
 

 

 

 

 

 

CARPE DIEM! 

Lastentarhanopettajien näkemyksiä      

seksuaalikasvatuksesta päiväkodissa 

Sini Vainio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Opinnäytetyö 

Toukokuu 2013 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

Tampereen ammattikorkea-

koulu 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 

Sosiaalialan koulutusohjelma 

 

VAINIO, SINI: 

Carpe diem! 

Lastentarhanopettajien näkemyksiä seksuaalikasvatuksesta päiväkodissa 

 

Opinnäytetyö 49 sivua, joista liitteitä 2 sivua 

Toukokuu 2013 

Lasten seksuaalikasvatus on laaja-alainen osa-alue, joka helposti sivuutetaan lapsen 

kehityksen tukemisessa. Seksuaalisuus on kuitenkin osa jokaista meitä, ja hyvän seksu-

aaliterveyden ylläpitäminen on hyvinvoinnin ylläpitämistä. Seksuaalikasvatus kuuluu 

jokaiselle ikään, kehitysvaiheeseen ja elämäntilanteeseen sopivalla tavalla. Pohja seksu-

aalisuudelle luodaan jo lapsuudessa, ja siksi seksuaalikasvatus on merkittävä aihe sekä 

yhteiskunnallisesti että yksilön tasolla. 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoitus oli selvittää seksuaalikasvatuksen asemaa päiväkodissa. 

Haastattelemalla lastentarhanopettajia oli mahdollisuus tutkia, miten seksuaalikasvatus-

ta toteutetaan, minkälaisia tarpeita sillä on ja vastaako nykyinen seksuaalikasvatuskäy-

täntö tarpeisiin. Pyrkimyksenä oli tuoda esille ja tarkastella seksuaalikasvatuksen merki-

tystä sekä tuoda näkyväksi seksuaalikasvatuksen asemaa päiväkodissa. 

 

Tutkimus on laadullinen ja tutkimusmenetelmänä käytettiin teemahaastattelua. Tutki-

muksen kohteena olivat Tampereen keskustan alueen kunnallisten päiväkotien lasten-

tarhanopettajat. Aineistonkeruu opinnäytetyöhön toteutettiin keväällä 2013. Tutkimuk-

seen osallistui kuusi lastentarhanopettajaa kuudesta eri päiväkodista. Otannassa oli viisi 

naista ja yksi mies. Haastateltavien koulutustaustat olivat erilaiset, ja he edustivat eri 

ikäryhmiä. Tutkimustulokset analysoitiin käyttämällä ensisijaisesti teemoittelua. 

 

Tutkimustuloksista tuli ilmi muun muassa, että seksuaalikasvatus tapahtuu päiväkodeis-

sa arjen tilanteissa. Itse seksuaalisuuden ja seksuaalikasvatuksen käsitteistö oli haasta-

teltaville vaikeasti hahmotettavissa. Lastentarhanopettajat kokivat, että seksuaalikasva-

tusta tulee toteuttaa lapsilähtöisesti ja että seksuaalikasvatuksen korostamista vieroksu-

taan. Seksuaalisen hyväksikäytön riskiä ei nähdä arjessa, ja haastavia tilanteita tulee 

päiväkodissa eteen. Aihetta koskeva koulutus koettiin riittämättömäksi, mutta haastatel-

tavat kertoivat, että seksuaalikasvatuksesta pystyttiin puhumaan työpaikalla avoimesti. 

 

Opinnäytetyön tuloksia ei voi yleistää koskemaan päiväkotien seksuaalikasvatusta laa-

jemmin. Tutkimus antoi mahdollisuuden tuoda aihetta esille ja tarkastella seksuaalikas-

vatusta satunnaisotannalla valittujen haastateltavien tämänhetkisistä kokemuksista lähti-

en. Teorian valossa lukija voi verrata tuloksia omiin kokemuksiinsa ja lähtökohtiinsa ja 

näin syventää omaa tietouttaan pienten lasten seksuaalikasvatuksen asemasta. 
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Small children’s sexuality education is a complex field which is easily ignored in sup-

porting children’s development. Still, sexuality is a part of every one of us, and main-

taining good sexual health is to invest in general health. Sexuality education is a part of 

every age, development period and life situation in a suitable way. The foundation to 

sexuality is established already in the childhood, and that is why the sexuality education 

is a notable subject not only on an individual level, but also on a societal level. 

 

The purpose of this thesis was to investigate the status of sexuality education in a day 

care center. By interviewing kindergarten teachers there, it was possible to study how 

sexuality education is implemented, what it requires, and how current sexuality educa-

tion meets these requirements. My goal was to bring up and examine the meaning of 

sexuality education and uncover the state of sexuality education. 

 

This was a qualitative study, and the research method was a theme interview. The sub-

jects on this study were kindergarten teachers from municipal daycare centers in Tam-

pere center area. The data for this study was collected in the spring of 2013. Six kinder-

garten teachers from six different day care centers participated in this study. The sam-

pling had five women and one man, who had different educational backgrounds and 

were from different age groups. The material was analyzed by thematizing. 

 

The results of the study revealed that sexuality education happens in day-to-day situa-

tions. Concepts related to sexuality and sexuality education were difficult for the kin-

dergarten teachers to perceive. The teachers saw that sexuality education needed to be 

carried out in a child-oriented way, and highlighting the subject was considered to be 

strange. Risks of sexual exploitation of children were not perceived, but challenging 

situations were found in day-to-day situations. The kindergarten teachers felt that their 

own education had not sufficiently prepared them to give sexuality education, yet the 

subject was not a taboo in the work environment.  

 

The results of this study cannot be generalized as the findings apply only to this specific 

group of subjects. However, the study draws attention to sexuality education in general 

and together with the theoretical background provides a sounding board to readers’ own 

experiences and perspectives. 

Key words: sexuality education, small children’s sexuality education, daycare 
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1 JOHDANTO 

 

 

Seksuaalisuus on osa ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia vauvasta vaariin. Seksuaa-

lisuus on jokaisessa meissä, ja sillä on vaikutusta ihmisen kehitykseen läpi elämän. Se 

muuttuu ja kehittyy koko elämänkaaren ajan, ja sillä on ikään ja elämäntilanteisiin si-

dottuja kehitysvaiheita. Seksuaalisuuteen saattaa kulttuurin kautta liittyä kielteisyyden, 

salailun tai häpeän elementtejä, mutta se on kuitenkin luonnollinen ja vahva osana meitä 

itseämme. 

 

Seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen on hyvän elämänlaadun edistämistä. Tulevina 

kasvattajina voimme jakaa tietoa ja herättää keskustelua aiheesta. Lasten seksuaaliter-

veyden huomioiminen ja tukeminen ovat kansainvälisesti maassamme hyvällä tasolla 

(Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma 2006, 12), mutta yhteiskunnallamme 

on parantamisen ja kehittymisen mahdollisuuksia vielä valtavasti. Seksuaaliterveyden 

saaminen osaksi kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin edistämistä on haaste koko maalle, 

erityisesti myös päivähoidolle, sillä pienet lapset sivuutetaan helposti seksuaalisuudesta 

puhuttaessa. 

 

Pienillä lapsilla on seksuaalisuutta siinä missä muillakin. Seksuaalisuus vain näyttäytyy 

iän ja elämäntilanteen mukaisesti, ja pienten lasten seksuaalikasvatus vaatii herkkyyttä 

ja tietoa. Pienten lasten seksuaaliterveydellä tarkoitetaan muun muassa oman kehonku-

van kehittymistä, kehon hallintaa, sukupuoliroolin kehittymistä, omaa ja muiden yksi-

tyisyyden kunnioittamista sekä nautintoa ja läheisyyttä. Pienten lasten kohdalla aihe 

usein sivuutetaan, vaikka juuri tuolloin, kasvumme varhaisimpina vuosina, luomme 

peruskäsityksemme seksuaaliterveyden ydinaiheista: läheisyydestä, sukupuolisuudesta 

ja kehoon liittyvistä tuntemuksista. 

 

Haluan tällä opinnäytetyöllä tehdä näkyväksi seksuaalikasvatuksen asemaa päiväkodis-

sa. Tarkoitukseni on opinnäytetyön avulla herättää ajatuksia ja kysymyksiä seksuaali-

kasvatuksen merkityksestä osana lapsen seksuaalisen kehityksen tukemista. 

 

Inspiraation työlleni sain tuttavien ja työkavereiden kautta. Lastentarhanopettajat ja kas-

vatuksen ammattilaiset työssä ja arjessa tulivat kysymään minulta heitä askarruttavista 

asioista, jotka koskivat lasten seksuaalisuutta. Itse olen käynyt vapaavalintaisen seksu-
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aaliterveyden perusteiden kurssin, joka ei tuttavieni koulutukseen ole kuulunut. Heitä 

askarrutti erityisesti, mikä lasten seksuaalisuudessa on normaalia ja mikä huolestuttavaa 

käytöstä sekä miten reagoida näihin tilanteisiin. Keskustelin lisää asiasta eri tahojen 

ammattilaisten kanssa: sosiaalityöntekijöiden, lastentarhanopettajien sekä lastensuojelun 

työntekijöiden kanssa. Kentältä tuleva viesti oli melko yksiselitteinen: lasten seksuaali-

suudesta ei ole tarpeeksi tietoa, ja haastaviin tai arkisiinkaan tilanteisiin ei ole tarvittavia 

työkaluja tai osaamista. 

 

Opinnäytetyössäni haastattelin lastentarhaopettajia seksuaalikasvatuksesta päiväko-

dissa. Toteutusympäristö oli tavalliset suomalaiset kunnalliset päiväkodit Tampereella. 

 

Keskeisiä käsitteitä opinnäytetyössäni ovat seksuaalisuus, pienten lasten seksuaalikas-

vatus, päiväkoti sekä ammatillinen varhaiskasvatus. 
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2 TUTKIMUSASETELMA 

 

 

2.1 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus sekä tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyön tavoitteena on selvittää seksuaalikasvatuksen asemaa päiväkodeissa. 

Lastentarhanopettajia haastattelemalla selvitin heidän näkemyksiään siitä, koetaanko 

että päiväkodeissa on seksuaalikasvatusta, miten seksuaalikasvatusta tehdään, puhu-

taanko seksuaalikasvatuksesta päiväkodissa, onko seksuaalikasvatus tarpeellista päivä-

kodissa sekä minkälaisia ajatuksia lasten seksuaalisuus ja sen ilmeneminen herättää las-

tentarhanopettajissa. 

 

Pienten lasten seksuaalisuus on kokonaisuudessaan mielenkiintoinen mutta hyvin laaja 

aihe. Siksi olen tarkasti rajannut opinnäytetyöni painotuksen tarkasti seksuaalikasvatuk-

seen ja vielä seksuaalikasvatukseen päiväkodin kontekstissa, sillä toivon sen herättävän 

tarvittavaa keskustelua tämänhetkisistä haasteista päiväkodissa. 

 

Opinnäytetyön tutkimuskysymykset ovat seuraavat: 

 

1. Millaista seksuaalikasvatusta päiväkodit antavat? 

 

 

2. Minkälaisia tarpeita päiväkodissa ilmenee seksuaalikasvatuksen näkökul-

masta? 

 

3. Pystyykö nykyinen seksuaalikasvatuskäytäntö vastaamaan seksuaalikasva-

tuksen tarpeeseen? 

 

Opinnäytetyön tarkoitus on tuoda esille seksuaalikasvatuksen ja sitä kautta lasten seksu-

aalisuuden merkitystä. Opinnäytetyön avulla toivon, että kentällä voisi herätä ajatuksia 

ja kysymyksiä seksuaalisuuskasvatuksen asemasta ja tarpeesta. 
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2.2 Opinnäytetyöprosessin kuvaus 

 

Opinnäytetyö lähti pyörimään ajatuksissani jo vuonna 2010. Työkentällä kohtaamani 

tilanteet, sekä kollegoiden kysymykset aiheesta herättivät mietintää. Koulusta saamani 

inspiraatio yhdistää seksuaalikasvatus ja pedogogiikka aiheina tuli esille keskusteluissa. 

Pohdintaa eri näkökulmista sekä eri teorioiden valossa tapahtui siis pitkällä aikavälillä. 

 

Aikataulullisesti opinnäytetyö oli itselleni hyvin hidas prosessi. Edistyminen venyi pal-

jon suunniteltua pidemmäksi ja välillä tuntui, että valmistuminen on vain kaukainen 

haave. Kuitenkin ryhdyin muiden töiden ohessa panostamaan konkreettisesti enemmän 

kirjoittamiseen, ja niin opinnäytetyö rakentui nykyiseen muotoonsa talvella 2012 sekä 

keväällä 2013. Teoriaa olen kirjoittanut muistiinpanoina koko prosessin ajan. Aineiston 

kerääminen sijoittui prosessin loppupäähän ajallisesti, mutta kuitenkin niin, että analyy-

sille ja pohdinnalle jäi aikaa. 

 

Prosessin kehittyminen ei siis mennyt alkuperäisten suunnitelmien mukaan. Silti koen, 

että prosessin ajallinen venyminen tuki ammatillista kasvuani, sillä sain pohtia rauhassa 

aiheen eri näkökantoja ja tutustua myös sellaisiin teorian osa-alueisiin, jotka eivät opin-

näytetyöhön päätyneet. 

 

 

2.3 Aineiston hankinta, kohderyhmä ja tutkimusmenetelmät 

 

Koska halusin tutkia seksuaalikasvatusta päiväkodissa, koin luontevaksi tutkimuksen 

kohderyhmäksi lastentarhanopettajat. Lapsilta tai vanhemmilta tiedon kerääminen olisi 

luonut paljon haasteita aihepiirin arkuuden tähden. Lisäksi halusin erityisesti tuoda päi-

väkodin ja ammatillisen kasvatuksen näkökulmaa aiheeseen, joten kohderyhmäksi kar-

siutuivat lastentarhanopettajat, jotka ovat vastuussa lapsen kokonainaisvaltaisesta kas-

vatuksesta. 

 

Kohderyhmän lastentarhanopettajia lähdin etsimään Tampereen keskustan palvelualu-

een päiväkodeista. Satunnaisotannalla laitoin päiväkodit soittojärjestykseen, ja tieduste-

lin halukkuutta osallistua haastatteluun päiväkodin johtajien kautta. Ne johtajat, jotka 

olivat halukkaita tiedustelemaan henkilökuntansa halukkuutta, välittivät joko viestin 

eteenpäin tai antoivat suoraan lastentarhanopettajien puhelinnumeron. 
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Hain kuutta haastateltavaa ja otin tutkimukseen mukaan kuusi ensimmäistä ilmoittautu-

nutta. Kaikki haastateltavat ilmaisivat halukkuutensa olla mukana tässä opinnäytetyössä 

puhelimitse. 

