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Seksuaalisuus on merkittävä osa jokaisen ihmisen elämää, katsomatta ikää tai ammattitaustaa. 
Heteronormatiivisuus on käsite, joka jakaa ihmiset joko miehiksi tai naisiksi. Heteronormatiivisuuden mukaan 
yksilön seksuaalinen tai romanttinen kiinnostus suuntautuu vain vastakkaista sukupuolta kohtaan. 
Seksuaalisuus tai sukupuoli ei rakennu ainoastaan perinteisenä pidettyjen seksuaalisuuden- ja 
sukupuolenmuotojen mukaan. Näiden rinnalle on viimein hyväksytty olemassa olevia moninaisuuden muotoja, 
joista on hiljalleen tullut näkyvämpi ja luontevampi osa julkista keskustelua. Lainsäädäntömme on viimeisen 
kymmenen vuoden aikana kulkenut asteittain kohti seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisempaa 
kohtelua. 

Myönteisestä kehityksestä huolimatta meillä on aloja tai yhteisöjä, joissa seksuaalinen monimuotoisuus, ei-
heteronormatiivisuus, koetaan ongelmallisena, tuomittavana tai tarpeettomana tuoda esiin. Aiemmissa 
tutkimuksissa ja selvityksissä koulua opettajineen on pidetty hyvin epäseksuaalisina ja samalla hyvin 
heteronormatiivisina. Seksuaalisuus ei saa koulussa näkyä tai kuulua, poikkeuksena heteronormatiivisuuden 
mukainen seksuaalisuus. Opettajien asenteet ovat lähtökohtaisesti suvaitsevaisia, mutta 
heteronormatiivisuutta ylläpidetään arkisilla käytänteillä ja sanavalinnoilla. Useimmiten opetuksen sekä 
oppimateriaalin koetaan vahvistavat heteronormatiivisuuden kulttuuria. Näin oppilaille välitetään vääränlaista 
kuvaa seksuaalisuudesta ja rajataan pois tarpeellista tietoa hetero-oletukseen vedoten. Aihe on 
mielenkiintoinen, sillä se on Suomessa kovin vähän tutkittu. 

Tutkimukseni lähtökohtana on pohdinta siitä, millainen työympäristö koulu on ei-heteroseksuaalisille opettajille, 
jos kouluympäristö lähtökohdiltaan koetaan hyvin heteronormatiiviseksi. Tästä pohdinnasta muotoutui tämän 
tutkimuksen tutkimusongelma. Olen tässä tutkimuksessa selvittänyt miten ei-heteronormatiiviset opettajat 
kokevat koulun heteronormatiivisuuden, ja miten sitä heidän mukaansa ylläpidetään. Lisäksi hain vastausta 
siihen, miten ei-heteroseksuaaliset opettajat kokevat koulun avoimuuden kulttuurin, eli kokevatko he voivansa 
olla avoimia työyhteisössään suhteessa omaan seksuaaliseen suuntautumiseensa. Selvitin myös, miten ei-
heteroseksuaaliset opettajat kokevat seksuaali-identiteettinsä vaikuttavan opettajuuteensa.  

Tutkimukseni toteutin laadullisen tutkimuksen menetelmin. Lähdeaineiston keräsin teemahaastattelun avulla 
ei-heteroseksuaalisilta opettajilta. Haastattelut toteutin joko kontaktihaastatteluin tai sähköpostin välityksellä. 
Haastatteluaineiston analysoin sisällönanalyysin menetelmin ja järjestelin aineistosta esiin nousseita teemoja. 
Tutkimukseni keskeisinä tuloksina ei-heteroseksuaaliset opettajat kokevat koulun heteronormatiivisuuden 
rajoittavan heidän avoimuuttaan työyhteisössään. Avoimuus oppilaiden ja vanhempien suuntaan koetaan 
myös ongelmalliseksi. Toisaalta vastaajat kokevat halua olla roolimalleja avoimuudellaan ja edistää asiallista 
keskustelua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä. Opettajat ovat saaneet avoimuudestaan pääosin 
myönteistä suhtautumista kollegoilta, mutta heillä on myös negatiivisesta suhtautumisesta kokemusta. 
Avoimuudessa koetaan olevan omat riskinsä. Avoimuuden mukanaan tuomat hyödyt koetaan kuitenkin hyvin 
merkittäviksi omalle hyvinvoinnille sekä seksuaalisuuden moninaisuuden näkyvyydelle. Oppimateriaalien, 
opetuksen ja käytänteiden koetaan ylläpitävän koulun heteronormatiivisuutta. Moni vastaaja koki ei-
heteroseksuaalisen identiteetin rikkautena tai voimavarana, jonka osaltaan koettiin ohjaavan työntekoa tai 
opettajan työhön suuntautumista.  
 
 
Avainsanat: heteronormatiivisuus, seksuaalisuus, seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, kouluyhteisö, 
seksuaali-identiteetti, suvaitsevaisuus. 
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1.Johdanto 
 

 

 

Otin kandidaatin tutkielmani näkökulmaksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt, 

sillä ne ovat olennainen osa yhteiskuntaamme, samalla myös 

koulumaailmaamme. Varsinkin koulumaailmassa seksuaalisuus ja etenkin ei-

heteroseksuaalinen suuntautuminen on koettu tabuksi, eli aiheeksi, josta ei 

lainkaan puhuta. Kuitenkin kouluissamme työskentelee seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöihin kuuluvia opettajia ja työntekijöitä, oppilaamme voivat 

tulla sateenkaariperheistä tai heidän lähipiiriinsä saattaa kuulua ei-

heteroseksuaaleja ihmisiä. Ennen kaikkea koulu opettaa ja kasvattaa suojassaan 

monia eri seksuaalisuuden omaavia oppilaita. Ajankohtaisuudestaan huolimatta 

aihetta käsitellään lähinnä mediassa ja aihetta on Suomessa tutkittu erittäin 

vähän. Pidän ensiarvoisen tärkeänä, että aiheeseen perehdyttäisiin laajemmin 

pelkästään sen yhteiskunnallisen vaikuttavuuden vuoksi.  

Ryhtyessäni suunnittelemaan pro gradu -tutkielmaani, oli hankalaa löytää ja 

rajata oikean suuntainen tutkimusnäkökulmaa. Suomalainen yhteiskunta on 

viime vuosien saatossa vapautunut melkoisesti ja esimerkiksi seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen oikeuksia on lähdetty kehittämään. Kuitenkin 

yhteiskunnassamme on monia ammattiryhmiä, joita pidetään mielikuvissa 

yleensä melko konservatiivisina. Esimerkiksi Yleisradion 5.9.2013 Silminnäkijä -

keskusteluohjelmalle teettämä valtakunnallinen verkkokysely pyrki 

taustoittamaan kansalaisten mielipiteitä siitä, voiko perinteisesti konservatiivisina 

pidetyissä ammateissa kuten poliisina, opettajana, armeijassa tai huippu-

urheilijana toimia avoimesti ei-heteroseksuaalinen henkilö. Kyselyn 

johtopäätöksen mukaan heteronormatiivisuutta pidetään näillä aloilla selviönä ja 

avoimesti heteronormatiivisuudesta erottuvan suuntautumisen esiintuominen 

koetaan jollain tapaa ongelmallisena. Ylen artikkelissa “Vanhempien asenteet 

pitävät opettajat kaapissa” (5.9.2013), OAJ:n puheenjohtaja Olli Luukkainen 
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toteaa, että oppilaiden reaktion sijaan opettajat pelkäävät enemmän vanhempien 

reaktiota tullessaan ulos kaapista ja ajattelevat tämän vaikeuttavan heidän 

työskentelyään. Koulumaailmassa ei-heteroseksuaalisuus on yleisesti pidetty 

tabu, asia, joka pidetään sopimattomana nostaa julkiseen keskusteluun. Tämän 

todistaa kasvatussosiologian dosentin Jukka Lehtosen tekemä työelämän 

seksuaaliasenteita koskeva tutkimus (2014) sekä Opettaja-lehden selvitys 

(2010). Niissä kävi ilmi, että heteronormatiivisuudesta erottuminen nähdään 

järjestystä rikkovana, ongelmallisena ja tarpeettomana. Osittain tahtoisin 

selvittää, miksi näin on ja mitä tuosta järjestyksen rikkomisesta seuraa. 

Perinteisesti keskustelussa on vallalla käsitys lasten suojaamiselta kaikelta 

seksuaalisuudelta. Tämä osin tekee myös seksuaalivähemmistöistä 

kertomisesta hankalaa. Toiminta ohjaa heteronormatiivisuuteen ja lokeroi muun 

seksuaalisuuden kirjon oudoksi ja ulkopuoliseksi, jotenkin hävettäväksi.  

Koulutussosiologian suomalainen uranuurtaja tutkija Jukka Lehtonen, johon 

viittaan monissa tämänkin tutkielman kirjallisuuslähteissä, on perehtynyt 

tutkimuksissaan suomalaisen kouluinstituution heteronormatiivisuuteen ja sitä 

ylläpitäviin toimintatapoihin.  Koulu koskettaa jokaista ikäluokkaa ja pitkän 

perusopetuskauden aikana koulu siirtää oppilaille tiettyjä käyttäytymismalleja. 

Heteronormatiivisuus on oletus ja toiminta, joka tapahtuu seksuaalikasvatuksen 

ulkopuolella, arkisissa toiminnoissa, ryhmittelyissä ja puheissa. Seksuaalisuus ei 

oikeastaan ole koulussa juurikaan näkyvää, näkyväksi se tulee, kun joku tekee 

sen näkyväksi. Opettajat eivät yleensä miellä työtään tai itseään millään tavoin 

seksuaalisiksi. Samaten oppilaat eivät yleensä ajattele opettajaansa 

seksuaalisina henkilöinä. Opettajaa pidetään automaattisesti 

heteroseksuaalisena, varsinkin jos tällä on lapsia, mutta häntä ei perheellisenä 

pidetä kovin seksuaalisena henkilönä. Homoseksuaaliksi tiedetty henkilö taas 

yleisessä puheessa ja ajattelussa leimataan usein hyvin seksuaaliseksi. 

Esimerkiksi homoseksuaali henkilö nähdään jollain tapaa seksikeskeisenä, 

likaisena, perverssinä ja aktiivisena toimijana. Heteroseksuaali henkilö, jolla on 

lapsia, nähdään hyvin epäseksuaalisena ja esimerkillisenä aikuisena.   

Kouluinstituution toimintaa ohjaa lainsäädäntö sekä valtakunnallinen 

opetussuunnitelma, joka korostaa lasten- ja nuorten kasvattamista erilaisuuden 
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hyväksyntään ja ymmärtämiseen. Käytännön työssä vallalla saattaa kuitenkin 

olla niin kutsuttu piilo-opetussuunnitelma, joka noudattaa vanhoja asenteita ja 

kiilaa virallisen opetussuunnitelman ohi arkisissa tilanteissa. Keskeisenä 

tavoitteena on sosiaalistaa oppilaat niin sanotusti normaaliin ja tavallisena 

pidettyyn käyttäytymiseen. Tällä käytännöllä ylläpidetään ja tuotetaan vanhoja 

sukupuolirooleja esimerkiksi tilojen jaottelussa pojille ja tytöille, 

luokkahuonetoiminnassa “kiltit tytöt ja villit pojat” sekä yleisessä kielenkäytössä. 

Tällaisessa toimintakulttuurissa jokaisen opettajan oma toiminta vaikuttaa 

suuresti siihen, miten heteronormatiivinen toimintaympäristö oma koulu on. 

Edelleen oppimateriaaleissa ylläpidetään tiettyä heteronormatiivisuuden kaavaa, 

joskin uudemmissa oppikirjoissa seksuaalivähemmistöistä saatetaan kertoa 

aiempaa paremmin ja laajemmin, mutta usein nekin on jaoteltu omaksi 

osiokseen, jolloin seksuaalivähemmistöt eivät tule esiin oppimateriaalin yleisessä 

kuvituksessa tai tekstissä. Tässä pro gradu -tutkielmassa minua kiinnostaa 

selvittää miten ei-heteroseksuaaliset opettajat kokevat työyhteisönsä 

avoimuuden ilmapiirin sekä millaisena he kokevat koulun 

heteronormatiivisuuden. Tavoitteeni on selvittää, onko koulu heidän mielestään 

heteronormatiivinen ympäristö ja millaisia vaikutuksia sillä on ei-

heteroseksuaalisiin opettajiin.  
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2. Heteroseksuaalinen hegemonia – 

seksuaalisuuden määrittely 
 

 

 

 

Tässä luvussa pyrin luomaan yleisen katsauksen, siihen mitä seksuaalisuuden 

kirjolla tarkoitetaan, miten ihmisen seksuaalista tai sukupuolista suuntautumista 

määritellään ja miten muotoutuu sekä miten se yhteiskunnassamme nähdään. 

Kangasvuon (2003, 206) mukaan arkiajattelussa seksuaalisuus jaetaan usein 

vastinpareihin eli puhutaan dikotomisesta seksuaalijärjestelmästä. Seksuaaliset 

dikotomiat pyrkivät tiukasti kategorisoimaan seksuaalisuuden vastakohtiin. 

Esimerkiksi seksuaalisuus jaetaan tiukasti homo- ja heteroseksuaalisuuteen, 

miehen seksuaalisuuteen ja naisen seksuaalisuuteen tai normaaliin ja 

epänormaaliin, jolloin toista ei ole ilman toista. Tällaiset seksuaaliset dikotomiat 

poissulkevat esimerkiksi biseksuaalisuuden, transsukupuoliset identiteetit tai 

muuten ahtaaseen kategoriaan sopimattomat yksilöt. Guineyn (2002, 235) 

mukaa termin vastakkainen sukupuoli, käyttö ylläpitää seksuaalista dikotomiaa. 

Erilaisuuden ei tarvitse tarkoittaa vastakkaisuutta eli korrektimpaa olisi käyttää 

termiä toinen sukupuoli. Lehtonen (2005, 66 ̶ 67) mukaan yleisesti puhutaan 

paljon seksuaalisuuden kaksi- tai kolmijaosta, jolloin ihmisten oletetaan olevan 

joko hetero-, homo- tai biseksuaaleja. Seksuaalisuuden muu kirjo jätetään 

ajattelun ulkopuolelle. 

 

 

2.1 Seksuaalisuuden ja sukupuolen kehityksen tutkimushistoriaa 
 

Tutkijat ja tieteilijät eri aikakausina ovat olleet kiinnostuneita sukupuolesta ja 

ihmisen seksuaalisuudesta, pyrkien selittämään sitä. Juvonen (2016, 33-43) 

tarkastelee historian näkökulmasta, miten sukupuoli ja sen kehitys on nähty eri 

tutkijoiden toimesta eri aikakausina. Charles Darwin perusti evoluutioteoriassaan 

näkökulmansa sukupuoleen luonnonvalinnalla. Sukupuoli erilaisine 
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ilmenemismuotoineen sekä sukupuolieroineen, on seurausta sukupolvien aikana 

kehittyneestä lajinvalinnasta. Seksuaalisuuden merkitys nähdään yksinomaan 

lisääntymisen näkökulmasta. Psykoanalyytikko Sigmund Freud ei nähnyt 

sukupuolta yksilölle annettuna itsestäänselvyytenä, vaan hän pyrki 

tutkimuksissaan selittämään ihmisen sukupuoli-identiteetin kehitystä vaiheittain 

eri ikäkausien aikana. Darwinista poiketen, hän ei etsinyt vastausta ihmislajin 

kehityksestä vaan yksilön henkilökohtaisesta kehityksestä. Hänen 

psykoanalyyttisessa mallissaan viettien ajama yksilö kulkee osittain 

tiedostamattoman, vaiheittain etenevän psykoseksuaalisen kehityksen. 

Kehityksen läpikäytyään yksilö kypsyy toteuttamaan omaa seksuaalisuuttaan 

heteronormatiivisessa parisuhteessa. Mallin kaksi ensimmäistä autoeroottista 

vaihetta sujuu tytöllä ja pojalla saman kaavan mukaan, keskiössä on 

kummassakin vaiheessa lapsen rakkaus äitiä kohtaan. Tämä oidipaaliseksi 

konfliktiksi kutsuttu kehitysvaihe pyritään ratkaisemaan kolmannessa eli 

fallisessa kehitysvaiheessa, jossa yksilöiden anatomiset sukupuolierot nousevat 

keskiöön ja lapsi kokee ristiriitaisesti rakkautensa vanhempaansa, kunnes hän 

vaipuu rauhalliseen latenssivaiheeseen. Viimeisessä, niin kutsutussa 

genitaalivaiheessa lasten halu vanhempiaan kohtaan lopullisesti irrottautuu, 

jolloin yksilön seksuaalivietti voi viimein suuntautua kohti lisääntymispyrkimyksiä. 

Hän tosin kiinnitti huomionsa myös siihen, ettei kaikkien yksilöiden 

seksuaalikehitys välttämättä noudata hänen tarjoamaansa kehitysmallia, vaan 

siitä voidaan poiketa hyvin eri tavoin, ja lapset ylipäätään voivat kokea mielihyvää 

varsin erilaisista asioista (Juvonen 2016, 33-43).  

 

Freudin tarjoamaa kehitysmallia kritisoivat erityisesti 1920-1930-luvuilla 

behavioristiset oppimisteoreetikot. Behavioristisissa oppimisteorioissa 

korostetaan sosialisaation merkitystä, jolloin sukupuoli nähdään vahvasti 

sosiaaliseksi eli mallista opittavaksi ominaisuudeksi. Käytännössä sukupuolen 

oppimisen suuntaa voidaan säätää valikoivalla vahvistamisella. Tällöin niin 

kutsuttua yksilön oman sukupuolen mukaista, oikeaoppista 

sukupuolikäyttäytymistä harjoittava yksilö palkitaan ja oman sukupuolensa 

vastaista, vääränlaista toimintaa harjoittavaa yksilöä rangaistaan toiminnastaan. 

Näkemyksen mukaan ihmisellä on luontainen kyky oppia mallista, tarkkaillen 

huolella roolimallejaan, joita ovat muut lähipiirin aikuiset, mikä vetoaa ajatukseen, 
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että vanhempien tulee olla oikean tyyppisiä roolimalleja. Tämäntyyppiseen 

teoriaan vedotaan ajoittain julkisessa keskustelussa, kun nostetaan esiin 

esimerkiksi huoli lapsen seksuaali-identiteetin kehityksen vaarantumisesta 

sateenkaariperheissä, perinteisen heteronormatiivisen roolimallin puuttuessa. 

Tosin sateenkaariperheiden lapsia koskevissa tutkimuksissa on havaittu edellä 

mainittu huoli aiheettomaksi, sillä sukupuolen omaksumisessa korostuu 

itsesosialisaatio eli lapsi kykenee omaksumaan tarvitsemansa mallit aktiivisena 

toimijana myös oman perheensä ulkopuolelta. (Juvonen 2016, 33-43)  

 

2.2 Seksuaali-identiteetin rakentuminen 
 

Seksuaalisuutta ei pidä liittää ainoastaan aikuisuuteen, koska se on tärkeä osa 

ihmisen normaalissa kehityksessä. Lapsen kehityksen tukemisen vuoksi on 

tärkeää tiedostaa ja tunnistaa lapsuuden seksuaaliset kehitysvaiheet. (Kilmer & 

Shahinfar 2006, 35.) Ihmisen seksuaalinen identiteetti alkaa hiljalleen muotoutua 

Cacciatoren (2010) seksuaalisen kehityksen kolmannen portaan mukaan noin 

13 1̶8-vuotiaana, joillain lapsilla jo vuosia aiemminkin. Kuitenkin seksuaalisen 

identiteetin ja kehityksen perusta rakentuu jo lapsuudessa (Cacciatore 2007, 

365). Jo lapsilla on haluja sekä kiinnostusta seksuaalisuutta kohtaan, joten 

ensimmäiset seksuaalisen kiihottumisen ja mielihyvän kokemukset koetaan jo 

lapsuudessa (Thorne & Luria 2002, 128). 

Tyypillisesti ajatellen homoseksuaaliksi tai transihmiseksi itsensä identifioiva 

henkilö on havainnut ja prosessoinut seksuaaliseen erityisyyteensä liittyvät 

kysymykset ja julkitulot jo melko nuorena.  Kuitenkin reaalimaailmassa valtava 

joukko seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä joutuu joko 

omasta halustaan tai ulkoisten tekijöiden seurauksena elämään osin tai 

kokonaan piilossa, eli kaapissa. Myöskin herääminen oman seksuaali-identiteetin 

kanssa voi tapahtua missä iässä tahansa, ei pelkästään nuoruudessa. (Peake & 

Santalahti 2019, 13-14.) Myös Seksuaalinen tasavertaisuus ry (Seta ry) painottaa 

seksuaali-identiteetin löytymistä hyvin eri ikävaiheissa. Toiset löytävät 

identiteettinsä jo lapsuudessa, useimmiten murrosiässä, mutta oma seksuaali-

identiteetti saattaa kokea muodonmuutoksen elämänkaaren aikana, jonka 
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seurauksena voikin alkaa tuntemaan emotionaalista tai seksuaalista vetoa 

samaa sukupuolta kohtaan. Emme siis voi määritellä yhtä ja oikeaa 

kehityssuuntaa seksuaalisen suuntautumisen suhteen. Ensimmäistä kertaa oli 

mahdollista valita oma seksuaalinen suuntautuminen vuoden 2017 

Kouluterveyskyselyssä. Tuossa kyselyssä tytöistä viisitoista prosenttia ja pojista 

seitsemän prosenttia kertoi seksuaali-identiteetikseen ei-heteronormatiivisen 

identiteetin.  

