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1  Johdanto 
 

Tämä innovaatioprojektityö on osa innovaatio-opintojaksoa ja Metropolia ammattikor-

keakoulun hybridikampus -hanketta. Innovaatioprojektin tarkoituksena on kehittää käy-

tännöllisiä ja luovia ratkaisuja, toimintatapoja tai palveluja, joilla pyritään vastaamaan 

yhteiskunnan muuttuviin tarpeisiin (Pirilä - Roivas - Vehkaperä 2013.). Tämän innovaa-

tioprojektityön aihe on syntynyt työelämän kautta esiin tulleesta haasteesta, varhais-

kasvatuksen seksuaalikasvatuksen puutteesta. Valmiin innovaatioprojektityön tavoit-

teena on palvella ja tukea varhaiskasvattajien seksuaalikasvatuksen edistämisessä.  

 

Innovaatioprojektimme tarpeellisuutta puoltavat myös viralliset seksuaalikasvatuksen 

tavoitteet. Edistä, ehkäise, vaikuta - seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjel-

man 2014-2020 tavoitteena on edistää muun muassa lasten ja varhaiskasvatuksen sek-

suaaliterveyden edistämistä. Seksuaalikasvatuksesta on olemassa myös WHO:n sek-

suaalikasvatuksen standardit Euroopassa ja niiden toteuttamisohjeet, jotka ohjeistavat 

lasten seksuaalikasvatusta. WHO:n mukaan modernissa yhteiskunnassa epävirallinen 

seksuaalikasvatus ei ole riittävä. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 

21.) 

 

Työ toteutettiin projektina, jonka tuloksena syntyi työvälineeksi koulutusrunko varhais-

kasvattajien seksuaalikasvatus tiedon lisäämiseksi. Lapsen eri elämänvaiheissa tapah-

tuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta kutsutaan varhaiskasvatukseksi. Varhaiskasva-

tus on yhteiskunnan valvoma ja järjestämä ja siihen kuuluu perusopetuksen lisäksi en-

nen oppivelvollisuuden alkamista tarjottava esiopetus. Varhaiskasvatusta toteutetaan 

läheisessä yhteistyössä lasten vanhempien, sosiaali-, terveys- ja opetustoimen, järjes-

töjen, yhteisöjen ja seurakunnan varhaiskasvatustoiminnan kanssa. (Valtioneuvoston 

periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 2002: 9.) Tässä työs-

sä varhaiskasvatuksella ja varhaiskasvattajilla tarkoitamme kasvatuksen virallisia taho-

ja.  

 

Kasvatuksellisen vuorovaikutuksen tavoitteena on edistää lapsen tervettä kasvua, kehi-

tystä ja oppimista. Vastuu lapsen kasvatuksesta on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla. 

Näin ollen yhteiskunnan tarjoamien varhaiskasvatuspalveluiden on tarkoitus tukea lap-

sen kotikasvatusta. Yhteiskunta pyrkii tarjoamaan lapsen omaehtoisen leikin siivittämä-

nä suunnitelmallista ja tavoitteellista vuorovaikutusta ja yhteistoimintaa, joka koostuu 



hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuudesta. (Valtioneuvoston periaatepäätös 

varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista 2002: 9.) 

 

Koulutusrunko on koottu laajojen tiedonhaku tulosten ja osallistavan keskustelun poh-

jalta. Koulutusrunko sisältää keskeiset asiat seksuaalikasvatuksesta ja sen ohjeistuksis-

ta ja säädöksistä. Koulutusrunkoa pystyy hyödyntämään erilaisten koulutusten pitäjä-

nä. Koulutusta voisi tarjota esimerkiksi Metropolia ammattikorkeakoulun kautta. 

 

2 Seksuaalikasvatus tutuksi varhaiskasvattajille koulutusrungon 
avulla –innovaatioprojekti 

 

2.1 Innovaatioprojektin tausta ja tavoitteet 
 

Idea innovaatioprojektimme aiheesta syntyi Edistä, ehkäise, vaikuta - seksuaali- ja li-

sääntymisterveyden toimintaohjelman 2014-2020 julkaisutilaisuudessa. Toimintaohjel-

ma on jatkoa sosiaali- ja terveysministeriön vuoden 2007-2011 julkaisulle. Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Seksuaali- ja lisääntymisterveys yksikkö (SELI) on päi-

vittänyt toimintaohjelman. Toimintaohjelma on suunnattu kaikille ikäryhmille sisältäen 

suositukset lapsille ja nuorille sekä varhaiskasvatuksen ammattihenkilöiden osaamisen 

kehittämiselle ja tukemiselle.  (Klemetti - Raussi-Lehto. 2014: 3.) Julkaisutilaisuuden 

ainoa varhaiskasvatuksen edustaja toi esille näkemyksensä varhaiskasvattajien puut-

teellisista tiedoista seksuaalikasvatuksesta sekä seksuaali- ja lisääntymisterveyden toi-

mintaohjelmista. 

 

Innovaatioprojektimme tavoitteena on kehittää työväline, jonka avulla voidaan tuoda 

seksuaalikasvatusta tutuksi varhaiskasvattajille. Työvälineeksi kokoamme rungon sek-

suaalikasvatuksen keskeisistä kokonaisuuksista varhaiskasvattajille. Työvälineen on 

tarkoitus toimia pohjana erilaisissa koulutustilaisuuksissa, joita järjestetään varhaiskas-

vattajille. Työvälinettä kehittäessä otamme huomioon koulutuksien kohderyhmän. Ta-

voitteenamme on, että valmis työväline on helposti sovellettavissa erilaisiin koulutuksiin 

ja kannustaa lukijaa jakamaan tietoa seksuaalikasvatuksesta. 

 

Työ toteutetaan Metropolia ammattikorkeakoulun terveyspalveluyksikön innovaatio-

opintojakson projektina. Projekti on osa laajempaa hybridikampus -hanketta, jonka ta-



voite on osallistaa ja tiedottaa Myllypuron alueen toimijoita tulevasta hybridikampuk-

sesta ja sen tuomista mahdollisuuksista. Innovaatioprojektia ohjaa lehtori Liisa Rytkö-

nen-Kontturi ja hybridikampus -hankkeen yhteyshenkilönä toimii Päivi Keränen. 

 

2.2 Käytännön toteutus 
 

Myllypuroon on suunnitteilla Metropolia ammattikorkeakoulun toimipisteitä yhdistävä 

kampus. Käyttäjälähtöisen hybridikampus -hankkeen tavoitteena on osallistaa alueen 

asukkaat ja palveluntarjoajat. (Metropolia. 2014.) 

 

Innovaatioprojektin aloitusinfo järjestettiin 10.11.2014 Tukholmankadun kampuksella. 

Aloitusinfossa esitettiin idea innovaatioprojektin aiheesta ja projektin työstäminen aloi-

tettiin samana päivänä. Suunnitelma palautettiin ohjaavalle lehtorille Liisa Rytkönen-

Kontturille 11.11.2014.  