 

 

2.3.1 Kvalitatiivinen tutkimus 

 

Opinnäytetyöni on kvalitatatiivinen eli laadullinen tutkimus. Kvalitatiivisen lähtökoh-

dan valitsin, koska aihepiirin laajuuden ja kasvatuksen kokonaisvaltaisuuden huomioon 

ottaen koin sen olevan parempi kuin kvantitatiivinen eli määrällinen tutkimus. Kvalita-

tiivisessa tutkimuksessa lähtökohtana on muun muassa tutkittavien näkökulma, harkin-

nanvarainen otanta ja aineistolähtöinen analyysi (Eskola & Suoranta 1998, 15). Laadul-

lisen tutkimuksen lähtökohtana on todellisen elämän kuvaaminen (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 161). Koska seksuaalikasvatuksesta puhuttaessa kyseessä on laaja kon-

tekstisidonnainen asia, kvalitatiivinen näkökulma valikoitui lähtökohdaksi. 

 

Kvalitatiivista tutkimusta tehdessä on huomioitava se, että tutkija ei voi irtisanoutua 

omista arvolähtökohdistaan. Tulokset ovat aina tiettyyn aikaan, paikaan ja olosuhteisiin 

sidottuja. Täyttä tutkimuksellista objektiivisuutta ei siis voi saavuttaa, mutta siihen tulee 

pyrkiä tiedostamalla ja käsittelemällä omia arvolähtökohtiaan. (Hirsjärvi ym. 2009, 

157.) 

 

2.3.2 Haastattelu 

 

Halusin kerätä aineiston haastattelulla. Haastattelun kautta voi saada syvällistä tietoa, ja 

se on joustava tiedonhankintamenetelmä sopien varsinkin tutkimukseen, jossa aiheina 

on arkoja, emotionaalisia ja mahdollisesti vaikeita asioita. Haastattelussa olennaista on 

suora vuorovaikutusyhteys tutkittavan kanssa. Näin on mahdollista esittää esimerkiksi 

tarkentavia ja selventäviä kysymyksiä. Toisaalta haastattelussa on huonona puolena 

muun muassa mahdollisuus tulkinnan ja analysoinnin väärentymiseen ja tutkittavan 

anonyymisyys ei ole yhtä vahva kuin esimerkiksi lomakkeella tutkittaessa. (Hirsijärvi & 

Hurme 2000, 12, 34–36.) Kuitenkin haastattelun mahdollisuudet kartoittaa seksuaali-

kasvatusta ja vastata asettamiini tutkimuskysymyksiin ohittavat muut tutkimusmenetel-

mät.  
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Haastattelu toteutettiin teemahaastatteluna. Teemahaastattelu oli puolistrukturoitu haas-

tattelu ja kysymykset kohdennettiin tiettyihin teemoihin. Haastattelu on enemmän kes-

kustelun muotoinen, mutta sillä on selkeät lähtökohdat, joista haastattelija pitää huolen. 

Kysymysten teema-alueet pysyvät samana kaikille haastateltaville, mutta tarkka sana-

muoto ja kysymysten järjestys voi vaihdella, jolloin tutkittavan ääni tulee enemmän 

esille vapaamman keskustelun muodossa. Näin aineisto rakentuu aidosti haastateltavan 

kokemuksista. Teemahaastattelun haasteena on, ettei haastattelija lähde johdattelemaan 

keskustelussa vastauksia. (Hirsijärvi & Hurme 2000, 47–49.) 

 

 

2.4 Tutkimusaineiston analyysitapa 

 

Tutkimuksen tärkein vaihe ja ydinasia on tutkimuksen analyysi, tulkinta sekä johtopää-

tökset. Vastauksien saaminen tutkimuskysymyksiin tutkimuksen kautta on analyysivai-

heen tärkein tavoite. Analyysia voi kuitenkin tehdä hyvin monella eri tavalla riippuen 

tutkimuksesta ja tutkijasta. (Hirsijärvi ym. 2009, 216.) 

 

Oman tutkimukseni aineiston analyysimetodi on moniosainen: litterointi, litteroinnin 

värikoodaus teemoittelun mukaisesti, teemoittelu, teemakortisto, tyypittely, sisällön 

analyysi sekä lopuksi vertailu. 

 

Kun aineistoni oli koottu ja tallennettu äänimuotoon, aloitin litteroimisen. Litteroinnissa 

päädyin kokeilun kautta litteroimaan ne osat haastattelusta, jotka koskivat seksuaali-

kasvatusta. Pyrin sanatarkkaan litteroimiseen, mutta välillä tein karsintaa, jos asia ei liit-

tynyt suoranaisesti tutkimuksen aiheeseen tai jos haastateltava toisti tarpeettoman monta 

kertaa sanoja, jotka eivät liittyneet aiheeseen, esimerkiksi ilmausta ”niin ku”. 

 

Litteroinnin jälkeen jaoin haastattelukysymykset ryhmittelyn kautta värikoodeilla seu-

raavasti: haastattelijan kysymys, haastateltavan yleiset tiedot, seksuaalikasvatus yleises-

ti, seksuaalikasvatus kyseisessä päiväkodissa, seksuaalikasvatuksen haasteet. Eskolan ja 

Suorannan mukaan (1998) mukaan koodauksella eli indeksoinnilla tarkoitetaan laadulli-

sessa tutkimuksessa merkkien sijoittamista aineistoon niin, että se auttaa tutkijaa määrit-

telemään aineistoa joko jaksoihin, teemoihin tai muihin ryhmittymiin. Se voi tapahtua 

joko aineiston tai teorian pohjalta, painottuen eritasoisesti tutkijan lähtökohtiin. (Eskola 
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& Suoranta 1998, 155.) Tässä tutkimuksessa indeksointia on käytetty metodina teemoit-

telun helpottamisessa. Koodaus on tehty sen jälkeen, kun kaikki haastattelut oli litteroi-

tu. 

 

Värikoodauksen jälkeen tein ryhmittelyt kaikista väreistä ja tein aineistolle teemoittelun 

kautta teemakortiston. Jokaisella teemalla oli omat sivunsa, joissa oli haastateltavien 

lausumia suoraan kyseisestä aiheesta. Näin pystyin vertailemaan tutkimuksessani myö-

hemmin samaan teemaan vastanneiden vastauksia. Eskola ja Suoranta (1998) suositte-

levat teemakortistoa käytettävän esimerkiksi juuri teemahaastattelun analysoinnissa. 

Teemahaastattelurungon pohjalta tehdyllä teemakortistolla on mahdollista eritellä tut-

kimusaineistoa samassa hengessä kuin teemoittelussa, mutta teemakortistossa aineisto 

lajitellaan teemojen mukaisiin kategorioihin, ja niiden ryhmittämisen kautta tarkastel-

laan johtopäätöksiä. (Eskola & Suoranta 1998, 154.) 

 

Teemoittelun kautta tein myös hieman tyypittelyä. Vertasin yksittäisten haastateltavien 

vastauksia kokonaisuudessaan toisiinsa, ja etsin yhtäläisyyksiä esimerkiksi iän, koulu-

tuksen, tai työkokemuksien pohjalta. Tyypittelyssä aineistosta rakennetaan teemoittelun 

pohjalta erilaisia tyyppiluokkia, joihin jaetaan tietoa. Tyypittely voi tapahtua yleistyksi-

en pohjalta tai siinä voidaan etsiä poikkeuksia. (Eskola & Suoranta 1998, 182.) 

 

Vaikka kvantitatiivisesta tutkimusotteesta ei voi tässä opinnäytteessä puhua, sillä otanta 

on määrällisesti hyvin suppea, olen silti esittänyt aineiston esittelyssä numeraalisesti, 

kuinka moni haastateltava on tuonut mitäkin näkökulmaa seksuaalikasvatuksesta esille. 

Sisällön erittelymenetelmiä on siis kapea-alaisesti sovellettu aineiston esittelyssä. Sisäl-

lön erittelyssä kuvataan kvantitatiivisesti aineiston sisältöä (Eskola & Suoranta 1998, 

186). Lisäksi vertailin tuloksia löytääkseni yhtäläisyyksiä ja erovaisuuksia niistäkin läh-

tökohdista, jotka eivät suoranaisesti kuuluneet teemoittelun kehykseen. 
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3 SEKSUAALIKASVATUS 

 

 

3.1 Seksuaalisuus, seksuaaliterveys ja seksuaalikasvatus – määritelmiä 

 

Koska seksuaalisuuden määritelmät ja käsitteet ovat verrattain uusia, on tärkeää raottaa 

tiettyjä avainsanoja, sillä ne eivät välttämättä ole vakiintuneet kielenkäyttöön. Vaikka 

Suomessa on kansainvälisesti verrattuna tasoltaan hyvää seksuaaliterveyden tukemista 

monelta suunnalta, kulttuurissamme on kuitenkin paljon vääriä uskomuksia, myyttejä ja 

tabuja liittyen seksuaalisuuteen. (Väestöliiton seksuaaliterveysterveyspoliittinen ohjel-

ma 2006, 8, 12.) Tämän opinnäytetyön fokus on seksuaalikasvatuksessa. Seksuaalikas-

vatuksesta voi kuitenkin olla monenlaisia käsityksiä, joten aluksi käsittelen, mitä tarkoi-

tan seksuaalikasvatuksella tässä työssä. Jotta seksuaalikasvatusta taas voisi ymmärtää, 

on otettava huomioon, että lukija ymmärtää, mitä seksuaalisuudella tarkoitetaan ja mitä 

seksuaaliterveys on. 

 

Seksuaalisuus on yläkäsite seksuaaliterveydelle ja seksuaalikasvatukselle. Kattavan 

WHO:n määritelmän mukaan seksuaalisuus on merkittävä osa ihmisyyttä läpi koko 

elämän sisältäen muun muassa sukupuoli-identiteetin, seksuaalisen suuntautumisen, 

sukupuoliroolin, mielihyvän, seksuaaliset kokemukset ja käyttäytymisen sekä ajatukset, 

uskomukset ja asenteet. Seksuaalisuus on jatkuvassa vuorovaikutuksessa fyysisten, so-

siaalisten, psykologisten, kulttuurillisten ja eettisten ulottuvuuksien kanssa. Seksuaali-

suus on enemmän kuin vain käyttäytymistä, ja sen ilmenemisen variaatiot vaihtelevat 

suuresti ihmisten välillä ja myös eri elämänvaiheissa. (Seksuaalikasvatuksen standardit 

2010, 16.)  

 

Väestöliiton seksuaaliterveysklinikan asiantuntija ja lastenpsykiatri Raisa Cacciatore 

(2007) korostaa myös seksuaalisuuden monimuotoisuutta ja elämänkaariajattelua. Sek-

suaalisuus on osa ihmisen kokonaisvaltaista terveyttä ja hyvinvointia, arvokas asia, joka 

tulisi nähdä voimavarana ja positiivisena asiana. Seksuaalisuuden ilmeneminen ja sen 

tavoitteet muuttuvat eri kehitys- ja elämänvaiheissa. Seksuaalisuudessa on yksinkertais-

tettuna kolme tasoa: järki, tunteet ja biologia. (Cacciatore 2007, 18, 75.) 

 

Dan Apter (2006) kirjoittaa, että seksuaalisuus on ihmisen tärkein perusominaisuus. 

Apter tuo myös esille, kuinka vähän tietoa seksuaalisuudesta on kerätty, vaikka suurta 
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kehitystä on tapahtunut viimeisten kahdenkymmenen vuoden aikana. Myyttien määrä 

suhteessa tietoon on edelleen huolestuttava. (Apter 2006, 103.) Muun muassa tästä 

syystä seksuaalikasvatukselle on tarvetta. 

 

Seksuaaliterveys ei ole sairauden tai muun toimintahäiriön puuttumista, vaan se on 

seksuaalisuuteen liittyvän psyko-fyysis-emotionaalis-sosiaalisen kokonaisuuden ja hy-

vinvoinnin terveyttä. Hyvään seksuaaliterveyteen kuuluu kunnioittava ja positiivinen 

suhtautuminen seksuaalisuuteen, ja se vaatii kaikkien ihmisten seksuaalioikeuksien 

kunnioittamista ja suojelemista. Näin hyvään seksuaaliterveyteen kuuluu mahdollisuus 

tuntea arjessa turvallisia ja nautinnollisia kokemuksia seksuaalisuudesta ilman syrjintää, 

pakottamista, painostusta tai väkivaltaa. (Seksuaaliterveyden standardit Euroopassa 

2010, 17.) 

 

Jotta hyvän seksuaaliterveyden voisi saavuttaa ja jotta sitä voisi ylläpitää, on otettava 

huomioon ja panostettava muun muassa seksuaalisen kehityksen suojaamiseen ja tuke-

miseen, seksuaalikasvatukseen, sukupuolien tasa-arvoiseen arvostamiseen, yksilön oi-

keuteen riittävän ja oikeassa kehitysvaiheessa annettavan tiedon ja valistuksen laatuun, 

hyviin seksuaalipalveluihin sekä turvattava yksilön oikeus tehdä vastuullisia ja tietoon 

perustuvia valintoja. Seksuaaliterveyden ja seksuaalisen hyvinvoinnin edistäminen edel-

lyttää yleisesti avointa ja suvaitsevaa suhtautumista seksuaaliasioihin yhteiskunnassa. 

Koska seksuaalisuus on kiinteä osa ihmisyyttä, on seksuaaliterveyden ylläpito osa hyvää 

elämänlaatua. (Väestöliiton seksuaaliterveyspoliittinen ohjelma 2006, 9, 11.) 

 

Seksuaalikasvatuksella tarkoitetaan seksuaalisuuden fyysisten, emotionaalisten, kong-

nitiiviisten, sosiaalisten ja vuorovaikutteisten ulottuvuuksien oppimista (Seksuaaliter-

veyden standardit Euroopassa 2010, 19). Tämä määritelmä on yksinkertaistus ja seuraa-

vassa kappaleessa avaan seksuaalikasvatuksen lähtökohtia laajemmin. Perusajatuksena 

on kuitenkin tärkeää ymmärtää, että jotta seksuaalisen hyvinvoinnin voisi saavuttaa, on 

tuettava seksuaaliterveyttä. Seksuaaliterveyden tukemiseen taas kuuluu ikään, kehityk-

seen ja elämäntilanteeseen sopiva seksuaalikasvatus. 
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3.2 Seksuaalikasvatuksen lähtökohtia 

 

Käytän työssäni avainkäsitteenä sanaa seksuaalikasvatus enkä seksuaaliterveyden tuke-

minen. Molempia käytetään ammattikirjallisuudessa kuvastamaan niitä aspekteja, joita 

tässä opinnäytetyössä tuon esille. Sanan seksuaalikasvatus olen valinnut kuvaamaan 

opinnäytetyön rajattua aluetta nimenomaan päiväkodin antamaan ammatilliseen seksu-

aalikasvatukseen. Seksuaaliterveyden tukeminen on seksuaalikasvatuksen yläkäsite ja 

laajempi konsepti, jolloin mielestäni olisi puhuttava jo laajemmasta ulottuvuudesta, jo-

hon liittyvät kaikki lapsen lähipiirissä olevat asiat. Sanaa seksuaalikasvatus käytetään 

myös päälähteissäni, Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa -julkaisussa sekä 

Cacciatoren eri julkaisuissa sekä muissa arvostetuissa julkaisuissa. Cacciatore käyttää 

sanaa seksuaalikasvatus useimmissa teoksissaan yläkäsitteenä kuvaamaan sitä kaikkea 

ympäristön tuotosta, joka vaikuttaa lapsen seksuaaliseen kehitykseen. 

