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ABSTRACT 

 
Kettunen, Liisa 
Yes or no? 
The Development and Evaluation of Teaching Material for Sex Education in the 
Finnish Comprehensive School 
Jyväskylä: University of Jyväskylä, 2010, 266 p. 
(Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 
ISSN 0075-4625; ���) 
ISBN 978-951-39-3800-0 (PDF), 978-951-39-3745-4 (nid.)
Summary 
Diss. 
 
The objective of this study is 1) to explore the message with which the national 
curriculum for sex education justifies sex education in Finnish comprehensive 
schools; and 2) based on this message, to develop appropriate material through 
qualitative constructive design research. 
 The goal of sex education as a part of education in general is to help pupils to 
grow in their thinking and decisions into independent, mature adult human 
beings, who are able to enjoy their own sexuality without causing mental or 
physical harm to others. The function of educational material is to help this 
development. 
 The theoretical part approaches the field of sex education starting from the 
concept of family and its history up to the postmodern period. The discussion on 
sex education started in the 1960’s simultaneously with the so-called sexual 
revolution. It was at this time that the topic became prominent in the national 
curriculum for the Finnish comprehensive school. The starting points for sex 
education are the views and definitions of the concepts of humanity, knowledge 
and learning. There is a vast research base on the biological and sexual 
development of human beings, but somewhat less on their mental and emotional 
development. 
 The material resulting from this long development project consisted of two 
textbooks, plus a manual for teachers. The material includes text, illustrations, 
discussion topics, problems, list of sources for further information and lists of 
fiction and non-fiction books. All the core material plus all the experience of the 
author as a university researcher and teacher educator were used in the 
development process. There were several evaluation points during the process. The 
first evaluation was made by teachers and pupils after the material was published. 
The results were positive and stressed the need for material of this kind. The final 
evaluations of the material were made through reflective process by the researcher 
herself seven and nine years after its publication. The material had stood the test of 
time: it has proved its usefulness and remains in use even today. 
 
Keywords: sexuality, emotion, sex education, teaching material, design research, 
evaluation 
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1 SEKSUAALIKASVATUKSEN OPPIMATERIAALI 
 HAASTEIDEN EDESSÄ 

 

Perhesuunnittelu 2000 -projekti aloitti toimintansa vuonna 1995 tavoitteenaan 
parantaa lasten ja nuorten seksuaaliterveyttä opetuksen, valistuksen ja neuvon-
nan keinoin. Projektin alkuunpanijana oli Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja 
kehittämiskeskus (Stakes) ja mukaan tulivat Jyväskylän ammattikorkeakoulun 
sosiaali- ja terveysala, Keski-Suomen sairaanhoitopiiri, Jyväskylän yliopiston 
opettajankoulutuslaitos ja terveystieteen laitos, Ilmavoimien viestikoulu, Jyväs-
kylän kaupunkiseurakunta, Keski-Suomen lääninhallitus sekä alueen terveys-
keskuksia ja terveysalan järjestöjä (liite 1). 

Projektin sai aikaan huolestuminen lasten ja nuorten seksuaaliterveydestä 
vuonna 1994. Stakesin tutkimukset osoittivat seksuaalikasvatuksen puutteet ja 
vähäisyyden, kasvavat nuorten raskauden keskeytykset, sukupuolitautien tar-
tuntojen lisääntymisen ja lasten hankkimisen siirtämisen kolmannenkym-
menennen ikävuoden läheisyyteen. Vuonna 1995 oli hyväksytty Kansainvälisen 
perhesuunnittelujärjestön liiton seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien peruskirja ja 
vuonna 1997 Suomen Vanhempainliitto ry hyväksyi seksuaaliopetuksen kou-
luissa. Vuonna 1995 aloitettiin Perhesuunnittelu 2000 -projektiin liittyen selvitys 
peruskouluun soveltuvan seksuaalikasvatuksen oppimateriaalin vaatimuksista. 
Minua pyydettiin oppimateriaalin tekijäksi ja aloitinkin heti sen kokoamisen. 
Tuloksena siitä on tämän tutkimuksen sisältämät kolme oppimateriaalia. 

Maailma laajenee, ihminen joutuu kohtaamaan uusia haasteita, arvot 
muuttuvat ja tämän kaiken keskellä varsinkin nuori on helposti hämmennyk-
sissä. Tarvitaan lisää tietoa ja näkökulmia monien psyykkisten ja sosiaalisten 
ilmiöiden jäsentämiseksi. Tätä tarkoitusta täyttämään tulivat oppikirjat Tutkin 
ja pohdin peruskoulun ala-asteelle (liite 2), opettajankirja Tutkin ja pohdin pe-
ruskoulun yläasteelle (liite 3) ja Kyllä vai ei – murrosikäisestä aikuiseksi perus-
koulun yläasteelle (liite 4), kaikkien tekijänä tutkija. Oppimateriaalin tekemisen 
yhteydessä Jyväskylän yliopiston opettajankoulutuslaitoksessa alkoivat ensim-
mäiset luokanopettajiksi valmistuville tarkoitetut vapaavalintaiset perhekasva-
tuksen kurssit, joiden sisältö koostui sukupuoliasioista peruskoulun opetus-
suunnitelman mukaisesti. Nämä kurssit toteutettiin vuosina 1999-2000. Oppi-
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KUVIO 1  Sukupuolikasvatuksen oppimateriaalin kehittämistutkimuksen kokonaisprosessi 
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materiaalien edelleen kehittämiseksi kursseilla arvioitiin kirjoissa olleita tehtä-
viä ja niiden sopivuutta kullekin luokka-asteelle. Näin kehittyi kolme artefaktia 
(ihmistyön aikaansaannosta), esinettä, oppikirjojen maailmaan. Volanen (2007, 
227-243) määrittelee artefaktin tekoasiaksi, joka ilmaisee suhteemme maailmaan 
kysyen mikä on, minkä piti olla, mikä tuli maailmaan. Artefaktin tuottaminen 
muuttaa myös tekijänsä suhdetta maailmaan. 

Oppimateriaalin kehittämisen pohjaksi ei ollut yhtenäistä teoriaa. Se piti-
kin koota ja kehitellä. Oppimateriaalin mallina olivat ruotsalaiset, nuorisotyössä 
kehitellyt esikuvaksi sopivat oppilaan- ja opettajankirjat (Roth & Svensson 1994; 
1995). Nämä teokset eivät olisi sopineet Suomen oloihin suoraan suomennettui-
na, mutta malleina ne olivat hyviä. Myöhemmin löytyi uusiseelantilainen, Es-
panjan Valenciassa Human Rights -kongressissa vuonna 1997 palkittu materiaa-
li tehtävineen (Dohig 1994; MacKay & Cleland 1994). Se myös oli hyvä esikuva 
ja auttoi jäsentämään kokonaisuutta perhekasvatuksen suuntaan. Kehittämis-
prosessissa on tukeuduttu näiden oppikirjojen rakentamisen malleihin. Tausta-
teorioista keskeisimpiä sisällön valinnan suhteen on ollut Bruessin ja Greenber-
gin (1994) esittämä seksuaalikasvatuksen neljän dimension malli (ks. luku 2.5.). 

Kehittäminen tapahtui hitaasti oman toimen ohessa vuosien 1995-2001 ai-
kana. Koko ajan piti pitää mielessä myös oppiaine, johon materiaalia kehiteltiin. 
Opetussuunnitelmassa ei enää ollut perhekasvatusta yläasteella, kansalaistaito 
oli oppiaineena integroitu muuhun opetukseen. Oppiaineeksi löytyi terveystie-
to itsenäisenä ja integroituna vuodesta 2004 alkaen. 

Tutkimuksen historia siis alkaa vuonna 1995 peruskoulun oppikirjojen 
kehittämisellä vuoteen 2001 ja jatkuu sitten tutkimuksen tekemisellä useita vuo-
sia eteenpäin. Kirjojen kehittämisen aikana kerääntyi niin paljon tietoa ja mate-
riaalia, että syntyi ajatus kehitellä asiaa edelleen tutkimukseksi kirjan tekemisen 
prosessista (kuvio 1). Kehittämistutkimus kestää kauan ja on osittain ongelmal-
linen prosessi. Monet asiat voivat epäonnistuakin. Tutkija tulee vuosien myötä 
niin sitoutuneeksi työhönsä, että hänestä tulee yksi meistä ja hän tekee myös 
huomioita itsestään (Richey & Klein 2007, 81). Jaatisen (2003, tiivistelmä) mu-
kaan tällainen työskentely on autobiografista ja siihen kuuluu koetun, eletyn ja 
opitun pohdintaa ja arviointia, joka on aina omaa itseä ja itsen maailmansuhdet-
ta muuttavaa ja siis refleksiivistä. 
 Edellisten pohdintojen tuloksena syntyivät kysymykset kehittämistyölle: 
 

1. Mitä peruskoulun sukupuolikasvatuksen oppimateriaalilta edellytetään? 
2. Mitä refleksiivinen analyysi paljastaa tuotetuista oppimateriaaleista ja 

niiden kehittämistarpeista? 
3. Miten oppimateriaalia tulisi kehittää postmodernin ajan näkökulmasta? 
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Sukupuoliopetuksen tarvetta ja oppimateriaalin laatua käsitteleviä kysymyksiä 
jouduttiin pohtimaan materiaalia kehitettäessä ja niitä käsitellään myös tässä 
raportissa, joka toimii teoreettisena perusteluna tehdyille ratkaisuille sekä myös 
niiden kyseenalaistajana. Toinen kysymys käsittelee kehittämisprosessin luon-
netta jälkeenpäin arvioivasti. Lukujen järjestystä ohjaavat käsitteet seksuaali-
kasvatus, perhekasvatus ja sukupuolikasvatus. Ensin selvitetään seksuaalikas-
vatusta (luku 2), sitten perhekasvatusta ja siihen liittyen käsitystä ihmisestä ja 
ihmisenä olemisesta (luku 3) ja niiden jälkeen siirrytään sukupuolikasvatukseen 
ja ihmisen sukupuoliseen kehitykseen (luvut 4, 5 ja 6). Teoreettista pohdintaa 
voidaan pitää reflektiivisenä suodattimena, jonka avulla kouluopetuksen oppi-
kirjoja kehitetään laadullisesti. 

Oppimateriaalin tekemisen teoreettista taustaa oli selvitetty ja tutkittu jo 
ennen materiaalin kehittämisen alkamista. Oppimateriaalien valmistuttua vii-
den vuoden aikana aineistoa oli kertynyt niin paljon, että syntyi ajatus tutki-
muksen jatkamisesta väitöskirjaksi. Kehittämisen tuloksena syntynyt oppimate-
riaali oli tässä keskeistä ja siksi oppimateriaali on kokonaisuudessaan liitteenä. 
Siihen kohdistuen tutkimus on kahdenlaista, ensin analysoidaan oppimateriaa-
lin kehittämisprosessia, sitten arvioidaan sitä jälkikäteen teoreettista tietoa ja 
ymmärrystä vasten ja tehdään tämän pohjalta johtopäätöksiä oppimateriaalia ja 
sen laatua koskien (kuvio 1). Siksi esimerkiksi luvussa 3.3.3. oppimateriaalin 
ratkaisuja tarkastellaan tietokäsityksiä vasten. Toisaalta tutkimuksesta tulee ke-
hittämistutkimusta sillä, että oppimateriaalin ratkaisuja problematisoidaan ja 
sen pohjalta selvitellään, mitä tekijöitä on otettava huomioon kehitettäessä uut-
ta sukupuolikasvatuksen ja nyttemmin seksuaalikasvatuksen materiaalia yleis-
sivistävän koulun tarpeisiin. Luvut 7 ja 8 arvioivat kehitettyjä peruskoulun ala- 
ja yläasteen oppimateriaaleja. Oppimateriaalia ei siis analysoida ainoastaan ai-
neiston pääluvussa 8, vaan on menty siihen, että tehtäviä analysoidaan myös 
tietokäsitystä (luku 3.3.3.) ja lapsen sukupuolista kypsymistä vasten (luku 4). 
Luku 4 Lapsen sukupuolinen kypsyminen on otettu mukaan tarkastellen asiaa 
monelta taholta eri tutkimusten perusteella siksi, että tutkimuksen teoriaperus-
ta ja sitä kautta myös sen luotettavuus vahvistuisivat (ks. luku 9.2.). Tutkimuk-
sen luvut 9 ja 10 kohdistuvat tutkimuksessa koetun mukaan tulevaisuuden sek-
suaalikasvatuksen haasteisiin. 

Tutkimuksen ja kehitystyön alussa olin tietoinen aiemmista Suomessa il-
mestyneistä sukupuolikasvatuksen oppikirjoista. Lapsille ja nuorille juuri kou-
luopetusta varten niitä oli tehty erittäin harvoin, noin kerran viidessäkymme-
nessä vuodessa, tosin 1970-luvulla oli ilmestynyt sukupuoliopetuksen kirjanen 
alkuopetuksen tarpeisiin (Österlund 1974) ja 1990-luvulla yläasteen terveystie-
don oppaaseen osio sukupuoliasioista (Korhonen, Eloranta & Santala 1996). 
Molemmat edustivat lähinnä biologista dimensiota ja olivat sellaisina suppeita. 
Valistusmateriaalia oli ollut jaossa useammin. Se oli kuitenkin kohdistunut tie-
tyille aloille ja oli sisällöltään etupäässä tiedottavaa, pelottelevaa tai varoittele-
vaa. Esimerkiksi 1980-luvulla jaettiin kaikille viisitoista vuotta täyttäneille su-
kupuoliasioista kondomilla varustettu tiedotelehti. Julkaisujen sisällöt kaiken 
kaikkiaan kohdistuivat seksuaalisuuden biologiseen puoleen ilman kulttuuris-
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ta, psykologista tai eettistä dimensiota. Jos näitä näkökulmia joissakin paino-
tuotteissa vilahtikin, olivat viittaukset hyvin vähäisiä. Viime aikoina on esiin 
tuotu ehdotus asento-oppaasta nuorille aikuisille. Tällainen kirja on jo olemassa 
englanninkielisenä ja kuvin varustettuna. Yksi sen tekijöistä mainitsi tavates-
samme, että joskus me tekijät mietimme, olemmeko menneet liian pitkälle tässä 
suhteessa. Tuntuu siltä, että asento-oppaan kaltaisen reseptikirjan myötä seksu-
aalisuudesta katoaa jotakin. Eikö pitäisi sentään jättää jäljelle yhdessä löytämi-
sen ilo? Reflektio tässäkin auttaa näkemään asiat oikeissa suhteissa. Tietouden 
rakentamisesta teen selkoa myöhemmin tässä tutkimuksessa (ks. luku 3.3.). Itse 
asiassa tietous on rakentunut yli kahden vuosikymmenen ajan ollessani opetta-
jankouluttajana. Ymmärrys on lisääntynyt vuosien myötä kriittisen reflektion 
kautta opiskelijoiden antaman palautteen tukemana. 

Luotettavuuden vuoksi ja myös tutkimuksellisista syistä johtuen aineisto-
ni on ollut avointa kehittämisen aikana. Se on ollut usean opettajan opetuskäy-
tössä ja asiantuntijoiden nähtävänä lausuntoja varten. Kohderyhmän omat ää-
net on myös mahdollisimman hyvin otettu huomioon. Teorian yhteys käytän-
nön koulutyöhön on näin yritetty pitää avoimena. 

Tutkimuksen kestäessä koulu on muuttunut: peruskoulun ala- ja yläaste 
ovat muuttuneet ala- ja yläkouluksi. En ole kuitenkaan muuttanut niitä tekstis-
sä uuteen muotoonsa, koska koulumuodot varsinaisen tutkimuksen ajan olivat 
ala-aste ja yläaste ja niitä ajatellen kirjat kehitettiin. Jokaisen kehittämäni kirjan 
lopussa on luettelo niistä julkaisuista, jotka kirjan kehittämisen aikana ovat ol-
leet lähteinä. Kirjan Kyllä vai ei (liite 4) luetteloon kustannustoimittaja poimi 
vain suomenkieliset lähteet. Tutkimuksen lähteiden jälkeen ovat kirjojen kehit-
tämiseen käytetyt lähteet nähtävissä täydellisinä luetteloina. 
 
 
1.1 Reflektiivinen tutkimus 
 
 
Pyrin tutkimuksessani analysoimaan oppimateriaalin kehittämistä ja kehittämi-
sen prosessia. Tämän vuoksi näkökulmani on reflektiivinen ja refleksiivinen. 
Pyrin refleksiivisesti reflektoimaan kuten Kujalakin (2008, 24) kuvaa omaa työ-
tään. Reflektio- ja refleksi-sanojen merkitys viittaa heijasteisuuteen (lat. reflecte-
re merkitsee sananmukaisesti ”kääntyä takaisin, heijastua”). Refleksi on tahat-
tomasti syntyvä reaktio (Kujala 2008, 24), mutta voi olla myös hyvinkin tarkoi-
tuksellinen. Poikelan (2001, 107) mukaan ehdollisesta reaktiosta on esimerkkinä 
mainostaja, joka tuntee refleksiivisen mallin ja vie näin sanomansa perille yk-
sinkertaisella tiedonsiirrolla vastaanottajalle. Kujala (2008, 24) pohtii refleksiivi-
syyttä ja toteaa, että se on reflektoimaan pyrkivä sisäinen näkökulma tavoitella 
ihmisyyteen kuuluvaa todellisuutta, luonteenomainen ja lapsenmielinen tapa 
kysyä ja ihmetellä yhä uudestaan itsestään selvyyksiä itsestäänselvyyksissä. Se 
on tekijään, toimijaan, subjektiin itseensä kohdistuvaa (Suomen kielen perus-
sanakirja 2004, 629-630). Reflektiivisyys ja refleksiivisyys ovat eri näkökulmia 
reflektiivisyyden monissa eri varianteissa (Alvesson & Sköldberg 1994, 11). Ref-
lektiivisyys voi kohdistua tuotteeseen ja/tai prosessiin (Brockbank & McGill 
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2007, 205). Reflektiivisessä prosessissa liikutaan sanattoman ja sanallisen tiedon 
välimaastossa siten, että toiminnasta opitaan uutta (Heikkinen 2007, 35). Pro-
sessin reflektointi tuottaa uusia tutkimustapoja ja uutta ymmärrystä, lisäksi ke-
hittyvät menetelmät, ajattelutavat ja teoriat. Joskus voi syntyä myös uusi tutki-
muskysymys (Heikkinen & Syrjälä 2007, 154). Tutkijakin voi alkaa nähdä itsen-
sä ja ajattelunsa uudesta näkökulmasta (Heikkinen 2007, 34). 

Sukupuolikasvatuksen oppimateriaalin kehittäminen lapsille ja nuorille 
ottaen huomioon kirjoittajan iän on tehnyt työstä refleksiivisen ja reflektiivisen. 
Asioiden kirjoittamista paperille on edeltänyt moninainen mietiskely ja kysely 
itsestään selvyyksinä pidetyistä asioista aikaan ja paikkaan liittyen: miten viesti 
menisi perille nykypäivän nuorelle, joka elää moninaisten virikkeiden keskellä 
tässä ja nyt? Kysymyksiin nuoret opiskelijat ovat vastanneet välittömästi ja 
kohderyhmä on vastannut opettajien kautta kirjallisesti. Asiantuntijat ovat ol-
leet keski-ikään ehtineitä ja kokemuksen avartamia. Näin asiantuntijapalautteen 
ansiosta tutkijallakin ovat pysyneet jalat maassa silloinkin kun yksinäisessä tut-
kijankammiossa mietiskellessä ajatukset ovat olleet lähdössä leijumaan (ks. Al-
vesson & Sköldberg 1994, 315). Sanotaan, että reflektio on itsensä peilaamista 
suhteessa toiseen (Kujala 2008, 24). Moilasen (1999b, 102) mukaan reflektio tar-
koittaa oman tietoisuuden tarkastelua, tietoiseksi tulemista omasta tietoisuu-
desta. Kaikki tietoisuus ei ole kohdistettua, joten reflektio voi tuoda tietoiseksi 
sellaista tietoisuutta, joka aiemmin ei ole ollut kohdistetusti läsnä. Tutkimukses-
ta muodostui tätä taustaa vasten tarkasteltuna monitieteellinen, kasvatussosio-
loginen ja didaktinen tutkimus. 

Reflektointi työtapana antaa aineksia kokemuksen saamiseksi näkyvään 
tai kuultavaan kielelliseen muotoon ja asettaa sen perusteet monipuolisesti 
pohdittaviksi ja keskusteltaviksi. Reflektointi valottaa erilaisten ihmisten taus-
taoletuksia, näkökulmia ja kokemuksia. Kokemus peilautuu toista kokemusta 
vasten heijastuakseen takaisin reflektoijan ajatteluun (Kaikkonen 2005, 254). 

Miten tutkija ajattelee refleksiivisestä analyysista tässä tutkimuksessa? 
Oppimateriaalin tekijä tarkastelee kriittisesti materiaalin kehittämisprosessia ja 
aikaansaamiaan artefakteja aika- ja toimintajanalla: 

 
• taustoitus, 
• suunnittelu, 
• aloittaminen, 
• työstäminen, 
• valmiiksi saattaminen, 
• eri tahojen kokemukset materiaalista, 
• edelleen kehittäminen myöhemmän arvioinnin perusteella. 

 
Analyysissaan tekijä hyödyntää paitsi omaa asiantuntijaymmärrystään ja kehit-
tämisen aikana muuttuneita esioletuksiaan ja käsityksiään myös oppimateriaalis-
ta saamiansa käyttäjien ja kokeilijoiden mielipiteitä ja kokemuksia, asiantuntijoil-
ta ja alan tutkijoilta saamaansa tietoa sekä muuta mahdollista ulkoista arviointia. 
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1.2 Kehittäminen reflektion avulla 
 
 
Reflektiivinen praktikko ajattelee ja miettii käytänteitä sekä toiminnan aikana 
että sen ulkopuolella. Opetus- ja kasvatustyön (ja oman tulkintani mukaan 
myös oppimateriaalin) kehittämiseen reflektoinnin avulla kuuluu Proctorin 
(1993, 93-94) mukaan 
 

• menneen kriittinen tarkastelu, 
• tietouden rakentaminen, 
• hankitun käyttäminen kriittisesti uusissa tilanteissa, 
• reflektiiviseen prosessiin vaikuttavien kriteerien monipuolistaminen ja 
• opettajan henkilökohtaisen kriteeristön kehittäminen refleksiivisen, 

kriittisen prosessin tuloksena. 
 
Ruotsalaisten tutkijoiden mukaan tähän luetteloon kuuluisivat lisäksi kaikkein 
vähäpätöisimmätkin asiat kuten mittaukset, havainnot, haastateltujen lausu-
mat, tilastot tai arkistotiedot (Alvesson & Sköldberg 1994, 11). Kriittisellä reflek-
tiolla tarkoitetaan Mezirowin (1995, 17) mukaan niiden oletusten arvostelua, 
joille omat uskomuksemme rakentuvat. Se on siis ennakko-oletuksiin kohdistu-
vaa. Se voi olla oleellinen osa parhaan toimintatavan valintaa tai sisältää jälki-
käteen tehtyjä uudelleen arviointeja. Reflektio pysäyttää arvioimaan tilannetta 
uudelleen, se voi lyhimmillään kestää vain sekunnin murto-osan (Mezirow 
1995, 22-23). Reflektion keskeinen merkitys on tiedetyn pätevyyden osoittami-
nen (Mezirow 1995, 35). Reflektiivinen lähestymistapa auttaa tekijää ymmärtä-
mään syvemmin toimintaansa. Reflektiivinen opettaja (ja kirjoittaja) on tietori-
kas, mutta hänen tietoutensa on persoonallista, itse rakennettua ja alati laajene-
vaa, hän on halukas ja vastuullinen tutkija, joka pyrkii saamaan selville mitä 
opiskelijat kokevat, tietävät ja tuntevat (Ojanen 1977, 10). 

Postmodernille ajalle ja siinä elävälle ihmiselle autenttinen oleminen on 
elämisen edellytys: kohdataan ennakkoluulottomasti useita haasteita ja vaihto-
ehtoja siitä mitä maailma tarjoaa (Alvesson & Sköldberg 1994, 102-103). Tämä 
mielessäni aloitin oppimateriaalin kehittämisen tehtävien laatimisella. Niiden 
piti olla monipuolisia, tarjota jokaiselle jotakin. Niiden tuli antaa tutkimuksiin 
perustuvaa ajattelun aihetta oppilaille sukupuoliasioista, joita he kehitysvai-
heessaan joka tapauksessa ajattelivat. Tukea antoi kognitivismista kehitetty 
konstruktiivinen oppimiskäsitys, joka antaa enemmän tilaa oppijoiden reflek-
tiivisyydelle, jolloin ongelmien käsittely voi yltää transaktion tasolle vuorovai-
kutteisessa tiedossa (Poikela 2001, 108). Tavoite on jo koululaisena edes jossakin 
asiassa yltää tälle tasolle, opettaa pohtimaan asioiden hyviä ja huonoja puolia ja 
antaa avaimia yksilölle oikeisiin ratkaisuihin. Esimerkiksi: Klamydiatapaukset 
ovat lisääntyneet vuodesta 1995 vuoteen 1997 kuudellakymmenellä prosentilla, mieti 
miksi ja mihin se vaikuttaa jne. Vuorovaikutteinen työskentely ei sovi kaikille jo-
kaisen aiheen kohdalla (Meri 1992, 74), joten mukaan tuli myös yksilöllisiä teh-
täviä. Tekstiä sinänsä tuli sitä vähemmän mitä nuoremmista oppilaista oli kyse, 
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he voivat piirtää tai ilmaista ajatuksensa muuten, näytellen, pantomiimina. Tu-
lee myös kysymys oppimisympäristöstä: oppiminen ei ole pelkästään yksilölli-
nen prosessi, vaan siihen vaikuttavat myös yhteisöihin ja kulttuureihin liittyvät 
seikat (Miten opimme 2004, 11). 

Yläasteen kirjaan Kyllä vai ei on otettu tehtävä (Kettunen 2001, 50), jonka 
tarkoitus on herättää eri koululuokat keskustelemaan sukupuoliasioista ikäis-
tensä kanssa, samoin yhdistää ja herättää vanhemmat keskustelemaan ajankoh-
taisista asioista lastensa kanssa (ks. Laine 1999, 106-107; Rauhala 2005b, 67). 
Oppilaille on annettu tehtäväksi kirjoittaa näytelmä, suunnitella lavasteet, pu-
vustus, valaistus ja ohjelmalehtinen aiheena ”Sukupuolinen kehittyminen eli 
mikä minua askarruttaa juuri nyt”. Näytelmän jälkeen seuraisi keskustelu näy-
telmän nähneen yleisön kanssa. Tehtävä olisi monen oppiaineen ja opettajan 
yhteistyö ja lopuksi myös vanhemmat osallistuisivat keskusteluun. Yhdysopet-
tajat kuitenkin valittivat aiheen suuritöisyyttä, mutta onko se kuitenkaan sitä. Ei 
esityksen tarvitse olla ammattiteatterin tasoa, pääasia on nuorten oman äänen 
kuuluminen. Tämän kaltaiselle tehtävälle on myös tieteellistä tukea. Miten 
opimme (2004, 275) teoksen mukaan luokkaympäristöihin voidaan vaikuttaa 
myönteisesti järjestämällä kouluun liittyvien oppimistavoitteiden tiimoilta tilai-
suuksia, joissa on mahdollista keskustella oppijoihin vaikuttavien ihmisten 
kanssa. Näitä ihmisiä ovat ennen kaikkea oppijoiden perheenjäsenet ja lähiym-
päristöön kuuluvat. 

Tutkimuksen nimenä oli aluksi ”Maan korvessa kulkevi lapsosen tie” sen 
vuoksi, että sukupuoliasioista asiallisen tiedon saaminen on kasvuiässä olevalle 
ollut vaikeaa. Pohdittavana olivat myös Sinun valintasi tai Sinun päätöksesi. 
Lopulta kuitenkin nimeksi valikoitui yläasteen kirjan kustannustoimittajan eh-
dottama Kyllä vai ei, joka oikeastaan tarkoittaa: valinta on sinun! Tutkimuksen 
nimeksi se sopii myös tutkimustavan johdosta, sillä työ kauttaaltaan oli valinto-
ja ja päätöksiä sekä jatkuvaa reflektointia. 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 SEKSUAALIKASVATUS TUTKIMUS- JA  
 OPETUSKOHTEENA 
 
 
2.1 Seksuaalisuus kulttuurissamme 
 
 
Seksuaalisuus suomalaisessa kulttuurissa on ollut kauan vaiettu aihe, mutta se 
on kuitenkin antanut sisältöjä taiteeseen, kaunokirjallisuuteen, elokuviin ja mu-
siikkiin. Se on ollut onnen ja energian lähde, mutta myös onnettomien kohta-
loiden ja ongelmien aiheuttaja, elämää sellaisena kuin se on. Se on ollut kuin 
salaisuus verhojen takana, peitossa ainakin lasten silmiltä. Seksuaalisuuteen 
suhtauduttiin moraalisesta näkökulmasta käsin, joka ilmeisesti sai aikaan sala-
myhkäisyyden tunnun, kunnes terveydenhuolto alkoi katsoa seksuaalisuutta 
terveyden kannalta (Cacciatore 2005, 175). Alkoi avoimemman suhtautumisen 
aika ja seksuaalisuuden tutkimus heräsi, aluksi hitaasti ja vasta 1990-luvulla 
vilkkaampana. 

Seksuaalisuutta on suomalaisessa kulttuurissa kuvailtu muutamissa tut-
kimuksissa. Ensimmäinen kartoitus suomalaisesta seksuaalisuudesta ilmestyi 
vuonna 1974, jolloin Sievers ym. kokosivat kirjan, joka ilmestyi nimellä Suoma-
laisten sukupuolielämä. Kaksikymmentä vuotta sen jälkeen ilmestyi Elina Haavio-
Mannilan ja Osmo Kontulan tutkimusryhmineen tekemät teokset Matkalla into-
himoon (1995) ja Intohimon hetkiä (1997). Suomalaiset saivat kirjoittaa omakohtai-
sia kertomuksia aiheesta mitä seksuaalisuus on. Näistä koottiin laaja julkaisu, 
joka jaettiin kahdeksi teokseksi. Suomalaisten mukaan seksuaalisuuteen kuuluu 
erotiikan ja jännitteiden jatkuvaa ilmenemistä omassa elämässä kaikkina elin-
vaiheina, seksuaalisuus on elämän perustarve, se merkitsee yhteenkuuluvuutta, 
lämpöä ja läheisyyttä, sitoutumista ja rakkautta kuin myös myrskyisää intohi-
moa. Seksuaalisuus on voimavara, mutta se voi myös olla ongelmallista ja pet-
tymyksiä aiheuttavaa, vain unelma tai toissijainen asia (Kontula & Haavio-
Mannila 1997, 55). Seksuaalista elämäntyyliä on alettu hahmotella myös elä-
mysten kautta, elämyksistä on tullut tärkeitä kun elämänlaatu on parantunut 
(Kontula & Haavio-Mannila 1997, 34). Samaa asiaa lähestyy Roseneil (2005, 251) 
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kirjoittamalla, että perheyhteisöä on hyvä lähestyä tutkimuksessa läheisyyden, 
huoltoverkoston ja elämyksellisyyden kautta. 

Mitä sitten seksuaalisuus on? Sen määrittelee Lehtinen (1986, 8) kyvyksi ja 
haluksi iloita oman ruumiin elämyksistä. Nämä elämykset ovat erilaisia eri ikä-
kausina, elämänkaaren eri vaiheissa. 

 
 

2.2 Nuorten seksuaalisuus 
 
 
Yksilön seksuaalinen sosiaalistuminen alkaa jo syntymän jälkeen siitä, kuinka 
vanhemmat käsittelevät lastaan häntä hoitaessaan ja kuinka he vastaavat hänen 
kysymyksiinsä kasvuaikana. Nuoren mielenkiinto sukupuoliasioihin herää 
murrosiän myötä ja on siis ennustettavissa jokaisen yksilön kohdalla. Siihen pi-
täisi pystyä valmistautumaan. Nuoren kiinnostusta näissä asioissa on turha jar-
rutella. Aikuistuvan ihmisen tulisi saada oikeaa tietoa seksuaalisuudesta. Se 
auttaa häntä hoitamaan itseään ja ottamaan selkoa asioista, se poistaa turhia 
pelkoja ja auttaa jäsentämään asioita. Asiallinen ja ajoissa saatu tieto auttaa 
myös sanomaan ”ei” liian varhaisille kokeiluille. Seksuaalikasvatuksen tavoit-
teena on seksuaalinen terveys. Seksuaalinen terveys tarkoittaa sitä, että yksilö 
on seksuaalisesti terve silloin kun hän kykenee nauttimaan omasta seksuaali-
suudestaan ilman, että siitä on henkistä tai fyysistä haittaa tai kärsimystä hänel-
le itselleen tai muille (WHO 2006, 5). 

Nuori on hämillään omasta kasvavasta ruumiistaan tullessaan murros-
ikään. Kontulan ja Meriläisen (2007, 144) mukaan murrosikä on kuitenkin kult-
tuurisesti määritelty, vaikka sitä kouluopetuksessa käsitellään opetussuunni-
telmaa seuraten yksipuolisesti biologian kannalta. Puberteetin eli murrosiän 
keskeinen sisältö on kypsyminen lisääntymiskykyiseksi aikuiseksi. Monipuoli-
nen seksuaalisuuden käsittely olisi kuitenkin tarpeen, sillä lisääntymiskyvyllä 
murrosikäiselle on sillä hetkellä vähäinen merkitys (Diorio & Munro 2003, 119-
131). Nuori etsii itseään, hän etsii rajojaan ja koettelee kasvattajan rajoja. Nuori 
on vielä kypsymätön, toisaalta kypsymättömyys on rikkautta, mutta kypsymät-
tömyydessään nuori tekee erehdyksiä (Aalberg & Siimes 1999, 65). Nuoruuteen 
kuuluu myös näennäinen sekoilu ja päämäärätön vaeltelu. Nuoren on kuiten-
kin aika ottaa vastuu itsestä ja on opittava tekemään ratkaisunsa itse (Koivunen 
1997, 98; Hirsjärvi 1982, 70, 78). Siksi hänen pitäisi saada seksuaalisuudesta tut-
kimuksiin perustuvaa tietoa luottamuksellisessa ympäristössä, sillä oikea tieto 
vähentää ennakkoluuloja ja mysteereitä (Weaver, Smith & Kippax 2005, 184). 
Nuoret haluavat täsmällistä, ikäkaudelleen sopivaa tietoa. 

Opettajille ja kouluterveydenhuollon henkilöstölle järjestetyillä koulutus-
päivillä Jyväskylässä 7.10.1998 ryhmä suomalaisen peruskoulun yläasteen oppi-
laita esitti toivomuksia sukupuoliopetuksen sisällöstä ikäisilleen. Ryhmän toi-
veet olivat seuraavanlaisia: 
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1. Positiivista painotusta lisää 
2. Yksityiskohtaista tietoa 
3. Laadultaan monipuolista 
4. Ajankohtaista ja päivitettyä 
5. Ikätasoon sopeutettua 
6. Terveysasiana nähtyä 
7. Sukupuolifokusoitua 
8. Tietoa ilman asennetta 
9. Vastuu ja henkinen puoli paremmin esille. 

 
Luettelo on suora viesti peruskoulun yläasteen oppilailta. He kaipaavat aikui-
sen tarjoamaa tietoa asioista, jotka kuuluvat kehittymiseen lapsesta aikuiseksi. 
He haluavat tiedon tarjoajan ja käsitysten peilaajan, joka ottaa heidät kysymyk-
sineen todesta. Seksuaalisuudesta on puhuttu nuorille aikuisen näkökulmasta, 
on jopa esitetty, että keski-ikäinen opettaja puhuu omasta senhetkisestä seksu-
aalisuudestaan käsin. Ohjeet ovat aikuisten tekemiä (Allen 2005, 390). 

Suomalaisten opettajien mielestä seksuaalikasvatuksen tavoitteiden pää-
määrät olivat vuosina 1996 ja 2006 (Kontula & Meriläinen 2007, 59): 

 
1. Vastuuseen kasvattaminen 
2. Oikeiden asiatietojen välittäminen 
3. Luontevan suhtautumisen oppiminen seksuaalisuuteen 
4. Kokonaispersoonan kasvattaminen 
5. Tunteiden merkityksen korostaminen 
6. Kyky solmia tasapainoisia suhteita 
7. Kyky tehdä muista riippumattomia ratkaisuja 
8. Suvaitsevaisuuden opettaminen 
9. Hyvän kommunikaation oppiminen 
10. Teiniraskauksien ehkäisy 
11. Oppiminen ymmärtämään toisen sukupuolen odotuksia 
12. Seksin kokeminen kivaksi ja piristäväksi asiaksi 
13. Satunnaissuhteiden epätyydyttävyyden oppiminen 
14. Pidättyvyyden oppiminen. 

 
Tämä tavoitejärjestys oli muuttunut hyvin vähän kymmenessä vuodessa. Tavoi-
teluettelo on kattava, mutta ihmetystä herättää se, kuinka koulun terveyskasva-
tuksessa ehdittäisiin käydä tämä kaikki läpi siinä tuntimäärässä, joka sille on 
osoitettu. 

Skotlantilainen tutkimus, joka tehtiin 157:lle 13-18 -vuotiaalle nuorelle, 
kertoo mitä tietoja nuorille on koulussa annettu seksuaalikasvatuksessa: 

 
1. murrosikä, 
2. turvallinen seksi, 
3. ihmisen lisääntyminen, 
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4. sukupuoliteitse tarttuvat taudit ja 
5. raskauden välttäminen. 

 
Tieto oli jäänyt kovin vähäiseksi seuraavien aiheiden osalta: 
 

1. hyvät ihmissuhteet, 
2. sitoutuminen, vastuu ja suhteen kunnioittaminen, 
3. arvostus ja vastuu seksuaalisessa käyttäytymisessä, 
4. yksilön oikeus turvalliseen ja nautinnolliseen, huolettomaan ja ennak-

koluulottomaan suhteeseen ja 
5. hyvä vanhemmuus 
 (Black ym. 2005, 236). 

 
Näiden luetteloiden valossa nuorten seksuaalisuus näyttää kaipaavan suunnil-
leen samanlaista tukea niin Suomessa kuin Skotlannissakin. Suomalaisten opet-
tajien toiveet siitä, mitä he haluaisivat opettaa koulussa oppilailleen, on laaja, 
kaiken kattava eikä liiaksi biologiaan painottuva ja kaiken kaikkiaan hyvää tar-
koittava luettelo. Toivottavasti siitä edes osa saadaan toteutetuksi. Kontulan ja 
Meriläisen (2007, 43) tutkimuksessa 25 % oppilaista kertoo, etteivät he ole saa-
neet koulussa seksuaaliopetusta ollenkaan, skotlantilaisessa tutkimuksessa vas-
taava luku on 15%. Suomalaisessa seksuaaliopetuksessa painottuvat negatiivi-
suus ja kiellot (Kontula & Meriläinen 2007, 20). Ehkä suomalaisessa opetuksessa 
on kuitenkin katsottu, että vastuu seksuaalisuuden opetuksesta on vanhemmil-
la, sillä yleisestikin korostetaan vanhempien kasvatusvastuuta lapsistaan. 
 
 
2.3 Seksuaalikasvatus opetussuunnitelmissa 
 
 
Nykyinen perusopetuksen opetussuunnitelma käsittää seuraavat tasot: 
 
valtakunnallinen opetussuunnitelma, 
kunnallinen/kouluittainen/paikallinen opetussuunnitelma, 
opettajien opettama opetussuunnitelma, 
oppilaiden kokema eli opittu opetussuunnitelma. 
 
Lisäksi eri tasojen välille voi nousta piilo-opetussuunnitelmia, jotka ohjaavat 
ajattelua, toimintaa, kasvatusta, opetusta, omaksumista ja oppimista. Piilo-
opetussuunnitelman käsite on peräisin amerikkalaisesta opetussuunnitelma-
keskustelusta. Sen oppimistavoitteita ei ole kirjoitettu opetussuunnitelmaksi. 
Sen sisällöksi siis muotoutuu jotain muuta (Talib ym. 2004, 92-94). Piilo-
opetussuunnitelma voi nousta esille kun opetussuunnitelman eri tasot eivät 
kohtaa toisiaan. Sitä ei kukaan ole tarkoittanut tai suunnitellut. Siihen vaikutta-
vat esimerkiksi arvot, asenteet, aikaisemmat kokemukset, asiantuntijat ja ope-
tussuunnitelmaprosessin johtaminen (Marsh 2004, 4). Myös asioista vaikenemi-
nen koulussa on piilo-opetusta. Sukupuolikasvatuksen suhteen piilo-



 21

opetussuunnitelma on olennainen ja pidettävä mielessä, sillä paljon sen alueen 
tietoa - asenteellistakin - välittyy kouluopetuksen ohessa. 

Opetussuunnitelmissa käytetään käsitteitä perhekasvatus, sukupuolikasvatus 
ja seksuaalikasvatus suunnilleen samaa asiaa tarkoittavina. Sukupuolikasvatus on 
alun perin suomen kielen mukainen sana, seksuaalikasvatus on käännöslaina 
englannista (Sex education) tai saksasta (Sexualerziehung). Ne tarkoittavat 
suunnilleen samaa asiaa; seksuaalikasvatus on kuitenkin käsitteenä laajempi. Per-
hekasvatus vakiintui viimeistään perhekasvatus-oppiaineen myötä 1980-luvulla, 
tosin sitä oli käytetty aikaisemminkin kansalaistaidon yhteydessä (Peruskoulun 
opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1973, 170-185; Peruskoulun opetus-
suunnitelman perusteet 1985, 110-112). Sillä tarkoitettiin monipuolisesti kodin 
ja perheen asioita, se oli siis laajempi kuin sukupuolikasvatus. Käytännössä se 
kuitenkin muodostui yläasteen perhekasvatusta opetettaessa sukupuolikasva-
tukseksi, koska murrosikäiset halusivat kuulla heitä koskevista asioista enem-
män ja ehdottomasti enemmän kuin esimerkiksi kodin raha-asioiden hoidosta! 
Joskus perhekasvatus oli peitesana sukupuolikasvatukselle (Peruskoulun opetus-
suunnitelman perusteet 1985, 110-112). Tässä tutkimuksessa käytetyt käsitteet 
sukupuolikasvatus, seksuaalikasvatus tai perhekasvatus tulevat siitä opetussuunni-
telmasta, joka on kulloinkin käsiteltävän sisällön takana. 

Seksuaalikasvatusta on ollut peruskoulun ala-asteella opetussuunnitelman 
mukaan siitä alkaen kun kansalaistaito tuli oppiaineeksi vuonna 1968. Sitä en-
nen ja sen jälkeen on myös biologiassa ollut näitä sisältöjä aihealueessa ihmisen 
lisääntyminen. Kansalaistaidon osuus määritellään Vuoden 1963 opetussuunni-
telmakomitean osamietintö II:ssa, kansalaistaidon opetussuunnitelma (1966, 7-
21). Se sisältää biologian lisäksi annettavan seksuaalikasvatuksen: 

 
Koska harmooninen avioliitto edellyttää terveitä käsityksiä sukupuolielämästä, ei 
myöskään sukupuolikysymysten käsittelyä voida sivuuttaa. Asian biologista puolta 
käsitellään siinä määrin, kuin se on tarpeellista ja tarkoituksenmukaista. (1966, 7-21.) 

 
Samassa yhteydessä kirjoitetaan: 
 

Opetuksessa on erityisesti koetettava herättää vastuuntunnetta sekä toista sukupuol-
ta että lasta kohtaan samalla kun itsehillinnän merkitystä erityisesti korostetaan 
myös ihmisen eettisen kokonaiskehityksen edistäjänä (1966, 7-21). 

 
Tätä opetussuunnitelmaa toteutettiin ja se oli mukana monipuolisesti kansalais-
taidon ensimmäisissä oppikirjoissa. Opetussuunnitelmia kehitettäessä ja muu-
tettaessa perhekasvatuksen osuus supistui ja vuoden 1994 Peruskoulun opetus-
suunnitelman perusteet (1994, 34, 81) mainitsee sanan seksuaalisuus vain kah-
dessa kohdassa: biologian ja aihealueen Perhekasvatus tavoitteissa ja sisällöissä. 
Tämän jälkeen seksuaalikasvatus alkoi vähentyä. Kunnat ja koulut saivat itse 
tehdä opetussuunnitelmansa ja painottaa valtakunnallisessa opetussuunnitel-
massa mainittuja tavoitteita ja sisältöjä niin kuin halusivat, seksuaalikasvatus jäi 
ainoastaan biologiaan. Siinä se on esillä melko suppeasti ja vain biologian kan-
nalta nähtynä. Poissa ovat psykologinen, eettinen ja kulttuurinen dimensio. 
Opetussuunnitelmassa olevat aihealueet voidaan toteuttaa, jos niin halutaan, 
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mutta kun aihealueissa on myös tietotekniikan käyttötaito, se vie helposti voi-
ton muista aihealueista. 