Kangasvuo (2003, 213) haastatteli tutkimuksessaan 40 biseksuaalia, joista 

monet olivat huomanneet erityisyytensä jo hyvin nuorina, viisi- tai kuusivuotiaina, 

vaikka eivät tuolloin vielä osanneetkaan sanoin kuvailla erityisyyttään. Ihminen 

saattaa rakastua oman tai vastakkaisen sukupuolen ikätoveriinsa, mikä ei 

välttämättä vielä ennakoi tulevaa seksuaalista suuntautumista. Nuori, joka 

huomaa kykenevänsä rakastamaan vain samaa sukupuolta olevaa henkilöä, 

pelkää yleensä ympäristön reagointia ja pyrkii siksi salaamaan tunteensa. Tällöin 

lasta tai nuorta ympäröivän yhteisön asenneilmapiiri on hyvin merkittävä lapsen 

positiivisen kehityksen kannalta. Jos ympäristö välittää lapselle sellaisen viestin, 

että jokainen erilainenkin lapsi on arvokas ja jokaisen yksilölliset tunteet sekä 

kokemukset ovat arvostettuja ja hyväksyttyjä, saa lapsen seksuaalisen 

identiteetin kehitys tällöin tukea ja lapsen kehitys tasapainoiseksi ihmiseksi on 

turvattua. Ympäristö voi ilmaista kielteisen asenteen esimerkiksi 

homoseksuaalisuutta kohtaan ja lapsi voi ajatella sen olevan pahasta tai väärin, 

jolloin lapsen identiteetin tai tasapainoisen ihmisyyden kehitys ei saa tukea. 

(Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010, 19, 58 ̶ 59.) Cacciatoren (2007, 320.) 

mukaan lapsella ja nuorella on oltava oikeus seksuaaliseen 

itsemääräämisoikeuteen, eli myös oikeus kehittyä ei-heteroseksuaaliseen 

seksuaalisuuteen, ilman syyllistämistä tai syrjintää. 

 

2.3 Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen määrittely 
 

Seksuaalisuus on hyvin monimuotoista ja yksilöllistä, joten miten sitä voi 

lokeroida? Seksuaalisuus ei perustu vain lisääntymiseen vaan ennen kaikkea 

seksuaalisuus on merkittävä tunnekysymys (Cacciatore 2007, 189). Myös 
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Kangasvuon (2003, 206) mukaan vain pieni osa seksuaalisuudesta tähtää 

lisääntymiseen, esimerkiksi suutelu, flirttailu, helliminen tai masturbointi, ovat 

enimmäkseen emotionaalista toimintaa. On siis monia eri tapoja tuntea, rakastaa 

sekä ilmentää omaa seksuaalisuuttaan, seksuaalista suuntautumistaan tai 

sukupuoltaan. Alla olen määritellyt keskeisiä seksuaaliseen suuntautumiseen ja 

sukupuolivähemmistöihin liittyviä käsitteitä Seta ry:n näkökulman mukaisesti. 

Heteroseksuaali ihminen on kiinnostunut fyysisellä ja psyykkisellä tasolla vain 

vastakkaisesta sukupuolestaan. Heteroseksuaalisuus on seksuaalisuuden yksi 

yleisin ilmenemismuoto. 

Homoseksuaali ihminen kohdistaa fyysisellä ja psyykkisellä tunnetasolla 

kiinnostuksensa samaan sukupuoleen. Homoseksuaalisuus käsittää sekä 

miehiä, että naisia. Yleistyneenä nimikkeenä miespuolisesta homoseksuaalista 

käytetään nimitystä homo ja naispuolisesta homoseksuaalia kutsutaan lesboksi. 

Biseksuaalisuus ilmenee ihmisen seksuaalisen ja emotionaalisen kiinnostuksen 

kohdistumisena molempia sukupuolia kohtaan. 

Panseksuaalisuus ilmenee ihmisen emotionaalisena tai seksuaalisena 

kiinnostuksena kaikkia sukupuolia edustavia ihmisiä kohtaan. Termi ei luokittele 

kiinnostuksen kohdetta sukupuolen mukaisesti. 

Transvestisuus ilmenee esimerkiksi haluna tai mielenkiintona pukeutua 

vastakkaisen sukupuolen vaatteisiin tai haluna ajoittain omaksua jotain 

vastakkaisen sukupuolen sukupuoliroolista, esimerkiksi käyttäytymisestä. 

Transvestisuutta sukupuolen ilmaisijana ei pidä sekoittaa transvestisyyteen 

fetissinä, joka liittyy seksuaalisuuden toteuttamiseen. 

Transsukupuolinen ihminen on syntynyt biologisilta ominaisuuksiltaan joko 

mieheksi tai naiseksi, mutta kokee tunnetasolla kuuluvansa toiseen sukupuoleen. 

Esimerkiksi biologiseksi mieheksi syntynyt henkilö kokee oikeasti olevansa 

nainen. 

Intersukupuolisella henkilöllä on vaihtelevissa määrin ominaisuuksia 

kummastakin sukupuolesta sekä miehestä, että naisesta. Intersukupuolinen 
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henkilö voi esimerkiksi olla perintötekijöiltään tyttö, mutta enemmän tai kokonaan 

pojan näköinen. 

Cis on termi, jolla kuvataan henkilön sukupuoli-identiteetin sekä sukupuolen 

ilmaisun yhteneväisyyttä hänen syntymässään määriteltyyn sukupuoleen. 

Cissukupuolinen ilmentää yleensä omaa sukupuoltaan sukupuoleensa liittyvien 

kulttuuristen odotusten mukaisesti.  

 Queer käsite kyseenalaistaa yhteiskunnan seksuaaliseen suuntautumiseen ja 

sukupuoleen liittyviä normeja. Queer nähdään myös identiteettinä, jota ei voi 

kuvata perinteisillä sukupuolta tai seksuaalista suuntautumista kuvaavilla 

termeillä. 

Hlbtiq -lyhenne sisältää alkukirjaimet seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 

kuuluvista ryhmistä, eli homot, lesbot, bi-ihmiset, transihmiset, intersukupuoliset 

sekä queerit. Kirjainlyhennettä voidaan käyttää, kun puhutaan tästä koko 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistön ryhmästä. 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten määrää on 

mahdotonta laskea tarkasti, koska seksuaalisuus on hyvin henkilökohtainen asia, 

josta ei kaikille kerrota ja toisaalta seksuaalisuus saattaa myös muuntautua eri 

ikäkausina. Prosentuaalisesti on arvioitu, että Suomessa 

seksuaalivähemmistöihin kuuluu 5 - 15 % suomalaisista. Karkeasti laskettuna 

joka kymmenes suomalainen keskimäärin kuuluu seksuaalivähemmistöön, mikä 

on merkittävä väestömäärä ajatellen esimerkiksi kouluyhteisöä ja koulun 

opetusta. Sukupuolivähemmistöihin kuuluu selkeästi vähemmän ihmisiä kuin 

seksuaalivähemmistöihin. On arvioitu, että transvestiitteja olisi noin 50 000 ja 

transsukupuolisia noin 5000 henkilöä väestöstä. Intersukupuolisia lapsia syntyy 

Suomessa 20 - 50 lasta vuosittain. (Lehtonen, 2006, 14.)  

Seksuaalisuus nähdään usein hyvin mustavalkoisesti. Heteronormatiivisuus on 

yleinen oletus, kun tutustutaan uuteen ihmiseen. Tällöin kuitenkin 

seksuaalisuuden kirjo, seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuus jää 

huomaamatta. (Lehtonen 2006, 12.) Pohdintaa aiheuttaa, miten hyväksyttyä 

yhteiskunnassamme on ei-heterous tai ei-cissukupuolisuus. 

Heteronormatiivisuudesta poikkeavat identiteetit tuntuvat hyväksytyiltä mutta 
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tiukasti marginaaleilta, ei valtavirtaisilta. Sateenkaari-ihmisten monimuotoisuus 

säilyy marginaalissa, mikäli se näkyy julkisuudessa vain ajoittain rajatuissa 

tilanteissa kuten Pride-viikoissa tai yksittäisissä haastatteluissa, jolloin 

haastateltava määrittyy ei-heteronormatiivisen toiseutensa kautta. Näin 

säilytetään perusoletus heteronormatiivisuudesta ja ajatus seksuaalisuuden tai 

sukupuolen moninaisuuden vieraudesta. Mikäli ihmisten ennakko-oletus uuden 

ihmisen kohdatessa ei olisi tiukasti heteronormatiivinen vaan moninaisuuteen 

johtava, ei vähemmistöihin kuuluvien tarvitsisi käydä ulostuloprosessia läpi, 

koska ei olisi mitään ennakkokäsitystä heteroudesta tai cissukupuolisuudesta. 

(Peake & Santalahti, 2019, 14.)  

Journalisti Johanna Korhonen (2016, 190-191) nostaa esiin näkökulman 

julkisessa keskustelussa tapahtuneesta positiivisesta muutoksesta 

seksuaalivähemmistöistä puhuttaessa. Valtaväestön ja seksuaalivähemmistöjen 

välinen julkinen dialogi oli vielä 1990-luvulla varsin polarisoitunut jaotteluun 

normaalit ja hyvät ihmiset, versus hulvattomat irstailijat, joita vastaan 

yhteiskunnan pitää jollain tavalla pyrkiä suojautumaan. Uudella vuosituhannella 

keskustelun sävy on pääosin muuttunut neutraalimmaksi. Taustalla vaikuttaa 

kollektiivinen ajatuskehyksen muutos. Puheissa ja kirjoituksissa ihmiset 

harkitsivat tarkemmin sanavalintojaan. Esimerkiksi riettaiden seksuaali-

sanavalintojen sijaan puhuttiin enemmän ihmisistä, rakkaudesta tai 

sitoutumisesta. Homot saivat lehdissä kasvot ja puheessa korostui 

luonnonoikkujen sijaan aikuisen vapauteen perustuva valinta. Tämä 

monenlaisten ihmisten esiin nostaminen omalta osaltaan vaikutti yleisen 

käsityksen normalisoitumiseen.  

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liitetään hyvin usein kaappimetafora. 

Aivan kuin he olisivat sulkeutuneet mietiskelemään identiteettiään ja odottamaan 

kypsymistä jossain rajatussa ja piilotetussa sopessa. Elääkseen tasapainoista 

elämää, tuollaisesta rajatusta tilasta tulisi pyrkiä jollain keinolla poistumaan. 

Varmasti lähes jokaisen ei-heteronormatiivisen henkilön muistoissa, puheessa tai 

kokemuksissa viivähtää kaapista ulos tulemisen hetki.  Honkasalo (2019, 90-91) 

käsittelee tätä prosessia rohkeuden näkökulmasta. Heteronormatiivinen kulttuuri 

asettaa tietyn tyyppiset seksuaalisuuden tai sukupuolen kehot pois kaikkien 
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yhteisesti jaetusta tilasta ikään kuin poikkeuksellisina seksuaalisuuden tai 

sukupuolen edustajina. Ei-heteroseksuaaliset ihmiset eivät siis ole kaapissa 

täysin omasta tahdostaan, vaan heteronormatiivisen kulttuurin sinne 

ajamina.   Oman seksuaali-identiteetin tai sukupuolen ilmaiseminen kaapin 

ulkopuolella vaatii rohkeutta, joka ei pitäisi olla ainoastaan vähemmistöön 

kuuluvan ihmisen vastuulla, vaan koko ympäröivän yhteisön ja yhteiskunnan tulisi 

osoittaa tukensa vapaalle ja turvalliselle itseilmaisulle. Oman seksuaali-

identiteetin piilottaminen kaappiin onnistuu helpommin, kuin valtavirrasta 

poikkeavan sukupuoli-identiteetin kätkeminen.  Kaikki ei-heteronormatiiviset 

henkilöt eivät myöskään halua tulla kategorisoiduiksi tiettyyn yhteiskunnan 

muodostamaan lokeroon. Yhteiskunta pakottaa päivittäin ulos kaapista 

esimerkiksi trans- tai muunsukupuolisia henkilöitä tilanteissa, joissa vaaditaan 

esimerkiksi henkilöllisyystodistuksen näyttämistä. (Honkasalo 2019, 90-91.) 

Heteronormatiivisen ydinperheet ovat saaneet nykyisin rinnalleen monenlaisia 

perhemalleja. Vanhempien kohtaamisessa opettajan tulisikin tiedostaa se 

tosiasia, että osa oppilaiden vanhemmista edustaa erilaisia 

seksuaalivähemmistöjä. Olipa oppilaan perhe seksuaalivähemmistöön kuuluva 

tai ei, on se oppilaalle itselleen kuitenkin oma, rakas ja täysin normaali perhe 

(Cantell 2011, 130). Nykyisin lisääntyvässä määrin osa sateenkaariperheitä on 

niin kutsuttuja apilaperheitä, eli käytännössä kolmi- tai neliapilaperheitä, joissa 

perhettä on alusta saakka ollut perustamassa useampi kuin kaksi aikuista 

ihmistä, esimerkiksi epävirallisten sijaissynnytysten kautta. Suomen 

tämänhetkisen lainsäädännön mukaan lapsella voi olla enintään kaksi juridista 

vanhempaa. (Aarnipuu 2010, 6, 31.) Kirjassaan Entiset heterot historioitsija 

Rose-Marie Peake ja seksuaaliterapeutti Outi Santavuori luonnehtivat 

seksuaalisen ja sukupuolen monimuotoisuuden ilmentymisen julkisuudessa 

lisääntyneen sekä monipuolistuneen. Asiasta on tullut hiljalleen aiempaa 

hyväksytympää. (Peake & Santavuori 2019, 13.) 
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3.   Seksuaalinen monimuotoisuus 

heteronormatiivisessa 

koulujärjestelmässä 
 

 

 

 

 

Normeja kuvataan abstrakteiksi säännöiksi, jotka voivat muodostua erilaisista 

kielloista, käskyistä tai sallituista ja suositeltavista teoista. Vallitsevien normien 

perustana ovat vallitsevat arvot, jotka normit pyrkivät liittämään ihmisten 

käytännön toimintaan. Normit voivat olla lakinormeja tai epävirallisia 

käyttäytymistä ohjaavia säädöksiä. Esimerkiksi sukupuolelle turvataan 

yhdenvertainen kohtelu lakinormien avulla, mutta käytännössä monet 

epäviralliset normit säätelevät stereotyyppistä mieheltä tai naiselta odotettavaa 

käyttäytymistä. Miehen kunniaa tai häpeää säätelevä käyttäytymisnormisto 

poikkeaa naisen vastaavasta eritapaisena seksuaalisuuden kontrollina. 

(Antikainen, Koski, & Rinne, 2013, 33-34.) Opettajina saatamme normittaa 

oppilaita väärin. Voimme puhua vähemmistöryhmistä kuin he eivät olisi läsnä 

tilanteessa. olettaen kaikkien kuulijoiden sopivan oletettuun normiin. 

Oletuksemme toimii väärin, sillä emme voi koskaan tietää kuka sopii 

olettamaamme normiin ja kuka ei. Vastapuolella saattaa olla kokemus väärin 

normittamisesta tai hänen läheisensä saattaa kuulua vähemmistöryhmään. 

Seksuaalisuus tai kokemus sukupuolesta ei näy ulospäin, joten on mahdollista, 

että opettajan käyttämä hetero-oletus normittaa oppilaita väärin heidän 

kokemuksensa vastaisesti. (Älä oleta -Normit nurin! 2013, 57.) 

 

3.1 Lainsäädännön näkökulma 
 

Suomessa ei-heteroseksuaalinen toiminta oli pitkään kriminalisoitua. 

Suuriruhtinaskuntaan vuonna 1889 säädetyssä rikoslaissa todetaan: ”Jos joku 
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harjoittaa haureutta toisen samaa sukupuolta olevan kanssa; rangaistakoon 

kumpikin vankeudella korkeintaan kahdeksaksi vuodeksi.” Kyseistä laintulkintaa 

sovellettiin molempiin sukupuoliin ja sen voimassaolo rikoslaissa säilyi aina 

vuoteen 1971. (Mustola 2007, 71.) Lain voimassaoloaikana tuomioita Suomessa 

langetettiin lain rikkomisesta yli tuhannelle miehelle. Vähiten tuomioita annettiin 

ennen 1930-lukua, tuohon mennessä vain muutamia. Huipussaan ihmisten 

tuomiot olivat 1950-luvulla ja vielä seuraavallakin vuosikymmenelle tuomioita 

jaettiin. (Hagman 2016, 12-13.)  

Jälkimodernissa yhteiskunnassa erilaisilla ryhmillä, yhteisöillä tai yksilöillä 

saattaa olla omanlaisiaan, toisistaan hyvin erottuvia käsityksiä esimerkiksi 

hyvästä elämästä, oikeasta, väärästä tai tavoiteltavasta asiasta. Tämänkaltainen 

yhteiskunta on moraalisilta rakenteiltaan pirstaleinen. Rakenteiden 

pirstoutuminen ja yksilöllistyminen synnyttää tietyissä oloissa eri ryhmien tai 

sukupolvien välille jännitteitä moraaliltaan polarisoituneissa kysymyksissä kuten 

esimerkiksi suhtautumisesta vähemmistöihin tai sukupuolineutraaliin avioliittoon. 

(Antikainen, Koski & Rinne, 2013, 29-30.)  

Vuonna 1995 Suomessa astui voimaan uudistettu rikoslaki ja myöhemmin 

vuonna 2001 voimaan astunut uusi työsopimuslaki kieltävät seksuaaliseen 

suuntautumiseen perustuvan syrjinnän työssä tai työhönotossa. Vuoden 2004 

yhdenvertaisuuslaki edellyttää työnantajalta aktiivisia toimia syrjinnän 

ehkäisemiseksi. Syrjinnäksi katsotaan epätasa-arvoinen kohtelu 

vertailukelpoisessa tilanteessa, säännös tai käytäntö saattaa jonkun syyttä 

epäedulliseen asemaan, henkilön tai ihmisryhmän arvon tai koskemattomuuden 

loukkaaminen esimerkiksi halventavalla tai vihamielisellä ilmapiirillä sekä 

kehottaminen syrjintään. Lain toteutumista valvoo esimerkiksi työyhteisössä 

työsuojeluvaltuutettu. Vuoden 2005 uudistettu tasa-arvolaki sisältää ajatuksen 

sukupuolen moninaisuudesta ja kieltää transihmisten syrjinnän, esimerkiksi 

sukupuolen korjausprosessi ei saa aiheuttaa syrjintää työelämässä. (Lehtonen, 

2006, 39.) 

Suomi on tullut verrattain hitaasti muiden Pohjoismaiden perässä, jos verrataan 

yhteiskunnan samaa sukupuolta olevien parien tai yhteisen vanhemmuuden 

tunnustamista. Keskustelu sukupuolineutraalista avioliittolaista on ollut vahvasti 
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esillä yhteiskunnassamme koko 2010-luvun. Avioliitto on pitkään nähty 

enimmäkseen julkisena instituutiona, mutta avioliittoon sovellettavan 

yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan, avioliitosta on tullut enimmäkseen kahden 

yksityishenkilön välinen sopimus, johon esimerkiksi valtio ei enää koe tarvetta 

ottaa moraalista kantaa. (Hart, 2012, 297-299.) 

 

3.2 Opetussuunnitelman näkökulma 
 

Vanhassa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2004) ei erikseen käsitellä 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä, eikä niiden käsittelyä opetuksessa tai 

koulun arjessa. Sen sijaan monikulttuurisuus ja etniset vähemmistöryhmät 

mainitaan useaan otteeseen. Perusopetuksen arvopohjana toimii muun muassa 

tasa-arvo ja ihmisoikeudet, joiden tavoitteena on edistää yksilön vapauksien sekä 

oikeuksien kunnioittamista. Arvopohjan mukaan opetuksen tulee edistää 

sukupuolten tasa-arvoa, mutta seksuaalista tasa-arvoisuutta ei erikseen mainita. 

Perusopetuksen aihekokonaisuuksien tavoitteissa on lueteltu tasa-arvo, 

suvaitsevaisuus, ainutkertaisuus sekä oppilaan kokonaisvaltaisen kasvun ja 

terveen itsetunnon kehittymisen tukeminen. Opetussuunnitelman 

ainekohtaisissa tavoitteissa on määritelty biologian osalta tavoitteeksi esimerkiksi 

seksuaalisuuden sekä seksuaalisuuden monien ilmenemismuotojen 

ymmärtäminen. Terveystiedossa tavoitteena on, että oppilaat ymmärtävät 

erilaisuutta, suvaitsevaisuutta ja kehittyvää seksuaalisuutta sekä sen arvoja ja 

normeja. Uskonnon opetuksessa korostetaan suvaitsevaisuutta, mutta 

esimerkiksi elämänkatsomustiedon tavoitteissa puhutaan niin 

suvaitsevaisuudesta kuin tasa-arvosta ja ihmisoikeuksista. 

Myöskään uudessa perusopetuksen opetussuunnitelmassa (2014) ei erikseen 

käsitellä tai mainita seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä arvopohjassa, koulun 

arjessa tai opetuksessa. Opetussuunnitelman arvopohjassa korostetaan monin 

sanankääntein tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta sekä ihmisoikeuksien 

kunnioittamista. Jokainen oppilas nähdään arvokkaana juuri sellaisena kuin hän 

on ja hänellä on näin oikeus kasvaa ihmisenä. Oppilaita tuetaan oman 

arvoperustan rakentamisessa. Koulun ja kodin välinen yhteinen arvopohdinta 
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nähdään yhteistyön sujuvuuden takaajana ja koulun tuleekin suhtautua 

kunnioittavasti kotien erilaisiin katsomuksiin, uskontoihin sekä 

kasvatusnäkemyksiin. Perusopetus rakentuu ihmisoikeuksien ja demokratian 

kunnioitukselle ja ohjaa ihmisarvon loukkaamattomuuteen. Perusopetuksen 

kehittämistä ohjaavina asioina mainitaan yhdenvertaisuusperiaate ja tasa-arvon 

tavoite. Opetuksen tulee edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa, seksuaalisesta 

tasa-arvoisuudesta ei mainita mitään. Yhteiskunnallisena tehtävänä perusopetus 

edistää yhdenvertaisuutta ja sukupuolten tasa-arvoa. 

Perusopetussuunnitelmassa pyritään kannustamaan tyttöjä ja poikia ilman 

sukupuoleen sidottuja roolimalleja ja lisätään tietoa sekä ymmärrystä sukupuolen 

moninaisuudesta. Sukupuolen moninaisuuden lisääminen uudistettuun 

perusopetussuunnitelmaan on ehkä radikaalein muutos verrattuna vanhaan 

perusopetussuunnitelmaan.  

