
Ohjeistus opettajalle



Tasa-arvojulkaisuja 2014: 4
ISSN-L 1236-9977

ISSN 1797-9862 (verkkojulkaisu) 
ISBN 978-952-00-3664-5 (PDF)
URN: ISBN 978-952-00-3664-5 



Layout: Kuubi Visual Productions Oy
Kuvat: Jarkko Virtanen



4

Ei meidän koulussa. Oikeesti.

Opettajan materiaali

Ei meidän koulussa on tasa-arvovaltuutetun kampanja ja oppituntimateriaali oppilaitok-
sissa tapahtuvaa seksuaalista häirintää vastaan. 

Tämä ohjeistus auttaa sinua opettajana viemään läpi seksuaalista häirintää käsittelevän 
oppitunnin. Hienoa että tartut aiheeseen! Uskomme, että se on tärkeä ja ajankohtainen 
suurelle joukolle oppilaistasi. 

Oppitunti koostuu kolmesta osasta:

 • Lyhyt elokuva häirinnästä (2 min.)
 • Nuorten kanssa käytävä keskustelu valmista Prezi-esityspohjaa hyödyn  
  täen
 • Häirinnän kokemuksia koskevan kyselyn täyttäminen

Elokuva, prezi-esitys ja kyselyrunko ovat tämän materiaalin liitteenä. Voit ladata ne myös 
osoitteesta www.eimeidankoulussa.fi

Tästä materiaalista löydät: 

1. Taustatietoa nuorista ja seksuaalisesta häirinnästä 
2. Ohjeen ja keskustelukysymyksiä Prezi-esityksen hyödyntämiseen tunnilla 

Katsokaa video yhdessä oppilaiden kanssa. Avatkaa sen jälkeen Prezi-presentaatiotyö-
kalu ja aloittakaa keskustelu siinä esitettyjen kysymysten pohjalta. 

Kun oppituntia on jäljellä 15 minuuttia, siirtykää Prezi-esityksen kohtaan 17 (otsikolla: 
Jos näet häirintää tai ahdistelua koulussa) ja käsitelkää jäljellä olevat kohdat 17–20. Tä-
män jälkeen jokainen nuori täyttää häirintää koskevan kyselyn. Kysely täytetään nimettö-
mästi.

Oppitunnin tavoitteena on, että nuoret pääsevät itse sanoittamaan häirintää. Nuorten 
kokemukset häirinnästä ovat yleisiä ja heillä on usein tarkkanäköisiä havaintoja syrjivästä 
kohtelusta myös koulussa.
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Oppimateriaalin tavoitteet:

 • Nuoret oppivat tunnistamaan seksuaalisen häirinnän ja ymmärtävät häi  
  rintään puuttumisen tärkeyden. He osaavat hakea apua ja voivat luottaa     
saavansa apua.
 • Häirintään liittyvien asenteiden ja uskomusten ja myyttien purku
 • Omien rajojen puolustaminen
 • Toisten rajojen kunnioittaminen
 • Yksilölle mahdollisuuksia tulla hyväksytyksi omana itsenään aiempaa    
  laajemmin.
 • Kouluyhteisön sitoutuminen häirinnän vastaiseen toimintaan.

Keskustelun on tärkeä pysyä koko ajan toisia kunnioittavana ja kaikkien tulee kokea 
voivansa turvallisesti osallistua keskusteluun. Seksuaalista häirintää on tarkoitus käsi-
tellä videon esimerkin pohjalta yleisellä tasolla. Jos nuorella on tarve käsitellä koke-
maansa häirintää yksityiskohtaisemmin, ei sen tulisi tapahtua luokan kuullen. Tällöin on 
hyvä ehdottaa, että jatkatte hänen kanssaan keskustelua tunnin jälkeen. On myös hyvä 
varautua palaamaan häirinnän käsittelyyn esimerkiksi seuraavan viikon tunnilla, jos aihe 
yleisellä tasolla jää puhututtamaan nuoria.
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OSA 1: TAUSTAA NUORISTA JA
SEKSUAALISESTA HÄIRINNÄSTÄ

Nuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä

Tyttöjen, poikien ja transnuorten kokema seksuaalinen häirintä on yleistä, myös kou-
lussa. Siihen kuitenkin puututaan harvoin. Häirinnästä syyllistetään helposti uhria, teot 
muuttuvat näkymättömiksi tai ne nimetään muuksi kuin häirinnäksi. Ympäristön reagointi 
on keskeisessä roolissa häirintään puuttumiseksi.

Jokaisella nuorella on oikeus turvalliseen kouluun, jossa ei tarvitse sietää seksuaalista 
häirintää.