Uutena oppiaineena vuoden 2004 valtakunnallisessa opetussuunnitelmas-
sa on terveystieto, joka on monitieteinen tietoperustaltaan. Sitä opetetaan luo-
killa 1-4 osana ympäristö- ja luonnontieto- oppiaineryhmää, luokilla 5-6 osana 
biologia/maantietoa ja fysiikka/kemiaa ja itsenäisenä oppiaineena luokilla 7-9. 
Sen tavoitteet on määritelty niin laajasti, että niitten voi tulkita sisältävän elä-
män koko kirjon. Sisällöissä on perhekasvatukseen kuuluvia asioita kuten ihmi-
sen elämänkulku, syntymä, kehittyvä seksuaalisuus ja seksuaaliterveys (Perus-
opetuksen opetussuunnitelman perusteet 2004, 200-201). 

Tarkemmin kuvailtuna seksuaalikasvatuksessa käydään läpi alaluokilla 
ihmisen keho sekä kasvun ja kehityksen vaiheet pääpiirteittäin, perhe ja ystä-
vyys, tunteet ja vuorovaikutuksen merkitys hyvinvoinnille ja mielenterveydel-
le. Luokilla 5-6 terveystiedon asioista käsitellään ihmisen kehon rakenne ja kes-
keiset elintoiminnot, lisääntyminen sekä murrosiän fyysiset, psyykkiset ja sosi-
aaliset muutokset. Oman kehon arvostus ja suojelu, terve kasvu sekä seksuaali-
sen kehityksen yksilöllinen vaihtelu, ihmissuhteet, tunteiden säätely, suvaitse-
vaisuus ja ikäkauteen liittyvät oikeudet sekä vastuu sisältyvät myös näillä luo-
killa käsiteltäviin asioihin. 

Terveystiedon opetus vuosiluokille 7-9 haluaa kehittää oppilaiden tiedolli-
sia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia. 
Opetuksen tarkoitus on, että oppilas käsittää terveyden fyysiseksi, psyykkiseksi 
ja sosiaaliseksi toimintakyvyksi. Vuoden 2004 opetussuunnitelmassa terveystieto 
on yläasteikäisille hahmoteltu oppilaslähtöiseksi ja toiminnallisuutta ja osallistu-
vuutta tukevaksi. Oppilaalle toivotaan kehittyvän vastuullisuutta, terveyttä edis-
täviä tottumuksia ja kriittistä arvopohdintaa. Eri aineiden opettajien tulee suun-
nitella opetusta yhteistyössä sekä koulun terveydenhuoltohenkilöstön kanssa. 
Oppilaslähtöisyyttä korostetaan eri sanoin, samoin ajankohtaisuutta ja kouluittai-
suutta (2004, 128). Sisältöalueet on jaoteltu kolmeen alueeseen: kasvuun ja kehi-
tykseen, terveyteen arkielämän valintatilanteissa sekä voimavaroihin ja selviy-
tymisen taitoihin. Seksuaaliterveys on kirjattu näistä keskimmäiseen. 
 
 
2.4 Seksuaalikasvatuksen lähtökohtia 
 
 
Seksuaalisuudesta tulee puhua kehittyvän nuoren kanssa asiallisesti, muuta 
kuin asiallisuutta nuori kohtaa liiankin kanssa. Seksuaalisuus kohtaa nuoret 
koulun ulkopuolella, kuten meidät kaikki muutkin, lukuisia kertoja päivässä 
erilaisissa mainoksissa, televisio-ohjelmissa, musiikkivideoissa, internetissä ja 
jopa lasten lehdissä. Näemme seksuaalisuutta ympäristössämme ja useimmiten 
pornon muodossa, jolla yritetään saada kaupaksi jotakin tuotetta. Lapsi, oppija, 
tekee havaintoja ja alkaa muodostaa omaa käsitystään seksuaalisuudesta näke-
mänsä perusteella eli juuri kevyen pornon välittämien mielikuvien mukaan, 
kun muuta ei ole tarjolla. Pahimmassa tapauksessa mainoksista välittyy lapselle 
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myönteinen mielikuva lapsipornosta ja lapsiprostituutiosta sekä seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. Omaa seksuaalisuuttaan rakentavalle tulisi antaa monipuolis-
ta, tutkimuksiin perustuvaa asiatietoa seksuaalisuuden perusasioista hänen ke-
hitystasonsa mukaisesti. Jos koulun antama seksuaalivalistus perustuu varoitte-
luun ja pelotteluun, mitä se Nummelinin (1995, 131) tutkimuksen mukaan on, 
tulee seksuaalisuudesta helposti kielteinen kuva. 

Seksuaalisuudesta annettu oikea, tutkimuksiin perustuva, holistinen tieto 
oikeaan aikaan annettuna auttaa lasta ja nuorta jäsentämään maailmaansa ja pe-
lastaa hänet seksuaalisuuteen liittyviltä joukkoharhoilta, esimerkiksi luulolta, että 
kaikilla muilla on jo seksuaalisia kokemuksia, mutta ei minulla. Lapsi tulisi ohja-
ta oikeille tiedon lähteille ja keskustelemaan asioista ikätovereittensa kanssa. 

Seksuaalisuus koetaan intiiminä, yksityisenä asiana, mikä aiheuttaa opet-
tajallekin vaikeuksia aiheen käsittelyssä. Siitä johtuu myös, että asian käsittely 
annetaan, mikäli mahdollista, jollekin muulle. Koulun terveydenhoitaja, sijai-
nen tai asiantuntija saavat mieluummin käsitellä asian vaikka oma, tuttu opetta-
ja olisi se paras tässäkin asiassa. Sijainen voi olla luokalle täysin vieras eikä osaa 
ehkä asettaa sanojaan oppilaiden kehitystason mukaisiksi. Vaikeuksia tuottaa 
opettajalle sekin, että ko. aihetta ei ole käsitelty luokanopettajien koulutuksessa, 
ei asiasisältöinä eikä didaktisesti pohdittuna. Ongelma on ollut myös sopivan 
oppimateriaalin puute. Tosin kahden viime vuoden aikana on ilmestynyt kaksi 
kouluille sopivaa oppimateriaalia (ks. luku 2.5.), mutta kun kouluilla on määrä-
rahoja niukasti kirjahankintoihin, nekin tahtovat jäädä hankkimatta. Näin ollen 
ei ole päässyt kehittymään yhteistä kieltä, jonka avulla oppilas selvittää ongel-
mansa koululääkärin tai terveydenhoitajan vastaanotolla. 

Nuoren painiskelu oman heräävän seksuaalisuutensa kanssa edellyttää 
myös aikaa pohtia asioita. Koivunen (1997, 98) kirjoittaa, että ”merkittävä uusi-
en innovaatioiden lähde on usein näennäinen sekoilu ja päämäärätön vaeltelu. 
Ihmisen pitää saada olla rauhassa itsensä ja ajatustensa kanssa”. 

Tasa-arvoistuva sukupolvi moniarvoistuu, kokeilee erilaisia elämäntyyle-
jä, joissa sukupuolten roolit samanlaistuvat. Naisista on tullut seksuaalisesti it-
semäärääviä ja nautinto on korostunut seksuaalisessa kanssakäymisessä. Toi-
saalta myös perinteitä on korostettu: vietetään kihlajaisia ja komeat häät, suosi-
taan aviouskollisuutta (Kontula & Haavio-Mannila 1997, 33). Opettaja-lehti 
(2007) kirjoittaa nuorten seksuaalisuudesta, että nuorilla tietoa ei vieläkään ole 
riittävästi. Poikien tieto on peräisin pornosta, tyttöjen joko pornosta tai harle-
kiininovelleista (Arvonen 2007, 36). Kun tieto tulee pornosta, on silloin jotain 
vialla. Aikuisten, opettajien ja vanhempien, olisi silloin syytä tarkistaa tilanne. 

Nuorilla on siis oikeus saada tietoa asiallisesti kerrottuna omasta kehityk-
sestään kohti aikuisuutta. Jos vähän sekoilee välillä, se kuuluu kehitysvaihee-
seen. Vanhemmat voivat olla tiedon välittäjinä, samoin opettajat ja koulun ter-
veydenhuoltohenkilöstö. Nuorella on myös lupa saada tietoa. Sen on vahvista-
nut Suomen Vanhempainliitto ry 4.2.1997 päivätyssä julkilausumassa: 

 
Peruskoulun terveyskasvatuksen tavoitteena on, että nuori oppii tekemään tietoisia 
valintoja. Terveyskasvatuksella tuetaan nuoren kasvua ja kehitystä sekä terveyttä 
edistävää käyttäytymistä. Suomen Vanhempainliitto katsoo, että terveyskasvatus ja 
siihen sisältyvä seksuaalikasvatus ovat tärkeä osa koulukohtaista opetussuunnitel-
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maa. Opetussuunnitelmaa laadittaessa on hyvä käyttää myös vanhempien asiantun-
temusta ja ottaa huomioon heidän näkemyksiään. 

 
On välttämätöntä kertoa vanhemmille, millaista terveyskasvatusta eri luokka-
asteilla annetaan, jotta koti ja koulu voisivat toimia samansuuntaisesti. Hyvin 
hoidettu kodin ja koulun yhteistyö on koulun laatutekijä. Lasten ja nuorten tu-
lee saada vastauksia heitä askarruttaviin kysymyksiin. Koulun seksuaalikasva-
tuksella voidaan varmistaa, että jokainen nuori saa perustiedot ihmisen seksu-
aalisuuteen liittyvissä asioissa. 

Kansainvälisen perhesuunnittelujärjestön IPPF:n vuonna 1995 antaman 
julkilausuman mukaan nuorille pitäisi kertoa heidän seksuaalisista oikeuksis-
taan. Vaatimuksia perustellaan sillä, että seksuaalisuus on nuorelle uusi ja jän-
nittävä asia. Heille pitäisi kertoa seuraavista asioista (suora lainaus asiakirjasta): 

Oikeus yksityisyyteen. Nuorella on oltava varmuus siitä, että hänen asi-
oitaan käsitellään luottamuksellisesti. Hänellä on oikeus itse päättää esimerkik-
si raskauden ehkäisystään. 

Oikeus tietoon ja koulutukseen. Nuorella on oikeus saada riittävästi asi-
allista tietoa pystyäkseen tekemään itseään koskevia päätöksiä. 

Oikeus terveydenhoitoon ja terveyden suojeluun. Nuorten palvelut pi-
täisi suunnitella nuorille sopiviksi ja helposti saavutettaviksi. 

Oikeus tieteellisen kehityksen tuomiin etuihin. Terveydenhoitoalan 
henkilökunnan on pidettävä itsensä ajan tasalla pystyäkseen jakamaan tietoa 
uusimmista hoito- ja ehkäisymenetelmistä. 

 
 

2.5 Seksuaalikasvatuksen oppimateriaalit 
 
 
Seksuaalikasvatuksen oppimateriaalia ei maassamme varsinaisesti ole tehty sit-
ten 1950-luvun ennen kuin 1990-luvun loppupuolella. Ainoastaan ihmisen li-
sääntyminen oli biologian oppikirjoissa, niin kuin se oli opetussuunnitelmaan 
kirjoitettukin. Peruskoulun tultua 1970-luvun kansalaistaidon oppikirjoissa oli 
sukupuoliasioista kirjoitettu jonkin verran biologian kirjoja laajemmin, mutta 
nekin osuudet karsiutuivat pois uusien opetussuunnitelmien tultua (Peruskou-
lun opetussuunnitelmakomitean mietintö II 1973; Peruskoulun opetussuunni-
telman perusteet 1985; Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994). 
Vuonna 1978 Yleisradion kouluohjelmat yrittivät toteuttaa sukupuoliopetusta 
opetussuunnitelman rajoissa alkuopetuksen ympäristöoppiin sijoitettuna oh-
jelmalla Saamme lapsen. Oppilasta varten oli tehtäväsivu, joka julkaistiin Kou-
luohjelmat-lehdessä (1978). Tarkoituksena oli käsitellä sukupuolielinten viralli-
set ja puhuttelunimitykset, hedelmöittyminen, sikiön kehitys ja synnytys. En-
nen esityspäivää syntyi kuitenkin ennakkoinformaatioon perustuen julkinen 
kohu ohjelmasta, sillä muutamat miesopettajat vastustivat ohjelman esittämistä 
jyrkästi mm. lehtikirjoitteluin. Lopulta Kouluhallituksen silloinen pääjohtaja 
Erkki Aho kielsi ohjelman esittämisen ala-asteen oppilaille (ja kaikille muillekin 
oppilaille). Siis opetussuunnitelman toteutus ei onnistunut käytännössä niin 
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kuin oli tarkoitettu, tv-kriitikonkin mielestä ohjelmasta puuttui tunne! Ehkä 
kuitenkaan näiden aiheiden aika ei vielä ollut alkuopetuksessa. 

Kun 1980-luvun puolivälissä kehiteltiin perhekasvatuksen omaa oppikir-
jaa, siihen ajateltiin omaa lukua sukupuoliasioista. Kouluhallituksen oppikirja-
tarkastamo oli silloin vielä toiminnassa ja sieltä tuli perhekasvatuksen oppikir-
jaa työstävän työryhmän hämmästykseksi ilmoitus, että kirjaa ei julkaista, jos 
siihen tulee luku sukupuoliasioista. Niinpä asia sivuutettiin ja kirjassa siirryttiin 
talousasioiden hoidosta suoraan lastenhoitoon. Ei se oppimateriaalin tuottami-
nen ole ollut helppoa ennenkään: 

 
1948 Opetusministeriö asetti sukupuoli- ja siveellisyyskasvatuksen keskustoimikun-
nan laatimaan perhekasvatuksen järjestelyn yleiset suuntaviivat ja opetusohjelman. 
Toimikunta sai aikaan kirjaset ‘Perhekasvatusta kouluihin’, ‘Perhekasvatusta tehos-
tamaan’ sekä ‘Lapsuus- ja nuoruusiän sukupuolinen kehitys ja kasvatus’. Myöhem-
min ei toimikunta ole saanut mitään aikaan eikä sen jatkamista ole suunniteltu, ko. 
kirjat kelpaavat nykyään lähinnä vain aineistoksi Ylioppilasteatterin kabareeohjel-
miin (Miettinen 1966, 41). Koulujen suhtautumisesta sukupuoliopetukseen antaa hy-
vän kuvan edelleen se, että Sellox-terveyssiteen yksinvalmistajan ja Sellox-
terveyssideautomaatin maahantuojan kouluille ilmaiseksi jakamaa vihkosta ‘Nuoren 
tytön maailma’ on jopa poltettu muutamissa kouluissa (Miettinen 1966, 44). 
 

Ensimmäinen perusopetukseen kehitetty sukupuolikasvatuksen oppikirja il-
mestyi vuonna 1997. Ala-astetta varten ilmestyi Tutkin ja pohdin -kirja (liite 2) 
ja samalla nimellä opettajan kirja (liite 3). Tämä kirja oli sen työn tulos, jonka 
olin tehnyt Stakesin projektin yhteydessä. Yläasteen oppikirja Kyllä vai ei (liite 
4) ilmestyi vuonna 2001 tammikuussa ja sen jälkeen on muiden tekijöiden tuot-
tamia kirjoja ilmestynyt kaksi: Katriina Bildjuschkin ja Ari Malmberg: Kerro 
meille seksistä - Nuoren seksuaalikasvatus (Helsinki: Tammi 2000) sekä Pia Brandt 
ym.: Hei beibi, mä oon tulta - Nuoren oma seksikirja (Helsinki: WSOY 2004). Oheis-
lukemistoksi tarkoitettuja sukupuolikasvatuksen kirjoja ja nuoremmille kuva-
kirjoja on ilmestynyt lukuisia. Kirjoittamiini kirjoihin olen koonnut niistä kirjal-
lisuusluettelon (ks. tutkimuksen liitekirjat). 

Tähän saakka sukupuolikasvatus kouluissa oli keskittynyt biologiseen 
puoleen. Sen pitäisi kuitenkin olla paljon monipuolisempaa. Tutkin ja pohdin ja 
Kyllä vai ei -kirjat on laadittu Bruess ja Greenbergin (1994, 5) mukaan niin, että 
sisällöt ovat neljältä eri osa-alueelta kuitenkin niin, että biologinen osa ei ole 
vallitseva, sillä se on jo biologian oppikirjoissa: 
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EETTINEN osa-alue 

• ihanteet 
• uskonnolliset näkemykset 
• moraalikäsitykset 
• arvot 

KULTTUURINEN osa-alue 
• perhe 
• naapurit 
• ystävät, ikätoverit 
• koulu 
• seurustelu 
• avioliittolait 
• tavat 
• tiedotusvälineet 
• mainonta, viihde 
• kirkko ja yhteiskunta  

BIOLOGINEN osa-alue 
• lisääntyminen 
• raskauden ehkäisy 
• seksuaaliset reaktiot 
• kasvu ja kehitys 
• fysiologiset syklit ja muutokset 
• fyysinen ulkonäkö  

PSYYKKINEN osa-alue 
• tunteet 
• elämykset 
• motivaatio 
• ilmaisukyky 
• opitut asenteet 
• opittu käyttäytyminen 
• itsetuntemus 

 
KUVIO 2  Seksuaalikasvatuksen dimensiot Bruess ja Greenbergin (1994, 5) mukaan 
 
 
Näiden osa-alueiden pohjalta laadittiin nelikenttä, joka kertoo, mitä seksuaalikasvatus ala-
asteella pitää sisällään: 
 
EETTINEN 

• seksuaalisuuden luonnollisuus 
• mikä on sopivaa seksuaalisuutta, 

mikä on väärin (hyväksikäyttö) 
• seksuaaliset vähemmistöt tasa-

arvoisia 
• erilaisuuden hyväksyminen 
• mikä on oikein, mikä väärin 

KULTTUURINEN 
• läheiset suhteet perheessä 
• ystävyys, millainen on hyvä ystävä 
• ihmissuhteet koulussa, kaverit 
• kohteliaisuus, toisen huomioon  
 ottaminen 
• suuteleminen, seurustelu 

BIOLOGINEN 
• millainen minä olen (ihmisen biolo-

gia) 
• mistä vauvat tulevat 
• lisääntyminen 
• raskauden ehkäisy 
• miten minä kehityn ja muutun 
• terve ulkonäkö 
• murrosiän myllerrykset 
• mikä on normaalia 
• kuukautiset 

PSYYKKINEN 
• hävettää, nolottaa – tunteiden käsit-

tely 
• ihastuminen, rakastuminen 
• vastuun kantaminen 
• mitä tunnen itsestäni 
• miltä tuntuu tehdä mitäkin 
• uskallusta itseilmaisuun (voin  
 puhua seksiasioista) 

 
KUVIO 3 Seksuaalikasvatuksen sisältöjä ala-asteella 
 
Nämä neljä dimensiota osoittavat, kuinka laajasta asiasta on kysymys. Oppima-
teriaalin suunnitteluun tässä on yksi ongelma lisää. Rajauksia tulee tehdä, sillä 
muuten materiaali paisuu liian suureksi. Koulun eri oppiaineet toki antavat 
opetusta näiltä alueilta, kuten yhteiskunnasta ja kirkosta. Eri osa-alueilta tulisi 
ottaa esille sellaista tietoa, joka kiinnostaa oppilasta tässä ja nyt, kun hän jäsen-
tää omaa elämäänsä (Berger & Luckmann 1995, 32-33). 

Opettajien kanssa keskustellessa tuli esille käsite elämän hallinta. Se miellet-
tiin tunne-elämän kohtuulliseksi tasapainoksi. Muiden kansalaistaitojen ohella 
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siihen kuuluu tiedon hankinnan ja käsittelyn ja teknisen viestinnän taitoja (Tu-
runen 2000, 30). Käsite elämän hallinta on laaja ja aikuinen voi siihen sisällyttää 
paljon asioita ja merkityksiä. Lehtovaaran (1992, 355) käyttämä sanonta ”vas-
tuullinen itseohjauksellinen ote omaan elämään” kuvaa asiaa oikeastaan ”elä-
män hallinta” käsitettä syvällisemmin. Laatimani oppimateriaalin tarkoitus on 
osaltaan edistää elämän hallintaa erilaisten viestintävälineiden tuoman tieto-
määrän kasvaessa. Oikeastaan jokainen tehtävä laatimassani oppimateriaalissa 
on elämänhallintatehtävä, ehkä painotetummin tehtävät Tutkin ja pohdin kir-
jassa sivulla 30, Minä tunnen ja kirjassa Kyllä vai ei sivulla 46 tehtävä luvussa 
Opi tuntemaan itsesi. Tehtävien tarkoitus on auttaa nuorta pohtimaan omia ta-
voitteitaan, selkiyttämään ajatuksiaan ja ajattelemaan tulevaisuuttaan. Tehtävät 
löytyvät liitteistä 1 ja 3. 

Seksuaalikasvatukseen soveltuvaa oppimateriaalia on tuotettu, mutta vai-
kuttaa siltä, että se ei ole yltänyt opettajien tietoisuuteen. Opettaja-lehdessä 
(2007) Päivi Arvosen haastattelussa opettaja Kari Piipari mainitsee ruotsalaisen 
videon raiskauksesta, joka on hänen mielestään ajatuksia herättävä, mutta valit-
taa samalla sitä, että sopivasta materiaalista on puute. Toisaalta hän mainitsee, 
että seksuaalikasvatukseen on hyvin vähän materiaalia. Myös Osmo Kontulan 
ja Hanna Meriläisen (2007, 5) kirjoittaman kirjan Koulun seksuaalikasvatus 
2000-luvun Suomessa esipuheessa Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen johta-
ja kirjoittaa, että Suomesta puuttuu kattava, yhdenmukainen ja alan peruskou-
lulaisille sopiva oppimateriaali. Kuitenkin oppimateriaalia on tehty niin kirjalli-
sena kuin videoina. Näistä videomateriaali vain tuntuu vanhenevan nopeasti, ja 
jos se on muualla kuin Suomessa tuotettua, se ei aina kaikilta osin sovellu suo-
malaiseen kouluun. On olemassa myös erittäin hyviä tietokoneohjelmia suku-
puolikasvatukseen, mutta ne on tuotettu toisen kulttuurin oloihin eivätkä sel-
laisenaan sovellu suomalaiselle oppilaalle. Mutta kirjallista oppimateriaalia on 
tuotettu, kun sen saisi vain alan ihmisten tietoisuuteen. Kirkkohallituksen edus-
taja rippikouluasioissa kaipaa osaltaan seksuaalikasvatukseen yhteistyötä eri 
koulumuotojen opettajien kesken ja yhteistä koulutusta (Kokkonen 2008, 656-
659). Ongelmia on siis muuallakin kuin peruskoulussa sukupuoliasioiden ope-
tuksen alueella. 

 
 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PERHE JA PERHEKASVATUS 
 
 
3.1 Perheen määrittelyä 
 
 
Mikä oikeastaan on perhe? Miten se eroaa muista ryhmistä niin, että sitä voi-
daan kutsua perheeksi (Chibucos ym. 2005, 8)? Toisen maailmansodan jälkeen 
ydinperhe kuvailtiin satamaksi työelämässä: mies kävi ansiotyössä, nainen hoiti 
perheen psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin, lapset kasvatettiin tässä henges-
sä. Perhe oli heteroseksuaalinen suhde laillistettuna avioliitossa. Nykyisin on 
toisin: äiditkin ovat ansiotyössä, mikä on naiselle yhä vaativampaa, kun samalla 
pitää olla hoivaaja ja ansaitsija. Mutta perhe on edelleen perusryhmä, koska se 
rakentaa yksilön identiteettiä ja yhteiskuntaa. Nykyään hyväksytään erilaisia 
perhemuotoja (McKie ym. 2005, 10). Kansalaistaidon opetuksen alkuaikoina eli 
noin vuonna 1970 etsittiin perheen määritelmää täällä Suomessa. Se löysikin 
täsmennyksensä vuonna 1975. Silloin perhe oli lyhyesti ja selkeästi ilmaistuna 
isä, äiti ja kaksi lasta. Tämä oli käytössä tilastoissa ja sitä hyödynnettiin myös 
mainonnassa tyyliin: ”Tiilitalossa asuu tyytyväinen perhe.” 

Sen jälkeen perheen määritelmää on pohdittu edelleen, samoin siitä seu-
raavaa perhekasvatuksen määritelmää. Perheneuvosto on antanut 7.5.1996 per-
heen määritelmäksi: 

 
Perhe on yhdessä asuvien ihmisten ryhmä, jonka tavallisesti muodostavat kaksi kes-
kenään avio- tai avoliitossa olevaa henkilöä ja heidän lapsensa tai yksinhuoltaja lap-
sineen tai lapseton pariskunta. 
 

Tämä määritelmä sopii tässä tutkimuksessa perheen määritelmäksi, sen sanoma 
heijastuu tutkijalle opetussuunnitelmia luettaessa. Koska tarkoituksena on kehi-
tellä perhe- ja sukupuolikasvatuksen oppimateriaalia, on hyvä, että määritelmä 
on laaja-alainen. 

Perhe on myös määritelty dynaamiseksi systeemiksi, joka tarkoittaa sitä, et-
tä perheeseen kuuluvien yksilöiden lukumäärä voi muuttua ja että kukin yksilö 
muuttuu vuorovaikutuksessa ympäristönsä kanssa muuttaen samalla muita per-
heenjäseniä. Tässä tulevat tarkastelun kohteeksi prosessit eivätkä yksinkertaiset 
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syy-seuraussuhteet (Hurme 1997, 141). Tätä perustellaan sillä, että perhe, jonka 
kanssa yksilö elää elämänsä eri vaiheissa, poikkeaa kaavasta isä, äiti ja lapset. 
Olennaista on asuminen saman katon alla ja asujien välinen tunneside. 

Edellistä määritelmää laajempia ulottuvuuksia on tutkimuksessaan löytä-
nyt Reuna (1997, 21). Sen sisältö vastaa ehkä paremmin nykyajan todellisuutta. 
Kotona asuvat lapset ja vanhemmat muodostavat hänen tutkimuksensa pohjal-
ta syntyneen ydinperhekuvan. Tätä hän kutsuu ydinperhekokonaisuudeksi. 
Seuraavaan ryhmään kuuluvat hänen mukaansa kotoa pois muuttaneet lapset, 
sisarukset ja isovanhemmat sekä – hieman yllättäen – lemmikkieläimet. Tämä 
ryhmä on ydinperheen jatke. Vasta tämän kokonaisuuden jälkeen tulevat kau-
kaisemmat sukulaiset. Tämän kolmannen ryhmän yhteisenä nimittäjänä on 
epäsuora tai kaukainen sukulaisuus, sillä näiden vaihtoehtojen ihmiset ovat 
vastaajaan sukulaissuhteessa tavalla tai toisella avioliiton kautta. Kaikista vaih-
toehdoista viimeisimpänä ovat kaukaiset sukulaiset, kuten tädit, sedät ja enot. 
Samaan tapaan perhettä ovat hahmotelleet muutkin (Allan & Crow 2001, 2). 
Joskus se, mikä on perhe, selviää asiayhteydestä. Joskus perhe on puoliso ja 
lapset tai myös lasten lapset, joskus mukaan luetaan myös synnyinperhe: sisa-
rukset, tädit ja sedätkin. Joskus perhe on vastanaineet, perheen perustajat. Per-
hekäsityksen erot ovat myös kulttuurisidonnaisia. 

Perheen Rauhala (2005b, 82) määrittelee omaleimaiseksi, ihmisen suku-
puolisuuteen ja vahvoihin tunnesiteisiin perustuvaksi instituutioksi, avioliitoksi 
(nykyisin myös avoliitoksi) ja sen johdosta monin eri tavoin rakentuviksi per-
hemuodoiksi. Hän pitää erittäin tärkeänä perheen osuutta kulttuurin välittämi-
sessä uusille sukupolville, esimerkiksi äidinkielen oppimista kodissa ja tapojen 
ja moraalin sisäistämistä perheessä tarjoutuvien esikuvien avulla. Tätä perheen 
tehtävää kutsutaan myös primaarisosialisaatioksi – Primary Socialization (Ber-
ger & Luckmann 1995, 147-156). 

Perheneuvoston määritelmä sopii tässä tutkimuksessa perheen määritel-
mäksi. Reunan (1997, 21) määritelmä on moderni perheen määritelmä – yhtä 
lailla kuin klassinenkin, lukuun ottamatta lemmikkieläimiä – ja kattaa erilaiset 
perhemuodot. Reunan määritelmä tukee vuonna 1996 laadittua perheen määri-
telmää mielestäni sopivalla tavalla ja on niin muodoin käyttökelpoinen sen rin-
nalla. Hurmeen (1997, 21) ja Rauhalan (2005b, 82) määritelmät täydentävät edel-
lisiä tuoden mukanaan saman katon alla asumisen ja perheen kasvattavan mer-
kityksen. Tässä tutkimuksessa oletetaan yksilöiden asuvan saman katon alla 
vanhempiensa perheessä tai uusperheen jäsenenä ja oletetaan olevan tunnesuh-
teessa muihin ihmisiin. Siksi kaksi viimeksi mainittua määritelmää eivät sulje 
pois muita määritelmiä ja ne voidaan ottaa huomioon muiden määritelmien li-
säksi tässä tutkimuksessa. Nykyaikaisen perhekasvatusmateriaalin luomisessa 
tulee ottaa huomioon perhe laajassa merkityksessä ja voi vain kuvitella millai-
nen perhekäsitys on tulevaisuudessa. 

Tarkasteltaessa perhettä perhetilastojen valossa vuonna 2000 on todettu, 
että eniten on aviopareja, jotka elävät ensimmäisessä avioliitossaan (86 %). 
Aviopareista lapsiperheitä Suomessa on 67 % eli kaksi kolmasosaa. Avoperheis-
tä lapsiperheitä on 14 %. Yksinhuoltajaperheitä on 12 % ja uusperheitä eli sellai-
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sia, joissa on minun, sinun ja meidän lapsia, on niinkin vähän kuin 7 %. Avio-
eroja on vajaat 30 % eli vähemmän kuin saattaisi luulla tiedotusvälineitä seura-
tessaan (Esko 2000, 62-63). 

Ydinperheen määrittelyn kannalta tämänhetkinen tilanne, verrattuna sata 
vuotta sitten vallinneeseen, on vaikea. Monimutkaisuutta aiheuttavat avioerot, 
uudet avioliitot eron jälkeen ja yhteisasumiset (Allan & Crow 2001, 1-2). Perhe 
on erityinen sosiaalinen ryhmä ja jokainen uskoo tietävänsä mikä se on. Kuiten-
kaan kaikki yhdessä asuvat eivät ole perhe, vaikka niin luultaisiinkin; on ole-
massa lukuisia perherakenteita. Tähän sekavuutta aiheuttaa omalta osaltaan se, 
mikä on yhteinen talous. Se tarkoittaa, että kotityöt jaetaan, samoin menot ja 
nautitaan yhdessä useimmat ateriat (Allan & Crow 2001, 5). 

Yhden hengen talouksia on määrällisesti paljon. Se ei tarkoita perhetalout-
ta ellei yksinhuoltajalla ole huolettavia lapsia. Yhden hengen taloudessa eläväl-
lä on kuitenkin perhesiteitä, naisilla enemmän kuin miehillä (Wasoff ym. 2005, 
221; Chibucos ym. 2005, 8). 

Nykyaikaisiin perhemuotoihin luetaan vaihtoehtoperheet, samaa suku-
puolta olevien perheet (sateenkaariperheet), hajonneet perheet, sekaperheet, 
uusperheet, etäperheet, moniapilaiset perheet, maahanmuuttajaperheet, nimi-
tyksiä on lukuisia. Uusien perheryhmittymien syntyessä keksitään uusia ilmai-
suja (Scapini ym. 2006, 3; McKie 2005, 10). Mitä tarkoittaa läheissuhde tai rekis-
teröity parisuhde? 

Perheellä on historiansa, sillä on siteensä ja se synnyttää uusia siteitä. Sen 
jäsenet ovat vuorovaikutuksessa toistensa kanssa, siinä vallitsevat tunnesuhteet 
jäsentensä välillä, sillä on oma verkostonsa ja sen jäsenet pitävät huolta toisis-
taan. Perheenjäsenet voivat tukea toisiaan ja tavallisesti tämä ryhmä kestää pi-
tempään kuin muut. Myös kahden samaa sukupuolta olevan perhe voi antaa 
tukea jäsenilleen, jotkut sitoutuvat, toiset eivät, suhteet vaihtelevat, ystävistä 
tulee rakastajia, rakastajista ystäviä, nämäkin vielä vaihtuvat. On yhä epäsel-
vempää, kuka on yksilölle merkittävä ja kuinka ihmiset kokevat henkilökohtai-
set suhteensa (Roseneil 2005, 244; Allan 2005, 229). Kaikki tietävät mikä on per-
he, mutta perheen määritteleminen ei olekaan helppoa (Allan & Crow 2001, 1). 

 
 

3.2 Mitä on perhekasvatus? 
 
 
Kansalaistaidon tultua koulun oppiaineeksi vuonna 1967 siinä oli yhtenä sisäl-
töalueena perhekasvatus. Sen osana taas oli sukupuolikasvatusta. Vuosikymmen 
myöhemmin tästä alueesta alettiin käyttää nimitystä ihmissuhde- ja sukupuolikas-
vatus. Haluttiin osoittaa, että ihmissuhteet ja tunteet kuuluvat mukaan puhutta-
essa sukupuoliasioista. Seksuaalisuutta käsittelevässä kirjallisuudessa käytetään 
käsitteitä sekavasti. Usein sukupuolikasvatus ja seksuaalikasvatus tarkoittavat sa-
maa asiaa. Nummelin toteaa (1995, 11), että ”vaikka kaikki tietävät, mistä sek-
suaalisuudessa on kyse, seksuaalisuuden olemusta ja luonnetta koskeva kysy-
mys on kaikkea muuta kuin selvä”. 
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Tarkasteltaessa perhekasvatuksen sisältöä edellisten määritelmien perus-
teella on paikallaan lähteä Sukupuolikasvatustyöryhmän mietinnöstä. Siellä 
mainitaan tässä yhteydessä myös oman itsensä tunteminen, omien tunteidensa 
hyväksyminen ja niiden tiedostaminen sekä kyky osoittaa niitä toisille ja ottaa 
tunteet tärkeäksi lapsuuden kehitystekijäksi. Riittävät tiedot sukupuoliasioista 
ja luonteva lapsen kysymyksiin vastaaminen, samaistuskohteen löytäminen ja 
lasta kuuntelemaan valmiin aikuisen vastaukset ja näkemykset lasta kiinnosta-
viin asioihin auttavat lapsen kehittymistä. 

 
Lasten ja nuorten kanssa seksuaalisuudesta puhuttaessa on aina muistettava, että he 
eivät voi ymmärtää seksuaalisuutta samalla tavalla kuin aikuiset ennen kuin he ovat 
itse kokeneet kehossaan murrosiän seksuaaliset muutokset. 

 
Näin on todettu Sukupuolikasvatustyöryhmän mietinnössä (1979, 14). Aikuisen 
täytyy muokata informaatio lapsen käsityskyvyn mukaiseksi. Seksuaalisuus on 
osa ihmisen persoonallisuuden monimuotoisuutta eikä sitä voida tarkastella 
siitä erillisenä. 

Tästä voi tehdä sen johtopäätöksen, että peruskoulun ala-asteella perhe-
kasvatukseen kuuluu 

 
• oman itsensä tuntemuksen lisääminen, 
• omien tunteiden ilmaisun harjoittelu, 
• toisen tunteiden vastaanottamisen harjoittelu, 
• omien tunteiden säätelyn oppiminen, 
• läheisyyden ja lämmön elämysten kokeminen, 
• oikea tieto sukupuoliasioista ikään nähden, 
• aikuisen läheisyys ja lämpö, 
• kuunteleva aikuinen, 
• samaistumiskohteeksi sopivia aikuisia, 
• tietoa murrosiän muutoksista. 

 
Näiden lisäksi voi vielä mainita tunnekasvatuksen. Ihmissuhteiden ja tunteiden 
psykologian (sentimental education) puolesta kirjoittaessaan italiainen tutkija 
Porto (1997, 1) perustelee lapsen oikeutta tietoon ja siksi sukupuoliasioista pitää 
puhua jo peruskoulun ala-asteella. Hänen mielestään ne ovat olleet kouluope-
tuksessa kokonaan pimennossa ja nyt ne pitäisi ottaa esille varsinkin ympäristö- 
ja luonnonopissa ja historiassa. Ihmiskunta kärsii rakkauden puutteesta yleen-
sä, ei vain parisuhteessa, ja yksilöt alkavat vaipua tunnekylmyyteen, yksinäi-
syyteen. Lopuksi hän lausuu toivomuksen, että tulevaisuudessa seksuaalisuu-
desta tulee ”a full cultural activity”. 

Peruskoulun ala-asteen perhekasvatus on asia, joka tulee ottaa opetukses-
sa huomioon. Keskeisenä siinä tulee olla tunnekasvatuksen ja murrosiän lähes-
tyessä ihmiskehossa tapahtuvien muutosten. Tietoa ei tule antaa ennen kuin 
lapsi on kehityksessään siinä vaiheessa, että hän pystyy vastaanottamaan per-
hekasvatusta. Kasvattajan tulee olla valmis vastaamaan lapsen tekemiin kysy-
myksiin. Lapsi rakentaa kuitenkin itse vastauksen, ellei saa sitä muualta (Suku-
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puolikasvatustyöryhmän mietintö 1979, 14). Olennaista on kasvattajan ja kasva-
tettavan välinen lämmin suhde. 

Perheneuvosto on vuonna 1975 määritellyt perhekasvatuksen seuraavasti: 
 
Perhekasvatus on yksilön valmentamista emotionaalisella ja tiedon tasolla elämään 
perheyhteisön jäsenenä. 

 
Perhekasvatus on Hirsjärven mukaan käsitteenä vakiintumaton. Laajasti määri-
tellen sillä tarkoitetaan yksilön valmistamista ja jatkuvaa auttamista elämään 
perheyhteisön jäsenenä. Perhekasvatuksen kohteena voivat samanaikaisesti olla 
kaikki perheenjäsenet tai vain yksi näistä. Perhekasvatuksen käsitettä on joskus 
käytetty suppeassa merkityksessä tarkoittamaan yksinomaan seksuaalivalistus-
ta ja joissakin tapauksissa käsitettä on käytetty synonyymisesti jopa kotikasva-
tuksen käsitteen kanssa (Hirsjärvi 1983, 144). 

Peruskoulun opetussuunnitelman perusteet 1994 (1994, 33) määrittelee 
perhekasvatuksen tehtäväksi pyrkimyksen tukea lapsen ja nuoren kasvua ja 
kehitystä kohti aikuisuutta ja luoda pohjaa perhe-elämässä onnistumiselle. 

Perhekasvatus on siis opetussuunnitelmassa määritelty, mutta sille ei ole 
kuitenkaan varattu tunteja, ihmeteltiin perhekasvatusseminaarissa 1994 (Aho 
1995, 12; Pulkkinen 1995, 25). Perhekasvatuksen opetus on jätetty toteutettavak-
si aihekokonaisuuden opetuksena. 

Aktiivisin vaihe perhekasvatuksessa on ollut sotien jälkeinen aika 1940-
luvun loppupuolella. Silloin alkoi käsite perhekasvatus vakiintua. Silloin perhe-
kasvatukseen katsottiin kuuluvaksi (a) käytännöllinen perhekasvatus, (b) per-
hesosiaalinen kasvatus ja (c) sukupuolikasvatus. 

 
Käytännölliseen perhekasvatukseen sisältyi lastenhoito, kotitalous, käsityöt, tervey-
denhoito, kodin ekonomia eli rahavarain käytön ohjaus ja kodin sisustaminen. Per-
hesosiaaliseen kasvatukseen puolestaan kuului kaikki se kasvatus ja ohjaus, jonka 
avulla nuorille selvitetään perheen ja kodin yhteiskunnallinen merkitys ja selvitys 
niistä tukitoimenpiteistä, joilla yhteiskunta tukee perheen muodostumista ja tasoittaa 
perhekustannuksia. 

 
Sukupuolikasvatuksen avulla nuoriso ohjattiin ymmärtämään sukupuolisen kypsy-
misensä ruumiillisia ja sielullisia ilmiöitä ja niiden lainalaisuutta. Sukupuolielämän ja 
ihmisen sukupuolisuuden katsottiin edustavan koko perhekasvatuksen perusilmiötä 
ja taustaa, joten sukupuolikysymysten käsittelylle tuli antaa perhekasvatuksessa sille 
kuuluva arvo. (Eskola 1995, 5.) 

 
Seksuaalisuudesta keskusteleminen julkisuudessa alkoi puolestaan aktiivisesti 
1960-luvun puolivälissä ns. seksuaalisen vallankumouksen myötä. Sen aloittivat 
Suomessa muutamat nuoret lääkärit. Sen keskeisimmät ajatukset löytyvät Ilkka 
Taipaleen toimittamasta kirjasta Sukupuoleton Suomi (1966). Siinä on koulujen 
sukupuoliopetuksesta luku, jonka alaotsikko ei hyvää lupaa: Kollaasi olemat-
tomasta (1966, 32-51). Miettinen toteaa: 
 

Oppilailla on oikeus koulussa saada tietää, mitä heissä itsessään puberteettivuosina 
tapahtuu, etteivät tulevat muutokset ole pelottavia yllätyksiä. 
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Oppimateriaalit ja seminaarien opetus sukupuoliasioista on sen sijaan ilmaistu 
jyrkästi: 
 

Ehdottoman välttämätöntä tietenkin on oppikirjojen muuttuminen siten, että esim. 
ihmisen anatomiaa esiteltäessä ei tarvitse jättää sukupuolielimiä pois. Tietysti semi-
naarien opetusohjelman on myös muututtava asetusteitse. Nykyään henki monissa 
opettajaseminaareissa on sellainen, että oppilaat saavat olla tyytyväisiä, jollei ko. eli-
miä poisteta heiltä itseltäänkin (Miettinen 1966,40). Täällä leijuu vielä tyhjyys vetten 
päällä (Miettinen 1966, 44). 
 
Kolmekymmentä vuotta myöhemmin todetaan, että seksuaalivallankumous vapautti 
sivilisaatiomme monista seksiin liittyneistä naurettavuuksista ja jopa ihmisen mielen-
terveyttä uhanneista tabuista, mutta sovinnaisuuksien rikkomiselta ja muotojen ha-
jottamiselta ei kovinkaan usein ehditty kysyä, mihin ’luontoon’ tai ’vapauteen’ ve-
toava liikehdintä viime kädessä pyrki. (Kekäläinen, Jokivuori & Heikkilä 1995, 179.) 

 
Perhekasvatus-termi vastaa englannin kielistä ilmaisua Family Life Education 
(vrt. myös saksa: Familienerziehung). Sanat Family relationships ja Sex educati-
on esiintyvät myös, samoin seksuaalikasvatus Sex education -sanoista suomen-
nettuna vastaa sitä, mitä suomalainen opetussuunnitelma tarkoittaa sanalla 
perhekasvatus. Seksuaalikasvatuksen, sukupuolikasvatuksen, ihmissuhde- ja 
sukupuolikasvatuksen, millä käsitteellä asia nyt ilmaistaankin, tavoite on sek-
suaaliterveyden edistäminen (Reiss 1993, 125-136). Kontula ja Meriläinen (2007, 
142) sanovat saman asian näin: seksuaalikasvatuksen tavoitteissa sekaantuvat 
ihmiskäsitys, yhteiskunnalliset tai poliittiset arvot, ammatilliset lähtökohdat ja 
kasvatusta koskevat teoriat. 

Seksuaali- ja sukupuolikasvatuksen suhteen tässä tutkimuksessa noudatan 
Kontulan (1997, 12) ehdotusta niin, että yläkäsite on sukupuolikasvatus ja alakä-
sitteitä valistus, opetus ja neuvonta. Tätä perustelen sillä, että sukupuolikasvatus on 
alkuperäisempää suomen kieltä kuin seksuaalikasvatus, joka on yleistynyt kään-
nöslainana muista kielistä. Sukupuolikasvatukseen on luontevampaa yhdistää 
ihmissuhdekasvatuksen aineksia. 
 
 
3.3 Ihminen, tieto ja oppiminen koulun perhekasvatuksen  
 perustana 
 
 
3.3.1 Ihmiskäsitys 
 
Opetussuunnitelmien laatijat ovat aina sidoksissa ihmis- ja maailmankuvaan se-
kä vallitsevaan yhteiskuntaan. Opetussuunnitelma kuvastaa yhteiskunnan arvoja 
ja arvostuksia, jotka ovat sidoksissa maailmankuvaan (Seikkula-Leino 2007, 14). 
Se tarkoittaa käsitystä luonnosta, yhteiskunnasta ja ihmisestä itsestään. Ihmisku-
va on näin ollen osa maailmankuvaa. Maailmankuva voi muuttua ajan kuluessa 
(Kuusi ym. 1977, 25-27). Puhakka (1977, 50) täydentää, että siihen perustuvat yk-
silön tai yhteisön elämää ohjaavat arvot ja tavoitteet. Todetaan jopa, että syvälli-
simmällä tasolla maailmankuvan ja identiteetin tehtävänä on suojella ihmistä 
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kaaokselta (Ahlberg 1977, 251). Niiniluodon (1984, 86-87) mukaan maailmankuva 
ei yksinään riitä maailmankatsomukseksi. Ehyeen maailmankatsomukseen kuu-
luu muitakin aineksia kuten tietoteoria eli käsitys siitä, miten maailmaa koskevaa 
tietoa hankitaan ja perustellaan ja arvoteoria, johon kuuluvat käsitykset hyvästä 
ja pahasta, oikeasta ja väärästä, ihmisen tehtävästä maailmassa. 