Oppiaineissa alakoulun yhteiskuntaopin opetuksen tavoitteena mainitaan 

ainoastaan oppilaiden ohjaus ymmärtämään tasa-arvon ja ihmisoikeuksien 

merkitystä. Alakoulun uskonnon opetuksen tarkoituksena on antaa oppilaille 

valmiuksia oman identiteetin rakentamiseen ja ohjata kunnioittamaan ihmisarvoa. 

Ympäristöoppi edistää tasa-arvoa tarjoamalla mahdollisuuden tutustua eri 

tieteenaloihin. Ihmisestä opiskellaan ikätason mukaisesti seksuaalista kehitystä 

ja lisääntymistä, seksuaalisuuden tai sukupuolen moninaisuutta mainitsematta. 

Yläkoulun biologiassa mainitaan vain perinnöllisyyden sekä ihmisen kehityksen 

tarkastelu. Terveystiedon tavoitteissa mainitaan lähinnä ikätason mukainen 

tietojen syventäminen itsetuntemuksessa seksuaalisessa kehityksessä ja 

monimuotoisuudessa. 

 

3.3 Koulujärjestelmän heteronormatiivisuus 
 

Suomalaisen yhteiskunnan ilmapiiri sateenkaarivähemmistöihin 

suhtautumisessa on yleisesti muuttunut voimistuen myönteisemmäksi. Kuitenkin 

on viitteitä heteronormatiivisuuden lisääntymisestä 2000-luvun Suomessa, jolloin 

monet yhteiskunnalliset toimijat ja media on toiminut runsaasti ydinperheen 

puolesta, tätä sosiologi Riitta Jallinoja nimittää familisitiseksi käänteeksi (Peake 

& Santalahti 2019, 15-16). 
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Opetussuunnitelman perusteissa on tavoitteena lisätä yhdenvertaisuutta ja 

suvaitsevaisuutta. Suomen laissa on myös syrjinnän kieltävä 

yhdenvertaisuuslaki, mutta toteutuvatko ylevät fraasit käytännön työyhteisössä, 

esimerkiksi opettajainhuoneessa. Miten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt 

kokevat tulevansa kohdelluksi osana työyhteisöä ja mitä työyhteisö heistä 

ajattelee? 

Koulun opetus, oppimateriaali sekä opettajan käsitys elämästä on yleensä 

heteronormatiivinen ja ihmisen sukupuoli tyydytään jaottelemaan perinteisen 

kaksijakoisesti mieheksi ja naiseksi. Kun ajattelua ohjaa tiukasti 

heteronormatiivisuus, vaihtoehtoisia mahdollisuuksia on vaikea havaita, 

ymmärtää ja arvostaa. Vallitsevaa heteronormatiivista mielikuvaa rikkova 

toiminta koetaan helposti yhtenäisyyttä rikkovana ja negatiivisena asiana. 

(Lehtonen, 2015.b 9.) Cantellin (2011, 122 ̶ 123) mukaan suomalaisessa 

koulussa vallitsee osittain keskiluokkainen arvokonservatiivinen asenneilmasto, 

vaikka oppilaita opetetaan suvaitsevaisuuteen suvaitsevaisuus ei välttämättä 

aina ole helppoa opettajalle itselleen. Suvaitsevassa ja hyvinvoivassa 

työyhteisössä jokaisen jäsenen tulisi voida olla omana itsenään ilman pelkoa. 

Seksuaalinen suuntautuminen on merkittävä osa ihmisen minuutta, joten siitä 

pitäisi pystyä puhumaan avoimesti ja ilman häpeää. Kollegoiden tulisi myös osata 

antaa tukea opettajalle, joka on joutunut kohtaamaan työssään syrjintää. 

Asettumalla rohkeasti syrjityn puolelle välittää viestin välittämisestä syrjitylle sekä 

viestin yhteisölle syrjinnän vääryydestä (Cantell 2011, 122, 131). Syrjintä- ja 

kiusaamistilanteet on hyvä pyrkiä selvittämään ensin kasvotusten työyhteisön 

sisällä tai esimiehen kanssa. Luottamusmies, työsuojeluviranomainen tai 

työterveyshuolto voivat myös auttaa ongelmien ratkaisussa. Ammattijärjestöiltä 

sekä seksuaalivähemmistöjen omilta järjestöiltä saa tukea ja tietoa 

syrjintätilanteissa. Viimeisenä keinona syrjintätilanteessa on olla yhteydessä 

esimerkiksi vähemmistövaltuutettuun. (Lehtonen 2006, 42.) Opettajan on 

mietittävä myös oppilaidensa reaktiota. Etenkin yläkoulun aineenopettajille, joilla 

on vähäinen tuntimäärä luokkaa kohden ja jotka siksi eivät välttämättä tunne 

oppilaita kovin hyvin, on vaikea tuoda oppilaille julki oma seksuaalinen 

suuntautumisensa (Cantell 2011, 126). 
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Kouluissa suunnataan nuorten ajattelutapoja sukupuoleen, tiedostamattomasti 

vanhojen kasvatuskäytäntöjen mukaan (Lehtonen 1999, 121). Taavetti (2015) 

esittää miten koulu voidaan jakaa kahteen osaan, viralliseen ja epäviralliseen. 

Virallinen koulu on opettajan opetusta ja oppilaiden toteuttamia, opettajan 

määräämiä tehtäviä ja ryhmäkeskusteluja. Epävirallinen koulu ilmenee 

esimerkiksi oppilaiden puhuessa keskenään muista asioistaan tai opettajan 

oppilasnäkemyksissä tai oppilailleen antamassa henkilökohtaisessa tuessa. 

Sateenkaarinuoret kokevat saavansa arvokasta tukea niin viralliselta kuin 

epäviralliselta koululta. Tuesta huolimatta monet sateenkaarinuoret kokevat 

esimerkiksi koulun opetuksen hyvin heteronormatiivisena ja säännöt 

yksipuolistavina, jotka rajaavat moninaisuutta. (Taavetti, 2015, 80-81.) 

Heteroseksismi pitää heteroseksuaalisuutta ylimpänä ja ainoana oikeana 

seksuaalisuuden muotona, mitätöimällä muut seksuaalisuuden muodot (Guiney 

2002, 235). Massasta erottuvaa erilaisuutta pidetään monesti pelottavana 

uhkakuvana eikä haluta nähdä moninaisuutta rikastuttajana. Liian usein julkisissa 

kannanotoissa yhä edelleen ajatellaan seksuaalisen suuntautumisen ikään kuin 

tarttuvan tai seksuaalivähemmistöjen ajatellaan olevan uhka 

seksuaalienemmistölle. (Cantell, 2011, 125-126.) 

Turun Sanomat (29.1.2015) uutisoi Nuorisotutkimusseuran ja Setan 

toteuttamasta Hyvinvoiva sateenkaarinuori -hankkeesta, joka kartoitti 

suomalaisten seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien nuorten 

kokemuksia. Uutisessa haastatellun tutkijan, Riikka Taavetin, mukaan 

koulumaailmassa elää edelleen vahvasti monet vanhentuneet, 

heteronormatiiviset käsitykset seksuaalisuudesta ja sukupuolesta. 

Heteronormatiivisuudesta poikkeavat seksuaaliset suuntautumiset esitetään 

kouluissa nuorten kokemusten mukaan lähinnä marginaalisena, jopa 

ohimenevänä vaiheena, joka ei koske nuoren omaa koulua. Oppimateriaaleissa 

homous käsitellään yksipuolisesti ja jopa seksikeskeisenä, kun taas ihastuminen 

ja perheen perustaminen tuodaan esiin heteroseksuaalisuuden kautta. Tutkimus 

nosti esiin nuorten toiveen monipuolisemmista oppimateriaaleista sekä aiempaa 

avoimemmasta keskustelusta koskien seksuaalista tai sukupuolista 

moninaisuutta. Opettajien tietoisuutta aiheesta tulisi heidän mukaansa lisätä ja 

aihetta voisi lähestyä myös esimerkiksi vanhempainilloissa. Lehtosen (2015) 
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mukaan oppimateriaalit, jotka välittävät hyvin kapea-alaista kuvaa 

seksuaalisuudesta tai sukupuolesta, on hyvä nostaa luokassa kriittisen 

keskustelun kohteeksi ja tehdä ongelma näkyväksi. Näin opettaja omalla 

toiminnallaan osallistuu heteronormatiivisuuden purkamiseen ja nostaa aiheen 

keskusteluun. (Lehtonen, 2015.a 107.) 

 

Seksuaalinen monimuotoisuus näyttäisi olevan aiempaa hyväksytympää nuorten 

keskuudessa, tästä huolimatta homottelun-katsottiin olevan nuorten 

keskuudessa hyvin yleistä. (Hyvärinen, Riitaoja & Särkelä, 2014, 70.) Alangon 

(2014, 26-27) mukaan monet transihmiset kokevat koulun suhtautuvan 

vähemmistöihin joko neutraalisti tai sekä positiivisesti että negatiivisesti. 

Transnaiset (24%) kokivat koulun suhtautuvan negatiivisesti, kun miehistä tai 

muunsukupuolisista samaa koki alle 10%. Kouluympäristön asenteilla näyttää 

olevan suuri vaikutus siihen, miten avoimia hlbtiq -nuoret olivat itsestään, 

seksuaali- tai sukupuoli-identiteetistään sekä sukupuolen ilmaisustaan. Peräti 

kolme neljäsosaa salasi seksuaali- tai sukupuoli-identiteettinsä opettajaltaan. 

Puolet vastaajista toimi samoin suhteessa koulutovereihinsa. Salaamisen syy 

viittaa pelkoon syrjinnästä.  

 

Dunderfeltin (2006) mukaan ihmisen kokema pelko on voima, joka pidättelee 

meitä kohtaamasta tai näyttämästä eri ulottuvuuksia omasta itsestämme. Se 

vahvistaa uskomustamme, jonka mukaan sattuu jotain hirvittävää tuotuamme ilmi 

puolemme, joita pelkäämme näyttää muille. Ihmisellä, joka yrittää piilottaa tai 

salata negatiivisina pitämiään kokemuksia, kuluu valtavasti energiaa tähän 

salailuun. Useimmiten arkisilla peloillamme on yhteys persoonallisuudestamme 

kumpuaviin tavoitteisiin, jotka ovat joko ulkoa kopioituja tai itse 

kehitettyjä. (Dunderfelt, 2006, 190-191.) 

 

 

3.4 Seksuaalivähemmistöt ja opettajankoulutus 
 

Suomalaisen koulutuksen piirissä on ollut tavoitteena kehittää tulevien opettajien 

tasa-arvo ja sukupuolitietoisuutta, joka auttaisi käsittelemään ammattimaisemmin 

seksuaalista monimuotoisuutta. Eräs tällainen hanke käynnistettiin vuonna 2007, 
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jolloin opetusministeriö käynnisti yhdessä Helsingin yliopiston kanssa ensi kertaa 

tasa-arvo- ja sukupuolitietoisuutta opettajankoulutuksessa käsittelevän 

valtakunnallisen hankesuunnitelman. Suunnitelmalla haluttiin selvittää millä 

keinoin tietoisuutta asiasta voidaan lisätä opettajankoulutuksessa vuosien 2008-

2009 aikana. Keinoiksi ministeriö ehdotti tuolloin erilaisten yhteistyöverkostojen 

luomista, täydennyskoulutuksia opettajankouluttajille, oppimateriaalien ja 

opetussuunnitelmien kehittämistä, kansainvälistä yhteistyötä sekä tutkimus- ja 

selvitystyötä.  TASUKO -hankkeen puitteissa eri selvitysten ja tutkimusten 

pohjalta voidaan todeta, että koulutuksessa ilmenee sukupuolittuneita 

käytänteitä, joita opettajat ja opiskelijat tunnistavat, mutta mielikuvissa opetus 

nähdään lähinnä sukupuolineutraalina. Opiskelijoiden suhde 

sukupuolinäkökulmaiseen koulutukseen oli kahtiajakoinen, osa opiskelijoista 

kaipaisi sitä lisää, kun taas osa opiskelijoista vastusti sukupuolinäkökulmaista 

koulutusta tai sen lisäämistä opetuksessa. Sukupuolinäkökulmaiselle opetukselle 

olisi silti opettajankoulutuksessa tilausta. Kiinnostavana voidaan pitää sitä, 

millaisia vallitsevaan tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuspolitiikkaan ristiriidassa 

olevia, mutta yleensä piiloon jääviä, opettajien ja opiskelijoiden sukupuoleen, 

seksuaalisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyviä näkemyksiä opetus tekee 

näkyväksi. (Hynninen 2011, 26-33.) 

Opettajia ja opettajaopiskelijoita on totuttu nykyaikana pitämään monessa 

asiassa ymmärtäväisinä ja jopa suvaitsevaisina henkilöinä. Palojärven (2011, 38  ̶

40, 43 ̶ 44) tutkimus tukee tätä olettamusta, sillä tutkimukseen vastanneista 

opettajaopiskelijoista suuri osa piti muiden ihmisten suhtautumista 

seksuaalivähemmistöihin kielteisempänä kuin omaansa. Vastaajien mielestä 

vain 2,2 % oli täysin sitä mieltä, että ihmisten on helppo suhtautua 

seksuaalivähemmistöön kuuluvaan opettajaan samalla tavalla kuin muuhun 

opettajaan. Yli 70 % vastaajista oli sitä mieltä, ettei seksuaalivähemmistöjen 

perhesuhteita saa nähdä sen mutkikkaimpina kuin muidenkaan ihmisten 

perhesuhteita. Niin ikään 70 % vastaajista koki, että seksuaalivähemmistöjen 

asemaa voitaisiin parantaa esimerkiksi myöntämällä samat oikeudet perheen ja 

parisuhteen perustamiselle kuin muillakin ihmisillä on. Seksuaalivähemmistöjen 

aseman parantaminen koettiin yleisesti opettajaopiskelijoiden keskuudessa 



   
 

23 
 

tärkeäksi. Vastaajista suvaitsevaisempia olivat naiset sekä ulkomailla asuneet 

opiskelijat. 

3.5 Seksuaalivähemmistöt osana koulun työyhteisöä ja opetusta 
 

Opettaja-lehden (2010) opettajille suunnattuun lukijatutkimukseen vastasi 

yhteensä 1002 opettajaa. Vastaajajoukosta heteroseksuaaleiksi ilmoittautui 87 % 

ja seksuaalivähemmistöihin kuului seitsemän prosenttia vastaajista. 

Kyselytutkimuksen mukaan jopa 84 % vastaajista katsoo, että ei tarvitse enää 

opetukseen liittyvää lisätietoa seksuaalivähemmistöihin liittyvistä asioista. Homo- 

ja lesbo-opettajista näin kuitenkin koki noin 64 % vastaajista. 

Seksuaalivähemmistöihin kuuluvat opettajat vaikuttavat hetero-opettajia 

motivoituneemmilta nostamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyviä 

asioita esille opetuksessaan sekä kokevat aihealueeseen liittyvän tiedon 

tarpeelliseksi. Hetero-opettajien kielteinen asenne lisätiedon tarpeesta kuvastaa 

opettajien ahdistuksen tunnetta siitä, että asia pitäisi nostaa esille omassa 

opetuksessaan sekä siitä, että opettajan pitäisi muuttaa omaa suhtautumistaan 

asiaan. (Opettaja-lehti, 2010, 16 ̶ 18.) Koulun antama seksuaaliopetus koetaan 

heteronormatiivisena, vaikka aiheen monipuoliseen käsittelyyn tarjoutuisi useita 

mahdollisuuksia. Sateenkaarinuoret eivät koe saavansa koulun 

seksuaalikasvatuksesta sitä tarvitsemaansa tärkeää tietoa, mikäli 

seksuaalisuuden- tai sukupuolen moninaisuutta käsitellään, tehdään se yleensä 

kuin sivuhuomiona tai heteroseksuaalisuudesta selkeästi irrallisena ilmiönä. 

(Taavetti, 2015, 82-83.) Vilkka (2001) kiteyttää seksuaalisuuden tiukasti osaksi 

ihmisen minäkuvaa, jolloin se on ominaisuus, jota ei voi sivuuttaa esimerkiksi 

koulussa tai opettajana toimiessa. On toki tilanteita, joissa seksuaalisuutta tai 

sukupuolta ei tarvitse ottaa huomioon, mutta tämä vaatii opettajalta vaativaa 

tilannetajua. Tilanteissa opettajat toimivat paljolti intuitionsa varassa, mutta 

tärkeää olisi seksuaalisuuden tai sukupuolen moninaisuuden näkyminen 

kouluarjessa, esimerkiksi oppimateriaaleissa ja opettajan taidoissa käsitellä 

asiaa monipuolisesti. (Vilka, 2001, 148.) 

Opettaja-lehden (2010) teettämän lukijakyselyn mukaan heteronormatiivisuus oli 

hyvin jyrkästi vallalla Suomen kouluissa. Vaikka opettajat suhtautuvat 
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erilaisuuteen ja seksuaalivähemmistöihin useimmiten myönteisesti, koetaan 

kuitenkin, että seksuaalinen suuntautuminen on tiukasti henkilökohtainen 

yksityisasia, joka ei saisi näkyä eikä kuulua koulussa. Avoimuus antaisi kuitenkin 

hyvän esikuvan oppilaille, joilta nyt puuttuvat mallit heteronormatiivisen 

aikuisuuden vaihtoehdoista. Näin ollen koulun työyhteisössä ei ole 

yhdenvertaisesti tilaa kaikille työntekijöille. Selvityksen mukaan opettajien 

näkemyksissä on yllättäviä eroavaisuuksia opettajan seksuaalisen 

suuntautumisen mukaan. Esimerkiksi hetero-opettajista 45 % sanoi 

opettaneensa seksuaalivähemmistöjä, kun vastaava luku 

seksuaalivähemmistöihin kuuluvienopettajien keskuudessa oli 73 %. Niin ikään 

42 % hetero-opettajista katsoi työskennelleensä seksuaalivähemmistöön 

kuuluvan kollegan kanssa, kun homo- ja lesbo-opettajista 71 % kertoi 

työskennelleensä seksuaalivähemmistöön kuuluvan kollegan kanssa. Syyksi 

tähän nähtiin se, että seksuaalivähemmistöön kuuluva opettaja aistii herkemmin 

toimintaympäristönsä moninaisuuden, niin opettajissa kuin oppilaissakin. Hetero-

opettajat kertovat luontevasti koulussa perhe-elämästään. Homo-opettajat 

haluaisivat kertoa tasavertaisesti perhe-elämästään, mutta heidän pitää valikoida 

sanansa niin etteivät seksualisoi koulua. Taavetin (2015) mukaan työpaikalla 

tilanteissa, joissa puhutaan kollegoiden kesken perheestä tai 

seurustelusuhteesta, on vaikea tuoda omaa ei-seksuaalista suuntautumistaan 

esiin. Asian hyväksyttävyydelle saatetaan hakea varmistusta esimerkiksi 

työnantajalta, ennen julkisempaa asian esiin tuomista. Usein kertomisen 

pitkittäminen tekee asian esiin tuomisesta entistä vaikeampaa. (Taavetti, 2015, 

116-117.)  

Opettajan rooliin liitetään edelleen vahvasti vanhakantainen mielikuva 

esimerkillisestä roolimallista, mikä tässä yhteydessä tarkoittaa epäseksuaalista, 

mutta heteronormatiivista perhekäyttäytymistä. Totuuden peittelyllä ja 

avoimuuden puutteella on kuitenkin haitallinen vaikutus koko työyhteisöön, 

sosiaaliseen kanssakäymiseen ja opettajan henkilökohtaiseen jaksamiseen. 

Seksuaalivähemmistöön kuuluvat opettajat pelkäävät kenties liikaa vanhempien 

reagointi, enemmän kuin oppilaiden, mutta todennäköisesti useimmat 

vanhemmat osaisivat suhtautua asiaan positiivisella tavalla. (Opettaja-lehti, 

2010, 14 ̶ 18.) 
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Nuorisotutkimusseuran teettämässä koululaiskyselyssä suuri osa oppilaista koki, 

ettei opettajaa kiinnosta mitä heille kuuluu. Peräti 70% hlbtiq-nuorista koki 

opettajalleen avautumisen luottamuksellisista asioistaan mahdottomana. On 

ymmärrettävää, että kaikki oppilaat eivät edes haluaisi avautua asioistaan 

opettajalleen, mutta opettaja näyttelee kuitenkin erittäin suurta roolia tärkeänä 

aikuisena lapsen ja nuoren elämässä, joten tällöin opettajan tulisi olla turvallinen 

sekä helposti lähestyttävä. Vastaajista 49 oli kertonut opettajalleen sukupuoli-

identiteetistään. Enemmistö opettajista oli suhtautunut neutraalisti, 20 luonnehti 

suhtautumista myönteiseksi, mutta neljä vastaajaa kertoi tulleensa opettajan 

taholta torjutuksi. Koulutovereiden suhtautuminen oli samaa luokkaa. Moni koki 

kuitenkin huolta ja pelkoa ulostulon vaikutuksesta esimerkiksi sosiaaliseen 

statukseensa. (Alanko, 2014, 27.) Sorainen (2013) korostaa opettajien, muiden 

kasvattajien ohella, tarvitsevan uusia näkökulmia ymmärtääkseen nuorten 

seksuaalisuuden muovautumista. Nuorten seksuaalisuus on nykyisin julkisempi 

ja värikkäämpi kuin aiemmin ja seksuaaliset-identiteetit voidaan nähdä 

merkittävinä osana myös koulua, esimerkiksi opettajien ja oppilaiden välisissä 

suhteissa, arkisissa kohtaamisissa sekä kiusaamisessa tai seksuaalisessa 

häirinnässä.  Tästä huolimatta koulu on edelleen saareke, jota ei missään 

tapauksessa nähdä seksuaalisena ympäristönä. Opettajat saattavat kokea 

epävarmuutta omasta yksilöllisyydestään, myös heidän oman sosiaalisen piirin 

tai taustan heteronormatiivisuus saattaa aiheuttaa epävarmuutta ei-

heteronormatiivisuutta kohtaan.   (Sorainen, 2013, 32.) 