Mitä seksuaalinen häirintä on? 

Seksuaalinen häirintä on ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan toisen koskemattomuutta.

Seksuaalisella häirinnällä luodaan usein uhkaava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri.

Seksuaalisella häirinnällä on yhtymäkohtia kiusaamiseen, mutta häirinnän ei tarvitse olla 
ilkeämielistä. Vakavimmillaan häirintä voi muuttua seksuaaliseksi väkivallaksi ja rikoksek-
si.

Seksuaalinen häirintä voi olla esim.
 • vihjailevia eleitä tai ilmeitä, 
 • härskejä puheita, nimittelyä, kaksimielisiä vitsejä, 
 • vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymyk 
   set, 
 • pornoaineiston esille asettaminen, seksuaalisesti värittyneet kirjeet, puhelinsoi 
   tot tai sähköpostit, 
 • fyysinen koskettelu, seksuaalisväritteiset ehdotukset tai vaatimukset, 
 • siihen voi liittyä myös seksuaalista väkivaltaa, esimerkiksi raiskaus tai sen yritys. 

Seksuaalinen ja sukupuolinen häirintä on tasa-arvolain 7 §:ssä kiellettyä syrjintää suku-
puolen perusteella. Syrjinnänkielto koskee myös perusopetusta antavia oppilaitoksia.
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OSA 2: NÄIN KÄYTÄT PREZI-ESITYSTÄ
OPPITUNNILLA

Olemme koonneet Prezi-esitykseen valmiiksi kuvia ja keskustelukysymyksiä elokuvan 
tilanteista. Esityksen tarkoituksena on auttaa viemään aiheeseen liittyvää keskustelua 
eteenpäin oppitunnilla. 

Tästä materiaalista löydät vinkkejä keskustelun kuljettamiseen sekä syventäviä lisäky-
symyksiä, joita voit hyödyntää tunnillasi, jos niihin on aikaa. Lisäkysymykset on merkitty 
kursiivilla.

#1 Mitä elokuvassa tapahtui?

Käyttäkää keskustelun aloitukseen aikaa, jotta nuoret pääsevät sanottamaan näke-
määnsä: mitä elokuvassa nähtiin, millaisia ajatuksia nähty herättää. Nuoret kiinnittävät 
todennäköisesti elokuvassa huomiota eri asioihin. Tarkoitus on keskustella myös tilan-
teesta laajemmin, ei pelkästään siitä, mitä päähenkilö Ainolle tapahtui. 

 • Video on yksi esimerkki koulussa tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä. 
 • Nuorten olisi hyvä havaita videosta toisen kuvaaminen salaa ja kuvan luvaton  
   jakaminen, halventava nimittely, lääppiminen ja vartaloa koskeva asiaton huo  
     mauttelu. Myös kiusaaminen ja ryhmän ulkopuolelle sulkeminen voivat olla osa  
   häirintää.
 • Häirintä on ei-toivottua käytöstä, jolla loukataan toisen itsemääräämisoikeutta.
 • Sillä yleensä luodaan nöyryyttävä, ahdistava tai vihamielinen ilmapiiri.

Lisäkysymys: Mitä ennen tätä tilannetta on tapahtunut? Onko jotain tällaista tapahtunut 
ehkä jo aiemmin?
 • Häirinnälle on tyypillistä toistuvuus, jolloin ahdistelun ilmapiiri on läsnä koko   
   ajan häirintää kokevan arjessa
  • Häirintä on usein pienempiä yksittäisiä tekoja, joiden vakavuus paljastuu  
    vasta, kun niitä tarkastellaan toisiinsa liittyvänä tapahtumien sarjana.
 • Seksuaalinen häirintä koulussa saattaa alkaa jo alaluokilla 
 • Esimerkiksi kouriminen ja lääppiminen sekä seksuaalisuuteen/sukupuoleen   
   liittyvä loukkaava nimittely
 • Häirintä voi kuitenkin olla vain yksittäinen teko, eikä toistuvuutta vaadita, tekijä  
   voi olla myös tuntematon tai syyllistyä häirintään ensimmäistä kertaa
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#2 ”Mitä tein?”
  ”Mitä ajattelin?”
   ”Miltä minusta tuntui?”

Tässä kohdassa käydään läpi tapahtunutta eri hahmojen näkökulmasta: mitä elokuvan 
hahmo teki, ajatteli ja miltä hänestä mahtoi tuntua. 