Ihmiskäsitys viittaa siis siihen, millaiset arvot ja tavoitteet ihmiselle ovat 
muodostuneet siinä yhteiskunnassa ja ympäristössä, jossa hän on kasvanut ja ke-
hittynyt. Rauhalan (2005a, 93) mielestä ihmiskäsitys voidaan empiiristen ihmis-
tieteiden kannalta luonnehtia siten, että sillä tarkoitetaan kaikkea, mitä on jou-
duttu edellyttämään ihmisestä tutkimuskohteena tutkimushypoteesia asetettaes-
sa ja menetelmiä valittaessa ja edelleen ihmiskäsityksen analyysi pyrkii paljasta-
maan, mitä ihminen perustavasti on, ennen kuin empiirinen tutkimus on hypo-
teeseillaan ja kuvauksillaan sektoroinut hänet. Ihmiskäsitys siis viittaa siihen, mi-
tä ja millainen ihminen on ja mitä hän voi tehdä itsestään (Hirsjärvi 1982, 1). 

Tutkimuksen alussa tutkijalla on oltava tutkimuskohteestaan mielessään 
ihmiskäsitys eli sitoutuminen johonkin käsitykseen ihmisen olemassaolosta. 
Tutkija tarvitsee tutkimuksensa joka vaiheessa ihmiskäsityksen tapaista koko-
naishahmotelmaa ihmisestä voidakseen suunnistaa tulevaisuuden kehitykseen. 
Samalla tavalla voidaan nähdä opetussuunnitelman laatijan ja oppimateriaalin 
tekijän olevan sidoksissa johonkin ihmiskäsitykseen. Ihmiskäsitys siis hahmot-
taa ihmisen perusulottuvuuksia, ihmiskuva on sitä moninaisempi käsite (Rau-
hala 1985, 55). Humanistinen ihmiskäsitys käsittää ihmisen sivistyneeksi, koko-
naisesti asioihin suhtautuvaksi ja toista kunnioittavaksi olennoksi. Tämä näke-
mys sopii hyvin tämän tutkimuksen läpikulkevaksi taustaksi. 

Ihmiskuva on empiirisen tieteen tuottama tulos ihmisestä. Pedagoginen 
ihmiskuva tarkoittaa tieteen tuottamaa kuvaa oppivasta ihmisestä. Ihmiskäsitys 
ja ihmiskuva eivät ole vaihtoehtoisia, vaan ne ovat vastavuoroisessa suhteessa 
toisiinsa (Rauhala 1985, 55). Ihmiskäsityksiä Rauhala (1985, 58) tyypittelee jao-
tellen ne kolmeen, missä painottuvat lähtökohta ja suunta. Hän korostaa, että 
mikään ryhmätunnusmerkki ei sulje pois jonkin toisen tärkeämmäksi asettamia 
ja omaksumia ihmisen olemismuotoja tai tasoja. 

Rauhala jaottelee ihmiskäsitykset kolmeen ryhmään: 
 
1. Ihmistä ensisijaisesti psyykkisenä ja henkisenä olentona (avaruudellista 

kuvakieltä käyttäen ‘ylhäältä alaspäin’) tarkastelevat ihmiskäsitykset. 
2. Ihmistä ensisijaisesti evoluutiosta käsin, eräänä orgaanisen elämän pit-

källe kehittyneenä muotona (‘alhaalta ylöspäin’) tarkastelevat ihmiskä-
sitykset. 

3. Ihmistä ensisijaisesti suhteessa todellisuuteen eli maailman osana (‘ho-
risontaalitasossa’) tarkastelevat ihmiskäsitykset. 

 
Holistinen ihmiskäsitys näkee ihmisen kokonaisesti. Lehtovaara (1996, 89; ks. 
myös 1992, 135-137) selvittää tätä Rauhalaan (1983, 25; 1985, 56; 1995, 80 ja 
2005c, 32) perustuen: 
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tajunnallisuus eli järki, kehollisuus eli ruumis ja situationaalisuus eli kietoutuneisuus 
elämäntilanteisiin. 

 
Holistisen käsityksen mukaan nämä ihmisen kolme olemispuolta muodostavat 
saumattoman kokonaisuuden. Näistä ei yksikään ole toista hallitsevampi, jos ei 
ole yhtä, ei ole toistakaan. Se myös korostaa avoimuutta todellisuudelle olemi-
sen keskeisenä ulottuvuutena. Se ei tarjoa valmista muottia, vaan selkeän ym-
märryksen ihmisenä olemisen perusrakenteesta tässä maailmassa (Rauhala 
1983, 50; Lehtovaara 1996, 82). 

Tähän tutkimukseen soveltuvina ja Rauhalan termein ilmaistuina 
 
• ihmiskuvaan kuuluu kokonaisperäisen tieteen tuottama kuva ihmisen 

seksuaalisuudesta, 
• ihmiskäsitykseen kuuluvat lisäksi arvoväritteiset käsitykset ihmisen 

seksuaalisuudesta, 
• näiden lisäksi tämän tutkimuksen kannalta tärkeitä ovat pedagoginen 

ihmiskuva ja -käsitys. 
 
Holistiseen ihmiskäsitykseen perustuu situationaalinen oppimismalli. Situaatio 
on kaikkea, minkä kanssa ihminen joutuu suhteeseen eri elämäntilanteissa. Se 
on osa ihmistä. Situaation osatekijät ovat konkreettisia ja ideaalisia. Oppimisti-
lanteessa olevia konkreettisia osatekijöitä ovat toiset oppijat, fyysinen ympäris-
tö, sen värit, sisustusmateriaalit, taulut, oppikirjat, opetusvälineet ym. Ideaalisia 
osatekijöitä ovat arvot, normit, traditiot, oppimisilmapiirin laatu ym. Myötäop-
pijat ovat hyvin merkittäviä, koska he ovat tasavertaisia minälle ja voivat kom-
munikoida keskenään. Juuri suhteessa ikätovereihin tulevat erilaiset merkitys-
suhdetyypit ikäkaudelle olennaisella tavalla käyttöön (Rauhala 2005c, 189). Tie-
doilla ja mielikuvilla, joita syntyy, on suuri merkitys mahdollisuuksille toteut-
taa omaa seksuaalisuuttaan. Situationaalisuudella tarkoitetaan ihmisen kietou-
tuneisuutta tähän todellisuuteen oman elämäntilanteensa kautta: siis ihminen, 
minä kaikessa tässä. Rajana ei ole iho, vaan kaikki mikä on ympärillä (Lehto-
vaara 1996, 98-100). Oppimisessa situationaalisuus merkitsee sitä, että toinen 
ihminen ei voi koskaan ymmärtää toista ihmistä täydellisesti. Oppijoilla on eri-
laiset ymmärtämisyhteydet, jotka ovat kehittyneet primaarisosialisaatiossa 
(Lehtovaara 1996, 102). Olemassaolomme on kokemuksellisesti ohjautuvaa, 
käyttökelpoinen aines seuloutuu elämän myötä situationaalisen säätöpiirin si-
säisenä asiana. Lopulta hyvä olo ja huono olo ratkaisevat, onko tieto ollut yksi-
lön elämälle suosiollista (Rauhala 2005d, 129). 

Tämän tutkimuksen perustana olevaksi ihmiskäsitykseksi sopii hyvin kä-
sitys, joka tarkastelee ihmistä horisontaalitasossa eli ihmistä suhteessa todelli-
suuteen ja siinä kietoutuneena eri elämäntilanteisiin. Murrosikäinen painiskelee 
omien pelkojensa ja toiveittensa kanssa uuden olemisensa edessä, omat odotuk-
set ja unelmat odottavat täyttymystään, mutta niiden toteuttamisen rajallisuus 
tuo sisäisiä ristiriitoja. Kehollisuus eli oma ruumis lähettää omia viestejään, si-
tuationaalisuus mahdollistaa tai estää toiminnan ruumiin viestien suunnassa ja 
jossain tajunnallisuus eli järki tulee mukaan – tilanteet eivät ole helppoja. Kehit-
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teillä olevan oppimateriaalin avulla toivotaan saatavan nuorelle tällaisiin valin-
nan hetkiin ratkaisu- ja selviämiskeinoja ja voitavan näyttää vaihtoehtoja. 

 
3.3.2 Ihmisen tarpeet 
 
Allardtin rakentaman hyvinvointiteoreettisen viitekehyksen avulla voidaan laa-
jasti analysoida ihmisen hyvinvointiin liittyviä tarpeen tyydytyksen osa-alueita. 
Allardt (1976, 236) hahmottaa tarpeen kaksitahoisena käsitteenä. Ensiksikin pyr-
kiessään tyydyttämään tarpeitaan ihminen pyrkii tiettyihin tavoitteisiin ja toisek-
si tarvekäyttäytymistä tutkimalla näitä tavoitteita voidaan havaita ja todeta. Hä-
nen mukaansa ihmisen hyvinvointia on hänen tarpeidensa tyydyttyminen. 

Hyvinvointia määrittäviä perustarpeita on kahdenlaisia: Elintasoa (Ha-
ving) antavat aineelliset elämän perusresurssit, kuten asuminen, koulutus, työ 
ja terveys. Elämänlaadun ulottuvuuksia on kaksi: sosiaaliset suhteet (Loving) ja 
itsensä toteuttaminen (Being). Hyvinvointia luovina sosiaalisina suhteina Al-
lardt (1974, 236) katsoo olevan paikallisyhteisyyden, perheyhteisyyden ja ystä-
vyyssuhteiden. Elämänlaatuna itsensä toteuttaminen voi tyydyttää tarpeita ko-
ettuna arvonantona, oman osaamisen ja arvon tunteena, joskus jopa korvaamat-
tomuuden tunteena ja toiminnan antamana tyydytyksenä, esimerkiksi kiintoi-
sana harrastuksena. 

Tähän tutkimukseen soveltuvat nimenomaan terveys ja sen ylläpitäminen 
seksuaaliterveyden näkökulmasta sekä sosiaalisista suhteista ystävyyssuhteet, 
joiden kautta voi jo nuorena kokea arvonantoa ja jopa korvaamattomuuden 
tunteita. 

 
3.3.3 Tieto ja oppiminen sovellettuna koulun perhekasvatuksen  
 oppimateriaalin kehittämiseen 

 
Tieto on hyvin perusteltu tosi uskomus, sen tulee pyrkiä objektiivisuuteen (Nii-
niluoto 1996, 57-60). Tavallinen tiedon ilmaisuväline on luonnollinen kieli. Kie-
lellinen tieto, propositionaalinen tieto, ilmaistaan väitelauseina. Yleinen tieto 
muodostuu väitteistä, jotka koskevat yleisiä tosiseikkoja, säännönmukaisuuksia 
ja syysuhteita. Yksittäisiä asioita, tosiseikkoja ja tapahtumia koskevaa tietoa sa-
notaan singulaariseksi tiedoksi. Tilastollinen tieto tiivistää ilmiöt numeerisiksi 
taulukoiksi. Selitykset ovat taas tietoa siitä, miksi tai mistä syystä, mitä varten 
tietyt asiantilat vallitsevat tai sattuvat (Niiniluoto 1996, 51, 55). Taitoa voidaan 
pitää tiedon esiasteena. Taitotieto on tiedon erikoinen laji, joka ilmaisee keino-
jen ja tavoitteiden suhteita koskevaa välineellistä tietoa (esim. jos haluat välttää 
sukupuolitauteja, käytä kondomia). Tiedon ja kokemuksen kerääntyessä kasvaa 
myös ymmärrys. Voidaan ajatella, että tiedon tulkinta johtaa ymmärrykseen 
(Niiniluoto 1996, 55). Niiniluoto on ilmaissut asian myös näin: älyn avulla ta-
pahtuva tietäminen on ymmärrystä (Niiniluoto 1996, 14-15). 

Ymmärryksen synnyn Rauhala (2005c, 35) selittää noemojen, mielien kaut-
ta. Mieliä on paljon ja ne suhtautuvat toisiinsa sisäisen merkittävyyden sitomi-
na. Kun mieli asettuu suhteeseen jonkin objektin, asian tai ilmiön kanssa, siten 
että ymmärrämme tuon objektin, asian tai ilmiön kyseisen mielen avulla joksi-
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kin, syntyy merkityssuhde. Tämän avulla ihminen asettuu suhteeseen situaati-
oonsa. On olemassa myös piilevää tietoa, hiljaista tietoa (tacit knowledge). Sitä 
on vaikea määritellä. Perinteisesti sillä tarkoitetaan kaikkea sitä tietoa, jota ei 
voida kuvata verbaalisesti (Koivunen 1997, 78; Niiniluoto 1996, 51). Myöskään 
ilme- ja elekielessä ei käytetä sanoja (Rauhala 2005b, 72). Tämän tiedon integ-
roiminen osaksi omaa hiljaisen tiedon järjestelmää riippuu persoonallisista ky-
vyistä. Tarvitaan jonkinlaista metatietoa, jonka avulla tieto hiljaisesta tiedosta 
jäsentyy (Koivunen 1997, 83). Metakognitiivinen tieto on yksilön omiin kogni-
tiivisiin toimintoihin kohdistuva tieto (Tynjälä 2007, 11). Toimintatieto on sel-
laista, missä ajattelu ja toiminta kulkevat yhdessä. Se on rutiiniohjautuvaa tietoa 
(Moilanen 1999b, 90). 

Hiljainen tieto on formuloimatonta tietoa. Se vaikuttaa koko ajan ihmisessä, 
vaikka sitä ei voida ilmaista tai muotoilla. Se on kaiken tietämisen perusta. Hil-
jaista tietoa ei voida arvioida kriittisesti. Hiljainen tieto auttaa käsittelemään eks-
plisiittistä tietoa, fokusoitua tietoa. Se, mikä milloinkin toimii hiljaisena tietona, 
vaihtelee tilanteen mukaan (Koivunen 1997, 80). Polanyin (1962, 71-77, 95-100) 
mukaan hiljaista tietoa ei voi ainakaan tyhjentävästi käsitteellistää. Tietäminen ja 
tieto ovat myös intuitiivista ja sanatonta. Mitä tarkoittaa intuitio suhteutettuna 
hiljaiseen tietoon? Hiljainen tieto ja intuitio ovat läheisiä käsitteitä. Intuitio laajasti 
käsitettynä on yksilölle äkillisesti herännyt sisäinen tietoisuus tai ymmärrys jos-
takin asiasta (Kakkonen 2006, 40). Intuitio katsotaan ymmärtämiseksi ilman ra-
tionaalisia perusteita. Intuitiivinen ajattelu on ominaista erityisesti pitkän työko-
kemuksen omaaville työntekijöille (Benner & Tanner 1987, 23). 

Hiljaisuudesta Koivunen (1997, 12) sanoo, että hiljaisuus välittää myös 
viestejä ja merkityksiä. Tämä on huomion arvoinen asia sukupuolikasvatukses-
sa. Hiljaisuus on olotila tai tunnelma, ei pelkästään äänien puutetta. Hiljaisuutta 
sisäisenä tilana ei voi määritellä. 

Suuren osan seksuaalisuudestaan lapsi oppii välillisesti, havainnoimalla 
ympäristöään, ei sanallisessa opetuksessa (Aigner & Centervall 1994, 10). Lap-
selle pitäisi järjestää tai hänelle pitäisi suoda tilaisuuksia olla yksin ja pohtia nä-
kemäänsä ja havaitsemaansa, oppia olemaan ja ajattelemaan (Koivunen 1997, 
97). Sen oppiminen on jäänyt vähemmälle kouluopetuksessa. Ajattelemaan op-
pii vain ajattelemalla (Moilanen 1999a, 96-98). 

Tietoa sukupuoliasioista on Allenin (2001, 109-122) mukaan kahta lajia: lu-
ettua ja kokemuksellista. Muualta kuin omista kokemuksista tietoa tulee kou-
lussa, sitä löytyy kirjoista, televisiosta ja lehdistä. Tällaista tietoa on esimerkiksi 
se, miten suojautua seksuaalisen aktiivisuuden ei-toivotuilta seurauksilta. 
Omista kokemuksista saatu tieto keskittyy henkilökohtaiseen tutkisteluun tun-
temuksista seksuaalisesta aktiivisuudesta ja sitoutumisesta siihen. Tämä tieto 
on sitä, mitä yritetään saada ystävien kanssa keskustelemalla selville. Se ei tule 
esille kouluopetuksessa. Kokemuksellinen tieto, toimintatieto, on sellaista tie-
toa, jonka alkuperästä toimija ei ole tietoinen eikä siitä kuinka sen on oppinut 
tai ei pysty suoralta kädeltä kuvaamaan tätä tietoaan (Moilanen 1999b, 90). 

Sukupuolikäyttäytymisen eettisten puolien tutkiskelu kuuluu viimeisim-
män opetussuunnitelman mukaan terveystiedon yhteyteen. Omista kokemuk-
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sista puhuminen ikätovereiden kanssa voi tuoda monta pulmallista asiaa esille. 
Yksityisyyden suojan rikkoutuminen on tällainen asia, ts. mitä saa puhua kave-
reille ja mitä ei (Räikkä 2007, 56). Puheet voivat olla yksilölle syvästi loukkaavia, 
ellei hän ole antanut lupaa kertoa. Yksityisyyden häirinnän rajat ovat erilaiset 
eri ihmisille. Tämä liittyy kulttuuriin, jossa ihminen elää. Kulttuuri on yhteistä 
ja jaettavissa. Myös sukupuolikulttuurisen omaksumisen osuus ja nauttimisen 
intensiteetti ovat aina myös ainutkertaisia ja -laatuisia (Rauhala 2005b, 66). Lue-
tun, koetun ja puhutun perusteella kehittyy ryhmän oma kulttuuri myös seksu-
aalikäyttäytymisessä: yhteinen kieli, hienotunteisuus ja hyvän käytöksen edel-
lytykset, käsitys siitä mikä on reilua ja mikä ei, yhteiset arvot, toimintaa ohjaava 
perusfilosofia, ts. kaikki mikä saa ryhmän hyväksynnän jäsenelleen. ”Meidän 
ryhmä” merkitsee nuorille, että heillä on oma tunnelmansa tai ilmapiirinsä vuo-
rovaikutuksessa toistensa kanssa (Schein 1987, 23-24). Kulttuuri on opittua, ei 
perittyä. Se on peräisin sosiaalisesta ympäristöstä. Kulttuuri on kollektiivista, 
koska se on ainakin osittain yhteistä ihmisille, jotka ovat eläneet tai elävät sa-
massa sosiaalisessa ympäristössä ja siinä sen oppineet. Se on mielen ohjelmoin-
tia (Hofstede 1993, 21). 

Tämän tutkimuksen ja kehittämistyön tarkoitus on antaa oppijalle mah-
dollisuuksia kehittää ymmärrystään ja auttaa ajattelemaan omassa ruumiissaan 
tapahtuvia muutoksia, ts. antaa tietoja ja keinoja, jotka vievät perille aikuisen 
maailmaan. Tämän tiedon tarkoitus on myös poistaa luuloja ja estää erheitä, 
auttaa etsimään vastauksia lisätietoa hankkimalla. Tieto on opittava karsimaan 
tiedon tulvasta (Voutilainen ym. 1989, 13-14, 22). Tiedon tulva on varsinkin su-
kupuoliasioissa kirjoitettuna, puhuttuna ja filmattuna runsas. Siitä on koulu-
opetuksessa osattava löytää olennainen, kutakin ikäkautta kiinnostava ja kulle-
kin ajankohtainen aines. 

Kasvatustieteen konferenssi Mikä on hyvä oppiminen, Genevessä vuon-
na 1993, on kirjannut hyvän oppimisen. Hyvä oppiminen on 

 
• konstruktiivista 
• kumulatiivista 
• itseohjautuvaa 
• tavoitteista 
• oppilaan elämäntilanteesta lähtevää 
• yhteistoiminnallista. 

 
Opettaja tukee oppijaa oppimisessa auttaen tätä valitsemaan opittavasta asiasta 
omaan viitekehykseensä sopivaa. Myös opettaja on tiedon konstruoija, hän 
ymmärtää asiat omista lähtökohdistaan käsin ja näihin perustuen valitsee op-
pimateriaalin ja tekstit, joita hän käyttää lähteinään (Lehtovaara 1996, 87). Kon-
struktiivinen oppiminen syntyy siitä vastavuoroisuudesta, joka kehittyy opetta-
jan ja oppijoiden välille. Oppilaille voi antaa selkeän aihekuvauksen, tarjota 
heille ohjausta, antaa selkeitä tehtäviä, mahdollisuuksia valita. Siis Elävän ope-
tussuunnitelman oppimisjärjestys voi näin toteutua (kuvio 4). Uusi tieto jäsen-
tyy aiempien tietorakenteiden osaksi oppijan itsensä rakentaessa muutosta. 
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Opetussuunnitelman mukaan oppiminen tapahtuu tässä järjestyksessä: 

 
 
KUVIO 4  Elävän opetussuunnitelman oppimisjärjestys (Hunter & Sheirer 1992, 83) 
 
Tätä mallia seuraten oppimisesta tulee myös kumulatiivista eli uudet tiedot ja 
taidot sekä asenteet pohjautuvat aiempiin ja täydentävät aikaisemmin opittua. 

Oppiminen on itseohjautuvaa silloin kun se lähtee oppijasta itsestään ja 
ohjautuu pakottamatta tiettyyn kaavaan tai lopputulokseen. Oppimisen tulee 
tapahtua oikeassa kontekstissa oppijaa tukien, oikeassa kohdassa (scaffolding) 
aluksi enemmän ja taitojen karttuessa vähemmän. Tämä harjaannuttaa itsenäi-
seen oppimiseen (Snowman & Biehler 2000, 296). 

Opetukselle asetetut tavoitteet ohjaavat oppimista. Ne motivoivat oppimis-
ta antaessaan suunnan, johon pitäisi pyrkiä. Tavoitteet on kirjattu opetussuunni-
telmaan, ja kun ne tästä vielä tavoitteistetaan selkeästi, opettaja ja oppilaat tietä-
vät mihin pyritään ja ohjaaja pystyy arvioimaan tavoitteiden saavuttamista. 

Hyvä oppiminen lähtee oppilaan elämäntilanteesta, siitä tulee silloin 
omakohtaista. Ilmaisulla tässä ja nyt tarkoittavat Berger ja Luckmann (1995, 32) 
samaa situationaalisuuden kanssa, vaikka he eivät juuri sanaa situationaalisuus 
käytäkään. Jokapäiväinen elämismaailma rakentuu läheisyyden ja etäisyyden 
eri asteista, huomio on arkitodellisuudessa tässä ja nyt. Se on tietoinen reaalisi-
sältö, siitä lähtevä oppiminen on mielekästä oppimista. Elämäntilanteesta läh-
tevään eli situationaaliseen oppimiseen sisältyy myös ajallisuus. Sitä, mikä on 
tässä ja nyt, jäsentää menneisyys ja myös tulevaisuus on siinä mukana. Ihminen 
kantaa mukanaan omaa historiaansa (Lehtovaara 1996, 91). 

Ihminen haluaa oppia yksin ja yhdessä. Yhteistoiminnallinen oppiminen 
mahdollistaa tämän. Yhteistoiminnallisessa muodossa työnjako on yhteinen, 

1) Valitsee 
oppimisalueen 

2) Tarjoaa yhteisiä
peruskokemuksia 

4) Tukee päättövaiheen  
työskentelyä 

3) Antaa lisää
aineksia 

Hankkii kokemuksia 
Tekee havaintoja   

Laatii muistiinpanoja  
Esittää ja ilmaisee 

Kyselee  
Analysoi  

Laatii hypoteeseja 

Opettaja: 

Lapsi toimii:
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vastuu on jokaisella yhteistoimintaan osallistuvalla omasta ja toisten oppimises-
ta. Oppija kartuttaa tiedollis-taidollisten tulosten lisäksi sosiaalista pääomaansa. 
Yhteistoiminnallisessa työskentelyssä oppija oppii arvioimaan sekä työskente-
lyään että oppimistuloksiaan. Oppimistulokset kohentuvat ja oppimisen edis-
tyminen motivoi oppijaa. 

Hyvän oppimisen edellytysten täyttyessä oppija kehittyy itsenäiseksi, op-
pi ajattelemaan itsenäisesti. Itsenäistyminen on kehityspsykologisesti sarja ta-
pahtumia, jolloin kehittyvä lapsi tai nuori oppii kontekstissa muiden kanssa to-
teuttamaan itseään, vapautumaan turhista sidonnaisuuksista ja oppii kuulu-
maan muihinkin ryhmiin kuin vanhempiensa kodin muodostamaan ryhmään 
(Koppinen 1988, 15-16). Itsenäisyys on omaksi itseksi kasvamista, itsemäärää-
misoikeudestaan kiinnipitävää ja vaikutteista vapaata. 

Kehitetyssä oppimateriaalissa ovat tällaisia harjoituksia esimerkiksi seu-
raavat: 

 
Oppimateriaali Sivu Aihe 
Tutkin ja pohdin 43 Minä ihminen (Millainen minä olen, mitä 

teen, mitä haluan.) 
Kyllä vai ei 43 Jämäkkyys (Minä olen minä, minulle ei 

saa tehdä sitä mitä en halua, osaan sanoa 
ei ja pitää puoleni.) 

 
Edellisten tehtävien tarkoituksena on parantaa itseymmärrystä. 
 
Näihin tehtäviin liittyy myös ajattelun kehittäminen, ajattelun itsenäistäminen. 
Ajattelua tapahtuu koko ajan itsestäänkin. Se jäsentää todellisuuttamme, antaa 
aihetta uusille ajatuksille. Se on erilaista eri ikäkausina. Ihminen liittyy maail-
maan eri tavalla nuorena kuin vanhana, mitä ja miten hän todellisuuden käsit-
tää eri ikäisenä (situationaalisuus). Ajattelun tehtävänä pidetään yleensä ym-
märtämistä (Turunen 1985, 35-36). 

Sukupuolikasvatuksen oppimateriaalin sisältöjen valintaan sopii Cacciato-
ren (2000, 263) malli. Hän on lastenpsykiatrina osannut valita asiat oikeaan ai-
kaan kehityksen kannalta esitettäviksi. Mallissa ovat situationaalisen ja holisti-
sen ihmiskäsityksen ajatukset ikäkauteen sopivasti ja käyttökelpoisesti ilmais-
tuina. Kasvuikäinen elää tässä ja nyt, kietoutuneena omaan elämäntilanteeseen-
sa, häneen vaikuttavat konkreettiset ja ideaaliset osatekijät ja hän hakee toveri-
piiristään niitä, joilla on samat ymmärtämisyhteydet. Hän tarvitsee jäsentynyttä 
ja prosessuaalista tietoa, tilannetietoa, tulos- ja seurantatietoa ja taitoja tiedon 
arvioimiseksi. 
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Milloin Mikä kiinnostaa? Mitä opetetaan? Lapsen kehitys 
Ennen 

kouluikää 
0-6 v 

Tytön ja pojan rakenteelliset erot:
• pimppi ja vauvan koti, 

pippeli ja siemenpussit 
Tytön ja pojan arvo miehenä ja 

naisena: 
• äiti siivoaa ja isi on  

töissä? 
Isyys, äitiys ja mistä lapset 

tulevat: 
• munasolu, siittiö,  

rakastelu, 
synnytys 

Tytön ja pojan rakenteelliset erot:
• erektio, koskettelu,  

kuukautiset 
-sanasto 

Oman kehon haltuunotto 

Intimiteetti, sanat 
 
 

Rooliodotukset, 
perheen merkitys 

Tunteet, arvot, 
läheisyys 

 
 
 
 
 
 

Hyväksyttävyys, 
oikeudet 

Kehoon ja ympä-
ristöön tutustu-

minen 
Arvorakenteiden 
ja seksuaalisuu-
den mallin muo-

dostuminen 

Ala-aste 
7-9 v 

Anatomia, lisääntyminen 
Seksuaalisuuteen liittyvät termit 

Itsemääräämisoikeus, 
koskemattomuus 

Tiedot ja asenteet 
Seksuaalisuuteen liit-

tyvä sanasto 
Fyysisen kehityksen 

kulku 

Tiedonhaku 
Perheestä ulos-
päin suuntautu-

minen 

10-12 v Murrosiän kehityksen alkaminen
Ihastuminen, seurustelun 

alkaminen 
Tyttöjen ja poikien erot 

Itsetyydytys, seksuaaliset tarpeet

Aikataulut, normaali-
us, kontaktin ottami-
nen, roolit, tarpeet, 
mielikuvat, ehkäisy 

Murrosikä alkaa 
Itsensä ymmärtä-
minen mahdolli-

seksi kumppanik-
si ikätoverille 

 
KUVIO 5  Missä järjestyksessä asiat kiinnostavat (Cacciatore 2000, 263) 
 
Tämä kehityspsykologinen jaottelu ei ollut vielä ilmestynyt oppimateriaalin ke-
hittämisen aikana. Sisällön valintaan vaikuttivat ne asiat, jotka ilmenivät ope-
tussuunnitelmasta. 

Ajattelua ja oppimista kehittäviä tehtäviä kehitellyissä kirjoissa ovat esi-
merkiksi seuraavat: 

 
Oppimateriaali Sivu Aihe 
Tutkin ja pohdin 24 Miten käytän päiväni 
Kyllä vai ei 45-46 Opi tuntemaan itsesi 

50 Tehtävänä näytelmä seksuaalisuudesta 
 
Ajattelun ja ymmärtämisen kehittyminen on edellytys oppimiselle. Edellä mai-
nittujen tehtävien katsotaan kehittävän nimenomaan luovaa ja kriittistä ajatte-
lua. Opitaan perustelemaan omia ehdotuksia ja huomaamaan, että samat perus-
telut eivät ole välttämättä päteviä erilaisissa tilanteissa (Moilanen 1999a, 96-98). 
Asenteet ja arvot vaikuttavat myös. Ne voivat olla ristiriitaisia ja jäsentymättö-
miä. Helve (1994, 166) on todennut tutkimuksessaan nuorista, että 
 

jossakin asiassa hän saattaa olla humanistinen, toisessa individualistinen ja jossakin 
taas traditionalistinen. Useimmat arvot eivät ole ankkuroituneet mihinkään poliitti-
seen, uskonnolliseen tai muuhun ideologiaan. 
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Jokaisen on itse löydettävä avoimuutensa rajat. Oppimateriaalissa sopivia har-
joituksia ovat seuraavat: 
 
Oppimateriaali Sivu Aihe 
Tutkin ja pohdin 26 Millainen minä olen 

28 Pitävätkö nämä väittämät paikkansa 
29-30 Minä tunnen 

Kyllä vai ei  19 Olenko OK 
23-25 Tunneviestintä 
49-51 Seksuaalisuus 

 
Tutkiessaan millainen olen ja missä viihdyn, tarkastellessaan itseään ja arvioin-
tiaan, oppilas huomaa, että kaikki eivät ole samanlaisia. Väittämät seuraavassa 
tehtävässä auttavat näkemään sukupuolistereotypioita ympäristössä ja arvioi-
maan niitä. Tästä pitää keskustella. Tutkija näkee uhkakuvana stereotyyppisten 
sukupuoliroolien vahvistumisen, josta kuitenkin pitäisi päästä (Vuorikoski 
2005, 49). Harjoitus Minä tunnen selventää omaa tunnemaailmaa ja toivottavasti 
auttaa sitäkin kautta parempaan itsetuntemukseen. 

Yläasteen kirjassa tehtävä Olenko OK paneutuu edelleen stereotypioihin ja 
malleihin, joista keskustellen selkeytetään omia arvoja. Tunneviestintä-tehtävä 
testaa kunkin rajoja siinä, mitä haluaa kertoa itsestään, mitä ajatuksia haluaa 
jakaa muiden kanssa ja kykyä kuunnella toista. Seksuaalisuus-tehtävän tarkoi-
tuksena on herättää avointa keskustelua asioista samanikäisten kesken. 

Opetussuunnitelma heijastaa yhteiskunnan arvoja ja arvostuksia. Opetus-
suunnitelmasta niiden pitäisi siirtyä opetukseen ja oppimiseen. Arvot ja asen-
teet kehittyvät ja vahvistuvat nuoruudessa oppimisen ja itsenäistymisen myötä 
vuorovaikutuksessa samanikäisten kanssa. Näin kasvava oppii tunnistamaan 
eettisiä ilmiöitä, tekemään jokapäiväisiä valintoja ja suhtautumaan erilaisiin 
ihmisiin kun tehdään asioita yhdessä, ja on yhteisiä päämääriä. Kaikki oppijat 
ovat tasaveroisia oppimiskumppaneita, ja sitoutuvat ryhmän päätöksiin ja vel-
voitteisiin (Kohonen & Leppilampi 1994, 67; Kilpiä 1999, 53-55; Moilanen 1999a, 
106-107; Rauhala 2005c, 190). Ryhmä on myös välttämätön nuoren identiteetin 
rakentumisessa (Aalberg-Siimes 2007, 72). 

Tähän sopivia tehtäviä kehittämissäni kirjoissa ovat seuraavat: 
 

Oppimateriaali Sivu Aihe 
Tutkin ja pohdin 17 Minä kasvan 

33 Lasten elämää muualla 
36 Kylvän, kasvatan, korjaan 
39 Tutkin eläimiä 

Kyllä vai ei  95 Kumppani on samaa sukupuolta 
98-100 Arvojen puntarointia 

 
Arvojen puntarointia -tehtävä antaa aiheita väittelylle asioista yleensä leimaamat-
ta ketään väittelijää erityisesti. Oppilaan kriittisen ajattelun kehittäminen on 
tärkeää (Daniel ym. 2005, 337; Lipman 1996, 11). Moilanen (1999a, 97) tähdentää 
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samaa ja vielä syventää ajattelun kenttää Lipmaniin tukeutuen. Kriittisen ajatte-
lun avulla koetellaan ajatusten pätevyyttä, luovan ajattelun avulla voidaan ke-
hitellä uutta ajatusten maailmaa. Välittävän ajattelun avulla opitaan tarkastele-
maan asioita toisen ihmisen näkökulmasta. 

Perinteiset arvojärjestelmiä ohjaavat voimat ovat kuitenkin Ziehen (1991, 
19) mukaan häiriintyneet. Arvot ovat maallistuneet, samoin ihmisen psyyke. 
Entinen varma, turvallinen, perinteeseen sitoutunut merkitsi myös ahtautta, 
supistunutta sosiaalista ilmapiiriä. Se ulottui myös seksuaalisuuteen, jota kos-
kevia arvoja oli vaikea pukea edes sanoiksi tässä ilmapiirissä. Nykyinen va-
paampi suuntaus on parempi, yksilölle vapauttavampi. 

Avoin keskustelu samanikäisten kanssa on todettu sukupuoliasioissakin 
parhaaksi opetusmenetelmäksi (Rauhala 2005c, 190; Moilanen 1999a, 106-107). 
Silloin eivät kasvattajan eli edellisen sukupolven asenteet pääse sekoittamaan 
(häiritsemään) liikaa. Avoimuuden vaatimus voi kuitenkin olla myös ansa Zie-
hen (1991, 41) mukaan. Kun vaaditaan avoimuutta, kukapa uskaltaisi kieltäytyä 
siitä. Avoimuus voi jopa osoittautua väkivallaksi, aggressiivisuudeksi: se on 
hienovaraisin sosiaalisen kontrollin muoto, mitä ajatella saattaa. Kun nuoret 
keskustelevat ja kyselevät avoimesti, he voivat myös saada vastauksia, jotka 
vaientavat heidät ikuisesti. 

Loppujen lopuksi oppilaalle tulisi kehittyä toimintapätevyyttä (Käpylä 
2006, 73). Tällä tarkoitetaan, että toimintapätevällä ihmisellä on kyky ja halu 
toimia, kyky etsiä ja valita tietoa, kyky ymmärtää ja tulkita informaatiota, kyky 
keksiä ja kehittää toimintavaihtoehtoja tietoisista kriteereistä valintojen tekemi-
seen. Oppilaan toiminnalle on tärkeää, että hän ottaa asian omakseen, sitoutuu 
siihen (Bruun Jensen 2004, 408; Bruun Jensen & Schnack 2006). 

Tietoa toiminnaksi saattavia tehtäviä kehitellyssä oppimateriaalissa ovat 
seuraavat: 

 
Oppimateriaali Sivu Aihe 
Tutkin ja pohdin 41 Eläinnäyttely 
Kyllä vai ei  50 Tehkää näytelmä 
 
Oman ajattelun ja kokemisen kautta saatu tieto säilyy paremmin muistissa ja on 
käyttökelpoisempaa kuin toisen aloitteesta tai kokemuksesta saatu tieto. 

Eläinnäyttelyn järjestäminen ala-asteella kehittää oppilaissa eettistä kompe-
tenssia. On yhteiset tavoitteet ja harjaannutaan keskustelemaan keskenään, te-
kemään valintoja ja ratkaisuja. Opitaan myös perustelemaan ratkaisuja, erotta-
maan olennainen epäolennaisesta ja kehitytään kriittisessä ajattelussa (Kilpiä 
1999, 54-55; Moilanen 1999a, 96-98). 

Yhteisen näytelmän tekeminen yläasteella kehittää osaltaan myös eettistä 
kompetenssia, mutta se kehittää ennen kaikkea dialogin taitoja. Samalla kun 
tehdään yhdessä näytelmää yhteisistä asioista, kasvamisesta aikuiseksi, luokka 
on pieni tutkiva yhteisö kehitellessään käsikirjoitusta, harjoitellessaan kohtauk-
sia, miettiessään puvustusta ja lavastusta eli tehdessään ratkaisuja (Moilanen 
1999a, 106-107). Näin harjaannutaan työskentelemään yhdessä ja keskustele-
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maan keskenään. Rauhalan (2005c, 189-190) mukaan oppilaan kommunikointi 
tovereidensa, tasavertaistensa kanssa auttaa oppilasta löytämään erilaisia mer-
kityssuhteita ikäkaudelle relevantilla tavalla. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 LAPSEN SUKUPUOLINEN KYPSYMINEN 
 
 
Tutkimuksessa ovat mukana lapsen seksuaalisen kehittymisen vaiheet varhais-
lapsuudesta alkaen. Silloinhan rakentuvat edellytykset seuraaville kehitysvai-
heille. Oppimateriaalin ensimmäinen osa on tarkoitettu koulunsa aloittaville. 
On kuitenkin nähty tarpeelliseksi ottaa mukaan tutkimukseen aikaisempi, ko-
konaisuudelle tärkeä aika. 

Lapsen seksuaalisuus kypsyy nykyisen tietämyksen mukaan hänen fyysi-
sen ja sosiaalisen kasvunsa myötä (Erikson 1994, 93). Kehitysvaiheet etenevät 
diagonaalisesti riippuen toinen toisistaan. Ne etenevät kriisivaiheen kautta toi-
sesta toiseen. Kriisillä tässä tarkoitetaan a turning point, käännekohtaa (ei siis 
katastrofia), voiman ja sopeutumisen lähdettä. Tässä kehityksessään lapsi kas-
vattaa vanhempiaan sekä yksilöinä että ryhmänä (Erikson 1994, 96; Aalberg & 
Siimes 2007, 96). 

Nuoruus on psykososiaalisen muutoksen aikaa (Levine & Havighurst 
1989, 181). Siinä on jännitettä nuoren itsetunnon ja olemassaolevan sosiaalisen 
järjestyksen välillä. Se kestää 5-15 vuotta ja johtaa aikuisuuteen. Collinsin ja 
Steinbergin mukaan nuoruuden kypsyminen tarkoittaa biologista, kognitiivista 
ja sosiaalista kypsymistä. Biologinen kypsyminen sisältää myös seksuaalisen 
aktiivisuuden kehittymisen hormonien ohjaamana. Kognitiivisella kypsymisellä 
he tarkoittavat päättelykyvyn kehittymistä, tiedon käsittelyä yleensä ja paneu-
tumista tai asiantuntijuutta jostakin aiheesta. Sosiaalinen muutos tuo oikeuksia, 
jopa etuoikeuksia, mutta myös vastuuta. Nuori pääsee äänestämään, saa ajokor-
tin, menee ansiotyöhön, päättää terveyttään koskevista asioista, saa oikeuden 
ostaa nautintoaineita kuten tupakkaa ja alkoholia. Varsinkin ajokortin saaminen 
vähentää vanhempien kontrollia. Vapaus voi johtaa myös nuoren tekemään ris-
kejä sisältäviä päätöksiä (Collins & Steinberg 2006, 1005-1010). Suunnilleen sa-
maa vakuuttavat muutkin tutkimukset: biologiset muutokset ovat universaaleja 
muutoksia. Niiden ajoittuminen ja sosiaalinen merkitys vaihtelevat aikakaudes-
ta ja kulttuurista toiseen. Tämä kehitys tapahtuu biologisen, emotionaalisen ja 
sosiaalisen muutoksen kautta vastaten aikuiseksi tulemisen kulttuurisiin odo-
tuksiin (Susman & Rogol 2004, 15-16). 
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Lapsen kehityksessä Erikssonin (1962, 257) mukaan ensimmäinen vaihe on 
perusluottamus, äitisuhteen laatu. Sen vastakohta on epäluottamus. Toisessa 
vaiheessa itsenäisyyden vastakohtana on häpeä (on näkyvissä eikä ole valmis 
siihen) ja epäilys, seuraava on aloitteellisuus vastakohtana tunne syyllisyydestä, 
seuraava ahkeruus vastakohtana alemmuuden tunne, identiteetti vastakohtana 
roolien hajaantuminen, läheisyys vastakohtana eristyneisyys, generatiivisuus 
(halu synnyttää ja ohjata seuraavaa sukupolvea) vastakohtana lamaantuminen, 
minän eheys vastakohtana epätoivo (Erikson 1962, 257). Identiteettiprosessi on 
haastava parhaissakin olosuhteissa. Jos neljän ensimmäisen vaiheen aikana on 
kehitysongelmia, ne voivat johtaa luottamuspulaan, häpeämiseen ja epäilyyn, 
syyllisyyden, turhuuden ja huonommuuden tunteisiin. Olo on turvaton ja epä-
toivoinen. Tilanne voi johtaa myöhemmin identiteettikriisiin. Identiteetti vaihte-
lee kulttuurista toiseen ja ihmisestä toiseen. Se on kuin teoria itsestä, yritys teh-
dä selkoa itsestään (Moshman 2005, 81-92). 

Lapsen sukupuolisen kehityksen vaiheista Miller (1996, 129-137) ja Freud 
(1981, 272-274, 284) esittelevät jaottelun, joka perustuu siihen, mikä ruumiin 
alue jännittyy seksuaalisesti ja laukeaa saadessaan tyydytyksen. Tämä alue hal-
litsee kutakin psykoseksuaalista vaihetta. Sen voimakkuus vaihtelee yksilöstä 
toiseen, samoin kunkin vaiheen pituus. Nämä vaiheet ovat seuraavat: 

 
1. Oraalinen vaihe, joka kestää syntymästä yhden vuoden ikään. Huulet, 

kieli ja suun limakalvot ovat tällöin herkät alueet. Jos kiintymys tähän 
jää vallitsevaksi, ihmisestä kehittyy passiivinen. Hän odottaa muiden 
tekevän kaiken puolestaan ja jopa ajattelevankin hänen puolestaan. 
 

2. Anaalinen vaihe kestää yksivuotiaasta kolmanteen ikävuoteen. Mieli-
hyvä keskittyy peräaukon ympärille ja jos vanhemmat kiinnittävät 
huomiota tämän ajan tuloksiin, tulee lapsesta luova ja tuottava tai toi-
saalta menetysten kohdatessa masentuva persoonallisuus. Suun ympä-
ristössä tuntuva tyydytys ei kuitenkaan lopu. 

 
3. Fallinen vaihe kestää ikävuodesta kolme viidenteen vuoteen saakka. 

Sukupuolielimet ovat nyt herkkä alue. Huomio kiinnittyy pojan ulkoi-
siin sukupuolielimiin ja tytöillä niiden puuttumiseen. Tässä iässä siis 
mielihyvä ja ongelmat keskittyvät näille alueille. Kiintymys toiseen 
vanhemmista häiritsee itsenäistymistä myöhemmin. Tässä vaiheessa 
hahmottuu suhde vastakkaiseen sukupuoleen ja auktoriteetteihin. 

 
4. Latenssivaihe viisivuotiaasta murrosikään asti. Ego ja superego jatka-

vat kehittymistään. 
 