 

Projektin työstämistä jatkettiin projektisuunnitelman pohjalta. Projektin työstäminen ta-

pahtui viikoilla 46-50. Projektityöryhmä on pyrkinyt aktiivisesti saamaan palautetta pro-

jektiin liittyen.  

 

Innovaatioprojektissa oli tarkoitus osallistaa Myllypuron alueen Hybridikampus projek-

tiin liittyvien ennalta hankittujen yhteistyötahojen varhaiskasvattaja ja heidän näke-

myksiään 0-6-vuotiaiden seksuaalikasvatuksesta. Osallistaminen oli tarkoitus toteuttaa 

hybridi-kampuspäivänä 21.11.2014 Myllypurossa. Pyyntö kutsua varhaiskasvattajia 

Hybridi-kampuspäivään lähetettiin hankkeen yhteyshenkilölle 10.11.2014, jonka oli 

tarkoitus kutsua osallistettavat varhaiskasvattajat. Yhteyshenkilö neuvoi kuitenkin työ-

ryhmää itse lähettämään kutsut varhaiskasvattajille. Kutsut (Liite 1.) lähetettiin 

12.11.2014 sähköpostilla ennalta hankituille yhteistyötahoille.  

 

Projektiryhmä osallistui perjantaina 21.11.2014 Metropolia ammattikorkeakoulun järjes-

tämään Myllypuron hybridikampus päivään. Päivän tarkoituksena oli esitellä opiskelijoi-

den innovaatioprojekteja alueen asukkaille ja yrittäjille sekä muille opiskelijoille. Esitel-

tävät innovaatioprojektit liittyivät kaikki jollain tapaa alueelle tulevaan Metropolia am-

matti-korkeakoulun Myllypuron hybridikampukseen. Osalla opiskelijoista, kuten meidän 

projektiryhmällä, oli tarkoituksena osallistaa Myllypuron alueen työntekijöitä innovaa-

tioprojektissa.   



 

Teimme Myllypuron asukastalo Myllärin saliin projektiryhmällemme pienen toimipis-

teen, johon olimme keränneet seksuaalikasvatukseen liittyvää materiaalia. Olimme 

koonneet valmiiksi kysymyksiä varhaiskasvattajille, joiden avulla varhaiskasvattajien 

kanssa olisi helppo keskustella asiasta. (Liite 2) Odotimme paikalle Myllypuron alueen 

varhaiskasvattajia, joita olimme ennalta kutsuneet tapahtumaan. Keskustelun oli tarkoi-

tus olla niin sanotusti neuvoa antavaa keskustelua. Tavoitteenamme oli saada keskus-

teltua noin 4-5 varhaiskasvattajan kanssa.  

 

Valitettavasti asukastalo Myllärin saliin ei kuitenkaan ilmaantunut yhtään varhaiskasvat-

tajaa. Näin ollen emme saaneet osallistettua Myllypuron alueen varhaiskasvattajia kou-

lutusrungon suunnitteluun. Tämän vuoksi työryhmä toteutti varasuunnitelman varhais-

kasvattajien osallistamisen suhteen keskustelemalla lähipiirin varhaiskasvattajien kans-

sa.  

 

Innovaatioprojekti esitettiin 4.12.2014 Tukholmankadun kampuksella. Projektin esittely 

toteutettiin esittelypisteenä ala-aulassa. Esittelypisteellä esitettiin valmista koulutusrun-

koa ja tuotiin esille projektin lähtökohtia ja tavoitteita. Projektiraportti palautetaan 

12.12.2014. 

 

2.3 Innovaatioprojektissa käytetyt työmenetelmät 
 

Innovaatioprojektin työmenetelminä käytettiin riskien hallinnan arviointia, osallistavaa 

menetelmää, sekä teoreettinen viitekehys koottiin kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella. 

Työmenetelmien avulla saatujen tietojen pohjalta koottiin seksuaalikasvatus tutuksi 

varhaiskasvattajille- koulutusrunko.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3.1 Riskien hallinta  
  

 Positiiviset Negatiiviset 

Sisäi-

set 

Vahvuudet 

- olemassa olevat standardit ja oh-

jeistukset 

- tekijöiden mielenkiinto aihetta koh-

taan 

- monta tekijää, monta mielipidettä 

Heikkoudet 

- tiukka aikataulu 

- monta tekijää, monta mielipidettä 

- tiedon haku ja rajaus 

Ulkoi-

set 

Mahdollisuudet 

- varhaiskasvattajien tiedon lisäämi-

nen  

- yhtenäinen työväline  

- työvälineen monikäyttöisyys 

- mahdollisuus hyödyntää laaja-

alaisesti  

- selkeä ja helppo käyttöinen työväli-

ne 

Uhat 

- kehitetty työväline ei tavoita käyttäjiä 

- työväline jää käyttämättä 

- kohderyhmän osallistavuus epäonnistuu 

 

    Kuvio 1. SWOT-analyysi 

 

Innovaatioprojektin sisäisiä vahvuuksia on jo olemassa olevat standardit ja ohjeistuk-

set, joiden pohjalta työ tehdään. Tekijöiden mielenkiinto aihetta kohtaan parantaa pro-

jektin onnistuvuutta. Sisäisenä vahvuutena sekä heikkoutena voi nähdä sen, että pro-

jektia tekee neljä henkilöä. Useampi tekijä mahdollistaa eri näkökulmien ja mielipitei-

den esiin-tuomisen, mutta saattaa aiheuttaa myös erimielisyyksiä. Sisäisenä heikkoute-

na on myös toteutusaikataulu, johon lisähaastetta tuo aikataulujen yhteensovittaminen 

sekä projektin tiukka aikataulu. Tiedon haun oikeanlainen toteuttaminen ja tiedon ra-

jaaminen luovat oman haasteensa työlle.  

 

Ulkoisena mahdollisuutena on varhaiskasvattajien tiedon lisääminen seksuaalikasvatuk-

sesta. Tuotoksena syntyvän työvälineen monikäyttöisyys on mahdollisuus hyödyntää 

työvälinettä laaja-alaisesti erilaisissa koulutustilanteissa. Selkeä ja helppo käyttöinen 

työväline mahdollistaa laajan ja monipuolisen käytön. Standardeihin ja ohjeistuksiin 

pohjautuva yhtenäinen työväline mahdollistaa selkeät ja yhtenäiset käytännöt. Ulkoise-

na uhkana on, että työväline ei tavoita käyttäjiä ja jää näin ollen käyttämättä. Kohde-



ryhmän osallistavuus epäonnistuu, mikäli varhaiskasvattajia ei osallistu hybridikampus-

päivään. Mikäli hybridikampus-päivään ei saavu kutsuttuja varhaiskasvattajia, olemme 

suoraan yhteydessä päiväkotien varhaiskasvattajiin.   