 • Seksuaaliseen häirintään liittyy usein toisen nolaamista ja loukkaamista.
 • Häirintä on vallan väärinkäytön väline: 
 • Se aiheuttaa epätasa-arvoisia hierarkioita kouluun, 
 • Nolatun ja loukatun elintila vähenee, hän kokee häpeää, 
 • Julkisessa tilassa häirintä vaikuttaa myös muiden asemaan ja mahdollisuuteen  
   kokea vapautta toimia tilassa
 • Häirinnällä voidaan pyrkiä anastamaan myös virallinen hierarkkinen asema esi 
   merkiksi opettajaan kohdistuvassa häirinnässä.
 • Häirinnän määrittelyssä ei ole keskeistä ahdistelijan tarkoitus. Häirintään voi   
   syyllistyä vaikka ei tarkoittaisi pahaa.
 • Esimerkiksi ihastuminen ei oikeuta häirintää. Kyseessä voi olla ei-toivottu huo  
   mio, joka ei kunnioita toisen rajoja.

On tärkeää korostaa, että häirinnästä on aina vastuussa tekijä itse eikä häirintä ole kos-
kaan häirinnän kohteen syytä.
 • Häirinnästä keskusteltaessa huomio siirtyy usein häirinnän kohteeseen: tätä   
   syytetään provosoinnista, vääränlaisesta pukeutumisesta, kiltteydestä, puolus  
   tautumattomuudesta tai siitä, että hän piti puoliaan.
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#3 Mitä olisin voinut tehdä toisin?

On tärkeää keskustella ympäristön reagoinnin merkityksestä häirintään puuttumisessa. 
Puuttumattomuus on vahva kannanotto ja se mahdollistaa häirinnän jatkumisen ja yleis-
tymisen.

Elokuvassa häirinnän näkijät ovat passiivisia:
 • Muut nuoret katsovat tilannetta, mutta eivät puutu
 • Osa lähtee pois tilanteesta, vaikka paheksuu häirintää
 • Ainon kaveri pysyy pitkään passiivisena, mutta lopulta hakee opettajan
 • Opettaja näkee Ainon epätoivoisen puolustautumisyrityksen ja suuntaa lopulta  
   huomionsa häneen. Häirintään syyllistynyt poika pääsee livahtamaan paikalta.  
   Opettaja vähättelee pojan toimintaa, eikä anna Ainolle kunnollista mahdollisuut 
   ta kertoa mitä tapahtui.

Yleisiä reagointitapoja, joilla häirintään jätetään puuttumatta:

 • Nimeäminen joksikin muuksi, josta ei jää tilaa loukkaantua
 • ”Sehän oli vaan vitsi, Etkö sä nyt huumoria ymmärrä…”
 • Neutralisointi: pojat ovat poikia, rakkaudesta se hevonenkin potkii, 
     hormonit hyrrää…
 • Häirinnän ei-toivotun luonteen häivyttäminen: selitetään ihastumi 
   sella, mielenkiinnon osoittamisella, tasavertaisena nahisteluna
 • Huomio kiinnitetään häirinnän kohteeseen: tämä provosoi, pukeu 
   tuu väärin, on huumorintajuton, herkkänahkainen, tai hänen tulisi olla  
   kypsä osapuoli ja vastuul linen häiritsijänkin puolesta.
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Miksi häirinnän kohde ei kerro asiasta? 

Seksuaalinen häirintä on usein hämmentävä kokemus, eikä nuori välttämättä 
osaa tai uskaltaa kertoa kokemastaan. Syitä on monia. 

 • Pelko oman tilanteen pahentumisesta, kostosta
 • Syyttää itseään tapahtuneesta
 • Pelko leimautumisesta kantelijaksi, uhriksi
 • Epäilee kokemustaan
 • Voimattomuus; kokemus, että mikään oma toiminta ei riitä lopetta 
   maan häirintää
 • Ohittaminen; usko, että häirintä loppuu, jos sen jättää huomioimatta
 • Pyrkimys lopettaa häirintä muuttamalla omaa käytöstä tai pukeutu 
   mista
 • Häiritsijä uhkailee tai hyvittelee
 • Kokee että kertominen ei johda mihinkään
 • Kokee, että puuttuminen vaatisi ulostuloa esim. seksuaalisen suun 
   tautumisen paljastamista

Lisäkysymys: Miten tarina olisi muuttunut, jos joku olisi toiminut toisin?
 • Häirinnän loppumiseksi ympäristön reagointi on keskeisessä roolissa. Jos ku  
   kaan ei puutu, häirintä voi jatkua.
 • Häirintään puuttuminen mahdollistaa avun saamisen, tekijän joutumisen vas  
   tuuseen teoistaan ja turvallisen ilmapiirin kasvun koulussa.
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#4 Olisiko sama tilanne
voinut tapahtua pojalle?