5. Sukupuolielinten aika (genital stage), aikuisuus, jolloin seksuaaliset 

impulssit suuntautuvat kohti vastakkaista sukupuolta. Tähän vaikuttaa 
se, mitä aikaisempina vuosina on eri kehityskausina tapahtunut. Ihmi-
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nen on saavuttanut tasapainon ja selviytyy aikuisten maailmassa rak-
kauden ja työelämän piirissä. 

 
Sukupuolisuuden kehitysvaiheissa Pylkkänen, Hägglund, Taipale, Varilo, 
Pulkkinen ja Erko pitävät jakoperusteena tietyn herkän ruumiinalueen ensisijai-
suutta niin fyysisille ärsykkeille kuin psyykkisillekin mielikuville. Sukupuoli-
suuden kehitysvaiheet tämän näkemyksen mukaan ovat samat kuin Freudilla ja 
Millerillä. Jälkimmäiseen verrattuna Pylkkänen ym. esittävät vain neljä vaihetta 
ts. 4. ja 5. vaihe on yhdistetty (Pylkkänen ym. 1981, 83-84). Ihmisen kehittymi-
nen seksuaaliseksi olennoksi tapahtuu samoin kuin Freudin aikaan. Oppiminen 
tapahtuu vuorovaikutuksessa toisen ihmisen kanssa. Paraskaan biologian tunti 
asiatietoineen ei voi opettaa tunteiden kypsyttelyä tai tunteiden jakamista 
(Pylkkänen ym. 1981, 82). 

Artikkelissa Lapset ovat seksuaalisia olentoja Ristoja ja Suomela (1997, 23-
27) mainitsevat itävaltalaisen professori Ernst Bornemannin vuonna 1994 teke-
män lapsen seksuaalisen kehityksen jaottelun kymmeneen vaiheeseen. Se kattaa 
ikävuodet 1-8 ja siinä on kaikki vaiheet tarkasti selvitettynä. Borneman on työ-
ryhmineen havainnoinut lapsia useiden vuosikymmenien ajan. Tutkimuksessa 
on ollut tuhansia lapsia. Kehityspsykologian kannalta nähtynä poikien seksuaa-
linen kehitys on vaativampi prosessi kuin tyttöjen. Borneman (1994, 30) jaotte-
lee kehityksen seuraavasti: 

Vastasyntyneen vaihe kestää syntymästä yhden kuukauden ikään asti. 
Suu on ensimmäinen erogeeninen alue ja imeminen on nautinto. Mielihyvä 
tunnetaan koko iholla. 

Varhainen imeväisikä on toisen ja kuudennen kuukauden välillä. Lapsi 
aistii edelleen koko ihollaan, vastaa hymyllä ja kikatuksella kutittamiseen ja 
koskettelee satunnaisesti sukupuolielimiään. 

Myöhempi imeväisikä on aika seitsemännestä kuukaudesta kahdenteen-
toista kuukauteen. Tänä aikana perspektiivi ja horisontti muuttuvat kun lapsi 
oppii ryömimään ja nousee seisomaan. Oraalinen tyydytys on olennaista. Lapsi 
huomaa kuuluvansa jompaankumpaan sukupuoleen. Isän läsnäolo tässä iässä 
on erityisen tärkeää. 

Taaperoikä on aika ensimmäisestä toiseen ikävuoteen. Lapsi löytää omat 
sukupuolielimensä, nautinto on peräaukon ympärillä ja ulostaminen tuottaa 
mielihyvää. 

Taaperoikäisen puberteetin alku on aika toisesta kolmanteen ikävuoteen. 
Lapset ovat kiinnostuneita tyttöjen ja poikien pissimistavan eroista, vaatimuk-
sia asettava wc-kasvatus tässä iässä saattaa olla erityisen haitallista. Kaikki su-
kupuolielinten ja varpaiden välillä kiinnostaa, rankaiseva suhtautuminen voi 
olla jopa niin haitallista, että se vaikuttaa aikuisiän seksuaalisuuteen. 

Taaperoikäisen puberteetin keskivaihe tarkoittaa aikaa kolmannesta nel-
jänteen ikävuoteen. Lapsi alkaa olla kyselyvauhdissa, aikuisten sukupuolieli-
met, alastomuus ja sukupuolten erot kiinnostavat. Lapsi haluaa tutkia toisen 
lapsen sukupuolielimiä. Jos tämä estetään, kiinnostus vaan lisääntyy. 
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Taaperoikäisen puberteetin loppu on neljännen ja viidennen ikävuoden 
välillä. Tämän ikäiset kyselevät vielä paljon, leikkivät isä- ja äitileikkejä sekä 
lääkärileikkejä. Heillä on mielikuvitusystäviä. 

Leikki-iän alku kestää viidennestä kuudenteen ikävuoteen. Tällöin on 
voimakkaita mielialan vaihteluita, riitoja samaa sukupuolta olevan vanhemman 
kanssa. Pojat leikkivät mielellään pissimiskilpailuja. 

Leikki-iän keskivaihe kestää kuudennesta seitsemänteen ikävuoteen. Tä-
mä aika on ns. rauhanteon aikaa, jota myös latenssiajaksi kutsutaan. Tässä iässä 
lapset koskettelevat toisiaan ja koskettelu muuttuu vastavuoroiseksi. 

Leikki-iän loppu kestää seitsemännestä kahdeksanteen ikävuoteen. Seksu-
aalikäyttäytyminen siirtyy yhteen ystävään tai ystäväryhmään. Samaa suku-
puolta olevat lapset masturboivat yhdessä. 

Borneman toteaa myös, että lasten sekä fyysinen että seksuaalinen kehitys 
varhentuu. Lapset saavat hampaat aikaisemmin kuin sata vuotta sitten, äänen-
murros alkoi samoin aikaisemmin vasta 18-vuotiaana kun se nyt alkaa 12-13 
vuoden iässä, tyttöjen kuukautiset varhentuvat joka kymmenes vuosi länsi-
maissa 3-4 kuukaudella (Suomela 1997, 23-27; Borneman 1994, 28-29). Ensim-
mäiset seksuaalikokemukset ovat aikaistuneet (Weaver, Smith & Kippax 2005, 
172). Seksuaaliseen kehittymiseen katsotaan vaikuttavan paitsi hormonien 
myös läheisen kaveripiirin hyväksynnän ja ehkäisyvälineiden saamisen ilman 
vanhempien lupaa (Collins & Steinberg 2006, 1005-1010). 

Nuoren valmius seksuaaliseen kanssakäymiseen voi olla osittaista, mikä 
johtuu siitä, että häntä ei ole valmistettu kohtaamaan seksuaalisuutta itsessään. 
Hän voi olla fyysisesti valmis, mutta ei emotionaalisesti tai tiedollisesti (Savin-
Williams & Diamond 2004, 222). 

Lapsen seksuaalisen kehittymisen voidaan todeta kaiken kaikkiaan olevan 
eri lähteissä samankaltaisesti kuvaillun jaottelun ollessa tarkempi tai suurpiirtei-
sempi. Tähän tutkimukseen kuuluvan oppimateriaalin kehittämisessä on lähim-
pänä ollut Pylkkänen ym. (1981, 83) esittämä kehityksen kulku. Se on edelleen 
sama kuin Freudin ja Millerin (Freud 1981, 272-274, 284; Miller 1996, 133-131). 

Murrosiän kehitystä ei ole sen tarkemmin eritelty näissä luokitteluissa. 
Joissakin lähteissä mainitaan sen sijaan eri ikävuosiin liittyvät kehitystehtävät 
tai -haasteet (Kalliopuska 1987, 96-110). Puberteetti-iän ja varhaisnuoruuden 
(13-17 v.) kehityshaasteet Kalliopuska kirjaa näin: 

yksilön tehtävänä on: 
 
• vakiinnuttaa riippumattomuus vanhemmista, 
• sosiaalisten, kielellisten ja muiden älyllisten kykyjen kehittäminen, for-

maaliset operaatiot, 
• hyväksyä puberteetin mukaan tuomat fyysiset muutokset osana minä-

käsitystä, itsetuntoa ja identiteettiä - muodostaa selkeä käsitys kehosta, 
• kyky solmia sosiaaliset suhteet molempiin sukupuoliin, 
• hyväksyä ikätasoa vastaava sukupuolirooli ja sukukypsyys, 
• hankkia moraaliarvostuksia, asenteita ja arvoja perhettä, elämää, kou-

lunkäyntiä, opiskelua ja työtä kohtaan. 
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Oppimateriaalia kehiteltäessä nämä kehityshaasteet on otettu huomioon tie-
toiskuina ja tarinoina. Kalliopuska ei niitä sen tarkemmin ole eritellyt (pohjau-
tuvat kuitenkin Eriksonin teoriaan), joten oppimateriaalin tekijän vallassa on 
ollut tulkita niitä omalla tavallaan. 

Puberteettiin kuuluvan biologisen kypsymisen ohella lisäksi alkaa kehit-
tyä aikuisen ajattelumuoto eli yksilö saavuttaa tässä iässä sellaisen ajattelun 
abstraktisuuden ja loogisuuden tason, joka on tyypillistä hänen ajattelulleen ai-
kuisena (Nurmi 1997, 256). Nuoruuden alkua ja loppua on vaikea määritellä. 
Nuoruus alkaa, kun yksilö on vanhempi kuin kymmenen, ja loppuu joskus, kun 
hän on yli 20-vuotias.  

Nuoruuden voi jaotella, vaikka tarkkoja rajoja ei olekaan, kolmeen vaihee-
seen: 

• varhaisnuoruus, ikävuodet 11-14, 
• keskinuoruus, ikävuodet 15-18, 
• myöhäisnuoruus, ikävuodet 19-25. 

 
Viimeksi mainittua vaihetta voidaan sanoa myös varhaisaikuisuudeksi (Nurmi 
1997, 257). Nurmi mainitsee Havighurstin vuonna 1972 kuvaamat nuoruuden 
kehitystehtävät, jotka ovat seuraavat: 
 

1. Luodaan uusia suhteita kumpaankin sukupuoleen 
2. Omaksutaan sukupuolirooli 
3. Oman fyysisen olemuksen hyväksyminen 
4. Emotionaalisen itsenäisyyden saavuttaminen 
5. Avioliittoon ja perhe-elämään valmistautuminen 
6. Työelämään valmistautuminen 
7. Maailmankatsomuksen kehittäminen 
8. Vastuullisen käyttäytymisen omaksuminen. 

 
Nämä tehtävät ovat vielä nytkin toimivia, jos sanasta avioliitto käytetään ilmai-
sua parisuhde (Nurmi 1997, 259). 

Nurmen samoin kuin Havighurstin luettelot sopivat oppimateriaalin ke-
hittämiseen. Materiaali on kohdennettu juuri keskinuoruuden aikaa eläville yk-
silöille ja sisällöltään tehtävät viestittävät asioita, jotka tulevat esille Havighurs-
tin luettelossa. Kohteena ovat sekä tytöt että pojat, joiden kehitystehtävät kul-
kevat Suomessa samassa tahdissa (Nurmi 1997, 261). 

Seksuaalinen kehittyminen ja kypsyminen on elämänikäinen prosessi. 
Tanskalaistutkija Buttenschøn (1992, 39) on kuvannut ihmisen seksuaalisen ke-
hittymisen tavanomaisia alkuvaiheen vaihtoehtoja seuraavasti (taulukko 1). 
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TAULUKKO 1  Ihmisen seksuaalisen kehittymisen alkuvaiheen vaihtoehdot  
 (Buttenschøn 1992, 39) 
 

0-1½ vuotta: turvallisuuden ja aistien kausi 
Turvallisuus Turvattomuus 
Läheisyys Laiminlyönti 
Tietoisuus Torjunta 

1½-4 vuotta: itsenäistymisen kausi 
Itsenäisyys Epäitsenäisyys 
Itsevarmuus   Puuttuva itseluottamus 
Itseluottamus Häpeän tunne 

4-6 vuotta: sukupuoli-identiteetin kausi 
Aktiivinen ja aloitteellinen Hiljainen ja sisäänpäinkääntynyt 
Kokeileva Syyllisyydentuntoinen 

6-12 vuotta: siirtymäkausi 
Tutkiva Laiminlyövä 
Yhteistyökykyinen Välinpitämätön 
Kiinnostunut Laiska 

12-18 vuotta: puberteetin kausi 
Persoonallinen varmuus Epävarma ja hajanainen persoonallisuus 
Oma elämäntyyli Mukaileva seurailija 
 
Kehitetyn oppimateriaalin kannalta näistä ovat huomioitavia kaksi viimeistä 
vaihetta. 

Saman asian ilmaisevat myös Aigner ja Centervall toteamalla, että lapsen 
täytyy saada aikaa kehittyä omassa tahdissaan. Hänen täytyy saada aikaa käy-
dä läpi omia fantasioitaan, kunnes hän saavuttaa jotakuinkin realistisen seksu-
aalielämän ymmärryksen. Ihmisen seksuaalisuus on osa kokonaisuutta. Suuren 
osan seksuaalisuudesta lapsi oppii välillisesti, ei sanallisessa opetuksessa (Aig-
ner & Centervall 1994, 10). 
 Lapsen sukupuoliseen kehitykseen liittyviä tehtäviä tutkittavissa oppima-
teriaaleissa ovat seuraavat: 
 
Oppimateriaali Sivu Aihe Tehtävän tavoite 
Tutkin ja pohdin 7-8 Minä ja hän Luonteva suhtautuminen toiseen  
   sukupuoleen ja ihmisten samanlai
   suuden ja erilaisuuden havaitseminen. 
 17-19 Minä kasvan Opitaan haastatellen 

iso-vanhempia ja vanhempia sukupol-
vien välinen ketju ja opitaan kuuntele-
maan toisia. 

 48-49  Murrosikä Murrosikätehtävissä opetellaan oman 
    olemuksen hyväksymistä ja asiallista 
    kielenkäyttöä, 
Kyllä vai ei 9-20  Murrosikä Mietitään mitä tarkoittaa emotionaalinen 
    itsenäisyys ja mitä on sukupuoliroolini 
    tai identiteettini. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5 SUKUPUOLIKASVATUS JA SEN OPETUKSEN 
 PROBLEMATIIKKA – DIDAKTINEN HAASTE 
 
 
Seksuaalisuus on yksilön tietoa, uskomuksia, asenteita, arvoja ja käyttäytymis-
tä. Siinä ovat mukana ajatukset, tunteet, käyttäytyminen ja suhteet (Bruess & 
Greenberg 1994, 4). Seksi on sitä mitä me teemme, seksuaalisuus on sen sijaan 
sellaista mitä olemme – siis paljon ehjempää (Greenberg 1992, 131). Seksuaalikas-
vatus on yläkäsite ja alakäsitteitä ovat opetus, neuvonta ja valistus (Nupponen ym. 
1991, 16). Opetusta annetaan ryhmälle kuten koululuokalle, neuvontaa anne-
taan yksilölle kuten kouluterveydenhoitajan luona käyvälle oppilaalle, valistus 
tulee tavallisimmin jonkin järjestön kautta esimerkiksi valistuslehtisinä. 
 

SEKSUAALIKASVATUS 
OPETUS NEUVONTA VALISTUS 

Kohteena ryhmä, toteutus 
opetussuunnitelman  

mukaista 

Kohteena yksilö, toteutus 
henkilökohtaista vuorovai-

kutusta yksilöllisistä  
tarpeista ja lähtökohdista 

käsin 

Kohteena suuri joukko,  
toteutus yksisuuntaista,  

tavoitteellista joukkoviestin-
tään perustuvaa 

 
KUVIO 6 Nuoruusiän seksuaalikasvatuksen toteutusmuodot 
 
Peruskoulun seksuaalikasvatus on avainasemassa, koska se tavoittaa koko op-
pivelvollisuusikäisen väestön. Muuten koulun seksuaalikasvatuksesta todetaan 
Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämisen toimintaohjelmassa (2007) ny-
kyinen tilanne. Terveystiedon opetusta 7.-9. luokkalaisille on 114 tuntia, josta 
osa on muita terveydenhoidon aiheita kuin seksuaalikasvatusta. Lukion ope-
tussuunnitelma sisältää terveystietoa yhden pakollisen ja kaksi valinnaista 
kurssia, joiden sisällöissä on myös seksuaaliterveyden aiheita. Toimintaohjel-
massa tähdennetään seksuaaliopetuksen suunnittelua yhdessä koulutervey-
denhoitajan kanssa, jotta seksuaaliopetus ja -neuvonta saataisiin tukemaan toi-
siaan. Yhteistyö vanhempien kanssa mainitaan tärkeänä asiana. Yhteiskunnan 
monikulttuuristuminen nähdään ehkä suurimpana haasteena seksuaalikasva-
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tuksen sisällöille, toteuttamiselle ja yhteistyölle vanhempien kanssa (Seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden edistäminen 2007, 17). 

Peruskoulun sukupuoliopetuksen oppimateriaaleina ovat vuoteen 2000 
saakka olleet miltei yksinomaan valistuslehtiset biologian kirjojen lisäksi eli 
seksuaalikasvatus on ollut luonteeltaan valistusta. Valistuslehtisten ansiosta tai 
näiden vuoksi opetus on keskittynyt kahteen asiaan: ehkäisyyn ja sukupuoli-
tautien välttämiseen (Nummelin 1995, 151). Laajemmin asioita käsittelevän su-
kupuoliopetusmateriaalin tarve näytti ilmeiseltä. Seksuaalikasvatus on elämän-
pituinen prosessi, jonka aikana hankitaan tietoja, taitoja ja arvoja seksuaalisista 
suhteista, identiteetistä ja intimiteetistä (Hilton 2001, 31-41). 

Oppikirja ikään kuin avaa maailmaa oppijalle, ts. oppikirjassa on kyse sosi-
aalistumisesta yhteisön merkityksenantoresursseihin, joilla maailmaa käsitteellis-
tetään ja luodaan merkityksiä (Karvonen 1995, 205). Tällä on vaikutusta tekstei-
hin, luokkatyöskentelyyn, opettamiseen ja tapaan puhua luokassa. Oppikirjan 
teksteillä on yhteys tieteenalan sisältöihin (Karvonen 1995, 206; Ojala 1997, 98). 
Oppikirjassa on opetussuunnitelman säätelemä tieto. Se määrittelee koulun ul-
kopuoliselle maailmalle laveasti mitä koulussa on tai mitä siellä pitäisi opetuksen 
olla. Varsinkin oppilaiden vanhempia kiinnostavat oppimateriaalin ja opetus-
suunnitelman arvot ja asenteet, toteaa Westbury (1991, 76). Jos arvot ovat liian 
liberaaleja tai moderneja, oppimateriaali poistuu käytöstä. Oppimateriaalit muut-
tuvat hitaasti (Westbury 1991, 74). Oppimateriaalien kehittäminen on monissa 
maissa vahvasti kaupallisten kustantajien hallussa (Westbury 1991, 77). 

 
Seksuaaliterveys on WHO:n vuodelta 2002 antaman määritelmän mukaan 
(WHO 2006, 5) 
 

• kykyä nauttia molempia osapuolia tyydyttävistä seksuaalisista suhteis-
ta, 

• mahdollisuus olla altistumatta seksuaaliselle hyväksikäytölle, painos-
tukselle tai ahdistelulle, 

• suojaa sukupuolitaudeilta ja 
• onnistunutta raskauksien suunnittelua. 

 
Määritelmän mukaan seksuaaliterveydessä ihmisiä autetaan saavuttamaan täy-
si hallinta heidän omasta seksuaalisuudestaan ja annetaan mahdollisuus hy-
väksyä se ja nauttia siitä koko laajuudessaan. Seksuaaliterveyden olennaisin 
asia ei ole diagnosointi, vaan tärkeitä tekijöitä ovat mahdollinen tiedon puute, 
oman itsensä hyväksyminen, oma identiteetti, kommunikointi kumppanin 
kanssa ja vastaavat asiat (Lottes 2000,19). 

Asiallinen seksuaalikasvatus palvelee myös ”rokotuksena” pornon arkipäi-
väistymistä vastaan. Pohjoismaiden tasa-arvoministereiden tilaamassa tutkimuk-
sessa ”Nuoret, sukupuoli ja pornografia Pohjolassa” on selvitetty kuinka porno-
grafia on vaikuttanut tyttöjen ja poikien käsityksiin seksuaalisuudesta. Nuoret 
ovat taitavia etsimään pornoa nettisivuilta, mutta porno näkyy myös katukuvas-
sa mainoksina, lehtien lööpeissä ja sisäsivuilla. Porno on arkipäiväistynyt. Lapset 
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katselevat pornoa jo ennen murrosikää ja heille välittyy näin mielikuva, että sek-
suaalisuus on tätä. Pornon kautta välittyvät vanhat roolimallit ja käyttäytymista-
vat. Osa nuorista kuitenkin pitää pornoa inhottavana ja vahingollisena seksielä-
mälle. Koulu on se paikka, jossa voidaan välittää seksuaalisuudesta toisenlainen 
kuva kehittyvälle lapselle ja nuorelle, paljon monipuolisempi ja kehitystasolle 
sopivampi. (Sørensen & Knudsen 2007, 13, 56-57.) Tiivistettynä: tämä on se min-
kä opetussuunnitelma ja muistiot seksuaalisuudesta haluavat välittää nuorille, 
etteivät he lankeaisi pornon ja sen lieveilmiöiden ”viidakkoon”. 

Opetussuunnitelman nähdään koostuvan oppiaineksesta, jota välttämättä 
tarvitaan yhteiskunnassa selviytymiseksi. Siihen koottu oppiaines tähtää tietty-
jen oppimistulosten saavuttamiseen. Kyseessä on kokonaisuus, jonka avulla 
oppilas saavuttaa taitoja ja tietoja. Tähän on sidoksissa myös oppimisen koke-
muksellisuus (Marsh 2004, 4-7). Oppimiseen tarvitaan myös ympäristön tukea 
ja kannustusta. 

Opetussuunnitelman antamat viitteet ovat sukupuolikasvatuksen lähtökoh-
ta. Se, kuinka opetus onnistuu, riippuu siitä kuinka hyvin asia on kirjattu opetus-
suunnitelmaan. Koulun oma, tarkennettu opetussuunnitelma on hyvä tiennäyttä-
jä, ja jos siihen on kirjattu yhdyshenkilö, on asia pitkälle järjestyksessä. Opetus on 
perinteisesti painottunut biologiseen puoleen, mutta yhdyshenkilön kanssa kou-
lussa voidaan suunnitella kattavampi kokonaisuus, jolloin mukaan sopiviin op-
piaineisiin tulee psykologinen, kulttuurinen ja eettinen dimensio. Opettajien yh-
teistyöllä on opetuksen onnistumiselle tässä ratkaiseva merkitys. 

Opetussuunnitelma on tärkein hallinnollinen dokumentti, joka ohjaa kou-
lutusta, mutta muutokset ja ongelmat tulevat aina nopeammassa tahdissa, joten 
opetussuunnitelmauudistukset jatkuvat. Perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet vuodelta 2004 (2004, 200) tähdentää terveyskasvatuksen – johon su-
kupuoliopetuskin kuuluu – tavoitteissa monitieteisyyttä. Opetuksen tulee kehit-
tää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden säätelyä ohjaavia, toiminnallisia 
ja eettisiä valmiuksia ja terveys tulee ymmärtää fyysiseksi, psyykkiseksi ja sosi-
aaliseksi toimintakyvyksi. Opetuksessa otetaan huomioon myös yleiset, sekä 
kouluittain että paikkakunnittain ajankohtaiset, terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyvät kysymykset. 

Virallisen opetussuunnitelman lisäksi laaditaan suosituksia ja toimintaoh-
jelmia yhtenä syynä ehkä opetussuunnitelmien hidas muuttuminen. Uusimpia 
ovat Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisu Seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
edistämisen toimintaohjelma 2007-2011 (2007, 17) ja Pohjoismaiden tasa-
arvoministereiden tilaama tutkimus (Sørensen & Knudsen 2007). Toimintaoh-
jelmassa (2007) korostetaan kouluikää nuorempien ja alakoululaisten seksuaali-
kasvatusta seuraavalla tavalla: 

 
• Pitäisi luoda pohjaa hyville ihmissuhteille. 
• Pitäisi oppia kunnioittamaan toista ihmistä. 
• Tulisi kehittää ymmärrystä omasta kehosta. 
• Tulisi kehittää ymmärrystä itsemääräämisoikeudesta. 
• Pitäisi selvittää miehen ja naisen ero. 
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• Pitäisi selvittää ihmisen lisääntymisen perusbiologia. 
• Tulisi edistää tasa-arvoa. 

 
Sukupuoliopetus parhaimmillaan toteutuu opetussuunnitelman rajoissa oppi-
laiden omista toiveista lähtevänä, ajankohtaisena tietona, jota myös vanhempia 
edustava Suomen Vanhempainliitto ry pitää tärkeänä. Opettajien toiveina on 
ollut saada vihjeitä työtavoista, joilla opetusta voi toteuttaa. 

Lapsi ja nuori rakentaa itse vastauksen seksuaalisuuteen liittyvistä mieltä 
askarruttavista asioista ellei saa tietoa muualta: vanhemmilta, kavereilta tai 
koulusta (Sukupuolikasvatustyöryhmän mietintö 1979, 14). Seksuaalisuus on 
ihmiselle voima, energianlähde kaikissa kehitysvaiheissa, siksi hän tarvitsee tie-
toja ja myönteistä suhtautumista häntä askarruttaviin ongelmiin ymmärtääk-
seen omia toimintojaan ja tarpeitaan (Sukupuolikasvatustyöryhmän mietintö 
1979, 13). Tiedon tulee olla nuorta kunnioittavaa, totuudenmukaista eikä aja-
tuksia hämmentävää. Pitää jättää mahdollisuus tehdä kysymyksiä (Van Der 
Doef 1998, 213-214). 

Seksuaalikasvatuksen sisältö ja vaikuttavuus riippuu Kontulan ja Meriläi-
sen (2007, 142) mukaan lopulta kasvattajan teoreettisesta perspektiivistä seksu-
aalisuuteen. Kasvattajan rooli on siis keskeinen. Toisaalla Kontulan ja Meriläi-
sen (2007, 132) tutkimuksessa todetaan miesten antaman seksuaalikasvatuksen 
olleen tuloksellisempaa kuin naisten. Sen katsotaan johtuvan siitä, että mies-
opettaja osaa paremmin täyttää poikien tiedontarpeen unohtamatta silti tyttöjä-
kään. Onko siis miehillä parempi perspektiivi seksuaalisuuteen? Ehkä siihen on 
uskominen, sillä sama on todettu yhdysvaltalaisessa tutkimuksessa (Yarber ym. 
1997, 65-74). 

Opetusmenetelmät ovat tutkijoiden mukaan sukupuolikasvatuksessa py-
syneet lähes samoina kymmenen vuoden ajan (Kontula & Meriläinen 2007, 50). 
Opetusmenetelmääkin tärkeämpi opetuksen onnistumiselle on luokan suotuisa 
ilmapiiri, johon vaikuttavat opetuksen järjestely, opetusmateriaalit, opetusym-
päristö, rooli- ja tehtäväjaot (Kontula & Meriläinen 2007, 132; Rauhala 2005c, 
190). Erilaisia opetusmenetelmiä opettajat ovat käyttäneet satunnaisesti. Vaikka 
kouluterveydenhuoltohenkilöstö asiantuntijoina voisi hoitaa osan sukupuoli-
kasvatuksesta, näyttää siltä, että heidän osuutensa siitä on vähentynyt (Kontula 
& Meriläinen 2007, 44). 

Opetusmenetelminä on käytetty draamaa ja roolileikkejä, toisaalta suosi-
taan ryhmäkeskusteluja ja väittelyitä. Työtapoina ovat olleet myös lyhyet tee-
mapäivät ja opintojaksot. Tätä kritisoi Räsänen (2005, 99) väittäen, että näin saa-
tetaan välittää pikemminkin stereotyyppisiä käsityksiä kuin syvällistä tietoa ta-
poihin liittyvistä arvoista ja ajattelutavoista. Toiminta on lähinnä pedagogista 
turismia tai eksotiikkaa. Kirjoittaja tarkoittaa maahanmuuttajien kulttuuriin tu-
tustumista, mutta sama ilmiö on havaittavissa sukupuolikasvatuksen teema-
päivien suhteen. Opettajat kaipaavat verkkomateriaaleja ja pelejä, esitteitä ja 
muuta materiaalia oppilaille jaettavaksi (Arvonen 2007, 36; Kontula & Meriläi-
nen 2007, 125, 131 ja 151). Oppimateriaalin puute on jatkuva valituksen aihe. 
Oppimateriaalia voi toki tehdä itsekin. Varsinkin varttuneemmat oppilaat sel-
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keyttäisivät ajatuksiaan kirjoittamalla seksuaalisista ajatuksistaan esimerkiksi 
tyyliin: mitä viestejä olen saanut vanhemmilta, koulusta, mediasta, ystäviltä ja 
nuorisojärjestöiltä (Barber & Murray 2001, 25)? Kirjoitelmien pohjalta keskustel-
taisiin asiasta missä, miten, milloin ja mitä tietoa tarjottiin tai tuli muuten esille. 
Kirjoitelmista voitaisiin tehdä yhteinen tutkielma. 

Perhekasvatus poistui yläasteiden opetuksesta noin kymmenen vuotta sit-
ten ja sen jälkeen on havaittu, että kotitalousopettajat (joiden työn kuvaan per-
hekasvatus usein kuului) enää harvoin olivat sukupuoli- ja seksuaalikasvatuk-
sen antajia. Jostakin syystä myös liikunnan opettajien osuus on vähentynyt su-
kupuolikasvatuksen opettajina (Kontula & Meriläinen 2007, 43). Yläasteen puo-
lella terveyskasvatuksen opettaja on usein seksuaalikasvattaja, mutta onko ter-
veystiedolle asetettu sellaisia tavoitteita, joita yksittäinen oppiaine ei voi saavut-
taa, pohtii Välimaa (2004, 143). Lisäksi tutkijoiden mukaan opettajankoulutuk-
sen tulisi ravistella vanhoja opettamiskäsityksiä, jotka koulutettaville ovat is-
kostuneet ajatteluun itsestäänselvyyksinä omana kouluaikana (Välimaa 2004, 
142). Opettajan tulisi olla valmistautunut ja valveutunut kohtaamaan tiedonha-
luiset murrosikäiset ja pitämään huolta siitä, että opetus ei tule liiaksi aikuisen 
tasolta. Vielä tähdennetään sitä, että oma puhe ja ajatus pitäisi mukauttaa hete-
ronormatiivisen ajattelutavan kyseenalaistamiseen (Lehtonen 2005, 82). Hete-
ronormatiivisuuden katsotaan diskriminoivan seksuaalisen orientaation ja su-
kupuoli-identiteetin perusteella – on olemassa ikään kuin hetero-oikeus ja muut 
ovat marginaalissa (Bedford 2009, 23-24). Oppilaiden toiveet ja tiedot on ensin 
hyvä kartoittaa. Opettajalta vaaditaan ajan tasalla pysymistä ja tietoa ympäris-
tön tapahtumista (Välimaa 2004, 141). 

Seksuaalikasvatus on monitahoinen haaste. Opettaja on joskus hämmen-
nyksissä kysymysten edessä. Asioihin ei aina ole yksiselitteisiä ratkaisuja. Har-
joitukset saattavat joskus oppilaista tuntua itsestäänselvyyksiltä tai ajanhukalta, 
mutta mitä sitten kun eteen tulee tosi tilanne? Näiden harjoitusten anti punni-
taan silloin. Opetustilanteessa ongelmiin on yleensä ratkaisu, mutta koulun ul-
kopuolella näin ei aina ole. Jos opetuksessa on onnistuttu löytämään nuoren 
oma maailma, opetukset jäävät mieleen (Välimaa 2004, 141). Yksi tunti ei riitä 
seksuaalikasvatukseen, yksipuolinen ja pelotteleva sisältö ei luo nuorelle seksu-
aalisuudesta myönteisiä mielikuvia. Tiedoilla ja mielikuvilla, joita syntyy, on 
suuri merkitys mahdollisuuksille toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan (Kontula & 
Meriläinen 2007, 140). Koulun seksuaaliopetus ei ole vain lisääntymisbiologiaa, 
ehkäisy- ja seksitautivalistusta tai heteroseksuaalisen ydinperheen korostamista 
(Lehtonen 2004, 156). Nuoria tulee tukea identiteetin kehityksessä – ei aliarvioi-
da (Thomson 1997, 264). Oppilaassa pitäisi pystyä herättämään kriittistä ajatte-
lua, harjaannuttaa kommunikointitaitoja ja päättelykykyä. Opetuksen ei pidä 
edistää negatiivisen käsityksen syntymistä seksuaalisuudesta. 

Opetuksen arvioinnissa tulee ottaa huomioon tiedot, taidot ja asenteet. 
Tietojen arvioinnissa käytetään yleensä formatiivista tai summatiivista arvioin-
tia tai molempia. Taitoja arvioidaan observoimalla: päättelykykyä ja ongelman-
ratkaisutaitoja. Asenteiden arvioiminen vie pitkän ajan: mistä pitää, mistä ei, 
mikä on mielenkiintoista, miten toiset oppilaat suhtautuvat, miten oppilas suh-
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tautuu vanhempiinsa ovat esimerkkejä tästä (Guidelines on Sex Education in 
Schools 1997, 68). 

Terveyskasvatuksen arvioinnista kerrotaan Terveyskasvatustutkimuksen 
vuosikirjassa vuodelta 1991, että tuloksellisuutta arvioidaan sen perusteella mi-
ten tavoitteet on saavutettu. Voi esiintyä myös tavoitteiden vastaisia muutoksia, 
mutta nekin katsotaan vaikuttavuuden osoituksiksi. Tavallisesti tarkastellaan 
tieto-, asenne- ja käyttäytymismuutoksia, joita terveyskasvatus saa aikaan koh-
deryhmässä. Terveysvaikutusten evaluointi on toinen asia ja se on syytä erottaa 
terveyskasvatuksesta. Arviointi tapahtuu formatiivisesti tai summatiivisesti 
kasvatuksessa ja opetuksessa. Valistuksen vaikuttavuutta on vaikeampi arvioi-
da, sillä valistusta ei seuraa ihmisten nopea elintapamuutos (Nupponen ym. 
1991, 21-23). Myös peruskoulun terveystiedon arviointikriteerejä käytetään vas-
ta sitten, kun koko oppimäärä on opetettu (Perusopetuksen opetussuunnitel-
man perusteet 2004, lähetekirje). 

Yhtenäistä oppimateriaalia on jo kaivattu peruskouluun ja lukioon. Am-
mattioppilaitosten käyttöön ei myöskään ole sopivaa oppimateriaalia. Nyt kehi-
telty oppimateriaali on tehty peruskoululaisia varten, siis materiaalia sukupuo-
likasvatukseen on peruskoulun ala- ja yläastetta varten. Tällaista materiaalia 
kaipaa terveystiedon oppikirjojen lisäksi Väestöliiton Väestöntutkimuslaitoksen 
johtaja esipuheessaan kirjaan Koulun seksuaalikasvatus 2000-luvun Suomessa 
(Kontula & Meriläinen 2007, 6). Mutta laajempaa ja jo lukionkin kattavaa mate-
riaalia pitäisi olla. Yhteiskunta muuttuu: teknologia kehittyy, tapahtuu globali-
soitumista, toiminnot ja työnteko verkottuvat, kestävä kehitys siirtyy osaksi ar-
kipäivää, työn uudet muodot lisääntyvät, tapahtuu syrjäytymistä ja väestön 
ikääntymistä. Biologian kirjan sisällöt ihmisen lisääntymisestä eivät yksinään 
ole riittäviä. Lisäksi maahanmuuttajat omine kulttuureineen lisäävät vaatimuk-
sia omien tarpeittensa suuntaan. Pohjoismaissa julkaistaan jo erilaisten seksuaa-
livähemmistöjen kertomuksia kirjoina sukupuolisuuteen liittyvistä käyttäyty-
mistavoista. Hyvänä esimerkkinä kirjat Kivun kauneus (Höykinpuro 2006) ja Sex 
education: the Muslim perspective (Sarwar 1992). 

Sukupuolikasvatuksen oppimateriaalin tehtävät voidaan tiivistäen tulkita 
näin: 

 
• tarjotaan informaatiota ikäkaudelle keskeisistä asioista, 
• houkutellaan nuoria keskustelemaan ikäistensä ja vanhempiensa kans-

sa sukupuoliasioista, 
• opetetaan kyseenalaistamaan itsestäänselvyyksiä. 

 
Oppimateriaalin tarvetta ilmentävät opettajien haastattelut Opettaja-lehdessä 
(Arvonen 2007; Högbacka 2008). Kun kuitenkin oppimateriaaleja sukupuoli-
kasvatukseen on tehty, nousee kysymys opettajien kurssittamisesta niiden käyt-
töön. Jos kerran opettajat eivät tiedä jo olemassa olevista materiaaleista, niistä 
pitää kertoa heille ja harjaannuttaa heidät niiden didaktiikkaan. 

Tarvetta sukupuolikasvatuksen oppimateriaalille näyttää olevan, jos ei 
suorastaan oppimateriaalin julkaisemiseen, niin ainakin yleissivistäviksi tieto-
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kirjoiksi erilaisten kulttuurien sukupuolikäyttäytymisestä sekä erilaisten seksu-
aalivähemmistöjen menoista ja riiteistä omine tarpeineen. Näin saataisiin perus-
tiedot pornoistuvaa maailmaa vastaan. Oppimateriaaliin kohdistuvat haasteet 
nousevat asian arkaluontoisuudesta, oppijoiden erilaisuudesta sekä tutkimuk-
sen ja tabujen ristiriidasta. 



  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6 OPPIMATERIAALITUTKIMUKSEN  
 METODOLOGISIA NÄKÖKULMIA 
 
 
6.1 Oppimateriaalitutkimus sukupuolikasvatuksen valossa 
 
 
Oppimateriaaleissa olevaa sukupuolikasvatusaineistoa sinänsä on tutkittu vä-
hän niin Suomessa kuin muuallakin. Suomessa ei varsinaisia sukupuolikasva-
tusoppikirjoja ole ollutkaan, aines on ollut eri aineiden oppikirjoissa sikäli kuin 
sitä on ollut. Joitakin pro gradu -tasoisia tutkielmia on kuitenkin tehty. On tut-
kittu, millaista maailmankuvaa oppimateriaalit heijastavat esimerkiksi tasa-
arvon tai sukupuolikäyttäytymisen suhteen (Lehtonen 2005, 75, 82). Oppimate-
riaaleja Lehtonen on arvioinut kriittisesti eri tutkimuksissaan (Lehtonen 1995, 
90-100; 2003, 71-77; 2004, 154-156): 
 

Miksi oppikirjassa sanotaan, että murrosiässä kiinnostutaan vastakkaisesta sukupuo-
lesta. Opettaja voi myös jättää sanomatta, että sitten kun menette naimisiin ja korvata 
sen puheella mahdollisesta tulevaisuuden parisuhteesta (Lehtonen 2005, 82). 

 
Lukion oppikirjojen seksuaalisuutta on tutkinut väitöskirjatyössään Laajasalo 
(2001). Lähteinä hänellä ovat olleet vuosina 1994-1999 julkaistut uskonnon, elä-
mänkatsomustiedon, filosofian, psykologian, terveystiedon ja biologian oppi-
kirjat opetussuunnitelman perusteiden valossa. Tutkimuksen mukaan yleisten 
arvokasvatuksellisten tavoitteiden soveltaminen seksuaalisuusteeman käsitte-
lyyn on lähdemateriaaleissa kolmea kirjaa lukuun ottamatta lähes olematon. 

Malisen (2006, 22) tutkimus koski yhdeksäätoista oppikirjaa vuosilta 1995-
2004. Kirjat olivat terveystiedon, elämänkatsomustiedon, biologian, uskonnon, 
yhteiskuntaopin ja oppilaanohjauksen kirjat. Näissä määriteltiin seksuaalisia 
vähemmistöjä ja heidän lukumääristään esitettiin prosenttiarvioita. Esillä oli 
myös seksuaalieettisiä kannanottoja. Seksuaaliset vähemmistöt olivat laajimmin 
esillä terveystiedon ja suppeammin yhteiskuntaopin kirjoissa. Seksuaalisuus ja 
sukupuolisuus ovat aihealueita, jotka läpileikkaavat monta oppiainetta, toteaa 
tutkija lopuksi. 
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Sukupuolikasvatukseen tarkoitettua neuvontamateriaalia on tutkinut 
Nummelin (1995) kasvatustieteen lisensiaattityössään. Hän on todennut valis-
tuslehtisten antaman kuvan seksuaalisuudesta näyttäytyvän heteroseksuaali-
suutena, sukupuoliyhdyntänä, riskeinä ja ongelmina (Nummelin 1995, 147). 

Viimeisten kymmenen vuoden aikana näyttää seksuaalikasvatuksen tut-
kimus saaneen vauhtia ja julkaisuja on tullut lukuisasti, sisällöt ovat monipuo-
listuneet ja täydentävät toinen toisiaan. Oppimateriaalitutkimus on jäänyt vä-
hemmälle. Tämän alueen tutkimiseen pitäisi löytyä häiriötöntä aikaa, arvioita-
vaan tekstiin täytyy tutustua tarkasti ajan kanssa. Kasvattajia ei ole koulutettu 
tekstin arviointiin. Siihen pitäisi parhaassa tapauksessa varata aikaa vuosi, jois-
sakin tapauksissa riittänee kaksi kuukauttakin. Kuitenkin arviointi, silloin kun 
sitä tehdään, tehdään ansiotyön lomassa (Stein ym. 2001, 5-23). Toinen tutkimus 
vielä tarkentaa samaa asiaa. Opettajille pitäisi antaa enemmän aikaa oppimate-
riaalien valintaan, jotta he löytäisivät parhaimman oppimateriaalin, sillä mitä 
enemmän oppilaat käyttävät aikaa hyvin jäsennellyn sisällön kanssa, sitä 
enemmän he oppivat (Sulaiman & Dwyer 2002, 223). Käsillä olevan tutkimuk-
sen näkökulma on erilainen kuin edellä mainittujen, sillä tässä tutkitaan oppi-
materiaalin laatimista ikään kuin sisältä käsin ja käytännössä toimivia ja teo-
reettisesti perusteltuja ratkaisuja etsien. Tutkija on keskeinen, ratkaisut ovat hä-
nen tulkintojaan ja valintojaan. Sisältöjen valintaan ovat omalta osaltaan vaikut-
taneet käyttäjäryhmät ja heidän opettajansa. Tutkimusta voidaan pitää kehittä-
mistutkimuksena. 

 
 

6.2 Kehittämistutkimus 
 
 
Kehittämistutkimus määritellään tutkimukseksi, jossa arviointi on avainroolis-
sa. Se on teollisuuspohjainen tutkimusmalli, jossa tutkimustuloksiin perustuen 
kehitellään uusia tuotteita tai menettelytapoja, jotka sitten systemaattisesti tes-
tataan kentällä, arvioidaan ja kehitellään, kunnes ne täyttävät tietyt tehokkuu-
den ja laadun kriteerit ja standardit (Gall, Gall & Borg 2007, 589, 651). Tässä tut-
kimuksessa kehitellyt oppimateriaalit täyttivät silloin tehokkuuden ja laadun 
kriteerit ja standardit, kun ne julkaistiin ja tulivat myyntiin. Taustalla olevat 
tutkimustulokset, tehtävät ja sisällöt on testattu kentällä ja sieltä saadun palaut-
teen pohjalta niitä on kehitelty edelleen. 
 
6.2.1 Kehittämistutkimuksen luonne 
 
Kehittämistutkimus (Design Research tai Research and Development) on kasva-
tustieteilijöiden keskuudessa melko uusi menetelmä. Siitä käytetään kirjal-
lisuudessa useita nimityksiä, jotka tarkoittavat laajasti ottaen samaa (Leppäaho 
2007, 113): design experiments, development(al) research, formative research, 
didactical engineering, design research, user design research ja design-based 
research. Lisäksi Richey ja Klein (2007, 41, 62) painottavat, että kehittämistutki-
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mus on soveltavaa tutkimusta. Design research on suomennettu myös sanalla 
suunnittelututkimus. Koulussa tapahtuva suunnittelututkimus on määritelty 
oppimisprosessien tutkimiseksi muuttamalla oppimisyhteisöjen toimintaa ja 
ottamalla oppia näin syntyvistä prosesseista (Miten opimme 2004, 7). 

