerrokaan. On tärkeää, että nuori saa kunnioittavaa ja asiallista
palvelua. Terveydenhuoltohenkilöstön tulisi uskaltaa ottaa asia puheeksi
jokaisen nuoren kanssa siten, että halutessaan nuori voisi palata tai hakeutua ammattilaisen luo, mikäli hän ei asiasta tässä kohtaa vielä ole valmis
puhumaan. Mikäli ammattihenkilöstö kohtaa nuoren epäkunnioittavasti,
saattaa nuori olla pitkäänkin kertomatta omasta kokemuksestaan, koska
kokee olleensa entistä vahvemmin syyllinen tapahtumiin.
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneen nuoren osalta monesti väkivaltaan
liittyvät myytit ovat yksi keskeinen tekijä kokemuksesta vaikenemiselle,
suurelle häpeälle ja syyllisyyden kokemukselle. Jos kokemuksestaan vaikenee, toipuminen koetusta väkivallasta vaikeutuu ja tuen piiriin hakeutuminen hidastuu. Usein ammattilaistenkin keskuudessa kuulee käytävän
keskustelua ja pohdintaa siitä, miksi joku ei vain lähtenyt karkuun, poistunut paikalta tai ennakoinut riskejä. Tai miksi joku ei pitänyt itsestään
huolta vaan joi itsensä humalaan tai pukeutui liian paljastavasti. Jokaisen
on hyvä miettiä itseään ja omia asenteitaan; näin huomaa melko nopeasti,
että aika harvoin tulee miettineeksi mahdollisuutta, että joku tekisi juuri
minulle seksuaalista väkivaltaa. Luotamme ihmisiin ja siihen, ettei meille
käy niin. Toisaalta uskomme, että osaamme toimia tilanteissa ja uskomme,
että tunnistamme vaaran paikat.
Osa raiskatuista tai seksuaalisesti hyväksikäytetyistä nuorista kertoo tapahtuneessa lamaantuneensa ja kokeneensa valtavaa ymmärtämättömyyttä
siitä mitä on tapahtumaisillaan. Tilanne, jossa väkivaltaa on tapahtunut,
on tuntunut täysin käsittämättömältä ja epätodelta. Osa taas kertoo ajattelevansa, että olisihan pitänyt tajuta mihin lähti mukaan ja mihin suostui
eli oma moka – sitä sai mitä tilasi eli jos lähti toisen mukaan esimerkiksi
jatkoille tai treffeille, olisi pitänyt tietää mihin kaikkeen oikeastaan oli jo
lupautunut. Osa kertoo, ettei keho totellut ohjeita. Vaikka halusi liikkua,
jalat eivät suostuneet. Keho oli tunnoton ja irtonainen osa itseä.

219

Osa nuorista ymmärtää vasta vuosien kuluttua tapahtuneista, että on kokenut seksuaalista väkivaltaa. Voi kestää pitkäänkin ennen kuin hämmennys
tai kokemuksen outous täsmentyvät ymmärrykseksi koetusta väkivallasta.
Tällöinkin nuori voi oireilla monin eri tavoin. Voi myös olla, että väkivaltaa
kohdannut ei muista kokemastaan mitään. Yhteys tunteisiin on vähäistä ja
tunteet voivat puuttua kokonaan. Kaikki aistimukset voivat olla puutteellisia tai hävitä niin, että traumatisoitunut on äkillisesti kyvytön esimerkiksi
näkemään tai kuulemaan. Kivun aistiminenkin voi olla rajoittunutta.
”…Sitten isä suutelee minua alapäähän ja se tuntuu hassulta. Isä silittää
minua. Sitten hän työntää sormet sisälle minuun ja se kutittaa. Isä keinuttaa minua ja hymyilee. (Miss B, 5v)
…Minua pelottaa. Isä on erittäin vihainen ja lyö minua kasvoille. Hän sanoo, että olen huora ja että ole hiljaa.
…Tuntuu siltä, että olen ihan hukassa ja yksin. Sokkeloita menee joka
puolelle. Putoan syvän kuilun pohjalle. Miksi kukaan ei auta? Seuraavaksi
tuntuu siltä, että leijun. Pääsen ihanaan taivaaseen enkelihoitoon kukkakedolle. (Miss B, 12v)” (Miss B, 2012)
Seksuaaliseen väkivaltaan liittynyt alistumisprosessi on voinut altistaa sille,
että nuori kokee uudestaan ja uudestaan seksuaalisuutensa loukkauksia.
Toisaalta hakeutuminen riskitilanteisiin voi toimia selviytymisstrategiana.
Kokemalla asioita uudestaan voi tuntea hetken aikaa jotakin tai saattaa
osoittaa itselleen, että on ansainnut kokemukset ja on niihin yksin syyllinen. Välinpitämättömyys omaa kehoa ja itseä kohtaan mahdollistaa itsetuhoista tai riskialtista toimintaa osaltaan. Toiminta vahvistaa itseinhoa ja
edelleen ulkopuolisuuden kokemusta. Hakeutuminen riskitilanteisiin voi
saada nuorella aikaan myös tunteen kontrollista. Tällöin nuori tavallaan
kokee hallitsevansa tilannetta, koska on kokenut tilanteen jo aiemmin.
Traumaperäisestä stressihäiriöstä (PTSD) kärsivillä keho on kroonisessa
autonomisen hermoston aktivaatiotilassa, ylivireystilassa, joka johtaa monenlaisiin oireisiin kehossa. Näitä ovat mm. ahdistus, paniikki, lihasten jäykkyys, heikkous, uupumus, keskittymisongelmat, unihäiriöt. Koettu seksuaalinen väkivalta aiheuttaa aivorakenteissa ja aivotoiminnoissa muutoksia.
Samoin erilaiset psyykkiset sairaudet näyttävät liittyvän yhteen koetun
seksuaalisen väkivallan kanssa. Esimerkkeinä rajatilapersoonallisuus, bipolaarinen mielialahäiriö, paniikkihäiriö, dissosiaatio.
Erilaiset psykosomaattiset oireet ovat seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden osalta tavallisia. Näitä ovat mm. erilaiset kivut kehossa. Samoin erilaiset pelot ja vihan tuntemukset kuuluvat seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden oireistoon.
Tutkimukset osoittavat, että syömishäiriöistä bulimia voidaan yhdistää
seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Myös päihteiden käyttäminen näyttää
linkittyvän seksuaalisen väkivallan kokemuksiin kuten käytöksen seksuali-
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soituminenkin. Seksuaalista väkivaltaa kohdannut altistuu seksitaudeille ja
ei-toivotulle raskaudelle. Monilla seksuaalista väkivaltaa kohdanneista, joilla ei ole PTSD-diagnoosia on kuitenkin havaittu ainakin joitakin post-traumaattisia stressioireita.
Uudelleen väkivallan kohteeksi joutuminen on myös todennäköisempää,
kun on joutunut seksuaalisen väkivallan kohteeksi. Väkivaltaisessa tilanteessa tapahtunut alistumisreaktio on osaltaan altistamassa seksuaaliselle
väkivallalle myös aikuisuudessa. Väkivaltaa kokenut voi tulla avuttomana
pahoinpidellyksi toistuvasti eikä näe mitään ulospääsyä väkivaltaisesta
suhteesta vaikka pystyisi muutoin hoitamaan kaikki arkiaskareet ja huolehtimaan asioistaan.
Erityisen haavoittuvia ovat nuoret, joilla ei ole vielä samanlaisia valmiuksia ja taitoja ottaa asioita puheeksi, hakea apua tai voimavaroja aikuiseen
verrattuna. Nuorten kokemia väkivallan tekoja saattaa olla lukemattomia
ennen kuin nuori ottaa asian puheeksi. Varhainen puuttuminen ja nuoren
pahoinvoinnin varhainen tunnistaminen olisikin hyvin tärkeää, jotta uhriutumiskierre saataisiin pysäytettyä. Omaa olemassa oloa uhannut integroitumaton ylivoimainen tapahtuma ei saa mielessä päätöstä, vaan traumatisoitunut elää sitä uudelleen jo todellisen uhan ollessa ohi. Keho reagoi kuin
uhkaava tilanne olisi edelleen läsnä. Jatkuva uhan ennakointi vaikeuttaa
keskittymistä ja huomiokykyä (Suokas-Cunliffe, 2006).
Kun on nöyryytetty, alistettu, rankaistu ja uhattu riittävästi, kasvaa viha
alistajaa kohtaan niin suureksi, että myös itsellä syntyy halu väkivaltaan.
(MissB, 2012)
Tuskaa saa ulos viiltelemällä itseä…Viiltelyssä kaikki trauman eri puolet
yhdistyvät; minusta tulee yhtä aikaa uhri, auttaja ja pahantekijä. (MissB,
2012)
”Syömättömyys suojelee minua…Kun suojaan itseäni vielä suuremmalta
ulkoapäin tulevalta negatiiviselta energialta teen sen niillä keinoin mitä
voin hallita. Syömistä voin hallita. Näin itseinhoni ei ainakaan kasva enempää.” (MissB, 2012)
Psykososiaalinen kehitys vaikeutuu useimmilla nuorilla koetun seksuaalisen väkivallan jälkeen. Nuoruus on vaihe, jossa oma seksuaalisuus ja aggressio otetaan haltuun. Oma identiteetti alkaa muovautua, kun nuori
sovittelee roolejaan yhteen. Koettu trauma saattaa synnyttää nuoressa
roolien hajaannuksen, jolloin identiteetti ei rakennu vahvaksi. Jos suhde
seksuaalisuuteen on ahdistunut, jää seksuaalisuuden kehittyminenkin
ikään kuin kesken. Seksuaalisen väkivallan teon seurauksena saattaa nuori alkaa epäillä omaa seksuaalista suuntautumistaan, jolloin oma minuus
saattaa murtua. Jos oma seksuaalisuus ja halukkuus näyttäytyvät häpeän,
syyllisyyden, pelon ja takaumakokemusten kautta, ei nuorella välttämättä ole mahdollisuutta rakentaa luontevaa suhdetta seksuaalisuuteensa,
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seksiin. Tällä on merkitystä parisuhteille, ihmisen käsitykselle itsestään,
riittävyydestään ja kelpaavuudestaan myös tulevaisuudessa. Jos ajatukset
keskittyvät vain seksuaalisuuden välttämiseen ja hallitsemiseen, on seksuaalisuus läsnä kaiken aikaa jopa aiheuttaen riippuvuutta ja elintilan suurta
pienenemistä.

Tool - Prison Sex
It took so long to remember just what happened.
I was so young and vestal then,
you know it hurt me,
but I’m breathing so I guess I’m still alive
even if signs seem to tell me otherwise.
I’ve got my hands bound,
my head down , my eyes closed,
half-closed, wide-open.
Do unto others what has been done to you
I’m treading water,
I need to sleep a while.
My lamb and martyre, you look so precious.
Won’t you come a bit closer,
close enough so I can smell you.
I need you to feel this,
I can’t stand to burn too long.
Released in this sodomy.
For one sweet moment I am whole…

Mitä minulle tapahtui?
Seksuaaliseen väkivaltaan liittyvä vallankäyttö voi olla luonteeltaan sellaista, ettei sen ymmärtäminen väkivallaksi ole helppoa. Hyväksikäyttö tai
raiskaus voidaan saada kokijan näkökulmasta näyttäytymään erityisenä tekona, rakkauden osoituksena, velvollisuutena tai osana lapsen tai nuoren
normaalia elämää. Vallankäyttö voi olla positiivista: hoivaavaa, hyvittävää,
manipulatiivista, viettelevää (Laitinen, 2007). Lapsena hyväksikäytetty on
usein ollut tilanteessa, jota lapsi ei ole osannut ymmärtää väkivallaksi tai
koskemattomuuden loukkaukseksi. Hyväksikäyttöä on voitu liittää tekemiseen, joka lapselle on ollut mukavaa ja kivaa. Fyysistä väkivaltaa sisältäneet teot puolestaan ovat mieltyneet ehkä ansaituiksi rangaistuksiksi
vääränlaiselle itselle. Uhri on kokenut itsensä syylliseksi, pahaksi, mikä on
oikeuttanut hyväksikäytön (Laitinen, 2007).
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Monotonix - Kylmää ja yksinäistä
…Sä tulit rajan yli
revit minuuteni rikki
tunti sitten vielä mulla oli unelmii
nyt toivon hukkuvani näihin kyyneliin
Ei tästä ikuisuuteen kannan salaisuuden verhoa
Oman avunhuudon kuulen vain päässäni
sen äijän likaiset sanat liimattuna iholleni
elämänjano väkisin juotiin musta
nyt elämänäni kulkee lopusta.
Kylmää ja yksinäistä
sisääni tunkee ilmaa jäistä
käperryn ruumiini verannalle
ajaudun tunteiden junan alle
en voi puhuu
en voi kertoo
kuljen puettuna salaisuuden verhoon
häpeän sitä
häpeän itseäni
pahat voimat ryömii mun sisälläni
ne nielaisee mut kokonaan
en edes kivusta kiinni saa
näen itseni ulkopuolelta
kuin irtautuisin ruumista
enkä löydä paluuta
mä en vihaa enkä suutu
päätän ettei mikään muutu
mut kaikki ei oo hyvin vaik niin luulet
mulla on sinetöidyt huulet
mä osaan kyllä esittää
Se on pelkkää ulkokuorta
mun sielu on mätä, ja sen sisällä iso hätä
päivissäni pysyn hädin tuskin pinnalla
huudan ja pärskin ei ketään näkyvissä vastarannalla…
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Seksuaalinen hyväksikäyttö ja muu seksuaalinen väkivalta kyseenalaistavat lapsen tai nuoren oikeuden omaan olemassaoloon ja kehon itsemääräämisoikeuteen. Samalla se voi aiheuttaa hallinnan tunteen katoamisen
ja sanoiksi taipumattomien, ristiriitaisten tunteiden kaaoksen, niin uhrille
kuin hänen läheisilleen (Laitinen, 2007). Traumanaiheuttamista normaaleista reaktioista kertominen nuorille on tärkeää. Se tuottaa kokemusta,
että nuori on normaali eikä tulossa ”hulluksi”.
Pirkko Turunen tarkastelee progradu-työssään (2007) väkivallan seuraamuksia irtikytkemisen käsitteellä. Käsite kuvaa sitä kuinka väkivaltaa
kohdannut vaurioituu sosiaalisella, psyykkisellä ja fyysisellä tasolla. Sosiaalisuuden tasolla tämä näkyy väkivaltaa kohdanneen eristäytymisenä,
osittaisen yhteyden katkeamisena sosiaaliseen verkostoon. Tosin usein
vasta vaikeudet psyykkisessä ja fyysisessä voinnissa pakottavat hakemaan
apua.
”Häpeä pitää irrallisena. On erittäin helppo vain jättää toiset ihmiset.
Unohtaa toisen, vaikka olisi juuri elänyt pitkän parisuhteen yhdessä”.
(Miss B, 2012)
Äärimmäisen suurista vaikeuksista huolimatta ihmiset pyrkivät selviämään
parhaalla mahdollisella tavalla. Vaikeuksia vastaan ei aina taistella näkyvästi vaan myös sisäiset keinot ovat tärkeitä. Vaikeassa tilanteessa ihminen joko pyrkii poistamaan pahan olon aiheuttajan tai koettaa helpottaa
olemistaan mm. säätelemällä tunteitaan, muuttamalla tulkintojaan pahan
olon aiheuttajasta tai muuttamalla elämänasennettaan kokonaan.
Seksuaalista väkivaltaa kohdannut nuori saattaa kokea hyvin moninaisia
oireita ja edellä mainittujen lisäksi kokemukseni mukaan kaikilla tapaamillani nuorilla on ollut itsetunto-ongelmia, syyllisyyden, häpeän, likaisuuden
ja arvottomuuden tunteita, vaikeuksia ilmaista tunteitaan, kokemuksiaan,
vaikeuksia asettaa rajoja tai toisaalta luottaa ihmisiin. Ihmissuhteet ovat
olleet hyvin vähäisiä ja masennusoireet tavallisia. Osa nuorista on täysin
eristäytyneitä arkimaailmasta. Joku ottaa suuriakin riskejä seksin saralla.
Pukeutuminen saattaa olla hyvin provosoivaa (ei vain paljastavaa) ja itsestä huolehtiminen voi olla hyvin vähäistä. Nuoret saattavat olla hyvinkin likaisia ja epäsiistejä prosessien alkaessa.
”Oman itsen sisin on hajalla, likainen ja syvästi yksinäinen. Se on peruskokemus olemassa olosta.”.  (Miss B, 2012)

Nuori tarvitsee apua
Nuorella on oikeus olla keskeneräinen ja kyvytön ottamaan omia vaikeita
kokemuksiaan esille realistisesti ja koostuneesti. Voi olla, ettei nuorella ole
sanoja edes vielä asiasta kertomiseen. Nuori saattaa toivoa, että työntekijä
ymmärtäisi hänen tilannettaan, osaisi kysyä asioista nuoren ymmärtämällä
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tavalla ja siten, että nuori voisi kertoa kokemuksistaan turvalliselle aikuiselle. Nuori saattaa odottaa, että aikuinen osaisi ottaa asiat puheeksi ja auttaisi häntä vaikean tilanteen kanssa. Nuori saattaa huutaa hätäänsä elein,
ilmein tai teoin. Nuoren selviytymisen kannalta on tärkeää, että aikuinen
ammattilainen kestää tilanteen hajoamatta. Aikuisen ei tulisi ohittaa nuoren tarinaa mitätöimällä kokemusta tai toteamalla, ettei aihe ole ammattilaisen osaamisen aluetta. Aikuinen tulisi kuunnella nuoren kertomusta
siitä, mitä tämä on todellisuudessaan kehossaan ja mielessään kokenut ja
tämän jälkeen pohtia yhdessä nuoren kanssa miten tilanteessa edetään.
Ammattilaisella tulisi olla käsitys siitä, mitä hänen tehtäviinsä toimen
puolesta kuuluu sekä perusosaaminen nuoren tukemiseen ja tarvittaessa
eteenpäin ohjaamiseen. Ammattilaisella tulisi olla tieto auttavista tahoista
sekä toimivat verkostot auttaviin tahoihin, jotta saattaen ohjaaminen olisi
mahdollista ohittamatta nuoren toiveita ja tarpeita.
Trauman käsittely on kuin palapelin kokoamista, jossa yhdistetään muistikuvia, kehollisia reaktioita, nykyisiä kipuja, tämänhetkisiä ajatuksia ja
tunteita yhtenäiseksi kuvaksi. Trauman työstämisen tulee olla oikein ajoitettua ja sen tulee tapahtua koulutetun ammattilaisen kanssa, joka on kouluttautunut tähän tehtävään. Myöskään nuoren omaa toivetta ja ajatusta
käsittelystä ei tule jättää huomiotta. Nuoren tulee voida ilmaista, milloin
hän kokee olevansa valmis käsittelemään aihetta. Nuoren ja työntekijän
yhteisen työskentelyn avulla syntyy kuva nykyisyydestä. Kuvassa kokemus
on osa, mutta sen valta väkivaltaa kohdanneeseen ja hänen toimintaansa
ja ajatteluunsa on merkittävästi pienempää.
Se, että nuori kertoo kokemuksestaan välinpitämättömän oloisena kuin
tapahtumilla ei olisi hänelle väliä, voi olla selviytymiskeino. Traumatisoituneelle on tyypillistä kertoa tapahtumista ilman tunteita tai omakohtaisuutta. Se voi olla nuoren yritystä vakuuttaa itselleen ja toisille, ettei mitään tapahtunutkaan. Sen myöntäminen, että on joutunut kohtaamaan
seksuaalista väkivaltaa esimerkiksi tutun, rakkaan ja luotettavan henkilön
toimesta, on vaikeaa. Tai sen myöntäminen, ettei noudattanutkaan varoituksia, joita hänelle kerrottiin. Joskus sanojen löytämiseen menee vuosia,
joilla voisi kertoa kokemastaan.
Luottamuksellisen suhteen luominen nuoreen on tärkeää nuoren toipumisen kannalta. Nuori tarvitsee luotettavaa aikuista, joka seisoo hänen
rinnallaan ja tukenaan monenlaisissa tilanteissa. Joskus esimerkiksi on
käynyt niin, että seksuaalisen väkivallan kokemukset koetetaan painaa
piiloon vanhempien taholta. Voi käydä niinkin, että lastensuojelun tullessa mukaan auttamaan lasta, vanhemmat muuntelevat totuutta lapsen ja
perheen tilanteesta. Traumatapahtuman lisäksi nuorta vahingoittaa luottamuksen menettäminen pahantekijään, mutta myös niihin ihmisiin, jotka
olisivat voineet auttaa ja suojella tai joiden olisi pitänyt auttaa ja suojella,
mutta eivät sitä tehneet. Tämä on ehkä syvin trauman aiheuttaja ja erityisen haavoittavana näyttäytyy kokemus siitä, että äiti hylkää lapsen ja sallii
hyväksikäytön tapahtua.
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”Miksi kukaan perheestäni ei suojellut minua, jos he tiesivät monsteri-isän
olemassa olosta?”(Miss B, 2012)
Vanhemmilla on valtava merkitys seksuaalisesta väkivallasta toipumiselle.
Keskeinen elementti turvan tarjoamiselle on, ettei vanhemmilla ole omia
traumoja tai että he ovat käsitelleet ne. Tutkimukset ovat osoittaneet, että
lapset ovat yllättävän kestäviä, jos heillä on huoltaja, joka on emotionaalisesti saatavilla.
Varsin usein kohtaamani nuoret kertovat kokevansa, että kukaan ei voi
ymmärtää mitä he ovat kokeneet ja miltä heistä tuntuu. Ryhmämuotoisen tuen avulla nuorelle syntyy kokemus kiinnipitävästä vertaisyhteisöstä.
Ryhmä mahdollistaa kokemuksen siitä, että on olemassa muitakin, jotka
ymmärtävät ja tietävät miltä minusta tuntuu. Tällöin nuori ei ole enää yksin. Ihmissuhteet, joita hoidollisissa ryhmissä on tarjolla, on osallistumismotivaatiota lisäävä elementti. Nuoren tukemisen kannalta on merkittävää ottaa huomioon heissä itsessään oleva toiveikkuus ja rakentaa tukea
heissä olevien voimavarojen varaan.

Suzanne Vega – Luka
…They only hit until you cry
After that you don’t ask why
You just don’t argue anymore
You just don’t argue anymore
You just don’t argue anymore
Yes I think I’m okay
I walked into the door again
Well, if you ask that’s what I’ll say
And it’s not your business anyway
I guess I’d like to be alone
With nothing broken, nothing thrown
Just don’t ask me how I am
My name is Luka
I live on the second floor
I live upstairs from you
Yes I think you’ve seen me before…
Selviytyäkseen kokemastaan nuori tarvitsee paljon tukea, läheisyyttä ja
läsnäoloa. Nuoren toivetta avun tarpeesta tulee kunnioittaa ja huomioida. Monesti nuori tarvitsee sanoitusta kokemuksilleen ja sanoja, joilla
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kuvat tuntemuksiaan, kokemuksiaan ja ajatuksiaan. Kun nuori ymmärtää
mitä hän on kokenut ja kokemukset ovat tapahtuneet todella hänelle, voi
hän sanoittaa tunteitaan ja kokemuksiaan. Puhumalla voi tulla näkyväksi
ja saada kokemuksiinsa tukea. Samalla voi saada itsestään ulos tunteita.
Vuorovaikutuksen avulla toipuminen ja tulevaisuuden olemassa olemiseen
uskominen on mahdollista. Jotta nuori voisi käsitellä kokemaansa, saada
kokemusten läpikäymiseen tukea ja ohjausta oikean avun piiriin, tarvitsevat ammattilaiset tietoa, mutta ennen kaikkea rohkeutta, halua ja uskallusta kuulla ja nähdä nuoren tarina tai tapa olla olemassa.
On haluttava kulkea nuoren rinnalla ja pitää huolta samalla omasta jaksamisestaan. Jokisen (1996) mukaan kiinnipitävä ympäristö on suojaava tekijä väkivallalta, väkivaltaan ryhtymiseltä. Tia Isokorven väitöksen mukaan
yhteisöllisyys on keskeinen inhimillinen tarve, jonka laiminlyönti johtaa
vieraantuneisuuden lisääntymiseen, motivaation laskuun ja lisääntyviin
uupumusoireisiin. Yhteisöllisyyden edellytyksenä on yhteenkuuluvuuden
tunne. Seksuaalista väkivaltaa kohdanneet odottavat kuulluksi tulemista.
Auttajalla tulee olla riittävät tiedot ja taidot asiasta (Turunen, 2007).

Nuorten

erityispiirteitä
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•

Nuorella ei ole kykyä pohtia asioita ”aikuismaisesti”
Nuoren elämässä puolessa vuodessa tapahtuu paljon
Nuoren käsitys ajasta on erilainen verrattuna aikuisiin
Nuoren elämänhallintataidot ovat vähäisemmät kuin aikuisella
Nuorella ei välttämättä ole ketään kenelle kertoa eikä hän
välttämättä tiedä kenelle asiasta voisi kertoa
Nuori ei välttämättä osaa hakeutua tuen piiriin. Hän ei osaa
selvittää tukimuotoja tai virallisia tahoja itsenäisesti
Nuori saattaa joutua pelkäämään, että hän menettää kotinsa,
vanhempansa tai joutuu väkivallan kohteeksi kodissaan, kun
vanhemmat saavat tietää seksuaalisesta väkivallasta tai siitä,
että nuori on kertonut asiasta ulkopuolisille
Nuoret ovat mukautumiskykyisempiä ja joustavampia kuin
aikuiset
Ryhmätuessa ei yleensä ilmene ”ryhmäkateutta”
Nuorilla on yleensä hyvä huumorintaju
Nuori ei osaa rajata itseään samoin kuin aikuinen kertoessaan
asioistaan tai edellyttää oikeutta koskemattomuuteensa
Nuoren ajattelu on melko mustavalkoista
Nuoren tunne-elämän hallinta ei ole vakaata
Toiminnallisuus on nuorille helppoa ja mielekästä
Kehollisuuden työstäminen on erityisen tärkeää
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Nuorta kohtaavien ihmisten sanat ja eleet voivat joko edistää tai tuhota
selviytymistä. Suuri osa viestinnästämme on sanatonta. Nuoria kohtaavan
ammattilaisen on hyvä pohtia omia asentojaan, ilmeitään ja eleitään - tukevatko ne työtä vai estävätkö ne jo itsessään ammatillisen työn tekemisen.
Ei ole samantekevää miten viranomainen tai apuaan tarjoava ammattilainen nuorta puhuttelee. Nuorelle viranomaistahot ovat vieraita ja pelottavia eivätkä he välttämättä osaa toimia uusissa tilanteissa. Viranomaistahot
ovat aikuisille suunnattuja palveluita, joita ei ole suunniteltu huomioimaan
nuoren erityisiä tarpeita asioiden hoitamisessa. Jo jännitys saattaa estää
puhumista, muistamista. Kokemus siitä, että ei arvosteta tai uskota, saattaa loukata suuresti ja estää toipumista. Nuori ei ehkä kehtaa sanoa sanoja seksuaalisuuteen liittyen. Tapahtumista kertominen voi olla noloa ja
vaikeaa. Työskentelyn alussa onkin tärkeä sopia millaisia sanoja käytetään
ja yhdessä varmistaa, että nuori ymmärtää viranomaisen tai tukihenkilön
käyttämät sanat ja muun puheen.
Mikäli tapahtuneesta ei ole vielä tehty ilmoitusta poliisille, on tärkeää työntekijänä tehdä tämä. Sitä ei kuitenkaan tule tehdä nuoren tietämättä. Samoin mahdollinen lastensuojeluilmoitus (mikäli nuori on alle 18 -vuotias)
tulee tehdä nuorelle asiasta ensin kertoen. Nuoren kanssa on hyvä pohtia, kuinka tapahtumista kerrotaan vanhemmille tai voiko nuori mennä
kotiin. Työntekijän on kuunneltava nuorta olettamatta asioita ennen kuin
hän ryhtyy toimimaan. On tärkeää tietää milloin väkivalta on tapahtunut
ja keitä tilanteeseen liittyy. Nämä seikat vaikuttavat suuresti siihen, miten
nuorta tilanteessa ohjataan. On mahdollista, että vanhemmat tietävät jo
asiasta. Voi olla, että seksuaalisen väkivallan tekijä on nuoren perheestä.
Voi olla, että nuori on jo koettanut kotona kertoa kokemastaan, mutta sillä
ei ole ollut vastakaikua.
Kun nuori menee poliisikuulusteluun, nuorelle on tärkeää saada mukaan
edustaja tai tukihenkilö. Tämän henkilön tulisi olla sellainen, johon nuori
luottaa ja jonka nuori haluaa ottaa kuulusteluun avustajan lisäksi mukaan.
Nuoren tulee saada päättää odottaako tukihenkilö kuulusteluhuoneen
ulkopuolella vai tuleeko hän mukaan kuulusteluhuoneeseen.
Nuoresta saattaa esimerkiksi tuntua nololta puhua, mikäli vanhemmat
ovat kuulustelujen aikana läsnä. Voi olla, että tällöin nuori ei kehtaa kertoa
kaikkea, mitä tilanteessa on tapahtunut. Näin olennaisia asioita voi jäädä
kertomatta. Myös avustajan läsnäolo voi olla tärkeää, sillä nuori ei välttämättä tiedä, miten asioissa tulisi vastata poliisin tiedustellessa esimerkiksi
vaatimuksista tekijää kohtaan.
Oman ajan sopiminen kuulusteluun poliisien kanssa, mikäli se tilanteessa
on mahdollista, on ollut kokemukseni mukaan sekä nuoresta että poliiseista hyvä tapa toimia. Näin osataan varata riittävästi aikaa eikä nuoren tarvitse odotella epätietoisena poliisilaitoksella. Tieto ajankohdasta auttaa valmistautumaan kuulusteluun, joka voi olla nuorelle hyvin raskas kokemus.
Samoin nuorelta on hyvä tiedustella haluaako hän kuulustelevaksi polii-
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siksi naisen tai miehen. Usein ajatellaan, että samaa sukupuolta olevalle
poliisille on helpompaa puhua. Tämä pitää monissa tapauksissa paikkansa,
mutta erityisesti on huomioitava myös tekijän sukupuoli. Jos tekijä on samaa sukupuolta kuin nuori on, saattaa kuulustelijan sukupuoli muodostua
esteeksi. Nuorta ei koskaan saa jättää yksin prosessin missään vaiheessa!
On varmistettava, että nuori pääsee tuen piiriin eikä jää yksin. Jokaisella
ammattikunnalla on vastuu nuorista ja heidän toipumisestaan.
Oma paranemisen tie oli kivikkoinen, haastava ja aikaa vievä. Siitä on palkittava itseä kunnollisilla haaveilla, toiveilla ja tavoitteilla. Kun uutta energiaa alkaa vapautua ja elämän uudet tuulet puhaltaa pikku hiljaa, on heti
katsottava uuteen elämään kirkkain silmin. (Miss B, 2012)
Tukityöskentelyssä seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden osalta on tärkeää
vahvistaa nuoren kokemusta turvallisuudesta, auttaa nuorta selviämään
arjessa ja esille nousevien tunteiden kanssa. On tärkeää, että nuorella on
joku, jonka puoleen kääntyä ja tuon samaisen henkilön tulisi olla aktiivinen
myös nuoren suuntaan. Nuoreen yhteyden pitäminen ja kuulumisten vaihtaminen voi olla tärkeä osa toipumista ja nuoren voinnin osalta kärryillä pysymistä. Näin aikuiselle avautuu myös mahdollisuus aistia nuoren vointia ja
hahmottaa sitä, mikäli nuori tarvitsisi jotakin lisäapua tai –tukea vointiinsa.
Kun nuorella on olo, että hän on turvassa maailmassa ja itsessään, voidaan
asiat tuoda näkyville ja kohdata kokemus ja siihen liittyvät muistot tietoisesti. Tämä mahdollistaa toipumista.
Joskus vasta tukityö, jota tehdään vuosia väkivallan kokemusten jälkeen
avaa mahdollisuuden toipumiseen. Eräs nuori, joka oli ollut terapiassa ja
osastohoidossa vuosia ennen seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä
kohdanneiden ryhmään osallistumista koki olonsa huonoksi ja oireili monin tavoin. Ryhmän jälkeen hän kertoi ryhmän toisia nuoria kuunnellessaan
ymmärtäneensä, että koetut väkivallan teot olivat oikeasti tapahtuneet
hänelle. Hänellä oli olo, että tapahtumat eivät olleet enää satua tai vain järjellä tiedettyjä tapahtumia vaan ne olivat oikeita ja todellisia kokemuksia,
joita voisi nyt alkaa vihdoin käsitellä ja kohdata yksilöterapiassa. Jokainen
ihminen ja jokainen kohtaaminen voi olla avain toipumisen alkamiseksi, mikäli kohtaaminen sisältää turvallisuuden kokemuksen ja tunteen siitä, että
hetkeen, toiseen ihmiseen ja itseensä voi siinä luottaa.
Minulla on turva ympärillä; rakastava mies, koti ja ammattiterapeutti ja
osittain siitä syystä uskallan päästää pahimman kauhun, järjettömyyden,
uhan ja kauhun ja vihan sisältäni ulos. (Miss B, 2012)
Tukityössä tai terapiassa, jota koulutettu ammattilainen tekee, tulee auttaa seksuaalista väkivaltaa kohdannutta säilyttämään yhteys nykyhetkeen
ja kontaktiin (Suokas-Cunliffe, 2006). Työntekijän tulee osata havainnoida
ja arvioida kehollisia merkkejä nuoren tilanteesta asioiden käsittelyn aikana. Nuorella ja ohjaajalla tulee olla tieto ja ymmärrys siitä kuinka prosessi

229

pysäytetään ennen kuin tilanne muuttuu liian epämukavaksi tai tasapainoa
järkyttäväksi. Näistä asioista on hyvä keskustella jo ensimmäisen tapaamisen aikana. Työntekijän on hyvä kertoa nuorelle että tapaamisissa edetään
nuoren määräämän tahdin mukaan. Työntekijän on kuitenkin hyvä myös
tuoda esille se näkökulma, että kivun kohtaaminen ja vaikeiden tunteiden
kanssa työskentely mahdollistaa toipumista. Turvallisuuden tunteen rakentamiseksi on hyvä sanoa myös ääneen, että työntekijä tarkkailee nuoren kehollisia reaktioita ja viheltää pelin poikki jos nuori rasittuu liikaa tai
vointi alkaa vaikuttaa huonolta. Nuori saattaa myös tietää, miten hän liian
ahdistavissa tilanteissa käyttäytyy ja tunnistaakin itsessään tätä suojautumista. Aiheeseen on tärkeää palata tukiprosessin edetessä keskustellen,
kysellen nuoren tuntemuksia.
Nuorille tulisi opettaa kehollisia menetelmiä, joilla nuori kykenee pysäyttämään, hillitsemään ja vähentämään ylivireystilaa. Nuorelta voi kysyä ajoittain hengityksestä, pulssista, olosta. Samoin pyyntö korjata asentoa kehon reagointiselityksen kera, mahdollistaa itsestä kiinni ottamista ja omien
olojen tunnistamista osaltaan. Nuoren olisikin hyvä oppia tunnistamaan
autonomisen hermoston aktivaation merkit itsessään. Tämä tarjoaa kehotietoisuuden lisääntymistä ja vahvistaa itsetuntemusta (Rotschild, 2003).
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneen kanssa pyritään lisäämään kiinnostusta oman kehon ja mielen havainnointiin niin, että pelosta tulee uteliaisuutta. Lisääntyvä tieto oman kehon ja mielen toiminnasta kasvattaa kokemisen sijasta havainnoinnin osuutta, joka mahdollistaa adaptiivisemman
toiminnan reaktiivisuuden sijaan. Seksuaalinen väkivalta kokemuksena on
tapahtuma, jossa tunkeudutaan ihmisen fyysisen kehon alueelle. Usein
juuri kehon eheyden ja koskemattomuuden tunteen menetys on se tekijä,
joka kiihdyttää traumaprosessin hallitsemattomaksi (Rotschild, 2003).
Trauman hoidossa vähennetään myös oireiden aiheuttamaa häpeää antamalla tietoa traumatisoitumisesta. Mitä enemmän sisäinen vuorovaikutus
kasvaa, sitä vähemmän yksittäiset itsetuhoiset persoonan osat voivat tunkeutua esiin ja hallita käyttäytymistä.
Toipumisen vaihe, jossa täytyy voittaa pelko normaalia elämää ja läheisyyttä kohtaan sekä ymmärtää lapsuuden vahingollisten kokemusten merkitys
omalle elämälle, on monesti raskain vaihe.
”Kun traumasta alkaa oikeasti eheytyä, huomaa liikkuvansa hyvän ja huonon olon väliä yhä tiheämmin. Lopulta huomasin itsekin viettäväni yhä
pidempiä aikoja hyvässä olossa. Matkalla sinne on vain jaksettava sahata
eestaas; aina kun on parantunut jostain, löytää itsensä kuitenkin taas pohjalta, tippuneena traumamuistojen suohon. Jälleen avuttomana, peloissani. Taas olen puolikuuro ja kehoni tunteeton.” (Miss B, 2012)
”Mutta suren syvästi vuosikymmenen ajan kestänyttä avuttomuutta, kykenemättömyyttä, masentuneisuutta ja itseni syyttämistä siitä, että olen
edes syntynyt tänne. Syntynyt häpeään… Itse muistan, että häpesin päi-
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vittäin, jopa omaa hengitystänikin. Mielestäni siinä kuului sanat; et saa
elää, sinulla ei ole lupaa elää. Häpeä lisäsi epäonnistumisten määrää. Epäonnistumiset lisäsivät häpeän ja ulkopuolisuuden tunnetta.”
(Miss B, 2012)