 

2.3.2 Osallistaminen työmenetelmänä 
 

Osallistavan suunnittelun tarkoituksena on ottaa kehittämistoimintaan mukaan asian-

osaisia. Osallistava toiminta tarjoaa mahdollisuuden asianosaisille osallistua kehittämis-

toimintaan ja osallistuminen taas on mahdollisuuden hyödyntämistä. Barkin ja Hart-

wickin kolmitasoisen jaottelun mukaan tässä projektissa osallistavuus on ensimmäisellä 

tasolla eli työ suunnitellaan käyttäjille. Käyttäjät osallistuvat projektiin ainoastaan lisä-

tietoa tuovina osapuolina, eivätkä toimi tasa-arvoisesti projektiryhmän jäseninä. Osal-

listaminen voidaan Ivesin ja Olsonin mukaan jaotella kuusiportaiseen asteikkoon, jossa 

ensimmäinen kuvaa “ei osallisuutta” ja kuudes “vahvan vaikutusmallin osallistuminen. 

Loput neljä vaihetta ovat tältä väliltä. Asiakkaita, kumppaneita ja käyttäjiä voidaan 

esimerkiksi osallistaa projektin eri vaiheissa tai koko projektin ajan. Tässä projektissa 

Ivesin ja Olsonin määritelmän mukaan on käytetty ensimmäistä sekä osittain myös 

toista porrasta. (Ylitalo-Kallio. 2012:2- 4.) Projektin sidosryhmien osallisuus hankkee-

seen hankkeen alusta-alkaen, sitouttaa osallistujat paremmin projektiin. Kun projektin 

sidosryhmät saadaan sitoutettua projektiin jo alusta alkaen, on yleensä projektin onnis-

tuvuus myös parempi. (Silfvenberg. Ideasta projektiksi:1-3)  

 

Keskustelun muoto voi olla niin sanottu porinaryhmä, jonka tarkoitus on herättää kes-

kustelua. Projektissamme tarkoitus oli käydä niin sanottua neuvoa antavaa keskustelua 

eli herättää keskustelua ja ajatuksia seksuaalikasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Tar-

koituksena oli myös saada varhaiskasvattajilta epäkohtia tai muita asioita ja huomioi-ta 

tueksi meille koulutusrungon koontia varten ja näin ollen koulutusrunko pystyttiin ke-

hittelemään varhaiskasvattajien tarpeista lähtien.  Keskustelun muoto voi myös olla 

haastattelutyyppinen, jolloin ryhmän koko eikä jälkipuinti ole keskeisiä. (Kansan sivis-

tys-työn liitto KSL ry. 2005:9-10) 

 

2.3.3 Varhaiskasvattajien osallistaminen osana koulutusrungon suunnittelua 
 

Koulutusrungon suunnitteluun halusimme osallistaa varhaiskasvattajia, koska projekti-

ryhmämme kehittelemää koulutusrunkoa käytettäisiin nimenomaa varhaiskasvattajien 



kouluttamiseen. Varhaiskasvattajat osallistuvat projektiin ainoastaan lisätietoa tuovina 

osapuolina, eivätkä toimi tasa-arvoisesti projektiryhmän jäseninä eli Barkin ja Hart-

wickin mukaan ensimmäisellä tasolla (Ylitalo-Kallio. 2012:2- 4). Tämän vuoksi emme 

erittele varhaiskasvattajien ikää, oppilaitosta tai muuta  

 

Osallistimme projektiryhmän lähipiiriä eli keskustelimme lähipiirin varhaiskasvattajien 

kanssa. Projektiryhmän lähipiiristä löytyi varhaiskasvattajia, jotka työskentelivät päivä-

kodeissa ja lastensuojelussa lasten parissa. Saimme yhteensä 6 mielipidevastausta liit-

tyen seksuaalikasvatukseen varhaiskasvatuksessa. Vastaukset varmistivat työmme 

suuntaa ja toimivat lisämotivaationa koulutusrunkoa suunniteltaessa. Vastaajat olivat 

erittäin kiinnostuneita aiheesta ja osallistuivat mielellään projektiin vastaamalla kysy-

myksiin.  Tuloksista on koottu yhteenveto taulukon muodossa (Liite 2) ja vastauksia 

hieman eritelty myöhemmin tekstissä. 

 

2.3.4 Tiedonhaku 
 

Näyttöön perustuvaa tietoa aiheesta haettiin internetin tiedonhakupalveluista sekä kir-

jallisuudesta. Hakusanat olivat varhaiskasvatus, seksuaalisuus, seksuaalikasvatus, sek-

suaalikasvatuksen toimintamallit, varhaiskasvatussuunnitelma.  Hakusanoja käytettiin 

erikseen ja eritavoilla yhdistellen sekä englannin kielellä. 

Tiedonhaku pohjautuu kuvailevaan kirjallisuuskatsaukseen. Kirjallisuuskatsauksista ylei-

simmin käytetty perustyyppi on kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Se on yleiskatsaus ilman 

tarkkoja tai tiukkoja sääntöjä. Katsauksessa käytettävät aineistot ovat laajoja eikä ai-

neiston valintaa rajaa tiukat ja tarkat säännöt, näin tutkittava ilmiö pystytään kuvaa-

maan laaja-alaisesti. (Salminen 2011.) 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen voi tehdä kahdella eritavalla, narratiivisena tai integ-

roivana kirjallisuuskatsauksella. Narratiivinen kirjallisuuskatsaus on kevyin kirjallisuus-

katsauksen muoto. Narratiivisella katsauksella pystytään antamaan laaja kuva käsitel-

tävästä aiheesta ja sen kehityskulusta. Jos halutaan kuvata tutkittavaa ilmiötä laajasti 

ja monipuolisesti, käytetään integroivaa kirjallisuuskatsausta. Integroivan kirjallisuus-

katsauksen avulla pystyy tuottamaan uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta. (Salminen 

2011.) 

 



3 Seksuaalikasvatuksen lähtökohdat varhaiskasvatuksessa 
 

3.1 Ohjeistukset ja säädökset 
 

Seksuaaliterveyden parantamisen näkökulmasta lapset ja nuoret ovat ratkaisevassa 

asemassa. Näin ollen on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat seksuaalisuuden riskeistä 

ja seksuaalisuudesta rikkautena oppiakseen suhtautumaan seksuaalisuuteen positiivi-

sella vastuullisella tavalla. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 3.) Mo-

ni virallinen asiakirja puoltaa seksuaalikasvatuksen tärkeyttä osana lapsen varhais-

kasvatusta.  

 

3.1.1 Seksuaalioikeudet ja ihmisoikeudet 
 

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on laatinut sopimuksen lasten oikeuksista yhtiökokouk-

sessaan vuonna 1989. Suomessa sopimus on astunut voimaan vuonna 1991. Tämä 

ihmisoikeussopimus on erittäin laaja, ja sisältää taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, 

kansalaispoliittiset oikeudet ja tiedottamisvelvollisuuden. Sopimus sisältää artiklat liitty-

en lapsen suojeluun seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä lapsikaupalta. Suomi on rati-

foinut kyseisen sopimuksen vuonna 2012. (Unicef. Ihmisoikeudet. Lapsen oikeuksien 

sopimus, 4.) 