Samassa yhteydessä esitetään myös, että tällainen tutkimus auttaa ymmär-
tämään monimutkaisia oppimisprosesseja, tuottaa uusia teoreettisia oivalluksia, 
rohkaisee kekseliäisiin oppimisen laboratoriotutkimuksiin sekä luo pohjaa opet-
tajien ja tutkijoiden vuorovaikutukselle ja keskinäiselle oppimiselle. Edelsonin 
(2002, 116-117) mukaan tyypillisiä piirteitä kehittämistutkimukselle ovat tutki-
muksellinen ote, jolloin edetään kohti etukäteen määriteltyjä tutkimustavoittei-
ta, tutkimusprosessin systemaattinen dokumentointi ja sen jatkuva arviointi se-
kä tutkimuksen yleistettävyys. Lisäksi Edelson (2002, 109) mainitsee, että rat-
kaisu kehittyy prosessin aikana kehittämistutkimusta tehdessä. Tämä tutkimus 
on toteutettu läheisessä yhteistyössä tutkimuksen tekijän ja opettajien, heidän 
oppilaittensa sekä opettajiksi opiskelevien kanssa. He ovat voineet mielipiteil-
lään vaikuttaa kehiteltävän kirjan muotoutumiseen ja sisältöjen valintaan. 

Wood ja Berry (2003, 195-196) esittävät puolestaan kehittämistutkimuksen 
viisi tärkeää konkreettista piirrettä. Ne ovat seuraavat: 

 
1. Kehittämistutkimuksessa tuotetaan fyysinen tai teoreettinen tuote. Esi-

merkiksi tässä tutkimuksessa tuotetut kolme kirjaa. 
2. Tuote testataan useita kertoja ja sitä kehitetään toistojen kuluessa. Tä-

mä tekee tutkimuksesta hitaasti etenevän ja joskus ongelmallisenkin. 
Tämän tutkimuksen kohdalla ongelmana oli yhden yhdysopettajan 
siirtyminen muihin tehtäviin. 

3. Tuotoksen parantelussa käytetään useita malleja ja teorioita. Useita teh-
tävämalleja kokeiltiin, arvioitiin ja paranneltiin tämän tutkimuksen 
kestäessä, uusia teoriamalleja entisten lisäksi ei niinkään. 

4. Kehittämistutkimus sijoittuu todelliseen kontekstiin, mutta tulokset 
ovat jaettavissa ja yleistettävissä laajemmaltikin. Tämä tutkimus toteu-
tettiin todellisessa kontekstissa koulussa sen ikäluokan kanssa, jolle 
kehitettävä tuote oli tarkoitettu. Oppimateriaalin kehittämisessä saadut 
tulokset ovat yleistettävissä minkä tahansa koulun oppimateriaalin 
valmistamiseen. 

5. Opettaja kasvattajana/tutkijana on mieluimmin väliintulija kuin tark-
kaileva osanottaja ja hän on vuorovaikutuksessa toisten opettajien 
kanssa, kun ammattimaisesti kehitettyä mallia kehitellään, testataan ja 
parannellaan. Tässä tutkimuksessa opettajille annettiin kokeilussa oh-
jeet, jotka olivat joustavasti sovellettavissa kyseisen koulun arkeen. 

 
Tästä tutkimuksesta löytyvät mainitut ominaispiirteet: jotkut selvempinä, toiset 
vähäisempinä. On kehitelty tuote, artefakti, joka on testattu useita kertoja todel-
lisessa kontekstissa peruskoulussa ja rippikoulussa, opettajat ovat olleet vuoro-
vaikutuksessa keskenään ja tutkijan kanssa sinä aikana. Tuotoksen kehittämi-
sessä on käytetty vain oppikirjaa mallina ja viety sitä eteenpäin parantamalla 
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sisältöjä ja tehtäviä. Tehtävissä esiintyy useita malleja. Opettajan työn kannalta 
kehittämistutkimuksen tulosten sovellettavuus on tärkeä ominaisuus. Tässä 
ovat auttaneet myös opettajiksi opiskelevat harjoitustöitä tehdessään ja opetus-
harjoittelussa ollessaan (liite 6). 

Kvalitatiivisen tutkimuksen määritelmä ei ole niinkään selkeä. Siinä on 
keskeistä monimuotoinen käytäntö ja keskittyminen avoimuuteen. Se lähtee 
tutkijan perspektiivistä ja sallii monipuolisen tulkinnan ja asioiden esittämisen 
(Alvesson & Sköldberg 1994, 11). Tämän tutkimuksen voi tässä valossa lukea 
kvalitatiiviseksi tutkimukseksi, sillä se on monimenetelmällinen, tulkitseva ja 
avoin, tutkijan näkökulmasta lähtevä tutkimus. 

Edellä olevan perusteella totean, että ymmärrykseni sukupuolikasvatus-
oppimateriaalin tekemiseen on kehittynyt vähitellen ja koska aikaisempaa op-
pimateriaalia oli alalla niukasti, toteutin tehtävän saaneena monivuotisen opet-
tajakokemukseni ja osaamiseni pohjalta oppimateriaalin kolmena artefaktina ts. 
esineenä, kirjana (ks. Volanen 2007, 227-243). 

Richey ja Klein (2007, 16) luonnehtivat kehittämistutkimuksen ongelmaksi 
tutkimustehtävien muodostamisen, sen sijaan aiheet on helppo identifioida. 
Jotkut aiheet ovat heidän mukaansa arvokkaampia kuin toiset. Tutkijan kannat-
taa arvioida mihin käyttää aikansa. Tutkijalle kentän tulee olla ennestään tuttu 
voidakseen suunnitella tutkimuksen, tehdä haastattelut ja kyselyt (Richey & 
Klein 2007, 37). He toteavat, että kehittämistutkimuksessa käytetään usein kva-
litatiivisen tutkimuksen lisäksi kvantitatiivisia strategioita (Richey & Klein 2007, 
40). Joskus kehittämistutkimus onnistuu paljastamaan aiheen uuteen tutkimuk-
seen ja jopa löytämään uuden teorian (Richey & Klein 2007, 128). 

Oma tutkimukseni alkoi kyselyllä opettajille ja loppui opettajien haastatte-
luilla, jotka nauhoitettiin ja litteroitiin, kuten Poikela ja Järvinen (2007, 195) 
opastavat. Kysely tehtiin itse asiassa kahteen kertaan: ennen kokeilumateriaalin 
lähettämistä sekä seitsemän ja yhdeksän vuoden kuluttua kirjan käyttöönotosta. 
Sen jälkeen oli haastattelu. Oppimateriaalin ilmestymistä painetussa muodossa 
edelsivät lukuisat asiantuntijalausunnot. Asiantuntijahan on henkilö, joka toi-
mii kokemuksen tuoman hiljaisen tiedon varassa (Tynjälä 2007, 32). Nämä lau-
sunnot rikastivat työn sisältöä monipuolisella tavalla, toisaalta ne näyttivät pal-
jastavan sen, kuinka paljon tällä alueella on vielä puhumatonta tietoa. Puhu-
mattomalla tiedolla tarkoitan tässä monen sukupolven takaisia selvittämättö-
miä asioita, joita on vaikea tuoda julki. Tämä asia olisi uusi aihe tutkimukselle: 
miten tieto sukupuoliasioista siirtyy perheen sisällä sukupolvien aikana ja mi-
ten sukupuolikäyttäytyminen muuttuu aikojen kuluessa, mistä puhutaan ja 
mistä vaietaan. 

 
6.2.2 Arviointi kehittämistutkimuksessa 
 
Kehittämistutkimuksessa arviointi on keskeinen asia. Kehittämisen aikana suo-
ritetaan formatiivinen arviointi, joka tapahtuu kehitysvaiheessa olevan ohjel-
man tai tuotteen prosessin tehokkuuden arvioimiseksi. Joskus se saattaa lopet-
taa koko prosessin, jottei resursseja tuhlattaisi tehottomaan työskentelyyn (Gall, 
Gall & Borg 2007, 590). Tuotteen valmistuttua tehdään summatiivinen arviointi, 



 62 

jolla arvioidaan kuinka tehokas tuote on muihin verrattuna. Sen tekevät muut 
kuin tuotteen kehittäjä (Gall, Gall & Borg 2007, 590). Oppimateriaalin kehittä-
misprosessia ei miltään taholta uhannut keskeyttäminen. Työn jatkuminen oli 
yksin tutkijan varassa. Summatiivinen arviointi on selvitetty toisaalla tässä tut-
kimuksessa (luku 9). 

Kehittämistutkimuksen on, ollakseen pätevä, käytävä jossakin vaiheessa 
tutkimuksen aikana läpi formatiivinen tai summatiivinen arviointi. Julkaisijat 
kuitenkin käyttävät minimaallisesti aikaa painetun materiaalin summatiiviseen 
arviointiin huolimatta asiantuntijoiden näkemyksistä. Kehittämistutkimus on 
mahdoton tehtävä joillakin koulutuksen alueilla (Gall, Gall & Borg 2007, 591). Sen 
kohteiksi koulumaailmassa sopivat esimerkiksi uuden kurssin kehittäminen tai 
kuten omassa tutkimuksessani on kyse, uuden oppimateriaalin kehittäminen. 

Kehittämistutkimuksessa tutkimuksellinen ote limittyy käytännön kehit-
tämistoimintaan. Siksi tutkimuksen panos on analysoitavissa itse tuotteesta. 
Onnistunut tuotos kertoo myös onnistuneesta tutkimuksellisesta otteesta. Tut-
kimuksella on kehittämistutkimuksessa myös konstruktiivinen eikä vain ana-
lyyttinen tehtävä. Tämän vuoksi kehittämistutkimuksen arviointiin voi kuulua 
myös kehitetyn tuotteen arviointi. 

Kehittämistutkimuksessa tutkimus, samoin kuin sen arviointi, voivat 
kohdistua sekä prosessiin että tuotokseen (Richey & Klein 2007, 47). Oman ke-
hittämistutkimukseni eteneminen (kuvio 1) tapahtui Gall, Gall ja Borgin (2007, 
590) esittämän kaavan mukaisesti. 

 
TAULUKKO 2��� Kehittämistutkimuksen eteneminen Gall, Gall ja Borg (2007, 590) 
 
Gall, Gall & Borg (2007, 590) Tässä tutkimuksessa 
1. Toimeksianto. Vuonna 1995, ks. s. 1-2. 
2. Tavoitteiden tarkentaminen ja työryhmän 
kokoaminen. 

Työryhmä koottiin, mutta eri aloilla toimi-
��en henkilöiden yhteiset kokoontumisajat 
osoittautuivat mahdottomiksi, joten kehittä-
mistyö jäi yhden henkilön tehtäväksi käy-
tännön syistä. Avustajina olivat tosin luo-
kanopettajaopiskelijat, yhdysopettajat ja hei-
dän oppilaansa sekä ulkopuoliset asiantunti-
jat. 
Tavoitteiden tarkentuminen tapahtui itse 
asiassa vähitellen koko tutkimuksen ajan. 

3. Oppilasluokkien ja kontekstien analysoin-
ti, luokka, opettajat ja vanhemmat. 

Opettajat olivat ilmoittautuneet yhdysopetta-
jiksi, joiden oppilaat sopivat ikänsä puolesta 
tutkimukseen, tutkimus tapahtui sukupuoli-
kasvatukseen varattujen tuntien yhteydessä. 

4. Toteuttamisessa huomioidaan oppilaiden, 
opettajien ja vanhempien toiveet ja aikai-
semmat tutkimukset. 

Tästä on tehty selkoa muissa yhteyksissä 
��sä tutkimuksessa (ks. luku 2.2.). 

5. Kehitellään arvioinnin välineet. Kysely, haastattelu, nauhoitettu haastattelu. 
6. Kehitellään koko tutkimusstrategia. Tutkimusstrategia hahmoteltiin ja se  

tarkentui työtä tehdessä. 
7. Kehitellään ja valikoidaan materiaali. Materiaalina aikaisemmat tutkimukset, ope-

tussuunnitelmat, muistiot, ohjekirjeet, kong-
ressit ja opintopäivät. 
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Kehittämistutkimuksen summatiivista arviointia varten on esitetty 12-
kohtainen tarkistuslista käytettäväksi kasvatustieteiden ohjelmien arviointiin 
(Gall, Gall & Borg 2007, 591): 
 

1. Kuinka tarpeellinen tuote on? 
2. Kuinka laajat tai merkittävät tuotteen markkinat ovat? 
3. Kuinka hyvin tuotteen kenttäkokeiden tulokset ovat yleistettävissä? 
4. Perustuvatko kenttäkokeiden tulokset kattavaan aineistoon kaikkien 

relevanttien käyttäjäryhmien otoksissa? 
5. Kuinka perusteellinen kustannusanalyysi tuotteesta on tehty? 
6. Kuinka hyviä todisteita tuotteen pitkäaikaiskäytön vaikutuksista on? 
7. Onko tuotteen oheisvaikutukset käyty huolellisesti läpi? 
8. Onko tuotteen kehittämisprosessin aikana saavutettu relevantit eettiset, 

ammatilliset ja tutkimukselliset standardit? 
9. Oliko tutkimuksen mallinnus kenttäkokeen aikana tarpeeksi uskottava 

varmistamaan sen, että tuote todella aiheutti havaitut vaikutukset? 
10. Kuinka tarkkaan tuotetta ja sen kilpailijoita on vertailtu keskenään? 
11. Kuinka onnistunut kenttäkokeiden tulosten tilastollinen analyysi oli, ja 

jos tilastollisen merkitsevyyden testit suoritettiin, saatiinko tilastollises-
ti merkitseviä tuloksia? 

12. Kuinka suuri tuotteen kasvatuksellinen merkitys on? 
 
Kehittämistutkimuksen summatiivisen arvioinnin tekee joku muu kuin itse tut-
kimuksen tekijä. 

Oma tutkimukseni pohjatyö päättyi kaksi vuotta aikaisemmin kuin edellä 
kuvattu arviointiluettelo ilmestyi, joten arvioinnin tein omakohtaisesti Koulu-
hallituksen oppimateriaaliosaston oppikirjalle asetetuilla arviointikriteereillä 
(ks. luku 7.2.). Arvioinnin tuotteen käyttökelpoisuudesta tekivät ne, joille lähe-
tin kyselyn ja sen jälkeen haastattelin heitä. Kirjojen ilmestymisestä oli tuolloin 
kulunut jo useita vuosia. 

Oppikirjan kehittämiseen Suomessa edellä mainituista kriteereistä kaikki 
eivät sovellu, mutta joitakin mahdollisuuksia silti on. Jonkin toisen opetukselli-
sen ohjelman kehittämiseen nämä soveltunevat paremmin kuin oppikirjan ke-
hittämiseen. Suomessa aloitettaessa kehittämistä arvioidaan jo silloin kuinka 
tarpeellinen tuote on: jos se on tarpeeton sitä ei tehdä. Oppikirjan osalta mark-
kinoiden laajuuden arvioi kustantaja ja kustantamossa tehdään myös kustan-
nusanalyysi. Jos tuote arvioidaan vasta kun sitä on käytetty pitkään, saadaan 
selville pitkäaikaiskäytön vaikutukset ja oheisvaikutukset. Samaan viittaa vii-
meinen kohta tuotteen kasvatuksellisesta merkityksestä. Tätä arvioidaan aina-
kin osin teoreettisesti pohjautuen johonkin pedagogiseen näkemykseen. 

Kehittämäni oppimateriaali oli alansa ensimmäinen, joten sitä ei voitu sil-
loin vielä verrata muihin. Myöhemmin muitakin on kuitenkin julkaistu (ks. lu-
ku 2.5.). Katson, etteivät edellä mainitut 12-kohdan kriteerit ole suomalaiseen 
tutkimukseen kaikilta osin sopivia, suuntaa antavia ne voivat olla sille, joka ha-
luaa niitä kehitellä suomalaisille soveltuvammiksi. 
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6.3 Oppimateriaalin kehittämistyön eteneminen 
 
 
Kasvatustieteellisen materiaalin kehittämiseksi on esitetty vaihe vaiheelta etene-
vä malli (Dick, Carey & Carey 2005, 22). Koska malli on vuodelta 2005 ja tässä 
tutkimuksessa kehitellyt materiaalit ovat vuosilta 1997 ja 2001, niin tämän tutki-
muksen avulla voi koetella mallin pätevyyttä ja kehittää sitä mahdollisesti edel-
leen. Tehtävä on siis kahtalainen: kuvaan oppimateriaalin kehittämistä tukeutuen 
teoriakirjallisuuteen ja arvioin mallin pätevyyttä tämän kuvauksen avulla. 
 Mallin olen esikuvan perusteella luonnostellut omaan työhöni soveltuvak-
si seuraavasti: 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
KUVIO 7 Kehittämismalli vaihe vaiheelta (Dick, Carey & Carey 2005 pohjalta) 
 

1. Toimeksianto, tavoitteiden 
täsmentäminen 

2. Työryhmän  
kokoaminen,  
ohjeiden analysointi 

3. Oppilaiden ja 
kontekstien  
analysointi 

4. Toteutuksen laatiminen

5. Arvioinnin kehittäminen

6. Tutkimusstrategian kehittäminen

7. Materiaalin valinta tai kehittely

8. Formatiivisen arvioinnin 
suunnittelu 

9. Ohjeiden 
tarkistaminen 

10. Summatiivisen arvioinnin 
luonnostelu ja sen ohjeet 
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Kehittämistyön kuvaus tämän mallin mukaan: 
 

1. Toimeksianto on kerrottu täsmällisesti johdantoluvussa. Tavoitteena oli 
tehdä sukupuolikasvatuksen oppimateriaali peruskoululaisille. 

2. Oppimateriaalin laatijoita oli alun perin kaksi ja heidän tuekseen koot-
tiin työryhmä. Yhdessä mietittiin työn jatkoa. Työryhmä kuitenkin ha-
josi pian, yhteisiä aikoja oli hankala löytää. Toinen kirjoittajista luopui 
myös työstä, joten jäljelle jäi yksi tekijä. Otettiin selville opettajien, op-
pilaiden ja vanhempien toiveet materiaalin suhteen. 

3. Ala-asteen oppilaat ja opettajat olivat Jyväskylän seudun kouluista. He 
olivat olleet jo aikaisemmin toisessa vastaavanlaisessa tutkimuksessa 
mukana. Näin tutkimus saatiin vauhdikkaasti alkuun. Yläasteen koh-
teet valittiin Keski-Suomen lääninhallituksen sukupuolikasvatuksen 
yhdysopettajien luettelosta ottamalla mukaan kaksi isoa koulua ja kak-
si pientä koulua. Opettajat suostuivat kokeilemaan tuotettua materiaa-
lia opetuksessaan. 

4. Toteutuksen laatiminen alkoi kirjeellä opettajille, jossa kysyttiin halua-
vatko he olla mukana tällaisessa tutkimuksessa. Myönteisen vastauk-
sen jälkeen opettajille lähetettiin kaikille samat ohjeet ja kirjoittamani 
materiaali kokeiltavaksi opetuksessaan. Tietyn ajan kuluttua materiaali 
kommentteineen piti palauttaa. 

5. Opettajille ja oppilaille annettiin suhteellisen vapaat mahdollisuudet 
arvioida materiaalia. Opettajia varten oli ohjeet siitä, mihin toivottiin 
kiinnitettävän huomiota. Näin kehitteillä oleva materiaali, opettajien 
kommentein varustettuna, palautui tekijälle. Opettajat tekivät kenttä-
tutkimuksen, sitten asiantuntijat arvioivat valmiin materiaalin ja korjat-
tu versio oli lopulta kustantajan edustajan ja yläasteen materiaali kus-
tannustoimittajan arvioitavana ennen julkaisemista. Ala-asteen kirjan 
kuvittajana toiminut taiteilija lausui myös arvionsa. Opettajaksi opiske-
levat kokeilivat käsikirjoitusta omilla harjoitustunneillaan. 

6. Tutkimusstrategian kehittäminen tapahtui kirjoittamisen lomassa arvi-
oita lukiessa ja palautetta kuunnellessa. Työskentelyryhmän hajottua 
tuki oli poissa, mutta tehtävä sujui yksin hahmotellessa ja uuden tuki-
ryhmän kanssa yhteistyössä: toisin sanoen kustantajien edustajat ja 
kustannustoimittaja hioivat kehittämistyön strategiaa kirjoittajan kans-
sa. Sisältöjen ja tehtävien laatua parannettiin kirjoittamalla ne uudes-
taan tai ainakin osittain uudestaan. 

7. Materiaalin valinta ei ollut vaikeaa, mutta suuritöistä se oli. Tavoitteet 
ja käyttäjäkunnan toiveet tiedettiin, materiaalia tuli paljon. Oli tutki-
mustuloksia eri maista, kirjallisuutta, koulutuspäiviä ja kongresseja, 
joissa sai uusinta tietoa alan asiantuntijoilta eri puolilta maailmaa, oli 
keskusteluja asiantuntijoiden kanssa ja yhteistyötä koulujen kanssa, jo-
ten valittavaa materiaalia kertyi. 
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8. Formatiivinen arviointi kulki mukana koko ajan. Keskusteluja oli kokeili-
joiden ja opettajaksi opiskelevien kanssa, joidenkin lausunnon antaneiden 
asiantuntijoiden kanssa, kuvittajan ja kustannusvirkailijoiden kanssa. 

9. Ohjeita tarkistettiin ennen tutkimuksen seuraavaa vaihetta, joka voita-
neen tulkita summatiiviseksi arvioinniksi. Kun julkaisut olivat olleet 
käytössä 7 ja 9 vuotta, tehtiin käyttäjille kysely käytössä olleen suku-
puoli-oppimateriaalin käyttökelpoisuudesta. Melkein kaikki alkuperäi-
sessä kehittämistyössä olleet opettajat tavoitettiin ja he lupautuivat 
mukaan uuteen arviointiin. Heille lähetettiin jälleen ohjeet, ja kursseil-
laan koulussa he arvioivat ko. oppimateriaalin käyttökelpoisuutta ope-
tustyössään. Palautetta tuli kirjallisena, ja lopuksi tutkija vielä haastat-
teli opettajat. Nauhat litteroitiin. 

10. Summatiivinen arviointi oli valmis ja siitä on tehty selkoa luvussa 9. 
 
Kehittämistutkimus lienee mahdoton joillakin koulutuksen alueilla, mutta se 
tuntuu soveltuvan ainakin oppimateriaalin ja -kurssien kehittämiseen. Malli on 
siis pätevä oppimateriaalin kehittämiseen. 

Sukupuolikasvatuksen oppimateriaalin kehittämistutkimuksen kokonais-
prosessin olen esitellyt tutkimuksen alussa (kuvio 1). Kehittämistyön yksityis-
kohtia kuvailen luvussa 8. Kirjan Tutkin ja pohdin (liite 2) sekä samannimisen 
opettajan oppaan (liite 3) tekeminen tapahtuivat samanaikaisesti. Yläasteen kir-
ja Kyllä vai ei (liite 4) valmistui niiden jälkeen. Kirjojen kehittämistyön olen jao-
tellut kolmeen vaiheeseen: esityöhön, suunnitteluun ja toteutukseen sekä jälki-
työhön. Kirjojen oltua käytössä 7 ja 9 vuotta olen koonnut käyttäjiltä palautetta 
kirjallisena ja haastatellen. Palaute esitellään 8. luvun lopuksi. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7 OPPIMATERIAALI PERHE- JA SUKUPUOLI�
 ���VATUKSEN VÄLINEENÄ 
 
 
7.1 Oppikirja 
 
 
Hyvä oppikirja auttaa opettajaa pedagogisissa ongelmissa, varsinkin jos opetta-
jat perehdytetään kirjan käyttöön. Oppikirjoja on kritisoitu siitä, että niistä 
puuttuu teoria eivätkä ne ole edistäneet syväajattelua (Wakefield 1997, 3-9). Kir-
joittajan pitäisi tekstiä tuottaessaan muistaa olla huolellinen, ottaa mukaan 
ajankohtaisia asioita, olla ennakkoluuloton ja käyttäjää kohtaan huomaavainen. 
Tällöin tekstistä tulee ehjä, ymmärrettävä, jäsennelty, sanalla sanoen sovelias. 
Syvämuistin aktivoinnissa auttavat kysymykset tekstissä, sen alussa, sisällä ja 
lopussa. Syvämuistin aktivointi auttaa lukijaa keskittymään lukemaansa. Te-
hokkain tekstin tekijä ajattelee kuin opettaja (Wakefield 1997, 3, 15). 

Kirjoittamisprosessi kestää kauan, ja jos tekijä alkaessaan tietäisi mitä jou-
tuu läpikäymään, ei hän alkaisi kirjoittaa mitään (Henry & Washington 2002, 1, 
6). Mutta toisaalta vakuutetaan, että oppikirjan kirjoittaminen tekee kirjoittajas-
ta paremman kirjoittajan ja opettajan (Norton 2005, 1389). 

Nykysuomen sanakirjan (1966, 91) mukaan oppikirja on 
 
opetuksessa, opiskelussa käytetty kirja, jossa annetaan (alkeis)tietoja joltakin määrä-
alalta, koulukirja; vrt. luku-, opetuskirja. 

 
Kari (1972, 10) määrittelee oppiainesta sisältävän informaatiolähteen, jota oppi-
las (opettaja) voi käyttää oppimistilanteessa (opetustilanteessa). Tämä laaja 
määritelmä sisältää myös oppikirjan. Oppikirja on esine, jolla on rajallinen laa-
juus ja tyypillinen, tunnistettava ulkoasu (Karvonen 1995, 11). Kirja antaa rajat 
kasvatukselle (Westbury 1991, 74). 

Kirjojen historiassa yksinomaan opetustarkoitukseen tehty kirja on uusi 
tulokas (Lappalainen 1992, 11). Oppikirjalla tarkoitetaan nykyisin aina teosta, 
joka on varta vasten laadittu opetustarkoitukseen. Oppikirjan käyttöaika on 3-4 
vuotta (Lappalainen 1992, 14). 
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Oppikirja, kuten kirjat muutenkin, eroaa muista painetuista julkaisuista 
siinä, että se on kirja, joka ilmestyy vain kerran. Se ei ole jatkuvasti ilmestyvä 
niin kuin sanomalehti eikä siis heijasta päivittäistä uutisvirtaa (Vahtola 2007). 
Kirjasto määrittelee kirjan sisällön perusteella luetteloinnin, luokituksen tai tal-
tioinnin yhteydessä (Sievänen-Allen 1978, 8). Oppikirja ei ole romaani, joka ker-
too lavean proosan keinoin ehjän tarinan (Himanen 1991, 7). Romaaneja voi-
daan käyttää opetuksen oheismateriaalina, esimerkiksi jatkoluentana tai ro-
maanista löydettyä ongelmaa yritetään ratkoa erilaisin keinoin, myös romaanis-
sa ollutta tapahtumaa voidaan muokata esitettäväksi draaman keinoin. Oppi-
kirja on asenteita ja ymmärrystä välittävä. Se myös edustaa opetuksellista oike-
usturvaa, sillä se välittää opetussuunnitelmaa. Oppikirjaan tutustuu jokainen 
oppilas (Brinkley 2005, 1395). 

Kirjan tehtävä on auttaa oppilasta ajattelemaan ja tarjota oppilaalle tilai-
suus omaksua entistä kehittyneempi käsitys (Ojala 1997, 97). Kirjan tehtäväksi 
katsotaan myös oppilaille ajankohtaisen tieteellisen tiedon käsityksen välittä-
minen (Ojala 1997, 98). 

Oppikirja on opetussuunnitelman tulkki, todellisuudessa se on usein ope-
tussuunnitelma (Karjala 2003, 50). Kunnollisella oppikirjalla on opettamista te-
hostava vaikutus eikä oppikirjasta luopuminen tunnu järkevältä (Karjala 2003, 
51). Oppikirjan kielen tulee olla korrektia, oppikirjoissa ei kiroilla eikä käytetä 
alatyylisiä ilmaisuja, ellei opeteta eri tyylilajien vertailua tai viestinnän tehokei-
noja, jolloin tietyn tyylilajin ja tiettyjen ilmausten valinnalla on selkeä funktio, 
tehtävä. Kuvitus lähes aina edistää oppimista (Karjala 2003, 61). 

On myös sellaisia pedagogisia malleja, jotka eivät salli valmiita oppikirjoja 
tunneilla esimerkiksi Waldorf-pedagogiikka (Steiner-koulu Suomessa) ja Frei-
net- koulu (Khutorskoi 2006, 80). Kirjatonta linjaa kannattaa myös nettiverkko-
opettaja Minna Vähämäki (2007). Hänen mielestään opetusta voidaan integroi-
da eri aineisiin nettiopetuksessa ja opetettavista asioista voidaan näin ottaa esil-
le uusimmat tiedot. Oppikirjaa ei tarvitse kuin opettaja, opiskelijat kokoavat itse 
tiedot konstruktiivisen periaatteen mukaisesti. 

Tämän tutkimuksen kohteena oleva perhekasvatuksen oppikirja on oppi-
mismateriaali, jota käytetään oppimistilanteissa ja siinä on tietoa määräalalta. 
Kirjan sisältö on tekijän valitsemaa, jonka ennen painatusta ovat arvioineet ko-
keneet ala- ja yläasteen opettajat ja lukuisa joukko alan asiantuntijoita ja tutki-
joita. Näin saadaan oppikirjasta sopiva oppimismateriaali peruskoulua varten. 

Oppikirjan kokoamisessa on paneuduttu uusimpiin oppimisteorioihin ja 
koetettu välttää behavioristisia tehtäviä. Tehtävät on koottu sopiviksi integroida 
eri oppiaineisiin kuten äidinkieleen, ympäristö- ja luonnonoppiin, uskontoon, 
elämänkatsomustietoon, ilmaisukasvatukseen, biologiaan ja historiaan. Kirja on 
siis perinteinen teksti- ja tehtäväkirja opettajan tukimateriaali mukaan lukien. 
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7.2 Oppikirjalle asetettuja vaatimuksia 
 
 
Oppimateriaalilta vaadittavia ominaisuuksia on lueteltu useissa lähteissä. Tä-
hän tutkimukseen vaatimukset on koottu Newble ja Cannonin (1991) sekä Hart-
leyn (1988) julkaisemista teoksista. Vaatimukset on jaoteltu ulkoisiin ja sisäisiin. 
Oppikirjalle asetetaan enemmän vaatimuksia kuin opetuksessa jaettaville mo-
nisteille, koska monisteet usein vain jaetaan ja unohdetaan saman tien.  
 
Seuraavaan yhteenvetoon on koottuna rinnakkain em. teoksista poimittuja vaa-
timuksia oppikirjalle: 
 

Newble & Cannon (1991, 146-150) 
 

Hartley (1988, 19, 48-53)

• Materiaalin sisältö nivotaan oppijan 
maailmaan 

• Pääotsikot ja sivuotsikot paikalleen 
• Kappaleiden väliin jätettävä tarpeeksi

�laa 
• Ilmaisu yksinkertaistettua 
• Ei liian järjestelmällistä 
• Eri värisiä sivuja 
• Taulukoille, piirroksille ja kuville teksti 
• Kysymyksiä ja harjoituksia elävöittä-

mään tekstiä 
• Relevanttia materiaalia: miksi, miten 
• Tiedon on oltava sopivaa, oikeaa, oikean 

tasoista ja sen on liityttävä aikaisempaan 
tietoon 

• Rakenne looginen ja sopivan pitkä 
• Kieli selkeää, taulukot ja kuvat 

������nesta 
• Esityksen tulee olla viehättävää 

 
Predesign (esityöt): 
• Tuotteen tarkoitus 
• Kenelle se on suunnattu 
• Kuinka sitä toivotaan käytettävän 
• Mikä on saanut aikaan sen kirjoittamisen 
 
Design (suunnittelu): 
• Kirjoitanko itse 
• Testaus käytössä 
• Selkokieli 
• Kuvitus 
 
Post design: 
• Toimittaminen 
• Testaus käytössä oppilailla 
•  Korjaaminen testien perusteella 
 
 
 
 
 
 

• Sivujen standardikoko 
• Teksti jäsennellään sivukokoon sopivak-

si, sellaiseksi, että se auttaa lukemaan 
välttämättömän, auttaa havaitsemaan 
kokonaisuuden, on nopeasti luettavissa, 
tukee opiskelua 

• Teksti ja kuvat suunnitellaan niin, että 
luettavuus on helppoa: tekstiä 50�% 
��vusta 

• Marginaali kyllin leveä, vinoteksti koros-
taa sanaa 

• Vertikaalisessa avaruudessa huomioita-
va tila kappaleiden välillä, horisontaali-
sessa avaruudessa huomio sanojen vä-
leihin, lauseen ensimmäistä sanaa ei 
��joiteta rivin loppuun 

• Otsikko kuvailemaan sisältöä harvoilla 
sanoilla 

• Itsenäiseen työskentelyyn tarkoitettu 
materiaali laadittava niin, että opiskelija 
voi käyttää sitä ilman apua 

• Luetteloita ei tekstiin, luetteloihin 
����rot paremmat kuin pallukat 

• Termit positiivisia, ei passiivia, vältetään 
alaviitteitä 

• Kuva auttaa muistamista, kuvan affek-
tiivinen rooli motivoi ja suuntaa huomio-
ta, kuvan tukirooli auttaa visuaalisesti 
hahmottavien oppimista, kuvan didakti-
nen rooli “näyttää enemmän kuin tuhat 
sanaa” 

• Kuvitetun tekstin avulla opittu palautuu 
paremmin mieleen 

• Nimetään kuvan osat 
• Kuvan sijainti tekstiin nähden harkittava 
• Sarjakuva lisää motivaatiota, ei usein-

kaan ymmärrystä 
• Tekijän pitäisi keskustella kuvista 

�	�vien käyttäjien kanssa 
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• Kuville voi jättää myös tyhjän tilan, 
��	loin eri kulttuureista tulevat voivat 
��tää sen omilla piirroksillaan 

• Oppijan tekemä kuvitus johtaa hyvään 
oppimiseen 

• Värikuvitus motivoi (värit eivät tule 
���	le kopioissa) 

• Kuvat suunnitellaan oppijan ehdoilla 
• Kuva lisää kaupallisuutta 

Verrattaessa näitä ohjeita keskenään voidaan huomata Hartleyn (1988, 19, 48-
53) painottavan kuvan osuutta tekstin tukena Newble ja Cannonia (1991, 146-
150) enemmän. Viimeksi mainittu tekijäpari nostaa esille selkokielisyyden ja 
loogisuuden. Molemmat painottavat kohdeyleisön käyttöä tekstin oikeellisuu-
den testauksessa ja kuvien valinnassa. Testit on tehtävä, jotta kirjasta tulisi koh-
teelle sopiva. 

Suomalaisittain hyvän oppikirjan vaatimuksina ovat perinteisesti olleet 
Kouluhallituksen oppimateriaaliosaston arviointikriteerit. Niiden avulla arvioi-
tiin jokainen oppikirjaksi tarkoitetun materiaalin käsikirjoitus ja ehdotettiin 
muutokset siihen. Kouluhallituksen oppimateriaaliosasto lopetti toimintansa jo 
1990-luvun alussa ja koska sen jälkeen ei tällaisia kriteerejä oppimateriaalille ole 
ollut, käytetään niitä nyt tässä (Kouluhallituksen moniste): 

 
I. Sisällölliset ominaisuudet 

1. Opetussuunnitelman mukaisuus (helposti tarkistettavissa opetus-
suunnitelmaan vertaillen) 

2. Virheettömyys (käsitteet, tavujako, kieli, viestit yms.) 
3. Aihepiirien monipuolisuus (läheiseen kokemuspiiriin liittyviä, 

kuvitteellisia, vanhoista ajoista ja tulevista kertovia aiheita; kirjal-
lisuuden ja kielen eri lajeja yms.) 

4. Ajanmukaisuus (tieto lapsen kehitysvaiheista, kielen kehittymi-
sestä, valmiudet, taidot, tiedot; äänteiden oppimisjärjestys, kuun-
telemisesta ja puhumisesta lähteminen yms.) 

5. Oppiaineksen riittävyys tai liiallisuus suhteessa käytettävissä ole-
vaan aikaan (selkeä jaksottaminen, valinnan mahdollisuudet yms.) 

6. Oppiaineksen jäsentyminen selkeäksi kokonaisuudeksi, johdon-
mukaisuus ja opittavuus (oppijan hahmottamista edistävät ja es-
tävät seikat) 

II. Didaktiset ominaisuudet 
1. Esitystavan loogisuus ja tavoitteisuus (etenemistavan johdonmu-

kaisuus, selkeys, annostelu, jokaisella asialla selkeä tavoite, tavoi-
tetaso sopiva erilaisille oppilaille, eteneminen syvenevää ja laaje-
nevaa) 

2. Esitystavan sopivuus oppilaiden ikätasolle (valmiuksien huomi-
oon ottaminen, sanasto, lauserakenteet yms.; vrt. ikäkauden kri-
teereihin) 
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3. Oppiaineksen tarkoituksenmukainen jaksottaminen (oppitunnin, 
tuokion, viikon, kuukauden, lukukauden ja lukuvuoden ja oppi-
laiden jänteisyyden huomioon ottaminen) 

4. Kuvitus (valmiuksien huomioon ottaminen: värit, muodot, suun-
nat, koot yms.) 

5. Joustavuus (erilaisten työtapojen käyttö mahdollistuu; sopivuus 
erilaisille opettajille). 

6. Motivoivuus (aihepiirien, kuvituksen kiinnostavuus, tehtävien ta-
voitetaso ja systemaattisuus yms.) 

7. Integrointimahdollisuudet (oppiaineen sisällä, muiden aineiden 
välillä esim. ympäristö, uskonto, musiikki, kuvaamataito jne., in-
tegroituminen kansainvälisyyskasvatukseen yms.) 

8. Eriyttäminen (tavoitetasojen vaikeutuvuus, eri tavalla hahmottavi-
en ja eri kehitysvaiheessa olevien oppilaiden huomioon ottaminen: 
tehtäviä auditiivisesti, visuaalisesti, toiminnallisesti sekä auditiivis-
visuaalisesti, auditiivis-visuaalis-toiminnallisesti jne. hahmottaville; 
valmiuksia, orastavia taitoja ja taitoja vahvistavia tehtäviä) 

9. Soveltuvuus yhdysluokkaopetukseen (ohjattua ja itsenäistä työs-
kentelyä varten tehtäviä) 

 
III. Teoksen ulkoiset ominaisuudet 

1. koko 
2. paino 
3. kestävyys 
4. hinta yms. 

 
Nämä vaatimukset löytyvät itse asiassa myös Newbleltä ja Cannonilta (1991) 
kuin myös Hartleyltä (1988), joten näitä voi käyttää oppimateriaalin luomisessa 
sen enempää erottelematta. Newble ja Cannon antavat kuitenkin yhden ohjeen, 
joka auttaa kirjoittajaa ajatustensa jäsentämisessä luomisprosessin aikana. Näis-
tä jäsentelyohjeista on aloittelevalle kirjoittajalle apua: esityöt, suunnittelu ja 
jälkityöt. Suomalaisessa käytännössä osa ko. asioista on kirjoittajan itsensä aja-
teltava, osa käydään läpi kustannustoimittajan kanssa. Suomalainen oppikirjan 
tekijä kuitenkin useimmiten kirjoittaa kirjansa konkreettisesti itse, hänen ei tar-
vitse materiaalia luodessaan ajatella sitä, kuka kirjoittaa. 
 
 
7.3 Sukupuolikasvatuksen oppimateriaalin sisällölle asetettuja  
 vaatimuksia 
 
 
Sisällön relevanttius on tärkeä. Sen tulee olla kohdeyleisölleen oikeaa ja ajan-
tasaista tietoa, hyvin valitun kuvituksen tukemana. Tämän tutkimuksen koh-
teena olevan oppimateriaalin kehittäminen alkoi keväällä 1995 ja se jatkui ke-
sään 2000 saakka, jolloin viimeinen osa tuli painosta. Tehtävänä oli kehitellä su-
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kupuolikasvatuksen oppimateriaali peruskoulun ala- ja yläastetta varten. Ala-
asteen oppilaille, joiden ikä on 7-12 vuotta tuli kehitellä perhekasvatuksen op-
pimateriaali, yläasteen oppilaille pääasiassa sukupuoliasioita pohtiva aineisto. 
Tehtäviä ja harjoituksia tuli olla jokaiselle luokalle sen lisäksi mitä oli jo biologi-
assa. Aluksi oppimateriaalin kehittämisessä oli mukana tukiryhmä. Sen kanssa 
päädyttiin ratkaisuun, jonka mukaan opettajalle ja oppilaille luodaan yhteinen 
materiaali Newblen ja Cannonin tapaan erivärisine sivuineen. Opettajan osa 
kirjasta olisi värillinen, oppilaan mustavalkoinen kopiointia ajatellen. 

Taustana oli tutkimus, joka oli juuri valmistunut ja painatukseen menossa. 
Se oli tehty kahdella Keski-Suomen ala-asteella. Vastaajina oli 89 oppilasta ja 
vanhempia 179 (Nykänen 1996, johdanto). Tuloksena oli, että sekä vanhempien 
että koululaisten mielestä sukupuoliasioista puhuminen pitäisi aloittaa 10-11 
vuoden iässä. Koululaiset toivoivat seuraavia asioita: 

 
• tykkääminen, 
• tietoa vastakkaisesta sukupuolesta, tytöille pojista, pojille tytöistä, 
• murrosiässä tapahtuvat muutokset, 
• henkilökohtainen hygienia, 
• raiskaus. 

 
Peruskoulun yläasteella he odottivat saavansa tietoa seksistä, yhdynnästä, su-
kupuolitaudeista ja ehkäisystä. 

Vanhempien vastauksista ei löytynyt yhtenäisiä toivomuksia eli ne asiat, 
joista toivottiin lapsille puhuttavan koulussa ja ne, joista ei toivottu puhuttavan, 
menivät usein ristiin. Jotakin yhteistä löytyi kuitenkin, kuten yhdessäolo, toisen 
huomioon ottaminen, toisen mielipiteen kunnioittaminen, tykkääminen ja sen 
tiedon välittäminen, että kaikkea ei tarvitse kokea heti. Yhteisenä toivomuksena 
oli “tykkäämisestä” puhuminen, mutta ei muuta. 

Oppimateriaalin tekijälle jää tämän ilmaisun tulkitseminen: mitä se tyk-
kääminen peruskoulun ala-asteen ikäiselle on. Oppilaiden toivomukset ovat 
muilta osin selkeitä, vain raiskaus tämän ikäisten toivomana aiheena panee 
pohtimaan, mistä he ovat sen keksineet. Onko se mahdollisesti tullut heidän 
ajatusmaailmaansa television ohjelmista? Tutkimus antaa kuvan, että käsitteet 
ovat vielä selkiintymättömiä ja että vanhemmat ovat epävarmoja koulun mah-
dollisuuksista tällä alueella. Vanhemmat kuitenkin selvästi toivovat koulun te-
kevän jotakin, auttavan heitä kasvatustyössä tässä asiassa. 

Tähän kyselyyn vastanneet toivoivat sukupuoliasioista opetusta yläasteel-
le, mikä osoittaa kypsää ajattelua. Kouluterveystutkimus Keski-Suomesta 
(Rimpelä & Liinamo 1996, 12, 16) osoittaa, että sukupuoliopetuksen tarve pai-
nottuu nimen omaan yläasteelle. Silloin asiat ovat ajankohtaisia ja tulevat aina 
vain akuuteimmiksi. Näin vastasi 54 % kaikista tutkimukseen osallistuneista 
oppilaista. Sama tutkimus paljastaa, että sukupuoliopetusta ei ollut lainkaan 
23%: lla yläasteen oppilaista, 36 % sai sitä yhdellä tunnilla ja 41 % useammalla 
kuin yhdellä tunnilla. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8 PERUSKOULUN OPPIKIRJOJEN KEHITTÄMISTYÖ 
 
 
8.1 Ala-asteen oppikirja 
 
 
8.1.1 Esityö 
 
Kehiteltävän tuotteen eli oppikirjan tarkoitus oli antaa peruskoulun ala-asteen 
oppilaalle perhekasvatuksen tietoja ja taitoja. Se oli tarkoitettu käytettäväksi 
koulun oppitunneilla. Sitä oli tarkoitus käyttää integroidusti eri aineiden ope-
tuksen yhteydessä. Tarkoitus oli kehitellä oppikirja, jossa olisi opettajan sivut ja 
oppilaiden sivuja. Kehittämistyö oli saanut alkunsa vuonna 1995 huhtikuussa 
Stakesin aloitettua projektin Seksuaaliterveyttä vuoteen 2000. Yhtenä osana pro-
jektia oli oppimateriaalin kehittäminen kouluikäisille nuorille. Jyväskylän yli-
opiston opettajankoulutuslaitoksessa vastuualueenani oli kansalaistaidon ope-
tus, jonka osa-alue oli perhekasvatus. Olin opettanut sitä jo kaksikymmentä 
vuotta, joten pääsin mukaan projektin toteuttamiseen ja suunnittelemaan op-
pimateriaalia. 
 
8.1.2 Suunnittelu 
 
Työ alkoi huhtikuussa 1995 alan tutkimuksiin tutustumisella. Aluksi oli tarkoi-
tus kehitellä oppimateriaali ainoastaan peruskoulun ala-asteen oppilaille, mutta 
myöhemmin tuli toiveeksi saada oppimateriaalia myös yläasteelle. Valistusleh-
tisiä lukuun ottamatta vastaavanlaista materiaalia ei ennestään ollut olemassa. 
Kehittämistyöhön kaavailtiin varsinaisen kirjoittajan tueksi työryhmää, jonka 
jäseniksi otettiin terveyskasvatuksen tutkijoita, terveydenhuollon opettaja ja 
lääninhallituksen suunnittelija. Tukiryhmä oli suuri, ja sen rooli tämän työn ai-
kana oli jäsentymätön. Aikaa myöten tukiryhmä hajosi, sillä kiireisten asiantun-
tijoiden kokoon saaminen osoittautui hankalaksi. Kirjan kirjoittajaksi valittu te-
ki materiaalia oman työnsä ohessa, joten aikaa siihen ei paljon ollut. 