 

Nuorten elinoloja, vuodelta 2014, koskevan kyselytutkimuksen mukaan monet 

yläkoululaiset nuoret kokevat sukupuolia kohdeltavan tasa-arvoisesti. Kuitenkin 

toisenlaisia kokemuksia oli liittyen esimerkiksi poikien vapaimpiin rajoihin tai 

tekemisten vähättelyyn, sekä tyttöjen ja poikien jaotteluun esimerkiksi 

liikuntatunneilla. (Hyvärinen, Riitaoja & Särkelä, 2014, 70.) Koulun ohella urheilu 

ja liikunta on edelleen Suomessa heteronormatiivista, vaikka todennäköisyyden 

mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä toimii 

urheilijoina, valmentajina sekä liikunnan opettajina. Seksuaalivähemmistöihin 

kuuluvat nuoret ovat kertoneet kokevansa epäasiallista kohtelua niin 

liikuntaharrastuksissa kuin koululiikunnassa. Kansainväliset tutkimukset ovat 

osoittaneet miten asenteiltaan tai ilmapiiriltään syrjivinä liikuntatunnit voidaan 
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seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen kokemuksen mukaan nähdä.  Suomessa 

on havahduttu tutkimaan asiaa tarkemmin Jyväskylän yliopiston 

liikuntatieteellisen tiedekunnan kolmivuotisella tutkimushankkeella, jonka 

tavoitteena on tarkastella yhdenvertaisuuden edistämistä ja syrjinnän torjumista 

urheilussa ja koululiikunnassa: sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen 

näkökulmasta. (Berg & Kokkonen, 2020, 48-49.) 
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4.Tutkimuksen toteuttaminen 

 

 

 

 

Esittelen tässä luvussa tutkimusongelman sekä tutkimukseni tavoitteet. Kerron 

aineiston hankinnan lähtökohdista sekä sen etenemisestä kronologisesti. 

Esittelen vastaajajoukon sekä kerätyn tutkimusaineiston. Jäljempänä avaan 

aineiston analyysia. 

 

4.1 Tutkimusongelma ja tutkimuksen tavoite 
 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin tai heidän oikeuksiinsa suhtautuminen on 

muuttunut ihmisten keskuudessa aiempaa myönteisemmäksi. Julkisia 

tiedonkeruutapoja on kritisoitu heteronormatiivisuudesta ja siihen on vaadittu 

muutoksia, joissa huomioidaan aiempaa paremmin seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen näkökannat. Yhteiskunnallisesti heidän asemaansa 

tehdyt uudistukset Suomessa viimeisen kymmenen vuoden aikana, esimerkiksi 

vuoden 2017 Tasa-arvoinen avioliittolaki ja yhdenvertaisuuslainsäädännön 

uudistukset vuodelta 2015, ovat osaltaan uudistaneet tiedonkeruuta 

moninaisuutta tunnistavaan suuntaan, joka nostaa esiin aiempaa paremmin 

myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen näkökulmat. (Lehtonen 2019, 137.) 

 

Kuten tutkielmassani esittämäni aiemmat tutkimukset ja kyselyt osoittavat, 

seksuaalisuuden monimuotoisuus on yleisesti tunnustettavampaa, ihmisten 

suhtautuminen siihen on muuttunut aiempaa myönteisemmäksi tai 

neutraalimmaksi ja seksuaali- sekä sukupuolivähemmistöjen oikeuksiin on tehty 

Suomessa yhdenvertaisuutta edistäviä parannuksia. Kuitenkin nämä tutkimukset 

ja kyselyt osoittavat sen, että seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin liittyy 

edelleen tietty leima, tietyissä konteksteissa siitä ei puhuta, tietyt alat mielletään 
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heteronormatiivisiksi ja hetero-oletus on vahvasti vallalla, kun tavataan uusi 

ihminen. 

 

Vuoden 2017 tasa-arvobarometri huomioi ensi kertaa seksuaalisen- ja 

sukupuolisen moninaisuuden kyselyssään. Kyselyn tuloksista selviää, että 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asemassa on petrattavaa työelämässä ja 

koulutuksessa, mutta myös väkivallan ja vihapuheen ehkäisemisessä. Työelämä 

ja koulutus ei vieläkään huomioi tarpeeksi seksuaalisuuden ja sukupuolen 

moninaisuutta. (Lehtonen, 2019, 152.) 

Olen pohtinut paljon seksuaalisuuteen. yhdenvertaisuuteen sekä 

heteronormatiivisuuteen liittyviä käsitteitä. Opintojeni aikana olen rakentanut 

sekä muovannut tutkimukseni aihetta ja tutkimusongelmaa. Tutkimuksen 

teoreettista viitekehystä olen hiljalleen rakentanut ja koonnut vuosien aikana, kun 

olen törmännyt mielenkiintoisiin tutkijoihin tai heidän kirjallisuuteensa. Prosessin 

keskellä saatoin miettiä yhtä tiettyä näkökulmaa, mutta se avasikin minulle sarjan 

uusia näkökulmia ja lopulta olin eri näkökulmien ja ajatusten viidakossa. 

Seksuaalivähemmistöön kuuluvien opettajien oma kokemuksellisuus on säilynyt 

koko tutkimusprosessin ajan matkassa mukana. 

Aiheen ollessa edelleen hyvin ajankohtainen ja vähän koulumaailmassa tutkittu, 

haluan osaltani perehtyä tähän yhteiskunnalliseen epäkohtaan. Tutkimukseni 

jäsentymistä ohjaavaksi tutkimusongelmaksi muotoutui ei-heteroseksuaalisten 

opettajien kokemus koulun heteronormatiivisuudesta. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena on selvittää seuraavien tutkimuskysymysten avulla:  

1.Miten heteronormatiivisena ei-heteroseksuaaliset opettajat kokevat koulun.  

2.Miten koulun heteronormatiivisuus ei-heteroseksuaalisten opettajien 

kokemuksen mukaan ilmenee. 

3.Mitkä asiat ei-heteroseksuaaliset opettajat kokevat koulun 

heteronormatiivisuutta ylläpitävinä.  

4.Miten työympäristön oletettu heteronormatiivisuus vaikuttaa ei-

heteroseksuaalisten opettajien elämässä. 



   
 

29 
 

5.Miten ei-heteroseksuaaliset opettajat kokevat seksuaalisuudesta kertovan 

avoimuuden kulttuurin työyhteisössään. 

6.Miten ei-heteroseksuaaliset opettajat kokevat seksuaali-identiteettinsä 

vaikuttavan heidän opettajuuteen.  

 

4.2 Lähtökohdat aineistonkeruulle 

Toteutan tutkimukseni kvalitatiivisen tutkimuksen keinoin. Vilkan (2005, 109) 

mukaan kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen aineiston keruun tavoitteena on 

ennemmin tutkimusaineiston sisällön laajuus kuin kerätyn aineiston 

kappalemäärä.  Kiviniemen (2018) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tutkija 

pyrkii usein tarkastelemaan ja nostamaan esiin tutkittavien eri ilmiöille antamia 

yksilöllisiä merkityksiä ja kokemuksia. Aineistonkeruumenetelmää ei voi lukita 

heti tutkimuksen alussa, vaan menetelmä voi muuttua tutkimusprosessin 

edetessä. Aineistonkeruutapaa miettiessä tutkijan on pohdittava millä 

menetelmillä tutkittavan kokemusmaailmaa voidaan parhaiten tutkia ja mikä 

metodi vie tutkijan mahdollisimman lähelle omaa tutkimuskohdettaan. 

Laadullisessa tutkimuksessa on lukuisia eri metodeja aineistonkeruuseen aina 

observoinnista haastatteluun ja näitä menetelmiä voi myös eri tavoin yhdistellä. 

Haastattelu on metodina joustava ja sen avulla pääsee lähelle tutkittavien 

empiirisiä kokemuksia. (Kiviniemi, 2018, 79-81.) Tutkimukseni perustuu juurikin 

tutkittavien empiriaan, joten haastattelu on luonteva vaihtoehto kerätä tutkittavien 

henkilökohtaisia kokemuksia.  Haastattelu on intiimi kokemus, jossa tutkija ja 

tutkittava ovat läheisessä vuorovaikutuksessa. Tutkimuksen kannalta 

parhaaseen tulokseen päästäkseen, tutkijan on huomioitava haastatteluun 

vaikuttavia seikkoja.  

Onnistuneessa haastattelussa on mietitty haastattelun ilmapiiri, paikka ja aika. 

Kattava haastattelurunko eli oleelliset teemat sekä laajan tutkimusaineiston 

kerääminen mahdollisen intensiivisen tutkimusjakson aikana on pohjaa 

kvalitatiivisen tutkimuksen onnistuneelle haastattelulle. (Syrjäläinen 1994, 86  ̶

88.) Tutkijana itselleni asettama tavoite oli kerätä haastatteluaineisto 

maksimissaan kahden kuukauden sisällä, jotta pystyn täysin keskittymään 
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pelkästään haastatteluihin. Haastateltavalla piti olla mahdollisimman luonteva olo 

haastattelutilanteessa, jolloin se voi olla kummallekin osapuolelle positiivinen 

kokemus. Haastateltava itse määrittelee ajankäytön ja ajankohdan, jolloin 

haastattelu toteutetaan, haastattelijana pyrin mukautumaan siihen. En myöskään 

arkaile lähteä tekemään haastattelua haastateltavan kotiin, mikäli hän kokee 

parempana pysytellä tutussa ympäristössään.  

Aineiston kerääminen pohjautuu osin sisäpiirihaastattelun idealle. Juvonen 

(2017) kiteyttää sisäpiiriläisyyden haastattelijaa sekä haastateltavaa yhdistäväksi 

asiaksi, joka jollain tapaa erottaa osapuolet laajemmasta ihmisjoukosta. 

Sisäpiiriläisyyden synnyttäväksi tekijäksi saattaa muodostua esimerkiksi ihmisen 

identiteettiä määrittävä piirre tai tuon piirteen ympärille syntynyt 

kokemusmaailma, joka voidaan jakaa saman kokeneen ihmisen kanssa. Myös 

johonkin tiettyyn erityisryhmään sitoutuminen tai kasvaminen voi synnyttää 

sisäpiiriläisyyden kokemuksen, kuten kuuluminen esimerkiksi 

seksuaalivähemmistöjen ryhmään. Erotuksena tavalliseen tutkijaan, 

sisäpiiriläisenä tutkijana tutkijan on helpompi tavoittaa valideja haastateltavia 

sekä lujittaa luottamusta haastateltavaan, heidän yhteisellä kokemuksellaan 

aiheesta. Molemminpuolinen ja yhteinen kiinnostus aihepiiriin aktivoi 

haastattelijan kuuntelemaan ja saattaa kannustaa haastateltavaa avautumaan 

hyvin intiimeistäkin kokemuksista. (Juvonen, 2017, 398-401.) 

Tutkijan pohtiessa ja muotoillessa tutkimuksensa aineiston keruun 

haastattelukysymyksiä kysymyksiä, hänen tulee kiinnittää huomio siihen, 

millaista aineistoa hän haluaa kerätä ja mitä hän kerätyllä aineistolla haluaa 

tehdä. Onnistuneessa haastattelussa haastattelijan tulee luoda haastateltavalle 

riittävästi tilaa kertoa omista kokemuksistaan sekä ajatuksistaan. Laadullisessa 

haastattelussa tutkimuskysymykset, joihin haastateltava voi vastata joko kyllä tai 

ei, rajaavat tätä haastateltavan tilaa jakaa haastattelijalle kokemuksiaan. 

Suljettuja kysymyksiä ei ole suositeltavaa käyttää edes haastattelun 

alkulämmittelyssä, sillä se herkästi totuttaa haastateltavan vastaamaan lyhyesti 

ja näin haastateltavan oma kerronta kokemuksistaan saattaa typistyä. 

(Hyvärinen, 2017, 25.) 
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4.3 Haastatteluiden suunnitteleminen 
 

Teemahaastattelua kuvaa strukturoitu piirre, sillä siinä vaikuttavat tutkijan 

suunnittelema teemajäsennys sekä siitä vedetyt tarkentavat lisäkysymykset. 

Haastattelun teemoittelussa haastattelijan tulisi tarkoin pohtia miten 

haastateltava pääsee itse osallistumaan teemoitteluun. Voivatko haastateltavat 

haastattelun kuluessa valita teemoja tai niiden painottamista, koska haastattelijan 

ennakkoon miettimä teema ei välttämättä ole haastateltavan kokemusmaailmaan 

läheinen tai hänen esiin tuomaansa aiheeseen verrattavissa oleva. (Hyvärinen, 

2017, 22.) Omassa tutkimuksessani pyrin siihen, että haastateltava pääsi 

vaikuttamaan siihen, mitä haastattelukysymyksiä haastattelussa painotettiin. 

Haastattelukysymykset olivat haastateltavan nähtävillä ja hän sai osaltaan valita 

kysymyksiä, joista halusi erityisesti keskustella. Tutkimushaastattelussa 

käyttämäni teemoittain jaetut haastattelukysymykset olen liittänyt tämän 

tutkimuksen liitteeksi 1. 

Tutkimusaineiston keräämisen seuraava vaihe on itse tutkimushaastatteluiden 

toteuttaminen. Ennen varsinaisia haastatteluja, pohdin vielä 

haastattelukysymysteni tarkentamista, mahdollisia tarkentavia lisäkysymyksiä 

keskustelun tyrehtymisen varalta sekä asennoidun haastattelijan rooliin. 

Hyvärisen (2017, 30-32) mukaan haastattelijan asennoituminen 

haastattelutilanteeseen on ensiarvoisen tärkeää haastattelun onnistumisen 

kannalta. Tutkimukset, haastateltavat ja haastattelutilanteet eroavat toisistaan 

suuresti, joten kysymysten minimimäärää on vaikea antaa. Täsmentäviä 

lisäkysymyksiä on hyvä olla laadittuna siltä varalta, että haastateltava pitäytyy 

tiukasti kysymys-vastaus-muodossa. Harvasanaisuuden ongelmaa ei ratkaista 

kysymysten määrällä vaan ominaisuudella, jota Hyvärinen kutsuu haastattelijan 

asenteeksi. Hän ohjeistaa haastattelijaa keskittymään kuuntelijan rooliinsa ja 

olemaan haastattelussa läsnä antamalla haastateltavalle minimipalautetta 

esimerkiksi nyökyttelyllä tai hyväksyvillä sanoilla, joista haastateltava tietää 
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haastattelijan olevan mukana. Hän soveltaa perinteisempää etnografisen 

haastattelun ohjeista haastattelijalle seuraavasti: 

1. Haastattelijan tulee käytöksellään osoittaa kiinnostuksensa kuulla mitä 

haastateltavalla on sanottavanaan.  

2. Haastattelijan ei pidä luoda itsestään mielikuvaa kaikkitietävänä vaan 

näyttää, että haastateltavalla on hänelle jotain annettavaa. 

3. Haastattelijan tulee osoittaa kiitollisuutensa haastateltavalle, joka antaa 

aikaansa tutkimuksen toteuttamiselle. 

4. Haastattelija ei arvostele eikä arvioi haastateltavaa. 

5. Hän tarttuu puheen äänenpainoihin sekä tärkeisiin sanavalintoihin, 

tarvittaessa pyytäen täsmentämään. 

6. Antaa haastateltavalle tilaa kertoa kiireettömästi omia havaintojaan. 

7. Haastattelijan tulee sietää hiljaisuutta. Tavanomaisesta 

keskustelurytmistä poiketen, haastattelussa on hyvä hyödyntää hiljaisia 

hetkiä, jolloin haastateltava miettii vastaustaan. Haastattelijan tulee 

osallistua keskusteluun luontevasti, ei aggressiivisesti.  

 

Tallennuksen päättymisen jälkeinen hetki on haastattelijan otettava myöskin 

huomioon. Nauhoituksen päätyttyä saattavat haastateltavat tuoda vielä 

keskusteluun erilaisia tulkintoja tai näkökantoja, kuin nauhoitetussa 

haastattelutilanteessa. Tutkimuseettisistä syistä näitä jälkikäteen annettuja 

kommentteja ei voida käsitellä samalla tapaa kuin tallennetta, mutta ne kannattaa 

kirjata kuitenkin ylös sillä niitä voi oman harkintansa mukaan käyttää 

tutkimuksessa, jos tiedot eivät sisällä vahingoittavaa tai arkaluontoista 

materiaalia. (Hyvärinen, 2017, 27.) 

 

Tutkimusaiheeni vaatii tavallista suurempaa sensitiivisyyttä, joten tahdon 

haastattelijana panostaa hyväksyvään ja luotettavaan asenteeseen, joka välittyy 

haastateltaville ja näin osaltaan luo hyvän pohjan haastatteluiden suorittamiselle. 

Aihepiiriin liittyvän henkilökohtaisen kokemuksen vuoksi koen itselleni melko 

helpoksi asettua haastateltavan rooliin ja hänen mahdollisiin ennakkopelkoihin, 

tai odotuksiin. Toisaalta en voi itseäni tuoda liikaa esiin haastattelutilanteessa, 
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koska haastateltavan ja hänen kokemustensa tulee olla keskiössä. Omassa 

haastattelussa seuraan aiemmin esittelemiäni Hyvärisen haastatteluohjeita. 

 
 

4.4 Tutkimusaineiston kerääminen 

Päätin aloittaa haastateltavien etsimisen puskaradion kautta. Ajattelin sanan 

kiirivän erilaisissa opettaja- ja tuttavapiireissä. Opiskelijakollegoilta sain myöskin 

graduryhmässäni muutamia hyödyllisiä vinkkejä haastateltavista 

yhteystietoineen. Eräältä opiskelijakollegaltani kuulin vertauksen 

lumipallohaastattelun mallista, jossa mahdollinen haastateltava osaisi antaa 

sisäpiiristään uuden haastateltavan yhteystiedon ja niin edelleen.  

Päädyin ottamaan yhteyttä Pirkanmaan SETA:n toiminnan johtajaan Mikko 

Väisäseen, ja tiedustelin hänen mahdollisuuksiaan edistää aikeita 

tutkimusjoukon tavoittamisessa. Tahdoin haastatella eritaustaisia opettajia eri 

puolilta maata. Ennakoin kontaktihaastatteluiden järjestämisen muodostavan 

ongelmia siinä suhteessa, jos haastateltava on kovin kaukaa. Olin kyllä valmis 

liikkumaan jonkin verran haastatteluiden vuoksi, mutta päätin tarjota 

mahdollisuutta osallistua myös halutessaan sähköpostihaastatteluun, mikäli 

välimatka esimerkiksi muodostuisi esteeksi tai kirjoittaminen tuntui 

haastateltavalle luontevammalta tavalta. Kirjoitin hakuilmoituksen, jossa kerroin 

hieman tutkimukseni aihepiiristä, teemoista sekä taustastani suhteessa 

tutkimukseen. Mikko lupautui välittämään kirjoittamani ilmoituksen Pirkanmaan 

SETA:n sosiaalisen median kanavilla sekä myös SETA:n valtakunnallisella 

kanavalla. Näin ilmoitukseni leviävän SETA:n some-kanavilla ja jäin odottamaan 

yhteydenottoja. Kaiken kaikkiaan jaettuun ilmoitukseen sain kymmenen 

yhteydenottoa eri-ikäisiltä ja taustaisilta opettajilta Lapista pääkaupunkiseudulle 

saakka. 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan kvalitatiivisessa tutkimuksessa 

tutkimusaineistoa tarvitaan vain sen verran kuin aiheen ja tutkimusnäkökulman 

kannalta on välttämätöntä. Aineiston riittävyyttä voi tarkastella kyllääntymisen eli 

saturaation kautta. Voidaan perustellusti ajatella aineiston olevan riittävän suuri 

silloin, kun uudet tapaukset eivät enää tuo ilmi tutkimusongelman kannalta 
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mitään uutta tai merkittävää. Tällöin aineisto alkaa toistaa itseään, joten lisää 

uutta tutkimusaineistoa ei enää tarvita. 

Ryhdyin aluksi sähköpostivaihtoon mahdollisten haastateltavieni kanssa. Kerroin 

tutkimukseni luonteesta ja tarkoituksesta, vastailin kysymyksiin ja sovimme 

haastatteluiden toteuttamisesta. Alkuperäisestä kymmenestä kandidaatista 

puolet jättäytyi pois tutkimuksesta ennen haastatteluiden aloittamista. Syitä tähän 

on vaikea eritellä. Yhdeksi syyksi vetäytymiseen tosin tulkitsin kahden 

kieltäytymisen perusteella työkiireet, koska haastatteluni ajoittui opettajan työn 

kannalta yhteen kiireisimpään ajankohtaan huhti-toukokuun vaihteeseen.  

Laadin kaikista tutkimukseeni haastateltaviksi päätyneistä vastaajista Taulukon 

1, josta ilmenee tiettyjä taustatietoja haastateltavista. Taulukkoon 1. olen 

kuvannut myös myöhemmin tulosluvussa käyttämäni sitaattikoodit: haastateltava 

1 eli H1 ja niin edelleen. Vastaajien identiteetin suojaamiseksi osa esittämistäni 

taustatiedoista on hyvin viitteellisiä, kuten vastaajan ikä ja asuinseutu. 