 

Jaan karkean yleisesti opinnäytetyössäni seksuaalikasvatuksen teorian viralliseen ja ar-

kiseen. Virallinen osuus käsittelee seksuaalikasvatusta yleisemmin ja tarkastelee muun 

muassa virallisia suosituksia, ja sen teoriapohja tukeutuu enimmäkseen Seksuaalikasva-

tuksen standardit Euroopassa -julkaisuun sekä muihin laajempiin valtakunnallisiin jul-

kaisuihin. Arkisen, käytäntöön painottuvan teorian pohjana on Raisa Cacciatoren julkai-

suja. Hän on arvostettu suomalainen lastenpsykiatri ja on ollut paljon esillä puhumassa 

ja kirjoittamassa pienten lasten seksuaaliterveydestä. 

 

 

3.2.1 Virallinen seksuaalikasvatus 

 

Maailmanlaajuisesta näkökulmasta yksinkertaistaen seksuaalikasvatuksen voi jakaa 

laadullisesti kolmeen eri ohjelmaan. Ykköstyyppi keskittyy pidättäytyneisyyteen, jolloin 

korostetaan sukupuoliyhdynnän kuulumista avioliittoon, ja liiallinen tieto voi johtaa 

ongelmiin pidättäytymisessä. Kakkostyypissä pidättyneisyys on myös yksi vaihtoehto 

mutta tiedonanto on laajempaa. Ehkäisy ja turvaseksi koetaan tärkeäksi valistukseksi. 

Kolmostyypissä kaikki vaihtoehdot esitetään tasapuolisesti ja seksuaalisuutta tarkastel-

laan henkilökohtaisen kasvun näkökulmasta. Tässä tyypissä lähtökohtana on katsoa sek-

suaalisuutta hyvin laajana käsitteenä, positiivisena voimana läpi elämän, ja tarjota laa-

jasti tietoa ja tukea yksilön kasvun tarpeen mukaan läpi elämän. (Seksuaaliterveyden 

stan-dardit Euroopassa 2010, 13–14, 19.) 
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Kolmannesta tyypistä käytetään nimitystä kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus. Kun 

muissa malleissa keskitytään enimmäkseen riskeihin ja vaaroihin, kokonaisvaltainen 

seksuaalikasvatus painottuu laaja-alaisesti mahdollisuuksiin ja kasvuun ottaen huomi-

oon seksuaalisuuden moninaisuuden. Sen ajatuksena on antaa puolueettomasti tieteelli-

sesti paikkansapitävää tietoa seksuaalisuuden kaikista ulottuvuuksista ja auttaa lapsia 

kehittämään taitoja näiden tietojen pohjalta. Näin tuetaan vastuullisuutta ja ennakkoluu-

lottomuutta seksuaalisuuteen liittyvissä aiheissa, ja näin vahvistetaan hyvää kasvua. 

Seksuaalikasvatus on osa yleistä kasvatusta, ja sillä on vaikutusta lapsen persoonan kas-

vuun ja kehitykseen. Hyvä ja laadukas seksuaalikasvatus edesauttaa hyvinvointia ja 

terveyttä. Ajatuksen taustalla on laajempi käsitys siitä, että kokonaisvaltaisella seksuaa-

likasvatuksella voidaan tukea ihmisen tasapainoista kasvua ja näin rakentaa oikeuden-

mukaista yhteiskuntaa. (Seksuaaliterveyden standardit Euroopassa 2010, 3, 13–14.) 

 

Seksuaalikasvatuksen luonne on muuttunut paljon lyhyessä ajassa. Vasta 70-luvulla 

Euroopan kouluissa puhuttiin seksuaalikasvatuksesta ja monipuolisemmat ehkäisy-

muodot tulivat saataville. (Seksuaaliterveyden standardit Euroopassa 2010, 9.) 90-luvun 

lamassa ehkäisyneuvoloita ja kouluterveydenhuoltoa supistettiin, mikä vaikutti myös 

lasten seksuaalikasvatukseen. 2000-luvulla terveystieto ja seksuaalikasvatus on taas 

noussut pinnalle myös kouluissa ja varhaiskasvatuksessa. Uskonnolla ei koeta olevan 

suurta merkitystä suomalaiseen seksuaalikasvatukseen nykypäivänä, ja kansainvälisesti 

mitattuna seksuaalikasvatuksemme on kokonaisvaltaista ja liberaalia. (IPPF European 

Network 2006, 39; Kokkonen 2013, 1–2.) Tämän päivän Suomessa seksuaalikasvatuk-

sella on suuri merkitys lisääntymis- ja seksuaaliterveyden edistämisessä. Kansainväli-

sesti mitattuna Suomen seksuaalikasvatuksen tila on hyvä. (Liinamo 2000, 221.) 

 

Seksuaalikasvatuksellisilla ohjelmilla on yleisesti seuraavia yhteisiä tavoitteita: tiedon 

ja ymmärryksen kasvattaminen, arvojen, tunteiden ja asenteiden avaaminen, taitojen 

kehittäminen ja vahvistaminen sekä riskikäyttäytymisen ehkäiseminen . (International 

guidlines to sexual education 2009, 3.) Stakesin Seksuaaliterveyden 

nen -julkaisu painottaa seksuaalikasvatuksen päätavoitteiksi auttaa ihmisiä saavutta-

maan positiivisia seksuaaliterveyden ilmentymiä, sekä välttää negatiivisia seksuaaliter-

veyden ilmentymiä. (Kosunen 2006, 25). THL taas tiivistää seksuaalikasvatuksen ta-

voitteeksi tiedon, taidon, mahdollisuuksien ja vastuullisuuden lisäämisen seksuaalisuu-

den ulottuvuuksissa (Seksuaalikasvatus 2013). Näihin samoihin pääkohtiin yhtyy Sek-
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suaalikasvatuksen Standardit Euroopassa -julkaisu. Seksuaalikasvatusta on monenlaista, 

mutta yhteistä eri suuntauksilla on se, että seksuaalista kehitystä halutaan suojata ja tu-

kea. 

 

Nykyään näkökanta Suomessa seksuaalikasvatuksesta on kokonaisvaltaisen seksuaali-

kasvatuksen kannalla. Muun muassa Stakesin Seksuaaliterveyden edistäminen Suomes-

sa -julkaisu katsoo seksuaalikasvatuksen tärkeäksi osa-alueeksi. Seksuaalisuuteen liitty-

vää opetusta ja tietoa tulisi olla läpi elämän saatavilla. Julkaisun kaksi päätavoitetta sek-

suaalikasvatukselle ovat 1. edistää positiivista kuvaa seksuaaliterveyden ilmentymisistä, 

2. välttää negatiivisia seksuaaliterveyden ilmentymiä millä viitataan sukupuolitauteihin, 

toimintahäiriöihin, pakottamiseen tai ei-toivottuihin raskauksiin. (Kosunen 2006, 25.) 

Väestöliitto, SETA, RFSU, Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja monet muut suomalai-

set järjestöt sekä arvostetut asiantuntijat ovat myös kokonaisvaltaisen seksuaalikasva-

tuksen kannalla, vaikkakin painottavat sitä eri metodein. 

 

 

3.2.2 Arkinen seksuaalikasvatus 

 

Lapsuudessa koetut ja opitut seksuaalisuuteen liittyvät ulottuvuudet määrittävät aikui-

suuden seksuaalisuutta. Lapsi tutkii ja kokeilee, onko keho positiivisten vai negatiivis-

ten tuntemusten lähde, liitetäänkö nautintoon liiallista häpeää ja mitä on läheisyys. Lap-

si seuraa aikuisten reaktioita aiheisiin ja oppii niistä. Huomioon otettavaa on, että myös 

puhumattomuus sekä asian sivuuttaminen ovat tapa antaa seksuaalikasvatusta, ja lapsi 

oppii niistä, että seksuaalisuudessa on jotain hävettävää tai pahaa. (Cacciatore 2007, 

59.) Lapsuudessa koetut riemun tai loukkauksen kokemukset säilyvät mielessä pitkään 

ja vaikuttavat myöhempiin kokemuksiin (Liinamo 2000, 252). 

 

Seksuaalikasvatukseen ei kuulu ylisuvaitsevaisuus, jolloin lapsi altistetaan kehitystasol-

taan liian suoralle tiedolle tai kokemukselle. Lapsi ja aikuisten seksuaalisuus eivät kuulu 

yhteen. Lapsen altistaminen aikuisten tasolla olevalle seksuaaliselle tiedolle tai koke-

mukselle on vahingoittavaa ja sitä voi verrata väkivaltaan. On ymmärrettävä että seksu-

aalisessa kehityksessä on portaansa, ja lapsen kyky ymmärtää ja sietää seksuaalista tie-

toa ja toimintaa on suhteessa hänen kehitystasoonsa ja ikäänsä. Seksuaalikasvatus ei 

myöskään ole pelkästään tiedollista, vaan painottuu vahvasti myös asenteisiin ja etiik-

kaan. (Cacciatore 2007, 85.) 
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Seksuaalikasvatuksella on myös laajoja oikeudellisia ulottuvuuksia. Yhdistyneiden kan-

sakuntien lasten oikeuksien yleissopimuksessa tunnustetaan lapsen oikeus saada tietoa. 

Sopimuksen 19. artiklassa velvoitetaan ryhtymään koulutuksellisiin toimiin sekä tuot-

tamaan tehokkaita sosiaalisia ohjelmia muun muassa lasten seksuaalisen hyväksikäytön 

ehkäisemiseksi. (Yleissopimus lapsen oikeuksista 2009.) IPPF:n julistuksen 8. artikla 

asettaa, että jokaisella ihmisellä on syrjimättä oikeus saada valistusta ja tietoa sekä kat-

tavaa seksuaalikasvatusta, jotta yksilön mahdollisuus täyspainoiseen elämään yhteis-

kunnassa säilyisi (IPPF European Network 2006, 20). 

 

Hyvää seksuaalikasvatusta voidaan antaa silloin kun seksuaalisuus ymmärretään laajasti 

osaksi kasvamista ja yhteiskunnassa selviytymistä. On ymmärrettävä, mitkä varhaiset 

kehitysalueet ja prosessit kasvussa tukevat ihmisen kykyä nauttia seksuaalisuudesta 

kokonaisvaltaisesti kaikissa elämän vaiheissa, loukkaamatta kenenkään toisen hyvin-

vointia. Paras kasvualusta lapselle on yksinkertaisesti ympäristö, jossa seksuaalisuus on 

luontainen osa ihmisen elämää ja jossa seksuaalisuudesta, läheisyydestä ja nautinnolli-

suudesta voi puhua avoimesti ahdistumatta. (Liinamo 2000, 253.) Tämä viittaus tulee 

ilmi yleisimmistä julkaisuista ja suosituksista. Seksuaalikasvatusta on monenlaista, mut-

ta tärkeintä on positiivinen suhtautuminen ja avoimuus. 

 

Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen mallia tukee WHO:n Seksuaalikasvatuksen 

standardit Euroopassa -julkaisu. Se on suunnattu päättäjille sekä opetus- ja terveyden-

hoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille. Julkaisu on laaja katsaus seksuaalikasvatuk-

seen, ja se asettaa suuntaviivat seksuaalikasvatuksen toteuttamiselle, tosin korostaen, 

että ohjeistus on vain suuntaa antava ja jokaisen kulttuurin, ajan ja paikan on muokatta-

va ne tilanteeseen sopiviksi. Standardit ovat yksi pääteoriapohjani, johon vertailen eri 

näkökulmia seksuaalikasvatuksesta ja jonka pohjalta olen laatinut yleisnäkökulman tar-

vittavasta seksuaalikasvatuksesta. Yhdessä lastenpsykiatri Raisa Cacciatoren tuotannon 

ja muiden alan arvostettujen lasten seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta käsittelevien 

teosten kautta käsittelen työssäni seksuaalikasvatuksen ulottuvuuksia. 
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4 PÄIVÄKOTI-IKÄISEN LAPSEN SEKSUAALIKASVATUS 

 

 

4.1 Lapsen seksuaalisuus, sen ilmeneminen ja seksuaalinen kehitys 

 

Lapsen seksuaalisuus on aivan erilaista kuin aikuisen seksuaalisuus. Lapsi ei seksuaali-

suudellaan tavoittele aikuisseksuaalistakosketusta, lisääntymistä tai parisuhdetta, vaan 

se on sisäistä ja ulkoista ihmettelyä, estotonta leikkiä, tutustumista, kokeiluja omasta ke-

hosta, nautinnosta ja läheisyydestä. Lapsen seksuaalisuus kehittyy portaittain fyysisen, 

psyykkisen ja sosiaalisen kehityksen osina ja rinnalla, eikä seksuaalista kehitystä voi 

irrottaa erikseen muusta kehityksestä. Ihminen on seksuaalinen olento koko elämänsä. 

Jotta aikuisuudessa voidaan saavuttaa hyvä seksuaaliterveys, ihminen kasvaa seksu-

aalisuudessa portaittain rakentaen aina vanhan oppimansa päälle. Rakennusaineita näi-

hin portaisiin kootaan arjessa jatkuvasti. (Cacciatore 2006, 206.) 

 

Lapselle kaikki on uutta, joten seksuaalisuuden tutkimisessa lähdetään aivan perusteista. 

Mitä on läheisyys, mikä on keho, mitä on nauttia kosketuksesta, onko se oikein vai vää-

rin. Lapsi löytää oman kehonsa osat ja on kiinnostunut niistä ja niiden toiminnoista. 

Pienillä lapsilla oman kehon harjoittamista on esimerkiksi hygieniaopettelu. Omanar-

vontunteen kehittyminen on tärkeä osa-alue seksuaalisuuden kehittymisessä ja siihen 

kuuluu seksuaalinen itsetunto ja minäkuvan kehitys. Lapsi oppii tunteita ja tuntemuksia, 

ja kokeilee, mikä kosketus on sallittua ja mikä ei. Omaa kehoa kokeillaan lohdun, tur-

van ja nautinnon kautta. Lapsi on kiinnostunut seksuaalisuuteen liittyvistä teemoista ja 

tarkkailee uteliaana leikkejä, lauluja, kuvia ja ihmisiä ja eläimiä. Rakastumista ja ihas-

tumista myös harjoitellaan. Ensimmäiset ”rakkauden kokemukset” liittyvät yleensä tur-

vallisiin aikuisiin ja ”tykkäämistä” tapahtuu kaveripiireissä ja seurustelut ovat kaveri-

luontoisia. Kokeiluja ystäväpiirissä voi tapahtua runsaastikin, ja leikin varjolla lapsi 

testailee eri rooleja. Tunteet suuntautuvat estoitta yli sukupuoli- ja sukupolvirajojen. 