Jyväskylän kaupungin, yliopiston ja ammattikorkeakoulun yhteisenä 
hankkeena Stakesin alkuun panemana aloitti Perhekasvatuksen osaamiskeskus 
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kokoontua syksyllä 1995. Siinä terveydenhuollon, opetuksen, tutkimuksen ja 
hallinnon edustajia kokoontui 2-3 kertaa vuodessa pohtimaan perhekasvatuk-
sen edistämistä ja perheen hyvinvoinnin kysymyksiä sekä toimenpiteitä näiden 
asioiden edistämiseksi. Tästä tuli tärkeä taustatekijä ja tuki myös oppimateriaa-
lin kehittämistyössä. Järjestettiin koulutuspäiviä ja valistustapahtumia opettajil-
le ja koululaisille, oppimateriaalia kehiteltiin yhteistyössä Äänekosken kaupun-
gin opetuslaitoksen kanssa. Valistustapahtumista näkyvin olivat hedelmälli-
syysfestarit 1996. Ne onnistuivat niin hyvin, että ne järjestettiin uudelleen seu-
raavana vuonna ja jälleen vuonna 2001 (liite 1). Osaamiskeskuksen toimintaan 
osallistuneet pääsivät mukaan Stakesin koulutustilaisuuksiin, jotka monipuoli-
sina olivat sisällöiltään antoisia oppimateriaalin tekijälle. Ala-astetta varten ke-
hiteltyä oppimateriaalia esiteltiin julkisesti ensimmäisen kerran marraskuussa 
1995 Jyväskylässä järjestetyssä Perhesuunnittelu 2000 -projektin kokouksessa. 
Yli sadan osanottajan kokouksessa esitys sai kättentaputukset, mutta muuta pa-
lautetta ei kuulunut. Sen jälkeen oppimateriaali lähti kouluille testattavaksi. 

Suunnittelua auttoivat ja rohkaisivat kongresseissa saatu tieto, keskustelut 
ja palaute eri maiden edustajilta. Lyhyt selostus näistä tapahtumista: 

 
Kongressimatka Alankomaihin 
Amsterdamissa oli maaliskuussa vuonna 1996 kongressi Abortion Matters. Sain 
osallistua kongressiin tarkkailijana. Esitelmien ja keskustelujen lisäksi teimme 
opintokäyntejä Haarlemin pakolaiskeskukseen, Rutgers-säätiöön, joka tekee 
Alankomaissa seksuaalivalistus-materiaaleja ja antaa opetusta ja valistusta, ero-
tiikkamuseoon, seksuaalimuseoon ja Rotterdamin aborttiklinikalle. Varsinkin 
viimeksi mainittu paikka avasi aivan uusia näkökulmia suhtautumisesta abort-
tiin. Jokainen muukin opintokäynti antoi uutta ja vähän hätkähdyttävääkin tie-
toa ja herätti ajatuksia kehittämisen alla olevan oppimateriaalin suhteen. Tutus-
tuin kongressissa myös videomateriaaliin: Abortti-videoon ja toiseen, joka oli 
kolmen naisen kertomus omakohtaisesti abortista, pohdinta sen syistä ja seura-
uksista. Tarkempi matkaraportti liitteenä 5. 

  
Kongressimatka Espanjaan 
Valenciassa Espanjassa oli kongressi Human Rights kesäkuussa 1997. Osallistuin 
tekemällä posterin ja esittelemällä sitä. Posteri oli omasta kehittämisen alla ole-
vasta oppimateriaalista. Posteri on liitteenä 6. Posterista sain runsaasti henkilö-
kohtaista kiitosta ja yhteydenottoja eri maiden osallistujilta. Kongressin antia oli-
vat monipuoliset esitelmät eri aloilta kuten kauneusleikkaukset, seksuaalisuuden 
historia lääketieteen kannalta, koulun seksuaalikasvatus, eroottisen valokuva- ja 
maalaustaiteen näyttelyt, runsas kirjavalikoima ja eri maiden alan ammattilehdet 
olivat myös esillä tutustumista ja ostamistakin varten. Sain tutustua henkilökoh-
taisesti uusseelantilaisiin palkittuihin oppimateriaalin tekijöihin. 

Tutkija Maija Nykänen oli juuri saanut valmiiksi tutkimuksensa Näke-
myksiä ala-asteen seksuaaliopetuksesta (1996) ja sen ohjaamana uuden laatima-
ni oppimateriaalin tehtävät lähetettiin samoille kouluille, joissa hän oli tutki-
muksensa tehnyt. Nämä olivat kaksi ala-asteen koulua ja yksi yläasteen koulu. 
Myöhemmin mukaan otettiin vielä yksi yläasteen koulu. Kouluille lähetetyt 
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tehtävät olivat puhtaaksikirjoitettuja, mutta niitä ei ollut osoitettu tietylle kou-
luasteelle. Opettajien tehtävänä oli arvioida, mille asteelle ne heidän mielestään 
sopisivat. Tehtävien mukana oli materiaaliin tarkoitetut valokuvat ja muutamia 
piirroskuvia. Opettajille esitettiin toivomus tehtävien sopivuuden kokeilusta 
luokassa. Kaikilta testaukseen osallistuvilta oli ennen materiaalin lähettämistä 
kysytty, onko heillä aikaa kokeilla sitä opetustyössään. 

Sama materiaali lähetettiin kahdelle asiantuntijalle. Heistä toinen oli jy-
väskyläläinen tutkija ja toinen Stakesin edustaja. Molemmilta toivottiin kom-
mentteja tehtävistä. 

Materiaalista osa tuli takaisin annetussa ajassa, tammikuun alussa vuonna 
1996, loput tulivat myöhemmin. Opettajien muistiinpanot olivat sivujen laidoil-
la, kuten oli pyydettykin. Ainoastaan yksi materiaali ei palautunut koskaan. 
Kyseisestä koulusta ei siis saatu minkäänlaista palautetta, ei edes suullista. Pa-
laute saatiin siis kaikilta ala-asteilta ja asiantuntijoilta eli yhteensä kuudelta 
opettajalta. 

Tehtävät oli jaoteltu opettajien papereissa ala-asteelle ja yläasteelle sovel-
tuviksi. Jotkut tehtävät oli katsottu soveltuviksi molemmille asteille. Varsinaisia 
korjauksia oli vähän. Valokuvia pidettiin hyvin tekstiin sopivina. Piirroskuvista 
oli yhdellä vastaajalla kommentti: “Tulevatko nämä kuvat kirjaan?” Asiantunti-
joiden vastauksissa oli paljon enemmän kommentteja, lisäysehdotuksia ja joita-
kin asiakorjauksia. Näiden vastausten pohjalta oli helppo aloittaa lopullisen 
materiaalin työstäminen. 

Opettajan kysymyksen piirroskuvista tulkitsin siten, että hän piti niitä lii-
an rohkeina (liite 7). Ne oli pantu mukaan kokeeksi, jotta nähtäisiin minkä vas-
tauksen opettajat antavat. Kuvat oli kopioitu alankomaalaisesta sukupuoliope-
tusmateriaalista ja ne olivat siis suomalaiseen materiaaliin sopimattomia. Valo-
kuvia kaikki pitivät hyvinä. Valokuvan piti olla joka sivulla lähtökohtana asian 
käsittelylle. Tehtäviä jaoteltiin ala- ja ylä-asteelle ja joitakin ohjeita selvennettiin 
opettajien toiveiden mukaisesti. Asiantuntijoiden korjausehdotukset tarkistet-
tiin ja korjaukset tehtiin. Joku heistä halusi materiaaliin piirroskuvia ihmisen 
sukupuolielinten rakenteesta ja yhdynnästä. Kieltäydyin rikastuttamasta ala-
asteelle tarkoitettua oppikirjaa näillä kuvilla. Sitä paitsi niitä oli kyllä tarpeeksi 
biologian oppikirjoissa. Kun samat kuvat tulevat usein esille, ne vain kyllästyt-
tävät oppilasta ja luovat tympeyden tunteen koko asiaa kohtaan. 

Oppimateriaalin edelleen kehittämisen aikana löytyi ruotsinkielinen oppi-
kirja ja sen tehtäväkirja. Tehtävät olivat uusia ja osoittautuivat hyviksi malleiksi. 
Ne oli toteutettu ajatteluni mukaisesti, mutta toteutustani jäsentyneemmin. Kir-
jan nimi oli Nya pedagoger som vågar ja tehtävävihko oli Kärlek på gymnasiet. 
Jälkimmäinen oli kokoa A3, jota mikään suomalainen kustantaja ei halunnut 
koon vuoksi toteuttaa. Näiden julkaisujen sisällöt korvasivat yhden asiantuntijan. 

 
8.1.3 Julkaisija 
 
Vajaa vuosi tehtäväksiannon jälkeen oppimateriaali oli testattu, korjattu ja val-
mis julkaistavaksi. Itse en voinut vaikuttaa julkaisijan valintaan, julkaisijan oli 
määrännyt toimeksiantaja (Stakes). Julkaisija oli terveysalan järjestö. Sen johtaja 
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oli antanut lupauksen materiaalin julkaisemisesta. Asiaa hoitava virkailija sai 
materiaalin helmikuun lopussa 1996. 

Virkailija kuitenkin vaihtui. Huhtikuun alussa uusi virkailija soitti ja toivoi 
joitakin asioita tarkennettavan. Kahden kuukauden kuluttua oli kokous julkaisi-
jan tiloissa. Silloin johtaja ja varajohtaja, joka oli materiaalin käsittelijä, ilmoitti-
vat, että materiaalia ei julkaistakaan: ‘Tällaista ei tarvita”. Myöhemmin kuulin, 
että kielteiseen päätökseen oli vaikuttanut Opetushallituksen opetusneuvos. 
Hän oli järjestön hallituksessa ja luettuaan käsikirjoituksen oli ilmoittanut, ettei 
sellaista tarvita. 

Ilmoitin uusimman päätöksen toimeksiantajalle. Syyskuussa 1996 toimek-
siantaja ja julkaisija pitivät kokouksen. Sen jälkeen sain viestin, että materiaali 
sittenkin julkaistaan. Julkaisijan edustaja ilmoitti, että vain opettajan materiaali 
julkaistaan. Toimeksiantaja sanoi, että se ei käy. Kokonaisuus kärsii, jos näin 
tehdään. Otettiin yhteyttä uuteen kustantajaan. Marraskuun alussa vuonna 
1996 sain tiedon, että kuitenkin ko. terveysalan järjestö julkaisee koko materiaa-
lin. Kustannussopimus allekirjoitettiin heti sen jälkeen. 

Vieläkin sain viestejä julkaisijan virkailijalta, että ilman korjauksia ei tätä 
materiaalia voi julkaista. Edestakaisin vetoa jatkui vuoden 1997 marraskuuhun 
asti. Se miksi jatkoin, oli antamani lupaus toimeksiantajalle. Korjausvaatimuk-
set olivat kohtuuttomia, niitä tuli aina vain uusia. Materiaali alkoi olla jo toinen 
kuin alunperin oli suunniteltu. Hankalinta oli aluksi kustannustoimittajan vaih-
tuminen järjestössä, jonka piti julkaista materiaali, jatkossa oli hankalinta toi-
mittajan asiantuntemattomuus. Sopimusluonnos kustantamisesta kirjoitettiin 
uusiksi kolme kertaa. 

Annoin käsikirjoituksen luettavaksi tavalliselle luokanopettajalle. Halusin 
tietää, kuinka hän sen arvioisi. Hän sanoi voivansa ottaa sen käyttöön vaikka 
heti. Olin huojentunut ja saanut varmuuden, ettei kirjoittamani ollutkaan käyt-
tökelvotonta. Kokeiluun osallistuneita luokanopettajia en halunnut tavata siksi, 
että he odottivat aineiston valmistumista enkä uskaltanut luvata heille mitään. 

Marraskuussa vuonna 1997 sain tavata graafikon, jonka oli määrä tehdä 
kuvitus. Alkuperäisestä ideasta, jossa valokuvat olisivat olleet lähtökohta jokai-
selle uudelle asialle, ei siis tullut mitään. Itse en ollut saanut valita kuvittajaa, 
mutta kun asia tuntui kerrankin etenevän, suostuin kustannustoimittajan valit-
semaan kuvittajaan. Kaikki kuvat tulisivat olemaan piirroskuvia. Sovittiin, että 
materiaali tehdään Docutec-menetelmällä kokeilupainoksena. Tulos on paine-
tun kirjan näköinen. Painos tulisi olemaan 200 kappaletta ja kirjan viimeisenä 
lehtenä olisi palautelomake, jonka opettajien toivottiin lähettävän tekijälle seu-
raavan vuoden eli vuoden 1998 loppuun mennessä. Tämän avulla oli tarkoitus 
kehittää julkaisua edelleen. 

Marraskuun lopussa vuonna 1997 sain tiedon, että teos oli tullut painosta: 
”Nyt olemme siihen tyytyväisiä!’ oli julkaisijan kustannustoimittajan komment-
ti. Alkuperäinen suunnitelma yhdestä kirjasta toteutui nyt kahtena kirjana. A4 
kokoa oleva kirja on nimeltään 
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TUTKIN JA POHDIN 
Opettajan opas ja tehtäviä oppilaalle 
Perhekasvatusta ala-asteelle 
58 sivua 
ISBN 952-5193-02-0 
Julkaisija Terveys ry. 
 
Toinen kirja, joka on A5 kokoa on nimeltään 
TUTKIN JA POHDIN 
Sukupuolikasvatusta yläasteelle 
Opettajan opas ja tehtäviä yläasteelle 
35 sivua 
ISBN 952-5193-03-9 
Julkaisija Terveys ry. 
 

Runsaat kaksi ja puoli vuotta oli kulunut siitä, kun sain toimeksiannon ja lähdin 
tämän oppimateriaalin kehittämiseen. Seitsemässä kuukaudessa olin tehnyt 
mielestäni sen, mitä toivottiin. Sen jälkeen alkoivat kyllä-ei -keskustelut, korja-
usvaatimukset, kuvien uusiminen alkuperäisestä, uudelleen kirjoittamisvaati-
mukset, yhdestä kirjasta piti tehdä kaksi. Edestakaisin liike vei kaksi vuotta. 

 
8.1.4 Työn tulos 
 
Oppimateriaalien rakenne oli suunniteltu konstruktivistisen oppimiskäsityksen 
mukaan sellaiseksi, että oppilas konstruoi kokemustensa pohjalta todellisuut-
taan (von Wright 1992, 9). Tieto, joka on hankittu oman kokemuksen kautta, 
säilyy paremmin muistissa ja on käyttökelpoisempaa kuin muiden kokemuk-
siin perustuva tieto. Oppilas oppii huomaamaan riippuvuussuhteita, ajattele-
maan asioita itsenäisesti ja saa rohkeutta ajatteluunsa (Voutilainen ym. 1989, 
22). Oman ruumiin toiminnot ovat aluetta, joka on opittava ajattelemaan itse. 
Oma sukupuolisuus on asia, joka on oivallettava itse. 

Oppimateriaali lähteekin oman itsensä tutkimisesta. Rakenne on omasta 
itsestä kohti laajempia yhteyksiä: 

 
• Minä 
• Minä ja muut 
• Minä ja ympäristöni. 

 
Lopussa palataan jälleen minään ja mietitään ihmisen kehitystä. Aluksi luodaan 
katsaus menneeseen, palataan sitten nykyhetkeen ja päädytään pohtimaan tu-
levaisuutta. Lapsi miettii oman historiansa, laajasti ottaen jopa oman seksuaali-
historiansa, palaa nykyhetkeen ja tekee kartan tai palapelin itsestään. Sukuun 
tutustuminen ja haastattelut auttavat orientoitumaan elämänkulkuun, löytä-
mään omat juuret ja selkeyttämään omaa identiteettiä. Tästä voi syntyä oivallus 
tai visio siitä, millainen minun tulevaisuuteni on. Minä ja muut vie tutkimus-
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matkalle lähiympäristön ihmisiin, ihmissuhteisiin, kasvun tekijöihin, itsemää-
räämisoikeuksiin ja maailman lasten tilanteeseen saakka. 

Minä ja ympäristö vie lapsen tutkimaan luontoa, kasveja ja eläimiä. Tässä yh-
teydessä tulee esille kaksi eri sukupuolta ja lisääntyminen luonnossa, elämänkul-
ku ja lopulta kuihtuminen, luonnon suojeleminen ja ihminen luontoa aistivana 
olentona. Lopuksi on tiivis tietopaketti ihmisen kypsymisestä kohti aikuisuutta ja 
murrosiän muutoksista. Loppu siis palaa takaisin minään, josta aloitettiin. 

Yläasteen opettajalle tarkoitettu materiaali on pieni kokoelma opetusme-
netelmiä. Se syntyi siksi, että opettajat olivat toivoneet sellaista. Sen alkuperäi-
sessä käsikirjoituksessa oli lainauksia eri teoksista, jolloin opettajan olisi ollut 
vielä helpompi käyttää sitä. Lainaukset piti poistaa tekijänoikeuksiin vedoten. 
Kirjassa on mukana vain kirjallisuusvihjeitä. Kirjan alussa on kaksi sivua opet-
tajalle, jossa on yksi sivu opettajalle itselleen sanojen käytön harjoittelua ja seu-
raava sivu on tavoitteiden luomista varten. 

Kaikkien kirjojen lopussa on kirjallisuusluettelo, joka auttaa etsimään täs-
mätietoa asioista (Kettunen 1997a, 58; 1997b, 35; 2001, 108). Nämä luettelot ovat 
myös tämän tutkimuksen kirjallisuusluettelon yhteydessä. Ala-asteelle suunna-
tun kirjan lopussa on myös luettelo lasten kuvakirjoista, joita voisi olla koulussa 
tai kotona lapsella lisätiedon etsimistä varten (Kettunen 1997a, 57). 

Oppimateriaali on siis tehty aihealueen opettamiseen. Tehtävät on suunni-
teltu sopiviksi kuvaamataitoon, ilmaisutaitoon, biologiaan, uskontoon, terveys-
tietoon ja historiaan. Tehtäviä ei ole esitetty tietylle luokalle, vaan ne on tarkoi-
tettu otettavaksi opettajan parhaaksi katsomalla luokalla ja oppiaineessa, johon 
tehtävät parhaiten soveltuvat. 

 
8.1.5 Jälkityö 
 
Materiaalin toimittaminen painokuntoon sujui sinänsä vaivatta. Suomessa pai-
notekniikka on niin kehittynyttä, että taitavan toimittajan tai graafikon työ on 
nopeaa eikä kaipaa paljon asianomaisen kirjoittajan kanssa konsultointia kun 
kirja on painossa. Newble ja Cannonin (1991) sekä Hartleyn (1988) ohjeiden anti 
oli omaa toimitustyötäni varten vähäistä. Lopputuloksen arvioiminen on tosin 
helpompaa kun on tutustunut edellä mainittuihin teoksiin. 

Materiaalin kuvina värivalokuvat olisivat olleet hyviä lähtökohtana ope-
tukselle ja niistä luopuminen oli pettymys. Hyvät piirroskuvat tulivat niiden 
tilalle kustannussyistä. Niistä oli voitu sopia yhdessä graafikon kanssa. Kirjoit-
tajan osuus kirjan ulkoasun luomisessa jää siis vähäiseksi nykyisen kehittyneen 
painotekniikan ansiosta. 

Valmista tuotetta testaavat käytännössä ne, jotka ovat kirjat käyttöönsä ti-
lanneet. Käyttäjien mielipiteitä varten oli kirjojen lopussa ilman sivunumeroa 
lehti, johon käyttäjät voivat kirjoittaa mielipiteensä ja postittaa sen sitten tekijäl-
le. Kirjan julkaisija oli luvannut arpoa vastanneiden kesken palkinnon. Vasta-
uksia sanottiin odotettavan vuoden ajan ja saapuneiden palautteiden perusteel-
la kirjaa kehiteltävän edelleen. Docutec-menetelmä antaa mahdollisuuden saa-
da nopeasti myyntiin lisää uusia kappaleita, jos kirja menee hyvin kaupaksi. Jos 
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kirjaa päästään kehittämään uudeksi versioksi, tulee siihen alkuperäiset valo-
kuvat jokaisen luvun alkuun. 

Kaksi vuotta kirjojen julkaisemisen jälkeen julkaisijan toimistosta tuli tieto, 
että ala-asteen kirjaa oli myyty paljon. Ensimmäisen painoksen, joka oli 200 kpl, 
jälkeen oli otettu toinen painos ja sekin oli loppumassa. Tekijälle tai julkaisijalle 
ei ollut tullut yhtään ainoata palautesivua. Ainoa maininta on peräisin erään 
koulutuspäivien osanottajan kertomana, että tällaista tarvitaan lisää. Kirja oli 
ollut opettajille antoisa. Siis yksi suullinen palaute! 

Palautetta on tullut luokanopettajiksi opiskelevilta Jyväskylän yliopiston 
opettajankoulutuslaitokselta. Opiskelijat ovat saaneet harjoituksissa kokeilta-
vakseen ja arvioitavakseen tehtäviä käsikirjoituksesta, jotkut ovat saaneet sen 
täydennystehtäväkseen. Palaute on ollut kirjallista. 

Seuraavaksi esimerkkejä saadusta palautteesta: 
 
Kirja käsittelee kysymyksiä, jotka ovat keskeisiä nuoren ihmisen elämässä. Käsitel-
lään minuutta, ihmisen kasvamista ja kehittymistä kohti aikuisuutta. Nuoren ihmi-
sen kasvua seuraavat läheltä myös ystävät ja oma perhe; miten näitä ihmissuhteita 
tulisi hoitaa. Lopuksi vielä tarkastellaan ympäristöä; mitä asioita voimme havaita, 
aistia siitä. Kirja lähtee oppilaiden kokemuksista, lähiympäristöstä. Minusta kirja 
tuntuu lämpimältä ja läheiseltä, se herättää huomaamaan elämän pieniä asioita, joita 
tulisi enemmän. Silmät aukenevat näkemään maailman uudella tavalla. 

 
Toinen opiskelija kirjoittaa näin: 
 

Käytännönläheinen materiaali opettajan tueksi perhekasvatuksen tai terveyskasva-
tuksen opetukseen. Paljon toiminnallisia virikkeitä, valmiita materiaalipohjia oppi-
laille. Mielestäni lyhyesti ja ytimekkäästi ilmaistu ydinasiat, josta opettaja voi lähteä 
viemään asiaa eteen päin. Hyvä, että tehtävissä on käytetty hyväksi myös koulun ul-
kopuolisia tahoja (isovanhempien haastattelu, museokäynnit). Kuvien tekeminen ha-
vainnollistajana oli mielestäni hyvä idea (esim. kuvat maailman lapsista). Käyttökel-
poinen materiaali, jota hyödyntäisin opetuksessani. 

 
Syyslukukaudella 1996, kun aineisto oli vielä käsikirjoituksena, annoin sen päät-
töharjoittelussa ohjattavanani olleelle opiskelijalle. Hänen harjoittelujaksonsa kä-
sitteli juuri sitä asiaa, josta olin kirjoittanut. Luokka oli viides luokka. Hän luki 
tekstini ja otti siitä olennaisen sisältökokonaisuuteen, joka oli integroitu moneen 
oppiaineeseen. Toteutus oli sellainen kuin vain toivoa saattaa. Lopuksi luokan 
takaseinälle oli saatu kuvioina, taulukoina ja valokuvina esille jäsennys koko ope-
tusjaksosta. Opetusharjoittelijan loppuraportista osa on liitteenä 8. 
 Lopuksi koosteena kaikki oppimateriaalin kehittämiseen vaikuttaneet ta-
hot (kuvio 8). 
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KUVIO 8  Kehittämisverkosto 

Verkoston heikoimmaksi lenkiksi osoittautui markkinointi. Se tapahtui yh-
teisilmoituksina julkaisijan omassa lehdessä ja julkaisijajärjestön messuosastolla 
joillakin messuilla. 
 
8.1.6 Palaute yhdeksän vuotta myöhemmin 
 
Oppimateriaalin valmistumisen jälkeen kustantajan kautta saamani palaute oli 
jäänyt vähäiseksi. Talvella 2006 pyydettiin kustantajana toimineen järjestön 
kouluttajaa kertomaan palautetta Tutkin ja pohdin -kirjasta, kaikenlaista mitä 
hän oli kuullut. Hän ei muistanut, olihan kirjan ilmestymisestä kulunut jo yh-
deksän vuotta. Hän tiedusteli muilta järjestössä toimivilta asiaa. Tulos: kukaan 
ei muistanut kuulleensa. Se tie palautteen saamiseen oli loppu. 

Eräässä kunnassa oli vuonna 1998 toimeenpantu seksuaalikasvatuksen 
projekti kaikilla kouluilla. Tänne haluttiin materiaalia jokaiselle opettajalle: 
Tutkin ja pohdin ala-asteen opettajille ja Kyllä vai ei yläasteen opettajille. Asiaa 
tiedustellessani ala-asteen opettajalta, jonka tiesin olleen mukana projektissa, 
hän mainitsi, että kansiot ovat jossakin opettajahuoneen hyllyssä. Hän oli lähte-
nyt USA:han kahdeksi vuodeksi. Joku toinen opettaja oli tullut jatkamaan pro-
jektissa. Tämä toinen oli jättänyt projektin jossakin vaiheessa koulun tervey-
denhoitajan hoitoon. Hän oli vaihtanut työpaikkaa ja asia oli jäänyt. Myös tätä 
kautta tulos oli olematon. Jyväskylän kaupungin ala-asteen opettajista löytyi 
yksi, joka oli saanut kirjan heti uutena ja joka oli käyttänyt sitä opetussuunni-
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telman mukaisessa opetuksessa. Varsinaisena oppikirjana oli kuitenkin Otavan 
julkaisema Koulun ympäristötieto. Siis Tutkin ja pohdin oli lisätietoa varten ja 
virikemateriaalina käytössä. 

Kaksi tavoitettua ja haastateltua ala-asteen opettajaa kertoi, että näiden 
oppikirjojen lisäksi oppilaat ohjataan etsimään kirjastosta ikäisilleen tarkoitettu-
ja lukukirjoja, joista on luettelo Tutkin ja pohdin -kirjan lopussa. On oppilaita, 
joita sukupuoliasioiden käsittely tunnilla ahdistaa, ja he ovat lähinnä niitä, joilla 
on muutenkin lukemis- ja muita vaikeuksia. Koulun sanomalehtiviikolla on 
otettu keskusteltavaksi jokin artikkeli, jos sopiva löytyy sillä viikolla. Kouluter-
veydenhoitaja ottaa esille yhteisellä tunnilla tai erillisillä tunneilla tytöille ja po-
jille joitakin keskeisiä asioita, joten monenlaista väylää löytyy asian käsittelyyn. 
Sukupuoliasioita otetaan esille pitkin koulupolkua eri luokilla sopivina annok-
sina. Teemapäiväkin voi joskus olla hyvä. 

Kirjan tehtävistä käytetyin tehtävä on ollut Minä itse. Siinä on käsitelty 
minän olemispuolia lapsen näkökulmasta käsin. Lisätietoa on ohjattu siis etsi-
mään kirjastosta, johon on koottu Tutkin ja pohdin -kirjassa mainittuja ikätasol-
le sopivia tietokirjoja. 

Kirjassa on tehtäviä eri kulttuureista tuleville oppilaille, mutta se ei opetta-
jille riittänyt. He toivoivat jatkokoulutusta nimenomaan siitä, miten puhua su-
kupuoliasioista monikulttuurisessa luokassa ja kuinka kohdata näiden oppilai-
den vanhemmat, varsinkaan kun edes yhteistä kieltä ei ole. Toivottiin myös tie-
toa siitä miten insesti ilmenee lapsen käytöksessä. 

Tuloksena siis: kaksi ala-asteen opettajaa, jotka vielä yhdeksän vuoden 
jälkeen tunnistivat kirjan ja kertoivat hyödyntäneensä sitä. Projektissa mukana 
olleet olivat innostuneina mukana aikanaan, mutta kun siitä oli irtaannuttu tai 
se oli jäänyt muuten kesken tai loppunut, tuntui siltä, että kiinnostuskin loppui 
ja asia jäi ”jonnekin opettajainhuoneen hyllylle”. 

 
 

8.2 Yläasteen oppikirja 
 
 
8.2.1 Esityö 
 
Esityö peruskoulun yläasteen materiaalia ajatellen oli jo alkanut edellisen ala-
asteen oppimateriaalin kehittämistyön myötä. Kirjallisuuteen perehtyminen, fes-
tari-tapahtumien järjestelyt, tehtävien testaus opettajaksi opiskelevilla, ulkomai-
sissa konferensseissa tutkijoiden tapaamiset, posteri ja esitelmä sekä koulutusta-
pahtumat kotimaassa olivat koko ajan vireillä samalla kun kirjoitustyö eteni. 

Vuoden 1997 lopulla otettiin yhteyttä neljän eri yläasteen aineenopettajaan 
ja kysyttiin heidän halukkuuttaan ottaa materiaali kokeiltavaksi opetuksessaan 
(liite 9). Opettajien osoitetiedot oli poimittu Keski-Suomen lääninhallituksen 
seksuaaliopettajien yhdyshenkilölistalta. Mukaan pääsi kaksi suuren yläasteen 
opettajaa ja kaksi pieneltä yläasteelta. Koulut oli valittu siten, että kaksi oli kau-
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punkikoulua ja kaksi maaseutukoulua. Kirje lähetettiin kahdelle biologian opet-
tajalle, yhdelle liikunnan opettajalle sekä yhdelle kotitalousopettajalle. 

Tehtävien perussisällöt etsittiin suomalaisten koululaisten toiveista ja 
suomalaisista tutkimuksista. Murrosiän muutosten katsotaan olevan aikaa, jo-
hon kuuluu siirtyminen seksuaalisuuden kautta omaan aikuiseen seksuaalisuu-
teen ja parisuhteeseen. Seksuaalikasvatuksen sisältöalueet olivat sopivat sellai-
sina kuin ylitarkastaja Seija Lähdesmäki (1991, 63-64; 1994, 106) oli ne muotoil-
lut. Tutkija on sovittanut nämä seksuaalikasvatuksen sisältöalueet Bruessin ja 
Greenbergin (1994, 5) seksuaalikasvatuksen nelikenttään (kuvio 9). 
 
EETTINEN osa-alue 
 

• eettiset kysymykset 
• toisen huomioon ottaminen, 

��
�taminen 
• sukupuolisuhteet, vastuu 

KULTTUURINEN osa-alue 
 

• aborttia koskeva lainsäädäntö 
• arvojen väheksyminen 
• jengiytyminen 
• joukkoharha 
• ”kioskiromantiikka”, porno 
• luottamus 
• pelot 
• ”seurustelu”, kokeileminen (ikä, 

lainsäädäntö) 
• sukupuolisuhteisiin liittyvä 

	������däntö 
• sukupuolisuus eri ikäkausina ja eri 

elämäntilanteissa 
• muut käyttäytymismuodot 

  
BIOLOGINEN osa-alue 
 

• AIDS 
• abortin kliininen toteutus 
• ”eka kerta” 
• hedelmöitys ja raskauden alkaminen
• irtautuminen vanhemmista 
• itsetyydytys 
• kuukautiset 
• neitsyys, raskauden mahdollisuus 
• raskauden ehkäisy, perhe, 

	�����muus 
• siemensyöksyt 
• sikiönkehitys 
• sukupuoliteitse leviävien 

������
��en ehkäiseminen 
• sukupuolitse leviävien sairauksien 

tartuntatavat, hoitotavat, 
	������däntö 

• sukupuolten välinen mielenkiinto 
• synnytyksen vaiheet 
 

PSYYKKINEN osa-alue 
• hellyys 
• sukupuolinen käyttäytyminen: 

���ro-, bi- ja homoseksuaalisuus 
• ”yrittämisen pakko” 
• ystävyys 
 

 
KUVIO 9  Lähdesmäen (1991, 63-64; 1994, 106) muotoilemat seksuaalikasvatuksen sisältö-

alueet sovitettuna Bruess ja Greenbergin (1994, 5) nelikenttään
 
Luettelo on laaja ja se kattaa seksuaalisuuden alueen hyvin. Tehtäväksi jääkin 
valita, mitä asioita pohditaan syvällisesti ja mitä jätetään vähemmälle. Koulun 
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tunneilla ei kaikkea ehdi käsitellä, joidenkin alueiden tutustumisen voi jättää 
kirjallisuuden varaan ja omatoimiseen opiskeluun. 

Julkaisun nimeksi valikoitui Kyllä vai ei, Murrosikäisestä aikuiseksi. Sen 
sisältö ryhmitellään viiteen kokonaisuuteen: 1. Murrosiän muutokset, 2.Tunteet, 
3. Jämäkkyys, 4. Seksuaalisuus ja 5. Perhe. 

Murrosiän muutokset on lyhyt kertauksenomainen osa (Kettunen 2001, 9-
20). Sen tarkoitus on liittää tämä materiaali sisällöllisesti ala-asteen materiaaliin. 
Tunteet on otettu tähän mukaan empatiaharjoituksina (Kettunen 2001, 22-27), 
koska joskus on väitetty koulun olevan tunteiden “autiomaa” (Porto 1997, 1). 
Seksuaalisuudessa ovat tunteet mukana, elleivät ole, on kyse kaupallisesta sek-
sistä. 

Jämäkkyys on mukana harjoituksina siksi, että kasvavan identiteetti vahvis-
tuisi ja että oppilas voisi paikantaa itsensä suomalaiseen seksuaalikulttuuriin. 

Seksuaalisuus on aineiston laajin luku. Sen tarkoituksena on, että yksilö 
harjaantuisi ottamaan haltuunsa maailman, jossa toiset jo elävät eli oppija 
omaksuu oman seksuaalisuutensa kautta aikuisten maailman (Berger & Luck-
mann 1995, 148). Tässä osassa on ongelmanratkaisutehtäviä, pohdintaa, keskus-
teluja, toimintamallien etsimistä tai antamista ja sanojen käyttöharjoituksia. 
Edelleen Bergerin ja Luckmannin (1995, 172-174, 158) mukaan keskustelu yllä-
pitää, muuntaa ja rakentaa keskustelijan identiteettiä, ja kun keskustelu on 
useimmiten puhumista toisten ihmisten kanssa, se ylläpitää yhteistä todelli-
suutta ja opettaa yhteisiä taitoja sekä opettaa käyttämään yhteistä kieltä. Yhtei-
nen kieli, yhteinen todellisuus ja identiteetin rakentuminen ovat murrosiän 
keskeisiä kehitystehtäviä kun kyseessä on seksuaalisuus. 

Osa perhe on tarkoitettu tuomaan esiin ajan muutokset ja parisuhteen to-
dellisuus. Kahden työssä käyvän perhe (avio- tai avoliitto ja lapset), se on se 
suomalainen todellisuus, jonka toivoisi jokaisen kasvavan huomaavan romant-
tisten unelmiensa keskellä ja hankkivan taitoja selviytyä asioiden arkisesta mo-
ninaisuudesta. 

 
8.2.2 Suunnittelu 
 
Seksuaalikasvatuksen maailmankongressissa Valenciassa Espanjassa vuonna 
1997 palkittiin kaksi uusiseelantilaista oppimateriaalin tekijää. He olivat Lesley 
Mackay ja Alison Cleland. Tilasin heidän tekemänsä tuotteet: kaksi kirjaa ja ope-
tusvideon. Ne oli tarkoitettu juuri sen ikäisille oppilaille, joille olin tekemässä it-
sekin oppimateriaalia. Kirjasta löysin mallit tehtäviin. Piirsin itselleni tehtävistä 
ensin kaaviot ja aloin suunnitella tehtäviä niihin (liite 10). 

Suunnitteluun tuli vaikutteita edelleen kongresseista, jotka on mainittu jo 
aikaisemmin (ks. luku 9.1.2.), kuten myös seuraavista: 

 
Kongressi Portugalissa 
Lissabonissa oli vuonna 1998 kongressi Sexology at the turn of Millenium, New 
and Old Challenges. Otin osaa tähän tapahtumaan tarkkailijana, siis omaa esi-
tystä tai posteria ei ollut. Siellä osallistujat vietiin tutustumaan kuvanveisto- ja 
eroottisten esineiden näyttelyyn, kuunneltiin esityksiä eri maissa tapahtuvasta 
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sukupuoliopetuksesta nuorille. Mielenkiintoisimpina italialainen ja saksalainen 
tietokoneohjelma asiasta. Keskeisin huomio oli, ettei koulujen seksuaaliopetus 
ole Suomessa jäljessä muiden maiden vastaavasta, paremminkin samalla tasolla 
tai hiukan edellä niitä. 

 
Kongressi Hong Kongissa 
Neljästoista maailmankongressi Sexuality in the New Millenium pidettiin elo-
kuussa vuonna 1999. Osallistuin siihen esitelmällä New Ideas for Sex Education 
at Primary and Secondary Schools (Kettunen 1999, 285-287). Esityksen jälkeen 
virisi keskustelu ja kysymys siitä, miksi suunnittelemani kirjat eivät ole englan-
nin kielellä. Minua pyydettiin myös mukaan tekeillä olevaan televisio-
ohjelmaan. Jonkin paikallisen televisioyhtiön oli tarkoitus tehdä ohjelma suku-
puoliopetuksesta eri puolilla maailmaa. Ohjelma ei kuitenkaan toteutunut, sillä 
samana syksynä Hong Kongiin tuli taloudellinen lama ja televisioasemia piti 
sulkea. Kongressin erikoisuutena oli järjestetty keskustelutilaisuuksia paikallis-
ten ihmisten kanssa. Osallistuin opetusalan keskusteluun ja sain paikallisen 
seksuaaliopetuksen opetussuunnitelman. 

Suunnittelu jatkui pyytämällä opettajia mukaan kokeiluun. Kolme opetta-
jaa lupautui mukaan kokeiluun. Yksi pyydetyistä opettajista oli vaihtanut työ-
paikkaa eikä pyyntökirje kokeiluun tavoittanutkaan häntä. Toisella koululla oli 
kaksi halukasta opettajaa kokeilemaan, joten kokeilijoita oli kuitenkin neljä. 
Pois jäänyt oli suuren kaupunkikoulun opettaja ja mukaan tullut neljäs oli suu-
ren maaseutukoulun opettaja. Opettajat saivat testattavan materiaalin heti, kun 
he olivat kokeiluun lupautuneet. 

Lähetekirjeessä kysyttiin erityisesti kolmea asiaa: 
(1) Sisällöissä ei ole pedofiliasta mitään. Pidätkö tärkeänä sen esille otta-

mista? (2) Onko materiaalin sisältö liian varoittelevaa ja synkkää? (3) Sukupuo-
lielinten kuvia en ole ottanut materiaaliin juuri ollenkaan. Pitäisikö niitä olla vai 
tulevatko ne esille biologian yhteydessä? 

Ensimmäiseen kysymykseen vastaajat vastasivat kielteisesti, mutta lisäsi-
vät: jos oppilas kysyy niin sitten otetaan sekin esille. Toiseen kysymykseen vas-
tattiin, ettei sisältö ole liian varoittelevaa ja synkkää. Kolmanteen vastattiin, ett-
ei tarvitse olla enempää kuvia sukupuolielimistä. 

Materiaalin alussa oli oppilaiden tietoja kartoittavia kysymyksiä ja väittä-
miä. Näitä halusi yksi vastaajista parannella ja tarjosi omia kysymyksiään mal-
liksi. Näitä käytinkin apuna kysymysten viimeistelyssä. 

Käsikirjoituksen muusta sisällöstä saatu palaute tulee paremmin esille tau-
lukon muodossa. Ensimmäisessä käsikirjoituksessa oli neljä suurta lukua. 

 
TAULUKKO 3  Opettajien arviot käsikirjoituksen luvuista 

Sisältö/Arvioijat Opettaja 1 Opettaja 2 Opettajat 3 ja 4 
Ihmissuhteet hyvä Hyvä toteuttamiskelpoinen 
Jämäkkyys hyvä Hyvä  
Seksuaalisuus hyvä Hyvä hyvä 
Aviopuolison  
löytäminen 

ei merkitystä ei merkitystä arvojen selkeyttämistehtävä  
hyvä 
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Käsikirjoituksessa oli toistasataa liuskaa, joten on hyvin ymmärrettävää, että 
viimeisenä ollutta lukua ei jaksettu kokeilla. Tässä vaiheessa materiaalista puut-
tui vielä kaksi laajaa lukua, jotka olivat raskauden ehkäisystä ja sukupuoli-
taudeista. Käsikirjoituksen piti olla kahden opettajan yhteistyötä, mutta toisen 
opettajan osuus ei koskaan tullut valmiiksi ja siis näitä lukuja ei ollut mukana 
opettajien testattavana olleessa materiaalissa. Ne kirjoitin kyllä myöhemmin ja 
ne olivat asiantuntijoiden arvioimassa käsikirjoituksessa. 

Eri tehtävien kohdalla olleita merkintöjä: 
 
Ulkonäkötehtävä hyvä, keskustelu onnistuu ryhmän kanssa. 
Hyviä toteuttamisvinkkejä. 
Jämäkkyys-luku hyvä, biologiassa sitä ei ehditä käsitellä. 
Näytelmä onnistuu valikoiden ryhmän ja opettajan voimin. 
Seksuaalisuus, halu, hyvä teksti. 
Masturbointi, hyvä tehtävä, asia on tärkeä. 
Mies ja testosteroni, asia on tärkeä. 
Fantasia tehtävä, vaikuttaa hyvältä, en ehtinyt kokeilla. 
Nuorten tarina, hyvä toteutus. 

 
Lainauksia opettajien palautekirjeistä: 
 

”Olen kuitenkin käynyt materiaalia läpi, ja se vaikutti erittäin mielenkiintoiselta ja 
käytäntöön sopivalta. Keskustelun pohjaksi olit kehitellyt todella mielenkiintoisia 
menetelmiä, joita tulen varmasti kokeilemaan. Mielestäni yläasteen sukupuoliope-
tuksen tärkein tavoite on saada oppilaat keskustelemaan ihmissuhteista ja seksuaali-
suudesta, joten oppimateriaali, jonka avulla keskustelu saadaan viriämään, on todel-
la tervetullutta.” 
 
”Eniten heitä kiinnostavat kappaleet seksuaalisuus ja ihmissuhteet, mutta esim. mur-
rosiän muutoksista he (8-luokkalaiset) eivät enää halunneet puhuttavan. 1. tunnilla 
oppilaat kokosivat ensin ryhmissä s. 21 käsitekartat (kullakin ryhmällä eri keskussa-
na) ja kirjasivat ne piirtoheitinkalvolle. Tässä vaiheessa syntyi useimmissa ryhmissä 
varsin vilkasta keskustelua. Lopuksi vertailimme syntyneitä käsitekarttoja ja keskus-
telimme asiasta yhdessä.” 

 
Opettajat ja heidän oppilaansa pitivät tehtäviä kiinnostavina, menetelmiä mie-
lenkiintoisina ja totesivat, että keskustelua syntyi sekä pienryhmissä että koko 
luokan kanssa. Tehtävien annon helpottamiseksi toivottiin tarkennettuja ohjeita. 

Käsikirjoitusta korjattiin annettujen vihjeiden ja toivomusten pohjalta. 
Edessä oli käsikirjoituksen painatuskuntoon viimeistely. Kaksi lukua puuttui 
edelleen, mutta ne saatiin valmiiksi myöhemmin. Aluksi asiantuntemukseni 
sekä ehkäisystä että sukupuolitaudeista tuntui riittämättömältä. Luvut syntyi-
vät kuitenkin hyvien lähdekirjojen tuella. 

Perhesuunnittelu 2000 -projektin vetäjä halusi tämän jälkeen vielä lausun-
toja ulkopuolisilta asiantuntijoilta. Lausuntoja antoi tässä vaiheessa viisi opetta-
jaa. Äidinkielen tarkastaja kävi läpi tekstin ja yksi peruskoulun opettaja luki 
sen. Asiantuntijoita pyydettiin tekemään merkinnät tekstiin. Niin he tekivätkin 
ja antoivat huomautuksia paljon enemmän kuin opettajat aiemmin olivat teh-
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neet. Asiantuntijat olivat jokainen oman alansa tuntijoita, joten tämä oli odotet-
tavissakin. Keskeisimmät asiat on koottu taulukkoon 4. 
 
TAULUKKO 4  Ulkopuolisten asiantuntijoiden lausuntojen koonta 

Asiantuntija Huomautusten laatu ja määrä vähäinen, 
suomalaisia lähteitä vähän. 