Tarkemmin olen esittänyt vastaajien määritelmän omasta seksuaali-

identiteetistään, sukupuolestaan, nykyisestä ammatistaan sekä 

työkokemuksestaan vuosina. Avoimuus on jokaisella vastaajalla 

tilannesidonnainen, joten sen olen karkeasti määritellyt joko avoin tai ei avoin, 

sen mukaan miten vastaajat ovat avoimuutensa määritelleet tai kokeneet 

työyhteisössään. Lopuksi esittelen, onko haastattelu toteutettu kasvotusten vai 

sähköpostin välityksellä, ja kuinka kauan ajallisesti haastattelu on kestänyt. 
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Taulukko 1. Tutkimuksen aineiston esittely 

Sitaatti-
koodi 

Sukupu
oli ja ikä 

Suuntautumi
nen ja 
avoimuus* 

Ammatti ja 
työkokemus 

Asuinse
utu 

Haastattelut
apa 

Haastatel-
tava 1 = 
H1 

nainen/m
uu 
sukupuol
i, 20-30 
vuotta 

panseksuaali 
(avoin) 

valmistuva 
aineenopettaja, 
työkokemus 1 
vuosi 

Länsi-
Suomi 

Kasvotusten 
tapahtunut 
haastattelu 
(50 min) 

Haastatel-
tava 2 = 
H2 

nainen, 
30-40 
vuotta 

biseksuaali 
(ei avoin) 

luokanopettaja, 
työkokemus 7 
vuotta 

Itä-Suomi Sähköpostit- 
se saatu 
vastauskirjoi- 
telma 

Haastatel-
tava 3 = 
H3 

mies, 30-
40 vuotta 

homoseksuaa
li 
(avoin) 

luokanopettaja, 
työkokemus 4 
vuotta 

Länsi-
Suomi 

Kasvotusten 
tapahtunut 
haastattelu 
(40 min) 

Haastatel-
tava 4 = 
H4 

mies, 40-
50 vuotta 

homoseksuaa
li 
(ei avoin) 

erityisluokanope
ttaja, 
työkokemus 11 
vuotta 

Länsi-
Suomi 

Kasvotusten 
tapahtunut 
haastattelu 
(45min) 

Haastatelt
ava 5 = H5 

mies, 20-
30 vuotta 

homoseksuaa
li 
(avoin) 

luokanopettaja, 
4 vuotta 
työkokemusta 

Etelä-
Suomi 

Sähköpostit- 
se saatu 
vastauskirjoi- 
telma 

*Vastaajien avoimuus on jokaisen kohdalla vaihtelevaa tilanteesta ja sosiaalisesta 
ympäristöstä riippuen. Olen karkeasti jakanut vastaajat avoimiin ja ei avoimiin sen 
mukaan, miten avoimia he ovat kuvailleet tai kokeneet olleensa työyhteisössään. 

 

Lähialueella toteuttaisin haastattelut kontaktihaastatteluna, mutta parin Itä- ja 

Etelä-Suomessa asuvan haastateltavan kanssa päädyimme 

sähköpostihaastatteluun. Sähköpostihaastattelussa lähetin teemat ja 

haastattelukysymykset haastateltavilleni, jotka vastasivat kysymyksiini 

kirjallisesti. Luin heidän vastauksensa ja tein tarkentavia kysymyksiä viitaten 

heidän edellisiin vastauksiinsa, antaen heille mahdollisuuden täydentää 

vastauksiaan tai tarkentaa kokemuksiaan. Kontaktihaastatteluissa annoin 

haastateltaville mahdollisuuden päättää haastattelupaikasta. Eräs haastateltava 

kutsui minut kotiinsa tekemään haastatteluani, kahden haastateltavan kanssa 

tapasimme yliopiston kirjastossa haastatteluita varten varaamassani 

työhuoneessa.  
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Kontaktihaastatteluihin olin varannut itselleni riittävästi aikaa kahdesta kolmeen 

tuntia per haastattelu ja ajankohdat oli sovittu haastateltavien aikataulujen 

mukaan. Haastattelutilanteessa minulla oli tutkimuskysymykset kirjoitettuna 

paperilapuille, jotka levitin pöydälle minun ja haastateltavan nähtäväksi. Näin 

haastateltavalla oli nähtävillä haastattelukysymykset ja hän saattoi poimia sieltä 

itseään koskettavan kysymyksen, josta halusi kertoa. Mikäli haastateltava ei itse 

valinnut kysymystä, johdatin haastattelua valikoimalla itse kysymyksiä 

luontevalta tuntuvassa järjestyksessä. Haastattelut tallensin iPadin 

nauhoitusohjelmalla, josta siirsin tallenteet tietokoneelle ja litteroin jokaisen 

haastattelun Word-tiedostoon. Litteroituina purettua haastattelumateriaalia oli 

yhteensä neljäkymmentäviisi sivua. 

 

4.5 Aineiston analyysi 

Tutkimushaastattelussa haastateltavat ihmiset eivät milloinkaan tarjoa suoraan 

valmiita ja käyttökelpoisia tutkimustuloksia. Haastateltavilla ihmisillä on tärkeää 

kokemusperäistä tietoa tutkittavasta aiheesta, mutta varsinaiset tutkimustulokset 

saadaan vasta sitten, kun tutkija on analysoinut keräämäänsä 

haastatteluaineistoa. Haastattelun menetelmin toteutettavassa tutkimuksessa 

käytetään yleisesti kolmen tyyppisiä, toisistaan erottuvia haastattelukysymyksiä. 

Tutkimuksen jäsentymistä ohjaavat tutkimuskysymykset, joita tutkimuksesta 

riippuen on yksi tai useampia. Tutkimuskysymyksistä eroavat 

haastattelukysymykset rakentavat seuraavan kysymystyypin. Viimeinen 

kysymystyyppi koostuu haastatteluaineiston lukutapaan liittyvistä, eli 

tutkimusaineistolle tehtävistä kysymyksistä. Näiden kysymysten avulla tutkija 

pyrkii vastaamaan alkuperäiseen tutkimuskysymykseensä. (Hyvärinen 2017, 

24.)  

Tuomen ja Sarajärven (2002, 105) mukaan sisällönanalyysissä tarkastellaan 

tekstianalyysin avulla tekstiformaattiin tai sellaiseksi muutettuja lähdeaineistoja. 

Sisällönanalyysin perusajatus on tutkimusaineiston sekä tutkimustulosten 

tarkastelu eritellen, eroavaisuuksia ja yhteneväisyyksiä havainnoiden sekä 

tiivistäen käsiteltävää aineistoa. Tutkittavasta aiheesta pyritään kiteyttämään 

kokonaisuus, joka nivoo laajemman kontekstin ja aiemmat tutkimustulokset 
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saavutettujen tutkimustulosten kanssa yhteen. Tapoja toteuttaa sisällönanalyysia 

on joko aineisto -, teorialähtöinen tai teoriaohjaava tapa. (Tuomi & Sarajärvi, 

2002, 105.) 

 

Omassa tutkimuksessani toteutin sisällönanalyysia aineistolähtöisesti ja järjestin 

kerättyä aineistoa aihepiireittäin. Haastattelukysymykset teemoittelin karkeasti 

neljään teemaan, joita yhdisti kokemus heteronormatiivisuudesta. Haastattelun 

aihepiirit olivat opettajan avoimuus ja suhde kouluyhteisöön, suhde 

yhteiskuntaan, suhtautumisen muutos ja avoimuuden ongelmat. Valtaosa 

haastatteluaineistosta liittyi avoimuuden problematiikkaan. Vastauksissa nousi 

esiin erityisesti koettu suhde kollegoihin, oppilaisiin, vanhempiin sekä laajemmin 

yhteiskuntaan. Toinen merkittäväksi noussut teema aineistossa oli 

heteronormatiivisuus, jota käsiteltiin useissa vastauksissa. Aineistosta nousi 

johdonmukaisesti esiin kokemus heteronormatiivisuudesta ja monissa 

vastauksissa sivuttiin sen ilmenemistä koulumaailmassa sekä rakenteita, jota 

heteronormatiivisuutta ylläpitivät. Ylläpitäviksi rakanteiksi voidaan luokitella 

opettajien asenteet, kasvatuskäytännöt, hiljaisuuden kulttuuri, seksuaalikasvatus 

ja oppimateriaalit.  Analyysin tuloksena pääkäsitteiksi nousivat 

heteronormatiivisuus ja avoimuus, joiden laajemmalla tarkastelulla pyrin 

vastaamaan tutkimuskysymyksiini. Tutkimusaineistoni tuki hyvin 

tutkimuskysymyksiäni, kuitenkaan kaikkea haastattelumateriaalia ei voinut joko 

sellaisenaan tai lainkaan käyttää. Haastatteluissa sivuttiin muiden opettajien 

valmiutta seksuaalikasvatukseen ja lasten keskuudessa lisääntynyttä 

seksualisointia esimerkiksi populaarikulttuurin suunnalta. Nämä teemat eivät 

suoraan liittyneet tutkimuskysymykseen, joten ne jäivät analyysin ulkopuolelle.  

 

4.6 Tutkimuksen etiikka ja luotettavuus 
 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) valistaa ohjeistuksessaan (2019, 7-9) 

tutkijoita, kaikilla Suomen tieteenaloilla, yhteisillä eettisillä periaatteilla. Olen 

omassa tutkimuksessani seurannut näitä seuraavia TENK:in laatimia eettisiä 

periaatteita. Periaatteet osaltaan ohjaavat ja suojaavat ihmiseen kohdistuvaa 

tutkimusta. Eettisten periaatteiden mukaan tutkijan tulee varmistaa, ettei 

tutkimuksesta aiheudu siihen osallistuville merkittäviä riskejä tai vahinkoja ja 
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tutkimusta tehdessä tutkija kunnioittaa jokaisen henkilön ihmisarvoa sekä 

itsemääräämisoikeutta. Tutkimukseen liittyvissä vuorovaikutustilanteissa, 

esimerkiksi tutkimushaastatteluissa, tutkijan tulee olla tietoinen tutkittavan 

henkilön oikeuksista. Tutkittavan oikeuksia ovat: 

1. Osallistua tai kieltäytyä osallistumasta täysin vapaaehtoisesti ja hänelle ei 

saa syntyä pelkoa mahdollisista seuraamuksista ollessaan osallistumatta 

tutkimukseen. Tutkittavalla täytyy olla myös mahdollisuus riittävästi harkita 

omaa osallistumistaan. 

2. Jättäytyä pois tutkimuksesta tai peruuttaa suostumuksensa tutkimukselle, 

milloin vain ilman negatiivisia seuraamuksia itselleen. Tutkija voi käyttää 

kuitenkin siihen saakka keräämiään tutkimustietoja eettisten periaatteiden 

mukaisesti. 

3. Saada tarvittavaa ja ymmärrettävää informaatiota tutkimuksen 

toteuttamisesta, sisällöstä sekä kerättyjen henkilötietojen käsittelystä ja 

säilytysajasta. 

4. Saada ymmärrettävä kuva tutkimuksen tavoitteista sekä tutkimukseen 

osallistumisesta mahdollisesti aiheutuvien negatiivisten vaikutusten 

riskeistä. 

5. Saada tietoonsa tutkijan mahdolliset sidonnaisuutensa, jotka ovat 

oleellisia tutkimuksen kannalta. 

 

Hyvärinen korostaa sen alkuhetken merkitystä, kun haastattelija ja haastateltava 

ensimmäisen kerran kohtaavat. Tuo tilanne luo koko haastatteluun vaikuttavan 

perustan, luottamuksen ja tunnelman. Ensitapaaminen on suositeltavaa aloittaa 

epävirallisella keskustelulla haastattelijan ja haastateltavan välillä. Haastattelija 

voi alkuun toistaa rekrytointikuvauksensa sekä kertoa jotain itsestään, 

tutkimusaiheestaan ja siihen liittyvistä intresseistä. Haastateltavalla on kenties 

mielenkiintoa kuulla haastattelijan henkilökohtaisesta suhteesta 

tutkimusaiheeseen. Tutkijan avoimuus itsestään ja intresseistään luo luotettavan 

ilmapiirin ja auttaa haastateltavaa antamaan luontevampia vastuksia. (Hyvärinen, 

2017, 39.) 

 

Tutkimusaineiston, joka sisältää henkilötietoja, käsittelyn tulee TENK:in 

ohjeistuksen mukaan nojata vastuullisuuteen, suunnitelmallisuuteen sekä 
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lainmukaisuuteen. Tutkijan vastuu säilyy koko tutkimuksen elinkaaren ajan. 

Suunnittelussa tutkija pyrkii ennakoimaan mahdolliset aineiston käsittelyyn 

liittyvät henkilötietoriskit. Tutkijan on oltava tietoinen henkilötietojen käsittelyn 

lainsäädännöstä sekä oman organisaationsa tietosuojaohjeista. Henkilötietojen 

käsittelyn päätökset pitää olla tutkijan toimesta dokumentoida niin, että ne 

kyetään myöhemmin tarkistamaan. Tutkimukseen osallistuvien henkilöiden pitää 

pysyä tunnistamattomina tutkimusaineistossa, eikä tutkimukseen osallistuvien 

henkilöiden henkilötietoja saa julkistaa. Tutkimukseni aikana keräämäni 

yhteystiedot ja muut vastaajiin liittyvät henkilötiedot ovat vain minun hallussa, 

eikä niihin ole ulkopuolisilla pääsyoikeutta. Tutkimukseni analyysissä olen 

pyrkinyt siihen, että vastaajaa ei ole mahdollista tunnistaa sitaateista tai 

vastausten yhteenvedoista.  

Kananen (2019, 48) ohjeistaa arvioimaan tutkimuksen luotettavuutta 

tarkastelemalla lähdekirjallisuuden laajuutta sekä muiden tutkimusten käyttöä 

tutkimuksen tulosten vahvistamisessa. Arvioidessani tutkimukseni validiteettia 

tarkastelen käyttämiäni lähteitä, niiden laajuutta sekä tutkimustulosten 

peilaamista teoriaosuudessa esitettyihin aiempiin tutkimuksiin. Tutkimuksessani 

olen valikoinut verrattain monipuolisesti lähdeaineistoksi arvostettujen tutkijoiden 

kirjoittamia tutkimuksia. Valitut lähdeaineistot olen pyrkinyt pitämään 

mahdollisimman tuoreina, eli pyrin hyödyntämään tutkimuksessani 

mahdollisimman uusia julkaisuja. Aihepiiri on hyvin spesifi ja kooltaan verrattain 

vähän tutkittu, joten tämä on jonkin verran heikentävästi vaikuttanut myös 

lähdeaineistoni laajuuteen ja monipuolisuuteen. Lisäksi lähteet ovat pääosin 

kotimaisia julkaisuja, koska olen keskittynyt tutkimaan nimenomaan ilmiötä 

suomalaisessa kouluyhteisössä. Kerättyä lähdeaineistoa olen hyödyntänyt 

työssäni monipuolisesti, ja se on tukenut minun pyrkimystäni selvittää 

tutkimusongelmaa. Kerättyä ja saturoitua lähdeaineistoa olen peilannut ja 

verrannut aiempiin tutkimuksiin sekä teorioihin. Lähdeaineisto toimii dialogissa 

oman haastatteluaineiston kanssa. Lähdeaineisto vahvistaa 

haastatteluaineistosta tekemiäni johtopäätöksiä, joten pidän saatuja 

tutkimustuloksia kohtalaisen luotettavina ja suuntaa antavina.   
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Vastaajajoukko olisi haastatteluaineistossa voinut olla suurempi, mutta aineisto 

saturoi tässä tapauksessa pienemmälläkin vastaajajoukolla. Tähän koen 

vaikuttaneen onnistuneen haastattelun teemoittelun. Oikean tyyppiset ja 

tutkimusongelman kanssa linjassa olevat haastattelukysymykset, sekä 

huolellinen tausta-aineistoon ja teorioihin perehtyminen auttoivat muodostamaan 

saturoivan yhteenvedon lähdeaineistosta. 
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5. TULOKSET 

 
 

 

 

 

5.1. Avoimuus työyhteisössä 
 

Ensimmäistä haastateltavaa lukuun ottamatta, muut haastateltavat olivat 

toimineet nykyisessä työpaikassaan jo muutaman lukuvuoden ajan, joten 

työyhteisö oli melko tuttua. Pisimpään samassa työyhteisössä, noin kahdeksan 

vuotta, oli toiminut neljäs haastateltava. Haastateltavien avoimuudessa oli hyvin 

suuria eroavaisuuksia. Kuten Taavetin (2015), Cantellin (2011) sekä tämän 

tutkimusten vastaajien mukaan omasta seksuaalisuudesta puhuminen tuntuu 

monesti vaikealta. Tästä vastaajien joukosta ei voi tehdä yleistyksiä iän, oletetun 

sukupuolen tai asuinpaikan vaikutuksesta opettajan avoimuuteen. 

Lähtökohtaisesti oletan avoimuuden riippuvan kunkin henkilökohtaisesta 

tilanteesta. Jokaisella vastaajalla oli ainakin yksi työkaveri työpaikalla, joka tiesi 

hänen suuntautumisensa. Ainoastaan yksi vastaaja viidestä mainitsi olevansa 

täysin avoin kaikille kollegoilleen. 

 
Koen itseni nykyisin sen verran vahvaksi, että olen työkavereille täysin 
avoin nykyisessä työpaikassani. H3 

 

Kolme vastaajaa viidestä kertoi olevansa avoin, varsinkin silloin, jos asia tulee 

jotain kautta työtovereiden kanssa puheeksi. He eivät useimmiten kuitenkaan 

aktiivisesti tuo esiin omaa seksuaalista suuntautumistaan työyhteisössään.  

 

En mä kaapissa ole, mutta en asiaa mitenkään julista tai aktiivisesti tuo 
esiin. Oletan, että aika moni opettaja työyhteisössä jo tietää. H4 
 
Aiemmassa työpaikassa yks työkaveri sit suoraan niinku kysy, ku oltiin 
kahestaan, et saako kysyä jotain henkilökohtaista, tää nainen oli siis ite bi. 
Mut silloin kerroin ja sit muillekin työkavereille tyyliin joissain keskusteluissa 
heitin et nii me mun avomiehen tai poikaystävän kanssa tehtiin sitä ja tätä. 
H3 
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Viidestä vastaajasta yksi kertoi toimivansa selvästi varautuneemmin 

avoimuudessaan kollegoiden kanssa. Hän kertoi kuitenkin vastaavansa 

rehellisesti, mikäli asiasta tulee kollegoilta suora kysymys asiasta. Muutama 

läheisempi työkaveri hänellä oli, jotka tiesivät suuntautumisesta. 

 

Töissä en juurikaan kerro. En koe tarvetta kertoa itse asiasta, mutta 
vastaan suoraan kysyttäessä.  Olenkohan sen verran huomiota 
herättämätön tapaus töissä, että asia ei ketään varsinaisesti kiinnosta. 
Muutama työkaveri, joiden kanssa vietän aikaa yhdessä harrastusten ja 
vapaa-ajan merkeissä tietävät. H5 

 

Vastausten perusteella ei-heteroseksuaaliset opettajat kertovat avoimesti 

seksuaalisesta suuntautumisestaan kollegoilleen, mikäli asiasta tulee suora 

kysymys tai, jos viettää esimerkiksi vapaa-ajallaan tiiviimmin kollegoiden kanssa 

aikaa. 

 
Olen avoin asian suhteen, jos asiasta tulee jotain kautta puhe. H2 
 
Kollegoille kerroin pikkuhiljaa vapaa-ajan keskusteluissa, noin yhdelle per 
lukuvuosi, olen nyt neljättä vuotta töissä. H5 

 

Mitään varsinaista ulostulotilaisuutta vastaajat eivät ole järjestäneet. Suoraan 

kysymykseen annettiin suora vastaus. Oma-aloitteisesti asia otetaan esiin 

kollegoiden välisten keskusteluiden ohessa, jos tuntuu luontevalta tai sopivan 

intiimissä tilanteessa. 

 
En oo pitänyt mitään ulostulotilaisuutta. Mä tuon esiin keskusteluiden 
ohessa, milloin se on luontevaa.  En avaa seksuaalisuuttani sen tarkemmin 
vaan kerron esim. et seurustelen tällaisen henkilön kanssa. H1 
 
Mä oon sen tuonut nykyisessä työpaikassani esiin, et livauttanut sen 
luontevasti puheeseen, jos esimerkiksi kahvipöydässä keskustellaan, niin 
voin puhua avoimesti kumppanini kanssa tehdyistä lomamatkoista. H3 
 
Jos keskustelu työyhteisössä kääntyy vaikka kivannäköisiin miehiin, niin 
kyllä mä siihen keskusteluun otan osaa ja tuon mielipiteeni esiin osana 
luontevaa keskustelua. Jos minun heteroseksuaalisilla kollegoilla on 
oikeus puhua heteronäkökulmasta, niin kyllä minulla on sama oikeus 
puhua homonäkökulmasta. H4 
 
Esimies tietää, mikä mun mielestä tärkeetä. Kerroin hänelle 
kehityskeskustelussa, mikä on sellainen intiimi tilanne. H1 
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Ei-heteroseksuaalinen opettaja voi turvautua myös esimerkiksi huumorin 

voimaan käsitellessään seksuaalista suuntautumistaan. Huumori tai itseironia 

omasta seksuaalisuudestaan vapauttaa yllättävän paljon tunnelmaa. Huumorin 

ongelmana on, että se ylläpitää stereotyyppistä mielikuvaa homomiehestä 

hauskuttajana. Toisaalta seksuaalisuudella ilkamointi auttaa herättelemään ja 

ravistelemaan yksitoikkoista keskustelua. 

 

Joskus käsittelen tai tuon seksuaalisuuteni esiin itseironian tai huumorin 
keinoin. Saattaa olla, että homona oon omaksunut sellaisen roolin 
hassuttelijana tai viihdyttäjänä, ja toisaalta seksuaalisuudella voi myös 
shokeerata tai ravistella puutunutta keskustelua. H4 

 

Yksi vastaaja, joka oletti monen kollegansa tietävän suuntautumisestaan 

työpaikallaan, nosti esiin asiasta juoruilun. Hänen mukaansa esimerkiksi uudet 

työntekijät sosiaalistetaan työpaikan henkilösuhteista vanhojen työntekijöiden 

toimesta ja näin tieto leviää yhteisössä selän takana käytävänä puheena. 

 
Varmasti myös uudet kollegat nopeasti sosiaalistetaan kertomalla et “toi on 
muuten sit homo” tai jotain tällasta. H4 

 

Vastaajien välillä oli selkeitä eroavaisuuksia havaittavissa siinä, miten avoimesti 

he olivat valmiita kertomaan kollegoilleen omasta seksuaalisesta 

suuntautumisestaan. Kollegoiden reaktiot, ei-heteroseksuaalisen kollegan 

avautumiseen omasta suuntautumisestaan, ovat vastaajien mukaan olleet 

pääsääntöisesti positiivisia tai kannustavia. 

 

Kun aikanaan sain tyttöystävän, kollegat, jotka tiesivät, suhtautuivat 
pelkästään positiivisesti asiaan. H2 
 
Kollegoiden kans mulla ei oo silleen ollu koskaan ongelmaa asian kanssa. 
Uskoisin, et nekin arvostaa aina avoimuutta. H3 

 

Palojärven (2011) tutkimuksessa opettajaopiskelijat pitivät omaa 

suhtautumistaan seksuaalivähemmistöihin keskimääräistä myönteisempänä. 