  

Seksuaalioikeuksia ovat määritelleet erilaiset ulkomaiset yhdistykset kuten kansainväli-

nen perhesuunnittelujärjestö (IPPF 1995), seksologian maailmanjärjestö (WAS 1999) 

sekä maailman terveysjärjestö WHO (2002). WHO:n seksuaalioikeudet ovat ihmisoi-

keuksia, jotka on tunnustettu ja vahvistettu kansainvälisessä lainsäädännössä. Seksu-

aalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat yhtä lailla kaiken ikäisille ihmisille. Var-

haiskasvatuksessa tulee huomioida muun muassa seuraavat seksuaalioikeuksien koh-

dat. Jokaisella on oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää seksuaalisuuteen liittyviä tieto-

ja. Jokaisella on oikeus seksuaaliopetukseen ja valistukseen sekä kehon koskematto-

muuden kunnioitukseen. (Väestöliitto. Seksuaalioikeudet.) 

 

3.1.2 Edistä, ehkäise, vaikuta 
 

Sosiaali- ja terveys ministeriö STM on julkaissut keväällä 2014 Edistä, ehkäise, vaikuta 

– Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman vuosille 2014-2020. Toimintaoh-



jelma on jatkoa vuonna 2007 julkaistulle ensimmäiselle seksuaali- ja lisääntymistervey-

den toimintaohjelmalle. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seksuaali- ja lisään-

tymisterveyden yksikkö (SELI) sai tehtäväkseen päivittää toimintaohjelman. Toiminta-

ohjelma kokoaa tavoitteita seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi Suomessa 

ja esittää toimenpide-ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. (Klemetti - Raussi-Lehto 

2014: 10.) 

  

Toimintaohjelma ottaa myös kantaa seksuaali- ja lisäätymisterveyden opetukseen, oh-

jaukseen sekä neuvontaan. Ohjelma antaa opetuksen osalta tavoitteeksi seksuaalikas-

vatuksen sisältämisen kasvatus- ja opetustoimintaan varhaiskasvatuksessa. (Klemetti - 

Raussi-Lehto 2014: 39-41.)  

  

Toimintaohjelman mukaan lapset ja nuoret saavat tietoa seksuaalisuudesta epäviralli-

sista sekä virallisista lähteistä. Vanhemmat ovat epävirallinen lähde, kun taas varhais-

kasvatus ja koulut ovat virallisia lähteitä. Varhaiskasvatuksessa annettavan seksuaaliva-

listuksen tulisi olla lapsen oikeuksia ja moninaisuutta kunnioittavaa. Toimintaohjelma 

viittaa myös WHO:n seksuaalikasvatuksen standardeihin Euroopassa määritellessään 

varhaiskasvatuksen seksuaalikasvatuksen sisältöä. Toimintaohjelman mukaan seksu-

aalikasvatuksen tavoitteena alle kouluikäiselle on luoda hyvää pohjaa itsetunnolle ja 

ihmissuhteille sekä toisten kunnioittamiselle. (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 46.) 

 

Tasa-arvoinen ja kaikkien saatavilla oleva seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksessa sekä 

henkilökohtaisen koskemattomuuden, yksityiselämän suojaamisen ja itsemäärä-

misoikeuden opettaminen lapsille ovat edistä, ehkäise ja vaikuta toimintaohjelman sek-

suaalikasvatuksen tavoitteita lapsille ja nuorille. Toimenpiteeksi on ehdotettu, että var-

haiskasvatuksessa työskentelevien ammattihenkilöiden olisi otettava lapsen seksuaali-

sen kehityksen tukeminen ja hyvinvoinnin huomioiminen yhdeksi osaksi suunniteltaessa 

opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita. (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 54.) 

 

3.1.3 Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 
  

Maailman terveysjärjestö WHO on julkaissut vuonna 2010 Standards for Sexuality Ed-

ucation in Europe – A framework for policy makers, educational and health authorities 

and specialists. Julkaisu on käännetty suomenkielelle Seksuaalikasvatuksen standardit 

Euroopassa – Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viran-



omaisille ja asiantuntijoille. WHO:n julkaisu lähestyy seksuaalisuutta kokonaisvaltaises-

ta näkökulmasta. Julkaisun tarkoituksena on edistää kokonaisvaltaista seksuaalikasva-

tusta lapsille ja nuorille sekä asettaa kansalliset suuntaviivat ja vähimmäisvaatimukset 

Eu-roopan alueen seksuaalikasvatukselle. Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa näh-

dään seksuaalisuus voimavarana, joka auttaa lapsia ja nuoria kehittämään keskeisiä 

taitoja, joiden turvin he voivat päättää itse seksuaalisuudestaan ja suhteistaan eri kehi-

tysvaiheissaan. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 3.) 

 

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa -julkaisu jakautuu kahteen osioon. En-

simmäisessä osassa käsitellään seksuaalikasvatuksen taustalla vaikuttavia ajattelumal-

leja, perusteluita, määritelmiä ja periaatteita. Ensimmäisessä osassa perustellaan miksi 

kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on lapsille ja nuorille erityisen tärkeää. Toisessa 

osassa  esitetään taulukkona se, mitä seksuaalikasvatuksen aiheita on käsiteltävä kus-

sakin iässä.  (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 4.) 

 

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa antaa selkeät ohjeet, mitä lapsen ja nuo-

ren tulisi eri kehitysvaiheessa tiedostaa ja ymmärtää. Julkaisussa lapset ja nuoret koh-

deryhmänä jaetaan viiteen eri ikäryhmään. Varhaiskasvatus käsittää ensimmäisen ja 

toisen ikäryhmän. Ensimmäinen ikäryhmä käsittää 0-3-vuotiaat ja toinen 4-6-vuotiaat. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 25.) 

 

3.1.4 Varhaiskasvatuksen linjaukset 
 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut Helsingissä vuonna 2002 Valtio-

nevuoston periaatepäätöksen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Valtio-

neuvoston periaatepäätöksen tavoitteena on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, 

että se olisi sekä lapsi- että perhelähtöistä. Tavoitteena on myös käyttää julkaisua mal-

lina, jotta kunnat laatisivat vastaavanlaisia varhaiskasvatus linjauksia. STM:n julkaisu 

varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sisältää erilaisia parannusehdotuksia 

liittyen lainsäädännön uudistamiseen, valtakunnallisen ohjauksen kehittämiseen, henki-

lökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen sekä varhaiskasvatuksen 

seurannan ja arvioinnin kehittämiseen. (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasva-

tuksen valtakunnallisista linjauksista. 2002: 3.) 

