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Seksuaalisuus

WHO:n (2004) määritelmä

◦ Yksilön ominaisuus

◦ Erottamaton osa ihmisen persoonallisuutta

◦ Koko elämän ajan kehittyvää ja muuttuvaa

◦ Aika, yhteiskunta, kulttuuri ja elämänolosuhteet 
vaikuttavat jokaisen seksuaalisuuteen 

◦ Seksuaalisuuteen liittyy: biologinen sukupuoli, 
sukupuoli-identiteetti ja roolit, seksuaalinen 
orientaation, eroottinen mielenkiinto, nautinto ja 
intiimisyys sekä lisääntyminen eli suvun jatkaminen



KOGNITIIVINEN

EMOTIONAALINEN

BIOLOGINEN

AJATUKSET
PÄÄTÖKSET
VALINNAT 
TOIMINTA

Seksuaalikehityksen tasot

Opitaan ymmärtämään ja 
sisäistämään tietoa

Opitaan tunnistamaan, 
ymmärtämään, sietämään ja 
selviämään tunteiden kanssa

Jokaisesta kasvaa aikuinen
omaan tahtiin

LISÄÄNTYMISKYKY
KEHON MUUTOKSET

MONENLAISET TUNTEET
OHIMENEVIÄ

PSYKOSOSIAALINEN

Vanhemmista irtaantuminen, 
ystävyys- ja seurustelusuhteet,
Kehitystehtävä/kriisit





Olen ihana (0-4)

Tykkäyskaveri (3-8)

Vanhempien ihailu (3-9)

Idoli ihastuttaa (6-12)

Tuttu mutta salattu (8,13-18)

Tuttu ja kaverille kerrottu (9-14)

Tykkään sinusta (10-15)

Käsi kädessä (12-16)

Suudellen (14-18)

Mikä tuntuu hyvältä (15-20)

Rakastella (16-25)

….
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Matkan varrella monenlaisia heräämisiä



Nuori 
– ei lapsi –ei aikuinen
Ristiriitaisin ajanjakso

◦ Itsenäistyminen – kiintymys

◦ Identiteetti – opittu käytös

◦ Omat rajat – toisen rajat

◦ Yksityisyys – yhteisöllisyys

Nuoruus = 

kaikki mitä olet, muuttuu pienessä ajassa.

Lisäksi pitää ottaa haltuun seksuaalisuus ja 
aggressio



Itsetunto

o Itsetunnon ailahtelu kuuluu kasvamiseen

o Puheen ja toiminnan tasolla saatetaan näyttää vahvemmalta kun 

oikeasti ollaan

Olenko riittävä, 

hyvä, kelpaanko, 

kuulunko 

porukkaan?
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o Toimintaa ja käyttäytymistä, seksuaalisia tekoja

o Eri elämänvaiheissa ja eri ikäisenä eri asioita

o Tarpeen (läheisyys, rakkaus, nautinto)muuttaminen 

teoksi

o Yritys lisääntyä

o Toimintaan vaikuttaa mm. kulttuurilliset, moraaliset, 

uskonnolliset vakaumukset

o Tähtää hyvän olon tunteeseen ja nautintoon
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Seksi



Yhdynnässä olleet

Noin puolet 17-18 vuotiaista ei ole ollut yhdynnässä



Yhdynnässä olleet
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◦ THL:n kouluterveyskysely 2015

Oletko ollut yhdynnässä?

Vuosi

2015

Peruskoulun pojat en 81%

kyllä 19%

Peruskoulun tytöt en 82%

kyllä 18%

Lukion pojat en 65%

kyllä 35%

Lukion tytöt en 60%

kyllä 40%

Aol pojat en 46%

kyllä 54%

Aol tytöt en 32%

kyllä 68%

Peruskoulu en 82%

kyllä 18%

Lukio en 62%

kyllä 38%

Aol en 40%

kyllä 60%

https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely/tulokset/tulokset-aiheittain/seksuaaliterveys#sukupuoliyhdynnassa_olleet


Mitä nuoret kysyvät?
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http://nettipalvelut.vaestoliitto.fi/kysy-asiantuntijalta/nuorten-seksuaalineuvontaa/


Miksi seksi kiinnostaa nuoria?

Murrosikä, biologia, seksuaalinen kehitys: kysymyksiin 

halutaan vastauksia

Seksi on luonnollinen osa ihmisenä olemista, myös 

nuorena!