Pääosin totuuden tietävien kollegoiden suhtautuminen avoimuuteen on ollut 

kaikkien vastaajien mukaan enimmäkseen myönteistä. Osa kollegoista on 

totuuden kuultuaan suhtautunut hieman tavallista vaivaantuneemmin tai 
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passiivisemmin kuin tavallista. Näin mainitsi yksi vastaaja, joka oli osannut 

kyseenomaista vastaanottoa odottaa. 

 
Osa on suhtautunut nihkeästi, sitä olen osannut ennakkoon odottaa. H1 

 

Suhtautuminen ei välttämättä ole ollut aina pelkästään positiivista. 

Työyhteisössään kukaan vastaajista ei kuitenkaan kertonut joutuneensa suoraan 

negatiivisen palautteen kohteeksi, kun oma seksuaalinen suuntautuminen on 

tullut työyhteisössä ilmi.  

 
 Ainakaan kasvotusten en ole mitään negatiivista palautetta saanut. H2 
 
En ole kuullut suoraan tai epäsuoraan mitään negatiivista arvostelua. 
Tottakai selän takana saatetaan puhua, mutta se ei oikeestaan mua 
kiinnosta mitä takanapäin puhutaan. H4 

 

Vastaajista suurin osa, kuitenkin kertoi havainneensa tiettyjen kollegoiden ollessa 

paikalla tavallista enemmän jännittyneen ilmapiirin. Osa kollegoista on 

kannustanut erästä vastaajaa olemaan työpaikalla, tai ainakin tiettyjen 

kollegoiden seurassa, tavallista varautuneempi asian julkistamisen suhteen. 

 

 Mut toki aina katon vähän sitä ihmistä ja uudessa paikassa sitä ilmapiiriä 

haistelen, et viittiikö tai uskaltaako sen sanoo ääneen. H3 
 
Työkaverit ovat sanoneet olevansa iloisia, että olen kertonut avoimesti 
itsestäni heille, niin kaikille työtovereille koulussamme ei kannata kertoa 
koska joidenkin työtovereiden näkemys seksuaalivähemmistöistä on hyvin 
kapea-alainen. H5 

 

Vaikka kukaan vastaajista ei kertonut suoranaisesti joutuneensa homofobian tai 

syrjinnän kohteeksi työyhteisössään, suhtautuminen ei-heteroseksuaalisiin 

opettajiin ei ole pelkästään positiivinen. Osalla opettajista on selkeästi 

kapeakatseisempi suhtautuminen seksuaalivähemmistöihin, joten heille asiaa ei 

kannata välttämättä mainostaa. Opettaja-lehden (2011) tutkimuksen mukaan ja 

myös osa tämän tutkimuksen vastaajista koki, että seksuaalisuuden ei ole 

kaikkien mielestä hyvä näkyä koulussa.  Moni vastaaja mainitsi, että aistii 

ilmapiirissä hienovaraisia muutoksia, jos vastapuolen suhtautuminen tuntuu 

negatiiviselta. Muutama vastaaja nosti esiin ikävältä tuntuvan vitsailun 
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kollegoiden kesken, joka ei suuntaudu tiettyyn henkilöön, vaan kohdistuu 

yleisemmin seksuaalivähemmistöjen edustajiin. 

 

Kaikki osaa varoa tiettyyn henkilöön suoraa kohdistuvaa juoruamista, 
koska siitä voi joutua vaikeuksiin. Negatiivista puhetta tai homo-vitsejä 
yleisellä tasolla seksuaalivähemmistöistä oon kuullu, ne tuntuu 
epämiellyttävältä ja tuntuu vaikealta lähteä siinä puolustamaan 
sateenkaari-ihmisiä, koska kyse ei ole tietystä henkilöstä. H1 
 
Opehuoneessa kuulen välillä tarkoituksettomia kommentteja, ja nämä 
tietoiset työkaverit käyvät myöhemmin toteamassa, että eivät aiemmin 
ymmärtäneet, miltä nämä asiat saattavat minusta kuulostaa. H5 

 

 

5.2. Avoimuus oppilaiden suuntaan 
 

Opettajan avoimuus seksuaalisesta suuntautumisestaan suhteessa omiin 

oppilaisiinsa jakaa selkeästi opettajien mielipiteet kahtia. Vastaajien oletetun 

sukupuolen välillä on selkeä eroavaisuus suhteessa avoimuuteen. Naispuoliset 

vastaajat ovat tuoneet omaa suuntautumistaan esiin joidenkin oppilaiden kanssa 

käydyissä keskusteluissa. Minkäänlaista ulostulotilaisuutta aiheesta ei ole 

järjestetty, vaan oppilaiden kysymyksiin esimerkiksi seurustelukumppanista on 

voitu todeta luontevasti, että seurustelee tai on joskus seurustellut samaa 

sukupuolta olevan kanssa. Tämä on luonnollisesti uteliaissa lapsissa lähinnä 

herättänyt uteliasta hämmästystä, mutta unohtunut keskusteluaiheena kuitenkin 

todella nopeasti. Yksinomaan lasten suhtautuminen aiheeseen on koettu 

positiivisena. Vastaajista miesopettajat suhtautuivat oman suuntautumisensa 

avoimeen esiin tuomiseen oppilaidensa keskuudessa selkeästi kielteisemmin ja 

varautuneemmin. Miesvastaajat kertoivat kyllä keskustelevansa 

seksuaalivähemmistöjen asioista avoimesti ja rehellisesti, mutta itseään he eivät 

halunneet liittää aiheeseen. Perusteluina taustalla on itsensä ja oman 

työskentelynsä suojaaminen, vaikka oppilaat koetaan huomattavasti 

suvaitsevaisempina kaikkien vastaajien keskuudessa verrattuna heidän 

vanhempiinsa. Myös Cantell (2011) tutkimuksessaan vahvistaa tämän. 

Pienryhmän opettajana toiminut vastaaja oli tehnyt selkeän rajan tunneillaan 

suhteessa siihen, mitä kertoo oppilailleen itsestään. 
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Asia on täysin pimennossa luokkahuoneessa, et en puhu oppilaille tai 
heidän vanhemmilleen. Asioista puhutaan mun luokassa suoraan ja 
rehellisesti, mutta siellä ei puhuta minusta, ei olla oppimassa minua, vaan 
oppilaat ovat keskiössä.  H4 

 

Osa toisen vastaajan oppilaiden vanhemmista oli saanut tietoonsa opettajan 

suuntautumisen tämän harrastusyhteisön kautta, mutta opettaja ei uskonut, että 

vanhemmat olisivat kertoneet asiasta lapsilleen. Tämä ei ainakaan ollut käynyt 

opettajan kokemusten mukaan mitenkään ilmi. Kolmas miesvastaaja voisi 

kuvitella kertovansa itsestään nykyiselle luokalleen, mutta on jättänyt sen 

tekemättä, koska ajattelee pääsevänsä niin helpommalla. Taustalla hänellä oli 

aiempi kokemus asian esiin nousemisesta hänen sijaistamallaan luokalla.  

 

 Halusin vaan tosi nopeasti pois siitä tilanteesta ja stressasin sen jälkeen 
sitä ihan hirveesti. Se tuntui kauheelta, kun jouduin oleen siinä yksin. H3 

 

Tuolloin kuudennen luokan oppilaiden keskuudessa oli herännyt kysymys 

opettajan suuntautumisesta ja oppilaat olivat tunnin jälkeen laumana kysyneet 

asiaa opettajalta, jolle tilanne oli tullut erittäin yllättäen ja hän oli vaistomaisesti 

asian kiistänyt. Aiheesta ei juurikaan keskusteltu enempää, asian oikaiseminen 

olisi tuntunut raskaalta ja koko yllättävä tilanne ahdistavalta. 

 

 

5.3. Avoimuus vanhempien suuntaan 
 

Avoimuus oppilaiden vanhempien suuntaan koetaan seksuaalivähemmistöihin 

kuuluvien opettajien keskuudessa selkeästi vaikeana aiheena kuin avoimuus 

omille oppilailleen. Yksikään vastaaja ei ole suoraan, tietoisesti tai tarkoituksella 

asiaa esiin tuonut oppilaiden vanhemmille. Edes ne vastaajat, jotka olivat jossain 

määrin avoimia oppilailleen, eivät olleet aiheesta keskustellut vanhempien 

kanssa. Miesopettaja, joka oli aiemmin ollut mukana SETA:n toiminnassa, piti 

mahdollisena sitä, että osa saattaa tietää tai vetää omat johtopäätöksensä 

aiemmasta yhteistyöstä, koska tiedot yhteistyöstä SETA:n kanssa ovat julkista. 

 
Toki mun nimen googlettamalla äkkiä saa selville kaikkee aiheeseen 
liittyviä artikkeleita, joita olen kirjoittanut, tai mun aiempaa SETA:n 
toimintaa. H4 
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Toisen vastaajan mukaan yhteiskunta tai oppilaiden vanhemmat eivät vielä ole 

valmiita olemaan tietoisia homo-opettajista. Osa hänen oppilaidensa 

vanhemmista hänen suuntautumisestaan harrastusyhteisön kautta tietääkin, 

hänellä ei ole ollut asian suhteen ongelmia. Vastaajista yksi miesopettaja kertoi 

muutaman vanhemman tietävän, koska ovat pienellä paikkakunnalla tuttavia 

muuta kautta ja hän piti mahdollisena, jopa todennäköisenä, että useammatkin 

saattavat tietää, koska puheilla on tapana levitä, mutta usein hienotunteisuudesta 

asiat eivät välttämättä kulkeudu juorujen kohteena olevan korviin. Tiedon 

laajempaan leviämiseen hän suhtautui kuitenkin luontevasti ja kertoi olevansa 

avoin kaikille, jotka tulevat asiaa suoraan tiedustelemaan.  

 
Suoraan kysymykseen annan aina suoran vastauksen ja jos jotain 
kiinnostaa tietää, niin tervetuloa juttelemaan. H3 

 

Haastattelemieni opettajien vastausten perusteella oppilaiden vanhemmat 

nousivat esille useimmissa keskusteluissa tekijöinä, jotka rajoittavat ei-

heteroseksuaalisten opettajien avoimuutta. Vastaajat kokivat ulkopuolisen tekijän 

pitävän heidät joko kokonaan tai osittain kaapissa, samoin linjaavat myös Peake 

ja Santalahti (2019). Yhdelläkään haastateltavista ei ollut omakohtaista 

kokemusta vanhempien suunnalta tulevasta negatiivisesta reagoinnista, mutta 

silti pelko vanhempien mahdollisesta negatiivisesta reagoinnista nousi esiin 

jokaisen haastateltavan vastauksissa, kuten todettiin myös Opettaja-lehden 

(2010) tutkimuksessa. 

 

Kaikkeehan ne vanhemmat kuulemma voi keksii. H1 

 

Vanhemmille ei mielellään haluta olla avoimia asian kanssa, koska useat 

vastaajista kokivat olevansa sopuisia tai haluavansa välttää ennakkoon 

mahdollisia ristiriitoja. Monet opettajat epäilivät uskonnollisen tai 

konservatiivisemman kulttuuritaustan vaikuttavan vanhempien reagointiin 

negatiivisella tavalla asiassa.  

 

Uskovaisten tai konservatiivisesta kulttuuritaustasta tulevien vanhempien 
suhtautuminen vois olla negatiivista. H1 
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Meidänkin koulussamme on huoltajia, jotka ei oo mitenkään suvaitsevaisia 
ja joiden suhtautuminen seksuaalivähemmistöjä kohtaan on tosi 
kapeakatseinen. H3 

 

Mitkä sitten ovat niitä pelkoja tai huolenaiheita seurauksista, mikäli heidän 

seksuaalinen suuntautumisensa tulisi vanhempien yleiseen tietoon. 

Päällimmäisenä vaikuttaa olevan opettajien huoli hyvän yhteistyön 

vaarantamisesta. Opettajat eivät halua ottaa minkäänlaista riskiä siinä, että 

heidän yksityiselämänsä aiheuttaisi tahattomasti jännitteitä kodin kanssa 

tehtävälle yhteistyölle. Toisekseen mainittiin uhkakuva, jossa opettaja otettaisiin 

silmätikuksi tai valitusten aiheeksi. Myöskin pelko oppilaiden vanhempien 

tiimiytymisestä opettajaa vastaan aiheutti huolta eräällä vastaajista. 

Kasvavissa määrin koulumme oppilaat ovat uskonnollisesti 
vakaumuksellisista perheistä, minkä takia töissä keskityn heidän kanssaan 
tekemisissä ollessani mahdollisimman paljon vain oppilaiden asioihin. En 
näissä tapauksissa halua vaarantaa hyvää vanhempainyhteistyötä sillä, 
että olisin töissä avoin. Ajattelen sen olevan haitaksi oppilaille, mitä en 
todellakaan halua. H5 

Ikävin skenaario voisi olla jotain esimiehelle valittamista, arvostelua tai 
tiimiytymistä toisten vanhempien kanssa mua vastaan. H1 

 

Erään miespuolisen opettajan pahimman skenaarion mukaan opettaja, tai 

opettajan arvokas työ, saatettaisiin saada näyttäytymään huonossa tai 

epäilyttävässä valossa. Tätä selitettiin yhteiskunnan yleisellä suhtautumisella 

homoihin jotenkin erityisen seksikeskeisinä ihmisinä.  

 

Kyllä noi pienluokkien oppilaat pääasiassa on poikia ja ihan mä pelkään 
varmaan jotenkin sitä, että mun työ saataisiin kuulostamaan kauheen 
rumalta ja iljettävältä, jos mä oon kauheen avoimesti oppilailleni, tai heidän 
vanhemmilleen seksuaalisesta suuntautumisestani. H4 

 

 

 

5.4. Avoimuuden riskit 
 

Huolimatta monista Lehtosenkin (2006) esittelemistä uudistuksista ja 

pyrkimyksistä kohentaa yhdenvertaisuutta ja seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöjen asemaa yhteiskunnassamme, meillä on vielä paljon 

työtä sen eteen tehtävänä. Vaikka lainsäädännön silmissä olemme yhä 
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enemmän yhdenvertaisia, käytännön elämässä asiat eivät välttämättä ole niin 

hyvin. Edelleen tänä päivänä saattaa olla inhimillinen riski kertoa julkisesti 

omasta seksuaalisesta suuntautumisestaan. Haastattelemieni ei-

heteroseksuaalisten opettajien kokemuksista peilautuu monia syitä sille, miksi 

vaikeneminen ja oman seksuaali-identiteetin kätkeminen kaappiin koetaan 

avoimuutta parempana vaihtoehtona.  

 

Kaapin murtaminen ja avoimempaan elämään tähtääminen vaatii rohkeutta ja 

rohkaisua. Kuten Honkasalo (2019) totesi, myös tämän tutkimuksen vastaajat 

pitivät kaapista tuloa rohkeutta vaativana toimena. Kaikista merkittävin rooli on 

ensimmäisten ulostulojen positiivisilla kokemuksilla. Kerta kerralta positiiviset 

kokemukset vahvistavat asian oikeutta ja itsetuntoa, luoden pohjan vakaalle 

omana itsenään olemiselle. Oman yhteisön, esimerkiksi työyhteisön, osoittama 

tuki koettiin melko tärkeäksi. Etenkin suuri merkitys on niillä läheisimmillä 

työkavereilla, aivan kuten muissakin sosiaalisissa suhteissa lähipiirin tuki on 

merkittävintä. 

 
Itseni hyväksyntään tarvitsin ystävieni tukea. Ja sen jälkeen, että hyväksyin 
lopulta itseni tasavertaiseksi osaksi yhteiskuntaa, olen jaksanut joka 
elämän osa-alueella paremmin. H5 

 

Vaikka opettaja ei koulussa olisi avoin, hän voi olla täysin avoin seksuaalisen 

suuntautumisensa suhteen esimerkiksi harrastusporukassa, jossa on muita 

samanhenkisiä ihmisiä ja jonka kokee turvalliseksi yhteisöksi. Tuosta porukasta 

oli tullut yhdelle vastaajalle yllättävän suuri voimavara. Eräs vastaaja koki 

merkittäväksi muiden ulos tulleiden esimerkin. Oman kaveripiirin jäsenet, 

erityisesti sukupuolivähemmistöihin lukeutuvat, olivat hänelle merkittäviä 

esimerkkihenkilöitä. Samoin hän koki esimerkkinä entiset opettajat, jotka olivat 

tulleet hänelle ulos kaapista, tosin vasta sitten, kun eivät enää opettaneet häntä. 

 

Haastateltavien vastauksista erottuu karkeasti kolme pääsyytä salaukselle. 

Ensimmäinen syy on sosiaalisen riskin välttäminen. Kaapista ulos pyrkivä 

henkilö, ei milloinkaan voi olla täysin varma tiedon vastaanottajan 

suhtautumisesta tai asenteesta. Tällainen uhka luo epämiellyttävän 

epävarmuuden tunteen. Totuuden kertomisen pelätään kenties romuttavan 
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hyvän yhteistyön ja pahimmillaan jopa tuhoavan aiemmin läheisiä ihmissuhteita. 

Sosiaalinen riski oli yksi merkittävimmistä syistä jättää kertomatta omasta 

suuntautumisestaan myös Alangon (2014) esittelemässä Nuorisotutkimusseuran 

koululaiskyselyssä. 

 

En halua vaarantaa hyvää yhteistyötä heidän kanssaan asialla, joka ei 
varsinaisesti liity työhöni. H5 

 
Vaikka itellä ei oo varsinaisesti huonoja kokemuksia avoimuudesta, niin 
toki niitä on mielessä pyöritellyt mahdollisia skenaarioita, et se voi altistaa 
sosiaaliselle vaaralle, et jätetään jotenkin ulkopuolelle.  H3 
 
On se sellainen sosiaalinen riski, joka vaikuttaa ihmissuhteisiin tai 
yhteistyöhön. Et jos aikoo siellä kaapissa pysyä, niin joutuu koko ajan 
varomaan sanojaan tai sitten eristäytymään muista ihmisistä. H1 

 

 

Toisekseen asian salaaminen koetaan parempana vaihtoehtona siitä syystä, että 

halutaan välttyä suoralta syrjinnältä tai pelätään eriarvoista kohtelua. Neljännellä 

haastateltavallani on ollut useita edellä mainitun kaltaisia kokemuksia 

työuraltaan, kuitenkin 2010 -luvulta. Erityisopettajan, jolla on laaja sekä 

monipuolinen työkokemus, hyvät paperit ja hyvät työtodistukset ajattelisi löytävän 

suhteellisen helposti töitä. Varsinkin, kun julkisuudessa on keskusteltu jopa 

erityisopettajien vähäisyydestä. Haastateltavani viran saaminen kesti useita 

vuosia ja työpaikan vaihtaminen on ollut varsin hankalaa. 

  

Ansioluettelossa on mun aiemmat työt SETA:ssa, et kun haastatteluun 
saapuu päälle nelikymppinen, naimaton miesopettaja SETA-
menneisyytensä kanssa, niin siinä vastapuoli saattaa pohtia, miettiä tai 
tulkita kaikenlaista. Ei siitä yleensä suoraan mitään kysytä. H4 

 

Harvemmin aiheesta työnantajan puolelta kysytään mitään. Yksi tällainen 

kokemus vastaajalla tosin oli. Hänelle oli työhaastattelussa suoraan kerrottu, että 

kun he tutkivat opettajan SETA -taustaa googlaamalla, heitä kiinnostaisi tietää 

miten omakohtainen tämä aihe työnhakijalle on. 

 
Tulkitsin itse tilanteen siten, että multa kysyttiin mun seksuaalisesta 
suuntautumisesta, olenko homotyönhakija. Vastasin vain “tää ei taida liittyä 
mitenkään mun hakeman työn kuvaan” En päässyt siihen työhön. Toki tää 
on vähän tulkinnanvaraista, mutta kuitenkin pistää miettimään. H4 
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Hänen toinen työpaikan saannin vaikeuteen liittyvä kokemus tapahtui pari vuotta 

myöhemmin. Hän oli hakenut työpaikkaa, joka jäi sillä kertaa saamatta. 

Jälkikäteen hän kuuli nykyiseltä rehtoriltaan, että tämä hänen hakemansa koulun 

rehtori oli tavatessaan nykyisen esimiehen tuumannut hänelle hakijan olleen 

vähän liian ulospäinsuuntautunut. Toki asiat ovat aina tulkinnanvaraisia, mutta 

tällaiset kokemukset herkästi ajavat miettimään avoimuuden varjopuolia.  

 

Olen jäänyt miettimään tuota tarinaa, sen taustaa. Et oliko toi 
ulospäinsuuntautuva joku koodisana tai kiertoilmaus mun seksuaaliselle 
suuntautumiselle. Toki asiat ovat vähän tulkinnanvaraisia enkä haluaisi 
lähteä ylianalysoimaan niitä. H4 

 

Avoimuus voi asettaa myös alttiiksi tietyn tyyppisille kommenteille tai huonolle 

huumorille. Yleisemmin tällaista tapahtuu vapaammissa työyhteisön 

tilaisuuksissa ja illan istujaisissa. Vastaajien mielestä nämä tilanteet ovat aina 

vähän tulkinnanvaraisia, jolloin ollaan tietyllä epämääräisyyden kehällä. 

 

Epäsuoraan syrjintään on vaikea puuttua, jos joku heittää mauttoman 
“vitsin”, niin silloin tyydyn oleen vaan hiljaa tai poistun paikalta. H1 
 
Vapaammat illanvietot, missä ehkä nautitaan alkoholia, niin se varsinkin 
löysää kielenkantoja ja alkaa tulemaan niitä homovitsejä ja sellaista 
kommentointia. H4 

 

 

5.5. Avoimuuden hyödyt 
 

Avoimuudesta nähdään kuitenkin olevan monia hyötyjä. Avoimuuden merkitys 

sosiaalisissa suhteissa on selkeästi tärkeä. Avoimuus vaikuttaa itsensä 

hyväksymiseen ja henkilökohtaiseen hyvinvointiin. Työyhteisö koostuu monista 

sosiaalisista suhteista, joten oletettavasti avoimuus vaikuttaisi laajemmin myös 

työhyvinvointiin ja työyhteisön ilmapiiriin positiivisella tavalla. Haastateltavat 

nostivat vastauksissaan esiin neljä pääkohtaa avoimuuden hyödyistä. Tärkein 

avoimuuden hyöty on ihmisen hyvinvoinnin ja mielenterveyden kannalta, koska 

salailu kuluttaa energiaa, kuten myös Dunderfelt (2006) toteaa. 