(Cacciatore 2006, 206–207.) 

 

Lasten seksuaalisen kehityksen vaiheet myötäilevät psykososiaalisen kehityksen kulkua. 

Avainasiat lapsi oppii hyvän perusturvallisuuden ja vuorovaikutuksen alueilla omassa 

lähipiirissään. Lapsi työstää leikin ja kokeilun avulla sitä, että on jokin päivä itsekin 

aikuinen. Seksuaalisuus kehittyy siis vaiheittain, ja lapsen altistaminen kehitysvaihee-
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seen sopimattomille seksuaalisille ärsykkeille on lapsen kaltoinkohtelua. (Hermanson 

2007, 93.) 

  

Avaan lyhyesti ja yksinkertaistaen, miten lasten seksuaalinen kehitys tapahtuu ikäkau-

sittain. Huomioon otettavaa on, että jokainen yksilö kehittyy joka tapauksessa omaan 

tahtiinsa, ja asiantuntijat korostavat, että seuraavat osa-alueet, mitä lapsille pitäisi kus-

sakin vaiheessa opettaa, ovat vain suuntaa antavia ja aina suhteessa lapsen kulttuuriin, 

kehitykseen ja kasvuun. 

 

0–2-vuotias lapsi löytää kehonsa eri osat ja oppii, onko läheisyys ja nauttiminen hyväksi 

vai pahaksi. Perusluottamus maailmaan rakentuu. Maailmaa tutkitaan suulla ja käsillä, 

ja vaihetta kutsutaan niin sanotuksi oraalivaiheeksi. Vauva oppii katseella ja kosketuk-

sella, että on ihana ja arvokas. Vähän vanhempaa lasta kiinnostaa jo sukupuoli ja ruu-

miin toiminnot. Lapselle opetetaan, että keho on hyvä ja eri osilla on nimensä. Lähei-

syys on turvallista ja rauhoittavaa, ja myös nauttiminen on sallittua. Itseään saa koskea, 

mutta ei ihan joka paikkaan. (Cacciatore 2006, 426.) 

 

2–4-vuotias lapsi oppii sukupuolten erot ja vessa-asiat. Lapsi koskettelee sukupuolieli-

miään enemmän käsin tai hinkkaamalla. Niin sanotussa anaalivaiheessa opetetaan kehon 

ihana arvo, jolloin lapselle alkaa kehittyä terve seksuaalinen minäkuva ja kyky nauttia 

alastomuudesta ja kehostaan. Alastomuus, mistä lapset tulevat ja mitä työt ja pojat ovat 

kiinnostavat lasta paljon. Kyselyvaiheessa lapsi on utelias oppimaan valtavan määrän 

asioita. Aikuisen on hyvä vastata selkeästi ja yksinkertaisesti kaikkiin lasta askarrutta-

viin kysymyksiin. Lapselle opetetaan itsemääräämisoikeus omaan kehoonsa sekä suku-

puolten välistä tasa-arvoa. Lisääntymisen perusajatus opetetaan yksinkertaistettuna. 

(Cacciatore 2006, 426.) 

 

4–6-vuotiaalle lapselle ajankohtaisia ovat lääkäri- ja tutkimisleikit. Seksuaalisuutta työs-

tetään yhä enemmän piirustuksin, leikein ja puhein. Tyttöjen ja poikien ero, aikuisten 

seksuaalinen kanssakäyminen, miltä kaikki tuntuu, mikä on sallittua ja mistä seuraa 

häpeä ovat lapsen pohdinnan alla. Yleisesti lapsi tutkii ja prosessoi aktiivisesti, ja kiin-

nostuksen aiheet heräävät ympäristöstä. Tässä niin sanotussa fallis-oidipaalivaiheessa 

lapsi hakee lupaa omalle seksuaalisuudelleen. Lapselle opetetaan laajemmin kehon sa-

nastoa ja sukupuolielinten erityispiirteitä, miten tytöstä voi tulla äiti ja pojasta isä. Tässä 
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iässä painotetaan myös enemmän arvo- ja tapakasvatukseen sekä sopivuussääntöihin. 

(Cacciatore 2006, 427.) 

 

Hyvä näkökulma seksuaalisuuden kehitykselle on Väestöliiton kehittämä Seksuaalisuu-

den portaat -teoria. Portaissa on yhdeksän askelta aina pienestä lapsesta aikuisuuteen. 

Ajatuksena portaissa on, että jokainen kehitysvaihe on tärkeä ja merkityksellinen, jotta 

lapsi voi kasvaa kohti aikuisuuden seksuaalisuutta ja saavuttaa hyvän seksuaalitervey-

den. Portaita peilataan kolmeen tasoon: järkeen, tunteisiin ja biologiaan. Nämä kolme 

tasoa nähdään seksuaalisuuden kasvun kulmakivinä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 

2010, 9–22.) 

 

Portaissa korostetaan, että jokaisella lapsella on yksilöllinen kasvutahtinsa. Ennen en-

simmäistäkään porrasta, vauvaiässä, lapsella kehittyy jo kokemus kehosta ja nautinnol-

lisuudesta. Rakkauden ja kosketuksen tuntemuksista vauva kokee maailman hyvin ko-

konaisvaltaisesti. Ensimmäisen portaan kohdalla lapsi on päiväkoti-ikäinen. Tällä por-

taalla ydinasiat ovat sukupuolten välisten erojen ja arvostuksen oppiminen sekä keho-

kuvan ja itsetunnon voimistuminen. Tunnepuolella lapsi kokeillee erilaisia tuntemuksia 

sekä omanikäisiään kohtaan että yleensä vanhempiaan kohtaan. Lapsi esimerkiksi ajat-

telee menevänsä naimisiin vanhempansa kanssa, koska ei vielä osaa käsitellä muunlaisia 

liittoja. Seksuaalikasvatuksen tärkeimmäksi tavoitteeksi tällä portaalla nimetään se, että 

lapsen osoittama rakkaus on todella hyvä tunne. (Korteniemi-Poikea & Cacciatore 

2010, 23–25, 29–33.) 

 

 

4.2 Seksuaalikasvatuksen tarve päiväkodissa 

 

Vuonna 2010 Suomessa oli 223 000 lasta päivähoidossa, joista 72 % kuntien kustanta-

missa päiväkodeissa. (Säkkinen & Kuoppala 2011, 1). Päiväkoti tavoittaa enemmistön 

lapsista, ja näin päiväkodilla on valtakunnallisesti tärkeä kasvatustehtävä. 

 

Seksuaalikasvatuksella on aina tarvetta, mutta viime vuosikymmenien tuomat muutok-

set ovat vahvistaneet sitä. Globalisoitumisen, uusien väestöryhmien maahanmuutto, 

uusien aktiivisten medioiden tulo osaksi arkea ja myös lasten aktiiviseen ja nopeaan 

käyttöön, huoli lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä seksuaalisuuteen 

liittyvien asenteiden ja käyttäytymisen muuttuminen luovat uudenlaisia riskejä, joihin 
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seksuaalikasvatuksen on kyettävä vastaamaan. (Seksuaalikasvatuksen standardit 2010, 

7.) Koska iso osa lapsista viettää huomattavan ajan hereilläoloajastaan päiväkodin ym-

päristössä, päiväkodin on myös kannettava vastuunsa ja vastattava seksuaalikasvatuksen 

uusiin haasteisiin, ja seksuaalikasvatuksen tulee olla kokonaisvaltaisen ideologian mu-

kaisesti riittävää ja laadukasta. 

 

Vuonna 2008 julkaistussa Opettaja-lehdessä ollut artikkeli kertoo, että yli puolet opetta-

jista pitää koulujen seksuaalikasvatusta puutteellisena ja heikkona, korkeintaan kohta-

laisena. Ainoastaan yksi prosentti opettajista kokee seksuaalikasvatuksen olevan kou-

luissa riittävää. Koulujen seksuaalikasvatus on heikkoa. (Laaksola 2008, 12–13).  Vaik-

ka tämä kysely suunnattiin kouluille, voi se antaa suuntaa antavaa kuvaa myös varhais-

kasvatuksen puolelle, jossa on vielä vähemmän suunnitelmallista seksuaalikasvatusta. 

 

Stakesin Seksuaaliterveyden edistäminen Suomessa -julkaisu ottaa kantaa seksuaa-

liopetuksen aloittamisen puolesta jo varhaiskasvatuksen vaiheessa, ennen kouluikää. 

Varhaiskasvatuksella katsotaan olevan tärkeä osa lapsen kehitykseen, ja monet seksuaa-

lisuuteen liittyvistä asioista saavat alustan jo ennen kouluun siirtymistä. Lapsen ymmär-

rys omasta kehostaan ja itsemääräämisoikeus, lisääntymisen perusbiologia, miehen ja 

naisen väliset erot sekä sukupuolten välinen tasa-arvo ovat muun muassa niitä aiheita 

joita pitää kehittää ja tukea jo varhaiskasvatuksessa. Näin hyvä, kattava ja varhain aloi-

tettu seksuaalikasvatus luo pohjaa toisten ihmisten kunnioittamiselle ja hyville ihmis-

suhteille. (Kosunen 2006, 25.) 

 

Medialla on yhä kasvavampi vaikutus kulttuurissamme. Lapsi on median vaikutuksen 

alla enemmän kuin lapsen vanhemmat olivat omassa lapsuudessaan, ja media käyttää 

rohkeampia ja rajumpia elementtejä kuin ennen. 

 

Kuten jo aikaisemmin on tuotu esille, seksuaalikasvatusta on myös puhumattomuus ja 

seksuaalikasvatusta antaa se, joka ehtii. Näin ajatellen media on yksi suurimmista sek-

suaalikasvattajista, tuoden lapsen ihmeteltäväksi monenlaisia hämmentäviä seksuaali-

suuteen liittyviä asioita. Viihdekulttuuri läpäisee jokaisen lapsen arjen ja nykypäivän 

lapset osaavat etsiä informaatiota ja käyttää elektroniikkaa.  

 

Väestöliiton mukaan kymmenenvuotiaista suurin osa on nähnyt pornoa internetistä ja 

osa lapsista katsoo pornoa päivittäin. Lisäksi materiaali on entistä rajumpaa, ja lapset 
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osaavat etsiä sitä. Myös päiväkoti-ikäiset lapset ovat nähneet pornoa. Näkemästään lapsi 

voi saada vääristyneitä tai ahdistavia mielikuvia, joita hän ei pysty kehitystasonsa täh-

den vielä järkeistämään eikä välttämättä pysty puhumaan näkemästään aikuisille. Äly-

puhelimista on tullut uusi ongelma, kun lapset pääsevät entistä helpommin valvomatta 

internetiin. Opettajien on vaikea puuttua asiaan, ja harva lapsi on saanut medialukutai-

tokasvatusta. (Baraka 2012; Ronkainen 2012.) 

 

Mainosten ja pornon seksuaalisuus on kapea-alaista, stereotyyppistä sekä tunteista eril-

lään olevaa. Median syöttämät mielikuvat voivat antaa vääristynyttä ja epärealistista 

kuvaa seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta käyttäytymisestä. Pieni lapsi ei voi kehitysta-

soltaan vielä ymmärtää median informaatiota seksuaalisuudesta ja suvunjatkamisesta. 

Näin syntyy riski, että lapsi saa kielteisen ja vääristyneen käsityksen seksuaalisuudesta, 

ja se voi myöhemmin lisätä haasteita sukupuolisen identiteetin rakentamiseen. Ylisek-

sualisoiminen hämmentää, ja vääristyneet kuvat seksuaalisuudesta lisäävät kehollista 

tyytymättömyyttä. Seksuaalikasvatuksen yksi rooli on toimia nykyisen mediapainottei-

sen yhteiskunnan vastapainona. (Seksuaalikasvatus 2013.) 

 

Myös Stakes ottaa kantaa yliseksualisoituneen median ja viihdekulttuurin vaikutukseen 

seksuaalikasvatuksen tarpeen määrittelyssä. Lapsen itsemääräämis- ja itsesuojelutaitoja 

sekä vuorovaikutustaitoja on kehitettävä jatkuvan mediasyötön maailmassa. Varhais-

kasvatuksen on vahvistettava lasten kriittistä asennetta ja itsesuojelutaitoa suhteessa 

median syöttämiin seksuaalisiin mielikuviin. Tässä on varhaiskasvatuksessa haastetta 

sekä sisällöllisesti että menetelmällisesti kehittää seksuaalikasvatusta. (Kosunen 2006, 

26.) 

 

Media siis luo seksuaalikasvatukselle haasteita, jollaisia ei aikaisemmin ole ollut. Inter-

netin kasvava ja valvomaton käyttö edellyttää sitä, että kokonaisvaltaisen seksuaalikas-

vatuksen on vastattava myös näiden informaatiolähteiden mielikuviin lapsen mielessä. 

(Seksuaaliterveyden standardit Euroopassa 2010, 43.) 
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4.3 Aikuisen rooli ja asenteiden merkitys 

 

Huolimatta viime vuosikymmenien kehityksestä seksuaalikasvatuksessa aihe koetaan 

sekä kodeissa että varhaiskasvatuksessa araksi. Tämä on ymmärrettävää, sillä harva 

aikuinen on itse saanut seksuaalikasvatusta lähellekään siinä mittakaavassa, mitä nykyi-

set suositukset, esimerkiksi Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa, Väestöliito ja 

IPPF suosittelevat. Luontainen malli seksuaalikasvatuksesta siis puuttuu aikuisilta, kun 

he itse eivät ole kokeneet sitä omassa kasvatuksessaan. 

 

Yleinen käsitys on myös, että ”luonto hoitaa” seksuaalikasvatuksen ja lapsi oppii itse, 

ilman että asiaan tarvitsee juurikaan puuttua, puhumattakaan että itse seksuaalikasvatus-

ta tulisi antaa jo varhaiskasvatuksessa ammatilliselta suunnalta. Yksi seksuaalikasvatuk-

sen ongelma onkin se, ettei aikuisilla itsellään ole luontaista kokemusta siitä eivätkä he 

ole kokeneet nykyisen maailman syöttämää kuvaa seksuaalisuudesta. Seksuaalikas-

vatusta voi kuitenkin oppia antamaan. (Cacciatore 2007, 16, 41.) 

 

Pienen lapsen ensisijainen seksuaalikasvattaja on koti, eritoten vanhemmat. Kuten 

muussakin kasvatuksessa, ensisijainen vastuu on aina huoltajilla. (Cacciatore 2007, 76). 

Aikuisen tehtävä on tarjota lapselle turvalliset puitteet kokea, hämmästellä ja keskustel-

la. Pienten lasten kohdalla aikuinen tarjoaa jatkuvasti mallia, miten olla lähellä, mitä on 

yksityisyys ja miten sopivuussäännöt menevät. Mitä pienemmästä lapsesta on kysymys, 

sitä vähemmän lapsella on estoja. Aikuisen on ohjattava lapsi ikätovereittensa pariin ja 

omaan rauhaan sekä suotava lapselle yksityisyyttä. Aikuisen tehtävä on kertoa lapselle, 

että omasta kehostaan hänellä on itsemääräämisoikeus eikä sitä saa kukaan loukata. 