Myös pojat kokevat häirintää.
 • Yläkoulun tytöistä 61 % ja pojista 46 % on kokenut seksuaalista häirintää joskus  
   tai toistuvasti (häiritsevä seksuaalinen ehdottelu tai ahdistelu, seksuaalisuutta  
   loukkaava nimittely) (THL, kouluterveyskysely 2013)

Sukupuolella on usein keskeinen merkitys sille, kokeeko kohde huomion/teon häirintä-
nä vai ei.
 • Homo-, Lesbo-, Bi- ja Transnuorten kokema häirintä ja kiusaaminen on muita  
   nuoria yleisempää (Alanko 2013)
  • Koulu on paikka, jossa HLBT-nuoret kohtaavat eniten sukupuoleen tai   
    seksuaaliseen suuntautumiseen liittyvää häirintää.

 • Poikien saatetaan ajatella pitävän kaikesta seksuaalisväritteisestä huomiosta,   
            jota he [tytöiltä] saavat. Tällöin ympäristö ei anna pojalle mahdollisuutta    
 loukkaantua häirinnästä. Poikien ja miesten saatetaan stereotyyppisesti ajatella  
 olevan aina kykeneviä puolustamaan itseään ahdistelua tai väkivaltaa kohtaan.

 • Pelko homoksi leimautumisesta voi rajoittaa poikien käyttäytymistä merkittä  
   västi. Esimerkiksi poikien välinen kosketus voi tuntua täydeltä mahdottomuudel 
   ta, koska se on ”niin homoa”.

Häirinnän kohde ja tekijä voi olla kuka vain, mutta ilmiö on sukupuolittunut
 • Varsinkin fyysinen häirintä kohdistuu usein tyttöihin ja nuoriin naisiin.  (Aaltonen  
   2006)
  • Tytöt kokevat myös esimerkiksi vartalon muotojen arviointia, kähmintää,  
    seksuaalimoraalin kyseenalaistamista.
 • Yleisimmin häirinnän tekijä on eri sukupuolta kuin kohde. (Tasa-arvobarometri  
   2008)
 • Häirinnällä vahvistetaan kapeaa käsitystä siitä, millainen sukupuolen tai seksu 
   aalisuuden ilmaisu on sallittua
  • Esimerkiksi homottelu pojilla, huorittelu tytöillä, sukupuoli- ja seksuaali 
    vähemmistöjen leimaaminen friikiksi.
  • Tällöin esimerkiksi sukupuolelleen ei-tyypillisten oppituntivalintojen   
    tekeminen voi olla vaikeaa.
 • Sukupuolistereotypioista ammentava kommentointi voi pitää yllä häirinnän   
     mahdollistavaa ilmapiiriä. Esim. Älä Mikko ole tuollainen neiti! Noora kesti sen  
   kuin mies!
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#5 Miksi kuva piti jakaa?

Elokuvassa kuvan ottanut poika esittelee salaa otettua kuvaa muille ja laittaa sen lopuk-
si nettiin. Miksi tekijä haluaa, että muut näkevät häirinnän?
 • Nuorten välisessä häirinnässä teko on usein tarkoitettu muiden nähtäväksi:   
           muille osoitetaan omaa asemaa, esitetään ”tosimieheyttä”, kokeneisuutta, haetaan   
 muiden hyväksyntää tai arvostusta.
 • Häirintä esitetään usein vitsinä, jolloin siitä ei jää tilaa loukkaantua.
 • Nöyryyttävän, ahdistavan tai uhkaavan ilmapiirin luominen nolaa, mitätöi ja vä  
   hentää häirinnän kohteen liikkumavaraa: Häirintä on vahva vallan väärinkäytön  
   väline.

Moni nuori kokee seksuaalista häirintää Facebookissa ja muualla netissä.
 • Häirintään netissä syyllistyy usein toinen nuori. 
 • Netissä tapahtuvalla ja koulussa tapahtuvalla häirinnällä on yhteys.
 • Häirintä voi olla ilkeitä tai ahdistelevia kommentteja ja salaa otettuja kuvia.
 • Verkkoon laitettuja kuvia ja kirjoituksia ei saa koskaan pois, joten ne seuraavat  
   sekä kohdetta että tekijää loppuelämän.
  • Netissä leviävä “todistusaineisto” voi tehdä häirinnästä vielä kipeämmän  
    kokemuksen
  • Nettihäirinnästä jää aina jälki, joka voidaan yhdistää tekijään vuosienkin  
    päästä

   Lisätietoa harkitsevaan verkkojulkaisemisesta mediataitoviikon   
   sivuilla: 
     ”Otin kuvan kaverista ja haluun laittaa sen nettiin. Mitäs nyt?”
      http://www.mediataitokoulu.fi/mediataitoviikko 

#6 Miten niin hintti?