Väestöntutkija Lukuisia asiantuntevia lisäyksiä ja korjaus-
ehdotuksia etenkin perhelukuun. Jämäk-
kyys-osa erittäin hyvä. Tietoaineista voisi 
olla enemmän. Asiat tärkeitä ja elämänlähei-
siä, vaatii paljon omaa pohdiskelua ja oival-
luksia, mikä on hyvä asia. 

Projektipäällikkö Korjauksia tilastotietoihin. Kysymyksiä, ky-
symysmerkkejä eli tarkennustoiveita. Perhe-
lukuun avoliitto ja uusperhe mukaan. 

Projektisihteeri Pieniä tarkennustoivomuksia, kahdessa 
kohdassa toivomus huumorin mukaan otta-
misesta. 

Ylitarkastaja Käsialasta paikoin vaikea saada selvää. Tar-
kennuksia raskauden keskeytyslukuun, toi-
mintaohjeita enemmän. Esimerkiksi minne 
mennään, jos joutuu raiskatuksi. 

Seksuaaliterapeutti Toivomuksia lukuun miehen impotenssista. 
Asia pitäisi esittää hienovaraisemmin, se on 
herkkä juttu. Masturbaation historiaa voisi 
olla. Ei insesti-lukuja, ne ovat epävarmoja. 

 
8.2.3 Asiantuntijalausuntojen vaikutukset 
 
Käsikirjoitus oli taas korjauskunnossa asiantuntijalausuntojen jälkeen. Kirjoitus-
työ otti aikaa, mutta oli valmis toukokuussa 1998. Sitä tarjottiin kahdelle kus-
tannusosakeyhtiölle julkaistavaksi. Toinen näistä oli kiinnostunut, toiselta ei 
tullut minkäänlaista vastausta. 

Käsikirjoituksen lukeminen ja työstäminen alkoi välittömästi. Sitten kus-
tantaja kuitenkin halusi vielä lisää asiantuntijalausuntoja. Asiantuntijoita oli 
tässä vaiheessa kolme, joiden lisäksi sain yhden 15-vuotiaan tytön, Emman, kä-
sikirjoitusta koskevat kysymykset luettaviksi. Nämä neljä lausuntoa olivat ai-
kaisempiin verrattuna monisanaisia, joten niiden sanoma ei mahdu taulukoksi. 
Yksi asiantuntijoista ei nähnyt käsikirjoituksessa mitään positiivista, ellei sellai-
seksi voi tulkita lausumaa: Tällaista materiaalia tarvitaan. Hän oli erittäin tark-
kaan käynyt läpi nimenomaan äidinkielen ja löytänyt pilkkuvirheitä myöten 
lukuisia korjattavia kohtia. Tekstin kieli oli jo aiemmin kertaalleen tarkastettu ja 
kustantajilla on myös omat tarkastajansa, lisäksi tämä asiantuntija vaati tekstiin 
viittauksia lähdekirjoihin. Tilastoluvut oli korjattu hyvin tarkasti ja annettu vie-
lä kirjoittajalle lukuisia kirjallisuuslähteitä, joista tietoa voi etsiä. 

Tilastoluvut oli kuitenkin otettu uusimmista julkaisuista. Mikä lopulta on 
uusin, oikein ja luotettavin? Lainaus lausuntokirjeen koosteesta korostaa puut-
teita: 

 
Teoksessa suositeltu oheismateriaali (kirjallisuus, elokuvat) ei monin paikoin näh-
däkseni ole yläasteikäiselle soveltuvaa. Kirjat ja elokuvat ovat joko liian vaikeita tai 
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suorastaan liian ahdistavia sen ikäisten luettaviksi tai katsottaviksi. Yhteenvetona 
katson, että käsikirjoitus ei tällaisenaan sovellu peruskoulun seksuaalikasvatuksen 
oppikirjaksi. Teksti vaatii monin paikoin tarkistuksia asiasisällön osalta ja myös kie-
liasu kaipaa viimeistelyä. Suosittelen, että korjausten jälkeen ennen mahdollista pai-
natusta myös psykologisen ja seksologisen koulutuksen saaneet asiantuntijat tarkis-
tavat tekstin. Arvokkaita huomautuksia saataisiin varmasti myös varsinaiselta koh-
deryhmältä, nuorilta lukijoilta itseltään. 

 
Tämä asiantuntija oli tutkinut tarkasti materiaalin, mutta jokin väärinkäsitys 
hänelle oli mahdollisesti tullut, sillä ei koulun oppikirjoissa ole lähdeviitteitä, 
harvemmin edes lähdeluetteloa. Hänenkin arvionsa kuitenkin rikasti tutkijaa ja 
auttoi entistä huolellisempaan kehittämistyöhön. 

Tutkija, joka oli toinen tilattu asiantuntija, antoi myös runsaasti palautetta. 
Hän piti hyvänä tietojen testausta aluksi, toivomuksena oli vain muutamia pie-
niä muutoksia. Joihinkin lukuihin hän kaipasi tarkennuksia ja lähdeviitteitä. 
Oppimateriaalia ei kuitenkaan kirjoiteta kuin tieteellistä tekstiä, joten lähdeviit-
teitä ei ole. Nuorten palstan kysymyksiä hän arvioi ja totesi yhden huolimatto-
man vastauksen korjattavaksi. Nuorten palstan kysymyksiä ei ole otettu josta-
kin lehdestä, vaan ne ovat kirjoittajan itsensä muotoilemia esimerkkejä elävästä 
elämästä. Niiden tarkoitus on herättää nuoret keskustelemaan näistä asioista ja 
etsimään niihin vastauksia itse, mutta yksi asiantuntijoista halusi niihin välttä-
mättä vastaukset ja niin ne sinne kirjoitettiin. Loppujen lopuksi vastaukset pois-
tettiin ja näin säilyi näiden tehtävien alkuperäinen tarkoitus. Jokaisessa luvussa 
oli poistettavaa, parannettavaa, toisin kirjoitettavaa, mutta on myös kannusta-
vaa palautetta: tämä on hyvä, hyvä tehtävä ja tämä on hyvää! Hieman merkilli-
seltä tuntuu se, että tietty kuvaus ei vaikuttanut tutkijasta hyvältä, vaan hän 
kehotti ottamaan eräästä väitöskirjasta esimerkkiä. Itse asiassa sisältö oli juuri 
sieltä. Toisessa kohden tutkija halusi ehdottomasti poistaa kohdan, joka on sin-
ne otettu erään toisen asiantuntijan toivomuksesta. Lainaus yhteenvedosta: 

 
Oppimateriaalin ensimmäiseksi versioksi tämä on kuitenkin hyvä alku. Aihetta käsi-
tellään monipuolisesti ja sisältö etenee mukavasti. Tätä kannattaisi työstää eteenpäin. 

 
Asiantuntijaksi oli saatu myös seksologi, arvostettu alansa tutkija. Tutkimuksia 
tehneenä hän kiinnitti huomionsa kirjallisuusluetteloon: sieltä löytyi huomatta-
van vähän suomeksi julkaistuja kirjoja. Asia korjattiin niiltä osin kuin se oli kor-
jattavissa. Ihan kaikkea ei ollut oppikirjan lähteissä, ne oli luettu ja tarkoitus oli 
kirjata ne tutkimuksen lähteisiin, sillä suurin osa niistä oli suomalaisia tutki-
muksia. Toinen asia, josta huomautettiin, oli lainsäädännön puuttuminen. Sek-
suaalirikoslaki oli uudistumassa. Käsikirjoituksen kokoamisen aikana ei vielä 
ollut uutta lakitekstiä käytettävissä. Se tuli juuri sen vuoden alussa, kun käsikir-
joitus oli julkaisijalla. Koska julkaiseminen myöhästyi, lakiasioita tuli mukaan 
viimeisimpään versioon. Näin tässä lausunnossa olleet pääasiat tulivat huomi-
oiduksi. 

Kolmen varsinaisen alansa asiantuntijan palautteen lisäksi palautetta tuli 
myös 15-vuotiaalta Emmalta. Hän oli kustantajan valitsema lukija. Hänen 
kommenttinsa olivat huomattavan erilaisia kuin aikuisten lukijoiden. Hän kir-
joitti: 
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”Ton alkutekstijutun joihinkin kohtiin olis halunnut oikeat vastauksetkin (esim. siit-
tiöt ovat väriltään mustia, onko ne?)” 

 
Eivät ne ole mustia, ne vaan on oppimateriaaleissa piirretty mustiksi, ja siitä jää 
oppijalle väärä mielikuva. Tällä oli tarkoitus ohjata oppija itse etsimään tietoa 
siittiöistä, mutta lopuksi käsikirjoituksen loppuun tulivat oikeat vastaukset tes-
tin kysymyksiin liitteenä. 
 

”Siis minkä ikäisille kirja on suunnattu? Välillä teksti oli hyvin ymmärrettävää, mutta 
välillä teksti muuttui vaikeaksi ja tuntui siltä, että tää on tarkoitettu vanhemmille 
kuin minä (15 v). Esim. ne perhejutut oli tehty mun mielestä aika paljon yli täysi-
ikäisille, ehkä n. 20-25 -vuotiaille.” 

 
Emma oli saanut tarkasteltavakseen käsikirjoituksesta kopion, jossa ei ollut mi-
tään alkutekstejä, joten ihmettelyn ymmärtää. 
 

”Jotkut tehtävät pistivät miettimään ( esim. keskusteluaiheet sivulla...).” 
 
Tämä olikin tehtävien tarkoitus: antaa nuorille miettimisen aiheita. 
 

”Suuteluohjeet (s...) olivat “turhia”: mun mielestä suudelmat ovat tosi yksilöllisiä ja 
ne pitää kokea niin miten parhaalta tuntuu; kirja kädessä ohjeita samalla lukien on 
VARMASTI vaikea keskittyä suutelemiseen! Rakkaus-osassa voisi olla ohje, kuinka 
saada omakseen juuri Se Oikea (eli iskuvinkkejä). Niitä ainakin nuorten palstoilla ky-
sellään paljon.” 

 
Reseptikirjaa tästä ei todellakaan ollut tarkoitus tehdä. Suuteluohjeet olivat lä-
hinnä sitä kaivattua huumoria, ei todellakaan voi suudella kirjan ohjeet kädes-
sä, mutta kuinka saada omakseen juuri Se Oikea onkin jo tosi vaikea juttu! 
 

”Kirja eteni TOSI NOPEASTI aiheesta toiseen. Voi tuottaa vaikeuksia pysyä mukana. 
Lukeminen vaatii mulla täydellistä keskittymistä (voi johtua siitäkin, että luki pape-
rikasaa eikä kirjaa). Onko kirja tarkoitettu jonkun tietyn kouluaineen opettajalle vai-
ko nuorelle ihmiselle luettavaksi itsekseen?” 

 
Alkutekstin puuttuminen herätti tällaisia kysymyksiä vielä lukemisen edetessä 
pitemmällekin. Sama on seuraavassa lainauksessa: 
 

”Jos tarkoitettu opettajalle, niin en usko tuntimäärien riittävän läheskään kaikkien 
tehtävien suorittamiseen (esim. suurprojekti s...).” 

 
Tehtäviä oli paljon juuri sen vuoksi, että eri aineiden opettajat voisivat niistä 
valita omaan aineeseensa sopivimmat. Jokaista tehtävää ei ole tarkoituskaan 
tehdä, vaan ne, jotka sopivat kyseiseen kouluun ja kyseiselle luokalle - karsien 
ja soveltaen sekä integroiden. 
 

”ja jos tarkoitettu nuorelle itselleen, kannattaa poistaa sanat oppilas, ja ainakin muu-
tamia tehtäviä, ja niitä “pohtikaa ryhmässä” juttuja...” 

 



 89

Edelleen oli seuraava kommentti: 
 

”Tietoiskut olivat hyviä. Muutenkin tietoa, faktaa, neuvoja ja ohjeita olisi voinut olla 
tosi paljon enemmän.” 

 
Tietoa olisi varmaankin voinut olla paljon enemmän. Tarkoituksena oli antaa 
nuorelle aineksia seksuaalisuutensa rakentamiseen. Jos ohjeita ja neuvoja olisi 
ollut enemmän, olisi joku saattanut sanoa, että nyt alkaa olla liian normatiivista! 
 

”varsinkin seksuaalisuus-osassa oli paljon sivistyssanoja ja outoja termejä. Lukijaa 
auttaisi paljon, jos: a) sanasto olisi jo ihan alussa b) sanat selitettäisiin heti samalla 
kun niistä puhutaankin.” 

 
Tämä oli varteen otettava palaute. Sivistyssanat vaihdettiin suomenkielisiin, 
selkeämpiin ilmaisuihin. 
 

”jos nuori lukee kirjaa itsekseen, voi hän jäädä hämmentyneeksi: kirja tarjosi paljon 
mietittävää ja tosi paljon kysymyksiä, joihin ei vastausta missään vaiheessa annettu 
vaan ne piti itse pohtia, mitkä olisivat oikeat vastaukset ja ratkaisut??” 

 
Oikeata ratkaisua on mahdoton sanoa ja sen nuori lukija tuntuu oivaltaneen. 
 

”loppua kohden kirja suunnattiin lähes aikuisille, joten sitä ei oikein jaksanut seura-
ta.” 

 
Lopussa oli luku kahden uran perheestä, töiden jakamisesta, perhesuunnittelusta 
ja kehityksen mukanaan tuomista muutoksista. Vaikka ne 15-vuotiaasta lukijasta 
tuntuivat kaukaisilta, ne asiat ja ratkaisut eivät niin kovin monen vuoden päässä 
ole. Hän jatkaa kuitenkin: 
 

”elämän sisältö -jutut jätti mut ainakin miettimään.” 
 
Lisää lyhyitä kommentteja: 
 

”Gynekologi-juttu oli hyvä; nuoret tytöt saavat paljon hyödyllistä tietoa, kirjallisuus-
luettelo on hyvä olla olemassa, mulle jäi vielä paljon kysyttävää kaikesta huolimat-
ta.” 

 
Kirjallisuusluettelo oli mukana juuri sen vuoksi, että siinä mainituista kirjoista 
voi etsiä lisätietoa. 
 

”jos haluaa suunnata kirjan nuorille (ja teineille) kannattaa kirjaan lisätä humoristisia 
kuvia ja värejä (ettei kirja jää kuivaksi ja tylsäksi).” 

 
Tämä on hyvä toive. Se on myös kirjan tekijän toive. Kustantaja päättää kuiten-
kin kuvitusasian, koska se vaikuttaa kirjan hintaan. 
 

”mä jäin kaipaamaan toimintaohjeita ja auttavien puhelimien numeroita ja ylipäänsä 
jonkin paikan nimeä, josta voi tarpeen tullen hakea kuuntelijaa, henkistä apua ja 
miksei vaikka suojaa sietämättömiltä kotioloilta.” 
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Näitä oli käsikirjoituksessa, mutta niitä lisättiin vielä kirjan loppuun tarkoitet-
tuun liitteeseen. Paikalliset numerot täytyy jokaisen itse löytää. 

15-vuotiaan Emman palaute oli kaiken kaikkiaan antoisa ja vaikutti paljon 
käsikirjoitukseen tehtyihin parannuksiin. Se tuli suoraan kohderyhmän edustajal-
ta (Allen 2005, 389). 
 
8.2.4 Kooste arvioista ja kirjan valmistuminen 
 
Asiantuntijoita oli tähän mennessä ollut 11 ja heidän lisäkseen 15-vuotias Em-
ma. Arvioitsijoina toimineet, materiaalia kokeilleet opettajat mukaan lukien yh-
teensä 16. Lukumäärä vaikuttaa suurelta. Ohjeita oli tullut paljon. 

Ohjeet olivat osittain ristiriidassa keskenään. Viimeisimmät arvioitsijat 
olivat olleet ankarimpia. Kirjoittajalle tämä aiheutti lisäongelmia: ketä pitäisi 
uskoa, kuinka monta asiantuntijaa ylipäänsä on tarpeen ennen käsikirjoituksen 
julkaisemista? Kirjoittaja on viime kädessä vastuussa sisällöstä. Mitkä lähdete-
okset, tilastot tai artikkelit ovat hyväksyttyjä, viimeisimpiä tietoja sisältäviä? Jos 
oppimateriaaliksi tarkoitettu käsikirjoitus pitää näin perusteellisesti tarkastaa 
ennen julkaisemista, pitäisikö jo lakkautettu oppimateriaalikeskus palauttaa 
taas entiseen tehtäväänsä? Seksuaalisuus saattaa olla vieläkin niin arka alue, et-
tä sen alan oppimateriaalia arastellaan julkaista. Seksuaalisuus on alue, joka ei 
vielä tunnu olevan kaikilta osin selkiintynyt. 

Oppimateriaalin kehittämisessä oli käytetty uusimpia saatavilla olevia tie-
toja, mutta kuitenkin yksi kommentaattoreista vaati niihin muutoksia. Milloin 
tieto on hyväksytty? Käytetyt tiedot olivat lähdeteoksista, jotka nekin oli tarkas-
tettu ennen julkaisemista. Eivätkö tiedot olleetkaan luotettavia? Kuinka kauan 
pitää korjata, että käsikirjoitus kelpaa julkaistavaksi? Lopulta se vanhenee ja tu-
lee sitä kautta epäkelvoksi. Mitä useamman asiantuntijan silmien editse teksti 
kulkee, sitä enemmän alkaa epäillä, että käsikirjoitus ilmestyy jonakin päivänä 
jonkun toisen kirjoittamana. Malleja voi siirtyä muiden käyttöön. Onko jollakin 
arvioitsijalla tulossa ehkä oma julkaisu samalle kohderyhmälle? 

Paras palaute kirjoittajalle tuli käyttäjäryhmän edustajalta ja opettajilta. 
Onko tämä sitten osoitus ajattelun samankaltaisuudesta vai siitä, että kehitellyt 
sisällöt ja tehtävät ovat hyviä, koska näiltä palautteenantajilta saatu palaute ko-
ettiin käsikirjoituksen kannalta hyväksi? 

Mikä sitten kehittämisprosessin aikana karsiutui pois? Niiden asiantunti-
joiden mukaan, jotka lukivat ensimmäisen käsikirjoituksen, sopimattomia olivat 
liian rohkeat kuvat (liite 7). Ne olivat materiaalissa kokeeksi ja tulos oli ennakoi-
tavissa. Sen kaltaiset kuvat karsiutuivat kokonaan. Yläasteen materiaaliin oli 
ehdolla tehtäväsivu, jossa oli piirretty sukupuolielinten symboleja sellaisina 
kuin ne esiintyvät kaiverruksina koivun rungossa tai puisissa silloissa, näkötor-
neissa tai piirrettyinä käymälöiden seiniin ja muihin paikkoihin, joissa nuoriso 
oleilee. Kuvien joukossa oli myös runomuotoisia riimittelyjä samoista asioista. 
Tehtävä oli lausuttu mietittäväksi moninaisesti: Mistä tämänkaltainen taide 
kumpuaa? Kirjoita tarina ihmisestä, joka tekee tällaisia kuvia tai kirjoittelee täl-
laisia runoja. Kuka näitä tekee? Miten voisi estää tällaista ympäristötuhoa? 
Luovatko nämä viihtyisyyttä yleisiin tiloihin? Asiantuntijat tyrmäsivät tämän 
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tehtäväsivun täysin, toiset monisanaisesti, toiset vaikenemalla. Tehtävä siis kar-
siutui ennenkuin koululaiset saivat sen luettavakseen. Muita arvioinnin tulok-
sia on esitetty luvussa 8.1.2. sekä taulukoissa 3 ja 4. 

 
8.2.5 Yläasteen oppimateriaalin kehittämisvaiheet 
 
Peruskoulun yläasteen sukupuoliopetukseen soveltuvan oppimateriaalin kehit-
täminen alkoi ala-asteen oppimateriaalin kehittämisen myötä varsinaisesti 
vuonna 1996 kongressissa Abortion Matters Amsterdamissa, jatkui samana ja 
seuraavana keväänä toukokuussa järjestettävien nuorison kasvatustapahtumien 
yhteydessä tehtävien ja toiminnan suunnittelussa, kirjoittamalla välillä lisää 
tekstiä oppimateriaaliin, kokeilulla kouluopetuksessa, korjaamalla ja uudista-
malla. Vuonna 1997 sain tehtäväkseni Terveys ry:lle Tapakasvatusohjelman laa-
timisen. Tässä yhteydessä voin testata myös oppimateriaaliin tulevia tehtäviä. 
Tietyt tehtävät lähetin myös kopioina Äänekosken kaupungin sukupuolikasva-
tusta kokeileville opettajille. He käyttivät tehtäviä opetuksessaan. Sinne oltiin 
valmiit ostamaan yläasteen oppimateriaali jokaiseen kouluun sitten kun se il-
mestyy. Sosiaali- ja terveysalan koulutus- ja messutapahtuma Terve SOS 2000 
Tampereella kolmipäiväisenä opintomatkana oli esitelmien kuuntelijalle tiedol-
lisesti antoisa. 
 
Alla olevaan kuvioon 10 olen pelkistänyt kehittämistyön osatekijät. 

 

 

 

 

 

 

KUVIO 10  Kehittämistyön osatekijät 

Yläasteen oppimateriaalin julkaiseminen viivästyi kustantajan vaihduttua. Se 
julkaistiin kesällä 2001 nimellä (liite 4): 
 

Yläasteen oppimateriaalin 
osatekijät 

Yläasteen opettajia ja oppilaita
Opiskelijoita 
Asiantuntijoita 
Kustantaja 1. 
Kustannustoimittaja 1. 
Kustantaja 2. 
Kustannustoimittaja 2. 
Toiset tutkijat 
Markkinointi 

Kongressit 
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Kyllä vai ei, murrosikäisestä aikuiseksi 
109 sivua 
ISBN 951-0-25874-1 
WSOY 
 
8.2.6 Jälkityö 
 
Kirjan toimittaminen painokuntoon toisen kustantajan ja ammattitaitoisen kus-
tannustoimittajan kanssa sujui vaivatta. Kuviksi valittiin kustantajan varastosta 
valmiita kuvia. Tekstin ohella sivulle tuli lyhyitä tarinoita. Loppuun liitettiin 
lähdekirjaluettelo ja tietoa havainnollistamismateriaaleista. 

Palautetta ei ole tullut suoraan tekijälle. Kustantajan edustajan kertoman 
mukaan kirjaa on myyty paljon ottaen huomioon, ettei se ole tietyn oppiaineen 
kirja. Työ on tehty! 

Kokeiluun osallistuneille opettajille on mennyt kirjoja korvaukseksi vai-
vannäöstä kehittämistyössä. 

Kyllä vai ei -kirjan loppuun oli tarkoitus liittää kirjallisuusluettelo teoksis-
ta, joita oli käytetty sisältöä kehiteltäessä. Kustannustoimittaja kuitenkin lyhensi 
sen käsittämään ainoastaan suomenkieliset kirjat. Alkuperäinen lähdeluettelo 
on liitetty tutkimuksen lähdeluettelon yhteyteen. 

Oppimateriaalin tekstin kehittämistyö ja työn saattaminen lopulta paino-
kuntoon on aikaa vaativa tehtävä, vaikka päämäärä olisikin työn alkaessa selvä. 

Tutkijat Glynn, Andre ja Britton (1986, 245-251) ovat koonneet tekstin 
suunnittelun mallin, jossa ovat kaikki työn osavaiheet: 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

KUVIO 11  Malli tekstin suunnitteluun 

Tavoitteiden määrittely

Painettu vai ohjelmistoperusteinen tuote

Graafinen suunnittelu Tekstin tekeminen Painoasun suunnittelu 

Kirjoittaja korjaa Toimitustyö 

Tuotanto
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Aiemmin esitetyt mallit (vrt. luku 7.2.) antavat yksityiskohtaisia ohjeita kirjoit-
tamista suunnittelevalle, tämä malli havainnollistaa työprosessin kokonaisuu-
den. Tavoitteet määräytyvät opetussuunnitelman perusteella. Niitä syventävät 
ja tekevät oppilaskohtaisiksi kyselyt käyttäjäryhmän edustajilta ja heidän opet-
tajiltaan. Kustantaja puolestaan vaikuttaa siihen, millainen tuotteesta tulee – 
painettu vai ohjelmistoperäinen. 

Tekstin tekeminen, graafinen ja painoasun suunnittelu tapahtuvat enem-
män tai vähemmän samanaikaisesti. Graafiseen suunnitteluun lasketaan kuu-
luvaksi taulukoiden, kuvioiden, diagrammien, värien, piirrosten ja valokuvien 
käytön suunnittelun. Painoasun suunnitteluun kuuluu kirjasinkoon valitsemi-
nen, tekstin leveyden määrittäminen, sivun koko, sivun väri, tekstin vahvuus ja 
kursivointi. Oman tekstin korjaamisen katsotaan olevan raskain osa. Lopuksi 
Glynn, Andre ja Britton (1986, 245-251) toteavat, että kokonaisuus on enemmän 
kuin osiensa summa. 

Omaan kehittämistyöhöni sovellettuna nämä kaikki osavaiheet olivat mu-
kana. Tavoite oli selvä, samoin se, että siitä tulee painotuote. Viimeisintä kirjaa 
kirjoittaessani en ajatellut graafista puolta kovin paljon enkä painoasua, nehän 
tulevat painotetummin mukaan, kun kustannustoimittaja alkaa työskennellä 
kirjantekijän kanssa. Keskityin tekstin tekemiseen. Sitä tein vapaa-aikoina, vii-
konloppuina ja lomilla. Se oli täyttä työtä, mutta sitä oli hauska tehdä. Sitten 
tulivat testit ja asiantuntijat ja heidän kommenttinsa ja korjaukset niiden perus-
teella. Se oli raskain ja työläin vaihe, vei aikaa enemmän kuin olisi voinut kuvi-
tella. Mielessäni ohje ”kirjoittaja kuitenkin päättää mitä kirjaan tulee” tein rat-
kaisuni. Tuotanto oli suuren kustantamon hallussa, se teetti itselleni vain vähän 
työtä. 

 
8.2.7 Palaute viisi vuotta myöhemmin 
 
Kirja Kyllä vai ei postitettiin ilmestyttyään kehittämistyössä mukana olleille 
opettajille. Näistä opettajista kolme löytyi samoista työpaikoista, joissa he olivat 
olleet jo kehittämistyön aikana. Heidän lisäkseen haastateltavaksi saatiin pappi, 
joka oli rippikoulussa käyttänyt kirjaa. Kirjahan oli tarkoitettu 13-15-vuotiaille 
nuorille. 

Haastateltavia opettajia lähestyttiin ensin puhelimella. Sitten heille lähetet-
tiin saatekirjeen mukana kyselylomake kevätlukukaudella 2006 (liite 11). Kyse-
lylomake pyydettiin palauttamaan vastauskuoressa kuukauden kuluessa. Kir-
jeessä kysyttiin myös, olisivatko vastaajat valmiita haastatteluun. Kaksi palautti 
vastauksensa kuten oli pyydetty ja ilmoitti suostumuksena haastatteluun. Kol-
mannelta pyydettiin kirjeitse vastausta, mutta sitä ei tullut. Kolmen kuukauden 
kuluttua vielä puhelinsoitolla pyydettiin vastausta. Hän oli myönteinen ja lupa-
si lähettää vastauksensa, mutta ei ollut kovin halukas yhteistyöhön, sillä terve-
yskasvatuksen tunnit oli annettu toiselle liikunnanopettajalle ja asianomainen 
oli alkanut sen sijaan pitää maantiedon tunteja. Hän kyllä aluksi kertoi käyttä-
neensä kirjaa, mutta se jäi uusien haasteiden myötä hänen käytöstään. Siis kaksi 
opettajaa vastasi, heidät myös haastateltiin nauhalle tallentaen; rippikoulupap-
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pikin haastateltiin, yhteensä kolme haastattelua saatiin kirjan Kyllä vai ei käy-
töstä. 

Opettajat totesivat oppilaiden odottavan kovasti sukupuolikasvatustunte-
ja. Toinen opettajista jopa kertoi oppilaiden muistuttaneen häntä ”älä vaan sit-
ten unohda seuraavalla kurssilla sitä”, kun kaikkea ei ehditty käsitellä syyslu-
kukauden jaksolla. On sellaisiakin oppilaita, jotka ahdistuvat näistä tunneista, 
mutta ratkaisuna on käynyt se, että oppilas on saanut kirjan Kyllä vai ei käteen-
sä ja mennyt opiskelemaan asioita itsekseen tai on saanut aiheen ja kirjoittanut 
siitä. Jokaiselle oppilaalle tilataan Kyllä vai ei -kirja ja he saavat pitää sitä ope-
tusjakson ajan itsellään. Sitten kirjat kerätään seuraavan luokan käyttöön. Sa-
nomalehti-opetuksessa teeman yhteydessä koulussa on monia ratkaisuja. Jos 
joudutaan ottamaan sijainen, hän voi pitää itselleen tuntemattomasta aiheesta 
tunnin sanomalehden avulla antamalla oppilaille tehtäväksi etsiä sukupuoli-
seen kasvuun liittyviä juttuja lehdestä. Aiheesta ahdistunutkin oppilas oli tullut 
myöhemmin mukaan yhteiseen opetukseen asian tultua itseopiskelun kautta 
tutummaksi. 

Eniten käytettyjä olivat Kyllä vai ei -kirjan tekstit. Niistä selviää monen tu-
levan opetustunnin seuraavat tehtävät. Kirjan tehtävät täydentävät biologian 
opettajan ja kotitalousopettajan kokemuksen mukaan hyvin niitä asioita ja teh-
täviä, joita on biologian oppijaksossa. Korostettiin mm. tehtäviä Olenko OK ja 
lukuja Jämäkkyys ja Tunteet. Näihin liittyviä asioita oli muissa yhteyksissä ope-
tettu tuskin ollenkaan tai hyvin vähän. Tehtäviä oli paljon, koska ne oli tarkoi-
tettu eri oppiaineisiin, mutta haastatellut opettajat käyttivät tehtäviä valikoiden 
omilla tunneillaan. Heidän mielestään työtavoiksi sopivat improvisoinnit ja 
ryhmätyö. Muuta havainnollistamisaineistoa on ollut vähän, vain kalvoja ja vi-
deo. Toinen opettajista mainitsikin, että aiheesta ei ole olemassa hyviä videoita. 
Teemapäivää kumpikaan opettaja ei pitänyt seksuaaliasioiden opettamiseen 
hyvänä ratkaisuna. Se tulee vain kerran ja siinä tulee liian paljon asiaa kerralla. 
Tapahtuu sama ilmiö kuin messuilla, ei muista kokonaisuuden paljouden 
vuoksi yksittäisiä asioita. On parempi, että ainakin sukupuoliopetus tulee kou-
luvuoden myötä tasaisesti pienempinä annoksina. 

Opetussuunnitelma velvoittaa käsittelemään asiaa laajasti ja monipuoli-
sesti. Nyt se onnistuu, kun terveystiedon opetus on tullut kouluihin. Eri ainei-
den yhteistyö toimii opettajien mielestä, myös kouluterveydenhoitajan työ täy-
dentää tunneilla käsiteltyjä asioita. Ne oppilaat, jotka ovat saaneet kirjan käyt-
töönsä, lukevat sen kannesta kanteen, vaikka tunneilla ei kaikkia asioita ja teh-
täviä ennätetä käsitelläkään. Oppilaille eivät kaikki käsitteet ole tuttuja, niitä 
sitten kysellään tunnilla. Esimerkiksi masturbointi on sellainen. Toinen asia on 
gynekologinen tutkimus, joka aiheuttaa kyselyä. Pyydettäessä opettajaa laitta-
maan oppilaiden kannalta viisi tärkeintä asiaa järjestykseen, ne olivat tunne-
viestintä, seksuaalinen erilaisuus, raskauden ehkäisy, seksuaaliset oikeudet ja 
velvollisuudet sekä arvot ja asenteet. Ekakerta on asia, josta keskustellaan. Kun 
ryhmä on pieni, ei asia mene leikiksi, vaan keskustelulle on saatu luotua turval-
linen ilmapiiri. 
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Kirjan ilmestymisestä on kulunut viisi vuotta, mutta sitä voi opettajien mie-
lestä käyttää yhä. Jos jotakin toivoisi sellaista, mikä oppilaita tässä maailman-
menossa kiinnostaa, olisivat sitä hedelmällisyyshoidot, samaa sukupuolta olevi-
en kumppanuus ja miten kahdelle naiselle voi syntyä lapsi. Tällä alueella on pal-
jon asioita, jotka askarruttavat koululaisen ajatuksia. He saavat tietoa lehdistä ja 
televisiosta ja haluavat vastauksia ja selityksiä mitä erikoisempiin asioihin. Siksi 
opettajat toivovat edelleen koulutusta näistä sisällöistä osatakseen vastata ja an-
taa oikeaa tietoa oppilaille. Opettajiin ja koulun antamiin tietoihin luotetaan. 
Opettajat itse toivovat lisää tietoa eri kulttuurien suhtautumisesta sukupuoli-
asioihin. 

Joissakin yhteyksissä on esitetty, että eteläsuomalaisille pitäisi olla rävä-
kämpiä kysymyksiä ja toimintaa, mutta tähän haastatellut opettajat vastasivat 
kieltävästi. Eteläsuomalaisten lasten kehitys tapahtuu samassa tahdissa kuin 
muidenkin, heidän ruumiissaan tapahtuvat samat muutokset kuin muualla 
maassa elävillä ja kehittyvillä. Miksi heille pitäisi olla erilaisia tehtäviä? Niin 
miksi tosiaan, lapsen on saatava rauhassa käydä eri kehitysvaiheet läpi tarvit-
sematta kiirehtiä aikuiseksi liian äkkiä. 

Kirja Kyllä vai ei on tarkoitettu 13-15-vuotiaille, joten se sopii käytettäväk-
si myös rippikouluopetuksessa. Rippikouluilla on oma opetussuunnitelmansa, 
jonka mukaisesti kukin opettaja voi painottaa omia näkemyksiään. Kyllä vai ei -
kirja on ollut käytössä varsinkin teemojen kasvaminen, varttuminen, seurustelu 
ja oma identiteetti yhteydessä. Työskentelytapoina on ollut työpistetyöskentely 
tai rastityöskentely teeman Median vaikutus nuoren seksuaali-identiteettiin yh-
teydessä, jossa oli lehtiartikkeleita ja tehtäviä Kyllä vai ei -kirjasta. Kirjan harjoi-
tukset ovat olleet apuna aiheen Mistä pidän toisessa toteuttamisessa, jota on 
työstetty pelien ja leikkien avulla. Erilainen seksuaalisuus ja homo-huora -
puhuttelut on käsitelty pienryhmäkeskusteluissa. Kirjalla Kyllä vai ei on oma 
merkityksensä myös rippikouluopetuksessa, vaikka sitä ei ole varsinaisesti sitä 
varten kehiteltykään. Tämä vain osoittaa sen miten eri yhteyksissä oppimateri-
aalia voidaan käyttää, jos joku huomaa sen mahdollisuudet tiedon- ja oppima-
teriaalien tulvassa. 

Asiantuntijat ja opettajat lausunnoissaan vastustivat oikeastaan aiheiden 
valintaa hyvin vähän tai ei ollenkaan. Joidenkin tehtävien kohdalla oli kysy-
myksiä ja ehdotuksia poistamiseksi. Nekin tehtävät olivat oikeastaan mukana 
vain siksi, että ulkopuolisen lukijan kanta tulisi selväksi. Näitä tehtäviä oli kaksi 
eikä niiden poistaminen vaikuttanut muuhun sisältöön. Ne olivat nuorten maa-
ilmasta, mutta aikuisen asiantuntijan mielestä kuitenkin triviaaleja. 

Vaikutti siltä, että jossakin vaiheessa asiantuntijoille ei ollut mennyt riittä-
västi tietoa kohderyhmästä, jolle teksti oli suunnattu. Mahdollisesti myös aikaa 
lukemiseen oli annettu liian vähän. 

Kannustavaakin palautetta tuli. Huomautus suomalaisen lähdekirjalli-
suuden vähäisyydestä sai tutkijan huomaamaan asian olevan juuri niin ja se 
korjattiin. Yksi lukijoista oli kohderyhmään kuuluva 15-vuotias (muut olivat 
aikuisia), joka tuntui parhaiten ymmärtäneen sisällön ja oli paneutunut siihen. 
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Häneltä tulivat arvokkaimmat korjausehdotukset. Tämän perusteella voi todeta 
sisällön saavuttaneen nuoren ajatusmaailman. 

Oppimateriaalien kehittäminen kesti viisi vuotta, saman kuin Perhesuun-
nittelu 2000 -projekti kesti. Oppimateriaalin tekeminen on hidasta työtä, ainakin 
silloin, kun ei tee sitä kokopäiväisesti. Tekijältä vaaditaan ajan lisäksi taustatie-
toa, perehtymistä alaan ja kokemusta käytänteistä. Ellei teoriaa ole, se on luota-
va. Uutta tietoa tekstin luomiseksi on hankittava alan julkaisuista, artikkeleista 
ja kirjoista sisällön saamiseksi ajan tasalle ja ikäkaudelle soveltuvaksi. On tehtä-
vä karsintaa, valintoja, neuvoteltava eri opetushenkilöiden ja kustantajan edus-
tajien kanssa. Lisätietoa ja kokemusta saa osallistumalla ulkomaisiin kongres-
seihin ja kotimaisiin koulutustilaisuuksiin ja omiakin ajatuksia selventääkseen 
on hyvä välillä julkituoda työnsä posterein ja esitelmin. Oppimateriaalin kehit-
telijän työ ei ole yksinäistä puurtamista, ei ainakaan pitäisi olla. Sukupuolikas-
vatuksen oppimateriaalin, kolmen pienen kirjan, koko kehittämistyön kulku on 
kuvattu liitteessä 12. 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9 POHDINTA LAADITUISTA  
 OPPIMATERIAALEISTA JA KEHITTÄMISTUTKI-
 MUKSESTA 
 
 
9.1 Tulosten pohdinta: mitä peruskoulun sukupuolikasvatuksen  
 oppimateriaalilta edellytetään 
 
 
Tie ensimmäisestä ideasta opettajan ja oppilaan käteen sopivaksi joustavaksi työ-
välineeksi on kustantajan näkemyksen mukaan, pitkä ja monivaiheinen (Werneri 
2007, 34). Jos asiaa kysyttäisiin kirjoittajalta, tuskin näkemys kustantajan näke-
myksestä juurikaan poikkeaisi. Jokainen sana on mietittävä. Jos oppimateriaalin 
tekeminen on ryhmätyötä, se ehkä keventää yksin kirjoittavan aherrusta (Brink-
ley 2005, 1395). Ryhmän kokoontumisaikojen löytäminen on kuitenkin oma on-
gelmansa. Yksinäinen kirjoittaja kirjoittaa, kun siihen on aikaa. Siinä mielessä yk-
sinäinen työ on helpompaa. Tosin silloin kaikki on tehtävä yksin. 

Oppikirjan laatimisessa lähtökohtana on opetussuunnitelma. Opetus-
suunnitelmat uudistuvat ja muuttuvat kymmenen vuoden välein. Sekin on otet-
tava huomioon, jos kirjan tekeminen kestää kauan. Lisäksi opetussuunnitelmat 
ovat vaativia (Vahtola 2007). Vuoden 1970 jälkeen on opetussuunnitelma anta-
nut oppimateriaalin tekijälle useinkin viitettä vain vähän. Tarkoitus on haettava 
muualta: tutkimuksista, kokeiluista, kirjoista, ulkomaisista materiaaleista, koh-
deryhmältä, opettajilta, koulutuspäiviltä, alan asiantuntijoiden tapaamisista ja 
jopa rivien välistä. Sukupuoliasioista tehtävän oppimateriaalin tulisi olla moni-
puolinen eri oppiaineisiin integroituva, nuorekas ja huumoria sisältävä, mutta 
mikään oppikirja ei kuitenkaan ole täydellinen (Reiss 1998, 137). Tätä täydentää 
vielä Khutorskoi (2006, 79) toteamalla, että elämä on toista kuin oppikirja. 

Perhekasvatuksen, perhe- ja ihmissuhdekasvatuksen, sukupuolikasvatuk-
sen eli mitä nimeä nyt eri opetussuunnitelmat käyttävätkin, kirjoittamisen on-
gelma on myös se, ettei aiheelle ole omaa oppiainetta. Asia on integroitava ala-
asteella muihin oppiaineisiin, yläasteella se on osana terveyskasvatusta. Siinä 
on muitakin aiheita, joten terveyskasvatuksen oppikirjan tulee sisältää muuta-
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kin kuin sukupuoliasiat. Tämän kaltainen oppimateriaali sopisi hyvin pelkäs-
tään opettajille suunnatuksi; materiaalista hän voisi poimia opetukseensa ai-
neistoa tarpeen mukaan. Ala-asteen materiaali kehiteltiin aluksi juuri sellaisek-
si, mutta kustantajan edustaja halusi materiaalin kahdeksi eri kirjaksi: toisen 
oppilaille, toisen opettajalle. Tarkoitus oli tehdä opettajan ja oppilaan sivut eri 
väriselle paperille, oppilaan sivuista opettaja olisi harkintansa mukaan ottanut 
kopioita oppilasta varten. Kopioinnin helpottamiseksi kirja oli suunniteltu kier-
reselkäiseksi. Jokainen aihe kirjaan oli suunniteltu lähteväksi sivun keskellä 
olevasta kuvasta. Tekijän ideat tulivat hylätyiksi heti aluksi joko liian kalliina 
ratkaisuina tai kustantajan edustajan tyrmäyksen vuoksi. Jos haluaa tehdä kir-
jan, on oltava joustava! Yläasteen oppikirjalla oli toinen kustantaja ja erittäin 
ammattitaitoinen kustannustoimittaja, jolloin työ sujui ihan toisin. Tuntui siltä, 
että toimittaja tekee kirjastani kuolemattoman (Buaman 2003, 851)!  

Opetussuunnitelma muuttuu, mutta niin muuttuu perhekin. Millaiselle 
perheelle kirja tulisi suunnata? Ydinperheelle, uusperheelle, sateenkaariperheel-
le, suurperheelle vai yksin asuvalle, joka elää läheissuhteessa kotieläimensä kans-
sa? Sukupuoliasioiden opetukselle peruskoulussa on niin vähän aikaa, että kaik-
kia vivahteita on mahdoton sisällyttää materiaaliin. Oppikirjojen Tutkin ja poh-
din sekä Kyllä vai ei tehtävissä on kuitenkin aika paljon sellaisia, että niistä saa 
viitteitä keskustelun pohjaksi. Lisäksi kirjassa on mainittu lukuisia kaunokirjalli-
sia teoksia ja elokuvia, joita lukemalla tai katsomalla halukas voi poimia lisätie-
toa. Oppikirjojen lopussa on myös luetteloita ikäkaudelle sopivista tietokirjoista. 

Oppilas saa oppikirjan koulussa jonkun muun valitsemana (Brinkley 2005, 
1395). Valitsija on opettaja tai ryhmä opettajia. Millaista kulttuuria tai yhteis-
kuntaa oppikirja edustaa ja millaista näkemystä se heijastaa miehestä ja naises-
ta, kotitöistä ja ansiotöistä? 

Kaarninen (1995, 245) kiteyttää yhteiskunnan ja ajan näkemystä seuraavasti: 
 
1920-luku: kansakoulun oli tarkoitus olla kaikille yhteinen sukupuolesta ja sosiaali-
sesta taustasta riippumatta. Oppisisällöt olivat kaikille yhteiset, mutta sukupuolten 
maailmojen erkaantuminen alkoi silti viimeistään kansakoulussa. Lukukirjojen ker-
tomusten ja kuvien avulla välittyi tytöille ja pojille erilainen käsitys heidän tehtävis-
tään kodissa, ammatissa ja yhteiskunnassa. 

 
Oppikirja välittää oppilaalle viestiä siitä, minkälaisessa maailmassa me elämme 
ja minkälaisessa maailmassa he elävät nyt ja myöhemmin. Kirjan tekijälle tämä 
aiheuttaa haasteita samoin kuin perheiden ja yhdessä asumisen moninaiset 
muodot. Lehtonen (1995, 96-102) on tutkimuksessaan todennut koulun oppikir-
jojen sanoman seksuaalivähemmistöistä vähäiseksi ja puutteelliseksi. Tämä on 
toisaalta merkillistä siksi, että esimerkiksi homoseksuaaleja on aina ollut osa 
väestöstä. Heidän elämänsä on eri aikakausina ollut milloin rajoitetumpaa, mil-
loin vapaampaa (ks. Aldrich (toim.) 2006). Opettajien koulutuksen harjaannut-
taminen käsittelemään seksuaalivähemmistöjä on sekin puutteellista, minkä 
vuoksi opettajat toistavat oppikirjojen puutteelliset ja usein kielteiset tiedot ope-
tuksessaan. Edelleen yhdeksän vuotta myöhemmin sama tutkija toteaa, että 
perhekasvatuksessa pidetään yllä perinteisiä sukupuoleen liittyviä odotuksia 
(Lehtonen 2003, 63; 2004, 151). Opetusleikki, jossa simuloidaan häät, on ydin-
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perheoppi, joka välittää koululaisille tulevaisuuden maailman heteroseksuaali-
sena. Lehtonen (2003, 77; 2004, 157) toteaa lopuksi, että heteroseksuaalinen 
ydinperhe symbolisoi tulevaisuuttamme. Myös Malinen on tutkinut seksuaali-
vähemmistöjä oppikirjoissa ja oppilaiden tiedoissa. Hän on todennut, että sek-
suaalivähemmistöjä ei mainittu vuosien 1994 ja 2004 opetussuunnitelmissa 
erikseen, mutta oppilaiden tiedoissa ja joissakin oppikirjoissa nämä näkyvät 
(Malinen 2006, 22-23). Tämä on haaste kirjan kehittäjälle. 