 



Valtioneuvoston periaatepäätöksen myötä päivähoitoa koskeva lainsäädäntö uudistet-

tiin. Uudistuksessa tehtiin säännös valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta 

(vasu). Paikalliset kuntien laatimat varhaiskasvatussuunnitelmat pohjautuvat tähän val-

takunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Valtakunnallisen varhaiskasvatus-

suunnitelman tavoitteena on ohjata sisällöllisesti varhaiskasvatuksen kehitystä sekä 

edistää varhaiskasvatuksen laadunhallintaa Suomessa. Linjauksissa määritettiin myös 

Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin tehtäväksi laatia valta-

kunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma. Laatiessaan valtakunnallista varhaiskas-

vatussuunnitelmaa Stakes teki yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusminis-

teriön ja opetushallituksen sekä Suomen Kuntaliiton ja muiden asiantuntijatahojen 

kanssa. (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauk-

sista. 2002: 19- 21.) 

 

Stakes on julkaissut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -oppaan ensimmäisen pai-

noksen vuonna 2003. Oppaassa selvitetään varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

määritellään käsitettä varhaiskasvatus, annetaan linjauksia varhaiskasvatuksen toteut-

tamiseen, kerrotaan vanhempien osallisuudesta lasten varhaiskasvatuksessa, käydään 

läpi varhaiskasvatuksen erityisestä tuesta, tuodaan esille kieli- ja kulttuurinäkökohtia 

sekä pureudutaan kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmaan. Stakesin opas ei tuo esiin 

seksuaalikasvatukseen liittyviä asioita varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen to-

teuttamisen tavoitteena pidetään kuitenkin hyvinvoivaa lasta. Varhaiskasvatussuunni-

telmassa pyritään hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuteen. Varhaiskasvatus-

suunnitelman mukaan varhaiskasvatuksessa toteutetaan sisällöllisiä orientaatioita lap-

selle ominaisin tavoin: leikkien, liikkuen, taiteellisuuden kokien, ilmaisutaitoja hyväksi-

käyttäen sekä tutkien. Sisällölliset orientaatiot ovat matemaattinen-, luonnontieteelli-

nen-, historiallis-yhteiskunnallinen-, esteettinen-, eettinen- sekä uskonnollis-

katsomuksellinen orientaatio. Mikään edellä mainituista orientaatioista ei sisällä seksu-

aalikasvatusta. (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista 

linjauksista. 2002: 6.) 

 

3.2 Seksuaalisuus 
 

 

Seksuaalisuus on aina läsnä ihmisessä. Se on osa ihmisyyttä ja saattaa muuttua elä-

män aikana. Seksuaalisuus alkaa samalla kun elämä alkaa ja loppuu kun elämä loppuu. 



Seksuaalisuus on ihmisen ominaisuus, kokemuksellinen asia, ”seksuaalisuus on se, mitä 

me olemme” (THL). Seksuaalisuutta ei voi määritellä toisen puolesta, ainoastaan ihmi-

nen itse voi määritellä seksuaalisuutensa. Seksuaalisuus kuuluu kaikille, niin terveille 

kuin sairaillekin, nuorille ja vanhoille ja se on paljon muuta, kuin seksi ja yhdyntä. Sek-

suaalisuuden kehittymiseen vaikuttavat perimä, ympäristö sekä kulttuuri. Ihmisen sek-

suaalinen identiteetti ja minäkuva alkavat muokkautumaan ihmisen syntyessä ja pohja 

rakentuu lapsuuden ja nuoruuden aikana. Seksuaalisuus kehittyy ja muuttuu koko ajan 

elämän edetessä, eikä tule täysin valmiiksi missään vaiheessa. (Bildjuschkin - Ruuhilah-

ti 2010: 13; Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 7-8. THL. 2014. Seksuaalisuus.) 

 

Seksuaalisuudelle on olemassa monia määritelmiä. Maailman terveysjärjestön (WHO) 

määritelmä seksuaalisuudesta: "Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa 

elämän vaiheissa ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, 

seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet ja lisääntymi-

sen. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, 

fantasia, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittami-

nen, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuu-

det, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, 

taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät 

vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen". (Seksuaalikasvatuksen standardit 

Euroopassa: 16; THL. 2014. Seksuaalisuus; WHO Defining sexual health.) 

 

3.3 Seksuaalikasvatus 
 

WHO:n mukaan seksuaalikasvatuksen tarkoitus on seksuaalisuuden kognitiivisten, 

emotionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten ja fyysisten näkökohtien oppiminen 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 19.). Seksuaalikasvatus alkaa ih-

misen synnyttyä ja jatkuu läpi elämän. Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on tukea ja 

suojella lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä sekä luoda pohjaa hyvälle itsetunnolle, 

ihmissuhteille ja toisten ihmisten kunnioittamiselle. (Kelemetti - Raussi-Lehto 2014: 46; 

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 19.) Seksuaalikasvatuksen avulla 

ihminen kerää tietoja ja taitoja, joiden pohjalta hän voi tehdä seksuaalista hyvinvointi-

aan koskevia päätöksiä. (THL 2014. Tiedä ja toimi.) 

 



Seksuaalikasvatuksen on tarkoitus kehittää ymmärrystä omasta kehosta ja itsemää-

räämisoikeudesta (Kelemetti - Raussi-Lehto 2014: 46). WHO:n seksuaalikasvatuksen 

standardien mukaan seksuaalikasvatuksen tulisi olla ikään nähden sopivaa, siinä ote-

taan huomioon kehitystaso ja käsityskyky ja se olisi muokattavissa kulttuurin, sosiaalis-

ten tekijöiden ja sukupuolen mukaan (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 

2010: 28). Seksuaalikasvatuksen yhteydessä annettavan tiedon tulisi olla puolueetonta 

ja tieteellisesti tutkittua ja se tulisi esittää niin, että sukupuolen ja seksuaalisuuden 

moni-naisuus näkyy. (THL 2014. Tiedä ja toimi) 

 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardeissa 0-3-vuotiaiden seksuaalikasvatus perustuu 

löytämiseen ja tutkimiseen. 0-1-vuotias vauva kokee asioita aistiensa kautta, kosketta-

malla, kuuntelemalla, näkemällä, maistelemalla ja haistelemalla. Varhaisenvuorovaiku-

tuksen avulla kehittyy luottamus muihin ihmisiin. 2-3-vuotiaiden taaperoiden seksuaali-

kasvatuksen ydin on uteliaisuus sekä oman kehon tutkiminen. He tulevat tietoisiksi it-

sestään ja omasta kehostaan ja heille kehittyy identiteetti, kun he oppivat näyttävänsä 

erilaiselta kuin muut lapset ja aikuiset. Seksuaalikasvatuksessa huomioidaan uteliaisuus 

kehoa, sukupuolirooleja ja sukupuolia kohtaan. 4-6-vuotias lapsi oppii säännöt. Tällöin 

tulee myös ystävyyssuhteiden muodostaminen alkaa. Seksuaalikasvatuksessa tulisikin 

hyödyntää ryhmässä olemista sekä leikkiä. Tämän ikäiset tietävät olevansa tyttöjä tai 

poikia, seksuaalikasvatuksessa tulisikin pohtia sukupuolirooleja ja puhua tykkäämisestä. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 25.) 