(Cacciatore 2000, 252.) 

 

Pienelle lapselle on hyvä opettaa turvasääntöjä myös suojaamaan lasta lapsen omalta 

kehon väärinkäytöltä. Lapsi voi uteliaisuuttaan työntää peppuun, pimppiin, korvaan tai 

nenään aineita tai esineitä. Lapselle opetetaan että tämä voi olla vaarallista ja omaa ke-

hoaan pitää suojata. (Cacciatore 2007, 121.) 

 

Aikuisten asettama roolimalli ja kulttuuri ovat yhtä lailla merkityksellisiä asioita lapsen 

seksuaalisuuden kehitymisessä kuin esimerkiksi biologia. Kulttuurilla on suuri vaikutus 

varsinkin sukupuoli-identiteetin syntymiseen. Aikuiset vahvistavat vaistomaisesti kult-

tuurillisesti sukupuolisopivaa käyttäytymistä lapsessa. Tämä ilmiö näyttäisi olevan uni-
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versaali, sillä suurin osa aikuisista vahvistaa tytöllä esimerkiksi hoivaavaa käytöstä ja 

pojalla itsenäistä ja tavoitteellista käytöstä huolimatta siitä, missä päin maailmaa lasta 

kasvatetaan. Sukupuolistereotypiat omaksutaan jo aivan varhaisessa vaiheessa kasvua. 

(Smith, Cowie & Blades 2003, 188–189, 191.) 

 

 

4.4 Seksuaalikasvatuksen haasteita päiväkodissa 

 

Lasten unnutus on tavallista ja normaalia lapsen kehitykseen kuuluvaa toimintaa. Noin 

joka viides lapsi harrastaa unnutusta silloin tällöin. Kuitenkin jos unnutus on lapselle 

keino paeta ahdistusta, yksinäisyyttä tai se vie liikaa tilaa lapsen arkisista toiminnosta, 

kuten leikistä tai nukkumisesta, voi kyse olla haasteellisesta tilanteesta. Tällöin lapselle 

on hyvä tarjota huomiota, lohtua ja läheisyyttä aikuisen vieressä ololla. Tuomitsevalla ja 

kieltävällä asenteella lapselle voi myöhemmin muodostua ongelmia seksuaalisuuden ja 

sukupuolisuutensa kanssa. (Aigner & Centerwall 1999, 26-29; Cacciatore & Kortenimi-

Poikela 2000, 16-17; Cacciatore 2007, 118–119.) 

 

Erilaiset ”buumit” ovat tyypillisiä päiväkotiryhmissä. Esimerkiksi pusuhippa tai halai-

lubuumi voivat olla tällaisia. Seksuaalikasvatukseen liittyvä leikki voi buumina kestää 

useita päiviä. Haasteen nämä leikit luovat siinä, että on varmistettava, että kaikki osal-

listujat ovat mukana omasta vapaasta tahdostaan eikä ketään painosteta. Kuitenkin toi-

saalta lapsille on annettavaa yksityisyyttä ja vapautta leikkiin, ilman että aikuinen on 

vieressä koko ajan vahtimassa. Kevät on usein buumiaikaa. (Cacciatore 2007, 117–119; 

Aigner & Centerwell 1999, 39-41.) 

 

Lapset saattavat käyttää seksuaalisuuteen liittyviä sanoja tai käytösmalleja vallan väli-

neenä. Tällöin siihen sisältyy usein epävarmuutta, pelkoa ja jännitystä. Valtapelillä lapsi 

saattaa esimerkiksi hakea huomiota tai nauttii aikuisten ja lasten hämmentämisestä ai-

hepiirillään. Lapsi voi esimerkiksi toistaa sukupuolielinten sanoja, vessasanoja, näytellä 

sukupuolielimiään, tehdä tietoisesti liian henkilökohtaisia kysymyksiä tai painostaa sek-

suaalissävytteisiin leikkeihin. (Aigner & Centerwall 1999, 50–53.) 

 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on vakavasti otettava aihe, sillä hyväksikäyttö vau-

rioittaa lapsen kehitystä, ja sillä on pitkäaikaisia seurauksia lapsen psyykkiseen ja sosi-

aaliseen elämään (Kinnunen 2001, 160). Tilastollisesti katsottuna poliisin tietoon tullei-
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ta lasten seksuaalisen hyväksikäytön rikoksia on keskimäärin aiempaa enemmän joka 

vuosi. Vertailukohteena voidaan kertoa, että poliisin tietoon tulleita raiskauksia on sel-

keästi vähemmän joka vuosi kuin lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Vuonna 2010 ta-

pauksia tilastoitiin olevan 1 106. (Tilastokeskus 2011). 

 

Tilastoja erityisesti pienten lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei ole tällä hetkellä 

löydettävissä. Kinnunen (2001) kuitenkin kirjoittaa, että hyväksikäyttö ennen kouluikää 

ei ole harvinaista Suomessa. Poikien hyväksikäytöstä tiedetään vähemmän, ja poikiin 

kohdistuva hyväksikäyttö jää helpommin tilastoimatta. Hyväksikäytetty lapsi kehittyy 

seksuaalisuuden osa-alueilla yleensä ikätasoonsa kuulumattomalla tavalla. (Kinnunen 

2001, 159–162.) Seksuaalinen hyväksikäyttö kohdistuu yleisimmin tyttöihin (70–90 %) 

ja hyväksikäyttäjä on selkeästi useimmiten mies (90 %). Suomessa 16 vuotta täyttäneis-

tä 3,6 prosenttia pojista ja 7,4 prosenttia tytöistä on kokenut seksuaalista ahdistelua jos-

sain vaiheessa elämäänsä. (Ivanoff, Ruisku, Kitinoja, Vuori & Palo 2001, 214.) 

 

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä on vaikea todentaa. Se on vaikea aihe ja vaatii am-

mattitaitoa. Fyysisiä todisteita on vaikea saada, ja lapsen käytös ja oireilu onkin usein 

se, mistä epäillyt heräävät. Pienten lasten kohdalla kiinnitetään erityisesti huomiota sii-

hen, käyttäytyykö lapsi aikuismaisen seksuaalisesti. Silti on huomioitava, että myös ei-

hyväksikäytetyt lapset voivat käyttäytyä näin. Lapsi on helposti johdateltavissa kysy-

mysten muodolla ja painolla, mikä on otettava huomioon, jos epäily hyväksikäytöstä 

syntyy. Lapsi useimmiten vastaa tavalla, jota kuvittelee aikuisen odottava. Lapsi voi 

myös valehdella esimerkiksi suojellakseen hyväksikäyttäjäänsä, joka useimmiten on 

joku lapsen omasta lähipiiristä. Lapset voivat myös kokea seksuaalista väkivaltaa, häi-

rintää ja ahdistelua. (Immonen 2001, 145–149.) 

 

Läheisyyden antaminen katsotaan lapsen seksuaalikasvatuksessa hyvin tärkeäksi. Vaa-

rana esimerkiksi on, että jos lapsi ei saa tarpeeksi fyysistä hellyyttä, kosketusta, halauk-

sia, syliä, rohkaisevia taputuksia, yhteisiä peuhaamishetkiä ynnä muuta, voi lapsi myö-

hemmällä iällä hakea läheisyyden kaipuutta satuttavista suhteista tai ajaa hänet hake-

maan hyväksyntää liian varhain. Näin varhaisrakentunut käsitys läheisyydestä vaikuttaa 

vahvasti tuleviin ihmissuhteisiin ja voi mahdollistaa vääristymiä ihmissuhdeajattelussa. 

(Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2000, 8.) Toisaalta on pohdittava, kuinka lähellä las-

ta saa olla ja minkälainen kosketus on hyväksi. On mietittävä, kuinka paljon vertailu-
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kohtaa aikuinen voi omalla kehollaan näyttää lapselle, jos lapsi haluaa esimerkiksi ko-

keilla, miltä aikuisen rinta tuntuu. (Aigner & Centerwall 1999, 48–49.) 

 

Haastavaa seksuaalikasvatuksessa on osata tunnistaa se, mikä kuuluu lapsen normaaliin 

seksuaaliseen kasvuun ja kehitykseen, mikä taas huolen harmaan vyöhykkeen piiriin ja 

mikä siitä vielä hyvin huolestuttavaan käytökseen. Tämä vaatii ammattitaitoa ja koulu-

tusta tunnistaa eri vyöhykkeitä. Käytös- ja kasvumallit ovat aina suhteessa lapseen ja 

hänen ympäristöönsä; siksi ei voida määritellä liian tarkasti sitä, missä normaalin seksu-

aalisen kasvun ja kehityksen raja menee. Lapset ovat hyvin yksilöllisiä siinä, mikä heitä 

kiinnostaa ja missä määrin ja miten he reagoivat ympäristön virikkeisiin. (Johnson 

1999, 5–6, 47.) 

 

Johnson (1999) on kehittänyt mallin, jota soveltamalla voi verrata lapsen seksuaalisuu-

teen liittyvää toimintaa ja arvioida huolen tarvetta. Tätä mallia käyttää myös Suomessa 

ainakin Cacciatore useissa eri julkaisuissaan. Otan erään leikin mallin taulukosta esi-

merkiksi. On normaalia, että lapsi leikkii lääkäriä ja tutkii omaa ja muiden kehoa. Huo-

len harmaalla vyöhykkeellä lapsi leikkii usein tätä leikkiä, vaikka lasta olisi ohjattu 

muuhun toimintaan ja kielletty leikkimästä enempää. Isompi huoli herää, jos lapsi pai-

nostaa voimakkaasti muita lapsia leikkiin ja pakottaa nämä riisuutumaan. (Johnson 

1999, 52–53.) Mielestäni tätä taulukkoa hyödyntäen myös päiväkodin ympäristössä 

osattaisiin tunnistaa ja huomioida eri seksuaalikasvatuksen haasteet paremmin ja osat-

taisiin myös tarttua niihin.  

 

Erilaiset ryhmittymät luovat myös haasteita päiväkodin maailmaan. Haasteita seksuaali-

kasvatukseen voivat myös tuoda erityistä tukea tarvitsevat lapset, joiden mahdollinen 

vilkkaus ja rajattomuus voivat heijastua myös seksuaalikasvatuksen puolelle. Myös 

vahvat allergiat estävät joitakin lapsia olemasta fyysisesti lähellä muita ihmisiä, jolloin 

esimerkiksi suukkojen antaminen tai kehojen tutkiminen jää vähemmälle. Lisäksi eri 

kulttuurilähtökohdista tai uskonnollisista syistä lapsi saattaa vieroksua esimerkiksi pu-

kemistilanteita ja alastomuutta. 

. 
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA JOHTOPÄÄTÖKSET SEKÄ TUTKIMUKSEN 

ARVIOINTIA 

 

 

5.1 Tutkimustulokset 

 

Tässä luvussa esitellään lastentarhanopettajien näkemyksiä lasten seksuaalikasvatukses-

ta päiväkotiympäristön kontekstissa. Olen käyttänyt analysoinnin kautta syntyneitä tee-

moihin liittyviä sitaatteja havainnollistamaan haastateltavien kokemuksia sekä tuomaan 

konkreettisesti esille heidän ajatuksiaan ja mielipiteitään. 

 

Tutkimustulokset tuodaan esille tutkimusaineiston analysoinnin kautta saatujen teemo-

jen avulla. Teemoittelu seurasi teemahaastattelun rakennetta, vaikka se ei ollut lähtö-

kohta analyysia tehdessäni vaan muovautui analyysin aikana. Teemoittelussa on neljä 

pääteemaa: tutkittavien taustatiedot, seksuaalikasvatus yleisesti, seksuaalikasvatus päi-

väkodissa sekä seksuaalikasvatuksen haasteet päiväkodissa. Kaikista neljästä päätee-

masta on lopussa laadittu taulukon avulla pieni tiivistelmä tuloksista. Kaikkia tuloksia ei 

ole taulukossa, vaan jokaisessa taulukossa on neljä esimerkkiä tuloksista, jotka ovat 

mielestäni tutkimuksen kannalta huomionarvoisia. 

 

Tutkimustuloksia läpikäydessä olen käyttänyt numeraalista merkintää helpottaakseni 

lukemista. Esimerkiksi merkintä (3/6) tarkoittaa kolmea haastateltavaa kuudesta, kuu-

den ollessa korkein arvo. Näin koen, että tutkimustulokset avautuvat paremmin ja mie-

lenkiintoisemmin luettavaksi. 

 

 

5.1.1  Tutkittavien taustatiedot 

 

Haastateltavista suurin osa oli naisia (5/6). Yksi miespuolinen lastentarhanopettaja oli 

myös haastatteluissa mukana. Haastateltavien ikärakenne painottui vanhempaan kolmen 

haasteltavan ollessa 52-vuotiaita (3/6). Nuorin haastateltava oli 28-vuotias. Haasta-

teltavien keski-ikä oli pyöristettynä 42 vuotta. 

 

Koulutustaustoiltaan puolet haastateltavista oli sosionomeja (3/6), yksi sosiaalikasvatta-

ja (1/6), yksi varhaiskasvatuksen kandidaatti (1/6) sekä yksi opistotason lastentarhan-



28 

 

opettaja (1/6). Päiväkotikokemusta heillä oli keskimäärin 12,5 vuotta. Pisin kokemus 

päiväkodissa työskentelystä oli 30 vuotta ja seuraavaksi pisin 16 vuotta. Lyhin kokemus 

oli 5 vuotta. 

 

Kaikki haastateltavat kertoivat, että seksuaalisuus tai seksuaalikasvatus ei ole kuulunut 

heidän koulutukseensa tai että se on mainittu hyvin lyhyesti (6/6). Puolet haastateltavis-

ta toi esille, että he ovat kuitenkin oppineet seksuaalikasvatuksesta työn ohessa ja hank-

kineet jotain tietoa (3/6). Yksi haastateltavista kertoi, että hänen koulutuksensa on riittä-

vä kohtaamaan seksuaalikasvatuksen tarpeet ja haasteet työssä (1/6). Kaikki haastatelta-

vat olivat sitä mieltä, että koulutusta aiheesta voisi olla lisää (6/6). 

 

”Kolmen vuoden koulutus ei mitenkään voi riittää, et ei. Etkun töissä sit tulee jotain 

tapauksia, ja konsultoi muita. Mutta koulutus ei pelkälteen riitä.” 

 

”Jossain keskusteluissa ois voinu tulla mutta ei opetukses. Käytännön kautta se on tul-

lu.” 