Kenen syy?
Intimisoitunut kulttuuri erotisoi ja estetisoi intiimiä minuutta kutsuen paljastamaan niin fyysistä, psyykkistä kuin ihmisten välistä intiimiyttä, se siirtää
vastuun kutsuun vastaamisesta yhtä suuremmassa määrin yksilölle itselleen.
Yksilön itsensä pitäisi pystyä ennakoimaan riskejä, arvioimaan kohdattujen
ihmisten, erilaisten tilanteiden, monenlaisen informaation ja representaatioiden todellisuus: kunkin tulisi tahollaan kyetä vetämään rajan intimiteettinsä suojaksi (Näre, Ronkainen, 2008). Nuorilta vaaditaan taitoja ennakoida
väkivallan riskitilanteita ja edellytämme heiltä taitoja toimia uhkaavilla hetkillä oikein. Melko herkästi katseemme kääntyy tarkastelemaan sitä, mitä
tai miten väkivallan kokija on tehnyt väärin ja osaksi tahtomattamme laskemme teosta taakkaa kokijan harteille. Harvoin julkisissa keskusteluissa
seksuaalisesta väkivallasta katseemme kääntyy tekijöihin tai siihen, että
me aikuiset esimerkiksi nuorille suunnattujen pukeutumisohjeiden sijaan
vaatisimme toinen toisiamme kohtelemaan nuoria kunnioittavasti ja heidän seksuaalista itsemääräämisoikeutta toteutettavan.
Seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyn näkökulmasta olisi tärkeää saada
aluksi aikuiset ymmärtämään vastuunsa ja purkaa normatiiviset käytänteet, jotka jopa altistavat nuoria seksuaalisen väkivallan kokemuksille tai
höllentävät kieltoa olla rikkomatta toisen oikeutta koskemattomuuteen.
Tyypillisiä tällaisia käytänteitä ovat mm. myytteihin tarttuminen ja niiden
avulla syyllisyyden vierittäminen väkivaltaa kohdanneen päälle, seksuaalisen väkivallan tekijöiden patologisointi tai teon mitätöiminen sen ohittamalla ja neutraloimalla. Näemme mieluusti seksuaalista väkivaltaa tapahtuvan toisille ja vain toisten tekevän seksuaalista väkivaltaa. Harvoin
ajattelemme, että väkivaltaa tapahtuu lähipiirissämme ja periaatteessa
kuka tahansa saattaa olla väkivallan tekijä, sillä kyky ja mahdollisuus väkivallan tekemiseen on universaalia, ihmisenä olemiseen liittyvää. Kulttuurista ja sukupuolistunutta on kuitenkin se, miten väkivalta rakenteellistuu, miten sitä harjoitetaan, arvostetaan tai miten se tuomitaan (Näre, Ronkainen,
2008). Yhteiskunnan arvot ja normit säätelevät vahvasti sitä voiko nuori
kertoa kokemastaan ja mistä hän saa apua selviytymiseensä. Osa nuorista
joutuu salaamaan kokemansa, jotta hän ei joutuisi perheensä hylkäämäksi
tai jopa uuden väkivallan kohteeksi. Nuori ei välttämättä ymmärrä edes,
ettei hänen tarvitse joutua kokemaan väkivaltaa. Ihminen tarvitsee osakseen läheisyyttä, hellyyttä ja hyväksyntää. Seksi voi olla nuoren ajatuksissa
mahdollisuus tai ainoa tapa saada näitä asioita. Hyväksikäyttäjä osaa tunnistaa ja löytää potentiaaliset uhrinsa ja käyttää tilanteita, nuoren tarpeita
ja aiempia vaille jäämisiä hyväkseen. Se, että nuori kaipaa ja hakee aikuista
tai läheisyyttä osakseen seksin avulla ei poista aikuisen vastuuta tilantees-
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ta. Eikä sekään, että alle 16 -vuotias nuori (joissain tapauksissa alle 18 -vuotias) hakisi seksinautintoja tai –kokemuksia tai olisi itse aktiivinen selvästi
itseään vanhemman henkilön kanssa, poista aikuisen vastuuta asiassa.
”Pikku hiljaa tavoitteeni selkiytyy: on päästävä riittävän kauas, jotta pääsen perheestäni eroon. Haluan irtautua kaikesta, mitä he edustavat, ja luoda oman maailmankuvani.
…Samalla olin riippuvainen perheestäni ja ihannoin isääni .…irrallisuus
ihaninta mitä tiesin ja välinpitämättömyys rakkauden osoittamista.”
(Miss B, 2012)
Seksuaalisen väkivallan kokija joutuu kohtaamaan paljon myyttejä, olettamia suhteessa seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen väkivaltaan, seksiin.
Useimmat kokevat olevansa syyllisiä tapahtuneeseen ja häpeävät itseään,
tapahtumiaan ja kehoaan. Häpeä ja syyllisyys saattavat muuntua jopa inhoksi itseä kohtaan. Nuori saattaa olla jo genetiikkaan sitoutuvalta perusolemiseltaan hyvin sosiaalinen tai hyvin sisäänpäin kääntyvä. Kumpikaan
ei sinällään kerro miten nuori jaksaa kokemansa kanssa vaan enemminkin
tuo esille hyvin moninaisia tapoja koettaa selviytyä kokemuksesta. Hiljainen vetäytyy ehkä entistä ujommaksi ja asiasta kertominen, esillä olo, tuntuvat ylivoimaisilta tai kuormittavat suuresti kokonaisvaltaista terveyttä.
Hyvin ekstrovertti pärjää ehkä ollessaan huomion keskipisteenä ja vaikuttaa iloiselta ja pärjäävältä. Se mitä näkyy päällepäin, ei kerro välttämättä
mitään tunteista ihmisen sisällä.
Ihminen voi reagoida kriisin eri vaiheissa täysin odotusten vastaisella tavalla; olla viileä, naureskella, kivettyä. Nuori saattaa väittää, ettei tapahtuneella ole väliä ja että se on unohdettu ja taakse jäänyttä elämää. Voi olla,
ettei nuori ole valmis käsittelemään kokemustaan tällä hetkellä, mutta
ammattilaisen tulisi saada aikaan yhteys nuoreen, jotta tämä voisi tukea
tarvitessaan palata ammattilaisen luo tai tietää mihin hakeutua avun piiriin, mikäli sitä kokee tarvitsevansa. Voi olla, että nuori haluaa tukea johonkin toiseen asiaan sen sijaan ja tätäkin toivetta tulee kuunnella sulkematta
ovea siltä, että nuoren mieli väkivaltakokemuksen käsittelyn suhteen voi
muuttua.
Nuorilla on hyvin erilaisia taitoja selviytyä kokemastaan. Joku selviytyy helpommin kuin toinen. Osaltaan nuoren temperamentti vaikuttaa asiaan.
Selviytymisen taidot ovat hyvä asia nuoren kannalta, mutta niistä ei saa
tulla lieventävä tekijä rangaistusta määriteltäessä väkivallan tekijälle.
Seksuaalisen väkivallan kokijoiden sukupuoli ei vaikuta kokemuksen haavoittuvuuteen automaattisesti. Ei voida sanoa, että pojat tai tytöt eivät
ole tietynlaisia vaan yksilöiden väliset erot ovat suurempia kuin sukupuolten väliset erot. Silti oletukset sukupuolesta ja siihen liittyvästä oletetusta käyttäytymisestä, seksuaalisuudesta ohjaavat meitä suuresti ja saattaa
asettua jopa tukea tarvitsevat nuoret epätasa-arvoiseen asemaan avun
saamisen osalta.
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LIITE 1

NUOREN, SEKSUAALISTA VÄKIVALTAA KOHDANNEEN
HENKILÖN KOHTAAMINEN
”Sillä mitä teen tai mulle tapahtuu ei ole mitään väliä. Kuolema ei ole
mitään. Olen kokenut jotakin kuolemaa kamalampaa. Mikään ei voi satuttaa yhtä paljon. Jos kuolen tänään, mitä väliä? Ainakaan ei tarvitsisi
muistaa sitä, mitä tapahtui. Ja käytännössähän mä olen jo kuollut. Ruumiini vain sattuu olemaan tässä!” (Eräs nuori ryhmätuen alussa)

Ehkäisevä

työ
• Ammattilaisen on tärkeä tuntea nuoruuden kehitystehtävät ja
tunnistaa missä vaiheessa nuori mahdollisesti on (Erikson, Aalbeg, Siimes). Nuoren elämänhistorialla ja kehitysvaiheella on
merkitystä tulevaisuuteen ja selviytymiseen.
• Seksuaalisesta väkivallasta on tärkeää antaa tietoa. Teemasta
tulee keskustella nuorten kanssa sekä henkilökohtaista elämää miettien ja tarvittaessa työtehtävien näkökulmasta asian
huomioiden. Keskusteluissa on tärkeää huomioida väkivallattomuuteen kasvattaminen!
• Nuorella on oikeus olettaa, että tietoa auttavista tahoista löytyy
helposti koulun tiloista. Tämä on aikuisen vastuulla.
• Nuorella on oikeus hakea oikeutta ja saada aikuiselta ohjausta
asioissa.
• Nuori ei voi osata olla ja toimia kuten aikuinen eikä lapsen tarvitsekaan. Nuori on lapsi alle 18 –vuotiaana.
• Seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisy on osa jokaisen
työtehtävää.
• Ammatillisesti toimiva viranomainen uskaltaa pohtia omaa
suhdettaan seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen väkivaltaan sekä
peilata työtään, päätöksiään yhteiskunnassa eläviin myytteihin,
asenteisiin ja arvoihin myöntäen näiden vaikuttavan toimintaansa. Olettamat nuoresta, seksuaalisesta väkivallasta, tekijästä,
käsitys seksuaalisuudesta ja seksistä ohjaavat aikuisen työtä.
• Ammattilaisen tulee miettiä omaa ammattietiikkaansa, lakia, ihmiskäsitystään ja arvojaan ja näiden vaikutusta työhön.
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Nuoren

kanssa - huomioita
• Akuutissa tilanteessa rauhoitetaan tilanne, kerrotaan, että ei
hätää enää (ei anneta katteettomia lupauksia).
• Oikeusprosessit ovat hitaita ja nuori ehtii muuttua ilmoituksen
tekemisen jälkeen ennen oikeudenkäyntiä paljonkin. Esimerkiksi nuoren elämässä puoli vuotta on pitkä aika ja siihen mahtuu
paljon kypsymistä ja kehittymistä. Tämä ei saa vaikuttaa aikuisen
tulkintoihin tapahtumien kulusta ja vakavuudesta eikä nuoren
kohteluun!
• Alle 18 -vuotias on lapsi ja holhouksen alainen.
• Ilmoitusvelvollisuus!
• Alle 18 –vuotiaasta on tehtävä lastensuojeluilmoitus.
• Varmistetaan, että nuori ei järjestelyiden vuoksi uudelleen
traumatisoidu (ei joudu tekijän katseen tai kosketuksen ulottuville, viranomaiset eivät puhu asiattomia tai suhtaudu nuoreen
epäasiallisesti).
• Nuorta on joskus suojeltava aivan konkreettisesti tekijältä tai
nuorelta itseltään (esimerkiksi itsetuhoisuus, itsemurha-aikeet,
tekijä uhkailee tai tämän ystävät uhkailevat jne.).
• Keskustellaan sanoilla, jotka nuori ymmärtää. Nuori tarvitsee
keskusteluihin aikaa ja tukea, ymmärrystä. Nuorella ei ole samanlaista elämänkokemusta tai taitoa toimia järjestelmässä kuin aikuisella. Nuoren on tärkeää saada tietoa tapahtumien kulusta.
• Järjestetään tukihenkilö, kuulustelu edustajan kanssa - nuoren
kannalta voi olla hyvä, jos aika kuulusteluun voidaan varata ennalta.
• Nuori tarvitsee selkeää ohjausta osoitteissa, asioiden hoitamisessa, aikatauluissa. Informaatio tulee antaa myös kirjallisena,
kaikkea ei voi muistaa.
• Selvitetään onko nuorella aikuisia/vanhempia tukena? Onko nuorella tukiverkostoa vai selviääkö hän arjesta yksin? Mihin ja miten
nuorta ohjataan eteenpäin? Toimiva yhteistyö lastensuojeluun ja
muihin auttavien tahojen kanssa on tärkeää. Saattaen ohjaaminen on usein paras tapa ohjata nuori tuen piiriin.

Toisen

asteen ammatillisen oppilaitoksen ammattilaisten
tarjoamassa tuessa huomioitava:
• Nuoren tarina on tositarina hänen näkökulmastaan, ammattilaisen tehtävänä on uskoa ja ottaa tarina vastaan se kestäen.
• Työskentele ”as if”-periaatteella. Älä oleta mutta älä myöskään
sulje pois.
• Väkivalta on rikos. Sitä ei pidä hyväksyä.
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• Vahvista fyysistä, emotionaalista turvallisuutta.
• Ole luottamuksen arvoinen. Rakenna luottamusta ja mahdollista
toivon viriäminen.
• Auta nuorta kertomaan seksuaalisen väkivallan kokemuksistaan.
Älä tenttaa tai painosta kertomaan. Nuori kertoo sen verran,
mitä hän haluaa.
• Rohkaise ilmaisemaan kaikenlaisia tunteita. Nuori voi olla surullinen, vihainen, häpeissään, onnellinen, iloinen tapaamisen
hetkellä.
• Nuori on enemmän kuin kokemansa seksuaalinen väkivalta.
Arkeen voi mahtua myös onnen hetkiä tai muita kohtaloniskuja.
• Kartoita millaista tukea nuori ja tarvittaessa tämän vanhemmat
tarvitsisivat selvitäkseen.
• Etsi nuoren kanssa yhdessä hänelle ammatillista tukea seksuaalisen väkivallan käsittelyyn, mikäli se ei ole erityistä
osaamisaluettasi.
• Yhteistyö eri auttajien kesken on tärkeää. On hyvä tietää kuka
tekee ja mitä nuoren kanssa. Tämä tehostaa työskentelyä, mutta ehkäisee myös splittien syntymistä. Tähän tarvitaan nuoren
suostumus.
• Tarjoa tukeasi huomioiden nuoren hyvinvoinnin vahvistaminen.
• Älä tee muiden auttavien tahojen kanssa päällekkäistä työtä.
• Tartu nuoren kanssa hänen akuutteihin ongelmiinsa, koeta auttaa ehkäisemään mahdollisia tulevia ongelmia
• Tukityön tulee tehdä itsensä tarpeettomaksi. Tällöin työ on
onnistunut. Joskus voi käydä myös niin, ettei tuesta ole apua
nuorelle. Tällöin on tärkeää kertoa tilanteesta nuorelle ja miettiä
yhdessä miten nuori saisi tarvitsemaansa apua kenties joltakulta
toiselta henkilöltä.
• Työntekijä tarvitsee jaksamiseensa työyhteisön tukea ja työnohjausta.

Nuoren

pärjäävyyttä selittävät ja edistävät tekijät
• persoonallisuus ja vastaustavat (huumori, kestää stressiä,
taipuisuus, joustavuus)
• sosiaaliset suhteet ja vuorovaikutus
• kognitiivinen kapasiteetti (esim. hyvä kielellinen kehitys,
realistiset selitysmallit tapahtumille)
• emotionaalinen prosessointi (havaitsee omia ja toisten tunteita,
ilmaisee monenlaisia tunteita)
• perheen kyky tukea nuorta ja luoda turvaa hänen ympärilleen
					(Solantaus, Punamäki, 2007)
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LIITE 2

Pohdittavaksi myyttejä, joita liittyy seksuaaliseen
väkivaltaan
Susanna Ruuhilahti, Katriina Bildjuschkin

Tytön/pojan

käytös, pukeutuminen provosoivat
seksuaalirikokseen, seksikäs pukeutuminen
provosoi ja aiheuttaa väkivaltaa
• Miksi valtaosa ihmisistä osaa toimia koskemattomuutta
kunnioittaen?
• Miten ajatus selittyy sen näkökulman kautta, jossa valtaosa
teoista tapahtuu tutun toimesta ja sisätiloissa?
• Koska tutkimusten mukaan tekijä on useimmiten mies, kertooko se siitä, ettei mies pysty hallitsemaan omia tunteitaan,
käytöstään, seksuaalista haluaan? Kykeneekö jokainen mies
siis raiskaamaan?
• Millainen ihminen mies on?

Alkoholi

• Humaltunut uhri ei pitänyt huolta itsestään, tekeekö se
syylliseksi tekoon? Kenen vastuulla on väkivallan teko?
• Koska väkivallan kohteeksi joutunut ei muista tapahtumia,
mitään pahaa ei tapahtunut?
• Alkoholia voi syyttää tapahtuneesta? Jos tekijä oli humalassa,
eikö kyseessä ole rikos? Jos väkivallan kohteeksi joutunut oli
humalassa, eikö teko ole kuitenkin ole rikos? Antaako humala
luvan tehdä mitä vain?

Parisuhde

• Jos rakastaa, harrastaa myös seksiä?
• Seksiin kuuluu suostua, jos on parisuhteessa?
• Seksuaalista väkivaltaa tapahtuu vain heterosuhteissa?
Eikö väkivaltaa tapahtu homosuhteissa?
• Poikaa ei voi raiskata?
• Miten ei pitää ilmaista, että se pitää ottaa tosissaan?
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Tekijä

on hyvännäköinen, suosittu tai menestyjä
• Seksiä saa ilman pakottamista, miksi siis olisi raiskannut? Eikö
väkivallan tekijä voi olla hyvännäköinen? Onko kyseessä seksi?
• Muiden mielestä tekijä on mukava, luotettava ja kiva, joten väkivallan kohteeksi joutuneen tarina ei ole totta.

Ikä

• Nuori on melkein aikuinen eli eihän tässä mitään, vaikka ikäeroa
kumppanin kanssa olisi 10 vuotta.
• Jos näyttää aikuiselta, joutuu kestämään aikuisen kohtelua.
Eihän tekijä voinut tietää nuoren ikää.
• Kumppanusten ikäero kertoo siitä, että nuori on kypsä ikäisekseen ja ikäero on ok.

Väkivaltaa

kohdanneen aiempi seksuaalihistoria
• Jos nuorella on seksikokemuksia, hänelle ei voi tehdä väkivaltaa.
• Ehkä nuori yllytti ja härnäsi tekijää leikkien haluttavaa ja himoittavaa? Joka leikkiin ryhtyy, se leikin kestäköön? Kenen vastuu?
Missä kohtaa pitäisi tietää ennalta ja missä kohtaa pitäisi alkaa
kieltäytyä?
• Olisi pitänyt tietää mitä tuleman pitää.

Kiitokset
Tahdon kiittää Marjo Pahkalaa (sosionomi AMK, seksuaaliterapeutti) tekstin kommentoinnista ja olemassaolosta. Marjo Pahkalan kommentit siivittivät kirjoitustani ja vahvistivat uskoani siihen, että myös kokemuspuheella
on annettavaa seksuaaliseen väkivaltaan liittyvissä kirjoituksissa.
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Kuntouttava musiikkitoiminta
ammatillisesti ohjatussa
seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden
nuorten vertaisryhmässä
 Susanna Ruuhilahti

Aluksi
Tässä kirjoituksessa käsitellään kuntouttavan musiikkitoiminnan merkitystä seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kohdanneiden ammatillisesti ohjatussa vertaistukiryhmässä. Ryhmät eivät ole terapiaryhmiä vaan
niiden tavoitteena on voimauttaa ja mahdollistaa nuorille kokemustensa
käsittelyä ammatillisesti ohjatussa ryhmässä. Ryhmää ohjaavat aina kaksi kokenutta ja seksuaaliseen väkivaltaan ja sen vaikutuksiin perehtynyttä
ohjaajaa.
Kirjoituksessa pysähdytään kuvaamaan musiikin merkityksellisyyttä erityisesti nuoren tunteiden käsittelyn apuna. Musiikin keinoin voidaan tukea
kehotyöskentelyä, sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutuksen lisääntymistä
sekä toisten ihmisten että ihmisen oman sisäisen maailman kesken. Musiikkia hyödyntämällä voidaan edistää identiteettityöskentelyä ja oman arvontunnon kasvua. Ryhmänohjausta käsitellään vain olennaisimmilta osilta, sillä ohjaajuutta käsitellään kirjan toisessa kirjoituksessa (ks. Ruuhilahti
Ammatillinen ohjaajuus ja seksuaaliteemaiset vertaistukiryhmät). Myöskään seksuaalista väkivaltaa ilmiönä ei tässä artikkelissa juuri käsitellä, sillä
aiheesta on erillinen kirjoitus tässä samaisessa teoksessa (ks. Ruuhilahti
Nuorten kohtaama seksuaalinen väkivalta)
Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden nuorten ryhmässä jäsenet jakavat
keskenään tunteita, kokemuksia ja näiden kokemusten aiheuttamia vaikutuksia heidän arkeensa. Vuorovaikutuksen avulla heitä tuetaan tiedostamaan ja ymmärtämään omaa tuntemusmaailmaansa ja käyttäytymistään
tietyissä tilanteissa. Ryhmässä nuori voi saada kokemuksen ymmärretyksi tulemisesta. Hän voi saada myös lohtua sekä palautetta olemisestaan,
puheistaan sekä tuntemuksistaan. Ryhmä mahdollistaa lukittuna olleiden
tunteiden ja kokemusten ilmaisun sekä ristiriitojen käsittelyn suhteessa
elämään, itseen, kokemukseen ja väkivallan teon tekijään. Näiden käsittelyä helpottaa musiikin ja muiden luovien menetelmien käyttäminen ryhmämuotoisessa tuessa.
Seksuaalisen väkivallan kokemus rikkoo ihmiseltä perusluottamuksen ja
turvallisuuden kokemuksen. Ryhmän käynnistymisvaiheessa on tärkeää
rakentaa turvallinen ilmapiiri, jota vahvistetaan koko ryhmän toiminnan
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ajan. Turvallisuuden kokemuksesta kertoo sekin, että nuori uskaltaa kieltäytyä asioista tai tulla paikalle fiiliksellä kuin fiiliksellä.
Perusturvallisuuden ja luottamuksen kokeminen ryhmätilanteissa edistää
ja tukee nuoren luottamusta myös ryhmän ulkopuolella oleviin ihmissuhteisiin sekä valaa uskoa omaan selviytymiseen ja näkyvänä olemiseen. Turvallisuus ja luottamus ohjaajaan, muihin ryhmäläisiin ja tilanteeseen, jossa
ollaan, luo tilaa ilmaista ja työstää omia kokemuksia, tunteita. Se antaa
myös mahdollisuuden tulla näkyväksi oman kokemuksensa ja sen vaikutusten kanssa. Ryhmämuotoisen tuen tarjoama kokemus yhteisyydestä,
ystävyydestä ja jakamisesta luo mahdollisuutta itsetunnon paranemiselle
sekä itsearvostuksen lisääntymiselle. Ryhmä tarjoaa tukea minäkuvan vahvistumiselle ja sen uudelleen määrittelylle.
Ryhmä tarjoaa paikan omaan itseensä tutustumiseen monenlaisista näkökulmista. Tuula Uusitalon (2007) mukaan se, että saa riittävästi tutustua
minuuteensa, voi parhaassa tapauksessa opettaa rakastamaan itseään.
Nuoren on tärkeää saada tuntea olevansa hyväksytty ja rakastettu. Yhtä
tärkeää on voida kokea olevansa kyvykäs tuottamaan iloa ja onnea ystävilleen. Seksuaalista väkivaltaa kohdanneella ystävyyssuhteet ovat ohjaamissani ryhmissä olleet moninaisten traumaoireiden vuoksi vähäisiä ja tällöin toisten ryhmäläisten merkitys vertaisina korostuu. Ryhmissä koetaan
myös monia ilon ja onnen hetkiä raskaan teeman käsittelyn ohella: nauru
on tärkeää samoin kuin pienet kokemukset onnesta ja ilosta. Mahdollisuus
vastavuoroiseen tunnetason sitoutuneisuuteen ja yhdessä kokemisen
iloon on merkityksellinen osa hyvinvointia, ja seksuaalista väkivaltaa kohdanneella se kasvattaa toivoa selviytymisestä.
Seksuaalisen väkivallan kokemus tuottaa usein epäluottamusta suhteessa
maailmaan, itseen ja toisiin ihmisiin. Kokemukseni mukaan oma minuus tai
”itse” nähdään usein arvottomana, likaisena, häpeällisenä ja inhottavana.
Moni ryhmäläinen on tämän lisäksi kokenut olevansa erityisen paha ja huono. Sisäiset kokemukset ovat johdattaneet heidät ajattelemaan jollain tapaa ansainneensa ja olleensa syyllisiä kokemaansa väkivaltaan. Seksuaalista väkivaltaa kohdannut kokee usein vahvaa syyllisyyttä. Kokemus saattaa
vielä vuosien jälkeenkin tuntua epätodelliselta ja pelottavalta.
Väkivaltaa kohdannut saattaa olla ajoittain täysin tunteeton, tunnoton,
turta ja tyhjä. Välillä taas kehossa myllää monia tunteita samanaikaisesti,
ja olo on sietämätön. Kumpikin ääripää, tyhjyys tai tunteiden sekamelska,
saavat nuoren helposti turvautumaan itsetuhoisiin keinoihin. Nämä keinot
ovat usein pyrkimyksiä helpottaa pahaa oloa, joka hetkessä on syystä taikka toisesta syntynyt. Pitkään salatuista tunteista puhuminen ja kokemusten käsittely voi synnyttää nuoressa aggressiivisuutta, apatiaa tai syrjäänvetäytymistä.
Nuorten on tärkeää tietää jo ennen ryhmän aloittamista, että asioiden käsittely nostattaa monenlaisia tunteita ja ne ovat täysin normaaleja. Sek-
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suaalisen väkivallan kokemus on useimmille hyvin kokonaisvaltainen kokemus ja siitä selviämiseen tarvitaan monenlaista tukea ja apua eri vaiheissa
elämää.
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden ryhmien ohjauksessa luovien menetelmien ja kulttuurin hyödyntäminen osana tukityöskentelyä mahdollistavat historiallisten tarinoiden kautta nykyisyyden ymmärtämistä ja oman
tarinan näkyväksi tuottamista myös ei-sanallisin keinoin. Taiteen keinoin
voidaan synnyttää myös uusia näköaloja sekä haaveita että unelmia tulevaisuudesta. Luovien menetelmien äärellä toimintaa ei ohjaa ensisijaisesti järki vaan kokemus ja tunteet. Työn valmistuessa voidaan pohtia, mitä
prosessissa tapahtui, miltä se tuntui ja mitä siitä opittiin tai millaisia asiat
tulivat näkyviksi. Näin kerrotaan tarinoita ja synnytetään maailmoja, joissa
läsnäolijat ovat yhdessä.
Taide tuottaa kokemusta näkyväksi tulemisesta ja rohkeudesta ryhtyä tekemään jotakin, jonka päämäärä ei ole täysin selvillä tai ennakoitavissa.
Luovat menetelmät synnyttävät mielikuvia, nostavat esille muistoja ja
assosiaatioita, joiden avulla voi löytyä uusia ajatuksia, tuntemuksia ja syvempää ymmärrystä itsestä. Seksuaalisen väkivallan kokemusta voi olla
vaikeaa kuvata sanoin. Joskus seksuaalista väkivaltaa kohdanneen sanallinen kuvaus ei tavoita tunnetason kokemusta. Tällöin kokemus kerrotaan
turtana ilman tunteita eikä yhtenäistä tarinaa synny sanoitetun ja tunnemaailmallisen kokemuksen kesken. Taiteen keinoin voidaan rakentaa siltaa näiden välille.
Ennen ryhmien ohjaamiseen ryhtymistä tai toiminnallisten menetelmien
käyttöönottoa on tärkeää perehtyä yleisesti ryhmänohjaukseen ja erityisesti ryhmän turvallisuuden tunteen hahmottamiseen. Ohjaajalla on oltava tietoa ja osaamista seksuaalisesta väkivallasta ja sen vaikutuksista yksilölle. Ohjaajan on tiedostettava, millaisia riskejä trauman vääräaikaiseen
tai vääränlaiseen työstämiseen ja ryhmien ohjaamiseen liittyy, jotta ryhmämuotoinen tuki mahdollistaisi kokemusta selviytymisestä ja edistäisi
ryhmään osallistuvan nuoren hyvinvointia.
Ryhmän turvallisuuden aste määrittelee pitkälti sen, millaisia harjoituksia
tai menetelmiä voidaan käyttää. Ohjaajan tulee olla kaiken aikaa selvillä
siitä, millaisesta ryhmästä on kyse, mitkä ovat sen tavoitteet ja tarkoitus
sekä miksi se kokoontuu. Edellä mainittujen asioiden tulisi olla selvillä
myös ryhmäläisillä. Ohjaajalla on vastuu ryhmän hyvinvoinnista. Ryhmäläisten toiveiden kuuleminen on tärkeää; millaisia menetelmiä he haluaisivat hyödyntää ja millaisia eivät. Ohjaajan on hyvä pitää mielessä myös
toimintaansa ohjaavat ammattieettiset ohjeet.
Tässä kirjoituksessa ohjaamista, kuntoutusta ja voimaannuttamista lähestytään sosiokulttuurisen innostamisen viitekehyksestä. Työn lähtökohtina
ovat myös humanistisen psykologian perusperiaatteet, aito kohtaaminen
ja dialogisuus.
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Sosiokulttuurinen innostamisen näkökulmasta keskeisenä elementtinä toimii yhteisön ja sen yksilöiden voimavarojen tunnistaminen ja niiden avulla ponnistaminen kohti omaehtoista ja kriittisesti tietoista vastuunottoa.
Kyse on prosessista, jossa omaa elämää ja yhteisöä kehitetään yhdessä.
Prosessimainen työskentely mahdollistaa kasvua aktiiviseksi toimijaksi ja
oman elämänsä subjektiksi sekä yhteisöissään että yhteiskunnassa. Tämä
toimijuus näyttäytyy omien ajatusten näkyväksi tekemisenä ryhmässä ja
pikkuhiljaa ryhmän ulkopuolella.
Ryhmien tavoitteena on voimauttaa ryhmäläisiä omassa elämässään. Voimaantumisen kokemus tarkoittaa sisäistä voimantunnetta, joka syntyy ihmisen omien oivallusten ja kokemusten kanssa. Vuorovaikutuksen avulla
ihminen voimaantuu monitasoisesti, kun ihminen saa kokemusta omasta
arvokkuudestaan, merkityksellisyydestään ja voi löytää elämästään tärkeitä asioita. Voimaantumisen myötä elämä saattaa alkaa näyttää myös mukavalta, ahdistus ja pelot vähenevät. Voimaantumisen myötä itsearvostus
kasvaa ja tämä vaikuttaa suhteisiin muiden ihmisten ja maailman kanssa.
Yleensä voimaantumisen myötä ihminen suhtautuu asioihin ja tapahtumiin myönteisemmin kuin aiemmin ja asennoituminenkin muuttuu positiivisemmaksi.
Humanistisen psykologian mukaan ihminen on enemmän kuin osiensa
summa. Hänellä on persoonallisuus, jota ei voida tutkia ainoastaan perinteisin menetelmin. Ihminen nähdään fyysis-psyykkis-sosiaalis-henkisenä
kokonaisuutena. Humanistisen psykologian mukaan ihminen on vapaa valitsemaan ainakin suhtautumisensa tilanteisiin ja hän pyrkii aina toimimaan
tarkoituksellisesti.
Ryhmää ohjaavan ammattilaisen on tärkeää tietää, kuka hän on ja mitä hän
asioista ajattelee. Ei ole samantekevää, millaisina ohjaaja näkee nuoret ja
heidän seksuaalisuutensa, seksuaalista väkivaltaa kohdanneen ja tämän
seksuaalisuuden, parisuhteet ja seksin. Ohjaajalla on oltava tietoa nuoren
kehityksen vaiheista ja kykyä ymmärtää nuoren elämää. Nuoren kehitysvaiheet ja oman elämän historia luovat erityislaatuisia tarpeita seksuaalisen väkivallan työstämiselle ja siitä selviytymiselle. Nuoruus elämänvaiheena asettaa myös erityisvaateita ryhmämuotoiselle toiminnalle. (Ruuhilahti,
Bildjsuchkin, 2008 ja McFerran, 2010).
Ryhmän tarjoaman tuen avulla nuori voi alkaa selvittää itselleen sitäkin, mitä
hän (seksuaalisesti) haluaa ja mitä ei erilaisissa tilanteissa ja erilaisten ihmisten kesken. Yksi tavoite ryhmässä voisi olla, että ryhmäprosessin jälkeen
nuorella olisi kykyä ja taitoja kertoa mitä hän haluaa ja ei halua esimerkiksi kumppanilleen tai muille ihmisille ympärillään. Tällaiseen työskentelyyn
vaaditaan ohjaajalta osaamista, ymmärrystä, herkkyyttä ja kykyä olla tilanteissa läsnä, tarkkana omista sanoistaan ja teoistaan ryhmää ohjatessaan.
Keskeisinä työkaluina ryhmänohjaajalle toimivat aito kohtaaminen ja uskallus antautua dialogiin ryhmäläisten ja oman ohjaajuutensa ja elämänsä
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kanssa. Ryhmänohjaaminen on vaativa taitolaji, johon opitaan reflektoivalla otteella. On tunnistettava ohjaajana potentiaaliset vallanpaikat ja ”pahan tekemisen” kohdat. Nämä tulisi tunnistaa voidakseen toimia ammatillisesti.

Ammatillisesti ohjatun vertaistukiryhmän
päämääriä ja työtapoja
Toivo on merkittävä tekijä nuorten riskikäyttäytymisen vähentämisessä
sekä sopeutumisessa yhteisöön ja kouluun. Syrjäytyneiden tai heikommassa asemassa olevien nuorien kohdalla toivo on voimavara (esim. Riele,
2010). Useiden tutkimusten mukaan toivo kytkeytyy terveyden edistämiseen ja ihmisen hyvinvointiin, joihin Kaija Tikkanen väitöksessään viittaa.
(ks. Tikkanen, 2011).
Toivolla on myös hoidollista merkitystä, koska toivo antaa voimaa elää ja
hoitaa itseä sekä auttaa sitoutumaan hoitoon (Juvakka ja Kylmä, 2009).
Toivo luo kokemusta omasta kyvykkyydestä ja on yhteydessä nuoren henkiseen ja hengelliseen hyvinvointiin, mielenterveyteen ja kuntoutumiseen
(Juvakka ja Kylmä, 2001).
Ryhmään tuleva tai ryhmään tulemista pohtiva nuori on rohkea ja matkalla kohti uutta ja tuntematonta. Luovia menetelmiä hyödynnettäessä harjoitellaan uuden kohtaamista ja kontrollista irrottautumista. Seksuaalista
väkivaltaa kohdanneiden nuorten kohdalla oman itsen, tunteiden ja kehon
kontrollin palauttaminen on usein hyvin tärkeää.
Ryhmään tullessaan seksuaalista väkivaltaa kohdannut joutuu rakentamaan oman tarinansa uudelleen. On tehtävä hyppäys siihen, että kohtaa
muita seksuaalista väkivaltaa kohdanneita. On tehtävä päätös, että haluaa
työstää kokemaansa väkivaltaa jakaen yhdessä toisten kanssa vaikeita kokemuksia ja tunteita.
Jostain on luovuttava voidakseen tulla osaksi ryhmää. Tämä onkin merkittävä kysymys pohdittavaksi yhdessä ryhmäläisten kanssa tai haastattelutilanteessa. Mistä joutuu luopumaan tullessaan ryhmään? Mistä joutuu
päästämään irti ja toisaalta, mitä saa tilalle?
Osa ryhmään tulevista nuorista ei ole kertonut kokemuksestaan aiemmin
kuin korkeintaan ystävälleen ja osa ei koskaan kenellekään. Ryhmä on monelle se paikka, jossa uskalletaan kohdata ensimmäistä kertaa vuosien takaisia ja vuosikausia kestäneitä seksuaalisen väkivallan tekoja.
Jos ihminen saa kokea, että hänen elämällään on arvo sinänsä, hän voi tuntea itsensä rakastetuksi. Vasta silloin hän voi alkaa turvallisemmin kohdata
itsessään kaikkia puolia, vaikeitakin. Häpeän viesti on, että jos olet heikko,
olet ihmisenä epäonnistunut. Häpeä siis riistää heikkouden ympäriltä rakkauden (Aura, 2007).
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Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden
vertaistukiryhmien tavoitteet
 Itsetunnon ja –arvostuksen vahvistaminen
• Ryhmätilanteen tulee mahdollistaa nuorelle arvokkuuden kokemusta, olemassa olon oikeutusta, dialogisia kohtaamisia, merkityksellisiä yhteyksiä, konkreettista tekemistä ja kokemusta siitä,
että on rakkauden arvoinen.

 Todellisuuden hahmottaminen ja kyseenalaistaminen
• Keskustelut ja yhteiset pohdinnat ovat keskiössä: ohjaaja haastaa ajattelemaan kokemuksia ja tuntemuksia sekä tilanteita erilaisista näkökulmista. Yhdessä jakamalla ja kokemalla asioita voi
nähdä eri tavalla. Piilossa olevia asioita tulee näkösälle.
• Ryhmä tarjoaa osallistujalleen ohjaajan välittämänä tutkittua
tietoa monipuolisesti, joka mahdollistaa ymmärrystä omista
kokemuksista ja oireista. Tieto ja vertaistuki auttavat jäsentämään omia kokemuksia hallittaviksi ja ymmärrettäviksi.
• Ryhmässä työstetään kykyä oman toiminnan ja ajattelun
reflektointiin.
• Tiedon lisääntyminen ja ”tietäminen” on kykyä ymmärtää
todellisuutta, mutta myös kykyä elää todellisuuden kanssa
kokemuksineen.

 Arjen tukiverkostojen ja yhteisöllisyyden
vahvistaminen
• Itsen uudelleen löytäminen tapahtuu muiden kanssa.
• Tarvittaessa nuori ohjataan saattaen sopivamman avun ja tuen
piiriin
					(Lähde: Ryynänen, 2011 mukaellen)
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Kohtaava työote
Kohtaava ote ohjaamisessa tarkoittaa nuorelle sitä, että hänet on otettu
huomioon ja häntä on arvostettu ja kannustettu. Hänellä on joku, jonka
kanssa jakaa asioita.
Ryhmä on mahdollisuus tulla näkyväksi ja tuntea itsensä tärkeäksi samalla,
kun ryhmä tarjoaa kokemuksen siitä, että ryhmäläinen kuuluu johonkin,
eikä enää ole kokemuksensa kanssa yksin. Pikkuhiljaa tällaiset positiiviset
kokemukset valavat ihmiseen uskoa omasta arvokkuudesta ja siitä, että
kanssaihmisiltä on oikeus odottaa tietynlaista kohtelua.
Kun saa mahdollisuuden pohtia itseään, vaikeita kokemuksiaan ja niiden
vaikutuksia yhdessä toisten kanssa, omat ajatukset tulevat kuulluksi ja voi
tulla myös näkyväksi. Näkyvänä oleva on myös usein halukas ja valmis ottamaan vastaan uutta tietoa ja haluaa käyttää sitä oman hyvinvointinsa
ja turvallisuutensa lisäämiseksi. Samalla lisääntyy itsemääräävyys, vastuunotto ja siitä syntyvä kokemus valintojen mahdollisuuksista.
Seksuaalinen hyvinvointi korreloi vahvasti onnellisuuden kokemuksen
kanssa. Tällöin oma itse ja maailma on hallittavissa omaehtoisesti, eivätkä
muut päätä niistä. Onkin tärkeää, että myös seksuaalista väkivaltaa kohdannut saa sopivassa kohdassa nähdä seksuaalisuuteensa myös myönteisessä valossa.
Haitallisten tai terveyttä ehkäisevien uskomusten muuttaminen tai myyttien esille tuominen on suhteellisen helppoa. Sen sijaan todellisten kokemuksien tuottaman toimintatavan muuttaminen on paljon vaikeampaa.
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden kanssa tämä toimintatapojen muutostyöskentely onnistuu hyvin vertaissuhteiden avulla. Toisesta ryhmäläisestä ei ajatella kuin itsestä ja se mahdollistaa hyvinvointia estävien uskomusten ja toimintatapojen kyseenalaistamisen. Toinen ryhmäläinen voi
saada aikaan pohdintaa kysymyksillään, kertomuksellaan ja esimerkillään.
Jokaisella on omanlaisiaan tapoja toimia ja reagoida tietyissä tilanteissa
tietyillä tavoilla, joista emme ole edes tietoisia. Näiden toimintatapojen
muuttaminen tai venyttäminen on syvällinen ja hidas prosessi, joka vaatii
suurta ponnistelua. Tässä prosessissa ihminen joutuu kohtaamaan monia
erilaisia, usein haasteellisiakin, tuntemuksia ja tunteita. Muutostyön aikana ihminen ei vain opi vaan myös kasvaa ja kehittyy. Uudistavan oppimisen myötä mahdollistuu se, että ryhmäläisen näkökulmat kokemukseensa
ja siihen liittyviin asioihin laajenevat ja hänen toimintatapansa muuttuu.
Tämä muuttaa nuoren habitusta ja mahdollistaa esim. riskikäyttäytymisestä erkaantumista. Muuttunut näkökulma asioista muuttaa tilannekohtaista tulkintaa ja täten vaikuttaa myös siitä syntyvään toimintatapaan.
Tällainen muutos mahdollistuu vain aidossa kohtaamisessa, jossa tahti ja
ilmapiiri ovat sellaiset, että nuori rohkenee avautua luottamaan läsnäolijoihin ja omaan itseensä.
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Aidon kohtaamisen edellytykset
 Ohjaajan reflektiivinen nöyryys
• Kyky nähdä kaikissa tilanteissa oppimisen ulottuvuus.
• Kyky tunnistaa omien näkökulmien vajavaisuus.
• Reflektiivisyys muodostaa ryhmän prosessiksi, jossa kaikki osapuolet kasvavat, muuttuvat ja oppivat näkemään asioita toisin.

 Herkkyys
• Tavoitteena on tunnistaa ja tiedostaa se, keitä ryhmässä olevat jäsenet ovat ja mitä he tuovat tilanteeseen mukanaan omien tarinoidensa kautta. Tähän tarvitaan tarkkanäköisyyttä ja refleksiivisyyttä.
• Ryhmässä tulisi tietojen ja taitojen kohtaamisen lisäksi tapahtua
ennen kaikkea ihmisten kohtaamista.