 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit suosittavat, että seksuaalikasvatusta lähesty-

tään kattavalla näkökulmalla. Kattavalla seksuaalikasvatuksella pyritään muun muassa 

edistämään seksuaalisuuden, eri elämäntyylien, asenteiden ja arvojen suvaitsevaista, 

avointa ja kunnioittavaa suhtautumista. Tarkoituksena on seksuaalisen moninaisuuden 

ja sukupuolten erojen kunnioittaminen sekä sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolien 

tiedostaminen. Seksuaalikasvatuksen avulla lapset voivat kehittyä seksuaalisina olen-

toina ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan sekä muodostaa omat sukupuoliroolinsa ja 

seksuaali-identiteettinsä. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 28.) 

 

Seksuaalikasvatusta voi antaa joko virallisesti tai epävirallisesti. Ammattilaisen toimesta 

toteutettu seksuaalikasvatus on virallista. Huoltajien toteuttama seksuaalikasvatus on 

epävirallista. Nämä kaksi muotoa täydentävät ja tukevat toisiaan ja niiden yhteistyö on 

tärkeää. (THL 2014. Tiedä ja toimi; THL Seksuaalikasvatus) 



 

Seksuaalikasvatusta voi antaa kolmella eri tavalla. Seksuaalivalistus on yksisuuntaista 

tiedottamista, jota annetaan suuremmalle ryhmälle kerrallaan ja yksi teema kerrallaan. 

Seksuaaliopetusta annetaan yleisimmin pienemmälle joukolle, se on dialogista ja tapah-

tuu esimerkiksi koululuokassa. Seksuaaliohjausta voi antaa joko ryhmässä tai yksilölle. 

Ohjaus on useimmiten toiminnallista ja dialogista. Seksuaalineuvontaa voi antaa seksu-

aalineuvojakoulutuksen saanut ammattihenkilö. (THL 2014. Tiedä ja toimi; THL. Seksu-

aalikasvatus.) 

 

3.4 Seksuaalikasvattajan oma seksuaalisuus 
 

Bildjusckinin ja Ruuhilahden mukaan seksuaalisuuden puheeksi ottamisen edellytys on 

oman seksuaalisuuden läpikäyminen. Oman seksuaalisuuden läpikäymiseen kuuluu 

omien ajatusten, kokemusten, viitekehyksien, historian, tunteiden, ilojen ja surujen 

käsittely. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2010: 24.) Ennen kuin voi alkaa puhua seksuaali-

suudesta muiden kanssa, on todella tärkeää, että on kohdannut oman seksuaalisuuten-

sa ja siihen liittyvät kysymykset. Tämä auttaa ymmärtämään omaa seksuaalihistoriaa, 

asenteita sekä muita omaa elämää ohjaavia tekijöitä. Puhuttaessa seksuaalisuudesta 

työntekijän roolissa, on omia kokemuksia sekä mielipiteitä opittava säätelemään tai 

jopa sulkemaan pois.  (Väestöliitto. Työntekijän oma seksuaalisuus.) 

 

Seksuaalikasvattajan tärkein työkalu on hänen oma persoonansa. Se kuinka seksuaali-

kasvatusta antava puhuu, mistä hän puhuu, kuinka hän korostaa puhettaan eleillä ja 

ilmeillä, kertoo hänen omista asenteistaan ja ajatuksistaan. Nämä mielipiteet ja tiedot 

välittyvät siis puheiden ja eleiden välityksellä, rivien välistä, kasvatettaville. Tämän 

vuoksi ennen kuin puhuu muille seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asioista, tulisi 

pohtia omaa minuutta, seksuaalisuutta, sukupuolisuutta sekä mitä ajatuksia parisuhde 

kaikkine yksityiskohtineen herättää. Seksuaalikasvattajalla tulisi olla selvillä mikä omas-

ta mielestä on oikein ja mikä epänormaalia tai väärää. Seksuaalikasvattajan on hyvä 

pohtia myös, millaisia asioita tulisi nostaa esille tärkeinä, mistä asioista puhuu ja mitä 

tahtoo seksuaalisuudesta opettaa sekä millaisilla motiiveilla sen tekee. (Bildjuschkin - 

Ruuhilahti 2008: 28.) 

 

Itselle vieraiden tai jopa epämiellyttävien asioiden parissa on helpompi työskennellä 

ammatillisesti, jos tuntee ilmiöt ja niiden taustat. Tällöin omat käsitykset eivät vaikuta 



negatiivisesti työhön. Oman seksuaalihistorian läpi käymiseen on hyvä käyttää apuna 

jotain toimintamallia, kuten seksuaalisuuden portaat, jotta voi pohtia ja käydä läpi 

omaa polkuaan seksuaalisessa kasvussa ja seksuaalihistoriassa. (Väestöliitto. Työnteki-

jän oma seksuaalisuus.) 

  

Ammatillista työskentelyä saattaa hankaloittaa läpikäymättömät traumat seksuaalisuu-

dessa. Se saattaa johtaa asiakkaan asioiden muuttumisen henkilökohtaisiksi, jolloin asi-

akkaan auttaminen hankaloituu. (Väestöliitto. Työntekijän oma seksuaalisuus.) Lasten 

kanssa työskennellessä ja lapsen seksuaalisuuden kehitystä tukiessa on ymmärrettävä 

myös lapsen kehityskaari. Seksuaalikasvattajan on tunnettava ja ymmärrettävä lapsen 

kehityskausi, jotta hän voi puhua ja kertoa seksuaalisuudesta. (Seksuaaliterveysasema 

2013. Lasten seksuaaliterveys.) 

 

3.5 0-6-vuotiaiden seksuaalikasvatus 
 

Lapsen seksuaalikasvatus on lapsen kasvattamista ihmiseksi, ohjaamista saattaen kohti 

nuoruutta ja aikuisuutta. Seksuaalikasvatuksella vahvistetaan lapsen omanarvon tuntoa 

ja lisätään itsetuntemusta. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 5-6.) Lapsen seksuaalinen 

kehitys liittyy tiiviisti lapsen muuhun kehitykseen ja kehitystehtäviin ja sen kehittymi-

nen jatkuu läpi elämän. (Bildjuschkin – Laaksonen 2013; Seksuaalikasvatuksen stan-

dardit Euroopassa 2010: 3-22.) 

 

Lapsen seksuaalikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ymmärtää seksuaalisuuden kuu-

luvan ihmisen elämään. Lapsen olisi hyvä ymmärtää, että hän on tärkeä ja riittävä 

omana itsenään.  Lapsen pitäessä itseään arvokkaana ja tuntiessaan itseään, hänellä 

on mahdollisuus kasvaa positiiviseen seksuaalisuuteen turvallisesti. (Bildjuschkin - Ruu-

hi-lahti 2012: 5-6.) Tavoitteena on myös, että lapsi saa sanoja asioista puhumiseen ja 

luot-taa, että hän voi seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa puhua ja kysellä. (THL 2014. 

Raskaus ja pikkulapsi vaihe.) 