 

Sellainen aktiivinen salailu voi olla tosi ahdistavaa ja tuntua valehtelulta, 
joka vie energiaa. Et avoimuus helpottaa omaa jaksamista ja työntekoa. 
H1 
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Oman mielenterveyden kannalta on tosi tärkeää et sun läheiset tietää, on 
se seksuaalisuus kuitenkin aika olennainen osa ihmistä. H4 

 

Toinen merkitys avoimuudella on ihmisen henkilökohtaisella kasvulla. Itsensä 

tunnustaminen on askel kohti itsensä hyväksymistä, mikä taas auttaa 

rakentamaan ihmiselle hyvän ja tasapainoisen itsetunnon. Hyvän itsetunnon 

omaava henkilö kestää paremmin toisten arvostelun, eikä välttämättä edes välitä 

siitä. 

Löydettävä avoimuus ja tasapaino oman itsensä kanssa. Kun itse olet sinut 
itsellesi niin ettei sun tarvitse puolustella tai selitellä itseäsi muille, voit elää 
tasapainoisesti. H4 
 
Suurin kehitys on tapahtunut suhteessa itseeni. Olen hyväksynyt asian, 
itseni melko hyvin, enkä varsinaisesti enää pelkää olla sellainen kuin olen. 
H5 
 

Kolmas merkitys avoimuudella on asian laajempi julki tuominen. Rikotaan se 

vallitseva heteronormatiivinen hiljaisuus ja tehdään ihmiset näkyväksi. 

Viestimme, että olemme osa tätä yhteiskuntaa ja olemassa olevia, tavallisia 

ihmisiä. Vastaajat olivat yhtä mieltä Korhosen (2016) näkemyksen kanssa siitä, 

että asian esiin nostaminen on keino normalisoida asiaa. 

 

Rikotaan näkymättömyys, joka on suurimpia ongelmia mitä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöillä on ollut ja on edelleen. Miten voi olettaa saavansa 
tasavertaista ja ihmisarvoista kohtelua, jos ei ole olemassa, jos ei kerro 
kuka on. H1 

 

Ei maailma muutu, jos kaikki salaavat itsensä. On vaikea ymmärtää asiaa, 
johon ei ole avoimesti törmännyt, yllättävän monelle ystävälleni olen ainoa 
“lajini” edustaja, mikä toisaalta on avartanut heidän käsitystään elämästä. 
H5 
 
Tarvitaan opettajilta avoimuutta asian suhteen. Sellaista, että tarvittaessa 
voisi ja uskaltaisi puhua seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen 
ihmisoikeuksista avoimesti ja asiallisesti. H2 

 

Kun olemme tehneet itsemme näkyviksi ja oleviksi, osaksi joukkoa, meihin on 

helpompi samaistua. Näin moni vastaaja tuntui ajattelevan. Kun on näkyvä, silloin 

on mahdollista olla myös esimerkki jollekin toiselle, joka on juuri sillä hetkellä siinä 

elämäntilanteessa, että kaipaa tukea tai samaistumispintaa omille ajatuksilleen 

ja kokemuksilleen. Esimerkkinä voi toimia oppilailleen kasvatuksellisen 

näkemyksen mukaan, kollegoilleen tai kenelle tahansa, jolle olet näkyvä. 
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Opettaja-lehden (2010) kyselytutkimus tukee avoimen esimerkin tärkeyttä 

vaihtoehtona heteronormatiivisuudelle. Avoimesti ei-heteroseksuaaliset opettajat 

ovat vielä tienraivaajia tuleville sukupolville ja he omalta osaltaan uudistavat 

opettajuudesta käytävää keskustelua. 

 

Tavallaan kai koen olevani jonkinlainen esimerkki tai tienraivaaja silleen, et 
olen tasan oma itseni ja ylpeä siitä, vaikken mitenkään melua siitä pidä. Ja 
samaa toivon opettavan oppilailleni. H3 
 
Kun mun opettajat toimivat esimerkkinä mulle ja tuli kaapista vasta sen 
jälkeen kun en enää ollut niiden oppilas, toivon et se olisi tapahtunut 
aiemmin ja itse haluan siksi toimia eri tavalla. Kasvatusmielessä oppilaita 
auttaisi, jos he tottuvat moninaisuuteen ylipäätään. H1 

 

 

5.6. Konservatiivisuus osana heteronormatiivisuuta 
 

Vastaajien näkemys nykykoulun konservatiivisuudesta on hivenen ristiriitainen. 

He allekirjoittavat näkemyksen, jonka mukaan koulu on ainakin paperilla 

suvaitsevainen. Viime vuosina yhteiskunnassa tapahtuneet uudistukset 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen oikeuksissa, esimerkiksi tasa-arvoista 

avioliittolakia ajanut Tahdon2013 -liike ja Pekka Haaviston näkyvyys 

presidentinvaalien toisella kierroksella, ovat tuoneet asiaa positiivisella tavalla 

näkyväksi osaksi keskustelua myös koulun kentällä.  Hart (2012) korostaa 

kuitenkin sitä, että Suomi on kulkenut pitkään asiassa muiden Pohjoismaiden 

jäljessä. Myös uuden opetussuunnitelman henki on aiempaa suvaitsevaisempi 

tai yhdenvertaisuutta korostava, joten sen ajatellaan vaikuttavan koulukulttuuriin 

myönteisellä tavalla.  

 

Koulu on kuitenkin julkinen yhteisö ja sen pitää toimia lain ja 
yhdenvertaisuutta ajavien asiakirjojen puitteissa. Koulu on kuitenkin tosi 
konservatiivinen paikka tietyllä tavalla, jossa toistuu samanlainen toiminta 
osin vuosikymmenestä toiseen.  H1 

 

Vastauksissa ollaan yhtä mieltä koulun, tietyn tyyppisestä, konservatiivisuudesta. 

Konservatiivisuus saattaa korostua keskusteltaessa julkisesti koulun kristillisistä 

juhlista tai toiminnasta, joka ylläpitää vallitsevia heteronormatiivisia rakenteita. 

Heteronormatiivisuutta tukeva toiminta koetaan enimmäkseen 
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tiedostamattomana toimintana, osana arkikäyttäytymistä. Esimerkiksi tyttöjä ja 

poikia sukupuolitetaan edelleen leikeistä, peleistä tai sukupuolirooleista 

puhuttaessa. Monesti tällaiset tilanteet saattavat olla täysin tiedostamattomia 

opettajalta, sillä enemmistö vastaajista katsoo tilanteen kuitenkin kohentuneen 

viime vuosina ja etenkin opettajien tulleen entistä tiedostavimmiksi käyttämissään 

sanavalinnoissa.  

 

Kolme vastaaja viidestä, vertasi koulua jäseniinsä. Kokemus siitä, että jokainen 

työyhteisön jäsen rakentaa omalla toiminnallaan ja suhtautumisellaan 

työyhteisön ilmapiiriä joko positiivisella tavalla tai negatiivisella tavalla. Koulujen 

ja opettajien väliset eroavaisuudet yksilöinä ovat tässä tapauksessa suuret. 

Opettajista löytyy kuitenkin hyvin monentyyppisiä ihmisiä niin konservatiivisia, 

kuin suvaitsevaisia. Ainoastaan yksi ajatteli opettajan iän korreloivan jollain tapaa 

tämän konservatiivisuuden kanssa. Heidän koulullaan oli havaittavissa liberaalia 

asennetta korostava muutos opettajasukupolven nuorentuessa. 

 

 Mutta koulut on niin erilaisia, et tein yhden sijaisuuden eräällä syrjäisellä 

maalaiskoululla, jossa aika oli pysähtynyt jonnekin 50-vuoden taakse, se 
tuntui tosi ahdistavalta.  H3 
 
 Tietysti jokainen yhteisön jäsen vaikuttaa siihen yhteisöönsä ja ilmapiiriin 
ja käytäntöihin siellä, edistävästi tai rajoittavasti.  H1 

 

 Opettajien ikä määrittää konservatiivisuutta, eli mitä vanhempi ikärakenne 

opehuoneessa on, sitä konservatiivisempia ajatuksia opehuoneessa 
todennäköisesti myös on. Selkeästi huomaa nuorten opettajien olevan 
paljon avarakatseisempia ja suvaitsevaisempia, ehkä jopa vähemmän 
konservatiivisia kuin 50-60 -vuotiaat opettajat.  H4 
 

 

 

5.7. Heteronormatiivisuuden ilmeneminen ja sen ylläpitäminen 
 

Käsiteltäessä toteutuneissa haastatteluissa koulun heteronormatiivisuutta, 

haastateltavat nostivat keskusteluun kokemuksia heteronormatiivisesta 

kouluympäristöstä yleisellä tasolla ja toisekseen oppimateriaaleista ja 

seksuaalikasvatuksesta, jotka ylläpitävät heteronormatiivisia rakenteita. 

Tarkastelen ensin koulun heteronormatiivisuutta yleisellä tasolla. Kuten myös 
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Cantellin (2011) mukaan kouluinstituution perusajatus edelleen lienee varsin 

heteronormatiivinen. Ainakin sellainen kuva opettajista herkästi maalataan. 

Kolme vastaajaa viidestä mainitsi törmänneensä useasti oletukseen, että heillä 

on lapsia tai heteronormatiivinen parisuhde. Mikäli työyhteisössä on lapseton tai 

sinkku, hänelle saatetaan vain todeta kollegoiden puolelta, että et vain ole vielä 

löytänyt sitä oikeaa. Tai tämän lapsettoman opettajan pätevyyttä tietyissä 

oppilasasioissa saatetaan kyseenalaistaa, kun hänellä ei ole omia lapsia. Viides 

haastateltavani on joutunut työyhteisössään edellä kuvattuun tilanteeseen. Hän 

on haastattelun hetkellä työyhteisönsä ainoa lapseton ja ainoa sinkku opettaja. 

Tällöin voi olla vaikea osallistua työpaikan kahvipöytäkeskusteluun, jossa 

kollegat puhuvat lapsistaan ja parisuhteistaan, kun itsellä ei ole keskusteluun 

mitään annettavaa. 

 

Olen usein saanut kuulla myös kommentteja siitä, kuinka ymmärtäisin 
paremmin joitain oppilasasioita sitten, kun minulla on omia lapsia. En ole 
viitsinyt vastata, että minun kohdallani se ei välttämättä ole koskaan 

mahdollista. H5  
 

Hetero-oletus elää myös tiukasti siinä, että heteronormatiivisuuden rikkova 

suuntautuminen pitää aina erikseen tuoda ilmi, koska lähtökohtana on oletus 

toisen heteroseksuaalisuudesta. Peaken ja Santalahden (2019) tavoin, tämänkin 

tutkimuksen haastateltavat kokivat hetero-oletuksen olevan selviö aina uuden 

ihmisen kohdatessa. Niinpä kaappi -metafora elää sitkeästi edelleen myö koulun 

työyhteisössä. Tämä käy ilmi myöskin haastateltavien vastauksista. 

 

 Kyllä se on hyvin heteronormatiivinen, koska jos se ei ois 
heteronormatiivinen niin mun ei tarvi edes miettiä et tuunko mä kaapista, 
kun mitään kaappia ei tavallaan olisi, koska ei ois sitä hetero-oletusta. H1 

 

Tutkimukseni ei-heteroseksuaalisten vastaajien kokemusten mukaan opettajat 

tietävät nykyisin paljon enemmän seksuaalivähemmistöistä, lähinnä juurikin 

homo-, lesbo tai bi-ihmisistä. Aiheesta on keskusteltu ja se on ollut julkisuudessa 

enemmän esillä viime vuosien aikana, joten se on suurelle osalle tullut jollain 

tapaa tutuksi. Suuri osa vastaajista koki seksuaalisuuden muun kirjon 

tietämyksen jäävän kuitenkin monella opettajalla aika heikoksi.  
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Varmaan seksuaalivähemmistöistä tiedetään paremmin, mutta 
sukupuolivähemmistöt ovat erikoisuus, jota ainakin mun työyhteisössä 
ymmärretään tosi huonosti ja siihen suhtaudutaan tosi epäkorrektisti. H1 

 

Varsinkin sukupuolen moninaisuus on vastaajien mukaan asia, joka monien 

heteronormatiivisten opettajien mielestä on vaikea asia ymmärtää tai sitä ei osata 

hahmottaa ja käsitellä oikealla tavalla. Aiheeseen liittyy paljon virheolettamuksia 

tai vanhahtavia asenteita, joita saatetaan viljellä, kun oikeampaa tietoa asiasta ei 

ole. Sukupuolen moninaisuudesta saatetaan vääntää vitsiä, tai siitä voidaan 

puhua hyvin negatiiviseen sävyyn. Nämä osaltaan ylläpitävät heteronormatiivisia 

rakenteita. Moni tutkimuksen vastaaja peräänkuulutti haastatteluissa kaikkien 

opettajien velvollisuutta puuttua tiukasti havaitsemaansa seksuaalisuuteen- tai 

sukupuoleen perustuvaan syrjintään tai epäasialliseen kielenkäyttöön. 

 
Suuri syy miksi ihmiset ei ymmärrä kaikkia sateenkaarenvärejä on se, ettei 
ymmärretä sukupuolta. H1 
 
Opettaja ei saa suvaita minkäänlaista seksuaali- tai 
sukupuolivähemmistöjä syrjivää asennetta tai avointa syrjintää 
työympäristössään. Eikä antaisi oppilaiden levittää homofobisia 
mielipiteitä. H2 

 

Tutkimukseni vastaajat olivat yhtä mieltä siitä, että seksuaalisuuden tai 

sukupuolen moninaisuuden käsittelyyn ja ymmärtämiseen opettajien 

keskuudessa tarvittaisiin ajantasaista lisäkoulutusta. Koulutuksella ja tiedon 

lisäämisellä voitaisiin purkaa vallitsevaa heteronormatiivisuutta. Vastauksista 

välittyy kuitenkin välinpitämättömyyden kulttuuri kouluissa asiaan liittyen. 

Seksuaalikysymyksiä ei välttämättä pidetä niin tärkeinä, että niiden käsittelyyn 

käytettäisiin koulutusaikaa. Hyväksi lisäinformaation lähteeksi vastaajat 

mainitsivat esimerkiksi SETA:n järjestämät, ammattikouluttajien suunnittelemat, 

koulutukset. Vastaajista yksi oli pohtinut ammattikokemuksen laajentamista 

kouluttautumalla SETA:n kiertäväksi kouluttajaksi, jolloin hän voisi omalta 

osaltaan edistää seksuaalisen ja sukupuolen moninaisuuden tietämystä. 

 
Onhan SETA:lla erilaisia ja tosi hyviä kouluttajia ja niitä pitäisi enemmän 
hyödyntää. Mä olen itseasiassa joskus miettinyt, et voisinko hakeutua 
sellaiseksi kouluttajaksi. H3 
 
Saatavilla olisi asiantuntevaa koulutusta, jos se koettaisiin koulussa 
tärkeäksi. Niissä kouluissa, joissa olen työskennellyt, asia ei ole ollut esillä. 
Kyllä siitä yhden VESO-päivän saisi aikaan. H4 
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Sukupuolisensitiivisyys on yksi vuosikymmenemme sanoista. Sukupuolen 

mukaista jaottelua on pyritty vähentämään esimerkiksi uudistamalla käsityön 

opetusta ja muutenkin uusi opetussuunnitelma on tuonut kouluihin 

sukupuolisensitiivisempää otetta. Kuten Lehtonen (1999) totesi vuosikausia 

sitten, edelleen tämänkin tutkimuksen vastaajien kokemuksen mukaan koulussa 

on nähtävillä varsin sukupuolittuneita rakenteita, jotka elävät, meidän 

arkikäyttäytymisessä ja sanavalinnoissa. Osin tällaisen käyttäytymisen tai 

sanavalintojen käytön katsotaan olevan tiedostamatonta, eli heteronormatiivisia 

sanavalintoja viljelevä opettaja ei välttämättä rekisteröi sitä sillä tavalla 

luokittelevana ja hetero-oletusta vahvistavana toimintana. 

 

Luulen, että aika laajasti tahtomattaan ollaan ja edistetään 
heteronormatiivisuutta ja käytetään sellaista puhetapaa. Puhutaan tytöille 
tulevista poikaystävistä ja toisinpäin, eli sellainen automaattinen hetero-
oletus. H4 
 
Perinteinen tyttö- poikajako elää edelleen ryhmittelyssä ja puheessa: pojat 
on poikia ja tytöt leikkii näin ja rauhallinen tyttö laitetaan villin pojan viereen, 
mut se on kai aika perus edelleenkin. H3 
 
Kiteytyy siihen paljon sellaista seksismiä ja hetero-oletusta, mut myös 
erotellaan edelleen tyttöjä ja poikia sukupuolittuneesti. H1 

 

Monet arkemme sanavalinnat tai yleensä tapamme puhua asioista, ylläpitää 

heteronormatiivisuutta. Esimerkiksi tulevista tyttöystävistä puhuminen pojille, 

voitaisiin korvata yksinkertaisesti puhumalla vain tulevista puolisoista tai 

seurustelukumppaneista, mikäli seurustelusta keskustelu tulee ajankohtaiseksi.  

 

Sivuutetaan se tosiasia, että on mahdollista ja jopa todennäköistä, että 
luokassa on vähintäänkin yksi, joka suuntautuu toisin. Itse koitan olla 
käyttämättä latautuneita ja heteronormatiivisia sanavalintoja. H4 
 
Vallitsee tietty hiljaisuus homouden ja kaiken muun erilaisuuden kohdalla. 
Vaikkei hirveästi korosteta sitä heteroutta, tai heteronormatiivisuutta, se on 
rakenteessa oletuksena, niin ei puhuta siitä homoudestakaan. H1 
 

Arkikäytänteiden ja sanavalintojen lisäksi koulun heteronormatiivista ilmapiiriä 

yllä pitää vastaajien mukaan käytössä oleva oppimateriaali. Muutama vastaaja 

muisteli kauhulla 1990-luvun omia oppimateriaalejaan, joissa 

seksuaalivähemmistöistä puhuttiin hyvin vähän, jos ollenkaan. Homous esiteltiin 
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tuolloin vain terveystiedon kirjoissa rinnastettuna pedofiileihin ja muihin 

poikkeavuuksiin.  

 

Omana kouluaikana esiteltiin lukion terveystiedossa, seksuaalisten 
poikkeavuuksien listassa yhdessä pedofiilien kanssa. Ja biologiassa 
puhuttiin ainoastaan vastakkaisen sukupuolen kiinnostuksesta ym. muuta 
seksuaalisuutta ei mainittu lainkaan. H2 

 

Tuohon todellisuuteen peilattuna nykyisin oppikirjoissa on tapahtunut jo jonkin 

verran kehitystä. Kiitosta saa uudistettu opetussuunnitelma, joka on tuonut jonkin 

verran seksuaalista monimuotoisuutta esille oppikirjoissa. Esimerkkinä mainitaan 

yhteiskuntaopin kirjat, joissa käsitellään uusia perhemalleja, mutta tuo sisältö 

pitäisi lainsäädäntöä peilaavana olla itsestään selvä.  

 

Varsinkin vanhat oppikirjat olivat erittäin heteronormatiivisia, mutta uuden 
OPS:in myötä oppikirjoja on uudistettu parempaan suuntaan. Esim. 
yhteiskuntaopissa, 4-6 luokilla, yllättävän hienosti esitellään uusia 
olemassa olevia perhemalleja. H4 
 
 

Valitettavan usein seksuaalivähemmistöt ovat esiteltynä esimerkiksi lähes 

yksinomaan terveystiedon kirjoissa, ja silloinkin vain yhtenä pienenä teemana. 

Tutkimuksen vastaajat olivat Kangasvuon (2003) kanssa yhtä mieltä arkiajattelun 

seksuaalisista dikotomioista, jotka sulkevat keskustelun ulkopuolelle laajemman 

seksuaalisuuden kirjon. Useimmiten koko seksuaalinen kirjo typistetään vielä 

oppikirjan teksteissä käsittämään ainoastaan homo- tai biseksuaalisuutta. 

 

Se on erikseen teemana terveydentiedon kirjassa, jos kerrotaan mitä on 
homous tai biseksuaalisuus, mutta ei esimerkiksi matikantehtävissä oo 
esimerkkiperheenä sateenkaariperhettä koskaan. H1 
 

Seksuaalisuus on muuten oppimateriaaleissa varsin neutraali asia, joka ilmenee 

lähinnä esitettynä parisuhteena, joka useimmiten esimerkeissä koostuu isästä, 

äidistä ja lapsista. Normaali heteronormatiivinen yhdistelmä. Jotta seksuaalisesta 

monimuotoisuudesta tulisi tavallisempi ja tutumpi asia, pitäisi sen olla 

monipuolisemmin näkyvissä. Kuten Vilka (2001) kiteytti tärkeäksi seksuaalisen ja 

sukupuolisen moninaisuuden näkyminen kouluarjessa, esimerkiksi 

oppimateriaaleissa sekä opettajan taidoissa käsitellä asiaa. 
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Heteronormatiivisuutta voitaisiin purkaa esimerkiksi laajemmin oppikirjojen 

esimerkeistä. 

 

Niissä on tosi heteronormatiivisia perhemalleja ja perhekäsityksiä isä, äiti 
ja lapset teksteissä, esimerkeissä ja kuvituksissa. H1 
 
Mutta onhan se niin, että oppikirjassa voi lukea ihan mitä tahansa, mutta 
opettaja sitä opetusta kuitenkin muokkaa ja katsoo mitä asioita käsitellään 
ja miten. H4 

 

Oppimateriaalien ohella heteronormatiivisuutta pidetään pystyssä kasvatuksella. 