Elokuvassa yksi pojista kieltäytyy kuvasta, vastaukseksi kuvan ottanut poika homottelee 
tätä (”Vitun hintti”). 
 • Keskustellaan siitä, miksi toista nimitellään, mihin nimittelijä tällä pyrkii. 
 • Halventava nimittely, esim. homottelu tai huorittelu on myös häirintää
 • Videossa poika ei halua olla mukana kiusaamisessa, joten häiritsijä pyrkii nolaa 
   maan tämän.
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#7 Mikset tee mitään?

Seksuaalinen häirintä on usein hämmentävä kokemus myös häirintää näkevälle sivulli-
selle. Käsittelemällä ilmiötä se voidaan tunnistaa paremmin ja asian pohtiminen etukä-
teen voi laskea kynnystä puuttua häirintään tulevaisuudessa.

Miksi muut eivät puutu häirintään? 
 • pelko joutumisesta itse häirinnän kohteeksi
 • eivät ymmärrä tilanteen vakavuutta
 • eivät tiedä mitä voisivat tehdä

Lisäkysymys: Miten paljon uskaltamista vaatii puuttua tällaiseen tilanteeseen?

#8 Älä ahdistele!
 Mieti ennen kuin toimit!
  Häirinnästä on vastuussa aina
   tekijä itse!

Koulussa tapahtuva häirintä on usein alituisesti läsnä häiritsijän ja häirinnän kohteen 
arjessa. Tällöin häirinnän kohde joutuu keskittymään itsensä turvaamiseen oppimisen 
sijaan.

Lisäkysymys: Jos häirinnän annetaan jatkua koulussa, mitä arvelet, että siitä seuraa?
• Ainolle?
• Häirintää tekevälle pojalle?
• Nimitellylle pojalle?
• Ainon kaverille?
• Koululle?
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Häirinnän tekijä
 • kurinpidolliset toimenpiteet, jälki-istunto, erottaminen
 • kyseessä voi olla rikos
  • Poliisi voi tutkia häirintää esim. kunnianloukkauksena, pahoin 
    pitelynä, häirinnässä voi olla yhtymäkohtia myös seksuaali 
    seen väkivaltaan
 • häpeä ja syyllisyys teon tultua ilmi
 • ystävistä eristäminen/eristäytyminen

Häirinnän kohde (Aino)
 • pelko, nöyryytys, ahdistus, neuvottomuus
 • epäluottamus muihin, 
 • käyttäytymisen tai pukeutumisen muutos
 • fyysiset oireet (esim. päänsärky, vatsakipu),
 • keskittymisvaikeudet, 
 • vaikeudet käydä koulua (poissaolot, välttely, valitsee kursseja, joissa  
 häiritsijä ei ole), opintojen keskeytys,
 • sosiaalisia ongelmia, joukosta vetäytymistä, hermostuneisuutta, 
 • viha, masennus, unettomuus, 
 • alkoholin/päihteiden käyttö 

Koulu
 • pelon ilmapiiri
 • ongelmat oppilaiden suojaamisessa häirinnältä ja
   kostotoimenpiteiltä
 • toiset oppilaat jakautuvat puolesta ja vastaan
 • poissaolot, opintojen keskeytys
 • Häirintä ei lopu itsestään. Jos häiritsevän käytöksen annetaan jatkua,  
   sitä aletaan pitää ”normaalina” käyttäytymisenä.
 • Muiden syyllisyys ja paha olo siitä, että eivät auttaneet tai puuttu 
   neet (”Miksi kukaan ei tehnyt mitään?”)
 • Häirintä ”varoittavana esimerkkinä” muille: ”Sinä saatat olla
   seuraava.” 
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Lisäkysymys: Onko teidän koulussanne paikkoja, joilla on vaarallisen tilan maine tai jossa 
tiedetään tapahtuvan häirintää?
 • Tapahtuneesta häirinnästä ja ahdistelusta lähtee liikkeelle usein huhuja. Kou  
   luun voi syntyä ”pelon maantieteen” paikkoja, joita aletaan välttää tai pelätä.
 • Seksuaalista häirintää voi tapahtua koulussa missä vain. Esimerkkejä häirinnän  
   paikoista: oppitunneilla ja luokassa, välitunneilla, portaissa, siirtymisen tilanteis 
   sa tunneille/tunneilta, ruokailujonoissa koulussa, uimahalli, jumppatunnit, luok 
   karetket, koulutaksi.