 Osallisuus
• Nuori haluaa osallistua prosessiin itse.
• Älä pakota tai painosta osallistumaan ryhmään, vaikka arvelisit
sen olevan hyödyllistä nuorelle.
• Älä painosta tekemään harjoitteita tai puhumaan. Osallistua voi
myös hiljaa.
• Ole nuoren puolella.
• Älä ota ryhmään nuorta, joka itse ei haluaisi osallistua, mutta
hänen tukihenkilönsä, vanhempansa tms. kokevat sen tärkeänä ja
painostavat nuorta osallistumaan. Tällaisissa tilanteissa harjoitellaan olemassa olon oikeutta ja kieltäytymistä: kuullaanko minua,
olenko arvokas, tuleeko toisten kunnioittaa rajojani.

 Kiintymys
• Nuori kohdataan suoraan ja arvostavasti
• Nähdään ihminen olosuhteiden takaa. Ihminen on aina enemmän
kuin kokemuksensa, tunteensa ja tekonsa.
• Konflikteissa tai muissa haastavissa tilanteissa (lastensuojeluilmoituksen tekeminen, pakkohoitoon ohjaaminen, suuren huolen
ilmaisu nuoren toiminnasta tai voinnista) on tärkeää, ettei nuori
joudu epäilemään, etteikö häntä rakastettaisi.

 Intentionaalisuus
• Jokainen ihminen on subjekti, jolla on oikeus ja mahdollisuus unelmoimiseen ja unelmien toteuttamiseen
• Jokainen kohdataan ainutkertaisena itsenään.
					(Lähde: Ryynänen, 2011 mukaellen)
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Ryhmämuotoisen tuen merkitys
Ryhmäprosessi tukee ryhmäläisen tervettä itsearvostusta ja valaa nuoriin
uskoa tulevaisuudesta sekä elämän merkityksellisyydestä. Ryhmäprosessi herättää nuorissa usein toivoa selviytymisestä sekä onnesta. Ryhmässä
nuori voi oppia luottamaan, että asiat voivat olla paremmin tulevaisuudessa. Haaveilla ja tavoitteilla on tärkeä merkitys toivoon liittyen, kun nuori
suunnittelee elämäänsä (Tikkanen, 2011).
Erityisesti ystävät antavat nuorelle toivoa hädän hetkellä. Tikkasen (2011)
tutkimuksessa 67 prosenttia nuorista mainitsi sosiaaliset suhteet toivoa ylläpitävänä ja vahvistavana toimintana. Nuoret kokivat aikuisen läsnäolon
tärkeäksi. Aito läsnäolo tarkoitti mahdollisuutta keskusteluun, tekstiviestien lähettelyyn ja chattaamiseen. Välittämistä saattoi nuorten kokemuksen
mukaan osoittaa olemalla kiinnostunut nuoresta ja hänen tekemisistään.
Lämmin katse ja hymy koettiin tärkeiksi kuten myös yhteiset tekemiset
nuoren kanssa. Nuoret kokivat saavansa lohtua läsnäolosta, kuulluksi tulemisesta ja myönteisistä asioista puhumisesta tulevaisuuden näkökulmasta. Turvallinen ja rauhallinen ilmapiiri mahdollistavat turvallisuuden ja luottamuksen tunteiden syntymisen itseä, toista ihmistä ja elämää kohtaan
(Tikkanen, 2011).
Näitä asioita koetetaan tavoittaa voimauttavan ryhmäprosessin aikana
seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kohdanneiden nuorten kanssa.
Ryhmäläisillä tulee olla mahdollisuus ryhmäprosessin aikana, sen käynnistymistä odotellessa tai ryhmän jälkeen kannattelevaan yksilötukeen.
Ryhmäprosessin aikana ryhmäläisten on tärkeää voida kommunikoida ohjaajien kanssa tekstiviestein, sähköpostiviestein, puhelinkeskusteluin tai
tapaamalla nuorta. Nuoret kokevat tämän tärkeänä ja hyvänä lisänä ryhmämuotoisessa tuessa. Näin he ovat voineet purkaa tuntojaan tai kertoa
millaiset elämäntilanteet vaikuttavat siihen, että ryhmässä työskentely on
vaikeaa ja raskasta juuri sillä hetkellä. Nuori voi myös kertoa onnestaan.
Täsmätuen tarpeen määrittely ja sopivan tuen etsiminen nuorelle mahdollistuu tekstiviestien käytön myötä. Nuoret ovat kokeneet tämän tärkeäksi
turvaverkoksi, vaikka eivät olisi koskaan tukea viestitellen tarvinneetkaan
Menneisyyden ymmärtäminen auttaa nuoria löytämään tarkoitusta kärsimykselleen sekä saamaan kokemuksen siitä, etteivät heidän
kärsimyksensä ole turhia. Vaikeiden asioiden palauttaminen mieleen
voi olla ahdistava kokemus, vaikka toivon herääminen ja sen kokeminen mahdollistaisikin vaikeuksien voittamisen. Tästä syystä jokaisen
ryhmään haluavan kanssa keskustellaan huolellisesti ennen ryhmän
aloittamista. Tässä haastattelussa arvioidaan samalla, riittävätkö nuoren voimavarat hänen elämäntilanteessaan seksuaalisen väkivallan
kokemuksen käsittelyyn ja toisten tarinoiden jakamiseen. Haastattelun aikana kartoitetaan myös millaiset tukiverkostot nuorella on ja miten mahdolliset muut hoitotahot suhtautuvat ryhmän aloittamiseen.
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Ryhmäprosessi vaatii osallistujalta suuresti voimavaroja kohdata vaikeat
tunteet, joita ryhmäprosessi saattaa herättää. Tästä syystä jokaisen nuoren kanssa keskustellaan rehellisesti prosessin luonteesta unohtamatta kertoa, mitä etuja ryhmämuotoinen prosessi mahdollistaa. Se tarjoaa
muun muassa kokemusta ystävyydestä, oman itsen merkityksellisyydestä
ja tarjoaa vertaistukea omista kokemuksista toipumiseen ammatillisesti
ohjattuna.

Musiikin merkitys voimaantumiselle
Jaakko Erkkilän ja Paavo Rissasen (2008) mukaan ihminen syntyy luovaksi.
Heidän mielestään taide on jo alusta asti osa ihmisen minuutta. Luovien
menetelmien käytöllä voidaan elävöittää persoonallisuuden luovuutta ja
vähentää traumaattisten kokemusten aiheuttamaa jähmeyttä. Kun sanallisen ilmaisun ulkopuolella olevat persoonallisuuden kerrokset virkistyvät,
vaikuttaa se suotuisasti myös mielen ja ruumiin terveyteen. Viktor Frankl
näkee elämys- ja luovat arvot tärkeinä elementteinä myös ihmisen henkiselle hyvinvoinnille. Ne myös tekevät elämästä hänen mielestään merkityksellistä.
Musiikki on kaikissa kulttuureissa lievittänyt pelottavien ja ahdistavien kokemusten tunnekuohuja (Soinila, 2011). Suvi Saarikallion (2007) mukaan
vahvimmat musiikkikokemukset koetaan nuoruudessa ja varhaisaikuisuudessa. Moni nuori onkin ohjaamieni ryhmien alkuhaastatteluissa toivonut,
että musiikkia hyödynnettäisiin osana ryhmätoimintaa. Saarikallion väitöksen (2007) mukaan musiikki edistää itsetutkiskelua, itsetuntemusta ja
vahvistaa oman arvon tuntoa. Musiikilla voidaan hallita ympäristöä, mutta
myös itseä ja omia tunnereaktioita. Musiikin avulla me kuulumme johonkin
ja samalla voimme kokea yksityisyyttä ja itsenäisyyttä. Musiikki mahdollistaa myös sopivan väylän ilmaista ”ei-sopivia” tunteita. (Saarikallio, 2007).
Musiikin kuuntelu on monille hyvä tapa huonon tuulen muuttamiseen,
energian nostatukseen ja jännityksen laukaisemiseen. Nautinnollinen
musiikkikokemus voi tarjota ihmiselle kokemusta onnellisuudesta, hyvinvoinnista, kokonaisuudesta, elämän merkityksellisyydestä ja mahdollistaa
itsen sisäistä jäsentymistä. (Saarikallio, 2007).
Musiikilla on todettu olevan vaikutusta useiden psykiatristen ja neurologisten sairauksien hoidossa. Musiikkia käytetään myös tunnetilojen käsittelyyn, joiden purkaminen ei onnistu puhumalla. Useat tutkimukset Seppo
Soinilan (2011) mukaan osoittavat, että musiikkiterapia parantaa merkitsevästi autismin, skitsofrenian ja depression hoitotuloksia.
Musiikin voidaan nähdä tarjoavan paljon hyviä ja hyödyllisiä elementtejä
seksuaalisen väkivallan kokemusten kanssa työskenneltäessä ja psyykkisten oireiden lievittämisessä. Jopa kehon kipuihin, jotka voivat olla psykosomaattista oireilua, voidaan tuottaa lieventymistä musiikin keinoin.
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Tikkasen (2011) tutkimukseen osallistuneista nuorista 98% mainitsi musiikin kuuntelemisen toimivan toivoa ylläpitävänä ja toivoa vahvistavana
toimintana . Tikkasen mukaan nuoret valitsevat erilaista musiikkia kuunneltavakseen ja musiikin valintaan vaikutti se, millainen päivä nuorella oli
ollut. Musiikin kuuntelussa kuunneltiin laulun sanoja, musiikin rytmiä tai
sen melodiaa, eri soittimia, sävelmää tai musiikin sävelkorkeuksia.
Musiikin kuuntelu ja soittaminen tuottavat mielihyvää, rentoutumista ja
elämässä kiinnipysymisen tunnetta. Musiikin soittamisella ja laulamisella
nuori voi saada positiivista palautetta osaamisestaan, itsestään ja mahdollistaa oman elämänsä tilanteiden käsittelyä.
Musiikki voi paljastaa ja nostaa tietoisuuteen tiedostamattomia asioita.
Musiikin keinoin voidaan työstää ja purkaa tunteita, tehdä surutyötä ja
käydä kokemuksia läpi. Musiikista voi löytää oman tunnetilansa, siihen voi
siirtää omaa sisäistä kamppailuaan ja sen avulla voi saavuttaa lisää ymmärrystä itseä tai toista kohtaan. (Ahonen, 2000).
Musiikki tarjoaa meille myös mahdollisuuden luoda ja kokea kauneutta.
Ahosen mukaan (2000) kaikilla ihmisillä on kauneuden kaipuu. Tarvitsemme sitä yhtä paljon kuin ruokaa ja juomaa. Kauneuden etsimisellä ja löytämisellä on yhteys ihmisen elämän tarkoitukseen, joka on logoterapian
kehittäjän neurologi, psykiatri ja filosofi Viktor Franklin mukaan ainoa syy,
miksi ihminen voi pohjimmiltaan haluta selvitä voittajana kärsimyksistään.
Elämän tarkoituksellisuus voi vaihdella päivittäin, jopa tunneittain. Tärkeää
on tarkoituksellisuuden kokeminen tässä-ja-nyt hetkessä. Ilman tarkoituksellisuuden tunnetta on jopa mahdotonta olla onnellinen.

Kuntouttava musiikkitoiminta
Kuntoutumisella tarkoitetaan tässä artikkelissa kokonaisvaltaisen tervehtymisen edistämistä. Kuntoutuminen on ihmisen henkilökohtainen prosessi, jonka tavoitteena on ihmisen psykofyysisen toimintakyvyn koheneminen, sosiaalisen selviytymisen sekä työkyvyn ja ammatillisten valmiuksien
paraneminen, yhteiskunnan toimintaan osallistuminen, hyvinvoinnin koheneminen sekä yksilöllisten elämäntavoitteiden saavuttaminen (Leino,
2007). Tämän lisäksi tässä työssä kuntoutumiseen liittyy oman elämän
merkityksen etsintä ja arvosuuntautunut toiminta.
Kuntoutus on suunnitelmallista, monialaista ja usein pitkäjänteistä toimintaa, jonka tavoitteena on auttaa kuntoutujaa hallitsemaan elämäntilanteensa. Se eroaa tavanomai-sesta hoidosta ja huollosta monialaisuutensa ja menetelmiensä vuoksi, vaikka hoidon ja kuntoutuksen raja onkin
monessa tilanteessa veteen piirretty viiva (Kuntoutusselonteko, 2002.).
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden kanssa ryhmämuotoisessa tuessa
koetetaan etsiä ja löytää tarkoituksia. Monelle nuorelle ohjaamani ryhmät
ja siellä olevat toiset nuoret ovat prosessin ajan hänen elämänsä tarkoitus
tai kannatteleva elementti. Nuoret ovat kuvanneet, että ryhmässä voi olla
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aidosti hetken aikaa se, kuka on ja luottaa kaikkine tunteineen siihen, että
muut tietävät ja ymmärtävät, miltä itsestä tuntuu ja millaisia ajatuksia sisällä liikkuu.
Taide antaa turvallisen mahdollisuuden harjoitella tuntemattomalle altistumista, riskin ottamista ja epävarmuuden sietämistä vaiheessa, jossa vanha
on jäänyt taakse, eikä uusi ole vielä saapunut. Kun ei ole mitään ennakkoajatusta siitä, mihin prosessin pitäisi johtaa, voi edetä vain hetki hetkeltä sisintään kuunnellen ja siihen luottaen. Näin taide samalla harjaannuttaa kykyä
elää tässä ja nyt. ( Aura, 2007).
Musiikki vaikuttaa monin tavoin ihmiseen. Musiikin tuottama värähtely vaikuttaa kehoon. Musiikin tiedetään vaikuttavan molempiin aivopuoliskoihin samanaikaisesti; rytmi, sanat ja muotorakenne havaitaan vasemmassa
aivolohkossa ja oikealla puolella hahmotetaan melodia, hyräily, tunteiden
kokeminen ja niiden käsittely. Tutkimusten mukaan musiikissa vaikuttavat
musiikin rytmi ja tempo, ääni ja äänen voimakkuuden säätely, melodia, harmonia ja laulun sanat. Musiikin avulla ihminen voi ilmaista itseään ja tuoda
näkyviin piilotettuja, jopa itseen haudattuja tunteita ja kokemuksia mielestä ja kehosta. Musiikin avulla voidaan kenties löytää portti sanalliseen
ilmaisuun tai musiikin avulla voidaan löytää sanoja tai ideoita, joista voi
syntyä kokonaisia ajatuksia ja merkityksiä yhteisesti jaettavaksi.
Kun nuori sanoo ääneen asioita ryhmässä, hän saa vasteen muilta ryhmänjäseniltä. Ääneen sanottu asia vaikuttaa myös nuoreen itseensä. Näin nuori voi pohtia myös itse ääneen sanomaansa ajatusta ja sen merkitystä. Ehkä
tällöin saa uskallusta kohdata omia kokemuksiaan ja hyväksyy todeksi sen,
että väkivallan kokemukset ovat todella tapahtuneet itselle.
Kokemukseni mukaan sanallinen kommunikaatio nuoren kanssa alkaa sen
jälkeen, kun työntekijä osaa esittää kysymyksiä, joihin nuori haluaa vastata. Näitä kysymyksiä herää, kun yhdessä kuunnellaan musiikkia ja työstetään sen herättämiä ajatuksia paperille piirtäen tai kirjoittaen. Työskentely
yhdessä voi perustua myös sanattomaan vuorovaikutukseen. Tällöin hiljaisuus ei ole sanojen puuttumista, vaan yhteisen kielen etsintää ja kommunikaatiotavan löytämistä. Hiljaisuus, eleet, ilmeet ja toiminta synnyttävät
tarinaa, joka mahdollistaa luottamuksen ja turvallisuuden kasvua.
Ryhmässä tavoitteena on rakentaa tarinoita yhdessä ja erikseen. Ryhmä
tarjoaa yksilöille samat lähtökohdat. Jokaisella ryhmäläisellä on kuunneltavana sama musiikki yhteisessä hetkessä. Musiikki mahdollistaa tunteiden kohtaamista ja tunne-elämän laajentumista. Se toimii myös sisäisen ja
ulkoisen maailman jäsentäjänä. Musiikilla on etääntymisen mahdollistava
vaikutus, mikä ilmenee siten, että musiikista muodostuu objekti, josta keskustellaan. Fantasioiden, muistojen ja unien avulla syntyy uusia ajatuksia,
muistoja ja oivalluksia ketjuiksi, jotka auttavat luomaan tulevaa (Mattila,
2002).
Ryhmässä laulujen avulla mahdollistuu omien tunteiden ja itsen tutkiminen. Musiikin avulla voimme pitää yksinäisyyttä loitolla, voimme kuvata
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arvojamme ja uskomuksiamme sekä ottaa kantaa asioihin. Musiikkia kuunnellessa, soittaessa tai laulaessa samaistutaan laulun sävelmään, sanoituksiin. Sanoitukset ja sävelvät tuntuvat kertovan iloistamme, suruistamme
ja orastavista ajatuksistamme tulevaisuuden suhteen. Voi käydä myös niin,
että laulu paljastaa jotakin salaista itsestämme tai kertoo toiveistamme,
pettymyksistämme ja peloistamme (Romppanen, 2001).
Mikko Romppasen (2001) mukaan samaistumme kappaleisiin kosketuspinnan kautta, jonka avulla suhde kappaleeseen muodostuu. Jokainen
ihminen kokee saman kappaleen omalla tavallaan, oman kokemusmaailmansa, historiansa ja kulttuurinsa kautta. Musiikki muovaa identiteettiämme, mutta myös identiteettimme vaikuttaa kokemukseemme musiikista.
Musiikki, jonka koemme tärkeäksi, muodostaa meihin kytköksen samaistumisprosessin kautta ja ilmentää syvällisellä tavalla minuuttamme. Kun
samaistumme musiikkiin alamme musiikkia kuunnellessamme ikään kuin
vaistomaisesti etsiä itsessämme vastaavaa kokemuksellisuutta (Romppanen, 2001).
Musiikkia pidetään yleisesti vaarattomana menetelmänä työskentelyssä,
koska sillä nähdään olevan monia suojaavia ominaisuuksia. Musiikki suojaa
yksilöä paranoidisissa tilanteissa. Se myös antaa suojaa surumielisyyttä,
yksinäisyyttä ja syyllisyyttä vastaan sekä voimaa kohdata pelottavina tai
epämiellyttävinä pidettyjä tunnetiloja. Näiden lisäksi musiikki on objekti,
jota voi käyttää ahdistavissa ja pelottavissa tilanteissa (Erkkilä, Rissanen,
2008).

Viha ja suru
Monelle seksuaalista väkivaltaa kohdanneelle nuorelle vihan ja surun ilmaiseminen on vaikeaa. Vihan tai surun tunteminen itsessä sysää nopeasti
kokemaan syyllisyyttä ja häpeää tunteistaan sekä olemassaolostaan. Jos
nuoren perheessä vihan ilmaisemista ei sallita, on vihan tunteesta eroon
pääseminen ja tunteen itsestään hävittäminen ehkä ainoita tapoja selviytyä. Joskus viha voi olla koetun väkivallan jälkeen valtavaa ja hyvinkin tuhoavaa kohdistuen nuoreen itseensä tai toisiin ihmisiin.
Punkasen (2011) väitöksen mukaan tällaisissa tilanteissa, joissa vihaa ei ole
saanut tai voinut tuntea, musiikin etäännyttävä vaikutus mahdollistaa tunteiden turvallisen ja siedettävän käsittelyn. Aktiivinen toiminta on hänen
mukaansa merkityksellinen tekijä vaikeiden tunteiden, kuten vihan, käsittelyssä.
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden ryhmässä vihaa käsitellään monista
näkökulmista ja työstetään sitä, kuinka vihaa voisi ilmaista ei-tuhoavalla
tavalla ja miksi vihan tunteminen ja tunnistaminen itsessään on tärkeää.
Se on merkityksellinen tunne myös itsensä suojelemisen ja riskitilanteiden
tunnistamisen näkökulmasta.
Itsetuhoisuudeksi nimetyt keinot ovat seksuaalista väkivaltaa kohdan-
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neella usein pyrkimystä selviytyä arjesta, ahdistavasta olosta tai vaikeaksi koetusta tunteesta. Viiltely tai muu itsensä fyysinen vahingoittaminen,
päihteiden käyttö, syömättömyys, riskialttiisiin tilanteisiin hakeutuminen
tai ajatutuminen, eristäytyminen, itsensä sättiminen ja mollaaminen, vahingoittaviin seksuaalisiin kokemuksiin hakeutuminen ja seksin myyminen ovat esimerkkejä tilanteista, joita nuoret ovat kuvanneet yrityksinään
vähentää pelkojaan, häpeää tai poistaa tyhjyyden ja ahdistuksen oloaan.
Tällä tavoin ainakin kohtaamani nuoret ovat kertoneet pyrkineensä saamaan tilalle esimerkiksi kivun kokemuksen tai entistä suurempia häpeän ja
itseinhon tuntemuksia. Nämä itsetuhoiset selviytymiskeinot ovat voineet
olla yritystä todistaa itselle, että ansaitsi kohtalonsa tai ne ovat voineet
palvella yritystä hallita edes jotakin elämässään.
Seksin myyminen on esimerkiksi ollut näissä kertomuksissa nuoren ratkaisuyritys poistaa tyhjyyden tuottamaa levottomuutta. Suostumalla väkivaltaiseen, seksiksi nimettyyn kokemukseen, on saanut tyhjyyden tilalle kivun, johon on voinut keskittyä tyhjyyden tunteen sietämättömyyden
sijaan. Rahaa vastaanottamalla on voinut ikään kuin todistaa itselleen
aiheuttaneensa tilanteen itse ja olevansa vastuussa siitä. Tällaisten kertomusten näkyväksi tuominen ei ole nuorelle helppoa. Tämän kertominen
vaatii suurta luottamusta työntekijään ja muihin ryhmäläisiin. On voitava
luottaa siihen, ettei kertomus tuota hylkäämistä tai nuoren uutta häpäisyä.
Vihan tunteen kieltäminen on hyvin yleistä seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kohdanneiden kanssa. Tunteen kieltäminen ja välttely vaatii
paljon energiaa ja voi Punkasen mukaan johtaa jopa masennukseen ja ahdistuneisuuteen (Punkanen, 2011). Ryhmämuotoisessa tuessa on tärkeää
huomioida, miten ryhmäläisten ilmaisutavat muuttuvat vihaa työstettäessä ja miten käsittely tapahtuu niin, ettei kenenkään tuhoavaa vihaa ruokita, vaan vihalle löytyy turvallisia ja hyviä tapoja purkautua.
Laulujen avulla voi ilmaista tunteita, joita ei ole lupa ilmaista muissa tilanteissa. Ryhmäläinen voi tuomallaan kappaleella tuoda kokemaansa vihaa
näkyväksi tai kuvata sen olomuotoa itsessään. Vihasta kertovien kappaleiden kuunteluhetket ovat herättäneet paljon keskustelua sekä hyvää ja
syvää pohdintaa tarjoten ohjaajalle paljon tietoa ja työstettävää ainesta
jatkoa varten.
Kuten Romppanenkin pro gradu -työssään (2001) toteaa, saman kappaleen kuuntelu synnyttää monia alateemoja käsiteltäväksi. Myös oman kokemukseni perusteella uskaltaudun sanomaan, että tietyn kappaleen anti
ryhmälle voi olla suuri ja tuottaa monenlaisia teemoja käsittelyyn.
Surun käsitteleminen on tärkeää seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä
kohdanneiden ryhmässä. Musiikin keinoin voidaan tuottaa kokemuksia
myös surusta, joka koetaan miellyttävänä. Vuoskosken ja Eerolan tutkimuksen mukaan omavalintainen surumusiikki tuotti voimakkaampia surukokemuksia ja muistoja kuin tutkijoiden valitsema instrumentaalimusiikki.
Omavalintainen musiikki eri tuntemuksien kuvaajana onkin merkitykselli-
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nen elementti, koska tutkimusten mukaan ihmisen persoonalla, kokemuksilla ja muistoilla on merkitystä tunteiden kokemiselle musiikin keinoin.
Musiikki vaikuttaa eri ihmisiin tästä syystä eri tavoin. (Vuoskoski, Eerola,
2012) Samaisessa tutkimuksessa havaittiin, että itsevalituissa kappaleissa
oli lähes kaikissa sanoitus. Voi siis olla, että sanoituksella on suuri merkitys
surun tunteen synnyttäjänä.
Ohjaamissani ryhmissä olemme käsitelleet monia tunteita siten, että osallistujia on pyydetty tuomaan mukanaan kappale erilaisin instruktioin, jotta
tunteiden käsittely voisi mahdollistua ja tunteiden läsnäolo voitaisiin sallia
myös ryhmätilanteessa.
Tutkimuksilla on osoitettu, että oman tunnetilan löytäminen musiikista on
ihmiselle tärkeää. Surullinen ei halua poistaa suruaan ”iloisella” musiikilla,
vaan haluaa kuunnella tunnetilaansa resonoivaa musiikkia. Romppasen
pro gradu –työssä (2001) esimerkiksi yksinäisyys nousee esille käsittelyyn
ja asiakkaan pohdittavaksi Satumaa-tango kappaleen kuuntelun myötä.
Yksinäisyys on yksi iso teema seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden maailmassa. He kokevat olevansa yksin kokemustensa kanssa ja muutoinkin
kyky tai mahdollisuus ihmissuhteisiin on ohjauksessani olleiden osalta ollut
hyvin vähäistä.
Musiikin keinoin voidaan käsitellä läheisyyden ja eristyneisyyden tunteita.
Tällöin musiikki tarjoaa turvaa olemassa olollaan (Tervo, 2001). Ryhmien
yksi tärkeä merkitys onkin tuottaa sanoitusta yksinäisyyden kokemukselle. Ryhmä tuottaa kokemusta siitä, että maailmassa on joku, joka välittää
minusta ja ymmärtää minua enkä ole kokemukseni kanssa yksin. Ryhmien
myötä syntyy myös ystävyyssuhteita, jotka kantavat pitkään ja ovat hyvin
merkityksellisiä toipumisen näkökulmasta.

Keho ei unohda
Musiikin avulla voidaan auttaa ryhmäläisiä ymmärtämään ongelmia ihmissuhteissa ja kokemaan uudelleen tunteita, jotka ovat olleet kadoksissa.
Tunteiden kanssa työskentely mahdollistaa erilaisten tunteiden hyväksymisen, ymmärryksen ja niiden kokemisen. Keskeisenä ajatuksena tunnetyöskentelyssä on seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kohdanneiden
osalta myös kehon mukaan ottaminen työskentelyyn, sillä aktiivinen mieli
voi unohtaa kokemuksemme, mutta keho ei unohda. Myös keho tarvitsee
tukea ja huomiota tunnekokemusten käsittelyssä. Kehotyöskentelyn avulla muotoutuu kehon rajat ja ihon pinta uudelleen kokonaiseksi, suojaavaksi ja olemassa olon arvoiseksi. Ihminen alkaa täyttyä sisältä päinkin, oman
kehon rajojen ja raamien uudelleen hahmottuessa. Sisäinen maailma ja ulkoinen maailma jäsentyvät yhdeksi kokonaisuudeksi.
Ryhmän ohjaajana on joskus tärkeää pysähtyä miettimään, millaisista tilanteista, hetkistä tai tunteista ei esimerkiksi haluta keskustella ja millaista musiikkia ei haluttaisi kuunnella. Musiikki ja kuvat ovat tarinoita, joista
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muodostuu kokonaisuus: tällainen minä olen, ainakin jostakin näkökulmasta käsin. Rivien välissä kulkevat tarinat tai poisjääneet tarinat voivat
olla tärkeitä ja merkityksellisiä, vaikka niitä ei koskaan tuotaisikaan näkyviin. Ohjaajana tulee varoa, ettei rakenna tulkintaa tai fantasiaa puuttuvasta tarinasta ja pidä sitä totena kuulematta tai muistamatta, että tuettavan
mielestä tarina voisi olla täysin toisenlainen tai jopa merkityksetön.
Luovien menetelmien avulla voi keskittyä itsestä etääntymiseen sekä elämän kauneuden ja merkityksellisyyden pohdintaan. Onnellisten ja hyvien
kokemusten hyväksyminen voi olla haastavaa seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kohdanneille. Antautumalla mahdollisuudelle tuntea onnea
ihminen asettuu myös haavoittuvaksi. Kipu, vaikka se olisikin tuskaista, on
tuttua. Moni seksuaalista väkivaltaa kohdannut nuori, jonka kanssa olen
työskennellyt, on kertonut ”pärjäävänsä” kivun kanssa. Tämä psyykkinen
kipu on ollut heille tuttua ja jollain tapaa turvallinen seuralainen. Ilo ja onni
saattavat tuntua pelottavilta ja oudoilta kokemuksilta. Luottamus maailmaan tai ihmisiin on heikkoa tai sitä ei ole lainkaan. On vain pelkoa ja epävarmuutta.
Erilaisten harjoitusten myötä voidaan kannustaa ohjattavia itsestä etääntymiseen ja tarvittaessa vähentämään itsensä tarkkailua. Näiden avulla ihminen voi pikkuhiljaa avautua maailmalle, muille ihmisille ja oman elämänsä tarkoituksen etsinnälle. Tähän kuuluu ainakin hetkittäin myös onnea
sekä ilon pilkahduksia.
Logoterapeuttisen viitekehyksen mukaan ihmisestä kumpuava viisaus on
usein seurausta henkisen ulottuvuuden käyttöön ottamisesta. Yhdessä
toisten kanssa toimiessa saa ottaa etäisyyttä omiin ajatuksiinsa, tuntemuksiinsa, ja toisen tavasta olla ja ilmaista asioita voi oppia paljon. Luovien menetelmien kautta voidaan sanoittaa jotakin henkisestä tasosta, joka
tulee näkyväksi työskentelyn synnyttämän tarinan kautta. Samoin luovien
menetelmien kautta jokaisen ihmisen ainutkertaisuus ja omaan elämään
liittyvä asiantuntijuus nousevat esille. Kukaan toinen ei voi kuvata täysin
sitä, miltä erilaiset kokemukset ja tilanteet ovat tuntuneet juuri tästä henkilöstä tai miten ne ovat hänen kokemuksensa mukaan juuri hänen elämäänsä vaikuttaneet.
Kulttuurit, joissa nuori elää, kertovat hänestä jotakin ja ne voivat olla hyvinkin merkityksellisiä toipumisen kannalta, vaikka ne herättäisivät ammattilaisessa monenlaisia ajatuksia ja tuntemuksia. Axe ja Macedo ovat sanoneet
osuvasti: Koska kulttuuri ilmaisee ihmisten kulkemat reitit, hänen taistelujensa ja historiansa reitit, kasvatuksen, joka tavoittelee inhimillisyyden edellytysten vahvistamista, täytyy   huomioon kulttuurin merkitys kasvatuksellisessa prosessissa. Tämä ennen kaikkea siksi, että kulttuuri on se, mikä tuo
ihmiselle inhimillisyyden.
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Musiikki ja muut luovat menetelmät yhdessä
Kuvan, liikkeen tai musiikin avulla omien vaikeidenkin tuntemusten tai kokemusten kohtaaminen helpottuu, koska ne ovat tavallaan itsen ulkopuolella. Kuvassa, keskustelussa tai kokemuksessa liikkeestä voi nousta esille
jotakin sellaistakin, jota ihminen ei vielä itsessään hyväksy.
Luovien menetelmien avulla pyritään sekä herättämään uskoa tulevaisuussuuntautuneesti että mahdollistamaan nuoren omakohtaiset oivallukset
omasta elämästään, tuntemuksistaan ja tulkinnoistaan. Tämä mahdollistaa samalla uuden tiedon omaksumista. Kuvien ja itse valitun kuunneltavan tai soitetun musiikin myötä voi tulla näkyväksi ja nähdyksi kokonaisena
tai näkökulmista, joiden kautta ei kenties ole tullut aiemmin näkyviin edes
itselleenkään.
Musiikin, piirrosten, maalausten tai valitun kuvan tai liikkeen avulla voi kertoa tarinaa itsestään ja maailmastaan symbolisella tasolla niin toisille kuin
itselleenkin. Symbolinen etäisyys mahdollistaa myös kipeiden asioiden
käsittelyn, jotka ilman tätä etäisyyttä olisivat liian ahdistavia tuoda esille.
Laulun kuuntelu voi olla keskustelun alustuskin, joka helpottaa keskustelun siirtymistä terapeuttiselta kannalta merkityksellisten sisältöjen äärelle.
(Romppanen, 2001)
Tutkimusten mukaan mielikuva ja tunne kytkeytyvät toisiinsa. Täten musiikin esiin nostaman mielikuvan taustalla on aina emootio, vaikka mielikuva
olisikin siinä määrin dominoiva, että sitä ei tietoisesti koeta. Vastaavasti
musiikin synnyttäessä tunnetilan, se on taipuvainen kutsumaan esiin siihen liittyvän mielikuvan, joka nousee kokijan elämänkokemuksista. Juuri
tähän perustuu musiikin kyky kutsua esiin muistin kätköistä tietoisuudesta
jo unohtunutta ainesta. (Erkkilä, Rissanen, 2008)
Ensin musiikista nousee siis esiin mielikuva ja tunne. Sitten seuraa assosiaatio oman elämän kokemuspiiriin ja tämän jälkeen seuraa reflektiivistä
pohdintaa omasta tilanteesta ja problematiikasta (Romppanen, 2001).
Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden ryhmissä musiikin keinoin saadaan
käsittelyyn paljon mielikuvia rentoutumalla, maalaamalla, liikkeen keinoin
ja kirjoittamalla. Musiikin avulla syntyy keskusteluun ja ryhmäläisen omaan
ymmärrykseen materiaalia, joka on kokemuksen ja tunteiden synnyttämää. Taiteen keinoin työskennellessä kehon tai mielen sensuurimekanismit eivät toimi yhtä vahvasti kuin keskustellessa. Näin ahdistaviakin asioita
voidaan kutsua käsittelyyn ja kohdattavaksi turvallisesti ja voimauttavasti.
Musiikkimaalauksessa piirtämällä ja maalaamalla sisäisestä kokemuksesta
tulee silmin havaittava. Kuva on symboli, joka mahdollistaa kokemuksen
tarkastelun erilaisista näkökulmista ja avaa kenties uudenlaisia näkökulmia
asioihin ja kokemuksiin. Kuva on kauempana itsestä kuin kokemukset ihmisen sisällä. Musiikki luo jokaiselle ihmiselle erilaisia mielikuvia ja psyykkisiä
merkityskokonaisuuksia, jotka vain hän itse voi ymmärtää. Kuvan tekemi-
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nen ja se, että nuori itse tulkitsee sitä ja kertoo siitä, voi helpottaa ristiriitojen ratkaisemista ja oman kaaottisen tilanteen selvittämistä. Tunteiden
purkaminen mahdollistuu. Ryhmissä toisen tekemä kuva saattaa herättää
ajatuksia itsessä. Samoin jaettaessa omia töitä toisen ihmisen kertomus
työstään herättää uudenlaisia ajatuksia muissa ryhmäläisissä. Kun ajatuksiaan sanoo ääneen, muuttuu puhujan suhde asioihin. Tämä muutos muuttaa myös puhujaa.
Oman kehon ollessa välineenä tunteiden läpityöskentely on samalla vaativaa, raskasta että antoisaa. Kuunnellessaan musiikkia ja miettiessään,
miten voisi sitä ilmaista kehonsa liikkeillä, ulkoisesta tulee sisäinen ja sisäisestä ulkoinen. Tämä mahdollistuu, kun ihminen alkaa purkaa sisäistä
tunnettaan omaa kehoaan välineenään käyttäen. Ne havainnot, joita ihminen tekee itsestään, omasta kehostaan ja tunteistaan sekä musiikin
että liikkumisen aikana, voivat olla ensiarvoisen tärkeitä itsetuntemuksen
lisääntymiselle.
Turvallisuus ja ei-uhkaava ilmapiiri, jossa tunteiden ilmaiseminen ja ymmärtäminen mahdollistuvat, ovat tärkeitä. Seksuaalista väkivaltaa kohdanneelle liikkuminen voi olla äärimmäisen tärkeää. Tällöin oma keho alkaa
hahmottua uudestaan kokonaisuutena. Osalla seksuaalista väkivaltaa koh
danneilta puuttuu kokemus tietyistä kehon osista, koska väkivallan kokemus on vienyt ”tunnon” tästä kohtaa tai kehon tietty osa näyttäytyy ja
tuntuu rumalta, rikotulta ja hävettävältä.
Rikotut rajat alkavat hahmottua ehjiksi uusien voimaannuttavien kehon
kokemusten kautta. Myös mahdolliset kivut kehossa voivat helpottua, kun
kokemukselle löytyy merkitys, mieli ja sanoitus. Henkilölle, jolle nukkuminen on painajaisten tai pelkojen vuoksi vaikeaa, saattaa uskallus rentoutua
kosketushoidossa olla viikosta se hetki, jolloin voi kokea lepoa, rauhaa ja
voi levätä turvallisissa käsissä.
Harjoituksista kieltäytyminen on tärkeä osa omien rajojen puolustamista.
Erilaisin harjoituksin voidaan myös tutkailla, millainen kosketus ei ole itselle hyväksi ja millainen taas on.