Seksuaalisuus ja seksuaalinen kiihottuminen ja nautinto 

ovat uusia, kiinnostavia ja mukavia tuntemuksia.
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Suhteista vielä

Ihmissuhteita opetellaan koko elämä 

Suhde isään ja äitiin – vanhempiin, huoltajiin

Suhde sisaruksiin, sukulaisiin ja tuttaviin

Suhde kavereihin

Suhde ystäviin

Suhde ihastukseen

Suhde tyttö- tai poikakaveriin

Seurustelu

Parisuhde



http://nettipalvelut.vaestoliitto.fi/kysy-asiantuntijalta/nuorten-seksuaalineuvontaa/


Miten seksuaalisuus, 
seksi ja suhteet 
näyttäytyvät 
asuntolassa?
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Aikuisen vastuu
• Tiedostaa ja tunnistaa nuoren kehitystaso, jonka 

mukaisesti suojata ja antaa omaa vastuuta

• Hakea hyvää ajantasaista tietoa ja antaa tietoa 

kehitystason mukaisesti

• Tiedostaa omat rajansa

• Asettaa rajat ja pitäytyä niissä

• Palauttaa realiteetteihin 

• Luoda turvallisuutta

• Muistaa, että toimii esimerkkinä!



Seksuaalikasvatuksesta

Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on asenteiden, tietojen, taitojen, 

sukupuolten ja yksilöiden välisen tasa-arvon, sekä 

seksuaaliterveyden edistäminen. Nämä usein mielletään nuoria 

koskevaksi ja nuorten parissa tapahtuvaksi toiminnaksi. Pienten 

lasten seksuaalikasvatuksen oletetaan usein tapahtuvan muun 

sosialisaation myötä, eikä sitä toteuteta systemaattisesti esimerkiksi 

päivähoidossa. 

Tärkeimmät seksuaalisen kehityksen ja kasvun edellytykset 

luodaan kotona ja niitä jalostetaan sen ulkopuolella!



Seksuaalikasvatusta nuoren 
suojaamiseksi
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Keskustelu nuoren kanssa
◦ Kuunnella

◦ Kannatella

◦ Hakea tieto ja tukea

◦ Ottaa viesti vastaan

◦ Ymmärtää

◦ Tukea

◦ Ohjata

◦ Tuntea ja tulkita

◦ Reagoida

Suoristaa kyseenalaisia 

tietoja, uskomuksia ja 

arvoja

Opettaa ymmärtämään 

asioiden seurauksia

Korostaa mahdollisuuksia 

ja voimavaroja

”Se mitä ja miten sanotaan, vaikuttaa siihen, 

miten he kokevat –ei vain kehonsa, vaan itsensä ihmisenä”



Anna turvataitoja!

◦ Lapsille nuorille opetettavia toimintamalleja 

riskialttiisiin tilanteisiin

◦ Vahvistavat toimimaan hämmentävissä tilanteissa 

itsensä suojelemiseksi ja turvaamiseksi
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STOP! SANO EI!

ODOTA!  MIETI!

TOIMI!
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Turvallinen aikuinen
◦ ” Huolehtivainen”

◦ ” Ei väkivaltainen...  Ei alkoholisti”

◦ ”Pystyy puhumaan, saa olla rauhassa”

◦ ”On luotettava, ei kerro asioita eteenpäin”

◦ ”Pitää roolinsa, on aikuinen”

◦ ”On auktoriteetti, kantaa velvollisuutensa vanhempana ihmisenä, pyrkii 

huolehtimaan nuoremmista. ”

◦ ”Sellainen joka ei sekaannu nuoren elämään, ei kerro sellaista joka ei ole 

totta".

◦ ”Voi olla oma itsensä” 

◦ ” On aina tukena, vaikka tekis mitä tyhmää”

◦ ” On paljon kotona” 



Apua ja tukea 
seksuaaliskasvatuksen tueksi



Väestöliiton Poikien Puhelin on 

auttava puhelinpalvelu alle 20-

vuotiaille pojille ja nuorille 

miehille. Puheluihin vastaa 

aikuinen, ammatillisesti poikien 

maailmaan perehtynyt mies. 

Poikien Puhelimessa nuoria 

autetaan kaikissa elämään 

liittyvissä pulmissa. 

Toimintaperiaatteena on antaa 

suoria vastauksia suoriin 

kysymyksiin



Nettisivut
Julkaisut
Pelit
Videot
Kampanjat



Seksuaalikasvatus on sitä, ettemme 
luota luonnon ajavan tikanpojan puuhun 
oppikoon-erehdyksestä -menetelmällä, 
vaan tuemme vielä horjuvia askeleita 

ottavaa ”poikasta”,  estelemme häntä 
järkevillä perusteilla yrittämästä lentää 

ennen kuin siivet kantavat ja rohkaisemme 
opettelemaan ”parvessa” elämisen 

taitoja. Seksuaalikasvatus on 
vastuunottamista ja rakastamista.



Tuulia Råmark

tuulia.ramark@vaestoliitto.fi

16.6.2017

KIITOS!