 

Ikäjakauma oli vaihteleva päiväkotiryhmissä, joissa lastentarhanopettajat olivat haastat-

teluhetkellä töissä. Kahdessa ryhmässä oli mahdollista olla alle kaksivuotiaita (2/6), 

yhdessä ryhmässä saattoi olla kuuteen ikävuoteen saakka (1/6). Yhden haastateltavan tä-

mänhetkisen ryhmän ikäjakauma ei käynyt haastattelussa ilmi. Lapsiryhmien keski-ikä 

oli 3,4 vuotta. Kukaan haastateltavista ei ollut haastatteluhetkenä töissä esikouluikäisten 

ryhmässä (0/6). Kahden lastentarhanopettajan tämänhetkiset ryhmät olivat niin sanottuja 

erityisryhmiä, joihin lapset oli valikoitu tietyillä kriteereillä. Tutkimuseettisistä syistä 

näiden kahden erityisryhmän luonnetta ei suoraan kerrota tässä tutkimuksessa, mutta 

erityisryhmien ominaisuuksia tulee esille tutkimustulosten lomassa 
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TAULUKKO 1. Taustatietoja. 

 

 

 

5.1.2 Seksuaalikasvatukseen suhtautuminen yleisesti 

 

Haastateltavat toivat eri tavoin esille, miten laajaksi he kokevat seksuaalikasvatuksen. 

Tähän aiheeseen liittyvissä kysymyksissä suurin osa haastateltavista tuotti monia eri 

ulottuvuuksia liittyen ihmisen fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen. Sek-

suaalikasvatus nähtiin enimmäkseen osana kokonaisuutta, osana ihmiseksi kasvamista. 

Kaikki haastateltavat korostivat, että kyse ei ole yksittäisestä osa-alueesta, joka nousee 

erikseen esille, vaan että se on eri tavoin linkittynyt tavalliseen kasvuun ja kehitykseen. 

 

”Se on aika lailla sillee läsnä kuitenkin koko ajan.” 

 

”Tavote on se, että laps tulis oma ikäse tason mukasesti tietoseks asiasta, vältetään 

väärää informaatiota.” 

 

”Kaikessa tavoitellaan, että lapselle kehittyy positiivinen kehonkuva.” 

 

Vastauksissa tuli esille vahvasti oman identiteetin kasvu sekä omanarvontunto. Seksu-

aalikasvatuksen tavoitteena nähtiin yleisesti lapsen kasvun tukeminen niin, että tämä voi 
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kasvaa terveeksi yksilöksi yhteiskunnassa. Itsetunnon rakentaminen ja läheisyyden 

opettelu nähtiin osaksi seksuaalikasvatusta. 

 

”Mun mielestä se hyväksyntä, ja toisen kunnioittaminen, semmonen se niin ku on ja se 

on se lähtökohta.” 

 

”[--] ajatella niin ku yhteiskunnallisella ja yleisellä tasolla, ja niin ku sillä tavalla, että 

lapselle muodostuis mahdollisimman semmonen niin ku hyvä käsitys omasta seksuaali-

suudestaan.” 

 

”No se hyvä itsetunto, jos ihan yhdellä sanal.” 

 

Myös vastakkaisia käsityksiä perustavoitteista tuli esille. Esimerkiksi yksi haastateltava 

korosti haastattelussa paljon tasa-arvoa, että lapsia ei lokeroitaisi tyttöihin ja poikiin, 

kun taas toisen haastateltavan mielestä seksuaalikasvatus lähtee roolimallien opettelusta, 

siitä että oma identiteetti rakentuu tasapainoiseksi juuri naisena ja miehenä ja että sek-

suaalikasvatus on näiden roolien omaksumista. 

 

”Että on sellanen tasa-arvonen, ettei oo pojat ja tytöt, ettei eritellä hommia tai leikkejä 

tai värejä.” 

 

”Seksuaalikasvatus on, et ollaan miehiä ja naisia, nähdä niitä eroavaisuudet. [--] Opi-

taan ymmärtään miehen ja naisen yhtäläisyyksiä ja eroja, miten vaikuttaa vuorovaiku-

tukseen.” 

 

Kolme haastateltavista toi konkreettisesti puheessaan esille, että aikuisen asenteet seksu-

aalisuudesta sekä malli, miten suhtautua seksuaalisuuteen, vaikuttavat paljon lapsen op-

pimiseen (3/6). Myös muista kolmesta haastateltavasta oli havaittavissa sama ajatusmal-

li, vaikka he eivät sitä ilmaisseet konkreettisesti. Seksuaalikasvatus nähtiin siis myös 

nonverbaalisena viestintänä arjessa esimerkin avulla. 

 

”Itse miehenä omalla esimerkillä. [--] Miehenä eri tavalla lapsia pystyy positiivisesti 

rohkaseen, oman sukupuolen kautta tuoda lapselle mallia ja esimerkkiä.” 
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Kaikki haastateltavat toivat esille avoimuuden tärkeyden (6/6). Seksuaalikasvatuksessa 

nähtiin huomionarvoisena se, että tiedostaa omat asenteensa ja suhtautuu avoimesti sil-

loinkin, kun ensisijainen reaktio olisi ennakkoluuloinen. Haastateltavat käyttivät ai-

heesta puhuessaan yleensä esimerkkiä, mikä avoimuudessa heille olisi haastavaa, esi-

merkiksi tyttömäisiin vaateisiin pukeutuva poika, sateenkaariperheet, transseksuaalinen 

vanhempi tai sukupuolineutraali kasvatus kotona. Jokainen haastateltava kuitenkin ko-

rosti, että huolimatta omista lähtökohdista tulee työssä kohdata kaikki samanarvoisena 

ja avoimesti. Kaksi haastateltavaa toi konkreettisesti esille, että tuomitseminen vahin-

goittaa lapsen kehitystä (2/6). 

 

Miltei kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että aihe ei ole tabu. Kaksi lastentarhan-

opettajaa kertoi omaehtoisesti, että heillä on kristilliset arvot tai että he ovat käyneet 

kristillisen koulutuksen alalle (2/6). Nämä kaksi sanoivat että tietyissä piireissä aihe voi 

olla edelleen vaikeasti käsiteltävissä. Kuitenkin kaikki kokivat, että nykyisessä työpai-

kassaan he voivat keskustella asioista avoimesti. 

 

Kaikki haastateltavat toivat myös esille eri tavoin sen, että seksuaalikasvatuksesta ei ole 

tarvetta tehdä isoa numeroa (6/6). Seksuaalikasvatus ei ole erillinen osa arkea vaan lin-

kittynyt siihen tiiviisti. Kaikki myös sanoivat seksuaalisuuden olevat lapsille hyvin 

luonnollinen asia, ja mitä pienemmästä lapsesta on kyse, sitä vähemmän lapsi häpeää 

omaa seksuaalisuuttaan. 

 

Kaksi haastateltavista kertoi, että he eivät koe seksuaalisuuden olevan niin laaja-alainen, 

kuin mitä haastattelukysymykset antoivat ymmärtää, tai kokivat, että se, mitä he tekevät 

arjessa, ei ole seksuaalikasvatusta vaan vain kasvatusta (2/6). Samat kaksi myös korosti-

vat enemmän kuin muut, että eivät ottaisi seksuaalikasvatusta konkreettisesti erillisenä 

arkeen, vaan paras tapa on tehdä sitä niin kuin kasvatusta muutenkin, aihetta korosta-

matta. Molemmat kyseisistä haastateltavista olivat 52-vuotiaita. 

 

”Mut sit taas niin ku aattelee tän ikäsiä lapsia niin mä en lähtis sitä kasvatuksena sitä 

kasvataan vaan just jos se tulee. [--] Mä en koe sitä ite niin ku henkilökohtaseks, että 

mun tarvis sitä siihen niin ku kasvattaa.” 
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TAULUKKO 2. Seksuaalikasvatus yleisesti. 

 

 

 

 

5.1.3 Seksuaalikasvatus päiväkodissa 

 

Kaikki tutkittavat näkevät, että seksuaalisuus ei sinällään tule vahvasti esille päiväko-

deissa yleisellä tasolla (6/6). Kuitenkin arjessa se on läsnä joka päivä, vaikka kaikki 

haastateltavat eivät sitä silloin mieltäneet seksuaalikasvatukseksi, vaan näkivät sen ole-

van vain normaalia arkea. 

 

”Harvemmin kyl päiväkodissa seksijuttua tai miten vauvat saa alkunsa et [--] aika har-

voin.” 

 

Pienillä lapsilla korostettiin omaan kehoon tutustumista. Pienillä lapsilla tässä konteks-

tissa tarkoitan alle 2,5-vuotiaita. Sukupuolielinten tutkiminen oli tavallista varsinkin 

vessa- ja pukeutumistilanteissa. Sekä omaa että toisten kehoja tutkitaan. Toisten kehoa 

tutkitaan enemmän katseella, mutta myös kosketuksella. Lapset myös vertaavat ääneen 

kehojaan ja miettivät sukupuolten välisiä eroja. Pienet lapset ovat myös estottomampia 

lähelle tulossa, eivätkä esimerkiksi koe alastomuuteen liittyvän häpeää. 
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”Yksi poika sanoi: ’Tytöillä on pimppa, pojilla pippeli, mulla on ainakin iso pippeli.’ 

Toinen sano: ’Mulla on pieni mutta kun nukkuu hyvin yöllä niin sitten se kasvaa’.” 

 

”Yksi nelivuotias kysy multa, miettiny pidemmän aikaa, että koska hän saa pimpin. Sit-

ten juteltiin vaan että sul on isä, ja isällä on pippeli, niin sinusta tulee isona niin ku 

isä.” 

 

Vähän vanhemmat lapset eivät välttämättä enää tuo arjessa niin näkyvästi esille seksu-

aalisuuttaan. Kuitenkin välillä leikeissä tulevat esille muun muassa perheroolileikit, 

lääkärileikit ja pusuhippa. Suurin osa haastateltavista arvioi, että seksuaalissävytteisiä 

leikkejä tulee lapsilla harvoin. Vain kolme haastateltavista oli uransa aikana nähnyt, että 

lapset olisivat leikkineet itse lapsen tekoa tai kysyneet aikuiselta suoraan, mistä lapset 

tulevat (3/6), ja näitä tilanteita oli harvoin. Neljä haastateltavista esitti, että pienillä lap-

silla korostettiin omaan kehoon tutustumista. 

 

Kaikki lastentarhanopettajat ajattelivat seksuaalikasvatuksen kuuluvan ensisijaisesti 

kotiin (6/6). Kaikki olivat myös sitä mieltä, että seksuaalikasvatus kuuluu myös päivä-

kotiin (6/6). Tutkittavat kuitenkin painottivat tätä eri tavoin: siinä missä esimerkiksi 

yksi haastateltava korosti paljon kodin merkitystä ja sitä, että päiväkodissa mennään 

perheen kasvatuskulttuurin mukaisesti seksuaalikasvatuksessa, niin toinen haastateltava 

korosti päiväkodin yhteiskunnallista merkitystä jakaa tietoa ja kasvattaa riippumatta 

perheen tilanteesta. 

 

Kolme haastateltavaa toi esille konkreettisesti turvakasvatuksen tärkeyden (3/6). Turva-

kasvatuksella tässä tarkoitetaan muun muassa lapsen tietoa siitä, mihin häntä saa koskea 

sekä kykyyn sanoa ”ei”. Nämä kolme haastateltavaa kertoivat, että heidän ryhmissään 

joko käsitellään turvakasvatusta jo tai tullaan käsittelemään. Kaikki haastateltavat ker-

toivat, että lasten arvostus itseään ja muita kohtaan on tärkeää niin fyysisellä kuin vuo-

rovaikutustasollakin (6/6). Yksi haastateltava toi esille myös hygieniakasvatuksen tär-

keyden (1/6). Vain yksi lastentarhanopettaja koki, että medialla olisi suurta vaikutusta 

heidän ryhmänsä lapsiin (1/6). Muut totesivat, että pienet lapset ovat melko suojeltuja 

medialta. 

 

Jokainen lastentarhanopettaja korosti läpi haastattelun, että seksuaalikasvatus on pienillä 

lapsilla ensisijaisesti hetkessä tapahtuvaa vuorovaikutusta ja keskustelua (6/6). Tällä 
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tarkoitetaan lasten kysymyksiin vastaamista ja asioiden käsittelyä, kun ne nousevat lap-

sista itsestään pintaan. Tämä nousi tutkimuksesta hyvin painokkaana kaikista vastauk-

sista.  

 

”Carpe diem, tartu hetkeen.” 

 

”Kyl vähän ite aattelen niin et se on, se lähtee lasten kysymyksistä ja niihin vastaami-

sesta. Tavallaan avarakatseisesti ja omaa näkökantaa liikaa tuputtamatta.” 

 

”Mä veikkaan et se on enemmän sitä et vastataan kysymyksiin.” 

 

Kysymyksiin vastaaminen ja tilanteen ja lapsen mukaan meneminen tuli vahvasti ilmi 

haastattelun monissa kohdissa kaikissa haastatteluissa, ei yksittäisen kysymyksen tai 

teeman kohdalla. Tutkijana havainnoin tämän asian olevan yksi kantavimmista vastauk-

sista, joiden muoto ja painotus vain muuttuivat haastateltavien kohdalla. 

 

Pelkistettynä vastausta ”vastataan lapsen kysymykseen”, käytettiin mielestäni jopa täy-

telauseena silloin, kun haastateltava itse epäröi, mitä tai miten vastata haastavaan kysy-

mykseen. Äänityksessä tämän kuulee haastateltavien tauoista, äänensävystä sekä paino-

tuksesta. Yksi haastateltava käytti aina samaa vastausta, kysyttäessä seksuaalikasvatuk-

sen merkityksestä, tavoitteista, metodeista sekä kehittymisalueesta. 

 

Puhuttaessa työtavoista ja metodeista seksuaalikasvatukseen päiväkodissa haastatelta-

vat painottivat esisijaisesti keskustelun tärkeyttä, että lasten kysymyksiin vastataan, kun 

niitä arjessa tulee. Kysymyksiin vastaamista sekä kirjojen avuksi käyttämistä korostivat 

kaikki vastaajat (6/6). Muita työmuotoja esitettiin olevan draama, näytelmät, palapelit, 

piirtäminen, roolileikit sekä aikuisen näyttämä esimerkki. 

 

”Että sen lapsen ikä ja kehitystaso, kehitysvaihe, lähikehityksen vyöhyke, ne aina mää-

rittelee sitten ne välineet ja työtavat et miten paneudutaa. Ja toisaalta se et miten asia 

on niin ku pulpahtanu niiltä lapsilta.” 

 

Haastattelussa kysyttiin myös, tuleeko erityistä tukea tarvitsevien lasten kanssa eri ta-

valla esille tarpeita seksuaalikasvatuksessa. Vain yksi haastateltavista oli sitä mieltä, että 

vilkkaus näkyy ja myös lasten seksuaalisuus voi vilkastua. Viisi kuudesta esittivät, että 
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eivät ole havainneet erityisen tuen tarpeessa olevan lapsen ja muiden lasten kesken mi-

tään eroa seksuaalikasvatukseen liittyen (5/6). 