 

Seksuaalisuuden ollessa osa ihmisyyttä, seksuaalikasvatuksen tulisi alkaa jo syntymäs-

tä. Vauvan seksuaalisuus alkaa rakentua sen mukaan, mitä hän tuntee, aistii ja kokee.  

Pienen lapsen seksuaalisen kehitystä tuetaan kannustamalla vanhempia pohtimaan 

perheen arvoja ja ihmissuhteita myös seksuaalisuuden tuen ja suojaamisen alueilla. 

(THL 2014. Raskaus ja pikkulapsi vaihe.) Ensimmäiset kokemukset, jotka vaikuttavat 



seksuaaliseen kasvuun henkisesti, biologisesti ja sosiaalisesti koetaan jo lapsena. Tär-

keitä kysymyksiä tässä ovat: onko minun perustarpeisiini vastattu, saanko fyysistä lä-

heisyyttä ja turvaa, onko minun tunteeni otettu huomioon ja hyväksytty, millaiset ih-

mis- ja vuorovaikutussuhteet ympärilleni on luotu sekä, olenko minä kokenut oloni hy-

väksi omassa kehossani ja onko kehoani arvostettu. (Seksuaalikasvatuksen standardit 

Euroopassa 2010: 23.) 

 

Alle kouluikäisten seksuaalikasvatuksen tulee siis luoda pohjaa hyvälle itsetunnolle ja 

ihmissuhteille, sekä toisten ihmisten kunnioittamiselle (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 

46). Avoin ja myönteinen suhtautuminen lapsen seksuaalisuuteen vaikuttavat positiivi-

sesti lapsen minäkuvan, identiteetin ja itsetunnon rakentumiseen. Lapsi etsii jo omaa 

tyyliään olla tyttö tai poika. Lapsen tulisi oppia kehon osat ja tietää niille nimet, joita 

hän voi käyttää. (THL 2014. Esiopetus.) Lasten tulee saada tietoa seksuaalisuuden rik-

kaudesta ja riskeistä oppiakseen suhtautumaan seksuaalisuuteen positiivisella ja vas-

tuullisella tavalla. Näin he voivat toimia vastuullisesti itseään ja muita ihmisiä kohtaan 

seksuaalisuuden osa-alueella. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 3-

22.) Seksuaalikasvatuksen tulee kehittää ymmärrystä omasta kehosta ja itsemäärää-

misoikeudesta (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 46). Tunne- ja turvataitojen opettelu on 

myös osa lapsen seksuaalikasvatusta. Lasta tuetaan tuomaan tunteitaan esille hyväk-

syttävällä tavalla, sekä korostetaan niiden olevan oikeita ja sallittuja. Lasten kanssa 

opetellaan yhdessä sosiaalisia sääntöjä, mikä on sallittua ja mikä ei, sekä antamalla 

lapselle palautetta toimimisestaan. Lasta ohjataan myös toisen henkilön tunteiden arvi-

ointiin. Tärkeä osa-alue on myös oman koskemattomuuden ja omien rajojen turvaami-

sen opettelu. (THL 2014. Esiopetus.) 

 

Seksuaalikasvatusta tulee antaa ikään nähden sopivalla tavalla, eli kehitysvaiheeseen 

sopivalla tavalla ja oikea-aikaisesti (Bildjuschkin – Laaksonen 2013). Tässä tulee huo-

mioida lapsen oma yksilöllinen kehitystaso ja vastata juuri kyseisen lapsen tarpeeseen 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 12). Käytännössä tämä tarkoittaa 

esimerkiksi, sitä että lapselle tulee vastata yksinkertaisesti juuri siihen, mitä hän on ky-

synyt (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 84). Kysymyksiin tulee vastata niin, että lapsen 

varttuessa samaa tietoa voidaan täydentää aiemmin kerrottua kumoamatta. (THL 

2014. Raskaus ja pikkulapsi vaihe.) Lapsen seksuaalisuus poikkeaa aikuisen seksuaali-

suudesta, joten kasvattajan on muistettava tarkastella lasten seksuaalista käyttäytymis-



tä eri näkökulmasta kuin omaansa (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 

3-22). 

 

Seksuaalikasvatuksen tärkeänä edellytyksenä on se, että lapset tuntevat olonsa turval-

liseksi. Heidän yksityisyyttään ja rajojaan tulee kunnioittaa, eikä henkilökohtaisista ko-

kemuksista tule ryhmässä keskustella, jotta ei luoda turvattomuuden tunnetta. (Seksu-

aalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 30.) 

 

Lasten ollessa uteliaita ja halukkaita oppimaan, he oppivat koko ajan, vaikka kukaan ei 

heitä varsinaisesti opettaisikaan. Katseet, ilmeet, vastaamattomuus, kieltämiset ja pu-

heenaiheen vaihtamiset kertovat heille jopa enemmän kuin vastaukset ja puhe yleensä. 

(Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 84.) Lasten kokemukset ja mielikuvat ovat ratkaisevas-

sa asemassa seksuaaliterveyden parantamisen näkökulmasta (Seksuaalikasvatuksen 

standardit Euroopassa 2010: 3-22). Lapset ja ihmiset yleensä luovat kokemuksiensa 

pohjalta mielikuvan siitä, millainen seksuaalinen käyttäytyminen on sopivaa, millaisia 

seurauksia ja reaktioita on odotettavissa, sekä millaisia reaktioita käytöksen pitäisi he-

rättää. Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kunnioittaminen opitaan myös jo varhai-

sissa vaiheissa.  Lapset oppivat aikuisten puheista ja tilanteiden tunnelmista, kuinka eri 

ihmisiin suhtaudutaan. (THL 2014. Esiopetus.) 

 

Lapsen seksuaalikasvatuksen päätehtävä ei ole valmistaa lasta aikuiseen seksiin, siksi 

siinä ei juurikaan puhuta seksistä. Jos lapsi kuitenkin kysyy yhdynnöistä, sukupuolieli-

mistä tai seksistä, tulee hänelle vastata juuri siihen, mitä hän kysyy. Ei enempää, eikä 

vähempää. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 5-6.) 

 

WHO:n mukaan seksuaalikasvatuksessa pitää huomioida lasten osallistaminen, suku-

puolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, toiminnan jatkuvuus, tilanne lähtöisyys ja in-

ter-aktiivisuus sekä yhteistyö vanhempien ja yhteisöjen kanssa. Vanhempien osuus 

seksuaalikasvatuksessa on sitä suurempi, mitä nuoremmasta lapsesta on kyse. (Kle-

metti - Raussi-Lehto 2014: 46.) Lapsen huoltajat viestivät lapselle syntymästä lähtien 

kehoon ja läheisyyteen liittyviä viestejä, nämä ovat ensimmäisiä seksuaalisuuteen liitty-

viä kokemuksia lapselle (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 11). 