Lopuksi
Musiikki on upea työväline seksuaalista väkivaltaa kohdanneen henkilön
kanssa työskenneltäessä. Se tarjoaa turvaa, lohduttaa, ilahduttaa ja auttaa
työstämään moninaisia tunteita. Se mahdollistaa kehotyöskentelyä, oman
itsen tutkailua, voimaantumista ja oman arvontunnon vahvistumista. Musiikin keinoin voidaan löytää sanoitusta kokemuksille ja se mahdollistaa
kokemusten tarkastelun riittävän etäisyyden päästä. Musiikki tarjoaa meille kokemuksen yhteydestä toisiimme ja itseemme. Musiikki vaikuttaa ryhmässä kaikkiin ja myös ohjaajana voi yllättävässä hetkessä kokea musiikin
voiman. Tästä voimasta ja musiikin vaikuttavuudesta hyvä kuvaus on mm.
Roberta Flackin esittämä Killing Me Softly.
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Roberta Flack – Killing Me Softly
I heard he sang a good song
I heard he had a style
and so I came to see
and listen for a while
and there he was this young boy
a stranger to my eyes
Struming my pain with his fingers
Singing my life with his words
killing me softly with his song…
I felt all flushed with fever
Embarrassed by the crowd
I felt he found my letter
and read each one out loud
I prayed that he would finish
but he just kept right on
Struming my pain with his fingers
Singing my life with his words
killing me softy with his song….
He sang as if he knew me
In all my darkness fair
and then he looked right through me
as if I wasn’t there
and he kept on singing
singing clear and strong
…killing me softly with his song…
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Kehittyvä toinen aste
Suomalainen yhteiskunta on muuttunut monimuotoisuutta ja yksilöllisyyttä hyväksyvään suuntaan. Kaikenlaisten
nuorten on helpompi elää itseään todeksi nyt kuin vielä
muutama vuosikymmen sitten. Toisaalta yhteiskunnassa näkyvä polarisoituminen saattaa olla näkyvissä myös
sukupuoleen ja seksuaalisuuteenkin suhtautumisessa.
Toisaalta suvaitsevuus kasvaa mutta toisaalta konservatiiviset äänenpainot kovenevat. Sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuus on läsnä kaikkialla missä kohdataan
ja kasvatetaan ihmisiä. Millään kouluasteella ei voida kääntää selkää ajatukselle erilaisuudesta, yksilöllisyydestä ja
omanlaisilta, muista poikkeavista valinnoista. Yhteiskunnan sivistyksen mittarina voidaan pitää hyväksymisen ja
kaikista huolen pitämisen tapaa.
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Moninaisuus ja normatiivisuus
haasteina – ei-heteroseksuaaliset
ja trans-nuoret ammatillisissa
oppilaitoksissa
 Jukka Lehtonen
Artikkelissa käsittelen seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden ilmentymistä toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa, sen arkisissa käytännöissä kuten opetuksessa, opettajan ja nuorten vuorovaikutuksessa ja
opiskelijakulttuurissa. Analysoin teemaa erityisesti ei-heteroseksuaalisten
ja trans-nuorten näkökulmasta. Artikkelissa esitän keinoja ja ideoita, jotta
oppilaitoksen työntekijät olisivat valmiimpia kohtaamaan näitä nuoria ja
tekemään tilaa moninaisuudelle.
Hyödynnän artikkelissa tutkimusta, jota olen tehnyt viime vuosina, sekä
tutkimusta, jota aihepiiristä on valmistunut Suomessa ja ulkomailla. Olen
ollut tutkijana vuodesta 2008 lähtien Helsingin yliopiston tutkimushankkeessa “Kansalaisuus, toimijuus ja erot toisen asteen koulutuksessa – painopisteenä ammatilliset oppilaitokset”, joka on professori Elina Lahelman
johtama ja Suomen akatemian rahoittama (ks. esim. Brunila ym. 2011; Hakala ym. 2011). Olen itse haastatellut ei-heteroseksuaalisia ja trans-nuoria,
koonnut heiltä tarinoita ja kyselylomakevastauksia. Olen tutkinut muun
muassa ammatillisen koulutuksen opetusta, opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta sekä nuorten siirtymiä peruskoulusta toisen asteen koulutukseen ja koulutuksen keskeyttämistä (Lehtonen 2007; 2009a; 2010a;
2010b). Muista suomalaisista tutkimuksista keskeinen on selvitys, jonka
sisäasiainministeriö teetätti vuonna 2011 seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten kokemuksista toisen asteen koulutuksessa (Huotari ym. 2011). Sivuan myös jonkin verran kansainvälisiä aihepiiriin liittyvien
tutkimusten tuloksia siltä osin, kuin ne ovat mielekkäitä artikkelin teemojen kannalta.
Avaan aluksi sen, mitä tässä artikkelissa tarkoitetaan seksuaalisuuden
ja sukupuolen moninaisuudella ja selvennän niihin liittyviä käsitteitä. Tämän jälkeen tarkastelen ongelmia, joita toisaalta ei-heteroseksuaaliset ja
trans-nuoret kohtaavat, ja toisaalta haasteita, joita ammatillisessa koulutuksessa ilmenee. Teemoja ovat sukupuolen ja seksuaalisuuden kokeminen ja ilmaisu sekä oman elämän rakentaminen, nuorten opiskeluvalinnat,
opetuksen heteronormatiivisuus, kouluväkivalta ja opiskelijakulttuuri. Lopuksi käsittelen keinoja, joiden avulla opettajat ja koulun muut työntekijät
voivat kohdata nykyistä paremmin opiskelijoiden moninaisuuden ja kehittää käytäntöjä, joiden avulla oppilaitoksen kulttuurista tulee moninaisuutta hyväksyvämpi, oikeudenmukaisempi ja turvallisempi kaikille nuorille.
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Hankalat sanat – seksuaalisuuden ja sukupuolen
moninaisuus käsitteinä
Usein törmätään siihen, ettei tunnu löytyvän sopivia sanoja kuvaamaan
ilmiöitä ja ihmisiä, kun on kyse seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuudesta. Miten puhuisi nuoresta, joka ei ole selvästi tyttö tai poika? Kuinka
kuvata nuorta, jos epäilee tällä olevan seksuaalisia tunteita samaa sukupuolta olevia kohtaan? Kuinka puhua moninaisuudesta sanoilla, jotka ovat
lähtökohtaisesti ongelmallisia heterokeskeisinä ja sukupuolijakoa ylläpitävinä?
Usein riittänee, ettei käytä ihmisten kuvauksessa kovin leimaavia ja luokittelevia termejä, elleivät ihmiset itse kuvaa sukupuoltaan tai seksuaalisuuttaan niillä. Toisaalta opetuksessa ja laajemmassa vuorovaikutuksessa
tarvitaan sanoja, jotta moninaisuudesta voisi puhua ja normatiiviset kielteiset lähtökohdat voidaan kyseenalaistaa. Olen sitä mieltä, ettei ideaalisia
sanoja ole kuvaamaan sitä moninaisuutta, joka seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyy. Sukupuoli sanana ylläpitää lähtökohtaa, jonka mukaan kaksi toisiaan täydentävää puolikasta yhtyessään jatkavat sukua. Sana on melko hetero- ja sukupuolijakokeskeinen perusolemukseltaan. Seksuaalisuus
taas on vieraskielinen lainasana, jossa pohjana on monista indoeurooppalaisista kielistä tuttu ajatus biologisperäisestä sukupuolesta (eng. sex eli
male tai female). Sukupuolten kohdatessa (male + female) tapahtuu seksuaalisuus (sexuality). Ongelma on vastaava kuin sukupuoli-sanassa. Näitä
termejä kuitenkin käytetään laajasti kulttuurissamme kuvaamaan ihmisten
sukupuolta ja seksuaalisuutta sekä niihin liittyvää moninaisuutta.

Seksuaalisuudet
Seksuaalisuuden (tai seksuaalisen suuntautumisen) moninaisuudella viitataan useimmiten siihen, onko ihmisen seksuaalisuus suuntautunut miehiin, naisiin, molempiin vai ei kumpaankaan. Tätä ilmiötä voisi ymmärtää
monitasoisena ilmiönä: onko kyse seksuaalista tunteista, fantasioista,
unista, ihastumisista, rakkaudesta? Onko kyse seksuaalisista teoista kuten
seksistä, seurustelusta tai parisuhteesta? Onko kyse itsensä määrittelytavoista esimerkiksi kuvaako ihminen itseään sanoilla hetero, homo, lesbo,
biseksuaali vai jollain muulla tavoin? Tähän liittyy moninaisia valintoja: nuori voi seurustella eri sukupuolta olevan kanssa ja mieltää itsensä heteroksi,
vaikka hänellä olisi seksiä samaa sukupuolta olevan kanssa. Voi olla, ettei hänellä ole lainkaan seksuaalisia tunteita, tekoja tai määrittelytapoja.
Tällöin ihmisen luokittelu joko homo-, bi- tai heterokategoriaan ei oikein
toimi, kuten ei myöskään sijoittaminen johonkin seksuaalisen suuntautumisen jatkumolle (jossa toisessa päässä olisivat täysin heteroseksuaaliset
ja toisessa täysin homoseksuaaliset). Kategoria- ja jatkumoajattelu eivät
vastaa nuorten moninaisia kokemuksia, vaikka niitä käytetäänkin usein kuvattaessa seksuaalista suuntautumista.

263

Olen käyttänyt tutkimuksessani usein ei-heteroseksuaalisuuden käsitettä
tavalla, joka pyrkii purkamaan seksuaalikategorioiden poissulkevuuden
ja kaksijakoisuuden sekä on tekokeskeinen (mm. Lehtonen 2003). Ei-heteroseksuaalisuudella tarkoitan laatusanaa, jolla kuvaan ihmistä, jolla on
seksuaalisia omaan sukupuoleen suuntautuvia tunteita, käytäntöjä tai itsensä määrittelyjä, joilla viitataan näihin tunteisiin tai käytäntöihin (kuten
lesbon, homon tai biseksuaalin). Vastaavan tyyppisesti määrittelen heteroseksuaalisuuden. Tällöin jos ihmisellä ei ole ei-heteroseksuaalisuuteen
tai heteroseksuaalisuuteen liittyviä tekoja (tunteita, käytäntöjä tai määrittelytapaa), hän ei ole kumpaakaan. Toisaalta hän voi olla yhtä aikaa ei-heteroseksuaalinen ja heteroseksuaalinen.
Ihmisen seksuaalisuuden moninaisuutta lisää se, että elämänkulun aikana
seksuaalisuudessa tapahtuu muutoksia. Seksuaalisuus on kulttuurisesti,
yhteiskunnallisesti ja historiallisesti muuttuva ilmiö. Se kietoutuu monin tavoin erilaisiin muihin merkittäviin erontekoihin, kuten ikään, sukupuoleen,
asuinpaikkaan, sosioekonomiseen asemaan, etnisyyteen, kulttuuriseen
taustaan, kykyisyyteen, terveyteen ja uskonnollisuuteen. On arvioitu, että
noin 5-15 prosenttia väestöstä olisi ei-heteroseksuaalisia, joten joukkoon
mahtuu monenlaisia ihmisiä.
Nämä kaikki liittyvät siihen miten ihmisen seksuaalinen suuntautuminen
voidaan ymmärtää. Seksuaalinen suuntautuminen ja siihen liittyvät asiat
voidaan paikantaa myös asioihin, mielikuviin, prosesseihin ja rakenteisiin:
esimerkiksi harrastus (tanssi pojille) tai ammatti (kosmetologi pojilla) voidaan seksualisoida homomaiseksi, tai ulkonäkö (lyhyet hiukset tytöllä) tai
valta-asema (nainen presidenttinä) voidaan lesboistaa. Useammin kuitenkin tapahtuu asioiden heteroseksualisoimista: lomakkeista löytyvät vain
vaihtoehdot heterosuhteille (avioliitto), oppikirjan abstrakti neutraaliksi
mielletty kuva voi olla heteroperheestä (jos se olisi lesboperheestä, pohdittaisiin miksi seksuaalisuus pitää tuoda tähänkin kirjaan). Heteroseksuaalisuus jää usein näkymättömäksi teemaksi, kun puheena on seksuaalinen
suuntautuminen ja siihen liittyvä moninaisuus. Toisinaan seksuaalinen
moninaisuus tulkitaan suurin piirtein samaksi kuin seksuaalivähemmistöt,
vaikka moninaiset heteroseksuaalisuudet ovat myös osa seksuaalisuuden
kirjoa.

Sukupuolet
Ihmisen sukupuoleen liittyy kirjo, joka jää kasvatuksessa ja koulutuksessa
usein huomiotta. Kaikki ihmiset, mukaan lukien lapset ja nuoret, sijoittuvat
osaksi sukupuolen moninaisuutta. Sukupuolen moninaisuudella viitataan
tässä siihen, että ihminen kokee ja ilmaisee sukupuoltaan monin tavoin:
ihminen voi kokea olevansa mies, nainen, sekä mies että nainen, tai hän voi
kokea, ettei ole kumpikaan. Ihminen voi ilmaista itseään miehenä, naisena,
molempina, toisinaan miehenä ja toisinaan naisena tai ei kumpanakaan.
Jokaisella ihmisellä on omanlainen koostumus feminiiniseksi ja maskulii-
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niseksi miellettyjä piirteitä ja toimintatapoja. Ruumiillisestikaan ihmiset
eivät jakaannu yksiselitteisesti kahtia, kuten silloin kun yksilön fyysiset, sukupuolta määrittelevät tekijät eivät ole yksiselitteisesti miehen tai naisen.
Sukupuolen moninaisuuden tekevät näkyväksi erityisesti naiset, miehet
ja muut ihmiset, jotka haastavat kaksijakoista sukupuoliajattelua. Tällaisia
ihmisiä ovat intersukupuoliset sekä transihmiset. (Ks. Lehtonen 2010a.)
Näistä on Suomessa käytetty yhteisnimitystä sukupuolivähemmistöt, joihin siis kuuluvat intersukupuoliset sekä transihmiset eli lähinnä transsukupuoliset, transvestiitit ja transgender-ihmiset. Suomessa transgender-nimityksellä on viitattu erityisesti ihmisiin, jotka kokevat olevansa enemmän
tai vähemmän jotain naisen ja miehen välillä. Englannin kielessä sillä on
usein kuvattu transihmisiä yleiskäsitteenä.
Transsukupuolinen henkilö kokee voimakasta ristiriitaa sukupuolikokemuksestaan suhteessa ruumiillisiin sukupuolipiirteisiin ja häneen kohdistettuihin sukupuoliodotuksiin. Transsukupuoliset naiset (transnaiset)
syntyvät ruumiiltaan pojiksi, mutta tuntevat olevansa naisia ja haluavat
muiden kohtaavan heidät naisina. Transsukupuoliset miehet (transmiehet)
syntyvät ruumiiltaan tytöiksi, mutta tuntevat olevansa miehiä ja haluavat
muiden kohtaavan heidät miehinä. Sukupuoliristiriita on mahdollista ratkaista lääketieteellisellä naisellistavalla tai miehistävällä sukupuolenkorjaushoidolla. Transsukupuolisia ihmisiä on Suomessa arviolta useita satoja. Transvestiitit ovat suomalaisessa kulttuurissa tavallisesti miehiä, jotka
haluavat tuoda toisinaan naiseuttaan ilmi pukeutumalla ja eläytymällä
naiseksi. Transvestisuudessa saman henkilön kokonaispersoonaan kuuluu
yhtä aikaa sekä mieheyttä että naiseutta. Transvestiittejä on Suomessa arviolta noin 50 000. Suurin osa heistä on miehiä, mutta on olemassa myös
naistransvestiitteja. Transgender-termillä on kuvattu henkilöitä, joilla on
kokemus itsestä sekä naisena että miehenä tai jotka kokevat elävänsä
sukupuoliryhmien välillä tai ulkopuolella. Transgender saattaa kokea olevansa sukupuoleton, sukupuoleltaan määrittelemätön tai omanlaisensa
yhdistelmä miehisenä ja naisellisena pidettyä ruumiillisuutta, tyyliä ja persoonan piirteitä. Heillä ruumiillisia sukupuoliominaisuuksia muuttavien
hoitojen tarve on yksilöllistä. Heidän lukumäärästään ei ole selkeitä arvioita. Intersukupuoliseksi kutsutaan henkilöä, jolla synnynnäisesti fyysisesti
sukupuolta määrittelevät ominaisuudet eivät ole yksiselitteisesti naisen tai
miehen. Aina intersukupuolisuutta ei huomata vauvana, vaan se saattaa
tulla näkyviin vasta murrosiässä tai aikuisena. Intersukupuoliset voivat kokea sukupuolensa monin tavoin. Intersukupuolisiksi määriteltäviä vauvoja
syntyy Suomessa vuosittain muutamia kymmeniä. Keskityn tässä artikkelissa enemmän trans-nuorten tilanteeseen, mutta monet ehdottamistani
ideoista ja kuvaamistani käytännöistä ovat merkityksellisiä myös intersukupuolisten nuorten näkökulmasta. Myös muut ihmiset voivat haastaa sukupuolinormeja ja –odotuksia. On todettu, että ei-heteroseksuaalissa nuorissa on muita enemmän nuoria, jotka kyseenalaistavat sukupuolinormit.
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Sukupuoli – sen kokeminen, ilmaisu ja määrittely – vaihtelee myös elämänkaaren kuluessa, kulttuureittain, historiallisesti ja ihmisen lähtökohtien merkitsemänä. Muut eronteot heijastuvat siihen, miten sukupuolta
eletään. Samoin kuin seksuaalisuus myös sukupuoli paikantuu muutenkin
kuin pelkästään ihmisiin. Kulttuurissamme monet käytännöt, kuvat ja rakenteet ovat sukupuolittuneita. Koulutusalat, harrastukset, työt ja tavat
toimia nähdään tyypillisesti toiselle sukupuolelle paremmin sopivina ja tytöille ja pojille asetetaan usein erilaisia odotuksia.

Normatiivisuus
Heteronormatiivisuudeksi kutsutaan ajattelu- ja asennoitumistapaa, jossa kieltäydytään näkemästä seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen
kirjoa sekä arvotetaan yhdenlaista sukupuolen ja seksuaalisuuden ilmaisu- tai kokemistapaa toista paremmaksi (ks. Butler 1990; Rossi 2006).
Siihen sisältyy normatiivinen heteroseksuaalisuus, jonka mukaan heteroseksuaalisuus mielletään muita paremmaksi tai ainoaksi vaihtoehdoksi, ja
sukupuolinormatiivisuus, jonka mukaan maailmassa ajatellaan olevan vain
joko naisia tai miehiä. Miesten pitää olla ”oikealla” tavalla miehekkäitä ja
naisten ”oikealla” tavalla naisellisia. Heteronormatiivisen ajattelun mukaan sukupuoliryhmät ovat sisäisesti yhtenäisiä mutta keskenään vastakkaisia ja hierarkkisia niin, että miehet ja mieheys nähdään arvokkaampana
kuin naiset ja naiseus. Miesten heteroseksuaalisen miehisyyden ja naisten
heteroseksuaalisen naisellisuuden normaaliutta korostetaan ja niiden ymmärretään johtuvan biologiasta. Muunlaisten seksuaalisuuksien tai sukupuolten olemassaolo kielletään tai niitä pidetään heteroseksuaalisuutta ja
kaksinapaiseen sukupuolijärjestykseen perustuvia vaihtoehtoja huonompina. Heteronormatiivinen ajattelumalli rajaa paitsi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten elämää myös kaikkien muiden, sillä
se asettaa ihmisille pakkoja ja paineita ja saa ihmiset näkemään maailman
yksipuolisempana kuin se on. (Ks. Lehtonen 2003.) Hyödynnän tässä artikkelissa myös sukupuolinormatiivisuuden käsitettä, jota olen käyttänyt
heteronormatiivisuuden alakäsitteenä edellä mainitulla tavalla aiemmassa
tutkimuksessani.
Heteronormatiivisuuteen ja sukupuolinormatiivisuuteen voi käytäntöjen
tasolla kietoutua muita normatiivisuuksia kuten suomalaisuuden normi,
valkoisuuden normi, ulkonäkönormit, parisuhdenormatiivisuus, vammattomuusnormatiivisuus. Nämä voivat heijastua esimerkiksi oppimateriaalissa, johon helposti valikoituu kuvitusta ja tarinoita, jotka vahvistavat normin mukaista mielikuvaa ihmisistä ja samalla unohtavat marginalisoidut
elämäntilanteet. Tällöin kuvissa ja teksteissä näkyvät lähinnä valkoihoiset,
heteroseksuaaliset, vammattomat suomalaiset, jotka elävät parisuhteessa
ja toimivat odotusten mukaisia sukupuolityylejä noudattaen.
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Ei-heteroseksuaaliset ja trans-nuoret odotusten

ristitulessa

Usein sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöt nähdään ilmiönä lähinnä aikuisuuteen liittyviksi, mutta ne ovat mitä suuremmassa määrin lasten ja nuorten elämään liittyviä. Sukupuoleen liittyvät odotukset ja ristiriidat ovat
tuttuja monille pienille lapsille. Monet transsukupuoliset aikuiset ja osa
seksuaalivähemmistöihin kuuluvista aikuisista on kertonut tutkimuksissa,
että he ovat kokeneet lapsuusajan tiukat sukupuoliroolitukset ja -ryhmitykset ahdistaviksi. Monet transsukupuoliset ovat jo varhaislapsuudessa
kokeneet ristiriidan heidän oman kokemuksen ja heihin kohdistetun sukupuoliodotuksen välillä (Pimenoff 2006). Monet trans-nuoret pohtivat
omaan ruumiiseen ja sukupuoleen liittyviä teemoja jo lapsuudessa mutta kriittisemmin 10–16-vuotiaina. Transsukupuoliset nuoret voivat kokea
muuttuvan ruumiinsa vieraaksi ja suhtautua murrosiän muutoksiin kielteisesti. Transvestiittimiehet ovat aikuishaastatteluissa kertoneet usein, että
heidän ensimmäiset naistenvaatekokeilunsa sijoittuvat 10 ja 12 ikävuoden
välille. Intersukupuolisten lasten tilanne on hankala, ja vanhempien toivomaan sukupuoleen ei välttämättä kasveta. Intersukupuolisille lapsille
oman ruumiin ”puutteellisuuksien” ja jo tehtyjen hoitotoimien käsittely
voi olla ajankohtaista.
Ei-heteroseksuaalisilla nuorilla tunteiden suuntautuminen omaa sukupuolta oleviin voi herättää kummastusta ja he joutuvat pohtimaan, voivatko
kertoa niistä kenellekään. Ei-heteroseksuaalisista miehistä selvä enemmistö (80 %) on tunnistanut seksuaalisen suuntautumisensa ennen 16 vuotta
täytettyään (Lehtonen 2004a). Nuoret naiset tunnistavat ei-heteroseksuaalisuutensa keskimäärin myöhemmin, ja osalla heistä on ennen tätä
suhteita miesten kanssa (Lehtonen 2002). He kuten monet muutkin nuoret pyrkivät olemaan koulu- ja oppilaitosyhteisöissä mahdollisimman ”normaaleja” ja monet pyrkivät peittämään kokemansa erilaisuuden.
Monilla ei-heteroseksuaalisilla ja trans-nuorilla on siis jo ennen siirtymistä
toisen asteen koulutukseen kuva itsestään nuorena, joka kokee sukupuolensa tai seksuaalisuutensa erilaisena kuin häneltä tyypillisesti odotetaan
kulttuurissa. Monet ovat oppineet jo peruskoulussa eri tavoin salaamaan
seksuaalisuutensa tai sukupuolikokemuksensa. Osa on voinut kokea seksuaaliset tunteet tai mahdolliset ihastumiset ja seksikokemukset ongelmallisina ja heidän on voinut olla vaikeaa hyväksyä niitä vääristyneen,
kielteisesti värittyneen kulttuurisen kuvaston takia. Nykyisin internetistä
ja mediasta löytyy enemmän myönteisiä samastumiskohteita ja tietoa,
mutta edelleen varsinkin vertaisryhmän asenteet ja vahva odotus heteroseksuaalisista tunteista vaikeuttavat myönteisen omakuvan rakentamista.
Sukupuolinormatiivisuus voi korostua yläkoulussa, jossa nuoret pyrkivät
omaksumaan aktiivisesti tyttöyden tai poikuuden kaavamaisimmat piirteet tullakseen hyväksytyiksi vertaisryhmässä. Tämä voi tuntua erityisen
ahdistavalta transsukupuolisista ja transgendernuorista, jotka voivat tun-
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tea itsensä täysin ulkopuolisiksi. Transvestiittinuoret puolestaan usein ilmaisevat koulussa toista sukupuoltaan odotusten mukaisesti: Pojat voivat
olla poikia koulussa, mutta kotona tapahtuva naisten vaatteisiin pukeutuminen voi olla paitsi nautinnollista myös ahdistava salaisuus.
Oman sukupuoli- ja seksuaalikokemuksen salaaminen voi aiheuttaa myös
hankaluuksia ja epätoivoa. Pelko omien vanhempien kielteisistä reaktioista voi ahdistaa ja ystävien menettäminen voi tuntua realistiselta, jos epätoivotuksi epäilty sukupuoli tai seksuaalisuus paljastuisi. Vaikka itse hyväksyisikin omat tunteet ja kokemukset, voi olla haastavaa kertoa niistä muille
eikä voi olla varma muiden hyväksymisestä tai hylkäämisestä. Transsukupuolinen haastattelemani nainen oli paljastunut perheelleen 10-vuotiaana,
kun hän oli poikana pukeutunut sisartensa vaatteisiin, mutta koulussa hän
ei kertonut asiasta:
Vähän sekin varmaan kun mun vanhemmista jo niin paljon pienempänä
huomannu, että toi juttu on tosi tabu. Musta tuntuu, että mulle oli tullu
pienenä semmonen, että tosta ei voi puhua kellekään. Jos ois ollu jotenkin erilainen ilmapiiri kotona, jos ois ollu jotenkin vapautunut ja rohkaiseva
ja sillee laaja-alainen ja kaikkee, niin sit ois hyvinkin voinu oikeesti olla eri
mieltä siitä. Ois tuntunu mahdolliseltakin kertoa.
Useimmat seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat nuoret jatkavat peruskoulussa opittua salaamista ammatillisissa opinnoissaan. Toiset
kokevat tilanteen ikävämpänä kuin toiset ja myös niiden kohdalla, joiden
sukupuolesta tai seksuaalisuudesta tiedetään, kohtelu vaihtelee runsaasti.
Olin koko ammattikouluajan ns. kaapissa. Kaapissa oleminen oli helppoa,
koska en viettänyt vapaa-aikaani juurikaan luokkakavereitteni kanssa,
eikä muutenkaan naisista juuri puhuttu. Toisaalta ulkonäön puolesta en
ole mikään markuspöyhönen, joten kenenkään ei tarvinnut epäillä minua
homoksi, vaikkei minulla ollutkaan tyttöystävää. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen mies)
Omalta kohdaltani, koska en pitänyt itsestäni meteliä ykkösluokan alettua, selvisi luokkalaisilleni internetin kautta vasta myöhemmässä vaiheessa, että seurustelen naisen kanssa ja ns. ”esiinnyn” miehenä. Tyttöluokan
keskuudessa asiasta lähinnä juoruiltiin selän takana, ja mitään konkreettista häirintää asiasta ei ilmennyt. Nyt kolmannella luokalla monet luokkalaiseni pitävät sitä jo ihan normaalina asiana, mitä se toki onkin. Tietty on
niitäkin, joka puhuvat edelleen selän takana, mutta eipä se minua haittaa.
Olen ilmaissut, enkä salannut mitään. En yleensäkään pidä ihmisistä, jotka
”mainostavat” seksuaalista suuntautumistaan. Luokkalaiseni saivat siis
tosiaan tietää asiasta ihan omin avuin, enkä kieltänyt asiaa. En kuitenkaan
ole koulussa miettimässä, mitä minusta ajatellaan, vaan opiskelemassa.
(ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva transgender-nuori, biologinen nainen)
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Siis se oli hyvin harva tilanne, ku mulla oli se hemmetin hame päällä ja se oli
just kevätjuhla tai joulujuhla ja muutenkin sillai, et ku mull oli pitkä fleda.
Ennen kun mutsi anto luvan niin siis [leikata sen]. Kun mun käyttäytyminen oli niin vastakkaista, ja sit se, että mä niinku pystyin oleen kaveri kaikkien kanssa, kun taas sitten perinteisesti mimmit oli klikkiintyny ja kundit
oli klikkiintyny. Ni mä aina poukkoilin niiden kaikkien ryhmien välillä, et ei
mua oikeastaan varmaan kukaan sitten eritoten mitenkään luokitellu sitten, että mitä sä tässä teet, sun pitäs olla tyttöjen kanssa. Mä sit muutenkin pyrin erottumaan ja oikeastaan punkkari on, ni se on hyvä tapa, että
sitä erottuu täysin ja siin tulee sit aika adrogyyni hahmo, että ei korosta
oikeastaan kumpaakaan sukupuolta siinä pukeutumisessaan paitsi tää,
että mulla oli sitten aina housut jalassa eikä mitään muuta. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskelleen transmiehen haastattelu peruskoulukokemuksesta)
Ensi alkuun salasin seksuaalista suuntautumista niin itseltäni kuin muiltakin todistelemalla sitä suuntaan ja toiseen kulissisuhteilla miesten kanssa ja todistelin niin itselleni kuin muillekin, että kyllä minä puhdas hetero
olen. Väitin kuitenkin itselleni ja muille hyväksyväni sateenkaaren kirjon,
erilaisuus kunniaan ja sitä rataa. Loputtomat epäonnistuneet suhteet pojankloppien kanssa johtivat viimeisimpään niistä. Ahdistuin toden teolla
hänen luonaan. Tunsin, ettei tämä ole oikein minulle ja lähestulkoon hyperventiloin. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen nainen)
Nuoret joutuvat monenlaisiin neuvotteluihin sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyen. Osa nuorista voi pahoin siksi, etteivät he hyväksy omaa sukupuoltaan tai seksuaalisuuttaan, tai siksi että he kokevat ympäristön hetero- ja sukupuolinormatiiviset paineet liian raskaina. Edellisessä sitaatissa
nuori nainen kuvaa sitä, miten hän pyrki rakentamaan heterokulissisuhteita ja käännyttämään itsensä normiodotusten mukaiseksi. Haastattelemani
nuori ei-heteroseksuaalinen mies kertoi muuttaneensa 16-vuotiaana erilleen vanhemmistaan. Häntä oli kiusattu yläkoulussa, ja hän oli opiskellut
sekä 10-luokalla että ammatillisen oppilaitoksen linjalla, mutta sen hän oli
keskeyttänyt. Hän elämäntilanteensa sisälsi monia ongelmia.
Opistossa olin kymppiluokalla ja sitten mä hain ammattikouluun. Halusin
käydä parturi-kampaajan kosmetologin, mutta mulla ei riittäny pisteet ja
sitten hain elintarviketeollisuuteen.  Hyi helvetti ja siellä oli niin hirviöihmisiä. Mulla ei hermot kestäny ja siksi toisekseen mä vedin niin paljon viinaa
siihen aikaan. Mulla oli paljon poissaoloja. Sen viinan vetämisen takia oisin
joutunu uusimaan sen, joten katsoin parhaaksi keskeyttää sen. Sitten sieltä mä hain parturi–kampaajalinjalle. Siihen aikaan asuin itteeni huomattavasti vanhemman miehen kanssa, joka oli semmonen että tarkkaili jokaista liikettä. Meillä oli hirveesti kränää sen kanssa. Motivaatio meni kaikesta
ja muutama itsemurhayritys ja blaa ja sen jälkeen mä oon ollu työttömänä,
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mutta ensi syksyksi parturipuolelle. Teen freelancerina meikkejä ja kampauksia. Oon itse opiskellu meikkaajaksi ja alan ammattilaisilta oon saannu
vihjeitä.
Mielenterveys-, keskittymis- ja motivaatio-ongelmat lisäsivät haastattelemani nuoren vaikeuksia päästä koulutukseen ja pärjätä siinä. Hänen elämäntilanteessaan haasteita toivat ei-heteroseksuaalisen ihmissuhteen
ja elämäntavan rakentaminen, sillä ne eivät sujuneet ongelmattomasti.
Myös muissa tutkimusaineistoissani esiintyi tarinoita elämänhallintaan,
kuten mielenterveyteen, sosiaalisiin suhteisiin ja minäkuviin liittyvistä
ongelmista. Ei-heteroseksuaalisista ja trans-nuorista osa toi tarinoissaan
esiin päihde- ja syömisongelmia, yksinäisyyden ja eristämisen kokemuksia,
seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksia ja turvattomaksi koettuja suhteita vanhempiin, joiden ei uskottu tukevan nuorta ei-heteroseksuaalisuuden tai epätoivotun sukupuolikokemuksen paljastuttua. Haastattelemani
maahanmuuttajanuori kertoi kokeneensa perheensä suhtautuvan hänen
seksuaalisuuteensa niin kielteisesti, ettei hän uskaltanut väkivallan pelossa kertoa siitä heille. Tilanne ahdisti häntä voimakkaasti, ja hänellä oli ollut itsetuhoisia ajatuksia. Vastaavia ongelmia on todettu kansainvälisissä
ei-heteroseksuaalisia nuoria koskevissa tutkimuksissa, joiden mukaan kouluyhteisön ja perheen heteronormatiivinen paine vaikuttavat merkittävillä tavoilla nuoren pahoinvointiin (ks. mm. Growing Up LGBT in America
2012; Aerts ym. 2012; Cooper-Nicols & Bowleg 2010; Harris 1997; Ungdomsstyrelsen 2010). Automaattisesti mielenterveys- ja minäkuvaongelmat tai
muut ahdistavat kokemukset eivät tarinoissa liittyneet seksuaalisuuteen
tai sukupuoleen, mutta osalle nuorista ne merkityksellistyivät niiden kautta tai liittyivät heidän mukaansa suoraan niihin. Joillekin ei-heteroseksuaalisille ja trans-nuorille voi olla keskeisempää ratkaista se, miten he pärjäävät
maahanmuuttajina tai vammaisina oppilaitosarjessa ja ihmissuhdeverkostoissa, kuin miten tulla toimeen sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvien
kysymysten kanssa – toisille taas ei.
Toisen asteen ammatillisissa oppilaitoksissa opiskelee ei-heteroseksuaalisia ja trans-nuoria. Monet heistä ovat elämäntilanteessa, jossa he pohtivat
sukupuoltaan ja seksuaalisuuttaan sekä niiden ilmaisua, parisuhde- ja ystävyysteemoja sekä muiden kielteisiä reaktioita. Usein opettajat eivät ole
heistä tietoisia eikä heidän pohdintojaan tueta tai ongelmia olla valmiita
ratkaisemaan.