Jos häirintä muuttuu normaaliksi käytökseksi tietyssä tilassa:
 • häirintä yleistyy
 • häirintää ei puututa
 • nähdään, että uhri antoi häirinnälle luvan mennessään tilaan, jossa  
 häirintä on yleistä
 • uhri voi vain väistää häiritsijää ja muuttaa omaa käyttäytymistään

#9 Seksuaalinen häirintä = ei-toivottu
käytös + loukataan toisten rajoja

Tyhjentävää luetteloa häirinnästä on mahdoton antaa. Häirinnän kokemukseen vaikutta-
vat tilanne jossa häirintä tapahtuu, tekijän ja kohteen välinen suhde ja vuorovaikutus, häi-
rinnän kohteen aiemmat kokemukset. On kuitenkin yksiselitteistä, että sellainen toiminta 
on häirintää, jota jatketaan vaikka häirinnän kohde on pyytänyt lopettamaan.



16

#10 Häirintää on kaikki sellainen toiminta,
jota jatketaan vaikka toinen

pyytää lopettamaan

Jokaisella on oikeus omiin fyysisiin ja henkisiin rajoihin. Muilla on velvollisuus kunnioittaa 
toisen asettamia rajoja. 

Jos toiminnan loukkaavuus on päivänselvää, on ahdistelijan ymmärrettävä, että huomio 
on ei-toivottua, vaikka häirinnän kohde ei uskaltaisi sanoa mitään. 

Tässä kohtaa siirrytään toisenlaisiin keskustelukysymyksiin, jotka eivät liity 
niin tiiviisti elokuvan juoneen, vaan avaavat seksuaalista häirintää ilmiönä 

kokemusten ja tunteiden kautta. Kun tuntia on jäljellä 15 minuuttia, siirtykää 
kohtiin 17–20.
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#11 Millaiset eleet voivat olla loukkaavia?
Millaiset katseet voivat olla

seksuaalista häirintää?
Miten omia rajoja voi puolustaa

väkivallattomasti?

Häirintä koostuu usein pienistä yksittäisistä teoista, joista voi olla vaikea jäädä kiinni.

Millaiset katseet voivat olla seksuaalista häirintää?
 • Esimerkiksi mittailu päästä varpaisiin, herkeämätön rintojen tuijottaminen, ”mer 
   kitsevät katseet” 

Millaiset puheet voivat loukata?
 • Esimerkiksi juorut, maineen likaaminen, halventava nimittely, haukkuminen,   
   ulkonäön arvostelu.

Miten omia rajoja voi puolustaa väkivallattomasti?
 • Omia rajoja voi puolustaa monin eri tavoin
 • Usein turvallisinta on poistuminen paikalta
 • Pohtikaa miten sanoa EI vakuuttavasti? 
 • Millainen kehonkieli on vakuuttavaa?
 • Tärkeää: Toisella on velvollisuus kunnioittaa toisen EI:tä riippumatta siitä kuinka  
   vakuuttava toinen on.

Lisätehtävä: Tehkää lista sanoista, jotka voivat olla seksuaalista häirintää

Lisätehtävä: Millaista miehen roolia homottelu vahvistaa? Entä huorittelu tytöillä?
Mitä homo tarkoittaa? Mitä huora tarkoittaa?

Lisätehtävä: Mitä nimittelemällä hiireksi, lepakoksi tai transuksi halutaan osoittaa? Miten 
se liittyy sukupuoleen tai seksuaalisuuteen?
 • Nimittelyyn käytettävät sanat ovat arvolatautuneita
 • Nimittely liittyy yleensä suoraan tai epäsuorasti sukupuoleen ja
 seksuaalisuuteen.
 • Nimittely julkisessa tilassa vaikuttaa myös muihin kuin nimittelijään ja
 nimiteltävään.
 • Nimittelyllä rajataan sallittua miehenä ja naisena olemisen tapaa, tästä poikkea 
   misesta rangaistaan häirinnällä, ahdistelulla ja kiusaamisella.
 • Se, että nuoret saattavat homottella ja huoritella toisiaan puolihuolimattomasti  
   kavereiden kesken, ei muuta tilannetta
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#12 Mistä huomaa, että käytös loukkaa?
Miten voi huomata, että toinen
tuntee olonsa epämukavaksi?

Mistä tietää, saako toista koskettaa?