Jokaisella vastaajalla oli melko vaatimattomat muistot oman kouluaikansa 

seksuaalikasvatuksesta. Eräs vastaaja koki jo pienenä koululaisena, että 

koulussa välitetty seksuaalisuusrooli ei ollut hänelle sopiva. Tuon muistelu nosti 

tunteen pintaan siitä ahdistuksesta, ettei sovi joukkoon, eikä ole mitään 

samaistumispintaa. Siitä syystä asiallinen ja monipuolinen seksuaalisuuden 

käsittely koulun kasvatuksessa on merkittävää. 

 

Oispa meille jo pienenä lapsena alakoulussa kerrottu, että me ollaan 
olemassa ja me voidaan olla sellasia kuin me ollaan. Oli tosi ahdistavaa 
tajuta, et mä en oikeen sovi kumpaankaan kategoriaan ja ajattelin pienen 
lapsen aivoilla, et mun pitää vaan valita niistä homo tai hetero, ja se oli 
kauhee tunne. Muistan sen elävästi. H1 

 
 

5.8 Seksuaali-identiteetin vaikutus opettajuuteen 
 

Vilkan (2001) sekä tutkimukseni vastaajien mukaan jokainen opettaja koki 

seksuaali-identiteettinsä jollain tapaa vaikuttavan, tai tulevan ainakin välillisesti 

esiin omassa työssään. Suurin vaikutus vastaajien mukaan ei-

heteronormatiivisella seksuaali-identiteetillä on heidän arvopohjaansa, jota he 

parhaansa mukaan, riippumatta heidän avoimuudestaan, välittävät myös 

oppilailleen. Monissa vastauksissa nousi esiin sellainen suvaitsevaisuuteen ja 

erilaisuuden ymmärtämiseen tähtäävä kasvatus. Ei-heteronormatiivisen 

seksuaali-identiteetin rakentuminen itselle selkeäksi on useille vuosien 

itsetutkiskelun prosessi, jonka aikana tulee hankkineeksi itselleen huomattavan 

laajasti tietoa ja kokemusta vähemmistönä sekä etenkin seksuaalivähemmistönä 

olemisesta. Neljä viidestä vastaajasta korosti sellaista omana itsenä olemisen 
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tärkeyttä. He rohkaisevat oppilaita itsevarmuuteen erilaisten keskusteluiden 

yhteydessä, erilaisilla sanavalinnoilla tai toimimalla oppilaille esimerkkinä omalla 

avoimuudellaan.  

 
Koen et olen sensitiivisempi ja yritän rohkaista jokaista olemaan just 
sellainen oma itsensä ja tuon esiin sellaista hyväksyvää ja suvaitsevaa 
kulttuuria. H3 

 

Opettaja, joka on paljon pohtinut seksuaalisuuteen liittyviä asioita, osaa kenties 

helpommin käsitellä aihetta myös oppilaiden kanssa. Jokainen vastaaja korosti 

useissa yhteyksissä sitä avointa ja keskustelevaa ilmapiiriä, jota he pyrkivät 

luokkaansa tuomaan. Kuten Opettaja-lehden (2010) tutkimuksessa, myös tässä 

moni vastaaja mainitsi, että heidän luokassaan keskustellaan paljon 

erilaisuudesta ja toisten hyväksymisestä, eli ei-heteroseksuaaliset opettajat ovat 

sitoutuneita nostamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen asiaa esille 

omassa opetuksessaan. Kenties jopa enemmän keskustellaan aiheesta kuin 

keskiverto luokassa. Ehkä taustalla vaikuttaa sensitiivistävästi oma ei-

heteroseksuaalinen tausta, jota on pitänyt työstää vuosia itsensä kanssa, kuten 

viides haastateltava kuvailee. 

 
Luokassamme keskustellaan aiheesta avoimesti, varsinkin trans-asiat ovat 
herättäneet kyselyä paljon viime aikoina, ja mielelläni käsittelen vaikeitakin 
aiheita.  Ehkä oma suuntautumiseni vaikuttaa sen verran, että 
erilaisuudesta ja sen hyväksymisestä keskustellaan luokassamme 
keskivertoa enemmän. H5 

 

Seksuaalikasvatuksen asiallinen toteuttaminen vaatii opettajalta hyvää 

itseluottamusta.  Nuorten edessä seksuaalisuudesta puhuminen saattaa altistaa 

kaikenlaiselle hihittelylle ja nolostelulle, joten se mielellään saatetaan hoitaa 

äkkiä pois alta. Opettajalla on kuitenkin aika suuri valta määritellä miten 

opetuksen toteuttaa ja mitä sisältöjä käsitellään milläkin tavalla. Hynninen (2011) 

toteaa opetuksen tekevän näkyväksi yhdenvertaisuuden kanssa ristiriidassa 

olevia näkemyksiä seksuaalisuudesta tai sukupuolesta. Vaikka opettajalla on 

opetussuunnitelma tässä apunaan ja suomalaiset opettajat tunnetusti ovat 

alansa huippuja. Vaikeiden asioiden käsittely ei silti kaikille ole luontevaa. 

Opettajilta toivotaan vastaajien keskuudessa kykyä ja rohkeutta tarttua 

vaikeisiinkin keskustelun aiheisiin. Vahvempaa avoimuuden kulttuuria toivotaan 

enemmän keskusteluihin. 
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Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvien asioiden esiin nostaminen 
nuorten oppilaiden keskuudessa altistaa opettajan kikattelulle, et jos 
opettaja itse ei osaa suhtautua tasapainoisesti aiheeseen, niin aiheen laaja 
käsittely voi olla varmasti hankalaa. H4 
 
Kun seksuaalinen monimuotoisuus tulee puheeksi, toivoisin ettei opettaja 
ampuisi hädissään aihetta alas ja vaihtaisi puheenaihetta tai sivuuttaisi 
sitä, vaan kykenisi tarttumaan avoimeen ja suoraan keskusteluun. H2 
 

 

Vastaajat kokivat oman ei-heteroseksuaalisen identiteettinsä vaikutuksen 

ammatinvalintaan hyvin eri tavoin. Enemmistön mielestä omalla suuntautumisella 

ei ole ollut vaikutusta omaan ammatinvalintaan tai työnhakuun. Toki, kaksi 

kolmesta koki suuntautumisensa olleen lisäsysäys tai eräänlainen bonus. 

Vastaajat halusivat olla mukana vaikuttamassa suvaitsevaisen ilmapiirin 

luomiseen.  

Oli sillä ehkä sellainen pieni lisäsysäys ammatinvalintaa aikanaan 
pohdiskellessa. Haluaisin omalta osaltani olla vaikuttamassa siihen, ettei 
opettaja ainakaan viljele syrjiviä aatteita lasten ja nuorten keskuuteen. H2 

 

Yhden vastaajan mielestä hänen suuntautumisellaan ei ole ollut minkäänlaista 

vaikutusta ammatinvalintaan, vaikkakin vaikuttaa siihen arvopohjaan, jolla työtä 

tekee. Vastaajista yksi koki oman suuntautumisensa vaikuttaneen ohjaavasti 

siihen, miten on opettajana suuntautunut. Oma kokemus 

seksuaalivähemmistöön kuulumisesta on avartanut ajatusmaailmaa ja 

suhtautumista myös muita vähemmistöjä kohtaan.  

 

Vaikuttanut perustavanlaatuisesti opeidentiteettiin, haluan vaikuttaa 
positiivisesti ainakin jonkun vähemmistön elämään tässä yhteiskunnassa. 
H1 

 

Oman ei-heteroseksuaalisen identiteetin koettiin olevan tietynlainen voimavara 

opettajan työssä. Erilaisuus koettiin rikkautena ja toivottiin, että tämä voitaisiin 

huomata ja tunnustaa laajemminkin, eikä sitä nähtäisi ainoastaan uhkakuvana, 

kuten Cantell (2011) toteaa. Ei-heteronormatiiviset opettajat voivat kokea 

olevansa tärkeässä roolissa, kun koulussa keskustellaan seksuaali- ja 

sukupuolivähemmistöistä. Jokainen vastaaja mainitsi asiallisen keskustelun 
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aiheesta tärkeäksi ja kun aihe nousee keskusteluissa pinnalle, he yrittävät omalla 

asenteellaan luoda positiivista ilmapiiriä aiheen ympärille ja näin tuoda asiaa 

helpommin hyväksytyksi. Toisaalta kollegoiden vastahakoinen tai välinpitämätön 

suhtautuminen aiheeseen tuntuu turhauttavalta ja kuluttavalta, jos itse on 

motivoitunut kehittämään ja uudistamaan ajattelumalleja yhdenvertaiseen 

suuntaan. 

 

Aiheesta ei juurikaan koulussamme keskustella. Välillä seksuaalista 
monimuotoisuutta keskusteluissa sivutaan ja silloin minä yritän luoda 
myönteistä ilmapiiriä asian suhteen. H5 
 
Välillä tuntuu vaikealta uida vastavirtaan omien ajatustensa kanssa, et 
miten asioita vois uudistaa ja kehittää. H1 

 

Mikäli opettaja aktiivisesti yrittää virittää työyhteisössä keskustelua tai pohdintaa 

aiheen ympärille, se saatetaan sivuuttaa nyökyttelemällä. Haastatteluiden 

perusteella vaikuttaisi siltä, että aihepiiri ei juuri kosketa valtaosaa opettajista. 

Vastaajat ovat esimerkiksi saattaneet tuoda keskusteluun sen, miten 

heteronormatiivisesti kouluissa kasvatamme lapsia ja suuntaamme heidän 

ajatteluaan. Kuitenkin on melko todennäköistä, että lähes joka luokassa on joku, 

joka suuntautuu toisin. Tätä ei vain laajemmin tulla ajatelleeksi.  

 

Koulussa on koko ajan niitä vähemmistölapsia ja koulu voisi olla paikka 
mikä tarjoaisi tukea heille, eikä olisi vaarallinen paikka näille lapsille. H1 
 
Kun uusi OPS tuli lausuntakierrokselle ja mä nostin esiin sen, miten vähän 
seksuaalinen- ja sukupuolinen moninaisuus on esillä siellä, niin se aiheutti 
muissa lähinnä hiljaista nyökyttelyä ja myötäilyä, mutta ei kuitenkaan 
johtanut mihinkään ehdotuksiin. H4 

 

 

5.9 Tulosten yhteenveto 
 

Tutkimukseni alkuperäinen tutkimusongelma pureutua ei-heteroseksuaalisten 

opettajien kokemuksiin koulumaailman heteronormatiivisuudesta. Tutkimukseni 

kautta halusin selvittää ensinnäkin sen, miten ei-heteroseksuaaliset opettajat 

kokevat heteronormatiivisuuden koulussa. Toisekseen kiinnostuin saamaan 

selville, miten nämä opettajat kokevat heteronormatiivisen työympäristön 

vaikuttavan heidän työssään. 
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Haastattelemieni ei-heteroseksuaalisten opettajien kokemuksen mukaan 

suomalainen koulu on edelleenkin melko konservatiivisesti heteronormatiivinen. 

Koulun heteronormatiivisuus esiintyy heidän mukaansa jo siinä lähtöoletuksessa, 

kun tavataan uusi henkilö ja ajatellaan hänen olevan automaattisesti hetero. Ei-

heteroseksuaalisia opettajia ympäröi koulussa koko ajan tietty piilossa pysymisen 

henki, ja aina uuden ihmisen kohdatessa pitää suorittaa esiin tuleminen, mikäli 

on päätynyt pyrkimykseen olla avoin työyhteisössään. Avoimesti ei-

heteroseksuaalisena opettajan oleminen koulussa ei ole helppoa. Hyvän 

työyhteisön ajatellaan helposti olevan sellainen, jossa jokainen kohdataan omana 

itsenään ja jokaisella on hyväksytty ja turvallinen olo. Haastattelemista opettajista 

vain yksi kertoi kokevansa näin ja olevansa täysin avoin kollegoilleen. Neljä 

viidestä kertoi olevansa enemmän tai vähemmän varovaisia suhteessa 

avoimuuteen. Työyhteisöt koettiin erilaisiksi, mutta usein kollegoissa on joku, jolle 

ei kannata asiaa mainita. Oppilaat koetaan melko suvaitsevaisina ja 

avarakatseisina ja toisaalta halutaan toimia heille esimerkkeinä, mutta kuitenkin 

pelätään asettua sille jalustalle. Enimmäkseen hankalaksi koetaan asiasta 

vanhemmille kertomisen, aivan kuten myös Opettaja-lehden (2010) 

tutkimuksessa kymmenen vuotta sitten todettiin. Koulun heteronormatiivisuutta 

koettiin ylläpitävän myös asenteiden, käytänteiden ja kasvatuksen. Viime vuosina 

on kuljettu kohti sukupuolisensitiivisempää kasvatusta, mitä painottaa myös OPS 

(2014). Kuitenkin meillä kouluissa ohjataan edelleen lapsia sukupuolittuneisiin 

rooleihin ja käytetään sukupuolittuneita sanavalintoja, jotka vievät tilaa kaiken 

moninaisuuden olemassa olemiselta. Monet käytännöt koetaan, osin 

tiedostamattomiksi tavoiksi, jotka muuttuvat hiljaa. Kolmas heteronormatiivisuutta 

ylläpitävä voima on oppimateriaalit. Koulukirjat koetaan äärimmäisen 

heteronormatiivisiksi. Vaikka uusimmissa kirjoissa mainitaan useammin 

seksuaalisuuden monet muodot, ne ovat usein teemoiteltuna ja selkeästi 

lokeroituina. Ei-heteroseksuaalisuus ei esiinny esimerkeissä, tehtävissä eikä 

tekstien tarinoissa. Omalta osaltaan seksuaalikasvatus ja opettajien 

vanhentuneet käsitykset seksuaalisuudesta kannattelevat vielä 

heteronormatiivisuutta, mutta tämän on nähty hiljalleen muuttuvan. Opettajille 

toivotaan kuitenkin lisää tiedostavaa koulutusta aihepiiristä sekä kannustetaan 

kaikkia avoimeen ja rohkeaan keskusteluun.  
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Heteronormatiivinen työympäristö vaikuttaa ei-heteroseksuaalisessa opettajassa 

pahimmillaan hyvin raskaasti. Aktiivinen salailu kuluttaa energiaa. Jos vastaaja 

ei ollut työyhteisössään avoin, hänen piti varoa sanojaan tai hän ei voinut 

osallistua esimerkiksi perhesuhteita käsitteleviin kahvipöytäkeskusteluihin. 

Salaaminen saattoi tuntua suoranaiselta valehtelulta ja olevan selkeä este 

syvempien sosiaalisten suhteiden luomiselle. Moni vastaaja oli hyvin motivoitunut 

uudistamaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöistä käytävää keskustelua ja 

käytänteitä, jotka ylläpitivät heteronormatiivisuutta. Kollegat eivät välttämättä 

nähneet tätä tärkeysjärjestyksessä kovin merkittävänä asiana ja se helposti 

haudattiin tärkeämmäksi koettujen asioiden alle. Parhaimmillaan ei-

heteroseksuaaliset opettajat kokivat saavansa irti vain sympaattista nyökyttelyä. 

Kollegoiden kepeä suhtautuminen aihepiiriin, aiheutti osalle turhautumista tai 

ikäviä tunteita. Kaikki haastattelemani ei-heteroseksuaaliset opettajat kokivat 

oman seksuaali-identiteettinsä vaikuttavan jollain tasolla myönteisesti heidän 

opettajaidentiteettiinsä. Tärkeäksi he kokivat suvaitsevaisen ja erilaisuutta 

ymmärtävän arvopohjan välittämisen. Vastaajat halusivat myös edistää avointa 

ja rohkeaa keskustelua ja olla osaltaan vaikuttamassa siihen, että syrjiviä 

asenteita ei kouluissa välitettäisi eteenpäin. Ihanteena oli myös toimiminen jonain 

päivänä toisenlaisena esimerkkinä oppilaille. Oman taustan koettiin antavan 

opettajan työhön sensitiivisyyttä, kun kohdataan erilaisia oppilaita. Työelämään 

suuntautumisessa tuo kokemus vaihteli. Osalle se oli ollut sysäys kohti opettajan 

uraa, yhdelle syy miksi oli suuntautunut juuri vähemmistöjen opettajaksi. 
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6. Johtopäätökset ja pohdinta 
 

 

 

 

 

Tutkielman tekeminen syvensi omaa käsitystäni koko seksuaalisuuden ja 

sukupuolen moninaisuudesta. Lähdeaineistoon tutustumalla ja haastatteluita 

kuuntelemalla, törmäsin useisiin arkipäivän ongelmiin ja haasteisiin, joita ei-

heteroseksuaaliset opettajat kohtaavat työssään päivittäin. Vaikka 

yhteiskunnassamme on hiljalleen tapahtunut pientä vapautumista aihepiiriin 

liittyen, heteronormatiivisuus elää koulussamme edelleen sitkeänä. Salaamisen 

kulttuuri pitää opettajat tiukasti kaapeissa, mutta valoa tunnelin päässä tuo fiksu 

ja aiempaa suvaitsevaisempi nuorten joukko, jotka ovat jo lapsuudessaan 

tottuneet kohtaamaan tai ainakin tiedostamaan moninaisuutta. Tutkielman 

työstäminen on vaikuttanut huomattavasti omaan suhtautumiseen vähemmistöjä 

kohtaan ja herättänyt minut tutkimaan omia heteronormatiivisuutta tukevia 

arkipäivän käytäntöjä. Ennen kaikkea olen saanut tutkimustyöstä vahvuutta ja 

varmuutta olla työssäni sellainen kuin olen, ja toivon voivani välittää samaa 

ajatusmaailmaa omille oppilailleni. 

Henkilökohtainen hyöty tutkielmasta ja sen tekemisestä on siis merkittävä. 

Toivon tutkielman olevan hyödyllinen myös muille aihepiiristä kiinnostuneille. 

Erityisesti toivon tutkielmastani olevan hyötyä niille opettajille, jotka haluavat 

lisätä omaa tietämystään aihepiiristä. Toisekseen toivon tutkielman olevan 

innoittaja muille opiskelijoille, joilla olisi kiinnostusta syventyä aihepiirin 

tutkimiseen. Seksuaalisuuden- ja sukupuolen moninaisuuden tutkiminen on 

suomalaisessa yhteiskunnassa edelleen varsin vähäistä. Tämän liittäminen 

koulumaailmaan ja sen vaikutusten tutkiminen on lähes marginaalista. Aihepiiri 

avaa monia mahdollisuuksia näkökulmia tutkijalle. Kiinnostavaa olisi rajata 

suurempaa tutkimusjoukkoa siten, että tutkimuksessa keskityttäisiin ainoastaan 

avoimesti ei-heteroseksuaalisten opettajien kokemuksiin tai kokonaan kaapissa 

olevien opettajien työkokemuksiin. Mielenkiintoisen tutkimusaiheen saisi 
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selvittämällä laajemmin ei-heteroseksuaalisten opettajien työhyvinvointia tai 

tutkimalla avoimuuden ja työpaikan työilmapiirin keskinäistä vaikutusta. 
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Liite 1. 

 

Haastattelussa käytetyt alkuperäiset kysymykset teemoitellusti: 
Millaisia kokemuksia sinulla on kiusaamisesta tai syrjinnästä työyhteisössäsi, joka liittyy 
sinun seksuaaliseen suuntautumiseesi? 
Miten homottelu koulussa tai nuorten keskuudessa ilmenee, miten koet ja puutut 
siihen?   
 
Vastaajan taustatiedot  
Ikä? 
Koulutus- ja työtausta? 
Millaisessa kaupungissa asut? 
Millaisessa koulussa työskentelet? 
Miten kauan olet työskennellyt nykyisessä työpaikassasi? 
Miten määrittelet oman seksuaalisen suuntautumisesi? 
 
Opettajan kokemus kouluinstituution heteronormatiivisuudesta 
Miten heteronormatiivinen ympäristö koulu on?  
Miten konservatiivisena, perinteisiä arvoja siirtävänä instituutiona, koulu nähdään?  
Oppikirjat ovat hyvin heteronormatiivisia, miten se vaikuttaa mielikuviin tai opetukseen?  
Miten paljon seksuaalisuuden kirjosta tiedetään esim. kollegoiden keskuudessa? 
Mikä on koulun rooli seksuaalikasvattajana?  
Miten paljon opettajille annetaan lisäinfoa ja miten he ottavat sen vastaan? 
Miten opettajien valmiuksia kohtaamiseen voisi parantaa? 
 
Opettajan kokemus ei-heteronormatiivisesta avoimuuden kulttuurista  
Miten avoin olet asian suhteen työyhteisössäsi? 
Miten tai missä vaiheessa/tilanteessa seksuaalisen suuntautumisen voi tuoda ilmi? 
(oppilaille, kollegoille tai vanhemmille) 
Miten koet tulleesi kohdelluksi omassa työyhteisössäsi asian kanssa? 
 
Miten, positiivisesti tai negatiivisesti, kollegat, oppilaat tai vanhemmat ovat suhtautuneet 
kuultuaan seksuaalisesta suuntatumisestasi? 
Miten opettajan ikä vaikuttaa suhtautumiseen? Nuori vs. vanhempi opettaja? 
Miksi on hyvä tuoda esiin omaa suuntautumistaan? 
Millä tavoin on mahdollista vaikuttaa yleiseen, avoimempaan suhtautumiseen?  
Miten tuot opehuoneen keskusteluun esiin perhe-elämäsi, jos et ole avoimesti tuonut 
suuntautumistasi julki? 
 
 
Opettajan kokemus työyhteisön syrjinnästä 
 
Millaisia kokemuksia sinulla on kiusaamisesta tai syrjinnästä työyhteisössäis, joka liittyy 
sinun seksuaaliseen suuntautumiseesi? 
Miten homottelu koulussa tai nuorten keskuudessa ilmenee, miten koet ja puutut siihen?  
 

Opettajan kokemus omasta seksuaali-identiteetistään 
Miten määrittelet oman seksuaalisen suuntautumisesi? 
Miten kokemus asian salaamisesta vaikuttaa omaan työhyvinvointiin ja jaksamiseen 
yleisesti tai sosiaalisiin suhteisiin? 
Mitä vahvuuksia tai voimavaroja seksuaalinen suuntautuminen on antanut sinulle 
työssäsi 
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