Koulutusvalinnat ja siirtymät – merkitseekö
seksuaalisuus ja sukupuoli?
Seksuaalisuus, sukupuoli tai niihin liittyvät tekijät eivät merkityksellisty
kaikissa ei-heteroseksuaalisten tai trans-nuorten tarinoissa heidän koulutusvalinnoistaan tai koulun keskeyttämisestä. Osa heistä jättää kouluttautumisen peruskouluun, osa jatkaa toisen asteen koulutukseen –lukioon tai
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ammatilliseen oppilaitokseen – ja osa keskeyttää sen. Syitä valintoihin on
monia ja joillain nuorilla sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyvät syyt ovat
tärkeitä.
Joillakin nuorilla on tarve ottaa lisäaikaa seksuaalisen minäkuvan rakentamiselle koulutuksen kustannuksella. Tämä tuli esiin useissa varsinkin tutkimuskyselyyn vastanneiden ei-heteroseksuaalisten naisten avovastauksissa (ks. Lehtonen 2007). He kertoivat, että eivät osanneet päättää, mitä
ovat eivätkä myöskään, mitä haluavat opiskella. Peruskoulusta suoraan
työelämään siirtyvät nuoret eivät nähneet seksuaalisuudella tai sukupuolella olevan vaikutusta varsinkin jos he valitsivat työn, joka oli sukupuoliodotusten mukainen. Tutkimuskyselyyn vastannut ei-heteroseksuaalinen
mies lopetti koulutuksen peruskouluun ja toimi kuorma-auton kuljettajana. Hän oli jo lapsena halunnut ”rekkakuskiksi” ja toi esiin, ettei seksuaalinen suuntautuminen ”erityisemmin vaikuttanut” valintoihin. Ei-heteroseksuaalinen nainen toimi peruskoulun jälkeen ”epäpätevänä” lähihoitajana.
Hän halusi lapsena kampaajaksi ja kertoi avovastauksessa, ettei seksuaalisuus vaikuttanut mitenkään. Eräs ammatillisessa oppilaitoksessa tutkinnon suorittanut nainen toi avovastauksessaan esiin rahan merkityksen:
”En mä ajatellut koko seksuaalisuutta siinä vaiheessa, kun töitä piti saada
ja rahaa elämistä varten”. Taloudelliset tekijät kertovat myös koulutusvalintojen kietoutumisesta sosioekonomisiin ja luokkataustatekijöihin, joiden merkitystä ei voi ohittaa ei-heteroseksuaalisten nuortenkaan kohdalla
(ks. Käyhkö 2006). Luokka-asema heijastui myös ei-heteroseksuaalisen
nuorten tarinoissa, kun tarkastelin heidän toisen asteen koulutusvalintoja (Lehtonen 2010b, ks. Ambjörnsson 2004): keskiluokkaisemman taustan
omaavat pitivät lukiokoulutusta itsestään selvempänä vaihtoehtona kuin
työväenluokkaiset, jotka osasivat arvostaa myös ammatillista koulutusta.
Nuoret, jotka aloittivat toisen asteen koulutuksen, valitsivat usein tietyn
ammatillisen oppilaitoksen tai lukion samoista syistä kuin vertaisryhmänsä: lähikoulu, jonne muutkin menivät. Useimmat ei-heteroseksuaaliset ja
trans-nuoret tuntuvat noudattavan heihin kohdistuvia odotuksia koulutusvalintojen suhteen. Toisaalta kenties muita nuoria useammin he myös
haastavat valintoja esimerkiksi ammatillisen koulutuksen sisällä. Osa transnaisista ja ei-heteroseksuaalisista miehistä karsastaa miesenemmistöisiä
ammatillisen koulutuksen aloja ja pikemminkin heitä kiinnostaa hakeutua
naisenemmistöisille aloille. Vastaavasti transmiehet ja lesbot voivat kiinnostua haastamaan sukupuoleen liittyviä odotuksia. Näyttää siltä että
useimmat transvestiittimiehet puolestaan omaksuvat tyypillisesti heiltä odotetun miehen roolin ja sen mukaiset koulutusvalinnat (Lehtonen
2004b). Vaikka trans- ja ei-heteroseksuaalisia nuoria opiskeleekin kaikilla
ammatillisen koulutuksen aloilla, heistä löytyy myös monia normien haastajia ja joissain sukupuolinäkökulmasta ainokaisryhmissä he ovat yliedustettuina. Osa välttää seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kannalta kielteiseksi leimaantuneita aloja, osa suosii myönteiseksi miellettyjä aloja.
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Oon mä joskus ollu, ajatellu sitä, ett mä, ku isä on rakennusalalla, se on
niin äijäla, siellä puhutaan niit alapään juttuja, niin, niin kyl mä sillon niinku
joskus oon, että en todellakaan mee lähellekään rakennusalaa. (haastattelemani ei-heteroseksuaalinen mies)
Erot menevät perinteisten sukupuoliroolien mukaan. Tekniikka on perinteisesti ollut miesten ”juttu”, ja sitä se on myös ammatillisessa koulutuksessa. Ainut poikkeus teknisillä aloilla lienee laboratorioala, jolla on paljon
naisia. Sen sijaan ammatilliset sosiaali- ja terveysalankoulut ovat käsittääkseni naisvaltaisia. Ravintola- ja kauppa-alat sijoittuvat siihen väliin. Minulla on sellainen näppituntuma, että tekniikan alan koulutuksessa miesten
keskellä on vaikeampaa olla homo kuin sitten humaaneilla aloilla. Uskon,
että homomiehet tulevat erityisen hyvin toimeen naisten/”tyttöjen” kanssa, joten esimerkiksi lähihoitajaksi olisi helppo opiskella ”ihan homona”.
(ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen mies)
Puutarha-ala ei nykyään ole kovin miesvaltainen ala (esimerkiksi opiskelijatovereistani valtaosa, n. 90 % on naisia). Tämä varmasti osaltaan vaikutti
isäni reaktioon, hän ei oikein pitänyt valinnastani (vanhempani tietävät
seksuaalisen suuntautumiseni). Eikä hän etenkään pitänyt siitä, että aion
erikoistua kukka- ja puutarhamyymälä puolelle. Haaveissani on jatkaa floristiksi ja suorittaa myös floristimestarin erikoisammattitutkinto. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen mies)
Monet nuoret toisaalta myös vähättelevät seksuaalisen suuntautumisen
tai sukupuolen merkitystä koulutusvalinnoissaan: En usko sukupuoleni vaikuttaneen valintaani lainkaan. Seksuaalista suuntautumista ei haettaessa
kysytty, joten silläkään tuskin oli vaikutusta. Nuoret mieltävät sukupuolen
tai seksuaalisen suuntautumisen vaikutuksen helposti sellaiseksi, että se
olisi rajannut tai pakottanut heitä johonkin valintaan. Siten he eivät koe
käyneen, vaan ovat itse päättäneet valinnoistaan. Sukupuolella ja seksuaalisuudella on kuitenkin ollut merkitystä valintatilanteissa, kuten edellä olevan kertojan kohdalla, kun hän toi esiin sen, miten hänen isänsä oli
vastustanut hänen valintaansa sukupuoliodotusten rikkomisen takia. Isän
kanta ei kuitenkaan saanut häntä jättämään tekemättä valintaansa. Tämä
voi näyttäytyä siltä, ettei sukupuolella ollut vaikutusta. Sukupuoliodotusten mukaisia valintoja eivät sukulaiset ihmetelleet:
Valitsin perinteisen ”tyttöjen alan”, joten kukaan sukulainen ei pitänyt
valintaani mitenkään ihmeellisenä. Seksuaalinen suuntautumiseni tai sukupuoli-identiteettini ei vaikuttanut mitenkään valintaani, valitsin alan
puhtaasti mielenkiinnon kohteiden perusteella. Tuntemani ihmiset lähinnä ihmettelivät sitä, etten mennyt lukioon, kuten he olettivat. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen nainen)
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Seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen merkitystä ei nähdä myöskään osin siksi, että aihe ei ole tullut keskusteluissa aktiivisesti esiin, kuten
aiemman sitaatin osalta tapahtui seksuaalisen suuntautumisen kohdalla:
siitä ei hakutilanteessa kysytty.
Miten sukupuoleni ja seksuaalisuuteni vaikuttivat valintatilanteessa? Ei
mielestäni mitenkään. Ei kai pelkästään homot ole kiinnostuneita kemiasta? Tämä menee jo spekuloinnin puolelle, mutta onhan totta, etten ole
koskaan ollut erityisen kiinnostunut mopojen ja laitteiden ”rassaamisesta”. Toisaalta tiesin, että paperitehdassalit ovat hyvin meluisia, kuumia ja
kosteita - juuri sellaisia, joissa on mahdollisimman epämiellyttävä työskennellä. Siksi juuri laboratorio, koska siellä saisin tehdä miellyttävissä olosuhteissa mielenkiintoisia ”kokeita”. Koin myös, että fyysinen voimakkuuteni
ei riitä ”äijien” hommiin, joten laboratoriossa sain tehdä niitä hommia,
joihin naistenkin voimat riittävät. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen mies)
Sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla nuorilla voi olla samankaltaisia pohdintoja koulutusvalintojen suhteen kuin ei-heteroseksuaalisilla nuorilla.
Vaikka monet transnuoret olivat valmiit haastamaan heiltä odotettuja
koulutusvalintoja, moni heistä pääsi tai ajautui sukupuoliodotusten mukaiselle alalle. Transvestiiteilla korostuivat tutkimusvastauksissa pikemminkin miestapaisten odotusten toteuttaminen kuin niiden haastaminen.
Miesenemmistöisellä alalla toimiva transvestiitti kertoi, että ”sosiaalinen
sukupuoli (mies) on saattanut vaikuttaa”, ja toinen samanlainen: ”Miehenä olen harkinnut ainoastaan ns. miesten ammatteja”. Liian miesvaltainen
ala saattoi myös olla asia, jota ei koettu mahdolliseksi:
Olisin todennäköisesti hakeutunut sotilasuralle, ellen olisi transvestiitti.
Nykyisin osallistun kuitenkin aktiivisesti maanpuolustustyöhön. Kokemukseni armeijan ”miehisestä maailmasta” vaikuttivat siihen, että en
voisi kuvitella toimivani armeijan tai esim. poliisin piirissä työtehtävissä.
(kyselyyn vastannut transvestiittimies)
Muutamat vastaajat toivat esiin sen, että olisivat valinneet alansa ja koulutuksensa toisin jälkikäteen ajateltuna tai jos heidän tilanteensa olisi ollut
erilainen. Miesvaltaisella alalla toiminut transvestiitti kertoi kyselyssä, että
olisi valinnut koulutuksensa nykyisin toisin:
Opiskelin ja työskentelin miesvaltaisilla aloilla. Sukupuolellani ei lopulta
ollut merkitystä valintoihini. Nyt kun asiaa mietin, olisi ehkä ollut helpompaa opiskella naisvaltaista alaa. Jos valitsisin opiskelualani nyt, voisi sukupuolellani olla jotain merkitystä päätöksenteon kannalta. Sukupuolellani
on tässä ehkä sillä tavoin ahdistava merkitys, että kuvitelmissani mieheltä
odotetaan uratietoisuutta, mikä minulta puuttuu.
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Vaikeus hyväksyä transvestisuus ja sukupuolinormatiivisten odotusten ja
omien toiveiden ristiriita vaikuttivat epävarmuuteen ja ”ajautumiseen” ,
joka käytännössä tarkoitti sukupuoliodotusten mukaisia koulutus- ja alavalintoja.
Transmiehistä monet valitsivat samoin kuin monet ei-heteronaiset ja transnaisista monet valitsivat samoin kuin ei-heteromiehet (Lehtonen 2004b;
2004c; 2008). Edelliset tavanomaista nuorta useammin välttivät aloja, joilla edellytettiin erityisen feminiinistä tyyliä, ja jälkimmäiset taas välttelivät
keskimääräistä useammin miesenemmistöisiä macho-aloja. Ei-heteroseksuaalisten nuorten osaltakin sukupuolityyli- ja kokemus vaikuttavat koulutusvalintapäätöksiin, mikä tuli esiin tilastollisessa analyysissani (Lehtonen
2009b): Miehekkäät naiset ja naiselliset miehet, sekä ihmiset, jotka kokivat
olevansa sekä miehekkäitä että naisellisia valitsivat naisellisia naisia ja miehekkäitä miehiä useammin alan, jonka kokivat olevan myönteinen seksuaalivähemmistöille ja jättävän ilmapiiriltään kielteisiksi kokemiaan ammatteja muita useammin valitsematta.
Trans- ja ei-heteronuorten koulutusvalintapäätöksiin vaikuttavat myös
asuinpaikan tai oppilaitoksen ilmapiiri (Lehtonen 2004c; 2006). Jos se
koetaan kielteiseksi seksuaali- tai sukupuolivähemmistöjen kannalta, voi
tuntua mielekkäältä siirtyä opiskelemaan toiselle, usein isommalle paikkakunnalle tai toiseen oppilaitokseen. Vastaavasti tietyt isommat kaupungit
koetaan ilmapiiriltään paremmiksi ja ystävyysverkostoja ja parisuhdekumppaneiden löytymistä ajatellen houkuttelevammiksi, joten myös asuinpaikkojen vetovoimatekijät ovat merkityksellisiä koulutusvalintojen kannalta.
Sukupuolittain analysoituna vaikuttaa siltä, että ei-heteroseksuaalisten
miesten ja transnaisten muuttoratkaisuissa lähtö- ja saapumispaikkakunnan ilmapiirillä on enemmän merkitystä kuin ei-heteroseksuaalisten naisten, transmiesten ja transvestiittien muuttosuunnittelussa. Isot kaupungit
ja pääkaupunkiseutu tarjoavat tapaamismahdollisuuksia ehkä selvemmin
ei-heteromiehille kuin naisille ja näin ne vaikuttavat miehistä kiinnostavammilta.
Ongelmistaan haastatteluissa kertoneista nuorista useat toivat esiin, etteivät ongelmat estäneet koulussa menestymistä tai että niistä huolimatta
he pystyivät suorittamaan tutkintonsa (ks. myös Harris 1997). Osa nuorista
kuitenkin keskeytti toisen asteen koulutuksensa siinä esiintyvien ongelmien takia. Tutkimuskyselyyn vastannut ei-heteroseksuaalinen mies kertoi
kouluvaihdoksistaan ja siitä, että vasta aikuislukiossa ja ammatillisessa oppilaitoksessa kiusaaminen loppui (Lehtonen 1995).
Koulussa tulin ulos naivin rohkeasti kertomalla lukion tokalla elämänkatsomustiedon tunnilla pitämässäni esitelmässä selvällä suomenkielellä, ettei heteropitko maistu. Minua oli nimitelty jo homoksi muutaman vuoden
ajan, joten en varsinaisesti menettänyt noinkaan railakkaalla ulostulolla
enää mitään.  Tosin se sai aikaan sen, että minusta tuli kotipitäjäni sormella osoiteltava nähtävyys ja kaikki kielteiset reaktiot kohdistuivat estoitta
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minuun. Näin ollen lukion tokan luokan loputtua anoin saman tien erotodistuksen ja vaihdoin naapurikaupunkiin iltalukioon ja muutin pois kotoa.
Jos iltalukiossa koulutovereilleni olisikin ollut homofobioita tai semmoisia,
minut sentään jätettiin sekä henkisesti että fyysisesti rauhaan. Ensi kertaa
tunsin voivani hengittää. Ammattikoulussa parturi-kampaajalinjalla mun
homouteni oli kaikille alusta pitäen fakta homma ja se hyväksyttiin sellaisenaan. Ei edes tarvittu ulostuloa!
Keskeinen ongelma on kouluissa yleinen seksuaalisuuteen ja sukupuoleen
liittyvä kiusaaminen, joka voi ratkaisevalla tavalla olla sidoksissa joidenkin
ei-heteroseksuaalisten nuorten koulun keskeyttämiseen. Aineistoissani
esiintyi tarinoita, joissa kiusaaminen teki opiskelusta vaikeaa ja edellytti
koulun vaihtoa tai sen keskeyttämistä. Toinen analyysissa korostuva teema oli sekava minäkuva, hankala elämäntilanne ja niihin liittyvät elämänhallintaongelmat. Osin ne kietoutuivat ei-heteroseksuaalisen minäkuvan
rakentamiseen, siitä kertomiseen tai ensimmäisten ei-heteroseksuaalisten
ihmissuhteiden aloittamiseen. Kolmas teema oli etäisyyden otto heteronormatiivisista elämäntilanteista. Muutto lapsensa ei-heteroseksuaalisuuteen ongelmallisesti suhtautuvien vanhempien luota tai kotipaikkakunnalta isoon, ilmapiiriltään vapaampaan kaupunkiin tai mahdollisen kumppanin
luokse ovat esimerkkejä tästä teemasta kuten myös siirtyminen seksuaalivähemmistökielteisestä oppilaitoksesta myönteisemmän ilmapiirin oppilaitokseen. Teema on noussut esiin sekä suomalaisessa että brittiläisessä
tutkimuksessa (Epstein ym. 2003; Lehtonen 2004b; Lehtonen 2006; Prendergast ym. 2002).

Opetus ylläpitämässä sukupuolinormia
ja hetero-odotusta
Ammatillisen koulutuksen käytännöissä rakennetaan usein tiedostamattomasti käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Tämä koskee myös
opetustilanteita sekä opettajien ja opiskelijoiden välistä vuorovaikutusta.
Käytännöt ja oppilaitoskulttuurit vaihtelevat merkittävästi alueellisesti ja
koulutusohjelmittain. Myös koulutusohjelmien sisällä eri työskentelymuodoissa ja oppiaineissa esiintyy vaihtelua. Sukupuoli ja seksuaalisuus tulevat
eri tavoin esiin ja saavat erilaisia merkityksiä esimerkiksi työharjoittelujaksolla, yleisten aineiden tunneilla ja erityisalan oppitunneilla.
Ei-heteroseksuaaliset ja trans-opiskelijat kokevat ongelmalliseksi opetukseen sisältyvän oletuksen opiskelijoiden heteroseksuaalisuudesta ja sukupuolinormituksesta (ks. Lehtonen 2007; Huotari ym. 2011, 57).
Monesti kun puolisot tulevat esille, tuntuu ahdistavalta, kun opettaja ensin puhuu miehistä (siis puolisoina) ja sitten katsoo minua ja lisää ”tai vaimo”. Muuten tasa-arvo on hyvin toteutunut. Ainut ärsyttävä asia on opettajien heteronormatiivisuus. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva
ei-heteroseksuaalinen mies)
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Hetero-oletus ilmenee koulussa tavanomaisesti epäsuorasti ja nimeämättä heteroseksuaalisuutta. Tällöin heterosuhdekeskeisyys näyttää itsestään
selvänä, mikä vahvistaa sen normatiivista voimaa (ks. Kehily 2002, 157;
Martinsson & Reimers 2008). Opiskelijan tilanne on hankala, sillä hän ei voi
valita kuin sopeutumisen opettajan heteroseksualisointiin, ellei hän halua
haastaa opettajan asemaa ja auktoriteettia. Erona peruskouluun ja lukioon
toisen asteen ammatillisessa koulutuksessa on ainakin joidenkin koulutusalojen ja opetusryhmien osalta se, että ne koostuvat osin aikuisista opiskelijoista, joiden opiskelijoiden ajatellaan olevan parisuhteessa tai avioliitossa. Parisuhde- ja avioliitto-oletus korostuvat helposti tällaisissa tilanteissa.
Oletus opiskelijoiden heteroseksuaalisesta kiinnostuksesta ilmeni seuraavassa aineistoesimerkissä, jossa opettajaa ohjeistaa tuotesuunnittelun
tunnilla, kuinka sukupuolinormatiivista oppimateriaalia voi käyttää.
Opetuksemme rakentuu hyvin selkeästi vallitsevien heteronormien ympärille: Tuotesuunnittelun (piirustuksen) opettajamme esimerkiksi totesi,
että ”kukin piirtää sellaisia mistä tykkää”, kun tehtävänä oli piirtää vartalomalleja miehistä. Käytännössä vartalopiirrostehtävät tehdään ”Muoti:
piirtäminen, värit ja tyylit” -kirjan avulla, jossa naiset esitetään pitkinä,
hoikkina ja isorintaisina, ja miehet leveäharteisina, kulmikkaina ja äärimmäisen lihaksikkaina.   Jos olisin todella saanut piirtää ”mistä tykkään”
olisin piirtänyt pelkkiä naisia ja niitäkin erikokoisina ja -näköisinä. Valitettavasti se ei opetuksen ja opetusmateriaalin puitteissa ole mahdollista.
(ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva transgender-nuori)
Opettaja huomioi opetuksessa mahdollisuuden olla kiinnostunut monenlaisista miehistä, eikä vain oppikirjan esittämistä sukupuolinormatiivisista
vaihtoehdoista. Opettaja toisaalta antaa mallin ja tarjoaa mahdollisuuden
kyseenalaistaa oppimateriaalin sukupuolinormia. Samalla hän kuitenkin
ylläpitää käsitystä opiskelijoiden heteroseksuaalisesta kiinnostuksesta.
Normioletuksia purkamaan pyrkivässä opetuksessakin usein saatetaan
ylläpitää toisia normatiivisuuksia. Opetusaineistosta kerrottiin myös terveyskasvatukseen liittyvässä esimerkkitapauksessa, jossa teemana olivat
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt. Heteronormatiivisuutta haastavaa
opetussisältöä ja opetuksen teemaa käsiteltiin ongelmallisesti.
Sukupuoli- ja seksuaalisuusasiat eivät pahemmin tulleet opetuksessa esille. Muutamilla opettajilla esiintyi jonkinlaista homofobiaa tai yleistä tietämättömyyttä. Mm. seksuaaliasioita käsittelevä terveystiedon tunti meni
”niitä homoja” ihmetellessä. Varsinkin transseksuaalisuus [nykykielessä
transsukupuolisuus] meni sekä opettajilta että opiskelijoilta täysin yli hilseen, ja sekä opettaja ja muut opiskelijat väänsivät hyvin mauttomia vitsejä aiheesta. Itse en viitsinyt puuttua asiaan ja korjata väärinkäsityksiä,
koska en viitsi vetää huomiota itseen turhan tähden. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen nainen)
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Opiskelijan mukaan aiheen käsittely epäonnistui tietämättömyyden, ihmettelyn ja vitsailun takia. Hän kuvasi aiheen käsittelytavan loukkaavaksi,
mutta hän ei kyennyt puuttumaan siihen. Heteronormatiivisuutta opetuskäytäntöjen osalta kritisoivat tarinoissa usein nimenomaan opiskelijat, kuten myös peruskoulun ja lukion käytäntöjen analyysin yhteydessä ilmeni
(Lehtonen 2003). Kritisointi jäi tyypillisesti opiskelijan omaan tai muutaman opiskelijan väliseen pohdintaan. Opettajien arvovaltaa voi olla vaikea
kyseenalaistaa kritisoimalla tätä heteronormatiivisista malleista. Omaa
asemaa ei haluta heikentää myöskään opiskeluyhteisössä. Heteromielikuvan säilyttämisen tarve voi myös ehkäistä opiskelijaa kritisoimasta opetuksen heteronormatiivisuutta.
Opetuksen lisäksi myös koulun henkilötietolomakebyrokratiasta esiintyi tutkimusaineistossani tarinoita, joissa esiintyi opiskelijaan liitetty hetero-odotus.
Lomakkeessa haluttiin tietää lähiomainen, jotta onnettomuustilanteissa
voidaan ilmoittaa. Opettaja sanoi tietysti, että ”pistä siihen vaikka vaimon
nimi, tai äidin tai kenen nyt haluatkaan”. Pistin sitten äitini nimen, koska
en uskaltanut kirjoittaa miehen nimeä. Ja sekös nyt ahdistaakin. Haluaisin kuitenkin, että ensimmäisenä mahdollisista loukkaantumisista kuulee
puolisoni. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen mies)
Henkilökohtaisen opetussuunnitelman teon yhteydessä täytettävässä
henkilötietolomakkeessa lähiomaista ei ollut rajattu lomakkeen vaihtoehdoilla, mutta käytännön vuorovaikutustilanne tuki opiskelijaa salaamaan
oman parisuhteensa samaa sukupuolta olevan kanssa. Terveystarkastuksen esitietolomakkeessa puolestaan vaihtoehtorajauksia ilmeni siten, ettei
rekisteröityä parisuhdetta mainittu vaihtoehtona. Vastaavia ongelmia voi
syntyä lomakkeissa, joissa sukupuolivaihtoehtoja on vain kaksi, varsinkin
jos opiskelija ei tunne kuuluvansa kumpaankaan tai ei siihen, johon hänen
odotetaan kuuluvan. On ymmärrettävää opetustilanteissa kuvatun asenneilmapiirin näkökulmasta, ettei rajaavia lomakkeita haluta aktiivisesti kritisoida, sillä kritisoijan asema koetaan pulmalliseksi eikä haastamiseen olla
valmiita henkilökohtaisesti merkityksellisen teeman, kuten sukupuolen
tai samaan sukupuoleen kohdistuvan rakkauden, osalta (ks. myös Talburt
2004). Oppilaitoksilla olisi sen sijaan mahdollisuuksia muokata lomakkeita vastaamaan opiskelijoiden moninaisia lähtökohtatilanteita. He voisivat
tehdä samalla näkyväksi sen mahdollisuuden, etteivät kaikki opiskelijat ole
heteroita ja sukupuoliodotusten mukaisesti toimivia.
Opiskeluyhteisön ilmapiiriin liittyy monia tekijöitä, mutta osaan niistä
vaikuttavat merkittävästi opettajat. Opettajien suhtautuminen on merkityksellistä erilaisissa opiskelijoiden ja opettajien vuorovaikutustilanteissa
ja varsinkin opetustilanteissa, joissa ei-heteroseksuaalista opiskelijaa voidaan kyseenalaistaa, jos suuntautuminen tulee tietoon (ks. van Dijk & van
Driel 2007).
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Koska ompelijan on kyettävä ottamaan mitat asiakkaistaan, olemme harjoitelleet sitä tunneilla mittaamalla toisiamme. Käytännössä siirryimme
sovitustilaan pareittain ja mitattava riisuuntui alusvaatteisilleen mittausta varten. Opettaja puhui mitanotosta hyvin rutiininomaisena toimenpiteenä, vaikka julkisesti riisuminen on monille ihmisille hyvin vaikeaa. En
silti voinut olla pohtimatta, olisiko parini riisunut puseronsa yhtä välinpitämättömästi, jos olisi tiennyt minun olevan lesbo. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen nainen)
Intiimiksi koetun opetustilanteen normaalistamista lisäsi opettajan ”asialliseksi” kerrottu suhtautuminen, joka korosti tilanteen seksuaalittomuutta.
Tarinankertoja koki tilanteen hyvin hoidetuksi. Hän, samoin kuin aiemman
tutkimukseni kosmetologiksi opiskeleva haastateltava, uskoivat läheisiä
kosketustilanteita sisältävien opetustuokioiden saattavan olla hankalia
silloin, jos opiskelijan tiedetään olevan ei-heteroseksuaalinen (Lehtonen
2003; Huotari ym. 2011, 69). Opetustapahtuma saattaa seksualisoitua vastaavalla tavalla, jos tilanteessa on kaksi eri sukupuolta olevaa opiskelijaa.
Tällöin tilanne saattaa heteroseksualisoitua, vaikka tilanteen opiskelijat
eivät olisikaan heteroseksuaalisia. Jos ei-heteroseksuaalisuus ei paljastu,
näyttää tilanne seksuaalittomalta, sillä kahden samaa sukupuolta olevan ei
ajatella olevan kiinnostuneita toisistaan. Edellisessä sitaatissa opetustilanteen edellyttämä, tässä yhteydessä seksuaalittomalta näyttävä heteroseksuaalisuus hankaloitti opiskelijan päätöstä kertoa omasta lesboudestaan
opiskeluyhteisössä.
Opettajista kerrottiin tutkimustarinoissa pääosin myönteisiä kommentteja:
heidän ei ajateltu suhtautuvan kuin yksittäistapauksissa ei-heteroseksuaalisuuteen kielteisesti. Sen sijaan heterokeskeisyys ja hetero-olettaminen aiheuttivat kritiikkiä. Opettajien todettiin olevan vapaamielisiä pikemminkin
kuin ahdasmielisiä. Tämä vastaa kuvaa, joka syntyi Opettaja - lehden tekemän kyselyn perusteella: opettajat suhtautuivat yleisesti myönteisesti esimerkiksi samaa sukupuolta olevien parien avioliitto- ja adoptio-oikeuteen
sekä transsukupuolisten opettajien mahdolliseen sukupuolenkorjausprosessiin, jollaisen oli opettajavastaajista valmis hyväksymään 80 prosenttia
(ks. myös Puustinen & Tikkanen 2010; Lehtonen 2012). Mikäli opettajat
koetaan vapaamielisiksi ja suvaitseviksi, ilmapiirin voi ajatella olevan salliva
myös seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvälle moninaisuudelle. Seksuaalineutraalia opettajakuvaa ei aina haasta sekään, että opettajan tiedetään
olevan naimisissa tai saaneen lapsia (Palmu 1999, 184; Epstein 1999, 35).
Ei-heteroseksuaalisuudestaan kertoneista opettajista ei tutkimustarinoissa kerrottu. Usein opettajat salaavat ei-heteroseksuaalisuutensa koulussa
(ks. Lehtonen 1995, 126; 2004d, 224-226; Valkonen 2002), enkä usko toisen
asteen ammatillisen koulutuksen sallivan sen enempää avoimuutta kuin
lukion tai peruskoulunkaan (ks. Lahelma 2002). Opettaja - lehden tutkimuskyselyn mukaan monien opettajien mielestä opettajan ei-heteroseksuaalisuuden ei kuulukaan näkyä kouluyhteisöissä (Puustinen & Tikkanen 2010).
Sen sijaan aiemman tutkimukseni mukaan on melko tavallista, että opiske-
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lijat saavat tietää tai he selvittävät itse opettajistaan ainakin sen, ovatko he
avioliitossa ja onko heillä lapsia (Lehtonen 2003a). Opettajien heteroseksuaalisuudesta kertovat piirteet olivat yleisesti kouluyhteisöissä näkyvissä.
Analysoidessani ei-heteroseksuaalisten opettajien tilannetta aineistossani
oli yksi ammatillisen oppilaitoksen opettaja, joka toi esiin sen, ettei ole
kiinnostunut kertomaan seksuaalisesta suuntautumisestaan opiskelijoille
tai työtovereilleen, koska pitää heihin etäisyyttä ja uskoisi sen aiheuttavan
hankaluuksia (Lehtonen 2004d, 225). Opettajien ei-heteroseksuaalisuuden
salaaminen ja toisaalta opettajien heteroseksuaalisista piirteistä kertominen lisäävät vaikutelmaa toisen asteen ammatillisen oppilaitosten työntekijöiden heteroseksuaalisuudesta. Tämä asetelma jättää nuoret ilman
ei-heteroseksuaalisia malleja, vaikka opettajat voisivatkin niitä toisenlaisissa olosuhteissa antaa. (ks. myös Lehtonen 2012.)
Aineistossani yksi opiskelija oli kertonut opettajalleen parisuhteestaan samaa sukupuolta olevan kanssa. Tarinakertoja oli maininnut opettajalleen
tästä heti opintojen alkuvaiheessa, kun opettaja oli kysynyt syytä muuttoon uudelle paikkakunnalle. Hän kertoi muuttaneensa uudelle paikkakunnalle, koska hänen samaa sukupuolta oleva puolisonsa muutti sinne.
Opettaja kehotti opiskelijaa salaamaan seksuaalisen suuntautumisensa
muilta opiskelijoilta. Tämä epäili hieman opettajan tarkoitusperiä. Ilmeisesti suhteesta kertominen olisi opettajan mukaan voinut aiheuttaa ongelmia
opiskelijalle, joten kyseessä saattoi olla tämän suojelutarkoitus. Toisaalta
tarinankertoja mainitsee ”turhan hämmingin aiheuttamisen” kertomalla
asiasta, joka kuulostaa enemmän siltä, että tarkoituksena on suojella muita opiskelijoita joutumasta käsittelemään aihetta. Kenties tarkoituksena
oli suojella opettajaa joutumasta ottamaan kantaa asiaan opiskeluyhteisössä (ks. Epstein ym. 2003). Tarinankertoja koki kuitenkin saavansa kyseiseltä opettajalta tukea, vaikka hänen parisuhdetilannettaan vain sivuttiin
heidän keskinäisissä keskusteluissaan. Opettajan antama tuki oli tärkeää
kyseiselle opiskelijalle. Automaattista tuen saaminen ei-heteroseksuaaliselle opiskelijalle ei ole (ks. Lehtonen 2003; Ungdomstyrelsen 2010).
Nuoret toivat esiin tutkimuksissani vain harvoin, että he olivat pystyneet
puhumaan oppilaitoksissaan jonkun työntekijän kanssa ongelmistaan
liittyen ei-heteroseksuaalisuuteen, sukupuoleen tai heteronormatiivisuuteen. Opiskelijat kertoivat haastatteluissa myös kielteisiksi kokemistaan
kontakteista koulun työntekijöiden kanssa (ks. Lehtonen 2003, 127—133).
Haastattelemani ei-heteroseksuaalinen mies kertoi koulunsa ohjaajasta,
jonka ei kokenut osaavan auttaa.
Se oli ammatinvalinnan ohjaaja. Siinä tehtiin nyt tutkimusta ja siinä tuli
ilmi, että mä olen homo. No hän sanoi, että sinä olet valintasi tehnyt. Mä
sanoin, että mikä ihmeen valinta. Kuka sen valitsee. Kuka haluaa valita, jos
on vaihtoehtona yleisesti hyväksytty tai yleisesti paheksuttu, niin vapaaehtoisestiko sitä valitaan. En minä mitään ole valinnut, mä olen kasvanut
siihen, mitä minä olen. Se oli sitten vähän, että no anteeksi nyt sitten, ja
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oli ihan vaikeena ja punasteli ja ei tiennyt, miten päin olla. Se oli sellainen
vanhempi naishenkilö, jolla oli Kalevala-koru kaulassa ja tuntui olevan erittäin kristillinen.
Ammatillisiin oppilaitoksiin liittyvissä tutkimusaineistoissani ei esitetty
kovin monia kielteisiä kuvauksia opettajista tai heidän toimistaan, toisin
kuin toisen asteen koulutusta koskevassa selvityksessä, jonka mukaan
opettajat saattoivat esittää opetustilanteissa ja muissa yhteyksissä seksuaalivähemmistökielteisiä käsityksiä (vrt. Huotari ym. 2011). Läpileikkaavana
piirteenä tarinoiden vuorovaikutustilanteissa oli heteroseksuaalisuuden ja
sukupuolinormien odottaminen, jotka usein sulkivat muut vaihtoehdot.
Abstrakti opiskelijayksilö rakentui tyypillisesti koulutuksen käytännöissä
sukupuolinormatiivisesti toimivaksi heteroksi.

Seksualisoitunut ja sukupuolittunut
opiskelijakulttuuri
Opiskelijakulttuureissa rakentuu merkittävä osa opiskelijoiden seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvistä käsityksistä. Mary Kehilyn mukaan nuorten oppilaitoskulttuurilla on tässä merkittävämpi asema kuin opetuksella
(Kehily 2002, 208; vrt. Käyhkö 2006). Hän puhuukin opiskelijoiden seksuaalikulttuurista. Opiskelijoiden välinen vuorovaikutus ja koulun koettu ilmapiiri sisälsivät kokoamissani tarinoissa odotuksia heteroseksuaalisuudesta
ja oikeanlaisesta sukupuolen tekemisesta. Mies- ja naisenemmistöisissä
koulutusohjelmissa sukupuoli ja seksuaalisuus saavat erilaisia merkityksiä.
Naisenemmistöisillä koulutusaloilla sukupuoliteeman nostavat esiin opetusryhmien pojat, jotka ainokaisina tai vähemmistönä korostuvat sukupuolensa edustajina (Ruuth 2000; vrt. Haapala-Samuels 2006). Heihin, kuten
tyttöihin miesenemmistöisillä koulutusaloilla, saatetaan suhtautua nimenomaan sukupuolittavasti, elleivät he sitten sopeudu sukupuoliryhmään
omaksumalla ”hyvän jätkän” roolin tyttönä miesenemmistöisellä alalla
tai ”kuin yksi tytöistä” -roolin poikana naisenemmistöisellä alalla. Tällaiset positiot voivat tuntua houkuttelevilta ei-heteroseksuaalisista nuorista
etenkin, jos he haastavat sukupuolityyliodotuksia, mutta niihin voi sisältyä
myös vahvasti sukupuolittunut heterouden vaatimus (ks. Blackburn 2007).
Tietenkin opiskelijoiden joukossa on jotenkin miessukupuoli tiedostettu,
koska meitä on vain kaksi luokassa. Tarkemmin ajatellen, on melko monesti tullut esille sellaisia stereotyyppisiä odotuksia miehistä. Minunkin
oletetaan olevan miehisesti voimakas, vaikka en ole. On niin ärsyttävää,
kun kottikärryt lastataan aina liian täyteen ja vain siksi, kun naiset olettavat minun olevan ”supermies” tai ”äijä”. Tätä olettamusta lisää vielä
entisestään se, kun toinen miespuolinen opiskelija on juuri näiden stereotyyppisten oletusten mukainen: voimakas, miehinen, henkisesti vahva ja
vähäpuheinen. Itse olen todella paljon feminiinisempi, siksi tulenkin to-
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della hyvin naispuolisten opiskelijoiden kanssa toimeen. (ammatillisessa
oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen mies)
Miesopiskelijoilta odotetaan toisaalta maskuliinisuutta ja sukupuoliodotuksiin asettumista. Toisaalta naisenemmistöisen ja ehkä naismaiseksi
mielletyn alan valinneisiin poikiin saatetaan suhtautua joustavammin naisvaltaisen alan sisällä. Siellä heille saatetaan tarjota jopa itsestään selvästi
homon paikkaa varsinkin, jos he rikkovat odotusta miesmäisestä tyylistä
(Lehtonen 2010b). Miesvaltaisten rinnakkaisryhmien suhtautumista naisvaltaisella alalla opiskeleviin miehiin ei välttämättä koeta miellyttäväksi,
kuten tarinansa kertonut mies toi esiin: ajattelin ”naapurialan” miesopiskelijoiden ylenkatsovan minua (ks. Nordberg 2002, 34-35). Opiskeluyhteisön paineet heijastuvat myös naisenemmistöisellä alalla opiskelevien
miesopiskelijoiden sukupuolineuvotteluihin. Toimiva vuorovaikutus naisopiskelijoiden kanssa auttaa miehiä sovittautumaan naisenemmistöiseen
opiskeluyhteisöön.
Tarinoissa oppilaitoksen ilmapiiristä tuli esiin samanaikaisesti seksuaalinen
vapaamielisyys ja sen näennäisyys, heteronormatiivisuuden kyseenalaistaminen seksuaalisella leikittelyllä, joka kuitenkin näyttäytyi lähinnä sukupuolirajojen näkyväksi tekemisenä.
Varsinkin tytöt saattoivat kokeilla rajojaan silloin tällöin naisen kanssa.
Sellaista ollaan-nyt-olemisen-ilosta biseksuaalisuutta ja sellaista erilaisen
nuoren ihannointia, jota ystäväpiirissäni harjoitettiin voimakkaastikin.
Ehkä siksi suhtaudunkin jokseenkin nuivasti tuollaiseen kokeilevaan seksuaalisuuteen, joka julistetaan biseksuaalisuudeksi. Toki en kuitenkaan
lähde valittamaan, onhan se huomattavasti suotuisampaa meitä kohtaan
kuin loputon heterouden ylistäminen ja muiden vaihtoehtojen poissulkeminen. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen nainen)
Mielenkiintoista luokkani oppilaissa on myös se, että homoseksuaalista
käytöstä myös leikitään, ja leikkijöinä ovat juuri ne muutamat ihmiset,
joille se luultavasti muutenkin olisi vakavassa mielessä täysin mahdollista.
Nuorten arvomaailmakin tuntuu toisinaan olevan suoraan 1940-luvulta.
Nuorille on tavattoman tärkeää antaa vaikutelma, että he ovat ”perusheteroita”. Samaan aikaan heitä tuntuu kuitenkin kiinnostavan, kuka sitten
todellisuudessa on homoseksuaalinen ja kuka ei. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen nainen)
Aiemmassa tutkimuksessani myös esiintyi tarinoita nuorten seksuaalista
kokeiluista lukiossa: kokeiluja toisaalta ihailtiin mutta toisaalta kyseenalaistettiin (Lehtonen 2003, ks. myös Kehily 2002, 150-151). Osa toisiaan suutelevista tytöistä, jotka olivat luokan suosikkeja, hakivat käyttäytymisellään
huomiota, tilaa, testasivat rajoja, mutta toisaalta hyvässä asemassa jo olevina eivät menettäneet mitään, edes seksuaalista mainettaan heterosek-
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suaaleina. Tyypillisempää kuitenkin tuntuu olevan toisten opiskelijoiden
olettaminen heteroiksi ja sukupuolinormeistakin kannettiin huolta.
Olen saanut opiskelijatoveristani sen mielikuvan, että suurin osa heistä
elää niin tiukasti heteronormatiivista unelmaa, ettei mikään siitä poikkeava saa sijaa. Kaikki sukupuolella ja seksuaalisella avarakatseisuudella
leikkivä saa heidän silmissään korkeintaan huumoriarvon. (ammatillisessa
oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen nainen)
Henkilökohtaisesti koen, että homoseksuaalinen ihminen hyväksytään
helpommin, jos hän selkeästi samaistuu vastakkaiseen sukupuoleen ja tuo
sen aktiivisesti esille käytöksellään ja vaatetuksellaan. Tuolloin nuoret ihmiset pystyvät paremmin luokittelemaan ko. henkilön, ja tietävät miten
käyttäytyä ja suhtautua. Vaikka he eivät pysty tai halua ymmärtää, miten
joku nainen voi rakastaa toista naista, he kuitenkin käsittävät jotenkuten
sen, että tyttö, joka pukeutuu ja käyttäytyy kuin poika, voi osoittaa seksuaalisessa mielessä kiinnostusta toista tyttöä kohtaan. Tämän kai uskotaan
olevan jotenkin ohimenevää, ja vaaratonta. Aikuiselta naiselta tai mieheltä
vaaditaan tiettyä heteroseksuaalista olemusta. Perinteinen roolijako-malli
tuntuu vaikuttavan vielä tänä päivänäkin vahvasti. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen nainen)
Opiskelijoiden käsityksiä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä ihmeteltiin
tarinoissa. Teemat eivät tunnu olevan kaikkialla enää kielteiseksi miellettyjä puheenaiheita, mutta niihin sisältyy aineistojen mukaan paitsi väärinymmärryksiä myös stereotyyppisiä oletuksia. Kielteisiä juttuja ei välttämättä
haluta kyseenalaistaa opiskelijaryhmän keskuudessa. Tutkimuksessa toisen asteen oppilaitoksissa esiintyvästä syrjinnästä ilmeni, että ammatillisissa oppilaitoksissa esiintyi enemmän kielteistä puhetta seksuaalivähemmistöistä ja vähemmän myönteiseksi miellettyä puhetta opiskelijoiden
kesken verrattuna lukioihin (Huotari ym. 2011, 51-52). Miesopiskelijat kertoivat kuulleensa kielteisiä puheita naisia useammin, mikä kertoo siitä, että
miesryhmissä ja miesenemmistöisissä koulutusohjelmissa ne ovat tyypillisempiä kuin muissa. Naureskeleva ja vähättelevä puhetapa oli selvityksen
mukaan sekä myönteistä että suoranaisen kielteistä puhetapaa yleisempi.
Maaseudulla tällainen oli tyypillisempää kuin isommissa kaupungeissa.
Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää kiusaamista esiintyy vaihtelevasti oppilaitoksissa ja opiskelijaryhmissä. Stakesin kouluterveyskyselyn
tulosten mukaan kiusaaminen on yleisempää ammatillisissa oppilaitoksissa kuin lukioissa ja miesopiskelijoille tyypillisempää kuin naisopiskelijoille
(Stakes 2008, ks. Huotari ym. 2011, 55-71). Osa tarinankertojista kirjoitti,
ettei oppilaitoksessa esiintynyt kiusaamista tai ettei kiusaaminen kohdistunut heihin itseensä.
Joskus taisin kuulla homovitsejä, mutta en kokenut, että ne olivat suunnattu juuri minua kohtaan. Näin ollen voin ilokseni todeta, että minun
osalta ei esiintynyt minkäänlaista kiusaamista, nimittelyä tai häirintää.
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[…] Mua ei haukuttu homoksi, mutta pelkästään se, että ilmapiiri on sellainen, ettei omasta homoudesta voi puhua, voidaan tulkita häiritseväksi.
(ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen mies)
Homottelun välttävä nuori on – riippumatta siitä, kohdistuuko häneen homottelua vai ei – kyseisen ilmiön uhri, jos hän joutuu toistuvasti kuuntelemaan homottelua, homokielteisiä vitsejä ja puheita oppilaitoksessaan.
Se rajaa hänen mahdollisuuksiaan ilmaista itseään ja asettaa samalla normituksia sille, mikä on toivottavaa käyttäytymistä. Homokielteisyydestä ja
suoranaisesta homottelusta myös kerrottiin.
Homoseksuaalisia ihmisiä halveksitaan. Nuorten kielenkäytössä sana
homo tarkoittaa tyhmää, heikkoa, vähäpätöistä, rikkinäistä, kelvotonta,
vastenmielistä. Asiayhteydet ovat joskus mitä eriskummallisimpia. Esim.
”Vitun homo tiskikone”, ” Tää on ihan homosta/homoa” ”Oli kyllä homo
myyjä”. Nuoret mieltävät sanan homo vastenmieliseksi adjektiiviksi. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva ei-heteroseksuaalinen nainen)
Homottelu on ilmiönä saanut monenlaisia muotoja ja kuten edellisessä
sitaatissa, se on osin irronnut ihmiseen liitettävästä piirteestä (ks. myös
Nayak & Kehily 1997, 156-158). Siitä on tietyissä tilanteissa tullut adjektiivi,
joka voidaan sijoittaa mihin asiaan vain, mutta edelleen siihen liittyy kielteisyys ja vastenmielisyys merkityssisältönä (Lehtonen 2003). Homottelu ja
homokielteisyys paikannettiin tarinoissa etenkin oppilaitosten miesenemmistöisille aloille. Kouluterveyskyselyn mukaan kiusaaminen oli huomattavasti tyypillisempää pojille kuin tytöille (Stakes 2008). Tämän voi olettaa
kertovan siitä, että kiusaamista ilmenee enemmän miesenemmistöisillä
koulutusaloilla kuin naisenemmistöisillä, joilla opiskelleita tarinansa lähettäneet olivat.
Olen kuullut että kouluni poikapainotteisilla luokilla ollaan hyvinkin rasistisia ja homofobisia siihen pisteeseen, että muutamat ihmiset ovat
joutuneet keskeyttämään pitämänsä alan sen takia, mutta konkreettista kokemusta asiasta ei ole. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva
ei-heteroseksuaalinen nainen)
Homofobista nimittelyä harrastaneille on tyypillistä myös rasistiset ja maahanmuuttajavastaiset kannat sekä sukupuolten välisen tasa-arvon vastustus ja siihen liittyen seksismi. Rasistisista asenteista kertoi myös toinen
tarinankertoja ja samalla toi esiin, ettei asenteellisuus ollut pelkästään
tavanomaista miesenemmistöisille koulutusaloille (vrt. Käyhkö 2006). Sukupuolta rakennetaan osana sukupuolittuneita nimittely- ja kiusaamiskäytäntöjä. Periaatteessa jokainen poika on vaarassa saada homoleiman samoin kuin tyttö huoran leiman. Näitä leimoja pyritään välttämään ja omaa
toimintaa kontrolloidaan sellaiseksi, ettei nimittelyihin ja leimaamiseen
olisi aihetta (Lehtonen 2003, 210-214; Aaltonen 2002; Saarikoski 2001, 226).
Erityisesti miesten sukupuolen rakentamisessa näillä käytännöillä on mer-
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kittävä rooli. Kaikkien poikien pitää ottaa kantaa siihen, miten esimerkiksi
homotteluun ja homovitseihin suhtautuu oppilaitoksen poikaryhmissä (ks.
Kehily 2002, 162-163).
Tarinankertojat toivat esiin myös omakohtaisesti koettua kiusaamista.
Myös naisopiskelijoita voidaan kiusata, mutta fyysistä väkivaltaa ja sen uhkaa tyypillisempää on eristäminen ja halveksivat puheet ja juoruilu (Huotari
ym. 2011, 65-68; Aaltonen 2002; Lehtonen 2003). Yksi kiusaamisen muoto
voi olla toisen paljastaminen ei-heteroseksuaaliseksi (Huotari ym. 2011, 61).
Eräässä tilanteessa eräs luokkani tyttö tiedusteli minulta poikakaverini
ikää, muiden tirskuessa ympärillä. Tähän vastasin vain yksinkertaisesti,
että minulla ei ole poikakaveria. Kysymyksellä selvästi oli tietty päämäärä,
ja tästä seurasi lisää tirskuntaa. Pahoitin tietysti mieleni siitä, että nuoret kokivat homoseksuaalisuuden täysin naurettavaksi asiaksi. Vähitellen
kuukausien aikana minusta tuntui, että minua alettiin välttelemään. Homovitsejä sain kuulla pitkin vuotta ja kuulen edelleen. Käytännön tunneilla
keittiössä sain sen vaikutelman, että jos muut opiskelijat saivat vähänkin
aihetta syyttää tai moittia minua niin silloin he tekivät niin. Myös ryhmätöiden tekeminen oli erittäin hankalaa, koska kukaan ei ollut halukas työskentelemään kanssani. (ammatillisessa oppilaitoksessa opiskeleva transgender-nuori)
Huotarin ja kumppanien selvityksessä eristämisestä kertoivat useat vastaajat, ja joskus se oli todella rankkaa: eräs kyselyyn vastannut mies kertoi
sähköalan opiskelijapoikien suhtautuneen häneen kuin saastuneeseen, jos
hän esimerkiksi oli vahingossa koskenut heidän vaatteisiin ruokajonossa,
jolloin he olivat hanganneet vaatteitaan kuin päästäkseen eroon myrkystä
(Huotari ym. 2011, 66-67; ks. myös Lehtonen 2003, 158). Opiskelijoiden, joiden tiedettiin tai epäiltiin olevan ei-heteroseksuaalisia, saatettiin suhtautua
kielteisesti. Kiusaamisen ja poissulkemisen seuraukset voivat olla vakavia
(ks. Andersson 1995). Ei-heteroseksuaalisten nuorten asemasta ei ole keskusteltu koulupudokkuuden tai poissaolojen näkökulmasta (poikkeuksena Lehtonen 2009a; ks. Ungdomstyrelsen 2010), mutta ei-heteroseksuaalisuuden takia on todettu joutuvan kiusatuiksi monien nuorista: Huotarin
ja kumppanien selvityksen mukaan kyselyyn vastanneista nuorista näin
raportoi tapahtuneen 36 prosenttia. Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen
liittyvä kiusaaminen, väkivalta, häirintä, eristäminen ja nimittely asettavat
ei-heteroseksuaaliset ja varsinkin sukupuolityyliltään odotuksia haastavat
nuoret vaikeaan positioon. Heidän tulisi väkivaltaisia käytäntöjä välttääkseen sopeutua normitettuun kulttuuriin ja siten häivyttää ei-heteroseksuaalisuus ja normeja rikkova sukupuolen ilmaisu. Toisaalta ammatillisten
oppilaitosten kulttuurit, joissa ei tarinoiden tai tutkimusten mukaan ole
paljonkaan välineitä ehkäistä ja puuttua väkivaltaisiin heteronormatiivisiin
käytäntöihin, eivät tarjoa ei-heteroseksuaalisille tai trans-nuorille tukea
puolustaa oikeuksiaan ja paikkaansa näkyvästi ei-heteroseksuaalisina tai
trans-opiskelijoina (ks. Huotari ym. 2011, 92).
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Toiveista teoiksi: mitä opettaja voi tehdä?
Huolimatta siitä, että opetukselle ja oppilaitoksille on asetettu tavoitteita yhdenvertaisuudesta, tasa-arvosta, turvallisuudesta ja oikeudenmukaisuudesta, niihin ei ole useinkaan päästy ainakaan ei-heteroseksuaalisilta ja
trans-nuorilta kokoamieni tutkimusaineistojen ja niiden analyysin perusteella (ks. myös OKM 2010; Valtioneuvosto 2010; Kuusi ym. 2009). Ohjauskäytännöissä ja laajemmin opiskeluyhteisöissä olisi mielekästä ottaa huomioon ei-heteroseksuaaliset ja trans-nuoret sekä heteronormatiivisuuden
ehkäisy. Tämä koskee sekä ammatillisissa oppilaitoksessa opiskelua että
ohjelmia ja toimia, joita suunnataan koulutuksen ulkopuolelle jääneisiin tai
jättäytyneisiin nuoriin.
Turvallisen opiskeluyhteisön takaamisessa välineitä voivat olla sukupuolten tasa-arvoon ja häirinnän ehkäisyyn tähtäävä suunnittelu, tiedotus ja
koulutus sekä oppilaitoksilta edellytetyt toiminnalliset yhdenvertaisuus- ja
tasa-arvosuunnitelmat, joihin edellytetään opiskelijoiden osallistumista.
Niissä voidaan huomioida seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvän syrjintä, kiusaaminen ja nimittely sekä asettaa selvät ohjeet siitä, miten ongelmatilanteita ratkaistaan koko kouluyhteisön yhteisin sopimuksin, ja miten
niitä ennalta ehkäistään (ks. Lehtonen 2006; Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen 2007).
Oppilaitosten opetusta, vuorovaikutusta ja erityisesti tukipalveluja ja ohjauskäytäntöjä on mahdollista muokata sellaisiksi, ettei kaikkia opiskelijoita tai opettajia oleteta heteroseksuaalisiksi tai sukupuolinormeihin mukautuviksi. Keinoja ovat ei-heteroseksuaalisten ja trans-nuorten tarpeita
vastaavien opetussisältöjen ja -materiaalien sekä kouluterveydenhuollon
asiakaskäytäntöjen kehittäminen (ks. Valenti 2010; Bildjuschkin & Ruuhilahti 2010; Opiskeluterveydenhuollon opas 2006, 131). Tämä edellyttää
myös ohjaajien ja koulun työntekijöiden perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen kehittämistä siten, että seksuaalisuuden ja sukupuolen moninaisuuden teemat tulevat niissä tutuiksi ja keinoja käsitellä niitä kouluarjessa
omaksutaan. Tavoitteeksi voidaan asettaa se, että kaikki nuoret tietävät,
että he saavat tukea ei-heteroseksuaalisuuteen ja sukupuolikokemukseensa liittyvissä pohdinnoissaan osana koulujärjestelmäänsä. Samankaltaiset
palvelut olisi tasapuolisesti oltava niiden nuorten saatavilla, jotka ovat kaksinapaisen koulutusjärjestelmän ulkopuolella. Ei-heteroseksuaalisuuden,
intersukupuolisuuden ja trans-ilmiöiden huomioon ottamisesta on hyötyä
myös erilaisissa työpaja-, ammattistartti-, valmennus- ja muissa pääkoulutusvaihtoehtojen ulkopuolella oleville nuorille suunnatuissa ohjelmissa.
Tämä voisi heijastua sekä ryhmien muodostamistavoissa että myönteisten
ilmapiiritekijöiden luomisessa. Sukupuolisensitiivisyyden ja moninaisuusosaamisen voimistaminen on voimavara toisen asteen päävaihtoehtojen
lisäksi myös muissa nuorille suunnatuissa valmennus-, koulutus- ja työpajaohjelmissa sekä nuorisotyössä.
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Opettajat voivat purkaa hetero- ja sukupuolinormatiivisuuksia monin tavoin opetuksessa ja vuorovaikutuksessaan opiskelijoiden kanssa. Sitä toki
helpottavat oppilaitoksen johdolta saatu tuki, kollegojen kannustus ja lisäkoulutus aihepiiristä, mutta jokainen voi aloittaa käytäntöjen kyseenalaistamisen omin päinkin. Voi pohtia ensinnäkin, miten mieltää opiskelijansa
sukupuolen ja seksuaalisuuden kannalta ja kuinka voisi varmistaa sen, ettei
omalla kielenkäytöllään oleta väärin ja rajaa mahdollisuuksia. Jos huomaa
omassa puheessaan tai opetusmateriaalissa sukupuoli- ja heteronormatiivista, voi sen ottaa puheeksi opiskelijoiden kanssa, ja opettaa myös heitä kyseenalaistamaan normeja. Opetukseen voi sisällyttää sukupuoli- ja
seksuaalimoninaisuuteen liittyviä teemoja ja kannustaa opiskelijoita käsittelemään niitä osana esitelmiä, opinnäytetöitä ja opetuskeskusteluja.
Yhteistyö toisten opettajien ja muun oppilaitoksen henkilökunnan sekä
opiskelijoiden kanssa vahvistaa käytäntöjen muuttumista ja uusien tasaveroisempien käytäntöjen säilymistä.
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Seksuaalisuus Keskuspuiston
ammattiopiston Sosiaalija terveysalan perustutkinnon
opetussuunnitelmassa
Kehittämishanke, Ammatillinen opettajakorkeakoulu
 Hanna Kouki