#13 Mistä ikävän kosketuksen tunnistaa?
Entä hyvän kosketuksen?

Miltä ikävä kosketus tuntuu
sen kohteesta?

Esimerkkejä ikävästä kosketuksesta
 • hämmentää, pelottaa, vihastuttaa
 • pakottaa, uhkaavaa, painostavaa, suostuttelevaa
 • ei kunnioita toisen tahtoa, ei lopu pyydettäessä
 • satuttaa fyysisesti tai henkisesti
 • tekee mieli lähteä pois

Esimerkkejä hyvästä kosketuksesta
 • turvallinen, miellyttää
 • loppuu kun haluan
 • kunnioittaa omia rajojani, voin kieltäytyä siitä
 • molemminpuolisuus

Lisätehtävä: Keksikää kolme esimerkkiä hyvästä kosketuksesta ja ikävästä
kosketuksesta. 

#14 Miltä tuntuu joutua uhkaavan,
nöyryyttävän tai ahdistavan

ilmapiirin kohteeksi?
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#15 Onko väliä,
 - missä häirintä tapahtuu?
 - millon se tapahtuu?
 - kuka sen tekijä on?

Miten häirinnän kokemukseen vaikuttaa se, kuka tekijä on?
 • Jokaisen henkilökohtaiset rajat vaihtelevat tilanteen ja henkilön mukaan: kuinka  
   lähelle toinen saa tulla, ennen kuin se muuttuu epämiellyttäväksi.
 • Toisaalta tutun henkilön tekemää häirintää voi olla vaikeampi tunnistaa, kuin   
   ventovieraan tekemää häirintää. Siitä voi olla vaikeampi myös kertoa.

Voiko poika- tai tyttöystävä syyllistyä häirintään?
 • Kyllä voi, seurustelu tai ihastuminen ei poista häirinnän mahdollisuutta.
 • Kaikenlainen huomio kumppaniltakaan ei ole aina toivottua
 • Kumppani ei lopeta vaikka huomaa teon epätoivotun luonteen
 • Paikka ja aika voivat olla vääriä, teko voi nolata, ahdistaa tai uhata

Voiko opettaja syyllistyä häirintään?
 • Kyllä, opettajien harjoittamalle häirinnälle näyttää olevan tyypillistä toisten ai-  
   kuisten poissaolo häirinnän tilanteessa, esim. epäasiallinen käytös oppitunnilla.
 • Opettaja voi myös itse joutua häirinnän kohteeksi

Kenen kokemus tapahtuneesta on keskeinen, kun mietitään tapahtuiko häirintää?
Tekijän/Kohteen/Kaverien/Opettajan?
 • Häirinnän kohteen kokemus on keskeinen
 • Häirintä ei vaadi tekijän ilkeyttä tai tahallisuutta. Kyse voi olla häirinnästä vaikka  
   tekijä ei olisi tarkoittanut loukata.
 • Siksi on tärkeää, että jokainen oppii kunnioittamaan toisen rajoja 
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#16 Flirttiä vai häirintää

 • Huomio on toivottua
 • Huomion kohde ei voi poistua tilanteesta
 • Huomio tai fyysinen kontakti miellyttää molempia
 • Huomio on ei-toivottua
 • Huomio on yksipuolista
 • Huomion kohde ei voi kieltäytyä ja saada tilannetta loppumaan
 • Huomio on molemminpuolista
 • Huomion kohde voi poistua tilanteesta
 • Huomio tai fyysinen kontakti loukkaa, uhkaa tai hämmentää

Flirttiä vai häirintää -testi auttaa hahmottamaan milloin kyseessä voisi olla häirintä. Yksin-
kertaistetussa mallissa vastataan viittaako esitetty flirttiin vai häirintään.

 • Huomio on toivottua: Flirttiä 
 • Huomion kohde ei voi poistua tilanteesta: Häirintää
 • Huomio tai fyysinen kontakti miellyttää molempia? Flirttiä 
 • Huomio on ei-toivottua: Häirintää
 • Huomio on yksipuolista: Häirintää
 • Huomion kohde ei voi kieltäytyä ja saada tilanteen loppumaan? Häirintää
 • Huomio on molemminpuolista? Flirttiä
 • Huomion kohde voi poistua tilanteesta? Flirttiä 
 • Huomio tai fyysinen kontakti loukkaa, uhkaa tai hämmentää Häirintää

Kun tuntia on jäljellä 15 minuuttia, siirtykää kohtiin 17–20.
Käykää keskustelua ohjeista eri toimijoille ja miettikää voisiko ohjeita 

täydentää.
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#17 Jos näet häirintää tai ahdistelua
koulussa

Sano häiritsijälle, että hänen käyttäytymisensä on loukkaavaa ja että hänen on
lopetettava

Pidä ahdisteltavan puolta!
 • Tue ja usko häirintää kokenutta kaveria.
 • Älä vähättele tapahtunutta tai syytä ahdisteltua kaveria häirinnästä.