 

Kaikki haastateltavat kokivat, että voivat keskustella työryhmässä seksuaalikasvatuk-

seen liittyviä asioita, mutta samaan aikaan, että niitä käsitellään harvoin, keskimäärin 

pari kertaa vuodessa (6/6). Kaksi lastentarhanopettajaa toi myös esille konsultaatiomah-

dollisuuden kiertävään lastentarhanopettajaan eli keltoon ja sanoi hyödyntävänsä tätä 

tarvittaessa (2/6). 

 

”[--] kyl se jää ihan muutamaan kertaan vuodessa varmasti. Mut se on varmasti piilos-

sa monessa muussa keskustelussa.” 

 

TAULUKKO 3. Seksuaalikasvatus päiväkodissa. 

 

 

 

 

5.1.4 Seksuaalikasvatuksen haasteet päiväkodissa 

 

Yleisesti haastateltavien oli aluksi vaikea miettiä haasteita seksuaalikasvatukselle. Un-

nutus eli lasten itsetyydytys sekä vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö ja jotkin ylimen-

neet leikit nousivat esiin haasteina ilman tutkijan antamia esimerkkejä haastattelutilan-

teessa. 
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Yli puolet haastateltavista joko epäröi vastata kysyttäessä seksuaalikasvatuksen haas-

teista tai kertoi suoraan, että niitä ei ole lainkaan. Kuitenkin keskustelun kautta teema-

haastattelussa oli usein jo tässä kohtaa haastattelua tullut ilmi muutama haastekohta. 

Joko haastateltavan vanhoja sanomisia kertaamalla tai esimerkeillä keskustelussa tuli 

kuitenkin jokaisen haastateltavan kohdalla useita haasteita esiin. Tavallista haastatteluti-

lanteessa oli myös se, että haastateltava mietti ääneen haastetta, että miten se pitäisi eri 

näkökulmista ratkaista missäkin tilanteessa. 

 

Läheisyyden, lohdutuksen ja hellyyden rajaa suhteessa lapsiin pohti ääneen kaksi haas-

tateltavaa (2/6). He miettivät, miten olla lapsen lähellä ja ilmaista hellyyttä, ilman että 

asiassa voi tapahtua väärinkäsityksiä. Suukot, halaukset, sylissä pitämiset, silittämiset 

ynnä muut kaikki haastateltavat toivat esille normaalina läheisyytenä. Kuitenkin vain 

kaksi haastateltavaa toi sanallisesti esille, että lähellä olo on seksuaalikasvatusta lapselle 

2/6, ja yksi haastateltava (1/6) korosti, että ei käytä sanaa seksuaalikasvatus vaan puhuu 

yleisesti kasvatuksesta puhuttaessa läheisyydestä ja kosketuksesta. Kaksi haastateltavis-

ta mietti, miten miehen päiväkodin työntekijänä tulee olla lähellä lapsia päiväkodissa, ja 

molemmat korostivat varovaisuutta asiassa sekä toivat esille väärinymmärryksen mah-

dollisuuden (2/6). 

 

”Mullakin on miespuolinen työntekijä, että sitä rajaa niin ku, et siinäkin saa olla aika 

semmonen… Se on aika haastavaa tänä päivänä, et sä et mee sitten, et sä et mee sit-

ten… ettei kukaan tulkitse sitä väärin.” 

 

Leikkien rajaamisen kaikki haastateltavat kokivat seksuaalikasvatuksen haasteeksi (6/6), 

mutta vain neljä sanoi konkreettisesti tehneensä näin uransa aikana (4/6). Leikin rajaa-

misella tarkoitetaan tässä lapsen leikkiä, joka on mennyt seksuaalissävytteisesti sopi-

mattoman puolelle, niin että lastentarhanopettajat ovat kokeneet, että heidän pitää kes-

keyttää leikki tai puuttua siihen. Näin esimerkeissä on tapahtunut muun muassa, kun 

lapset ovat olleet päällekkäin, suukottelu tai lähellä olo on ahdistanut toista lasta tai lää-

kärileikissä toisen tutkiminen on mennyt liian pitkälle haastateltavien mielestä. 

 

”Joku pusun antaminen [--] se on ok. Mut sitten sellanen niin ku ei voi sanoo jatkuva 

mut se leikki voi helposti menee sillai, et on ihan kiinni, ja niin ku et sellasta sitä rajaat 

et vähän vedetää [--].” 
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Seksuaalissävytteisten sanojen käyttöä ovat haastattelun mukaan rajoittaneet melkein 

kaikki lastentarhanopettajat (5/6). Törkeistä seksuaalissävytteisistä kirosanoista päivä-

koti-ikäiset lapset käyttävät eniten ”vittu”-sanaa, lievimmällään lapset hokevat ”pissa”-, 

”kakka”- tai ”pippeli”-sanoja. Haastateltavat kertoivat myös, että pojat esittelevät huo-

mionhakuisesti sukupuolielimiään tai takapuoliaan.. Haastateltavat kuitenkin korostivat, 

että lapsen on normaalia puhua ja ihmetellä kehoaan eikä sitä keskustelua pidä estää, 

vain jos sanojen käytöllä haetaan jotain muuta ja se on sopimatonta, puututaan puhee-

seen. 

 

”Jos kiroillaa, v-i-t-t-u, sitä on. Mut me sit mennään sylkeen sen vessanpyttyyn sit. Mut 

ei me sillai korosteta, ei sitä kannata. Mielummin opettaa sit kauniita voimasanoja.” 

 

Neljä haastateltavaa kertoi, että he ovat rajoittaneet lapsen unnutusta eli lapsen itsetyy-

dytystä uransa aikana (4/6). Unnutustilanteita päiväkodissa on eniten nukkumistilan-

teissa, mutta myös vessassa ja leikin aikana. Unnutus oli, haasteista puhuttaessa, yksi 

yleisin puheenaihe haastateltavilla. Tässäkin lastentarhanopettajat kertoivat, että unnu-

tus sinänsä ei ole pahasta ja sitä ei tuomita, mutta jos unnuttaminen vie huomion pää-

toiminnalta, kuten leikiltä tai nukkumiselta, ohjataan lapsi keskittymään muualle. Osa 

lastentarhanopettajista (2/6) näki unnuttamisen taustalla myös mahdollisesti lapsen loh-

dun hakemisen, ja tällöin lapselle pyrittiin tarjoamaan lohtua toista kautta, esimerkiksi 

siten, että aikuinen silitteli lasta nukkumaan mennessä. 

 

”[--] itsetyydytystä saattaa joskus olla et esiintyy ja vanhempien kans puhutaan jos on 

häiritsevää.” 

 

”No itsetyydytykseen törmänny joo [--] tausta-ajatuksena sillai, ettei se lähe häiritteen 

leikkejä ja siit ei tuu päätehtävä.” 

 

Puolet lastentarhanopettajista kertoi, että vanhempien kanssa puhuminen seksuaalikas-

vatuksesta on haastavaa (3/6). Haastavaksi koettiin varsinkin tilanteet, joissa vanhem-

mat toivoivat lapselleen erityiskohtelua, liittyen esimerkiksi sukupuolineutraaliin kasva-

tukseen tai toisten lasten alastomuuden näkemiseen. Haastateltavat kokivat, että van-

hemmat eivät ymmärrä, että koko ryhmän toimintaa ei voi rytmittää yhden lapsen mu-

kaan. Kuitenkin uskonnollisista syistä toivottavat erityiskohtelut koettiin sopiviksi. Osa 
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haastateltavista (2/6) toi myös esille, että joillakin vanhemmilla on välinpitämätön asen-

ne seksuaalikasvatusta kohtaan. Yksi esimerkki oli päiväkoti-ikäisten ulkopuolelta, siinä 

kaksi ensimmäisellä luokalla olevaa poikaa oli nähnyt pornoa tv:stä, ja tämä näkyi sel-

keästi lasten leikeissä. Toisen lapsen vanhemmat eivät kuitenkaan halunneet käsitellä 

asiaa eivätkä reagoineet, kun asiasta yritettiin keskustella vanhempien kanssa. 

 

”[--] monet vanhemmat on pidättyväisiä.” 

 

”Jos yks perhe haluaa, ettei puhuta tytöistä tai pojista tai luetaan kirjaa, että poika 

leikki autoilla, niin se on paha asia, [--] mut yks perhe ei voida määritellä sitä, et puhu-

taan tytöistä ja pojista. Sit täytyy pitää laps kotona, jos ei pärjää täällä.” 

 

Seksuaalikasvatuksen näkökulmasta paljon erityisjärjestelyjä vaativien lasten haasteel-

lisuudesta puhui neljä haastateltavaa (4/6). Erityisjärjestelyt liittyivät yleensä uskon-

toon, allergioihin, lapsen hämmennykseen omasta sukupuolestaan tai sukupuolineutraa-

liin lähestymistapaan. 

 

Yksi lastentarhanopettaja (1/6) toi esille myös sen, että lapsilla, joilla on seksuaalikasva-

tuksen valossa haasteita kasvussaan, on myös oman kehon hahmottamisen kanssa vai-

keuksia. 

 

Haastavaksi koettiin myös osittain vanhempien muu kuin heteroseksuaalisuus. Näin 

sanoi kaksi haastateltavaa (2/6). Omien arvojen ja kulttuurin pohjalta toisen erilaisen 

seksuaalisen suuntautumisen kohtaaminen tuntui haastavalta, mutta molemmat haasta-

teltavista korostivat, että omat ennakkoasenteet eivät saa vaikuttaa työhön; kaikki van-

hemmat kohdataan tasa-vertaisena. Haastavaksi koettiin enemmän se, miten lapselle 

selitetään asioita, esimerkiksi perheen muodostumista. 

 

Puhuttaessa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä heräsi kaikissa haastateltavissa tun-

teita. Kaikki haastateltavat kokivat, että yksi haaste seksuaalikasvatuksessa on tunnistaa 

hyväksikäytetty lapsi, ja he pitivät aihetta vakavana (6/6). Kukaan haastateltavista ei 

kuitenkaan koko uransa aikana ole kertaakaan tehnyt lastensuojeluilmoitusta seksuaali-

sen hyväksikäytön epäilyn pohjalta (0/6). Kaksi haastateltavista kertoi, että heidän työ-

paikoillaan on keskusteltu seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamisesta ja heillä on työ-

paikalla materiaalia asiasta (2/6). 
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TAULUKKO 4. Seksuaalikasvatuksen haasteet päiväkodissa. 

 

 

 

 

5.2 Johtopäätökset  

 

Opinnäytetyöni tarkoituksena oli tuoda esille lastentarhanopettajien ajatuksia, tunte-

muksia ja näkemyksiä seksuaalikasvatuksesta päiväkodin ympäristössä. Kannanottoja 

tuli moneen suuntaan, mutta tiettyjä suuntalinjoja on tutkimuksesta nähtävillä. 

 

Tuloksia arvioitaessa on ensin kuitenkin ymmärrettävä, että kyse on ollut laadullisesta 

teemahaastattelulla tehtävästä tutkimuksesta, jossa otantana on ollut vain kuusi haastat-

telua. Minkäänlaisia yleistyksiä päiväkotien seksuaalikasvatuksesta ei siis tämän tutki-

muksen pohjalta voi tehdä. Kyse on pintaraapaisusta aiheeseen, jolla on paljon syvyyttä 

ja jossa puhutaan termein, jotka ovat suurimmalle osalle enemmän tai vähemmän vierai-

ta. Mikäli tutkimus olisi laajempi ja toteutettu kenties kyselylomakkeen kaltaisesti kaa-

voittamaan seksuaalikasvatuksen tilannetta ja tarpeita, voisi tarpeeksi suurella otannalla 

tehdä yleistäviä johtopäätöksiä. Kuitenkin tässä tutkimuksessa halusin kerätä tietoa suo-

rassa kontaktissa haastattelulla, joka pystyi joustamaan haastateltavien vastausten mu-

kaan, joten valitsin pienen joukon satunnaisotantaa hyödyntäen. Näin tulokset ehkä 

avaavat lukijalle mielenkiintoisen katsauksen siitä, mitä kaikkea seksuaalikasvatus voi 
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pitää päiväkodissa sisällään, ja mahdollisuuden päästä henkilökohtaisemmalla tasolla 

tietoon kiinni. 

 

Ensinnäkin tutkimuksen suurin painotus nähdään siinä, että lastentarhanopettajien läh-

tökohdista seksuaalikasvatusta annetaan lapsen aloitteesta. Kun lapsi itse tuo mielen-

kiintoaan esille seksuaalisuutta kohtaan esimerkiksi leikissä tai kysyen, siihen vastataan. 

Vastaaminen tapahtuu enemmän kokemuspohjaisesti, ei koulutuksen pohjalta, ja siihen 

ei ole kehitetty yhteistä linjaa. Lapsilähtöisyyteen painotetaan siksi, että sen nähdään 

olevan lapsen kehityksen ja kasvun turvaamiseksi paras vaihtoehto. Seksuaalikasvatuk-

sen korostamista vieroksutaan, ja se nähdään osana hyvin arkisia toimintoja. 

 

Seksuaalikasvatusta annetaan päiväkoti-ikäisille lapsille ensisijaisesti kysymyksiin vas-

taamalla ja esimerkeillä, ja toissijaisesti erilaisilla metodeilla kuten kirjojen, piirtämisen 

ja draaman avulla. 

 

Seksuaalikasvatuksen tarpeet nousevat yhtä lailla arkisista tilanteista. Nämä tilanteet 

eivät ole kovin yleisiä, vaan syntyvät tipoitellen. Mitä vanhemmasta lapsesta on kysy-

mys, sitä enemmän nähdään, että seksuaalisuus kiinnostaa lapsia ja lapsi esittää kysy-

myksiä aiheesta ja se näkyy myös leikeissä enemmän. Tarve seksuaalikasvatukselle 

syntyy, kun lapsi joko arjen tilanteessa on kiinnostunut seksuaalisuudesta tai seksuaali-

kasvatuksen näkökulmasta tulee ilmi jokin haaste tai ongelma. Tämä haaste voi olla 

esimerkiksi lapsen huolestuttava käytös, rajaamista tarvitsevat leikit, vanhempien lähtö-

kohdat seksuaalikasvatukselle tai lapsen häiritsevä unnutus. 

 

Kun tarve nousee, haastateltavat kokivat, että asioihin pystyttiin puuttumaan ja työyh-

teisö oli valmis tukemaan ja työskentelemään asian eteen. Seksuaalikasvatusta ei koeta 

tabuna tai se on marginaalista. Avoimuuden korostaminen ja ymmärtäväinen lähesty-

mistapa on yhtenä lähtökohtana, kun seksuaalikasvatusta tehdään. 

 

Käsitteistön ymmärtäminen oli suurimmalle osalle lastentarhanopettajista haastavaa. 

Monet vastasivat samoilla lauseilla eri teemoihin, ja se, mikä teoriassa lasketaan seksu-

aalikasvatukseen, koettiin oudoksi ja asioita ei aina mielletty seksuaalikasvatukseen 

kuuluvaksi. Näitä olivat muun muassa läheisyyden ja kosketuksesta nauttimisen ulottu-

vuudet sekä vessaan liittyvät asiat ja tunnekasvatus. Sukupuoliroolit, oman kehon tut-
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kiminen ja ennen kaikkea suoranaiset kysymykset seksistä puolestaan laskettiin seksu-

aalikasvatukseen kuuluviksi. 