Johdanto
Tämän kehittämistyön tavoitteena on luoda ehdotus, jonka mukaan seksuaalisuusteema voitaisiin sisällyttää Keskuspuiston ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen opetussuunnitelmaan. Seksuaalisuus käsitteenä ei juurikaan näy sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon
perusteiden arviointikriteereissä (Opetushallitus 2010). Tiimimme kokee
kuitenkin tärkeäksi, että lähihoitajaopiskelijat, tulevat hoitoalan ammattilaiset, oppivat ottamaan seksuaalisuuden puheeksi asiakkaidensa kanssa,
kohtelemaan asiakkaita tasa-arvoisesti riippumatta heidän seksuaalisesta
suuntautumisestaan ja edistämään asiakkaan hyvinvointia mukaan lukien
seksuaalinen hyvinvointi.
Seksuaalisuus kuuluu olennaisena osana ihmisen hyvinvointiin koko elämänkaaren ajan. Se vuoksi sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten
perustutkintojen tulee sisältää perustiedot seksuaalisuudesta ja sen kehityksestä eri elämänvaiheissa, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä, seksitaudeista, keskeisistä seksuaaliongelmista, seksuaalisesta väkivallasta,
kaupallisesta seksistä ja seksuaalisuuden kohtaamisesta asiakastyössä.
(Ryttyläinen ym. 2008: 21.)
Seksuaalisuutta on määritelty monin tavoin eri lähteissä. Vuonna 2002
tammikuussa järjestetyssä Maailman terveysjärjestön (WHO) neuvottelukokouksessa laadittiin perusmääritelmät sukupuolelle, seksuaalisuudelle,
seksuaaliterveydelle ja seksuaalioikeuksille. Määritelmistä ei kuitenkaan
ole tullut vielä WHO:n virallisia määritelmiä. (Maailman terveysjärjestön
Euroopan aluetoimisto ja BZgA. THL. 2010: 16.)
Ryttyläisen, Valkaman, Ritamon ja Blekin (2008: 14) mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon koulutuksessa on viime vuosikymmeninä edetty seksuaalisuuden opetuksessa, mutta opetuksen määrässä ja laadussa on runsasta
vaihtelua. Seksuaaliterveyden opetus ei tavoita kaikkia opiskelijoita. Opintojen laajuus on usein suppea tai johonkin erityiskysymykseen painottuva. Erityisesti seksuaalisuuden kohtaamisen taidot saattavat jäädä puutteellisiksi. Seksuaalisuuden ammatilliseen käsittelyyn vaikuttavat tietojen
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lisäksi myös ammattilaisen omat arvot ja asenteet. Ammatillisen työtavan
omaksuminen on pitkä oppimisprosessi. (Ryttyläinen ym. 2008: 14.)
Lähihoitajakoulutus sisältää useita opiskeltavia sisältöjä. Uusille aihekokonaisuuksille on haastavaa löytää aikaa ja resursseja opetussuunnitelmassa.
Seksuaalisuutta ei kuitenkaan voida ajatella ”uutena” tai ”ylimääräisenä”
sisältönä opetussuunnitelmassa, vaikka sitä ei useimpien tutkinnon osien
arviointikriteereissä mainitakaan.
Seksuaalisuuden kohtaaminen kuuluu lähihoitajan työhön, jossa tavoitteena on asiakkaan kokonaisvaltainen hyvinvointi. Tämän kehittämistyön
avulla pyritään osaltaan vahvistamaan lähihoitajaopiskelijoiden valmiuksia
kohdata asiakkaan seksuaalisuus sekä lisäämään heidän tietojaan ja taitojaan tukea ja edistää asiakkaan seksuaalista hyvinvointia. Jo Seksuaali- ja
lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa 2007-2011 (Sosiaali- ja
terveysministeriö 2007: 136) on tavoitteeksi asetettu, että sosiaali- ja terveydenhuollossa toimivan ammattihenkilöstön perustutkinnot sisältävät
riittävät perustiedot seksuaalisuudesta ja sen moninaisuudesta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveydestä. Tavoitteena on myös, että koulutuksen
aikana varmistetaan, että opiskelija saavat ammattinsa vaatimat syvemmät tiedot seksuaali- ja lisääntymisterveydestä sekä valmiudet tehdä seksuaalineuvontaa.
Tässä kehittämistyössä suunniteltu ehdotus kattaa Keskuspuiston ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon opetussuunnitelmasta
ammatilliset pakolliset tutkinnon osat: Kasvun tukeminen ja ohjaus (15 ov),
Hoito ja huolenpito (20 ov) sekä Kuntoutumisen tukeminen (15 ov). Ammattitaitoa täydentävät tutkinnon osat, vapaasti valittavat tutkinnon osat
sekä koulutusohjelmaopinnot (Keskuspuiston ammattiopistossa vammaistyö) jätettiin tässä vaiheessa pois ehdotuksen piiristä, koska kaikki
opiskelijat eivät osallistu niihin saman ohjelman mukaan. Ehdotus haluttiin
laatia niin, että kaikki lähihoitajaopiskelijat osallistuvat suunniteltuihin seksuaaliopintoihin.
Keskuspuiston ammattiopiston Arlan toimipaikassa Selkenevää! -hanke on
yhteistyössä oppilaitoksen opettajien kanssa toteuttanut lähihoitajille puheeksiottamisen koulutuksen pilotointia ja hakenut erityisesti näkökulmaa
opetukseen opiskelijoiden toiveista, tarpeista ja kokemuksista käsin.

Seksuaalisuuden huomioiminen
lähihoitajakoulutuksessa
Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteissa seksuaalisuus käsitteenä on sivuutettu lähes kokonaan. Ammatillisista tutkinnon osista ainoastaan vammaistyön koulutusohjelman arviointikriteereissä se on mainittu:
”Opiskelija tai tutkinnon suorittaja tukee asiakkaan seksuaalisuutta osana
identiteettiä ja persoonallisuutta sekä antaa tarvittaessa työryhmän jäsenenä turvataitokasvatusta” (esimerkki tasolta kiitettävä K3). (Opetushal-
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litus 2010, 145.) Ammattitaitoa tukevissa tutkinnon osissa Terveystiedon
tavoitteissa mainitaan, että ”Opiskelija tietää mielenterveyden, seksuaaliterveyden ja ihmissuhteiden merkityksestä ihmisen hyvinvoinnille.” (Opetushallitus 2010, 230.) Terveystiedosta opiskelijalla on tietyin perustein
mahdollisuus hakea vapautusta. Lähihoitajakoulutuksen voi siis tällä hetkellä periaatteessa suorittaa kiinnittämättä lainkaan huomiota seksuaalisen hyvinvoinnin tekijöihin sen enempää tiedollisella, taidollisella kuin
asenteellisella tasolla.
Kouluterveyskyselyssä 2000-2009 (Luopa, Lommi, Kinnunen ja Jokela
2010) raportoitiin vuosilta 2008/2009 yläastelaisten ja lukiolaisten ohella
myös ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden opiskelijoiden hyvinvoinnin tila. Kyselyn mukaan ammattiin opiskelevista alle 21-vuotiaista pojista
23-24 prosentilla ja tytöistä 8 prosentilla oli huonot tiedot seksuaaliterveydestä. Ero lukiolaisiin verrattuna oli selkeä – lukiolaisista huonot tiedot
seksuaaliterveydestä oli 7 prosentilla. Lääneittäin tarkasteltuna Etelä-Suomen läänissä ammattiin opiskelevissa oli eniten niitä, joiden tiedot seksuaaliterveydestä olivat huonot.
Selkeä ero lukiolaisten ja ammattiin opiskelevien välillä näkyy myös fyysisen uhan kokemisessa viimeisen vuoden aikana. Lukiolaisista fyysistä
uhkaa viimeisen vuoden aikana ilmoitti kokeneensa 14 prosenttia ja ammattiin opiskelevista 22 prosenttia. Raportissa esitetyt tulokset eivät kuitenkaan ole suoraan vertailtavissa ammattiin opiskelevien ja lukiolaisten
välillä. Ammattiin opiskelevien tuloksissa korostuivat ilmiöt, jotka yleistyvät iän myötä ja jotka ovat pojilla yleisempiä kuin tytöillä (Luopa ym. 2010.).
Tässä kyselyssä ei eroteltu ammattiin opiskelevia aloittain.
Ryttyläisen ym. (2008: 12) mukaan vaikuttaa siltä, ettei seksuaalisuuteen
liittyvä osaaminen kuulu aina edes sosiaali- ja terveysalan ammattilaisten
koulutukseen (Nurmi 2000, Kosunen 2003, Valkama & Knuutila 2004, Närte, Seppänen & Kosunen 2004). Myös Ruuhilahden ja Bildjuschkinin (2010:
20) mukaan tutkimuksissa on todettu, että hoito- ja hoiva-alojen työntekijöiden opinnoissa ei välttämättä käsitellä seksuaalisuutta, minkä vuoksi he
toivovat aiheesta lisäkoulutusta.
Lähihoitajaopiskelija kohtaa jo ensimmäisen työssäoppimisjakson aikana
päiväkodissa tilanteita, joissa on oltava tietoa ja ymmärrystä seksuaalisuudesta sekä seksuaalisuuden kehitysvaiheista lapsuudessa: mikä kuuluu
normaaliin kehitykseen ja mikä ei.
Seksuaalisuuteen liittyvien asioiden puheeksi ottamista asiakkaiden kanssa hankaloittavat eniten työntekijän epävarmuus, ajatus omasta tietämättömyydestä ja ajanpuute. Kuitenkin asiakas usein tulee autetuksi pelkästään sillä, että hän saa luvan olla kiinnostunut ja kysyä seksuaalisuuteen
liittyvistä asioista. (Ruuhilahti & Bildjusckin 2010: 20-21.)
Oman seksuaalisuuden läpikäyminen on edellytys seksuaalisuuden puheeksi ottamiselle. Käsitys ihmisyydestä ja arvoista luo pohjan kohtaamisille ja asiakastyölle sekä perustan seksuaalisuudelle ja sen ymmärtämiselle.
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Arvoja pohtimalla voi löytyä uusia näkökulmia omaan ajatteluun ja asiakkaan kohtaamiseen. Ihmiskäsityksemme perusteella luomme itsellemme
arvoja ja normeja sekä määritämme sitä, millainen ihminen on, miten terveyttä edistetään ja sairautta hoidetaan. Ihmiskäsitys muovaa seksuaalisuuden ydintä. (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2010: 24, 27.)
Kun tietää kuka on ja miltä oma seksuaalisuus näyttää, ei tarvitse pelätä muiden erilaisuutta (Bildjuschkin, K., Ruuhilahti, S. & Marttinen, I.).

Opiskelijoista ja opinnoista Keskuspuiston
ammattiopistossa
Keskuspuiston ammattiopisto on ammatillinen erityisoppilaitos, jossa otetaan huomioon opiskelijan yksilölliset tarpeet ja järjestetään tarvittavat
tukitoimet, jotta tutkinto saavutetaan ja jotta varmistetaan työelämään
sijoittuminen. Erityisopetusta tarvitsevalle opiskelijalle laaditaan henkilökohtainen opiskelujen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS).
(Keskuspuiston ammattiopisto 2011) Keskuspuiston ammattiopiston toimintakertomuksen (2010/2011) mukaan yleisin erityisopetuksen peruste
perustutkintokoulutuksessa oli psyykkinen pitkäaikaissairaus. Toiseksi
yleisin oli näkövamma ja kolmanneksi yleisin kielelliset vaikeudet. Lisäksi
oli joukko muita erityisopetuksen perusteita. Syitä ei ole eroteltu aloittain,
joten tietoa erityisopetuksen perusteista lähihoitajaopiskelijoiden kohdalla ei ole erikseen saatavilla.
Keskuspuiston ammattiopistossa lähihoitajaopinnot aloittaa vuosittain
syyslukukaudella noin kymmenen opiskelijan ryhmä. Pienet ryhmät antavat oman leimansa opetukseen. Opiskelijat pyritään ryhmäyttämään mahdollisimman varhain, jolloin vuorovaikutus on avoimempaa ja ryhmän tuki
jäsenilleen mahdollisimman suurta. Keskeyttämisiä pyritään osaltaan näin
vähentämään. Tällä hetkellä LH11-ryhmässä on 10 opiskelijaa, LH10-ryhmässä 7 opiskelijaa ja LH09-ryhmässä 6 opiskelijaa. Tiimissä on kolme ammatillisten aineiden opettajaa ja yksi kouluttaja.
Pienen tiimin etuna on, että kaikki opettajat ja kouluttaja oppivat tuntemaan opiskelijat. Tämäkin osaltaan lisää opiskelijoiden saamaa tukea yksilöllisissä haasteissa. Myös heidän vahvuutensa tunnetaan, jolloin niitä
voidaan vahvistaa entisestään ja hyödyntää opiskelun aikana.
Keskuspuiston ammattiopistossa lähihoitajakoulutus etenee siten, että
kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana opiskelija suorittaa kaikille pakolliset tutkinnon osat: Kasvun tukeminen ja ohjaus, Hoito ja huolenpito ja
Kuntoutumisen tukeminen tässä järjestyksessä. Yksilöllisesti järjestyksestä
voidaan kuitenkin poiketa. Kahden ensimmäisen lukuvuoden aikana tulee
suorittaa myös 20 opintoviikkoa ammattitaitoa täydentäviä tutkinnon
osia ja 10 opintoviikkoa vapaasti valittavia tutkinnon osia. Periaatteena
on, että kolmantena lukuvuonna alkaviin koulutusohjelmaopintoihin ei
voi osallistua ennen kuin kahden ensimmäisen lukuvuoden opinnot on
suoritettu.
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Keskuspuiston ammattiopistossa ei tällä hetkellä tarjota mahdollisuutta
suorittaa lähihoitajatutkinto näyttötutkintona. Koulutusohjelmana tarjotaan tällä hetkellä vammaistyön koulutusohjelmaa. Jos opiskelija haluaa
suorittaa jonkin muun koulutusohjelman, hänen on hakeuduttava viimeistään kolmantena lukuvuotena johonkin toiseen oppilaitokseen, jossa hänen haluamansa vaihtoehto tarjotaan.

Seksuaalisuusteeman integrointi ammatillisiin
pakollisiin tutkinnon osiin
Opettajan koulutustausta ja oppiaine, jonka yhteydessä seksuaalikasvatusta toteutetaan, vaikuttavat opetuksen sisältöön ja opetusmenetelmiin.
Asettamalla seksuaalikasvatuksen eri osa-alueita monialaisesti eri opettajien vastuulle taataan kokonaisvaltainen ote opetettavaan aiheeseen. Kokemusten mukaan on kuitenkin tärkeää, että yksi opettaja vastaa yleisestä
koordinoinnista. Myös ulkopuolisia asiantuntijoita voidaan kutsua opettamaan tiettyjä osa-alueita. (Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimisto ja BZgA. THL. 2010; 12.)
Tämän ehdotuksen runko etenee niin, että aiheet integroidaan kuhunkin
tutkinnon osaan sopiviksi. Kasvun tukemisen ja ohjauksen opinnoissa herätetään opiskelijoiden kiinnostusta aiheeseen, avataan käsitteitä, pohditaan omaa seksuaalisuutta ja lapsen seksuaalista kehitystä. Hoidon ja huolenpidon opintoihin integroidaan asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen
ja seksuaalisuuden puheeksiottaminen. Kuntoutumisen tukemisen yhteydessä käsitellään seksuaalineuvonnan eri tasoja. Liitteessä 1 on esitetty
ehdotus taulukkomuodossa. Yksityiskohtaisia tuntisuunnitelmia ei tehty,
jotta opettajat voivat yhdistellä seksuaalisuusteemoja vapaasti muuhun
opetukseen.
Oppikirjana seksuaalisuusteeman käsittelyssä ehdotetaan käytettävän:
Bildjuschkin, K. & Ruuhilahti, S. 2010, Puhutaan seksuaalisuudesta. Ammatillisia kohtaantumisia sosiaali- ja hoitotyössä. Kirjapaja. Helsinki.

Kasvun tukeminen ja ohjaus 15ov
Opiskelijat aloittavat ammatilliset opintonsa tästä tutkinnon osasta. Tutkinnon osan ammattitaitovaatimukset tulee pääsääntöisesti saavuttaa
erilaisissa lasten ja nuorten toimintaympäristöissä. Kasvun tukemisen ja
ohjauksen tutkinnon osa pitää Keskuspuiston ammattiopistossa sisällään
kolme teemakokonaisuutta: Lähihoitaja kasvun tukijana ja ohjaajana, Vuorovaikutus ja oppiminen lähihoitajan työssä sekä Sosiaali- ja terveysala toimintaympäristönä. Näihin sisältyy muun muassa ihmisen elämänkaaren
vaiheet, kasvun ja kehityksen perusteet, ammatillinen kasvu ja kehitys
sekä oman toiminnan arviointi. (Keskuspuiston ammattiopisto 2010.)
Tämän tutkinnon osan yhteydessä opiskelijat tulee motivoida seksuaalisuusteeman opiskeluun. Näin lähdetään rakentamaan pohjaa ammatilliselle suhtautumiselle seksuaalisuutta kohtaan.
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Aluksi on avattava käsitteet. Tätä varten opiskelijoille voidaan antaa tehtäväksi laatia käsitekartta sanasta seksuaalisuus. Itsenäisenä opiskeluna
opiskelijat tutustuvat teoksen Puhutaan seksuaalisuudesta osaan I. Lähiopetustunnilla luetun ja käsitekarttojen pohjalta käsitettä seksuaalisuus
voidaan lähteä avaamaan yhdessä keskustellen. Mukaan keskusteluun
otetaan käsitteet seksi, seksuaaliterveys ja sukupuoli. Nämä voidaan yhdistää muuhun opetukseen ihmiskäsityksestä, arvoista ja etiikasta. Käsitteitä
ja niiden ulottuvuuksia voidaan pohtia Melkein kymmenen näkökulmaa seksuaalisuteen – opiskelijan työkirjan avulla (sivut 1-13, 48-56).
Lapsen kehityksen perusteiden opetuksessa tulee käydä läpi myös lapsen
seksuaalinen kehitys. Oppimateriaalina voidaan käyttää Melkein kymmenen näkökulmaa seksuaalisuteen – opiskelijan työkirjaa (sivut 14-21) ja Seksuaalisuuden standardit Euroopassa –julkaisua. Edellä mainitun julkaisun
osassa 1 on kerrottu lapsen psykoseksuaalisesta kehityksestä ja osassa 2
on koottuna taulukko, jonka tarkoituksena on luoda katsaus eri ikävaiheissa käsiteltäviin seksuaalikasvatusaiheisiin. (Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimisto ja BZgA. THL. 2010).
Opettaja voi oman harkintansa mukaan valmistaa näistä oppimateriaalia,
tai opiskelijat voivat perehtyä julkaisuun sellaisenaan. Lienee kuitenkin
syytä käsitellä julkaisua opettajajohtoisesti. Samalla voidaan keskustella
tilanteista, joita opiskelija saattaa kohdata työssäoppimisen aikana ja myöhemmin työelämässä. Aikataulutusta on haastavaa erotella, koska aiheet
nivoutuvat limittäin muiden sisältöjen kanssa.
Käsitteiden avaamisen ja lapsen seksuaalisen kehityksen käsittelyn jälkeen
tässä tutkinnon osassa on paikallaan herättää opiskelijoita kohtaamaan
oma seksuaalisuutensa. Tätä varten heille annetaan luettavaksi Puhutaan
seksuaalisuudesta –teoksen osa II, jonka jälkeen käytetään osa ammatillisen kasvun tunneista luetun herättämien ajatusten pohdintaan yhteisesti
keskustellen. Apuna voidaan käyttää kuvakortteja tai joitakin esineitä virittämään keskustelua.

Hoito ja huolenpito 20 ov
Hoidon ja huolenpidon tutkinnon osa on jaettu kolmeen teemaan: Hoito- ja
huolenpitotyö, Lääkehoito ja Sosiaali- ja terveydenhuollon toimintaperiaatteet. Ammatillisuus on yhtenä sisältönä Hoidon ja huolenpidon tutkinnon
osassa. (Keskuspuiston 2010.) Siihen liittyen on tärkeää pohtia asiakkaan
seksuaalisuuden kohtaamista ja omaa toimintaa erilaisissa tilanteissa.
Työskentelyn pohjana voidaan käyttää teoksen Puhutaan seksuaalisuudesta osasta III sivuja 63-93, 110-129 ja Melkein kymmenen näkökulmaa seksuaalisuuteen –opiskelijan työkirjan sivuja 36-46. Opiskelijat voivat tutustua
kirjallisuuteen itsenäisesti ja osa asioista voidaan käydä läpi opettajan johdolla lähiopetuksen keinoin.
Erilaisten tilanteiden kohtaamista voidaan harjoitella draaman keinoin.
Opiskelijat jaetaan pieniin ryhmiin ja heille annetaan erilaisia rooleja ja ti-
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lanteita, jotka he esittävät muulle ryhmälle. Esityksen jälkeen ryhmässä
yhdessä pohditaan, miten tilanteessa tulisi toimia ja miten asiakkaan/työntekijän hyvinvointia voidaan edistää. Näin opiskelijat saavat eväitä tuleville
työssäoppimisen jaksoilleen, jotka Hoidon ja huolenpidon osalta suoritetaan kahdessa 5 opintoviikon jaksossa.
Työssäoppiminen järjestetään tavallisesti jossakin perushoitoa toteuttavassa yksikössä, kuten vanhainkodissa, hoivakodissa tai kotihoidossa.
Hoito- ja huolenpitotyön teema sisältää muun muassa perhe- ja lähisuhdeväkivallan, joten tässäkin tutkinnon osassa seksuaalisuusteema nivoutuu
osittain olemassa oleviin tutkinnon osan sisältöihin.

Kuntoutumisen tukeminen 15 ov
Tähän tutkinnon osaan kuuluu kolme teemakokonaisuutta: Kuntoutumisen toimintaympäristö, Toimintakyvyn ja elämänhallinnan tukeminen ja
Terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen (Keskuspuisto 2010). Tämän tutkinnon osan opettaja soveltaa Problem Based Learning -menetelmää. Opiskelijat saavat viikoittain yhden tapauksen, jonka kuntoutumisen tukemista
he työstävät PBL-menetelmän avulla. Näihin tapauksiin on helppo liittää
seksuaalisen hyvinvoinnin näkökulma. Vinkkejä opettaja saa Ritamon, Ryttyläinen-Korhosen ja Saarisen toimittamasta Seksuaalineuvonnan tueksi
-raportista.
Kuntoutumisen tukemisen tutkinnon osaan voidaan luontevasti yhdistää
Plissit-malliin perehtyminen. Jos mahdollista, voitaisiin kutsua ulkopuolinen auktorisoitu seksuaaliterapeutti tai seksuaalineuvoja luennoimaan
seksuaalineuvonnan tasoista ja Plissit-mallista. Puhutaan seksuaalisuudesta- teoksessa Plissit-mallia ja seksuaalisuutta sairaana käsitellään sivuilla
94-109. Näihin opiskelijat tutustuvat itsenäisesti ennen luentoja.

Lopuksi
Tämän kehittämistyön tavoitteena oli luoda ehdotus, jonka mukaan seksuaalisuusteema voitaisiin sisällyttää Keskuspuiston ammattiopiston sosiaali- ja terveysalan perustutkintokoulutuksen opetussuunnitelmaan.
Ehdotusta voidaan lähteä kokeilemaan käytännössä ensimmäisen kerran
lukuvuonna 2012-2013. Käytännön toteutus vaatinee ehdotuksen jatkokehittelyä, eikä sisällön ole tarkoituskaan olla täydellisen muuttumaton.
Tärkeintä on, että lähihoitajaopiskelijat saavat opintojensa aikana eväitä
eri-ikäisten ja sukupuoleltaan erilaisten asiakkaiden seksuaalisuuden kohtaamiseen ja seksuaalisuuden puheeksi ottamiseen.
Mielestäni olisi tärkeää, että seksuaalisuuden kohtaaminen ja asiakkaan
seksuaalisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen näkyisi Opetushallituksen laatimissa sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon perusteissa, jokaisessa tutkinnon osassa. Seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisen voidaan
toki ajatella sisältyvän esimerkiksi tutkinnon perusteissa usein mainittuihin asiakkaan terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseen, riskien ja haittojen
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ehkäisemiseen, asiakkaan ammatilliseen kohtaamiseen tai asiakkaan ohjaamiseen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen käytössä.
Koska seksuaalisuus käsitteenä on mainittu ainoastaan vammaistyön
koulutusohjelman arviointikriteereissä, se on liian helppo ohittaa muiden
tutkinnon osien opetusta suunniteltaessa. Tuntuu erikoiselta, että lähihoitajakoulutuksessa tutkinnon osiin sisältyy tutkinnon perusteiden mukaan
vähintään 5 opintoviikkoa yrittäjyyttä, mutta ei lainkaan seksuaalisuuden
kohtaamiseen liittyviä opintoja! Kaikessa hoitotyössä tulee kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti, joten seksuaalisuus on siinä aina läsnä tavalla tai
toisella.
Sen lisäksi, että pakollisten tutkinnon osien tulisi sisältää seksuaalisuusopintoja, kuten Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimenpideohjelmassa 2007-2011 linjataan, lähihoitajakoulutukseen voitaisiin suunnitella kaikille valinnainen ammatillinen tutkinnon osa, jonka laajuus olisi 10
opintoviikkoa (Opetushallitus 2010: Taulukko Sosiaali- ja terveysalan perustutkinnon muodostumisesta, valinnaiseksi osioksi kohtiin 4.11 tai 4.12).
Tämän osion voisivat valita osaksi tutkintoaan ne opiskelijat, jotka kokevat
tarpeelliseksi syventää tietojaan seksuaalisuuden kohtaamisesta sen lisäksi, mitä kaikille pakollisissa ammatillisissa tutkinnon osissa on opiskeltu.
Opetushallituksen laatimisissa perustutkinnon perusteissa (Opetushallitus
2010: 274) on koulutuksen järjestäjien avuksi laadittu arvioinnin kohteet
ja yleiset arviointikriteerit, kun laaditaan opetussuunnitelmia, joita ei ole
tutkinnon perusteissa määritelty. Opetushallituksen materiaalia voi hyödyntää suunnittelussa.
Seuraavana kehittämiskohteena on tarpeen suunnitella Keskuspuiston
ammattiopiston vammaistyön koulutusohjelmaan runko, jonka mukaan
seksuaalisuusteema jatkuisi luontevasti ammatillisten pakollisten tutkinnon osien jälkeen. Aiemmin vammaistyön koulutusohjelmassa on toteutettu seksuaalikasvatusaiheinen projekti kehitysvammaisille opiskelijoille.
Tätä yhteistyötä voitaisiin lähteä edelleen kehittämään.
Opiskelijoiden osaamista tulisi laajentaa myös muiden vammaisryhmien
esimerkiksi selkäydinvammautuneiden seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseen. Myös opettajien asiantuntemuksesta tulee huolehtia suunnittelemalla riittävästi täydennyskoulutusta. Verkostojen avulla voidaan hyödyntää yhteistyökumppaneiden osaamista ja asiantuntemusta opetustyössä.
Lopuksi haluan nostaa esiin sen, että seksuaalikasvatuksen edellytys on
oppilaan turvallinen olo (Maailman terveysjärjestön Euroopan aluetoimisto ja BZgA. THL. 2010: 30). Koen tärkeänä, että yhteistyötä tiimimme ja
opiskelijahuollon välillä kehitetään niin, että lähihoitajaopiskelijoilla olisi
mahdollisuus saada aina tarvitessaan tukea jaksamiselleen. Opiskelija itse
on voinut kohdata omassa elämässään tai lähipiirissään traumaattisia kokemuksia, jotka saattavat nousta pintaan teoriaopiskelun aikana tai työssäoppimispaikoissa kohdattaessaan asiakkaan seksuaalisuuden hoitotyössä.
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LIITE 1

Tutkinnon osa/ aikataulutus
Tavoitteet
Menetelmät
Oppimateriaali
 Kasvun tukeminen ja ohjaus 15 ov
4h lähiopetusta. 6h itsenäistä opiskelua.
Aiheet nivoutuvat tutkinnon osan muihin tavoitteisiin.
• Motivoiminen seksuaaliteemaan
• Käsitteiden avaaminen
• Oman seksuaalisuuden pohtiminen (arvot, asenteet)
• Lapsen seksuaalinen kehitys
• Käsitekartta
• Keskustelu
• Kirjallisuuteen perehtyminen
• Luennot
• Muut opettajan suunnittelemat menetelmät
Bildjuschkin, K. & Ruuhilahti, S. 2010. Puhutaan seksuaalisuudesta.
Ammatillisia kohtaantumisia sosiaali- ja hoitotyössä. Kirjapaja. Helsinki. Osat I ja II.
Internetistä saatavilla:
Bildjuschkin, K., Ruuhilahti, S. & Marttinen, I. Melkein kymmenen
näkökulmaa seksuaalisuuteen –opiskelijan työkirja Bildjuschkin, K.,
Ruuhilahti, S. & Marttinen, I. Melkein kymmenen näkökulmaa seksuaalisuuteen. Turun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Selkenevää! –
hanke. (http://www.turku.fi/selkenevaa)
Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. Suuntaviivat poliittisille
päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille. (http://www.thl.fi/thl-client/pdfs/039844e2-c540-4e81-834e6f11e0218246)
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 Hoito ja huolenpito 20 ov
4h lähiopetusta. 6h itsenäistä opiskelua.                                                                                                                                       
Aiheet nivoutuvat tutkinnon osan muihin tavoitteisiin.
• Asiakkaan seksuaalisuuden kohtaaminen: Seksuaalisuuden
puheeksi ottaminen
• Seksuaalinen väkivalta: Miten toimia, jos itse kohtaa tai asiakas
on kohdannut?
• Luennot
• Case-pohdinnat: erilaiset tilanteet hoivatyössä, häirintä
• Draama
Bildjuschkin, K. & Ruuhilahti, S. 2010. Puhutaan seksuaalisuudesta.
Ammatillisia kohtaantumisia sosiaali- ja hoitotyössä. Kirjapaja. Helsinki. Osa III.
Bildjuschkin, K., Ruuhilahti, S. & Marttinen, I. Melkein kymmenen
näkökulmaa seksuaalisuuteen –opiskelijan työkirja Bildjuschkin, K.,
Ruuhilahti, S. & Marttinen, I. Melkein kymmenen näkökulmaa seksuaalisuuteen. Turun kaupunki, sosiaali- ja terveystoimi, Selkenevää! –
hanke. (http://www.turku.fi/selkenevaa)

 Kuntoutumisen tukeminen 15 ov
Luennot 4h. PBL-työskentely muun aikataulun mukaan.
• Seksuaalisuuden merkitys terveydelle ja kuntoutumiselle
• Seksuaalineuvonnan tasot: Mitä lähihoitajan tulee osata?
• PLISSIT-malli
Luennot, esim. auktorisoitu seksuaaliterapeutti tai seksuaalineuvoja
tulee kertomaan työstään ja neuvonnan tasoista
PBL-caset, joiden kautta harjoitellaan puheeksi ottamista ja perustason neuvontaa
Bildjuschkin, K. & Ruuhilahti, S. 2010. Puhutaan seksuaalisuudesta.
Ammatillisia kohtaantumisia sosiaali- ja hoitotyössä. Kirjapaja. Helsinki. Osa III.
Internetistä saatavilla:
Ritamo, M., Ryttyläinen-Korhonen, K. & Saarinen, S. (toim.) Seksuaalineuvonnan tueksi. THL raportti 27/2011.
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Päihde- ja seksuaalikasvatuksen
yhteisillä rajapinnoilla
- laadukkaaseen kohtaamiseen
nuorten toimintaympäristöissä
 Heidi Odell

Preventiimi - nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön
osaamiskeskus
Preventiimi - nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus kuuluu
opetus- ja kulttuuriministeriön palvelu- ja kehittämiskeskusrakenteeseen.
Sitä hallinnoi Humanistinen ammattikorkeakoulu. Preventiimi tarjoaa ammatillista täydennyskoulutusta ja yhteiskehittäjyyttä nuorten parissa toimiville ammattilaisille ehkäisevän päihdetyön alalla. Lisäksi Preventiimi
tarkastelee ehkäisevän päihdetyön rajapintoja myös nuorten seksuaalisen
hyvinvoinnin, mielenterveyden edistämisen sekä nuorisorikollisuuden ja
-väkivallan alueilla. Preventiimi tekee yhteistyötä Väestöliiton kanssa tukeakseen nuoria kohtaavia ammattilaisia toteuttamaan onnistuneita päihde- ja seksuaaliteemaisia keskusteluja ja kasvatuskokonaisuuksia nuorten
kanssa.