Ovatko oppikirjojen sanomat ja kuvitus seuranneet aikaansa riittävästi vai 
toistavatko ne yhä samaa mallia kuin melkein sata vuotta sitten? Onko nyky-
päivän nuorella koulunsa loputtua selvillä seksuaalinen identiteettinsä, tehtä-
vänsä kodissa, ammatissa ja yhteiskunnassa? 

Oppikirjan luominen kehittämistutkimuksena tarjoaa mahdollisuuden pe-
rinpohjaiseen asioiden selvittelyyn. Se johtuu juuri tutkimuksen luonteesta: 
tehdään, kokeillaan, arvioidaan, parannellaan, kokeillaan, palataan taas ta-
kaisinpäin ja tehdään uudelleen. Tästä johtuen tutkimus on hitaasti etenevää, 
mutta antaa myös tekijälleen mahdollisuuden kehittää omaa työtään ja osaa-
mistaan. Oppikirjan kehittämistyö on oppikirjan ikään nähden, joka Lappalai-
sen (1992, 11) mukaan on 3-4 vuotta, kohtuuttoman pitkä prosessi aikaan ja vai-
vaan nähden, mutta sen arvo on koettava muulla tavoin, esimerkiksi oman pä-
tevyyden kasvamisena. Taloudellisesti kannattavaa se ei ole. Kirjan myyntitulot 
eivät aina kata kuluja. Sukupuolikasvatuksen oppikirjan suunnittelussa on teki-
jäkin joskus hämillään siitä mikä on sallittua ja mikä ei (Reiss 1998, 2). 

Oppimateriaalia kehiteltäessä tulee esille monia tilanteita, joissa tulee 
miettineeksi, milloin joku toinen julkaisee materiaalini ennen kuin se julkais-
taan omalla nimelläni. Ulkopuolisia asiantuntijoita on tukiryhmänä lukemassa 
valmistunutta tekstiä. Kuinka tekijä voi olla varma heidän suhteensa? Opettaja-
oppilasryhmien palaute oli hyvänä tukena tälle kehittämistyölle ja suotuisalle 
työn jatkumiselle. Luokanopettajiksi opiskelevat kokeilivat tehtäviä opiske-
luunsa liittyen ja antaen palautetta välittömästi. Opetusharjoitteluun kuului 
myös aiheita tältä alueelta, jolloin koko käsikirjoitus oli harjoittelijan käytössä. 
Oli opettavaista kokea, kuinka asiat toteutuivat. Näistä sai myös aitoa palautet-
ta jatkokehittämiseen. Erilaisten asiantuntijoiden laaja näkemys oli työn rik-
kautta, heidän tuntemuksensa tasoitti joiltakin osin arvotaustaa. 

Tämän tutkimuksen yhteydessä kehiteltyjen oppikirjojen käyttäjiltä kysyt-
tiin haastattelun lopuksi, minkä kouluarvosanan asteikolla 1-10 he antaisivat 
kokeilemastaan kirjasta. Opettajat antoivat arvosanoiksi 9 ja 8½. Se oli yksi osoi-
tus tehtävän onnistumisesta. Yksi arvioija sanoi kirjan olevan jotenkin totinen. 
Kyllä, siitä tuli totinen, sillä kaikki huumoriksi tarkoitettu osa oli saanut asian-
tuntijoilta tuomion: pois! 

Oppimateriaalin kehittämisessä haasteena oli tiedon runsaus ja opetuk-
seen käytettävän ajan vähyys. Oppimateriaali olisi helposti paisunut suureksi, 
joten karsimista piti tehdä. Tehtävien, kuten asiasisällönkin valintaan vaikutti 
se, minkä ikäisille oppimateriaali oli suunnattu. Tehtävien tuli olla nuoren kehi-
tystasolle sopivia. Tieto lisääntyy vähitellen. Tieto myös muuttuu ajan myötä. 



 100 

Miten kirjan sisällön jaotus tapahtui ottaen huomioon neljä eri dimensiota, 
tulokseksi tuli ulkopuolisen arvioitsijan mukaan, että eettisen osan tehtäviä oli 
28 %, kulttuurisen 30 %, biologisen 30 % ja psyykkisen osan tehtäviä on 12 %. 
Viimeksi mainittu jää vähemmälle ja biologisen osan tehtävät kokonaisuutena 
tulevat painotetuiksi, kun ottaa huomioon biologian tarjoamat tehtävät sen li-
säksi. Psyykkisen osan tehtävät täydentyvät muiden tehtävien yhteydessä, sillä 
tehtävät ovat joiltakin osin päällekkäisiä. Eri osien tehtävät olivat hyvin edustet-
tuina valmiissa materiaalissa. 

Tutkin ja pohdin -kirjan julkaissut järjestön edustaja kertoi, että kirjaa oli 
myyty paljon. Kyllä vai ei -kirjan kustantaneen yhtiön edustaja kertoi, että heille 
tarjotaan useita käsikirjoituksia tältä alalta, mutta vain 1% niistä julkaistaan. 
Molempien palautteiden perusteella voi todeta, että kirjat Tutkin ja pohdin sekä 
Kyllä vai ei kannatti kehittää. Kouluissa oli kysyntää näiden kaltaisille kirjoille, 
koska molempia myytiin hyvin. 

 
TAULUKKO 5  Oppikirjojen kehittämistyön aikana tapahtuneen arvioinnin lähteet 
 

Tutkin ja pohdin Vuosi Kyllä vai ei 
 1995 

T 
u 
t 
k 
i 
j 
a 
 
i 
t 
s 
e 
 

k 
o 
k 
o 
 

a 
j 
a 
n 

 
opettajaksi opiskelevat, yhdysopettajat 
ja heidän oppilaansa 
 
opetusharjoittelija harjoittelujakson  
jälkeen 
 
luokanopettaja 
 
kustantajan edustaja ja kustantajan  
valitsema kuvittaja 
 
kustantajan valitsema asiantuntija 
 
posteri Human Rights kongressissa  
Valenciassa kesäkuussa 1997  
kehitellystä materiaalista 
 
esitykset jatkokoulutusseminaareissa 
 

2000 

 
opettajaksi opiskelevat, yhdysopettajat ja 
heidän oppilaansa 
 
luokanopettaja 
 
15-vuotias Emma 
 
rippikoulunopettaja 
 
lukuisia asiantuntijoita 
 
tehtäviä nelikenttään kartoittanut  
ulkopuolinen arvioitsija 
 
kustantaja 
 
kustannusvirkailija 
 
esitys aiheesta vuonna 1999 kongressissa 
Sexuality in the New Millenium Hong  
Kongissa 
 
esitykset jatkokoulutusseminaareissa 

 
Taulukossa on esitetty oppimateriaalin arviointiprosessi yhteenvedonomaisesti. 
Oppimateriaalin kehittämisessä oli taustalla lapsen sukupuolinen kypsyminen ja 
koulun opetussuunnitelman antamat linjat opetukselle sekä toisaalta kansainvä-
linen suositus lapsen oikeudesta häntä koskevaan tietoon ja Suomen vanhem-
painyhdistyksen julkilausuma. Koska opetussuunnitelma suo sukupuolikasva-
tukselle niukasti aikaa, korostuu oppimateriaalin tekemisessä valinta siitä mitä 
otetaan esille ja mitä jätetään pois. Oppimateriaaliin mukaan otettu on reflektoitu 
kouluhallituksen ylitarkastajan, nuorten omien toiveiden, opettajien näkemysten 
ja tutkimuksen tekijän oman opettajakokemuksen kautta. Oppimateriaaliin on 
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lukujen loppuun liitetty vihjeitä kaunokirjallisuudesta ja elokuvista, joista oppilas 
saa lisää reflektoitavaa ihmisen elämän eri puolista, etenkin ihmissuhteista ja nii-
den moninaisuudesta. Kaikki vivahteet eivät mahdu oppimateriaaliin eivätkä 
koulun tunteihin. 
 
 
9.2 Kehittämistutkimuksen luotettavuudesta ja mitä  
 refleksiivinen analyysi paljastaa tuotetuista  
 oppimateriaaleista ja niiden kehittämistarpeista 
 
 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan usein edelleen validiteetin ja reliabiliteetin 
käsitteillä. Validiteetti tarkoittaa tutkimusmenetelmän ja –kohteen yhteensopivuutta; 
miten menetelmä sopii juuri sen ilmiön tutkimiseen, jota sillä on tarkoitus tutkia 
(Heikkinen & Syrjälä 2007, 147). 

 
Validiteetti ja reliabiliteetti soveltuvat huonosti laadulliseen tutkimukseen. Ne 
ovat määrällisen tutkimuksen kuvaajia (Heikkinen & Syrjälä 2007, 148). Otan ne 
tässä kuitenkin mukaan osoittaakseni, missä määrin ne sopivat tämänlaatuiseen 
kehittämistutkimukseen. Tutkimuksen laatua ei voi arvioida kriteeri kriteeriltä, 
toisistaan erillään. Kokonaisuus on enemmän kuin osiensa summa, monet laa-
tuperiaatteet ovat osittain päällekkäisiä. Inhimillinen tieto maailmasta rakentuu 
tulkintana kielen kautta ja koska tulkinta on sidoksissa aikaan ja paikkaan, kie-
len lisäksi jokainen tulkinta voidaan tehdä uudelleen. Totuus on siis jatkuvaa 
neuvottelua, keskustelua ja dialogia eikä näin ollen ole koskaan valmis (Heik-
kinen & Syrjälä 2007, 149). 

Kehittämistutkimus on soveltavaa tutkimusta Richeyn ja Kleinin (2007, 41, 
62) mukaan. Samojen tutkijoiden mukaan tällainen tutkimus, ollakseen luotet-
tavaa, tulee aloittaa pohtimalla tutkimusongelmaa tarkasti. Siihen kuuluu esi-
merkiksi: 

 
• onko aihe ajankohtainen, 
• onko aihe keskeinen asia tällä alueella, 
• onko alalta kirjallisuutta, 
• onko kentällä tarvetta tällaiselle. 

 
Suunnittelussa tulee miettiä myös aiheiden painopisteet, kaikelle kun ei kanna-
ta uhrata aikaa (Richey & Klein 2007, 16, 24). 

Tutkimuksen luotettavuutta lisää vankka taustateoria. Sitä voi etsiä pereh-
tymällä tieteellisiin julkaisuihin, joista löytyy uusinta tietoa tutkimuksista. Se 
laajentuu osallistumalla alan kongresseihin omassa maassa ja maailmalla, pitä-
mällä oman esityksen ja keräämällä kongressipapereita. Luotettavaa kehittämis-
tutkimusta tekevällä oletetaan olevan ennestään alan tuntemus ja toimintaa täl-
lä alalla. Kehittämistutkimuksessa yhdistyvät usein tuotteen tekeminen ja sen 
tekemisen tutkiminen (Richey & Klein 2007, 48). Tällainen tutkimus kestää vuo-
sia ja on kompleksista ja sellaisena ”vie tutkijan mukanaan”. Tutkimuksen luo-
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tettavuutta lisäävät myös monipuoliset tehtävät. Erityisesti tähdennetään sitä, 
että tutkija, kehittäjä, tuntee alan (Richey & Klein 2007, 81). 
 
Sisäistä validiteettia luonnehtivat vastaukset kysymyksiin: 
 

• ovatko kaikki vaiheet välttämättömiä, 
• voidaanko eri vaiheet toteuttaa esitetyssä järjestyksessä, 
• onko kaikki ympäristön tekijät otettu huomioon, 
• voidaanko asiat toteuttaa erilaisissa tilanteissa, 
• vastaako kehitetty tuote siihen käytettyä aikaa ja rahaa. 

 
Ulkoista validiteettia kuvaavat vastaukset seuraaviin kysymyksiin: 
 

• missä määrin tuote vastaa asiakkaan tarpeita, 
• tehostuuko työskentely tuotteen avulla, 
• vaikuttaako tuote käyttäytymisen muutokseen ja suoritustasoon 
(Richey & Klein 2007, 23-24). 

 
Tästä voidaan päätellä, että oppimateriaalin kehittäjän tulee olla aiheensa sisällä 
siten, että hän tuntee alan sekä teoriassa että käytännössä. Hän on siis tietäjä ja 
toimija alallaan sekä tuntee kohdeyleisönsä että sen kehitystason. 

Oppimateriaalin kirjoittajan on omattava kielitaitoa pystyäkseen luke-
maan alansa tieteellisiä julkaisuja. Niistä löytyvät alan uusimmat tutkimustu-
lokset. Kielitaito on tarpeen osallistuttaessa alan kongresseihin kotimaassa ja 
ulkomailla. 

Vahvan teoriapohjan lisäksi oppimateriaalin kehittäjän tulee tuntea sisäl-
töalue, jota oppimateriaali edustaa sekä koulun työtavat ja mahdollisuudet to-
teuttaa tehtäviä koulun arjessa. Muistettava on myös, että oppiminen ei ole pel-
kästään yksilöllinen prosessi, vaan siihen vaikuttavat lisäksi yhteisö ja kulttuuri 
(Miten opimme 2004, 11). 

Edellä kuvattua taustaa vasten kehitetty sukupuolikasvatuksen materiaali 
vaikuttaa luotettavalta. Kehittämistyö tapahtui tutulla alueella, peruskoulussa, 
opettajien ja oppilaiden yhteistyönä opettajaksi opiskelevien taustatuella. Tehtä-
vät olivat monipuolisia, yksilö- ja ryhmätehtäviä ja edustivat sukupuolikasvatuk-
sen neljää eri dimensiota varsin tasapuolisesti (ks. luku 9.1.). Tehtävät ovat realis-
tisia, joskin karsintaa on ollut pakko tehdä opetukseen käytettävän ajan niuk-
kuuden vuoksi. Tietopohjan laajentaminen on kuitenkin mahdollista näissäkin 
rajoissa varsinkin jos seuraa vihjeitä lisätiedon etsimisestä kaunokirjallisuudesta, 
tietokirjallisuudesta, elokuvista – uusintoja vanhoista elokuvista tulee eri televi-
siokanavilta – tai kirjoittamisen ja näyttelemisen kautta. Valokuvaprojekti voisi 
olla tehtävänä sopiva tuki oman identiteetin löytämisessä, ts. oppilaat kuvaavat 
toisiaan ympäristössä, johon tuntevat kuuluvansa. Siitä kootaan seinälehti kuva-
teksteineen. Valokuvaan asettuminen auttaa itsensä hyväksymisessä. 

Oppikirjatutkimus olettaa oppikirjan vanhenevan 3-4 vuodessa. Sukupuo-
likasvatuksen oppikirja tehtävineen vanhenee hitaammin, ei ihminen niin pian 
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muutu. Mutta kulttuuri ja sukupuolikäsitykset voivat jossain yhteiskunnallises-
sa tilanteessa muuttua nopeasti, tai ainakin tulla julkiseen keskusteluun. 

Oppimateriaali on hyvä, jos se lisää tietoa, muokkaa asenteita ja muuttaa 
käyttäytymistä (Richey & Klein 2007, 128). Asenteiden muokkautumista ja käyt-
täytymisen muuttumista on kuitenkin hankala mitata, muutos voi tapahtua vasta 
vuosien kuluttua, jos sittenkään. Tässä tutkimuksessa kehitettyjen oppikirjojen 
käyttöä arvioitiin seitsemän ja yhdeksän vuoden kuluttua ilmestymisestä. Tut-
kimus osoitti niiden edelleen sopivan koulukäyttöön. 
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Oppimateriaalien laatimisen aloittamisesta on jo kulunut 14-vuotta. Moni asia 
on muuttunut suomalaisessakin yhteiskunnassa toisenlaiseksi. Oppimateriaalis-
takin on ajateltava vuonna 2009 eri tavalla kuin 1990-luvun lopulla tai 2000-
luvun alussa. Postmoderni aika on yksilöllisyyden ja tasa-arvon korostukses-
saan tuonut seksuaali- ja sukupuolikasvatukseen näkökulmia, jota oppimateri-
aalissa ei voi sivuuttaa. On siis lopuksi syytä pohtia postmodernin ajan vaati-
muksia oppimateriaaleille. 

Postmoderni yhteiskunta, postmoderni ihminen – mitä postmodernilla oi-
kein tarkoitetaan? Miten oppimateriaalia tulisi kehittää postmodernin ajan nä-
kökulmasta? Postmoderni tai jälkimoderni sisältää epäilyn siitä, että yhdellä-
kään menetelmällä tai teorialla, traditionaalisella tai uutuudella, diskurssilla tai 
genrellä ei ole yleistä oikeutta oikeaan tai yksinoikeutta autoratiiviseen tietoon. 
Postmoderni olettaa, että kaikki totuusvaatimukset peittelevät tai palvelevat 
tiettyjä etuja paikallisessa kulttuurisessa tai poliittisessa kamppailussa (Gall, 
Gall & Borg 2007, 30). Ilmaisuja postmodernismi tai poststrukturalismi käyte-
tään monin eri tavoin (Alvesson & Sköldberg 1994, 227). Koska postmodernismi 
kaihtaa auktoriteetteja, tutkijalla on vaara alkaa pitää itseään auktoriteettina. Se 
on yhtä suuri kuin toisten auktoriteettien pelko. Parhaan tyydytyksen postmo-
dernistille antaa leikkiminen omassa pienessä maailmassaan, jonka ulkopuolel-
la olevan kohtaaminen pelottaa. Postmodernisti on vapaa ajattelija (Alvesson & 
Sköldberg 1994, 315). 

Perhesuhteita postmodernissa elämässä Roseneil (2005, 247) luonnehtii se-
kaviksi, monimuotoisiksi ja hajanaisiksi: ihmissuhteet ovat alinomaa vaihtuvia 
eivätkä heterosuhteetkaan enää ole itsestään selvyyksiä. Perhe ryhmänä tulee 
oudoksi (queering of the family) verrattuna sen entiseen merkitykseen. Perhe 
kohtaa radikaaleja haasteita. Perheenjäsenet valitsevat yhä enemmän erilaisia 
seksuaalisen käyttäytymisen muotoja ja erilaisia elämänjärjestelyjä. Postmoder-
niin tutkimukseen soveltuu kvalitatiivinen tutkimustapa. Se on monimenetelmäl-
linen sisältäen tulkitsevan, luonnollisen lähestymisen aiheeseen. Kvalitatiivinen 
tutkimus tutkii asioita niiden luonnollisessa ympäristössä yrittäen saada järkeä 
tai tulkita ilmiötä niillä merkityksillä, joita ihmiset niille antavat. Kvalitatiivinen 
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tutkimus on joskus tapaustutkimus keskittyessään tapauksiin eikä suuriin sisäl-
töihin tai näytteisiin (Gall, Gall & Borg 2007, 31). Alvesson ja Sköldberg toteavat 
myös, että kvalitatiivisen tutkimuksen määritelmä ei ole niinkään selkeä. Siinä on 
keskeistä monimuotoinen käytäntö ja keskittyminen avoimuuteen. Se lähtee tut-
kijan perspektiivistä ja sallii monimuotoisen tulkinnan ja asioiden esittämisen 
(Alvesson & Sköldberg 1994, 11). Näiden määritelmien valossa tämä tutkimus 
lukeutuu postmoderniin genreen, sillä tätä voi luonnehtia monimenetelmällisek-
si, tulkitsevaksi, avoimeksi ja tutkijan näkökulmasta lähteväksi tutkimukseksi. 

Mitä postmodernistinen kvalitatiivinen tutkimus antaa seksuaalisuuden 
tutkimukselle? Todetaan, että yhteiskunta on muuttumassa yhä vapaamieli-
semmäksi ja avoimemmaksi seksuaalisuuden suhteen huolimatta siitä, pide-
täänkö sitä positiivisena vai negatiivisena kehityksenä (Thomson 1997, 233). 
Seksuaalisuudella myydään kaikkea, esimerkiksi homoseksi on tullut näkyväk-
si työpaikoille, kaduille, musikaaleihin ja kaikki tämä on tapahtunut yhden su-
kupolven aikana (Thomson 1997, 259). Henkilökohtaisen moraalin suurimmat 
muutokset ovat olleet sukupuolikäyttäytymisessä. Nuoret ovat sukupuolikäyt-
täytymisessä aktiivisia yhä nuorempina verrattuna edelliseen sukupolveen. 
Myös aikuisuuden merkitys on muuttumassa, nuoruusaika on pidentymässä, 
murrosikä alkaa aikaisemmin ja itsenäinen elämä siirtyy myöhäisemmäksi, ar-
velee brittiläinen tutkija Thomson (1997, 258). Ihmisen merkityssuhteen muut-
tuminen maailmaan nähden muuttaa hänen toimintaansa tai ainakin tuon toi-
minnan merkitys muuttuu hänelle itselleen. Ihmisen maailmassa oleminen on 
siis jatkuvasti muuttuvaa ja itseään muuttavaa, refleksiivistä (Jaatinen 2003, 51). 
Ilmaisu, merkitys esiintyy usein kun kuvaillaan postmodernia maailmaa. Mezi-
rowin mukaan merkityksen rakentamisen tapoja ovat ei-tunnetun tulkitsemi-
nen ja ilmaistun ajatuksen pätevyyden osoittaminen (Mezirow 1995, 26). Aikui-
suuden muuttuminen on tutkimukselle uusi haaste. 

Tunnetyytyväisyys ja fyysinen tyytyväisyys ovat syrjäytyneet ja tilalle 
ovat tulleet merkityksen, kumppanuuden ja pitkäaikaisen tyytyväisyyden odo-
tukset. Heterosuhteet eivät enää ole yhtä kiinteitä kuin aikaisemmin, on yhdes-
sä asumista, jonka jälkeen mennään naimisiin jos mennään, on enemmän eroja 
ja yksinhuoltajuutta. Parisuhteet eivät enää ole kestäviä, mutta kuitenkaan ne 
eivät ole menettäneet hohtoaan. Avioliiton eteen tehdään töitä. Samankaltaisek-
si voidaan tulkita Kontulan ja Haavio-Mannilan (1997) tutkimuksen löydös (ks. 
2.1. Seksuaalisuus kulttuurissamme -luku). Homoliitot hyväksytään, jos ne ovat 
kestäneet kauan, pari on uskollinen toisilleen, jos parilla on normaalit perhear-
vot (Thomson 1997, 259; Jackson & Scott 2004, 238).  

Seksuaalinen suhde nähdään erityisenä, ainutlaatuisena muihin suhteisiin 
verrattuna. Se sitoo parit yhteen, mikä tekee suhteesta suuremman kuin osiensa 
summa. Heterosuhde näyttää jäävän normatiiviseksi aikuisten seksisuhteeksi, 
toisaalta taas heteroita pidetään vähän outoina (queer). Homoseksuaalisuus on 
vielä koulussa eräänlainen tabu, joka ei ole päässyt osaksi opetusta. Se puuttuu 
niin opetussuunnitelmasta, oppikirjoista kuin opettajankoulutuksestakin. Homo-
seksuaalit eivät ole ”meitä” vaan ”heitä”, eikä huomata, että he voivat olla myös 
onnellisia, onnekkaita ja terveitä menestyjiä, kuten kuka tahansa (Bedford 2009, 
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29-30). Bedford (2009, 27) toteaa: Ellei siitä (homoseksuaalisuudesta) puhuta, sitä 
ei ole olemassa. Lapset kohtaavat kuitenkin etupäässä heteronormatiivisen maa-
ilman (Jackson & Scott 2004, 236-237). Tosin ystävyyssuhteita voi olla ilman sek-
sisuhdettakin. 

Postmoderni teoria korostaa identiteetin rakentumista yksilön omista rat-
kaisuista käsin yhteistyössä kokemuksen, kulttuurin ja keskustelujen tuloksena. 
Katsotaan, ettei ole yhtä keskeistä itseä, yhtä hallitsevaa itseä, vaan monta itseä, 
jotka ovat asennoituneet eri tavoin (Kaikkonen 2004, 93). Identiteetin muodos-
tuminen nähdään myös lineaarisena kehityksenä itseksi, joka on pysyvä (Den-
tith 2004, 457-458). Identiteetin tutkimisessa varsinkin naistutkimus on huo-
mannut hyviksi menetelmiksi kertomusten ja tarinoiden keräämisen, valoku-
vauksen ja kahdenkeskisen keskustelun (suomalaisittain lähinnä teemahaastat-
telu). Näiden kaikkien katsotaan olevan erinomaisia välineitä sosiaalisen kon-
struktion esille saamisessa (Dentith 2004, 468). Nuoria tulee tukea identiteetin 
kehityksessä, ei aliarvioida. Koulun opetussuunnitelman tulee olla sellainen, 
että se antaa tilaa ajattelulle tukahduttamisen sijaan (Thomson 1997, 264; Den-
tith 2004, 470). 

Postmoderni suhtautuminen asioihin on tuonut esille perheväkivallan ja 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön, joista on aikaisemmin vaiettu. Nyt aletaan 
puida näitä asioita lehtien palstoilla ja muutenkin yleisissä keskusteluissa ja 
vaatia tukitoimia asianomaisille. Ollaan huolestuneita lapsiin kohdistuvista 
seksuaalisista uhkista (Jackson & Scott 2004, 244). Samoin esille ovat tulleet tei-
niraskaudet ja seksuaaliterveyden uhat muutenkin, erityisesti HIV ja AIDS. 
Tämä on tapahtunut yhden sukupolven aikana. Ovatko arvot muuttuneet tai 
hävinneet? Yksilön seksuaalisuuden arvot ovat tulleet moninaisiksi ja komplek-
sisiksi. Syy voi olla ajan kulttuurissa ja uskontojen hajanaisuudessa, nuorten ar-
vot peilautuvat vanhempien arvoihin. Arvojen muutoksen katsotaan johtuvan 
yhteiskunnan taloudellisesta ja rakenteellisesta kehityksestä ensisijaisesti eikä 
ns. sallivasta yhteiskunnasta. Nuorta ihmistä rohkaistaan muodostamaan omat 
arvonsa (Thomson 1997, 260, 264). 

Postmodernin käsityksen mukaan totuus seksuaalisuudesta on halu taata 
suvun jatkuvuus. Seksuaalisuus on nähty myös häkkinä, jonka aidat ovat varoi-
tuksin, pelotteluin ja ehkäisyin varustettuja. Seksuaalisuus on negatiivinen on-
gelmien ja sairauksien lähde ennemminkin kuin osa ihmisen terveyttä ja kehi-
tystä. Naisille vaaditaan oikeutta seksuaaliseen mielihyvään ja vapauteen sek-
suaalisessa ilmaisussaan. Postmoderni lähestymistapa painottaa tässäkin histo-
riallista kontekstia, ihmisten erilaisuutta ja koko ajan tapahtuvaa muutoksen 
odotusta (Barber & Murray 2001, 23; Jackson & Scott 2004, 239). Toisaalta taas 
postmodernin käsityksen tunnuksena voi pitää erään haastatellun nuoren nai-
sen sanomaa: on tilaa tulla siksi miksi haluaa (Dentith 2004, 458). 

Suunniteltaessa oppimateriaalia tämänkaltaisen yhteiskunnan koulua var-
ten lähtökohtana tulee olla kuitenkin valtakunnallisen opetussuunnitelman. Se 
on autoratiivinen tieto koulun linjauksista. Mitä se oppimateriaalin tekijälle an-
taa, riippuu oppiaineesta, johon kirjaa valmistellaan. Opetussuunnitelman 
muuttuminen kymmenen vuoden välein ei ehkä takaa oppimateriaalin pysy-
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mistä ajan tasalla myös maailman muuttuessa nopeasti. Suomessa tapahtui sek-
suaalinen vallankumous 1960-luvun puolessa välissä. Tieto seksuaalisuudesta 
vapautui, siitä alettiin puhua ja sitä uskallettiin ajatella. Tiedot tulivat kuitenkin 
pääasiassa muualta kuin koulusta. Tutkimus seksuaalisesta käyttäytymisestä 
alkoi hitaasti, lähtökohta oli heteronormatiivinen. Vasta 1990-luvulla alkoi il-
mestyä runsaammin tutkimuksia seksuaalisuudesta, myös seksuaalisista vä-
hemmistöistä. Koulua se ei kuitenkaan saavuttanut toivotulla tavalla. Luotettiin 
ehkä siihen, että koti ja vanhemmat valistavat nuorisoa. Muuallakin kuin Suo-
messa seksuaalikasvatus on katsottu toisaalta perheen, kodin asiaksi, mutta toi-
saalta sen on katsottu olevan yleensä terveydenhoidon tehtävä. Monet van-
hemmat ovat olleet onnellisia kun heidän ei ole tarvinnut opettaa seksuaali-
suutta (Thomson 1997, 262). Perhekasvatus oli kuitenkin tullut opetukseen ai-
healueena peruskoulun yläasteelle. Tähän yhtenä osana kuului seksuaalikasva-
tus. Opettajien koulutus tähän työhön oli kuitenkin vähäistä. Perhekasvatus 
loppui kymmenen vuoden kuluttua, ja kun terveyskasvatus alkoi vuoden 2004 
tienoilla, oli perhekasvatuksen loppumisesta kulunut jo kymmenen vuotta, ellei 
sitä jossakin koulussa ollut vapaaehtoisena jaksona. Kun tilanne oli tämä, tuli 
arkipäiväistynyt porno tilalle. Jostakin nuoret tietonsa hankkivat. Postmoderni 
yhteiskunta sallii monimuotoisuutta. 

Postmoderni käsitys seksuaalikasvatuksen työtavoista korostaa joitakin 
menetelmiä muita enemmän. Opetussuunnitelman tulee suoda tilaa ajattelulle 
(Dentith 2004, 470), tärkeää on se mitä opetussuunnitelmassa on, mutta myös 
se, mitä siitä on jätetty pois (Barber & Murray 2001, 24). Oppimisympäristön 
tulee olla turvallinen ja kasvua tukeva (Barber & Murray 2001, 23, 28; Rauste-
von Wright 1997, 123). Tämä tulee painotetusti esille. 

Naistutkimuksen identiteetin tutkimustavat on jo mainittu aikaisemmin 
tässä luvussa, seksuaalikasvatukseen suositellaan luomaan osallistujien oma kä-
sikirjoitus, tarina (script) huomioiden eri lähteet, joista asianomainen on saanut 
viestejä seksuaalisuudesta: vanhemmat, opettajat, media, ystävät, kumppanit, 
nuorisojärjestöt. Jäsentelyksi annetaan milloin, missä, mitä, keneltä on opittu ole-
maan seksuaalisia olentoja ja tekemään valintoja (Barber & Murray 2001, 28). 
Edellinen menetelmä sopii ehkä parhaiten yläasteikäisille ja sitä vanhemmille, 
muistaen, että on monenlaista tietoa ja tiedon palasia ja että kokemukset voivat 
olla ymmärryksen ja tiedon lähde (Dentith 2004, 467; Barber & Murray 2001, 23). 
Kertomukset, olivatpa ne pieniä tai suuria, auttavat yksilöä löytämään itsensä, 
oman ruumiinsa. Tämä on ollut keskeinen idea länsimaisissa kehitystarinoissa, 
joissa kertoja etsii omaa subjektiviteettiaan. Seksuaalisuus on nimenomaan sitä, 
mitä pitää tutkia, analysoida ja ilmaista puhumalla ja kirjoittamalla. Tämän tut-
kimusperiaatteen katsotaan juontuvan jo varhaiskristillisyydestä (Kekäläinen, 
Jokivuori & Heikkilä 1995, 187). Nykypäivänä nuoret käyttävät myös nettiko-
tisivujaan ilmaistakseen ja etsiäkseen seksuaalisuuttaan. Medialla katsotaankin 
olevan iso rooli seksuaalisuuden muokkauksessa (Roberts, Henriksen & Foehr 
2004, 500-501). Suomalainen tutkimus puolestaan toteaa, että postmoderni on 
siirtymistä ”pieniin kertomuksiin”, jotka ovat keskenään sovittamattomia, eripu-
raisia ja ristiriitaisia. Sen sijaan postmoderni lähestymistapa arvioi tutkimuksia 
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kokonaisesti, joten myös tunteet ja esteettiset vaikutelmat ovat siinä tärkeitä 
(Heikkinen & Syrjälä 2007, 144-145). 

Kaikenikäisille, myös nuoremmille oppijoille sopivat varsinkin arvokasva-
tusta ajatellen työtavoiksi aktiiviset menetelmät kuten roolileikki, draama ja 
ryhmätyö (Thomson 1997, 267). Lopuksi kehotetaan keskustelemaan seksuaali-
suudesta huumoria unohtamatta lasten, vanhempien, sisarusten, sukulaisten, 
ystävien, luokkatovereiden, työtovereiden, kumppanin, jälkeläisten kanssa, siis 
ihan kaikkien tuttujen ihmisten kanssa (Barber & Murray 2001, 28). Verrattaessa 
näitä tutkimuksen esille nostamia työtapoja suomalaisia kouluja varten kehitel-
tyihin oppimateriaaleihin (liitteet 2-4) ne ovat jo siellä kullekin ikäkaudelle so-
piviksi valikoituina. 

Oppimateriaalin pitäisi luoda oppimisen iloa. Tekijän tulee edelleen pitää 
mielessään ikäkausi, jolle kirjaa tehdään ja valikoida tieto sopivaksi. On myös 
mielipiteitä, joiden mukaan on parempi kertoa sukupuoliasioista liian aikaisin 
kuin liian myöhään. Oppilaiden kehitys ei etene kuitenkaan samassa tahdissa: 
joillekin tieto tulee liian aikaisin tai liian myöhään. Opettajan ja kouluterveyden-
huoltohenkilöstön pitäisi sitten koulun arjessa nähdä se ja antaa apuaan ajoissa. 
Lukioikäiset ovat murrosikänsä läpikäyneet jo niin pitkälle, että heidän ikäisil-
leen voidaan kirjoittaa laajemmin ja perusteellisemmin kuin nuoremmille. 

Materiaali suunnitellaan perinteiseen teksti- ja tehtäväkirjan muotoon tai 
yhdistetyksi teksti- ja tehtäväkirjaksi. Nykykoulussa vaaditaan monipuolista op-
pimateriaalia ja tehokkuutta ja niinpä kirjojen oheen ovat ilmaantuneet opettajan 
tukimateriaalit, koepaketit, vastauskirjat, CD- ja DVD-ohjelmat, nettisisällöt ja 
muuta sähköisen viestinnän keinoja käyttävää materiaalia. Sukupuolikasvatus-
materiaalia voidaan hyvin soveltaa nettisisällöiksi ja jopa koko opetus voidaan 
suunnitella nettiopetukseksi. Koulun ala- ja yläasteen seksuaaliopetuksen tueksi 
on valmistettu verkko-opetusmateriaalia, joka löytyy Opetushallituksen sivuilta. 
Mutta jos seksuaalikasvatus toteutettaisiin vain verkko-opetuksena, siitä katoaisi 
silloin toisen ihmisen kohtaaminen, koko oma ikäluokka, keskustelut kasvok-
kain. Joudutaan istumaan tietokoneen ääressä kun toisaalta pitäisi liikkua, toimia 
ryhmässä, puhua läheisten kanssa sen sijaan, että seurustelee koneensa kanssa 
puolijäykistyneessä asennossa liikunnatta ja erossa lähiyhteisöstä, mutta se lienee 
postmodernia maailmaa. 

Kuka arvioi sen tiedon ja tiedon tason laadun, jonka nuori netistä esiin 
kaivaa? Sukupuolikasvatus sopii esimerkiksi nettiopetukseksi, mutta se on mie-
lestäni menetelmä, jonka käyttöä tulee harkita. Tärkeää on toisen ihmisen koh-
taaminen eikä koneaktiivisuus. 

Sukupuolikasvatuksen tilanne kouluissa näyttää nyt hyvältä oppimateri-
aaleja arvioineiden opettajien mielestä. Nykynuoret ovat vastuunsa tuntevia. 
World Association for Sexology -järjestön johtaja Eli Coleman on todennut yh-
teenvedossaan vuonna 1999 maailmankongressin jälkeen, että katseltaessa nä-
kymiä uudelle vuosituhannelle tulevaisuus näyttää hyvältä. Paljon hyvää on 
tapahtunut ja parempaan ollaan menossa. Parisuhde säilyy, samoin yksiavioi-
suus, lääketiede tarjoaa yhä uusia mahdollisuuksia seksuaaliterveyden edistä-
miseksi. Kuusi vuotta myöhemmin Roseneil (2005, 248) toteaa, että sukulais-
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verkostot tulevat yksilöille tärkeiksi ja romanttinen parin muodostus tulee uu-
delleen arvioinnin kohteeksi. 

Suomalaiset tutkijat ovat havainneet sukupuolikäyttäytymisessä sellaisia 
piirteitä, jotka ehkä tulevaisuuden sukupuolikasvatuksen oppikirjaa luodessa 
tulisi pitää mielessä: 

 
Suojautuminen riskeiltä on postindividualismin ydintä. Emotionaalisten riskien ar-
viointi kaventanee emotionaalista pääomaa, mikä näyttää johtavan sukupuolten väli-
sen epäluottamuksen kasvuun. Emotionaalinen hyvinvointi saattaa jakaantua siten, 
että luottamaan kykenevät rakentavat tyydyttäviä tunnesuhteita ja siihen kykene-
mättömät jäävät niistä paitsi. (Näre 2005, 199.) 

 
Näre myös toteaa, että tytötkin ovat alkaneet tulla yhä vahvemmin hedonistisen 
individualismin piiriin eli oma nautinto ennen kaikkea. Kuka hoivaa ketäkin, 
hälvenee. 

Toinen miettimisen aihe on arkipäivän pornoistuminen. 1990-luvulla por-
nobisnes on laajentunut maailmanlaajuiseksi teollisuuden alaksi. Pornoa esite-
tään taiteen ja kulttuurin eri aloilla, suotuisalla ilmapiirillä on ollut osuutensa 
alan kehitykseen. Kuinka tämä kehitys jatkuu? Mitä kasvattajan pitäisi tehdä 
tämän ilmiön edessä? 

Seksuaalisuutta koskeva yleissivistys tulisi saada omien valintojen perus-
taksi. Seksuaaliset vähemmistöt tulisi huomata asiallisessa valossa. Monikult-
tuurisen yhteiskunnan tulisi tarjota tietoa seksuaalisuudesta myös maahan-
muuttajien lapsille ja nuorisolle. Tässä opettajat ovat suuren haasteen edessä: 
pitäisi tuntea kulttuurien tavat. Opettajat kaipaavat täydennyskoulutusta tähän 
työhön. Meidän tulisi valistaa nuoria, että he osaisivat vapaasti ja vastuullisesti 
päättää seksuaalisuudestaan, sillä valinta on sinun: kyllä vai ei. 

Postmodernin ajan oppimateriaali voidaan edellisten perusteella määritel-
lä tekijälleen haasteita asettavaksi ja vaativaksi, ovathan opetussuunnitelmatkin 
vaativia. Tekijän tulee olla perehtynyt alaan sekä teoriassa ja käytännössä. Hä-
nen tulee olla kielitaitoinen saadakseen selkoa alan uusimmista tutkimuksista ja 
pystyäkseen osallistumaan oman alansa kansainvälisiin kongresseihin sekä lu-
kemaan kirjallisuutta useammalla kielellä. Tekijän tulee lisäksi hallita pedago-
giikka ja osata laatia erilaisia, monipuolisia tehtäviä erilaisiin oppimisympäris-
töihin. Kuvituksen tulee tukea tekstiä ja olla kuvatekstein varustettua. Oppima-
teriaalin tulee olla helposti käytettävä, painoltaan kevyt ja muista erottuva kan-
sikuvan värityksen suhteen. 

Lisätoivomuksena voisi mainita, että sisällön ja kuvien tulee olla tasapuo-
lisesti molemmat sukupuolet huomioiva. Opettajille on annettava aikaa pereh-
tyä oppimateriaaliin ennen valintaa ja tavalla tai toisella tulisi saada aikaan eri 
koulumuotojen opettajien yhteistyötä jo oppimateriaalin suunnitteluvaiheessa. 
Haaste sukupuolikasvatuksen oppimateriaalin edelleen kehittämiselle on luoda 
yhtenäinen materiaali koko kouluaikaa ajatellen. Oppimateriaalin tulisi ottaa 
esille sekä yksilön kehittyminen omanleimaiseksi nuoreksi ja aikuiseksi että 
kulttuuritaustaltaan erilaisten oppilaiden erityistarpeet. Vaatimuksia on run-
saasti, mutta niiden noudattaminen takaa oppimateriaalien uudistumisen ja 
toivon mukaan myös tehokkaamman oppimisen. 
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SUMMARY 
 
 
Introduction 
 
The objective of this study is to describe the whole process of developing 
teaching material for sex education in the Finnish comprehensive school. The 
research is a single case study in which teaching material, two textbooks for 
pupils, and a handbook for teachers, were developed between 1995 and 2001. 
Evaluation took place after the material had been accepted by the authorities 
and used at least for one year. This dissertation contains the final analysis of the 
whole process. 

As its starting point the process took the objectives for sex education 
expressed in the national curriculum for the Finnish comprehensive school. The 
research covered the entire process, from the expressed need for the material to 
its final evaluation. The process included defining and estimating the need for 
new sex education material, the development of the material, the introduction 
of the material to schools and teachers, its use, reception and evaluation by 
pupils, teachers, other experts, and the researcher herself. 

The study sought answers to the following research questions about the 
development work: 

 
1. What kind of expectations are there towards teaching material for sex 

education? 
2. What will reflective analysis reveal about the teaching material and the 

needs for developing it further? 
3. What special needs for the teaching material arise with the dawning of 

the postmodern age? 

Research methods 

The research method is critical reflection. The researcher critically examines the 
generally accepted and self-evident facts about sex, sex education and the role 
of schools in sex education. The age of pupils and the highly sensitive and 
emotionally-charged area of sex education is a fact which has to be 
acknowledged. The research process itself was qualitative constructive design 
research. The main authors underlying the theoretical base used included 
Moshman (2005), Miller (1996), Levine & Havinghurst (1989) and Pylkkänen 
(1981). 

As an essential part of the research process, evaluation was carried out at 
several points. The material was evaluated by experts before publication, and 
by teachers and pupils both during and immediately after use. 
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Results and discussion 
 
Research is highly demanding work, especially if done alone without a research 
group. That was the case in this project. The national curriculum is very open 
and without detailed instructions. There is no such subject in school as sex 
education. The idea was that sex education had to be integrated into other 
subjects, such as biology, health education, etc. The changes in society and in 
societal opinions and values regarding sex, sexual identity, marriage, family, 
male and female roles were also real challenges in the development process. 
The homogenous cultural landscape of Finland is changing. The existence of a 
multicultural and multiracial world was adding problems to the process of 
developing sex education material. 

In general, the spiritual climate in schools with regard to family and sex 
assumes a heterosexual society where other models of family and sex roles are 
exceptions. This is changing, but slowly. Therefore, sex education material has 
to offer opportunities for open discussion of the many variations of sexual 
identities and lifestyles that exist nowadays. All this requires that the basic facts 
about the process of mental and physical development have been discussed. 
Another basic requirement is that the pupils receive a solid foundation for 
individual growth into thinking and feeling adults who are able to make their 
own decisions about their future in the world and its conflicting demands and 
values. All this would require time for an in depth teaching process which takes 
the age and maturity of the pupils into consideration. The overall goal is that 
the child develops into an adult person who can enjoy his or her own sexuality 
without causing mental or physical harm to other. There is, however, not much 
teaching time for all of these topics. These problems were solved by keeping the 
basic text short and focusing on the physical, but especially on the mental, side 
of the development process from child to adult. Avenues for discussion and a 
deeper probing of the issues were provided in multiple ways. The material 
includes discussion topics, problems, lists of sources for further information 
and lists of fiction and non-fiction books. 

Evaluation 

Evaluation of the material was carried out at numerous points during the 
development process. The author is the first and often the hardest critic. The 
final verdict becomes apparent during and after the use of the material in 
teaching. The teachers and pupils test the material. Does it achieve its 
objectives? In this case there were several evaluation points. The first evaluation 
was made by the publisher. There began a long and tedious process dealing 
with the format of the book, with its illustrations, etc. a process that took 24 
months. The first evaluation of the teachers and students was obtained by 
interviews and questionnaires after publication. This evaluation was very 
positive and stressed the need for material of this kind. The last evaluations 
were made through reflective process by the researcher herself seven and nine 
years after the material was published. The overall impression of the teachers 
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participating in the evaluation was positive. The material has stood the test of 
time and is useful and in use even today. 
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