Ole valmis kertomaan aikuiselle, että häirintä saadaan loppumaan.

#18 Jos koet häirintää tai ahdistelua

Sinulla on aina oikeus poistua tilanteesta.
Et tarvitse poistumiseen kenenkään lupaa eikä sinun tarvitse sanoa mitään.

Jos mahdollista, käske häiritsijää lopettamaan. 

Kerro häirinnästä luotettavalle aikuiselle ja vaadi, että asialle tehdään jotain.

Muista, että häirintä ei ole koskaan häirinnän kohteen syytä!

#19 Älä ahdistele!
  Mieti ennen kuin toimit!
   Häirinnästä on vastuussa aina
    tekijä itse!
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#20 Ei meidän koulussa. Oikeesti.
Koululla on velvollisuus luoda

ilmapiiri, jossa häirintää ja
ahdistelua ei hyväksytä.

Koulun henkilökunnalla on
velvollisuus puuttua häirintään.

Seksuaalinen häirintä ei ole koskaan sen kohteeksi joutuneen syytä
Häirinnän kohteeksi joutunutta syytetään usein provosoinnista, mutta muista, ettet kos-
kaan syytä itseäsi, vaikka et pystyisikään puolustautumaan.

Seksuaalinen häirintä on usein hämmentävä kokemus, eikä nuorelta voi edellyttää, että 
hän osaa ja uskaltaa kertoa kokemastaan.

Kysely häirinnän kokemuksista

Täyttäkää tunnin lopuksi kysely, jossa nuoret vastaavat mahdollisiin häirinnän kokemuk-
siin koulussanne. Kyselyyn vastataan nimettömästi ja vastaukset palautetaan opettajalle.
Kysely tuottaa tärkeää tietoa häirinnän eri muotojen yleisyydestä koulussanne. Opettaja 
vetää yhteen kyselyn tulokset ja ne käsitellään myöhemmin yhdessä oppilaiden kanssa. 
HUOM! Ennen yhteenvetoa useamman luokan on hyvä vastata kyselyyn, jotta häirinnän 
kokemuksia ei voida yksilöidä tiettyyn oppilaaseen.
Kyselyn tulokset on hyvä esitellä koulun johdolle, jolloin päästään pohtimaan sitä, miten 
häirinnän vastaista ilmapiiriä voidaan vahvistaa juuri teidän koulussanne. Häirintää koske-
vaa kyselyä voidaan hyödyntää myös osana koulun toiminnallisen tasa-arvosuunnitel-
man laatimista. 



23

Lähteet:

Aaltonen, Jussi (2012) Turvataitoja nuorille — opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaali-
sen väkivallan ehkäisyyn, Helsinki:THL.

Aaltonen, Sanna (2006) Tytöt, pojat ja sukupuolinen häirintä. Helsinki: Helsinki University, 
Press, Nuorisotutkimusseura.

Alanko, Katarina (2013) Hur mår HBTIQ-unga i Finland? [pdf] Ungdomsforskningsnät-
verket/Ungdomsforskningss ällskapet, publikationer 143, nätpublikationer 68 & Seta, 
Seta-publikationer 21.

Korhonen, Päivi & Kuusi, Meri (2003) Sukupuolinen häirintä peruskoulussa; Muistoja ja
merkityksiä. Helsinki, tasa-arvoasiain neuvottelukunta, sosiaali- ja terveysministeriö.

Kouluterveyskysely www.thl.fi/kouluterveyskysely

Puhakainen, Rosa (2004) Friidu, tyttöjen ja naisten ihmisoikeudet. Helsinki:YK-liitto.

Reaching & teaching teens to stop violence (1996) Nebraska Domestic Violence Sexual 
Assault Coalition.

Tasa-arvobarometri 2008. Helsinki: sosiaali- ja terveysministeriö, Tilastokeskus.

Vilkka, Hanna (2011) Seksuaalinen häirintä. Jyväskylä: PS-kustannus.



YHTEYSTIEDOT

www.eimeidankoulussa.fi
www.eimeidankoulussa.fi/opettajalle

   /tasaarvovaltuutettu

Tasa-arvovaltuutetun toimisto
PL 33

00023 Valtioneuvosto
www.tasa-arvo.fi