Aluksi
Nuorten ehkäisevä päihdetyö ja seksuaalikasvatus ovat kehittyneet melko
samaan tahtiin 2000-luvulla. Molempiin on luotu uutta ja syvennettyä sisältöä, uusia käsitteitä, laatukriteerejä sekä yhteistä ymmärrystä asiantuntijoiden ja kentän ammattilaisten vuoropuhelussa. Päihdekasvatus ja seksuaalikasvatus (tai opetus ja neuvonta) ovat osa laajempaa terveyden ja
hyvinvoinnin edistämistyötä. Omina teemoinaan ne sisältävät keskenään
samankaltaisia tavoitteita ja sisältöjä. Niitä voidaan myös suunnitella samankaltaisilla periaatteilla, vaikka aiheita ei tarvitse sitoa yhteen. Kotiyhteistyön ja kodin merkitystä nuorten kasvattajana ei tule aliarvioida, mutta
kirjoituksessa keskityn ammattilaisten työhön. Kasvattaja-käsitteellä viittaan tässä kirjoituksessa nuoria kohtaaviin ammattilaisiin, riippumatta siitä onko perustyö terveyden edistämisessä, opetuksessa tai nuorisotyössä.
Nuoren tuen saanti hyvinvoinnilleen ei saisi olla riippuvainen hänet kohtaavan aikuisen ammatista.
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Huolesta kokonaisvaltaisempaan
näkyyn ja kohtaamiseen
Ilmaisusta ”nuorten seksuaalisuus ja päihteet” herää hyvin helposti mielleyhtymä nuoren seksuaalisesta riskikäyttäytymisestä ja päihdeongelmista. Mieleen tulee kenties päihteiden haitallinen vaikutus nuoriin ja se, miten heidät saisi ymmärtämään järkevät viestit päihteettömyyden eduista
ja siitä, miten nuorelle voi käydä humalassa. Tiedossa on, että esimerkiksi
seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset tai seksuaalisen identiteetin
haasteet voivat altistaa nuorta päihdekokeiluille ja mielenterveyden ongelmille. Tämä pätee myös toisinpäin.
Viimeisimmät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Kouluterveyskyselyt
(2008–2011) osoittavat, että esimerkiksi ammatillisessa oppilaitoksessa
opiskelevista nuorista keskimäärin neljäkymmentä prosenttia kertoo olleensa tosi humalassa vähintään kerran kuukaudessa ja hiukan suurempi
osa nuorista on kokenut seksuaalista häirintää. Noin viidesosa nuorista
kertoo kokeneensa seksuaalista väkivaltaa. Hiukan yli kymmenesosa tuntee masentuneisuutta. Riskien varhaista tunnistamista ja niihin puuttumista esimerkiksi kohdennetulla työllä tarvitaan.
Kasvatusammattilaisen huoli ja riskipuhe eivät kuitenkaan aina tavoita
nuoria. Ylikorostunut huolipuhe saattaa jopa ehkäistä laadukasta kohtaamista. Päihteet ja seksuaalisuus ovat yhteiskunnassa jatkuvasti näkyvillä ja
määrittävät myös sitä kulttuuria, jota tuotamme ja sitä elämää, jota nuoret
itselleen rakentavat. Perinteinen yksisuuntainen tiedonjako ei myöskään
riitä, sillä se jättää huomioimatta harmillisen paljon nuorten omaa ajatus- ja
kokemusmaailmaa sekä myös unohtaa ne yhteisöt, joissa nuoret päivittäin
valintojaan tekevät.
Nuorilla tulisikin olla mahdollisuus saada sekä päihde- että seksuaalikasvatusta huomattavasti kokonaisvaltaisemmasta näkökulmasta. Teknisten tai terveydellisten tietojen antaminen valistamalla päihdeaineista tai
seksitaudeista ei riittävästi tue kaikkia nuoria tekemään itsensä kannalta
hyvän ja terveen elämän valintoja. Olisi vaativaa ja epäreilua olettaa, että
nuori aina toimisi järkiperustein – aikuinenkaan ei siihen aina pysty. Nuori
ei välttämättä koe olevansa riskeille altis. Lisäksi on tärkeää muistaa, että
elämänhallinnallisia ongelmia ei tule kaikille nuorille. Suuri osa nuorista voi
seksuaalisesti hyvin, tai päihteet eivät ole merkittävässä roolissa heidän
elämässään. Monesti päihde- ja seksuaalikasvatus kuitenkin annetaan esimerkiksi koko ryhmälle tai ikäluokalle samanlaisena ja mahdollisia riskejä
painottaen.
Erityissuunnittelija Antti Maunu puhuu 2012 julkaistussa teoksessaan
Ryyppäämällä ryhmäksi? päihdekasvatuksessa tarvittavasta kohderyhmäherkkyydestä. Kaikki nuoret eivät juo tai jaa yhteistä juomatapaa. Erilaiset
nuorten ryhmät haluavat elämältään erilaisia asioita ja tavoittelevat
niitä erilaisin keinoin. Juominen näyttäytyy Maunun mukaan sosiaalisten
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ja emotionaalisten tekijöiden motivoimana tilanteena, ja sitä tulee
tarkastella näiden motiivien kautta. Juomisen sosiaalinen motiivi siis
ylittää terveydelliset seikat alkoholia käyttävien nuorten valinnoissa. Siksi
järkevyyteen perustuvat viestit terveysriskeistä eivät toimi. (Maunu 2012).
Päihteettömyyden valitsemisen edellytys olisi tällöin saada tilalle jotakin
muuta sosiaalisesti ja emotionaalisesti yhtä motivoivaa toimintaa.
Antti Maunun toinen tutkimus Leiskaa steissillä, romanssi mökillä (2011)
on kuvaus nuorisoryhmien juomistarinoista. Se osoittaa, että esimerkiksi
ammatillisten oppilaitosten nuoret kokevat tärkeänä juuri oman kaveriporukan. Erityisesti pojilla ei ole useita muita ”porukoita”, eri viiteryhmiä harrastuksista tai muualta. Lukiolaisilla oli näitä enemmän, ja erityisesti tytöt
kulkevat vaivatta ryhmästä ryhmään. (Maunu 2011). Sosiaalisen verkoston
monipuolisuus voi olla suojaava tekijä, sillä eri ryhmissä nuori näkee erilaisia vapaa-ajan viettotapoja ja arvostuksia, kun taas yhden viiteryhmän
kanssa toimitaan aina kenties samalla tavoin.
Maunu kuvaa myös sitä, kuinka nuorten juomistilanne muuttuu helposti
hauskasta illanvietosta kaoottiseksi ilman, että nuoret osaavat selittää
syitä siihen itse. Nuoret kokevat Maunun mukaan tavallisen päihteettömän
arjen toisaalta turvallisena, mutta toisaalta merkityksettömyyden ja
pysähtyneisyyden tunteen kautta. (Emt., Maunu 2011). Päihteidenkäytön
motiivit ovat siis syvällä. Tämä antaa haasteen päihdekasvattajalle.
Kohderyhmänsä tunnistaminen ja motiivien ymmärtäminen onkin eräitä
onnistuneen päihde- ja seksuaalikasvatuksen edellytyksiä.

Tiedon auktoriteetista vuorovaikutukselliseen
yhdessä oppimiseen
Päihde- ja seksuaalikasvatuksessa tarvitaan tiedon jakamisen ohella vuorovaikutusta, jossa kuullaan erilaisia näkökantoja, ihmetellään asioita ja ilmiöitä yhdessä, haastetaan nuoria oivaltamaan ja kyseenalaistamaan asioita
itse. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen erikoissuunnittelija Markku Soikkeli viittaa päihdeviestinnän vaikutuskeinojen asialistateoriaan: emme voi
kertoa, mitä esimerkiksi nuorten tulisi ajatella päihteistä, mutta voimme
kertoa mitä asioita heidän tulisi ajatella tai huomioida päihteisiin liittyen.
(Soikkeli, seminaariaineisto 20.9.2011). Samalla tavoin kasvattajan tulee
varmistaa, että nuorella on saatavilla tietoa, sekä mahdollisuus puhua seksuaalisuudesta, seurustelusta, seksistä ja sukupuoleen liittyvistä asioista.
Oikeaa tapaa ajatella tai toteuttaa seksuaalisuuttaan ei heille voida kertoa.
Nuorten on kuitenkin saatava ammattilaisilta tukea kasvua, seksuaalisuutta ja päihteitä koskeviin pohdintoihinsa.
Bildjuschkin ja Ruuhilahti viittaavat teoksessaan Selkee! seksuaalineuvonnan ja opetuksen ohella tarvittavaan pedagogiseen rakkauteen, jonka
avulla uskallamme ja haluamme kohdata toisen ihmisen vertaisenamme
dialogisessa vuorovaikutuksessa. (Bildjuschkin ja Ruuhilahti, toim. 2010).
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Dialogisuus ei tarkoita etteikö ammattilaisen tulisi kertoa nuorille myös
faktoja tai kantaansa siitä, mikä on oikein tai väärin. Seksuaalikasvatuksessa on esimerkiksi huomioitava ja tunnustettava seksuaalioikeudet ja
seksuaalisen kaltoinkohtelun ilmiöt. Päihdekasvatuksessa on kasvattajan
voitava puolustaa esimerkiksi lakien sanelemia ikärajoja ja rikosmääritelmiä, vaikka nuoret olisivatkin asioista eri mieltä. Toisaalta yhtä tärkeää on
uskaltaa puhua myönteisistä asioista kuten esimerkiksi seksuaalisesta nautinnosta tai nousuhumalan tuoman mielihyvän tunteesta, jotka ovat motiiveja ihmisten toimintaan.
Myös Antti Maunu viittaa kantaaottavuuden tärkeyteen kirjoittaessaan
päihdekasva-tuksesta. Hänen mukaansa nuorille on tarjottava kiintopisteitä
ja koordinaatteja elämäntapakysymysten käsittelyyn, eikä jätettävä nuoria
yksin vastuuseen asioiden ratkaisemisesta. (emt, Maunu 2012). Tarpeellista
on kuitenkin malttaa antaa tilaa ja aikaa kuulla nuoren omia näkökulmia,
ajatuksia tai vaikkapa läheisten kokemuksia, eikä torpata keskustelua
”tietämällä paremmin”.
Nuoria kohtaavat ammattilaiset saattavat kokea päihteistä tai seksuaalisuudesta nuorten kanssa puhumisen haastavana, sillä molemmissa aiheissa mennään eräällä tapaa yksityisen arvomaailman sisälle. Nämä aihekokonaisuudet vaativatkin kasvattajalta oman arvomaailman tunnistamista
sekä uskallusta antaa jotakin enemmän itsestään ja ajatuksistaan kuin perinteiset oppiaineet. Bildjuschkin ja Ruuhilahti (emt, 2010) toteavatkin seksuaalikasvattajan ammattitaidon ytimen olevan halua, uskallusta ja taitoa
pohtia seksuaalisuutta, sukupuolisuutta ja ihmiskäsityksiä sekä työtä ohjaavia motiiveja myös omakohtaisella tasolla. Kasvattaja opettaa sitä mitä
hän on, ei vain sitä, mitä tietää.
Samalla tavoin päihdekasvattajan on hyvä olla tietoinen omasta ihmiskäsityksestään sekä omista arvostuksistaan sekä suhtautumisestaan yhteiskuntamme päihdeilmiöihin. Oman haasteensa tuo myös se, minkä ikäinen
henkilö nähdään nuorena. Ajatellaanko nuoruusvaiheen loppuvan 18-vuotiaana täysi-ikäistymisen myötä, vai seurataanko nuorisolain (2006/72)
määrittelemää käsitettä nuoruudesta aina 29-vuotiaisiin asti. Ikärajat ja kehitystaso tuovat eroja siihen miten ja mistä puhutaan päihde- ja seksuaalikasvatuksessa. Alaikäistä ei olisi eettisesti kestävää ohjeistaa esimerkiksi
alkoholin kohtuukäyttöön. Seksuaalisuuden kohdalla taas tärkeä on turvaikäraja 16, jolla halutaan suojella nuorta itseään vanhemmilta partnereilta
ja hyväksikäytöltä. Työyhteisössä olisikin hyvä löytää yhteinen näky siihen,
mitä nuoruus tarkoittaa omassa työympäristössä.
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Ammatillisten oppilaitosten näky nuorten
päihde- ja seksuaalikasvatukseen ja hyvinvointiin
Työyhteisön yhteinen näky nuoriin, ehkäisevään päihdetyöhön ja seksuaalista hyvinvointia edistävään työhön ei juuri moniammatillisesta työyhteisöstä johtuen ole itsestäänselvyys. Sen eteen on tehtävä aktiivista pohdintaa siitä, millaisia yhteisiä tavoitteita, millaista osaamista ja millainen
arvopohja työyhteisöllä on.
Tutkija Mikko Salasuo kuvaa Nuorisotutkimusseuran teoksessa Se toimii
sittenkin (2011) päihdekasvatusta sisäisen vaikuttamisen -termin kautta. Se
on yksilötason sisäisen kontrollin tukemista, pitkäaikaista kasvatustyötä,
päihdehaittojen ja tiedon jakoa esimerkiksi koulun tai harrasteyhteisön toteuttamana, eikä ole ulkoistettavissa muille toimijoille. Ulkopuoliset päihdeoppitunnit ja kertatempaukset voivat Salasuon mukaan vain tukea pitkäjänteistä päihdekasvatusta, mutta eivät saisi korvata sitä. (Salasuo 2011).
Saman ajatuksen voisi arvella soveltuvan seksuaalisen hyvinvoinnin tukemiseen oppilaitoksissa. Oppilaitoksessa voi olla toiveena saada joku ulkopuolinen vetämään päihde- tai seksuaalikasvatuksen kertatapahtumia,
mutta tehokkainta nuorten saama tuki on, kun se tulee omilta tutuilta
kasvattajilta. Mahdollisten ulkopuolisten toteuttamien palvelujen tulisi siis
olla vain lisä niille keskusteluille, joita esimerkiksi pitkäjänteisessä opetustyössä ja terveystarkastuksissa käydään. Lisäksi tuttujen kasvattajien olisi
hyvä olla varautunut myös tarttumaan sellaisiin yllättäviin keskustelutilanteisiin päihteistä tai seksuaalisuudesta, joita ei ole suunniteltu esimerkiksi
virallisesti oppitunnille.
Opiskeluaikaa värittää nuorten täysi-ikäistyminen, itsenäistyminen ja kasvu aikuiseksi yhteiskunnan jäseneksi. Opiskeluaikaan osuu myös seurustelusuhteiden yleistyminen, oman seksuaalisuuden etsiminen ja toisinaan
myös päihdekokeilujen yleistyminen tai säännöllinen käyttö. Nämä tekijät
voivat aiheuttaa ongelmia tai häiriöitä opintojen sujuvuudessa ja kuormittaa henkilökuntaa yksilöllisen tuentarpeen lisääntyessä. Markku Soikkeli
korostaa koulumaailmassa tapahtuvaa kattavaa hyvän elämän taitoihin
tähtäävää opetusta keinona vähentää näitä häiriöitä, kun nuoret saavat
riittävästi ja hyvissä ajoin tarpeeksi tukea. (Soikkeli 2011, Nuorisotutkimusseuran teoksessa Se toimii sittenkin) Peruskoulu on tässä merkittävässä
asemassa, mutta myös jatko-opintopolun kuluessa tukea tarvitaan. Nuoren tullessa täysi-ikäiseksi tulee kohtaamisen ja päihde- ja seksuaalikasvatuksenkin muuttua. Nuorella aikuisella on yhä oikeus saada tukea elämänhallintaan, mutta hänen aikuisuuttaan tulee myös kunnioittaa.
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Nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön määritelmä
työyhteisön karttana
Preventiimin näky nuorisoalan ehkäisevään päihdetyöhön jakautuu kolmeen osioon: sosiaalinen vahvistaminen, yleinen ehkäisy ja riskiehkäisy
(Pylkkänen, Viitanen & Vuohelainen (toim.) 2009). Tätä jakoa voidaan mainiosti soveltaa myös nuorten seksuaalista hyvinvointia edistävään työhön.
Sen avulla voidaan tarkastella työn erilaisia sisältöjä, joiden tavoitteena on
ohjata nuoren turvallista kasvua aikuiseksi.
Sosiaalinen vahvistaminen on kenties vähiten tunnistettu ehkäisevän päihdetyön muoto. Se on kasvatustyön vaihe, jossa päihteet eivät välttämättä
tule puheeksi, mutta joka tukee yksilöiden turvallista kasvua omassa yhteisössään. Sosiaalisen vahvistamisen työmuodot ovat erityisen vahvoja
nuorisotyön kentällä. Se voi olla toimiva työmuoto myös oppilaitoksissa
jo varttuneidempien nuorten parissa silloin, kun halutaan edistää nuorten
osallisuutta ja yhteisöllistä hyvinvointia heidän arkisissa toimintaympäristöissään. Aktiivinen toimijuus, nuorten omaehtoinen toiminta sekä heiltä
nousevat aloitteet ovat avainasemassa. Tällaista voivat olla esimerkiksi
yhteiset ryhmäytys- ja teemapäivät, tai opiskelutilojen parantamiseen
liittyvät talkooprojektit, jotka on suunniteltu yhdessä opiskelijoiden kanssa
tai vaikkapa oppilaskunnan aloitteesta.
Yleinen ehkäisy on perinteisesti tietojen opettamista ja erilaisten ilmiöiden
ja arvojen pohdintaa, ja se on yleisin tapa tehdä päihdekasvatusta tai valistusta. Parhaimmillaan yleisessä ehkäisyssä päästään yksisuuntaista viestintää ja teknistä tietoa syvemmälle –erilaisten ilmiöiden taakse ja niiden
syihin: miksi ihmiset käyttäytyvät niin kuin käyttäytyvät, miksi nämä asiat
ovat yhteiskunnassamme niin tärkeitä ja miten muualla eletään. Nuoret
ovat kiinnostuneita keskustelemaan ja jakamaan ajatuksiaan, kun vuorovaikutukseen annetaan mahdollisuus. Oppilaitosten terveystiedon tuntien
päihde- ja seksuaaliopetus sijoittuu yleiseen ehkäisyyn samoin kuin erilliset
teematapahtumat.
Riskiehkäisy on ehkäisevän päihdetyön vaihe, jonka kenties tunnistamme
parhaiten. Termi varhainen puuttuminen on vakiintunut käyttöön: tilanteeseen puututaan, kun nuoren elämässä havaitaan riskejä, ja ammattilainen
on hänestä huolissaan. Tällöin kartoitetaan nuoren elämässä olevat riskitekijät, haasteet ja tuen tarpeet, sekä voidaan luoda henkilökohtaisia tavoitteita. Nuori saattaa tulla sosiaalipalvelujen asiakkaaksi tai tarvita hoitopalveluja. Riskiehkäisyn kasvaessa siirrytään siis lähelle korjaavaa työtä. Sen
tulisi kuitenkin olla ehkäisevän päihdetyön paletin pienin osa, jos edeltävät
työvaiheet ovat olleet toimivia.
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Kuvio: Nuorisoalan ehkäisevä päihdetyö ryhmän ja yksilön tasolla

(Lähde: Pylkkänen, Viitanen ja Vuohelainen 2009, sisältö mukaillen).
Yllä olevassa kuviossa näkyy nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön sisältöjä,
joita päihdekasvatustyön sisällä tehdään yksilö- ja ryhmätasolla. On helppo tunnistaa, että osa nuorten kanssa pohdittavista asioista voi olla hyvin
samankaltaisia kuin seksuaalikasvatuksessa.
Ammatillisen oppilaitoksen henkilökunta ja muut nuoria kohtaavat työyhteisöt voivat käyttää taulukkoa työkaluna pohtiakseen, mitkä työmuodoista ovat jo omassa työyhteisössä olemassa, ja millaisia sisältöjä näistä
tunnistetaan ja tavoitellaan. Tärkeää olisi löytää yhteistä näkyä tällaisiin
pohdintoihin ja luoda yhdessä tasapainoinen kokonaisuus. Tukikysymykset voivat koskea sekä päihdekasvatuksen ja seksuaalikasvatuksen sisältöjä että niitä rakenteita jonne se sijoittuu. Esimerkkejä:
• Onko sosiaalinen vahvistaminen ja yhteisöllisyyden kehittäminen
tunnistettu ja miten sitä toteutetaan?
• Kuka vastaa päihde- ja/tai seksuaalikasvatuksesta (yleinen
ehkäisy) ja miten se toteutetaan?
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• Voitaisiinko päihde- ja seksuaalisuus teemoja käsitellä muissakin
yhteyksissä kuin terveystiedon opetuksessa?
• Onko yhdessä pohdittu, mikä tekee päihde- ja seksuaalikasvatuksesta laadukasta?
• Kuuluuko nuorten päihteettömyyden ja seksuaalisen
hyvinvoinnin tukeminen koko henkilökunnalle?
• Miten huomioidaan nuorten osallisuus ja aktiivinen toimijuus
yhteisössä?
• Entä päihde- tai seksuaalikasvatuksessa?
• Onko riskiehkäisy ja puheeksiotto vain tiettyjen henkilöiden
työtehtävä vai onko se koko työyhteisön oikeus tai velvollisuus?
• Millaisia arvoja oppilaitos tai työyhteisö edustaa?
• Miten edistetään nuorten päihteetöntä kulttuuria?
• Miten seksuaalioikeudet ja sukupuolinen moninaisuus otetaan
huomioon?

Laatutyökaluista tukea ammattilaiselle
päihde- ja seksuaalikasvatuksen
suunnittelussa ja toteutuksessa
Ehkäisevään päihdetyöhön sekä seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen on
molempiin luotu EU-tason laatustandardit (EMCDDA 2011 ja WHO 2010),
jotka ovat vapaasti saatavilla verkkojulkaisuina. Lisäksi Suomessa on myös
käytössä Stakesin tuottamat Ehkäisevän päihdetyön laatutähti ja laatukriteerit (2006), joita Terveyden ja hyvinvoinnin laitos päivittää vuoden 2012
kuluessa. Näitä standardeja tai kriteeristöjä voi kukin ammattilainen myös
itsenäisesti käyttää oman työnsä tukena. Ne antavat varsin monipuolisen
kuvan siitä, millaisia asioita tulisi huomioida jotta päihde- ja seksuaalikasvatustyö olisi laadukasta ja tukisi nuoria monipuolisesti kasvun haasteissa.
Päihde- ja seksuaalikasvatuksen EU-laatustandardeista esiin nousevia
yhteisiä piirteitä ovat 1.) nuorten oikeus saada asiallista ja ajanmukaista
tietoa aiheista monipuolisten näkökulmien kautta, 2.) tiedon sopivuus
kohderyhmän tarpeisiin ikäryhmän huomioiden, 3.) nuorten oikeuksien
toteutuminen esimerkiksi palveluista tiedonsaamisen kannalta sekä osallisuuden näkökulmasta, sekä 4.) kasvatustilanteen vuorovaikutteisuus siten, että tieto kulkee kahteen suuntaan tasavertaisessa vuoropuhelussa,
ja nuorten aktiivinen toimijuus mahdollistuu. Näiden tekijöiden toteutumista kasvatustilanteessa voidaan ajatella molempien yhteisiksi laatulähtökohdiksi. Ihanteellisimmillaan sekä päihde- että seksuaalikasvatus ovat
hyvin suunniteltuja kokonaisuuksia. Ne muodostavat kertaluontoisuuden
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sijaan pitkäkestoisen jatkumon ja ovat sisällytetty toimintasuunnitelmiin,
opetussuunnitelmiin ym. (Mm. Soikkeli Markku, 2011 ja Kontula Osmo &
Meriläinen Henna 2007).
EU:n seksuaalikasvatuksen standardit antavat tarkan sisältöohjeistuksen
ikäryhmittäin ja ohjaavat kokonaisvaltaisen ja tasapainoisen seksuaalikasvatuksen toteutukseen muun muassa oman kohderyhmän tarpeiden
tunnistamisen pohjalta. EU:n päihdetyön laatustandardit on luotu antamaan rakenne ja suunta laadukkaalle ehkäisevälle päihdetyölle monilla
eri toimialoilla ja -tasoilla. Standardit eroavat toisistaan juuri siinä, että
seksuaalikasvatuksen kriteeristössä kerrotaan hyvin selkeästi, millaisia
tietokokonaisuuksia tulisi käydä läpi kunkin ikäryhmän kanssa. Ehkäisevän
päihdetyön standardit ottavat enemmän kantaa työn rakenteeseen, eivätkä sisältötietoon. Sisällön osalta vastuu ikävaiheiden tunnistamisesta ja
tarjottavista päihdekasvatusaiheista jää enemmän kasvattajan vastuulle.

Käytännön muistilistaa päihde- ja
seksuaalikasvatuksen suunnittelun tueksi
Ohessa on edellä mainittuja laatukriteeristöjä käyttäen nostettu konkreettisia ehdotuksia muistilistaksi siitä, mitä olisi hyvä huomioida silloin, kun
erilaisia päihde- ja seksuaalisuusteemojen kokonaisuuksia suunnitellaan
esimerkiksi opetus- tai nuorisopalvelujen työyhteisöissä. Listaa voidaan
hyödyntää molempien teemojen osalta tehtäviin toimintamalleihin, opetus- ja kasvatustuokioihin tai tapahtumiin sekä muihin prosesseihin. Voi
olla, että työyhteisö ei ole kaikesta samaa mieltä, mutta riittävän yhteinen
näky tulisi löytää.

Kasvattajan

tietoperusta
Laadukas päihde- ja seksuaalikasvatus lähtevät siitä, että nuorilla on
oikeus asialliseen ja ajantasaiseen tietoon, jossa huomioidaan monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Kasvattajan olisi päivitettävä omaa
tietoperustaansa ja käsitteistöä säännöllisesti. On tärkeää seurata aiheita koskevaa poliittista päätöksentekoa, lainsäädäntöä ja ajankohtaista tutkimustietoa.
Päihde- ja seksuaalikasvatuksessa tiedon tulee olla suhteutettu kohderyhmään, huomioiden ryhmän ikä ja kehityshaasteet, sekä mahdollinen muu tieto, jota esimerkiksi paikallistasolla on saatavissa. On
tiedostettava se, mihin halutaan vaikuttaa. Kasvattajalla on hyvä olla
kriittistä kykyä valita ja muokata soveltuvia menetelmiä ja materiaalia
sekä suhteuttaa niitä kohderyhmänsä tarpeisiin.

Kasvattajan

arvot ja toiminnan eettisyys
Kasvattajan on hyvä tunnistaa omat arvonsa ja kyettävä käymään
vuorovaikutuksessa dialogia myös eriävistä näkökulmista. Kasvatta-
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jan omien arvojen ei tulisi rajata sitä, millaista tietoa hän tuo päihteistä tai seksuaalisuudesta nuorten saataville ja millaisista asioista keskustellaan. Ihanteellista on nuorten osallisuus niin tiedon hankinnan
ja koostamisen osalta kuin vuorovaikutuksen ja mielipiteen kuuluvuudenkin kannalta. Kasvattaja ei tukeudu voimakeinoihin kuten manipuloivaan pelotteluun tai tunnepitoisiin tai inhorealistisiin materiaaleihin, vaan huolehtii turvallisesta ja kunnioittavasta kohtaamisesta.
Tämä koskee myös ryhmän turvallisuuden tunnetta: henkilökohtaisia
kokemuksia ei nuorten eikä aikuisen tarvitse käsitellä, eikä olla esillä
tahtomattaan päihde- tai seksuaaliasioissa. Epäkorrektit ilmaisut ja
vanhentuneet käsitteet sekä esimerkiksi nuoren seksuaalisuutta tai
päihteiden käyttöä koskevien oletusten tekeminen voi olla vallankäyttöä. Tämän tunnistaminen ja välttäminen on osa kasvattajan ammatillisuutta.

Tavoitteellinen

yhteistyö
Päihde- ja seksuaalikasvatuksen tavoitteiden olisi hyvä suhteutua
muihin riskejä ehkäisevän tai terveyttä edistävän työn strategioihin ja tavoitteisiin. Tavoitteiden tulisi olla riittävän samansuuntaisia.
Mahdolliset yhteistyötahot on hyvä selvittää kuten myös erilaiset
verkostot ja kohderyhmän osallisuuden varmistaminen suunnittelussa. Tässä kohden mainitsen myös kotien kasvatuskumppanuuden.
Lisäksi tavoitteellisessa yhteistyössä voidaan esimerkiksi hyödyntää
vertaisvalistusta nuorilta nuorille. Erityisesti hyvät käytännöt olisi tärkeää jakaa verkoston kesken. Mikäli yhdessä oppilaitoksessa on luotu
hyvä päihdetoimintamalli tai vaikkapa suunniteltu toimiva terveyden
ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistämiseen liittyvä kurssi, niin tietoa ja
asiantuntijuutta kannattaa jakaa yhteistyössä. Jakaminen tulisi muistaa myös oman työyhteisön sisällä.

Tavoitteiden

asettelu ja resurssit
Tavoitteet päihde- ja seksuaalikasvatuskokonaisuuksille ja nuoren hyvinvoinnin tukemiselle tulisi asettaa selkeiksi ja tarpeeksi konkreettisiksi, jotta niiden toteutumista voidaan seurata. On mietittävä, millaista muutosta toivotaan kohderyhmässä, ja onko tarkoituksena nostaa
tietotasoa vai vaikuttaa asenteisiin tai käyttäytymiseen. Jo tavoitteita
asettaessa on hyvä tehdä arviointisuunnitelma: miten ja missä vaiheessa aiotaan seurata ja arvioida tuloksia tai haluttuja muutoksia, ja
miten työtä kehitetään arvioinnin seurauksena. Lisäksi kohderyhmän
tarpeiden tunnistaminen ja huomioonottaminen kasvatussisältöjä
suunniteltaessa on tärkeä osa tavoitteen asettelua. On arvioitava,
millaisia lähestymistapoja eri kohderyhmät tarvitsevat - liikutaanko
sosiaalisen vahvistamisen alueella, tehdäänkö yleistä ehkäisyä vai tarvitaanko jo riskiehkäisyä ja kohdennettuja tavoitteita.
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Toimintaprosessit

Hyvän suunnittelun ja dokumentoinnin tärkeyttä ei voi korostaa liiaksi. Ovatko päihdekasvatus ja seksuaalikasvatus tai näihin aiheisiin
liittyvät suunnitelmat, toimintamallit tai palvelut kirjattu näkyviin ja
jaettu koko työyhteisön kesken? Ovatko kaikki työyhteisössä tietoisia
siitä mitä, miten ja milloin asioita tehdään ja ketkä tekevät vai jääkö
kirjaaminen hyvin yleiselle hyvinvointisuunnitelman tasolle? Ovatko
suunnitellut toimintatavat ja menetelmät perustellusti ja kriittisesti
valittuja ja suhteutettu kohderyhmän tarpeisiin? Hyvin suunnitellut
nuorten ehkäisevän päihdetyön ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistämisen toimintaprosessit ovat selkeitä kokonaisuuksia. Niiden toteuttaminen ei jää työyhteisössä kokonaan yksittäisten henkilöiden varaan, vaikka työnjakoa tuleekin tehdä. Esimerkiksi oppilaitoksessa on
luonnollista, että terveystietoa opettaa lehtori ja terveysneuvontaa
antaa kouluterveydenhoitaja tai elämänhallinnallista keskustelutukea
oppilaitoskuraattori. Silti nuorten elämänhallinnan ja hyvinvoinnin kokonaisvaltaisen tukeminen niin päihde- kuin seksuaaliasioissakin voivat olla koko työyhteisön yhteinen kunnia-asia.
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Heidi Odell on sosionomi, YAMK. Hän toimii kehittäjänä nuorisoalan ehkäisevän päihdetyön osaamiskeskus Preventiimissä ja on aiemmin tehnyt
nuorten päihdekasvatusta yli kymmenen vuoden ajan kunnallisen nuorisotyön kouluyhteistyössä.
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Onnellisia loppuja
Räjähdän kappaleiksi
ja taas ehjäksi,
raukeaksi,
onnellisena hänestä jota rakastan.
- Liekki -

Lähde
Ruuhilahti, Kilpiä (toim.).2012. Onnellisia tarinoita seksistä. Nektaria ry.
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Onnellisia tarinoita seksistä
 Susanna Ruuhilahti

Tämä kirjoitus on julkaistu ensimmäisen kerran Nektaria ry:n Internet -sivuilla (www.nektaria.fi, 4.9.2012). Artikkeli julkaistaan myös englanniksi
Helsingissä järjestettävän NACS-konferenssin (2012) proceedings-julkaisussa.

Olipa kerran….
Kaksi henkilöä, jotka tapasivat joskus jossakin. He olivat taustoiltaan
erilaisia. He molemmat opiskelivat ja ikäeroa heillä oli jonkin verran. Jo
ensi kohtaamisella heidän välillään oli valtavaa vetovoimaa. Asiat kulkivat onnellisesti erilaisina päivinä erilaisin tavoin. Jossain kohtaa tapaamisensa jälkeen he päättivät harrastaa seksiä yhdessä ensimmäistä
kertaa.
Voi olla, että se oli jo heti tapaamisen jälkeen tai pitkän seurustelun jälkeen. Siitäkin kerrotaan erilaisia tarinoita. Yhteistä erilaisille tarinoille
näistä kahdesta on kuitenkin se, että kummankin tiedetään miettineen
ennen yhteistä seksiään, miltä se tuntuisi ja miten hetki sujuisi. Molemmat toivoivat onnentäyteistä hetkeä, kohdatessa sopivia sanoja. He
myös tiesivät mitä eivät haluaisi kuulla seistessään alastomina toisiaan
silmiin katsoen.
Jossakin kohtaa tarinaa on erityinen kohta, jossa toinen näistä kahdesta kuvailee jälkeenpäin toiselle kokemustaan ja sitä miksi se tuntui erityisen hyvältä.
”Kosketin ihoasi huokausten paetessa huuliltasi. Sinä makasit alastomana sängyllä antaen minulle vapauden koskettaa sinua, sillä tiesit
voivasi luottaa minuun.” (Frank TC).
Tarinassa ja heidän onnellisessa seksissään oli monenlaisia käänteitä ja
loputkin ovat olleet erilaisia. Kuten tarinoilla on tapana, ne muuttuvat
kertojiensa mukana. Ehkä he elivät elämänsä onnellisina loppuun asti,
ehkä he kohtasivat vaikeuksia ja jossain vaiheessa heidän yhteinen elonsa päättyi. Tällä kertaa tarina kertoi eräästä heidän onnellisesta kokemuksestaan.
”M ottaa Kaarinasta kiinni, kantaa tätä kaikellaan kun väistämätön
tulee, antautumisten, irti päästämisten loputon sukkula, se on kierre
ja ravistus joka heittää irti päästäneet lihat, mielet, sydämet ja pudottaa ne samettiseen tyhjyyteen.
Ei ole jäljellä mitään, mitään, ei mitään muuta kuin onnelliseksi lämmitetty liha, villin eläimen huuto suureen tuntemattomaan.” (Krista)
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Tässä tekstissä käsitellään tarinan mahdollisuuksia tukea seksuaalikasvatustyötä. Nektaria ry on koulutuksissaan ja seksuaalikasvatuksellisissa
prosesseissaan ohjannut yhteisten tarinoiden rakentamista useille sadoille aikuisille ja nuorille muun muassa seksiin liittyen. Tarinat seksuaalikasvatuksen metodina mahdollistavat etääntymistä, itsestä oppimista ja yhdenvertaisuuden lisääntymistä. Tarinoiden avulla voidaan tuoda näkyviin
myyttejä ja normatiivisia oletuksia, joita meillä on seksuaalisuuteen ja sukupuoliin liittyen. Keskeisinä tekijöinä hyviin seksikokemuksiin, hyvinvoivaan
seksuaalisuuteen, ihmissuhteisiin ja hyvinvoinnin kokemuksiin ylipäätään
keskeisinä tekijöinä pidetään kykyä empatiaan ja mentalisaatioon (kyky
nähdä itsensä ja toinen olentoina, joilla on omat halunsa, uskomuksensa ja
päämääränsä). Näitä taitoja voidaan tarinoiden keinoin vahvistaa.
Kirjoituksessa käytetyt lainaukset ovat Onnellisia tarinoita seksistä -kirjasen tarinoista, joka on aikuisille tarkoitettu satukirja. Kirja on Nektaria
ry:n tuottama, johon halukkaat ovat voineet kirjoittaa tarinoitaan muiden
luettaviksi. Tarinoita ovat kirjoittaneet 19-70 –vuotiaat henkilöt. Tarinoita
pyydettiin kirjoittamaan facebook- viesteillä. Kirjalla Nektaria ry haluaa
nostaa esille onnellisia tarinoita seksistä, jotta voisimme kokea onnea ja
iloa seksin äärellä.