 

Vastausten välillä oli paljon eroavaisuuksia. Teoriapohjasta kauimmaksi seksuaalikas-

vatuksen teoreettisista lähtökohdista erottuivat ne haastateltavat, joiden koulutuksesta 

oli paljon aikaa tai joiden taustalla olivat uskonnolliset arvolähtökohdat. Lähimmäksi 

teorian asettamaa käsitystä seksuaalikasvatuksesta tulivat ne, joilla oli tuorein koulutus. 

Vaikka siis koulutuksen ja seksuaalikasvatuksen tietämyksen välillä ei nähty haastatte-

lutilanteessa yhteyttä, haastateltavien sanoessa, että asiaa ei ole käsitelty kenenkään 

koulutuksessa, tutkimuksen kokonaiskartoituksessa tuli ilmi koulutuksen merkitys 

muun muassa käsitteistön ymmärtämisessä. Ikä siis ei ollut edustavassa asemassa sek-

suaalikasvatuksen ymmärtämisessä teoreettisen taustan valossa vaan koulutus. 

 

5.3 Tutkimuksen luotettavuus ja eettisyys 

 

Tässä luvussa arvioin käyttämiäni tutkimusmenetelmiä sekä niiden sopivuutta seksu-

aalikasvatuksen tutkimukseen. Tarkastelen myös ammatillista kasvuani sekä tutkijan 

rooliani. 

 

Tutkimuksen luotettavuus rakentuu monista asioista läpi koko prosessin. Luotettavuu-

den lähtökohdasta on oleellista muun muassa se, että tiedostaa omat arvolähtökohtansa 

ja ennakkoluulonsa aihetta kohtaan. Myös tutkimuksen läpinäkyvyys ja motiivit käyttää 

tiettyjä metodeja, teorioita sekä analyysitapoja ovat pohdinnan alla. 

 

Itse koen, että ihmisen seksuaalisuus on hyvin mielenkiintoinen asia. Tiedostan myös, 

että osaltani olen luultavasti liberaali uudistaja mitä tulee seksuaalikasvatuksen edistä-

miseen päiväkodissa, sillä mielestäni siihen voisi panostaa monilla tavoilla enemmän. 

Kuitenkin koen, että pystyin olemaan inhimillisen objektiivinen tutkimusta tehdessäni ja 

myös haastattelutilanteissa, joissa eriävät mielipiteet suhteessa omiini tulivat ilmi. Toi-

von, että myös haastateltavat kokivat, että olin avoin ja neutraali heidän esittämiinsä 

näkökulmiin nähden. 

 

Yksi luotettavuuden mietintäpiste on itse haastattelutilanne. Seksuaalikasvatus oli suu-

rimmalle osalle haastava aihe. Vaikka ennen haastattelua lähetin haastateltaville esitte-

lykirjeen aiheesta, oli vastausten saaminen välillä vaikeaa. Joko haastateltava ei osannut 



42 

 

sanoa aluksi mitään tai ryhtyi puhumaan täysin kysymyksen vierestä. Vasta kun haas-

tattelijana annoin esimerkkejä, kysyin esimerkiksi, onko teillä ollut pussausbuumeja, 

saattoi vastaaja ryhtyä kertomaan ja havainnollistamaan enemmän aihetta. Tämä oli 

ongelmallista, koska esimerkeillä haastattelijana kuitenkin johdattelin vastausta. On-

gelmalla voi olla kaksi puolta. Joko esittelykirje ei ollut tarpeeksi kattava ja kysymykset 

olivat liian epämääräisiä, tai sitten itse aihe on vain jonkin verran vieras tutkittaville. 

Saattaa olla, että kyse on molemmista, mutta tutkijana kantani on, että harvoin käsiteltä-

vä aihe oli syynä siihen, että esimerkkejä oli haastattelussa tuotava esille. 

 

Työni tulosten luotettavuutta heikentää se, että en muun muassa tehnyt litterointeja heti 

haastattelun jälkeen kaikissa tapauksissa ja litterointien tarkkuus vaihtui loppua kohden. 

Tarkastellessani ensimmäisten haastattelujen litterointia huomasin, että litteroinnissa oli 

paljon tekstiä, jota en tutkimuksessani tulisi hyödyntämään. Seuraavissa litteroinneissa 

tein jo työn ohella karsintaa enkä litteroinut kuin aiheeseen liittyvät haastattelukohdat. 

Näin työskentelytapa muuttui, mutta mielestäni voisi myös käyttää sanaa kehittyi. 

 

Minulla ei myöskään ollut aikaisempaa kokemusta haastattelijana tämänkaltaisesta tut-

kimuksesta, joten osaltaan myös tutkimuksen luotettavuuteen on vaikuttanut haastatteli-

jan kokemattomuus. Jotta aineiston keruu olisi mahdollisimman laadukasta ja luotetta-

vaa, vaaditaan usein haastattelijalta kokemusta ja tietoa (Hirsijärvi & Hurme 2000, 35; 

Hirsijärvi ym. 2009, 201). Kuitenkin koin haastattelun olevan paras tapa selventää sek-

suaalikasvatusta päiväkodissa sekä oman persoonani ja ammattitaitoni sosionomina ole-

van hyvä lähtökohta, kun pitää luoda lyhyessä ajassa haastateltavaan lämmin ja luotta-

vainen suhde. 

 

Haastateltaville on haastattelun jälkeen annettu mahdollisuus olla yhteydessä, jos halua-

vat muuttaa tai ottaa takaisin haastattelua. Kukaan ei ollut yhteydessä. Haastateltaville 

on kerrottu, miten tutkimusaineisto hävitetään opinnäytetyön valmistumisen jälkeen. 
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6 POHDINTA 

 

Koen koko opinnäytetyöprosessin olleen minulle hyvin antoisa ja samaan aikaan hyvin 

haasteellinen. Olen varmasti kasvanut ammatillisesti ja saanut paljon hyvää tietoa ja 

harjoitusta tutkimusta tehdessäni. Tietotaitoani pystyn hyödyntämään varmasti tulevai-

suudessa, ja olen jo käyttänyt keräämääni informaatiota hyväksi keskustellessani kolle-

goiden kanssa kasvatusalan asioista työssäni. 

 

Mielenkiintoni aiheeseen ei tule hiipumaan, vaan varmasti jatkan ihmisen seksuaaliter-

veyden opiskelua ja liitän sitä kasvatusalan tietooni ja osaamiseeni työssä. Kuitenkin 

olen iloinen, että prosessi on loppupuolella, sillä sen venyminen tuntui muiden töiden 

ohella välillä uuvuttavalta. Nyt voin keskittyä paremmin myös muihin alaan liittyviin 

projekteihin, joissa olen mukana. Palaan kuitenkin varmasti tämän kyseisen aiheen pii-

riin yhä uudestaan. 

 

Mielestäni tutkimuksessani vastataan tutkimuskysymyksiin, vaikkakin syvempi ja tar-

kempi analyysi olisi mahdollinen. Tutkimuskysymysten muotoutuminen, aineiston ke-

ruu, analyysi ja purku loivat mielestäni teemoittelun kautta alusta asti loogisen ja seurat-

tavan polun tutkimukseen. 

 

Tutkimustulokset olivat itselleni pieni yllätys. Osasin odottaa käsitteen outoutta sekä 

ennakkoluuloja, mutta haastateltavien näkökulmasta seksuaalikasvatuksen tarpeen vä-

hyys hämmensi minua. Tutkijana olin kenties sokaistunut teoriaa lukiessani siihen käsi-

tykseen, että seksuaalikasvatuksen tilanteet olisivat enemmän esillä päiväkodin arjessa 

lastentarhanopettajien näkökulmasta. 

 

Kehityksen paikkana itselläni on varmasti kirjoittamisasu sekä työote. Työotteella tässä 

tarkoitan sitä, että tutkijana minulla oli monia muitakin projekteja sekä työpaikkoja 

opinnäytetyön ohella, ja kiire on varmasti vaikuttanut heikentävästi tutkimuksen laa-

tuun. Kirjoitusasuun vaikuttaa lukihäiriöni, mutta olen saanut hyödyntää osaavia opetta-

jia sen kehittämisessä. 

 

Itse olen tyytyväinen siihen, että valitsin tutkimukseeni aiheen, joka tuntui hyvin haas-

tavalta, ja uskoin projektia tehdessäni kohtaavani paljon ennakkoluuloja. Lähdin rohke-

asti etsimään tietoa, vaikka välillä tieto tuntui olevan kiven alla. Omaksi ilokseni kui-



44 

 

tenkin huomasin, että vaikka ihmisten ensireaktiot aiheeseen olivat hämmentyneitä, otti 

suurin osa asian vastaan avoimesti ja mielenkiinnolla. 

 

Opinnäytetyö itsessään ei ole iso panostus seksuaalikasvatuksen edistämiseen päiväko-

dissa, mutta toivon sen osaltaan herättävän ajatuksia ja kysymyksiä. Yhtenä lisävaikut-

tamismahdollisuutena olen pitänyt sitä, että kirjoittaisin aiheesta yleisönosastopalstalle 

Tampereen Aamulehteen. Omalla työpanoksellani kentällä tulen joka tapauksessa aja-

maan eteenpäin seksuaalikasvatuksen edistämistä pienille lapsille. 

 

Haluan lausua erityiset kiitokset kaikille haasteltavilleni, joiden halu lähteä mukaan 

opinnäytetyöhöni tuntui hyvin innostavalta. Päiväkodin arjen hyörinnässä näette tärke-

äksi olla osana tutkimustani ja moni teistä kiitteli aihevalintaani. Kiitän opettajiani, joi-

den kärsivällisyyttä pitkä projektini on varmasti mitannut monta kertaa mutta jotka jak-

soivat kannustaa ja ohjata työtäni, sekä seksuaaliterveyden opettajaa inspiraatiosta tähän 

työhön. Kiitos myös kollegoille ja ystäville, joiden kiinnostus aihetta kohtaan oli välillä 

jopa verrattavissa omaan hullaantuneisuuteeni. Keskustelu aiheesta jatkukoon. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelurunko 

Haastattelu lastentarhanopettajille seksuaalikasvatuksesta. 

 

Taustatiedot: 

 

1. Haastateltavan ikä, sukupuoli ja nimi 

2. Haastateltavan koulutus 

3. Haastateltavan nykyinen työpaikka ja työkokemus alalta 

 

Kysymykset: 

 

4. Mistä mielestäsi seksuaalikasvatus koostuu? / Mitä seksuaalikasvatus on? 

5. Mikä on mielestäsi seksuaalikasvatuksen funktio? / Mitkä ovat seksuaali-

kasvatuksen tärkeimmät tavoitteet? 

6. Millaista seksuaalikasvatus on päiväkodissanne? 

7. Miten seksuaalikasvatusta annetaan päiväkodissanne? / Miten tulisi antaa 

seksuaalikasvatusta, mitä työtapoja? 

8. Kuuluuko seksuaalikasvatus päiväkotiin? / Kenen tulisi seksuaalikasvat-

taa? 

9. Minkälaisia lasten seksuaalisuuteen liittyviä haasteita olet kohdannut urasi 

aikana? 

10. Puhutaanko työpaikallasi lasten seksuaalisuudesta tai seksuaalikasvatuk-

sesta? 

11. Pitäisikö seksuaalikasvatusta päiväkodissa kehittää? Jos niin miten? 
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Liite 2. Esittelykirje haastateltaville 

Terve! 

Olen sosionomiopiskelija Tampereen ammattikorkeakoulusta ja valmistumassa pian. Teen opinnäytetyötä 

lastentarhaopettajien näkemyksistä seksuaalikasvatuksesta päiväkodissa. Aineiston kerään haastattelulla. 

Olet lähtenyt mukaan projektiini, suuri kiitos siitä! Yhteensä kuusi haastateltavaa, kaikki eri Tampereen 

keskustan palvelualueen päiväkodeista, ovat mukana haastatteluissa. Haastateltavia olisi tullut enemmän-

kin, mutta kuusi ensimmäistä mukaan lähtenyttä ovat valikoituneet.  

 

Kiinnostuin itse aiheesta, kun työkentän kautta kohtasin kollegoita, jotka olivat kohdanneet haastavia 

tilanteita seksuaalikasvatukseen liittyen. Otin koulutukseeni vapaasti valittavana kurssin ihmisen seksuaa-

lisuudesta, ja ryhdyin vertaamaan sieltä saamaani tietoa kasvatuksellisiin lähtökohtiin, jota opiskelin 

pääsuuntautumisvaihtoehtonani.   

 

Ajatuksena on siis opinnäytetyönä tehdä pienimuotoinen tutkimus seksuaalikasvatuksen tilanteesta päivä-

kodissa. Jo kun soitin päiväkoteihin etsien haastateltavia, sain kuulla paristakin suuntaa, että aihe tuntuu 

haastavalta, ja toisille se taas tuntui luontevalta. Oli tunne mihin suuntaan tahansa, kaikki vastaukset ovat 

arvokkaita osana tutkimusta, ei siis tarvitse aihetta jännittää. Juuri siksi tein myös esittelykirjeen, sillä 

aiheen pieni avaaminen on varmasti paikallaan, jotta haastattelu tuntuisi mukavalta. 

 

Haastattelu toteutuu teemahaastatteluna ja se nauhoitetaan sanelukoneella. Teemahaastattelu toimii siten, 

että haastattelutilanteeseen on valmiiksi mietitty tutkimuskysymysten mukaisesti pääaiheet, eli teemat, 

jonka mukaisesti haastattelu etenee. Itse kysymysten tarkka sanamuoto tai järjestys voi vaihdella. Tärkeää 

on saada aikaan hyvää keskustelua, jota sitten hyödynnän aineistona. Mistään virallisesta tilanteesta ei siis 

ole kyse, tule mukaan rennosti omana itsenäsi! Pääteemat haastattelulle ovat seksuaalikasvatus yleisesti, 

seksuaalikasvatus päiväkodissa, sekä seksuaalikasvatuksen haasteet päiväkodissa. 

 

Lasten seksuaalikasvatus voi herättää monenlaisia tunteita, riippuen omasta kasvatuksesta, kulttuurista, 

koulutuksesta ja työkokemuksista. Seksuaalikasvatus voi olla aiheena uusi tai sitten koulutuk-

sen/kokemuksen kautta tutuksi jo tullut. Olivat ajatukset minkä suuntaisia vain, kaikki haastattelussa 

tuleva informaatio on tärkeää.  

 

Haastattelu kestää, haastateltavasta riippuen, n. 45 minuuttia. Haastatteluun aikaa varataan tunti. Toivon, 

että päiväkotinne arjen hyörinnästä löydämme rauhallisen paikan tehdä haastattelu ilman keskeytyksiä.  

 

Odotan kovasti mielenkiinnolla haastattelua, nähdään pian! 

 

Kiittäen 

Sini Vainio 

 