Tarinan voima
– mahdollisuus löytää uusi tapa ajatella asioita
”Olin ostanut intuition johdattamana itselleni pitsein koristellun baby
doll –yöasun. Mieleeni jäi pysyvä muisto siitä miten hän ilahtui nähdessään minut se ylläni.” (Baby Doll)
Ihminen on aikojen alusta asti kertonut tarinoita. Tarinat jäsentävät elämää ja tuovat esille merkityksellisiä ilmiöitä niin yksilön kuin yhteisön
tasolla. Jokaista tarinaa tai kertomusta yhdistää ainakin se, että sillä on
kertoja tai kertojia sekä kuuntelijoita, lukijoita tai katsojia. Tarina kertoo
jotakin jostakin aiheesta ja se liittyy johonkin aihepiiriin. Ihmisen elämäkin
on eräänlainen kertomus. Kerromme tarinaa itsestämme ja muut muodostavat meistä omanlaistaan tarinaa erilaisista näkökulmista käsin. Koemme
jotakin, jonka haluamme syystä taikka toisesta jakaa. Jotkin asiat puolestaan jäävät unohduksiin eivätkä tule kerrotuiksi. Jotkin tarinat haluamme
salata emmekä kertoa niitä muille.
Tarinoiden kokemuksellisuuden hyödyntäminen seksuaalikasvatuksessa
tarjoaa monia mahdollisuuksia käsitellä erilaisia teemoja, kasvaa ihmisinä
ja seksuaalisina olentoina. Tarinat auttavat meitä oppimaan itsestämme,
omista tavoistamme, muista, maailmasta ja kulttuuristamme avaten meille erilaisia näkökulmia näihin. Tarinat mahdollistavat omien kokemusten
suhteuttamista toisten kokemuksiin ja kertomuksiin. Voimme oppia ymmärtämään erilaisia kokemuksia ja hahmottamaan sitä, ettei erilaisuus ole
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uhka. Tarinoiden avulla voimme oppia tavoista, kulttuureista ja normeista,
joita meillä on.
”Voin aloittaa uudelleen tanssin, jossa kokeilen kaikkea oppimaani.
Voin tanssia yksin tai kumppanin kanssa – toisinaan seksuaalinen kokemus on huikaiseva…” (Reiki)
Tarinat tarjoavat mahdollisuuden hahmottaa todellisuutta ja seksuaalisuuden moninaisuutta sekä edistävät kykyä elää tämän todellisuuden kanssa
vahvistaen jokaisen omanarvontuntoa ja itsetuntemusta. Tarinoiden avulla
seksuaalikasvattaja voi saada tietoa siitä, mitä kasvajan mielessä liikkuu ja
millaisiin kysymyksiin tai tilanteisiin hän kenties kaipaisi vastauksia ja apua.
Nektaria ry:n Kihinäkysely on yksi esimerkki tarinallisuuden hyödyntämisestä seksuaalikasvatuksen suunnittelemiseksi. Yksi kyselykaavakkeen
kohdista pyytää nuorta kirjoittamaan jonkinlaisen tarinan tai kuvauksen
tilanteesta, johon vastaajan ikäinen nuori voisi joutua elämässään kaivaten apua ja tukea. Näistä tarinoista saa paljon viitettä siitä, mitä nuorten
elämässä on meneillään tai millaisia asioita he pohtivat ja kokevat haastavina. Seksuaalikasvatuksella voidaan vastata tällöin nuorten täsmätarpeisiin
seksuaaliteemojen käsittelyn osalta. Myös nuorten lehtiin ja chat-palstoille
lähettämät kysymykset avaavat moninaisen näkökulman nuorten maailmaan seksuaali- ja sukupuoliteemoissa.
Kun tarina muodostaa pohjaa keskustelulle, ei kyseessä ole kukaan tietty henkilö vaan teema etääntyy itsestä riittävän kauas eikä tällöin paikalla
olevan nuoren oma elämä tai sen haasteet paljastu muille ryhmässä olijoille vaan voidaan käsitellä todellisia aiheita osoittamatta niitä kenenkään
paikalla olijan tilanteiksi. Tällöin on myös mahdollista rakentaa tilanteille
erilaisia ratkaisuja ja pohtia mitä erilaisista valinnoista voisi seurata. Tarinoita voidaan mukailla, muuttaa ja työstää erilaiseksi tarpeen mukaan.
Tarinoiden avulla voidaan aloittaa tilanteet uudestaan ja etsiä sopivaa päätöstä tarinalle oman mielen mukaan.
Tarinoissa merkityksellistä ei ole vain se mitä tapahtuu vaan miten ne koetaan, mitä ajatellaan ja millaisia tunteita tarina herättää. Tarinat mahdollistavat keskustelulle avautumista, monenlaisten lopputulemien tai ajatelmien syntymistä, keskustelua ja pohdintaa. Tarinat saavat meissä aikaan
aistimuksia, kun mielikuvitus alkaa kehittää mieleen kuvia: aistimme tarinaa myös näkyinä, hajuina, ääninä.
”Meillä on sumun verran aikaa rakastella, helliä, tuoksahdella, sormeilla
ja suudella toistemme ulko- ja sisätilaa.” (Hertta)
Narratiivinen mielikuvitus mahdollistaa, että voimme kokea tarinan hahmoja kohtaan empatiaa. Tarinoiden myötä voimme havaita erilaisia tapoja
olla olemassa ja se mahdollistaa osaltaan omassa elämässä uudenlaiselle
tavoille olla olemassa (Kearney 2002).
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Hyvä tarina mahdollistaa elämyksiä
ja monia tunteita
Tarinoiden synnyttäminen edellyttää ihmiseltä mielikuvitusta ja järjestelmällisyyttä. Kertomiseen tarvitaan myös kieli, jolla kuvata tarinaamme.
Kielemme rakentaa käsityksiämme seksuaalisuudesta ja seksistä toisaalta
mahdollistaen uutta toisaalta kertoen millaisia käsityksiä ja ajatuksia meillä
seksuaalisuuteen liittyen on. Kieli ei koskaan täysin pysty kuvaamaan seksuaalisuutta tai seksiä vaan osa jää aina mystiseksi, käsitteiden ulkopuolelle, koska seksuaalisuus on jokaisella ihmisellä ainutkertainen.
Onnellisten seksitarinoiden synnyttäminen yhdessä kasvajien kanssa on
yleensä onnellista ja ajatuksia herättävää. Tarinoiden taianomaisuus tulee
liki. Kun tarina alkaa, haluamme kuulla tai muodostaa tarinalle myös keskikohdan ja lopun.
”Käännän sinut alleni ja tartun käsiisi. Katson sinua vaativan vakavasti
ja tiedät mitä tahdon - Nautintoa, Onnea, Hurmosta.”(Haave)
Kasvaminen ja oppiminen ovat aina jollain tapaa yksilöllisten ja yhteisöllisten tarinoiden konstruointia ja uudelleenkonstruointia. Ihmisellä on tarve
löytää itsensä; tietää kuka hän on ja mikä on hänen elämänsä tarkoitus.
Kun ihminen pysähtyy pohtimaan itseään, omia arvojaan, asenteitaan,
ajatuksiaan ja tunteitaan hän tavallaan rakentaa itselleen sisäistä tarinaa.
Tämä tarina syntyy mielensisäisistä prosesseista. Tarinaa rakentamalla ihminen tulkitsee omaa elämäänsä tarinallisten merkitysten kautta myös
seksuaalisuuden suhteen. Kertoessaan tarinaansa ihminen saa aikaan sosiaalisia vaikutuksia, jakaa kokemuksiaan ja saa kenties ajatuksilleen sosiaalista vahvistusta. Tarinankerronta tarjoaa tilaa myös reflektoinnille.
Tarinoiden, jotka voivat olla myös ihmisten kuvauksia omakohtaisista kokemuksista, auttavat eri-ikäisiä ihmisiä erilaisissa elämäntilanteissaan näkemään, etteivät he ole tuntojensa tai kokemustensa kanssa yksin. Tarinoiden avulla avautuu maailma, jossa muutkin kokevat erilaisia asioita ja
tapahtumia tai asioita, jotka ovat täsmälleen omiemme kaltaisia. Tarinoiden avulla voimme ymmärtää kokonaisuuksia, mutta tarina mahdollistaa
myös kokonaisuuden purkamisen osiin.
Tarina voi saada itkemään, nauramaan, haluamaan tai nauttimaan. Lopputuloksena tarinasta voi oppia jotakin, kenties elämästä tai itsestään. Ehkä
löytää uuden tavan ajatella asioita, uuden hahmon tai asenteen, jota käyttää (Vogler, 2007).

318

”Ja mitä opin? Itsestäni... ehkä senkin, että jotenkin rituaalisesti suunniteltu ja toteutettu halu kiehtoo minua. Opin, että molemminpuolinen
kunnioitus on rakkauden sukulainen. Taitava rakastaja, joka noudattaa
yhteistä suunnitelmaa, saa sopimuksesta tuottaa minulle kipua, mikäli
itse siihen suostun. Opin sanomaan kyllä. Opin sanomaan myös ei. En
halunnut kaikkea. Osallistuin vain hyppyselliseen siitä, mitä tämä mies
tiesi, oli kokeillut ja harrasti.” (Raku)

Tarina mahdollistaa ymmärrystä jokaisen
ainutlaatuisuuteen ja erilaisuuteen
Tarinoissa on aina näkökulma hyvyyteen, oikeudenmukaisuuteen, hyvään,
sallittuun. Tämän huomion avulla voi pysähtyä pohtimaan millaista tarinaa
seksuaalikasvatus kertoo seksistä, rakkaudesta, onnellisuudesta, seksuaalisuudesta ja sukupuolista. Mistä me kerromme nuorille ja miksi? Millaisia
arvoja ja totuuksia välitämme kertomuksissamme eteenpäin? Jos meidän
tulee tarinaan paneutuessamme turvata tietty käsitys hyvästä, voimme
samalla menettää mahdollisuuden ymmärtää millaista on olla joku toinen
maailmassa, joka pitää häntä pahana tai vääränlaisena (Dooley, 2007).
”Voiko hautausmaalla rakastella? Voi.” (Dea)
Tärkein kertomusten tehtävä Dooleyn (2007) mukaan on se, että kertomus mahdollistaa meille pääsyn toisen pään sisälle ja tämä toinen saattaa
olla inhoamamme ja halveksumamme henkilö. Tarkoituksena ei ole tällöin
määrittää missä määrin nämä toiset ovat moraalisesti epäluotettavia vaan
tulla tutuksi toisen maailman kanssa ja ymmärtää heidän näkökulmaansa
ja toimintaansa. Jo pelkästään se, että ymmärrämme toisen pelkoja, voi
riittää herättämään sympatiaa. Kun tajuamme, että se mitä kutsumme hyväksi elämäksi on vain yksi versio siitä, ymmärrämme myös sen, että moraalisen tietoisuutemme määrittää se, missä määrin olemme valmiit hyväksymään tuntematonta. (Dooley, 2007)
”Todellinen kohtaaminen pillun kanssa - oman tai toisen naisen - ja sen
katseeseen syventyminen, on totisesti pyhä kokemus.” Magdalena

Mielikuvitus yhdistää meidät muihin ja tekee
meistä vähemmän itsekeskeisiä
Mielikuvitus voidaan määritellä monin tavoin. Mielikuvitus on muun muassa kykyä tuoda mieleen asioita, jotka eivät ole olemassa tai läsnä. Se on
myös kykyä aistia ja lumoutua kuvitelmista, haaveista sekä tarinoista.
Dooleyn (2007) mukaan ihminen tarvitsee mielikuvituskykyään päästäkseen yhteyteen muiden ihmisten kanssa ja voidakseen olla vähemmän itsekeskeinen. Mielikuvituksen avulla ulottuvillamme on erilaisia ihmisenä
elämisen tapoja. Myös seksuaalisuuden ilmentämiseen tarvitsemme mie-
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likuvitusta. Ihmisellä on kyky muodostaa mieleensä kuva jostakin asiasta
tai jostakusta ihmisestä, jota hän haluaa, mutta jota hänellä ei vielä ole. Tai
sitten jotain ihmisestä ei ole olemassa sillä tavalla kuin mitä itse haluaisi tai
niin usein kuin haluaisi. Tämä kyky kehittyy meille pian syntymän jälkeen ja
jää pysyväksi. Kun kaipaamme jotakin ihmistä, todellisuus hänen poissaolostaan tai tavoittamattomuudestaan muodostaa esteen, jonka voi pyrkiä ylittämään muistelulla tai fantasioilla. (Kontula. 2012)
”Menee pitkään ennen kuin ajattelen tuntematonta uudelleen. Eräänä
päivänä, yksin ollessani, itseäni hyväillessäni hän tulee mieleen.” (Atra)
Tolkienin (2008) mukaan fantasiassa kyse on taiteesta. Hän on havainnut,
että harva onnistuu sitä luomaan, mutta siinä onnistuessaan tarinankerronta on tehokkaimmassa muodossaan. Fantasiassa on kyse ihmiselle
luonnollisesta toiminnasta, joka ei uhkaa järkeä eikä hämärrä havaintokykyä vaan päinvastoin (Tolkien, 2008). Seksuaalisuuteen ja seksiin liittyen
fantasioilla on siis tärkeä tehtävänsä. Fantasioilla on tärkeä tehtävänsä
seksuaalisen halun herättäjänä, ylläpitäjänä, kiihottajana ja piristävänä
eroottisena haaveiluna. Toisinaan ne ilmaisevat seksuaalista tarvetta ja
kaipuuta, toisinaan ne taas lämmittävät jo syttynyttä halua tai auttavat kiihottumaan laukeamiseen saakka. Fantasia voi olla myös hetken viihdyke
arjen harmaudessa. (Kontula, 2012.)
”Kumarrun paisuvaisillesi, olet niin tiivis ja täynnä. Olet täynnä tuoksuja
ja makuja. Maistut kirsikalle ja vadelmani sekoittuu siihen. Teemme yhdessä marjasosetta, joka on tarkoitettu aikuisille, taantuneille, leikkiville ja hampaattomille.”(Marja ja Terttu)

Nuoret, seksi ja tarinat – mikä tekee seksistä hyvää
Keskustelemalla seksistä ja luomalla yhteisöllisiä tarinoita kasvatustilanteessa olevien kanssa, voidaan tehdä näkyväksi piilossa olevia myyttejä,
jotka ohjaavat ajatuksiamme, työtämme ja elämäämme. Puheet ja tarinat eivät välttämättä toimi hyvinvoinnin edistäjinä, ellei näiden sisältöön
kiinnitetä erityistä huomiota. Puheillamme seksistä, seksuaalisuudesta tai
sukupuolista saatamme myös sulkea ulkopuolelle läsnäolijoita heitä marginalisoiden. Melko usein seksuaalikasvatuksen seksiosio käsittelee vain heteroseksiä. Esimerkiksi raskauden ja seksitautien ehkäisystä puhuttaessa
saavat ei-heteroseksuaalit harvoin ohjausta.
Nostamalla esiin moninaisia tapoja harrastaa seksiä ja tapoja suojautua
seksitaudeilta, voisimme edistää kaikkien ihmisten hyvinvointia ja seksuaaliterveyttä. Voidaksemme ottaa huomioon ihmisten moninaisia seksitapoja ja erilaisuuksia seksisäkin tarvitaan monenlaisia tarinoita ja moniäänistä puhetta. Myös tarinat, jotka kulkevat puheissamme ”rivien välissä”,
saattavat saada nuoren kokemaan, ettei hänellä ole tilaa olla olemassa
omanlaisenaan.
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”Olet silittänyt arpiani, olet hellinyt hyväksynnälläsi. Olemme naineet
eteisen kaappia vasten pikaisesti ja hyväilleet toisemme taivaisiin lempeissä lakanoissa. Olen katsonut sinua silmiin ja uskaltanut tulla katseesi alla.” (Murretut muurit)
Mikä tekee seksistä hyvää –kysymyksen pohdinta ja hyvästä seksistä tarinointi yhdessä nuorten kanssa tuottaa paljon keskustelua ja avaa ymmärrystä myös siitä, milloin ns. seksi ei olekaan seksiä vaan jopa väkivaltaa.
Kasvajien kanssa saa pohtia yhdessä monenlaisia kysymyksiä, jos avautuu
heidän kanssaan dialogiin: Onko olemassa huonoa seksiä? Millaista se olisi?
Jos ei halua seksiä, mutta suostuu kuitenkin, onko kyseessä seksi vaiko jotakin muuta? Voiko seksiä harrastaa yksin tai useamman kanssa? Mikä kaikki voi olla seksiä? Minkä ikäisenä ihmiset oikeastaan seksivät ensi kertaa?
Mitä eroa on rakastelulla, panolla, seksillä tai naimisella? Milloin seksistä
tulee seksiä ja mikä tekee seksistä hyvää?
”Tämä on kertomus siitä, kuinka jo ensimmäinen rakastelukerta uuden
ihmisen kanssa voi tuntua samanaikaisesti kiihkeältä, jännittävältä, onnelliselta ja turvalliselta.” (Yö treenikämpällä)
Pia Suvivuon (2010) väitöskirjan mukaan riskiryhmään kuuluvat nuoret tarvitsevat tunneharjoittelua, joka mahdollistuu ainakin osittain erilaisten tarinoiden avulla. Tarinat mahdollistavat meille pääsyn sellaisiin tilanteisiin,
jotka olisivat meille muutoin vieraita. Samalla mielikuvituksemme kehittyy
ja mielikuvituksen hyödyntäminen mahdollistaa mentalisaatiokyvyn vahvistumista. Tällöin pystymme ymmärtämään erilaisia ja toisten itsestämme eriäviä mielentiloja ja havaitsemme toiveiden ja uskomusten olemassa
olon. Näin osaamme ennakoida omaa ja toisten reagointia ja toimintaa.
Mentalisaatiokykyä pidetäänkin yhtenä psyykkisen hyvinvoinnin kulmakivistä. (Larmo, 2010). Suvivuon väitöskirjan mukaan hänen haastattelemillaan nuorilla oli olemassa scriptejä seksiin liittyen, joiden mukaan he toimivat.
Yhteisten tarinoiden rakentamisen keinoin voitaisiin kenties osoittaa, että
syntymässä olevassa tarinassa on olemassa ennakoivia elementtejä, joista voisi päätellä millainen scripti tarinaa ohjaa. Tällöin voitaisiin yhdessä
miettiä miten ja missä kohdin tarinan henkilöt voisivat tarvittaessa toimia
toisenlaisen scriptin mukaan edistääkseen hyvinvointiaan ja terveyttään.
”Seuraavaksi tulet mieleeni, sinä, jota rakastin. Sinun kanssasi tein seksiä mielelläni.” (Hiljaisuus)
Kertomalla tarinoita, jotka avaavat mahdollisuuden moninaisuudelle, voidaan luoda onnellisia ja hyviä kokemuksia olemassa olevaksi sekä luoda
raameja ”hyvälle” ja itselle sopivalle tavalle nauttia seksistä kuten myös
sille, mitä ei haluaisi kokea, mitä ei halua. Synnyttämällä kertomuksia hyvistä seksikokemuksista, voidaan tuottaa lukijassa ja kuulijassa kokemuk-
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sia, ajatuksia sekä pohdintoja omasta itsestä. Kertomukset kutsuvat myös
pohtimaan omia seksikokemuksia ja sitä millaista seksiä haluaisi.
Jos seksuaaliterveyden ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen on seksuaalikasvatuksen päätehtäviä, on ennen seksuaalikasvatukseen ryhtymistä
huomioitava mm. WHO:n määritelmä seksuaaliterveydestä. Määritelmää
mukaellen seksuaalikasvatuksella tulisi tukea ja kannustaa kasvajia ymmärtämään oma seksuaalisuus tärkeänä ja positiivisena, kunnioittamisen
arvoisena osana itseä. Seksistä tulisi puhua nautinnollisenakin kokemuksena keskittäen voimavaroja turvallisuuden ja luottamuksen ympärille.
Douglas B. Kirbyn (2009) mukaan seksuaalikasvatuksessa tulisi opettaa
kasvajia määrittelemään mitä he haluavat ja mitä eivät halua ja millaisissa
tilanteissa ja keiden kanssa. Tämän lisäksi Kirbyn mukaan nuorten tulisi oppia ottamaan kantaa haluamisiinsa ja ei-haluamisiinsa sekä kehittää taitojaan tuottaa mielihyvää myös kumppanilleen.
Jos ei saa tilaisuutta pohtia asioita itsekseen ja yhdessä toisten kanssa, voiko tietää ja oppia määrittelemään, mitä voisi haluta tai ei missään nimessä
haluaisi, jos ei ole tietoa ja ymmärrystä vaihtoehdoista ja mahdollisuuksista? Ovatko ehkäisyvälineet ja seksin liittyvät riskit riittävät teemat seksin
käsittelyyn? Opitaanko niiden avulla hyvän seksuaaliterveyden edistämisen eetos?
”Kierreportaista kuuluva askel on vahva ja määrätietoinen. Askel sanoo: minä tulen ja pyyhin pölysi pois. Apua, mitä minä oikein kuvittelen.
Olen siis tulossa hulluksi kosketuksen puutteesta. Kuinka monta niitä
portaita onkaan, että tulet lähelleni ja heilautat pölyhuiskuasi siten,
että pöly simpukassani, pöly aarteissani, pöly puutarhassani on ikuisiksi
ajoiksi poispyyhitty. Tulen siis hulluksi. ” (Pölyhuisku)
Seksuaalikasvatuksen tulisi entistä useammin tiedon lisäksi tarjota mahdollisuutta pohtia omaa seksuaalisuutta, mahdollisuutta nähdä itsensä
arvokkaana ja rakkauden arvoisena, jotta kasvaja voisi esimerkiksi seksuaaliviritteisissä tilanteissa sanoa ”Kyllä kiitos, haluan seksiä kanssasi” tai
”Ei kiitos, en halua seksiä juuri nyt”. Tarinoiden avulla voitaisiin harjoitella
myös pettymyksistä selviytymistä, jonka toisen kieltävä vastaus seksiin liittyen saa aikaan.
Tarinoiden avaavat tilaa pohtia mitä tilanteessa tapahtuu ja mitä kieltäytyminen oikeastaan tarkoittaa ja merkitsee. Ehkä todellisessa tilanteessa
torjutuksi tulemisen jälkeen kykenisi paremmin käsittelemään pettymyksen tunteitaan ja ymmärtämään, että kieltäytymisen voi nähdä myös arvostuksen ja luottamuksen osoituksena, jos asioista olisi yhdessä etukäteen keskusteltu.
”Onnellisinta seksuaalisissa kokemuksissa saattaa olla se, että ylipäänsä on mahdollisuus seksuaalisiin kokemuksiin yhdessä ja yksin tai ainakin yksin.” (Nyt)
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Hyvinvoiva ja itsestään pitävä henkilö syyllistyy harvoin pakottamiseen,
syrjimiseen tai väkivaltaiseen käytökseen. Omissa nahoissaan viihtyvä haluaa pitää huolta itsestään ja tunnistaa tilanteita, joissa vaaramomentti
voisi olla olemassa. Toisaalta tällöin on mahdollista ja luvallista hakea apua,
neuvoja ja tukea, mikäli kaikki ei menekään kuten olisi toivonut. Moni nuori
on valmis ja halukas keskustelemaan ja pohtimaan asioita yhdessä aikuisen
kanssa, mutta onko meillä aikuisilla kykyä ja taitoa puhua seksuaalisuudesta, sukupuolesta siten, että todella edistäisimme seksuaaliterveyttä?

Hyvät seksikokemukset ovat tärkeitä
Tutkimukset osoittavat hyvän seksin ennustavan onnellisuutta. Esimerkiksi kansainvälisessä tutkimuksessa, A Cross-National Study of Subjective
SexualWell-Being Among Older Women and Men: Findings From the Global Study of Sexual Attitudes and Behaviors (2006), jossa selvitettiin keski-ikäisten ja sitä vanhempien naisten ja miesten subjektiivista kokemusta
seksuaalisesta hyvinvoinnista. Seksuaalista hyvinvointia ennustivat fyysinen ja psyykkinen terveys, ihmissuhteet ja seksi. Nämä tulokset pysyivät
samoina kulttuurisista eroista huolimatta. Seksuaalinen hyvinvointi korreloi tämän tutkimuksen mukaan sekä miehillä että naisilla onnellisuuden
kokemuksen kanssa.
Tulevaisuudessa voidaan kenties lisätä hyvinvointia ja vähentää aikuisten
seksiongelmia, kun nuorten kanssa keskustellaan seksuaalisuudesta ja onnellisesta seksistä Hyväksi koettu seksuaalisuus edistää mielenterveyttä,
onnellisuutta, hyvinvointia ja tukee ihmissuhteiden onnistumista ja hyväksikoettua minuutta. Hyvin toteutuneella seksuaalikasvatuksella voisi olla
myönteistä vaikutusta myös seniori-ikäisten seksuaaliseen hyvinvointiin.
Terveystiedon eetoksen mukaisesti seksuaalikasvatuksessa tulisi tarkastella seksiä monipuolisesti ja hyvinvoinnin edistämiseen huomiota kiinnittäen. Lasse Kannaksen (2007) mukaan terveystiedon oppiaineena tulisi
virittää (motivoida ottamaan tietoa vastaan ja omaksua se osaksi omaa
elämää), edistää muutosta kohti parempaa terveyttä ja hyvinvointia sekä
sivistää (eli tarjota asianmukaista ja ajantasaista tietoa) samalla tukien
nuoren mielenterveyttä.
Seksuaali- ja ihmissuhdekasvatukseen kaivataan positiivisia näkökulmia
ihmissuhteisiin ja seksuaalisuuteen liittyen monissa maissa. Esimerkiksi Enhancing Sexual Wellbeing in Scotland – A Sexual Health And Relationships
Strategy – julkaisussa koulujen henkilökunnan toivotaan pohtivan omia
asenteitaan, haastavan olettamiaan ja edistävän hyvinvointia esimerkiksi
puuttumalla kiusaamiseen, jota kouluissa esiintyy seksuaalisuuteen ja sukupuolisuuteen liittyen.
Tarvitaankin ammattilaisten täydennyskoulutusta myös seksuaalikasvatuksessa, joka mahdollistaa oman itsen, omien asenteiden ja arvojen ja
ohjaustapojen pohdintaa seksuaali- ja sukupuolikysymyksissä. Tarinoiden
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avulla voidaan herättää prosessointia ja reflektiota myös aikuisissa. Tarinat auttavat kohtaamaan omia kipupisteitäkin, kun niistä on mahdollista
etääntyä ja tarkastella turvallisen etäisyyden päästä.
”Minulle on kuitenkin tärkeää, että kumpikin osapuoli tuntee olevansa
haluttu ja rakastettu juuri sellaisena kuin on.” (Kultapossu)
Hyvää tarkoittava ja tavoitteellinenkin seksuaalikasvatus voi saada kasvajassa aikaan ahdistusta sekä häpeän ja syyllisyyden tunteita, mikäli kasvajan toiveita, tarpeita ja arkista eloa ei huomioida. Kasvaja voi joutua kasvatuksessa kohtaamaan tilanteen, jossa käsitellään teemoja, joita hän ei ole
valmis kohtaamaan. Voi käydä niinkin, että nuori joutuu kohtaamaan kokemuksen siitä, että on erilainen ja ”vääränlainen” tai ei pysty samaistumaan
esimerkkien nuoriin tai aikuisiin. Samoin media tuottaa meille samanlaisena toistuvia näkökulmia naiseudesta, miehisyydestä, seksikkyydestä ja
seksistä. Näiden normatiivisten uutisten, tutkimustulosten, oppikirjasisältöjen ja erilaisten kuvastojen ulkopuolelle jäävät nuoret saattavat kokea
itsensä oudoiksi ja epänormaaleiksi.
Mediaa ei tosin voi yksistään syyttää stereotypioita vahvistavista kuvista
ja puheenvuoroista. Ainakin osin se, millaista kuvaa seksuaalisuudesta,
seksistä, sukupuolista ja nuorista välitämme eteenpäin, on kiinni meistä
kasvattajista. Media tulisi valjastaa vahvistamaan osaltaan seksuaalista
hyvinvointia. Erilaisin kampanjoin voisimme edistää ja välittää eteenpäin
positiivisia viestejä pelottelevien ja sensaatiohakuisten viestien sijaan. Yhteistyössä median kanssa voitaisiin purkaa monia tabuja ja haastaa heteronormatiivisuutta.
”Se tunne, kun haluaa päästä toiseen ihmiseen vielä lähemmäksi, kuin
mitä fyysinen ja henkinen yhteys voivat mahdollistaa. Silloin koen olevani sidottu siinä hetkessä täydellisesti kumppaniini.” (Anna aikaa)

Millaista tarinaa kuljetamme eteenpäin seksistä?
Kanadalaisessa tutkimuksessa (Kleinpatz et al. 2009) selvitettiin mikä tekee seksistä erinomaista. Samassa tutkimuksessa havaittiin seksuaaliterapeuttien keskittyvän mieluummin negatiivisiin näkökulmiin kuin positiivisiin asioihin, kun heitä haastateltiin hyvästä seksistä. Muut haastatellut,
jotka eivät olleet seksologian ammattilaisia, puhuivat omista loistavista
seksikokemuksistaan ja huomioivat lähinnä vain positiiviset näkökulmat.
Onkin hyvä pohtia millaista tarinaa me kuljetamme seksistä mukanamme.
Jos meille seksi on tekninen suorite, vaikuttaako se siihen, miten puhumme seksistä tai miten se vaikuttaa omaan seksiimme? Tai jos ammattilaisina uskomme kumppaniemme ajattelevan seksin aikana sitä kuinka ihania
olemme, mutta itse ajattelemme ruoanlaittoa, auton korjaamista tai vaikkapa juoksulenkkiä, osaammeko kenties edes avata muunlaiselle seksille
ovea nuorten kanssa?
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”Kuukauden kuluttua Salmari yllättäisi kaikki salaisuudella, jota jo kantoi onnellisesti sisällään.” (MiuMarilla)
Kanadalaisen tutkimuksen (Kleinpatz ym,2009) mukaan mahtavalla seksillä oli hyvin vähän tekemistä fysiologisten toimintojen kanssa. Silti seksuaalikasvatus ja –neuvonta keskittyvät melko paljon fysiologisiin näkökulmiin, riskeihin ja ongelmiin seksiin liittyen jättäen sosiaalisen, psyykkisen
ja henkisen osa-alueen hyvinkin vähälle huomiolle. Miksi hyvä seksi, jonka
tiedetään vaikuttavan hyvinvointiimme, jää niin vähälle huomiolle?
Kleinpatzin ja hänen kollegoidensa (2009) tutkimustulokset osoittavat,
että mahtava seksi on sidoksissa yksilön sisäiseen maailmaan ja sisäisiin
tekijöihin eli siihen miten hyvin olemme kosketuksissa omiin tunteisiimme
ja ajatuksiimme, miten pystyvinä ja arvokkaina itsemme koemme ja miten
itsemme näemme.
”Käteni kaipaa kupeidesi pyöreyttä, se kaipaa vatsaasi ja hentoa karvoitustasi, kosteutta ja lämpöä, pehmeyttäsi ja sinun avautumistasi.
Ikävöin sitä tuoksua. Rakastan sitä, eikun ikävöin. Olemme välttäneet
puhetta rakkaudesta ja tässä minä seison kahvilani sateesta märän ikkunan edessä housut ahtaana, kovana niin, että joudun etsimään parempaa asentoa ja sekoitan ikävää, rakkautta ja halua. Vihaan tätä, kun
selkeät ajatukset muuttuvat monimutkaisiksi.” (Juurihoito)
Tarinat ja mahdollisuus pohtia elämää ja vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmiin tukevat sisäisten tekijöiden vahvistumista. Tällöin kasvaja kykenee ilmaisemaan tunteitaan ja ajatuksiaan helpommin. Vaikeista tilanteista, joissa on tehtävä päätöksiä, selviää parhaiten, kun osaa perustella valintoja
itselleen. Luottamus, turvallinen suhtautuminen itseen ja maailmaan sekä
kokemus omasta pystyvyydestä lisääntyvät, kun ihminen kokee itsensä arvokkaana. Näin myös toisten ihmisten rajojen kunnioittaminen merkityksellistyy.
Seksuaalikasvatuksen tulisi haastaa kasvajia kehittymään myös empatiataidoissa, toisten ihmisten huomioon ottamisessa ja itsetuntemuksessa. Seksuaalikasvatuksesta ei saisi unohtua ihmisen vapaus ja vastuu, jotka
liittyvät jokaiseen elämässämme tekemäämme valintaan eikä pohdinta siitä, kuinka erilaisten valintojen ja erilaisten seuraamusten kanssa voisi elää.
”En minä sitä lävistystä tuntenut, mutta se rehevä elin oli tosi huippu,
erikoinen.” (Peppi)
Kun Nektaria ry:n seksuaalikasvatustuokioissa nuorten kanssa on keskusteltu siitä mikä tekee seksistä hyvää, nuoret kertoivat seuraavien asioiden
olevan tärkeitä: luottamus, turvallisuus, oikea aika ja paikka, sopiva kumppani, kemia kumppanusten välillä, nautinto, halu, himo, kumpikin haluaa
seksiä ja on valmis siihen, ollaan tasaveroisia ja asioista voidaan puhua.
Kun näiden määreiden kautta lähtee tarkastelemaan seksiä, löytyy no-
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peasti ja selkeästi myös ne kohdat, joissa teot tai toiminnot voivat loukata
toista. Samoin nuorten vastaukset kertovat siitä, että nuorilla on paljonkin
edellytyksiä kokea huippuseksiä.
”Tämä on kirjaimellisesti turvaseksiä. Meillä on häät kuukauden päästä.” (Ruby)

Lopuksi
Kertomamme tarinat heijastavat maailmaa, jossa elämme. Tarinoissa maailma, seksuaalisuus ja seksi avautuvat meille sellaisina kuin ne näemme,
toivoisimme niiden olevan ja millaiseksi toivoisimme asioiden muuttuvan.
Mitä tulee tarinoihin ja niitä kohtaan tunnettuun intohimoon, voidaan todeta, etteivät aikuiset ole kovin erilaisia kuin lapset. (Kovalainen, 2009).
Onnellisten seksitarinoiden keräämisellä ja julkaisemisella Nektaria ry halusi nostaa esille onnellisesta seksistä puhumisen merkityksen muiden
seksuaalikasvatusteemojen rinnalla. Tarinoiden avulla voimme muistuttaa
toisiamme siitä, mistä olemme tulleet ja liittyä yhteen määritelläksemme
sen mihin olemme menossa (Benjamin, 2006).
Katseesi alla olen lihaa. Olen tähtipölyä ja lempeyttä. Kukaan ei kosketa
minua niin kuin sinä. Vain Sinä saat syvän punan poskilleni, jokaisen verisuoneni näkyville, ahneuden katseeseeni. Muiden kanssa, minulla ei ole
samanlaista tarvetta täyttyä ja tyhjentyä. (Sari)
Tolkienin (2008) mukaan tarinoiden tärkein tehtävä on auttaa meitä löytämään, pakenemaan ja lohduttautumaan. Löytäminen tarkoittaa esimerkiksi uuden näkökulman tai muun kauan kadoksissa olleen asian takaisin
saamista. Pakeneminen tyydyttää Tolkienin mukaan ihmiskunnan syvintä
halua, halua paeta kuolemaa. Lohduttaminen puolestaan liittyy tarinoiden
onnellisiin loppuihin.
Andrè Brink ( 2004) nostaa Tuhannen ja yhden yön tarinat kirjassaan Kun
vielä muistan suurenmoisimmaksi rakkauden oppaaksi. Nämä tarinat ovat
hänen mukaansa osoitus siitä, kuinka tarinankerronnalla voi kesyttää vihaisen, kostotoimia harjoittavan ja naisia vihaavan kuninkaan luovaksi ja rakastavaksi ihmiseksi. Tarinat laajensivat kuninkaan ymmärrystä maailmoista, moninaisuudesta ja elämään liittyvistä ihmeistä sekä hänestä itsestään.
Tuhannen ja yhdenyön tarinat ovat kuin loputon määrä vaihtoehtoja elämän eri tilanteissa. Brink näkee tarinoita kertovan nuoren tytön ottavan
yhteen kuoleman kanssa tämän kertoessa tarinoita kuninkaalleen. Tuhannen ja yhden yön tarinat avautuvat Brinkille jättimäisenä, monipuolisena
ja ällistyttävänä allegoriana rakkaudelle ja rakastelulle. Sillä eikö rakastelu
olekin eräänlaista tarinankerrontaa? – ruumiimme kertovat toisilleen intiimeimmätkin tarinat omasta itsestään.(Brink, 2004).
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Rakastelu on siis tarina. Sillä on alku, keskikohta ja loppu, joka tulee kerrotuksi ja kuulluksi. Rakastelulla on kertoja ja kuulija – olemme näitä rakastelun hetkellä kumpaakin ja kenties molempia samaan aikaan. Rakastelu on
tarinallisen ajattelun kautta mahdollisuus päästää irti kontrollista, antautua virran vietäväksi sulautuen tilanteeseen, hetkeen, toiseen ihmiseen ja
yhteiseen rytmiin voidakseen kokea matkan nautintoon. Yhteys, joka tällöin syntyy, muodostaa tarinan, mysteerin, jota sanat eivät koskaan täysin
tavoita.
”Katseemme kohtaavat. Tiedät, että ajattelin sinua. Hipaiset kättäni ja
herätät minussa odotuksen. Tahtoisin päästä jo kotiin.” (Alku)
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Nöyränä hyvän edessä
Selkenevää! – hankkeen työntekijät Katriina ja Susanna kiittävät kaikesta
kaikkia. Hankkeessa olemme saaneet tehdä asioita, joista olemme aiemmin
voineet vain unelmoida. Haluamme lausua suuren kiitoksen rahoittajalle
tämän kaiken mahdollistamisesta. Hankkeessa olemme voineet olla mukana liikkeessä, joka jatkaa voimalla eteenpäin. Seksuaalisen hyvinvoinnin
liike ei voi enää pysähtyä, enää ei ole paluuta seksuaalikasvatukseen, jonka
pääasiallinen voima on pelottelu ja ahdistuksen lisääminen. Hyvyyden ja
kauneuden lisääminen on seksuaalikasvatuksen keskeinen sisältö tulevina
vuosina ja tulevien kasvattajien puheissa – niin uskomme.
Kiitämme jokaista, jonka kanssa olemme saaneet tehdä hanketta, jokaista,
joka on ollut riemussa, arjessa ja ajoittain tuskassa mukana. Hankkeeseen
on mahtunut mukaan kaikki tunteet, kiitos niistä erikseen ja yhdessä, ihan
jokaisesta. Kiitos Sinulle, jonka kanssa tämä matkaa on kuljettu.
Hankkeen on nyt päätyttävä, jotta seuraavat hankkeet voivat alkaa. Meidän on väistyttävä, jotta seuraavat tekijät saavat tilaa. Meidän on tehtävä
tilaa, jotta mielemme voivat täyttyä uusilla ajatuksilla, uusilla ideoilla seksuaalisen hyvinvoinnin lisäämiseksi tässä maassa. Uusi syntyy innostuksesta, ei varomisesta.
Seksuaalisuuden kauneuden ja hyvinvoinnin edessä olemme nöyriä ja
kiitollisia siitä, että olemme saaneet tehdä työtä ihmisen elämän arvokkaimman asian hyväksi. Jokaiselle meille on välttämätöntä tulla nähdyksi
ja kuulluksi, huomatuksi, kosketetuksi ja rakastetuksi. Jokainen meistä ansaitsee vastauksen, jossa meille kerrotaan, että olet arvokas, olet huolenpidon ja lempeiden katseiden ja kosketusten arvoinen. Olet hyvä juuri noin
ja sinua varten on joku.
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P.S.
Meillä jokaisella on oma romppainen
Jokainen ihminen uupuu, on väsynyt, vailla hyvää kosketusta. Jokainen on onnellinen, pakahtumaisillaan hyvästä olosta
ja tunteesta. Jokaisella ihmisellä on arki, joka ei ole oikein minkään värinen, täynnä tekemätöntä työtä, murhetta ja surua. Jokaisella meistä on ihan ikioma romppainen; henkilö, jonka luokse voimme mennä ilman selityksiä, vaatimuksia ja odotuksia.
Jokaisen oma romppainen ottaa meidät avosylin
vastaan, koskettaa hyvin
ja oikein, auttaa saamaan
tunteet sopivan kokoiseksi, pyyhkii ilon ja surun
kyyneleet, eikä vaadi selityksiä niiden alkuperästä
mutta kestää kuunnella
silloin, kun haluamme kertoa.
Jokainen meistä ansaitsee oman romppaisen,
josta haaveilla. Uskalla sanoa omalle romppaisellesi
kuinka tärkeä hän sinulle
on ja ota rakkaus vastaan,
kun se tarjotaan. Älä odota enemmän, iloitse siitä
mitä nyt on. Ota hyvä vastaan ja anna sitä. Uskalla
myös itse olla rakkaalle ihmiselle hänen oma
romppainen. Maailmassa
ei koskaan ole liikaa romppaisia. Maailmassa ei koskaan ole liikaa
hyvyyttä ja kauneutta.
Onnellista seksuaalista elämää sinulle ja romppaisellesi toivovat
Susanna ja Katriina.
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