 

Lapsen seksuaalisuus on siis läheisyyttä, ihailua, kosketusta, hellyyden tarvetta ja ih-

missuhde taitojen opettelua, kehoon ja kehollisuuteen tutustumista, omanarvon tun-



netta, tunteiden ja tuntemusten kokemista, oppimista ja opettelua, rakastamista ja 

ihastumista. Eli aikuisen tulee muistaa lasten seksuaalikasvatuksessa, tukea positiivista 

minäkuvaa, opettaa sopivuus sääntöjä, tarjota ikätasoista tietoa, kuvata asteittaista 

kypsymistä jo-kaisella elämän alueella, tarjota turvakasvatusta ja pärjäämistaitoja, tu-

kea tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, sekä muistaa että seksi on vain aikuisten juttu. 

(Cacciatore 2008: 32-35.) Seksuaalikasvattajan kasvatustyö ei saa perustua myöskään 

oletukseen toisen ihmisen sukupuolesta tai seksuaalisuudesta (Klemetti - Raussi-Lehto 

2014: 46). 

 

3.5.1 Lapsen psykoseksuaalinen kehitys 
 

Alle 2 vuotiaat havaitsevat aistiensa kautta. He kokevat Itsensä hyväksi hyvän koske-

tuksen kautta, ja luovat pohjan terveelle sosiaaliselle sekä emotinaaliselle kehityksel-

leen. Seksuaalisuus on jo vauvasta asti sisään rakennettua. Vauva iässä seksuaalisuus 

on läheisyyden ja kiintymisen kaipuuta, turvallisten tunteiden tarvetta ja kykyä nautin-

toon. Pieni lapsi tutkii ympäristöään ja itseään. Hän löytää ensin kädet ja suun, sitten 

jalat, nenän ja korvat ja viimeiseksi sukupuolielimensä. Sukupuolielimien koskettelu on 

tässä iässä vielä pikemminkin sattumaa, eikä tarkoituksellista. Noin 1,5 vuotiaat alkavat 

pikku hiljaa kiinnostua ja tutustua myös toisten kehoihin ja koskettelemaan niitä. (Bild-

juschkin – Laaksonen 2013; Cacciatore 2008: 119, 123; Seksuaalikasvatuksen stan-

dardit Euroopassa 2010: 25.) 

  

2-3 vuotiaat tulevat tietoiseksi itsestään ja kehostaan. Tämän ikäiset huomaavat, että 

on tyttöjä ja poikia. Kehollisuus kiinnostaa yleisesti. Sukuelinten tarkoituksellinen kos-

kettelu eli varhaislapsuuden masturbaatio alkaa, kun lapset huomaavat sen tuntuvan 

hyvälle ja tuovan mielihyvää. Cacciatore kutsuu tätä unnuttamiseksi.  Fyysisen koske-

tuksen tarve on lapselle edelleen suuri. Lapset alkavat oppia, mitä saa ja mitä ei saa 

tehdä.  Noin kolmen vuoden iässä lapset alkavat huomata, että aikuiset ovat seksuaali-

suuteen liittyen vaiteliaita ja siksi alkavat kokeilla rajoja esim. riisuuntumalla varoitta-

matta tai käyttämällä seksuaaliväritteistä sanastoa. Hassuttelu ja vitsailu seksuaalisuu-

teen liittyen tulevat ajankohtaiseksi. Lapset oppivat asioista paljon kyselemällä. Kolme 

vuotiaana lapset voivat alkaa myös kokea rakastuvansa omiin vanhempiinsa ja haavei-

levansa menevänsä heidän kanssaan naimisiin. (Bildjuschkin – Laaksonen 2013; Cac-

ciatore 2008: 123-125, 140; Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 23, 

25.) 



 

4-6 vuotiaat oppivat sosiaalisia sääntöjä. He huomaavat paheksunnan ja näin häpeän 

tunne voi kehittyä. Seksuaaliset leikit, piirustukset ja puheet ovat ajankohtaisia, kuten 

isä ja äiti tai lääkärileikit. Toimiessa tutustutaan kehoon ja haetaan rajoja. Alkuun sek-

suaalisetleikit ovat yleensä avoimia ja pikkuhiljaa niitä aletaan salaamaan. Lapset kiin-

nostuvat lisääntymisestä ja sukupuolirooleista.  He tuntevat rakastumista, ystävyyttä ja 

tykkää-mistä, sekä alkavat muodostaa ystävyyssuhteita. Noin kuusi vuotiaat alkavat 

kääntymään seksuaalisten kysymystensä kanssa ikätovereidensa puoleen. Myös ulkois-

ten viestimien antama tieto kiinnostaa lapsia. Lapset voivat alkaa ujostella kehoaan ja 

asettamaan rajoja. (Bildjuschkin – Laaksonen 2013; Cacciatore 2008: 124-126; Seksu-

aalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 24-25.)  

 

3.5.2 Seksuaalikasvatuksen vähimmäissisältö 0-4 ja 4-6 vuotiaille 
 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa määrittelevät suositeltavat seksu-

aalikasvatuksen sisällöt eri ikävaiheissa (Liite 3). Ne määrittelevät myös vähimmäis-

sisällöt ikäryhmittäin. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 33-54.) 

 

Seksuaalikasvatusta edellytetään antamaan tieto-, taito- ja asennekasvatuksena.  

Tiedot on tarkoitus esittää kasvatettaville faktatietoina tasapainoisella, kattavalla ja 

ikään nähden sopivalla tavalla. Taidot ovat taitoja, jotka lapsen tulisi osata oppimisen 

jälkeen. Ja asenteet eli mielipiteet ja arvot ovat aiheeseen liittyviä käyttäytymistämme 

ohjaavia perusperiaatteita, joiden toivottuun suuntaan kehittymiseen lapsi tarvitsee 

tukea ja esimerkkiä. Ikäryhmät ovat suuntaa-antavia, joten lapsia kasvatettaessa on 

otettava huomioon lasten yksilölliset erot. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopas-

sa 2010: 33-35.) 

 

Osa seksuaalikasvatuksen sisällöistä toistuu ikäryhmissä useampaan kertaan. Toistolla 

pyritään ennakoimaan seuraavaa tai myöhempää kehitysvaihetta, jotta lapsilla olisi pa-

remmat valmiudet käsitellä niitä. Samalla tulee huomioitua myös käsityskyvyn erot, 

jotka kasvavat iän varttuessa. Lasten kanssa tulee käsitellä kutakin asiaa aina ikään ja 

kehitystasoon nähden sopivalla tavalla, tämä taas luo pohjaa edistyneemmälle tasolle. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 33-36). 

 



Nollasta neljään vuotiaiden seksuaalikasvatuksen vähimmäissisältöön kuuluu ruumiin-

osien ja kehojen sekä sukupuolten erojen opettelu, hygieniasta huolehtiminen sekä ke-

hon tuottaman mielihyvän tiedostaminen. Lapsille kerrotaan rakkaudesta, syntymästä 

ja vauvoista, sekä erilaisista perheistä ja ihmissuhteista. Lapsia tuetaan myönteiseen 

kehonkuvaan ja minäkuvaan, sekä ilmaisemaan tarpeitaan, toiveitaan ja tunteitaan. 

Lapsille kerrotaan myönteisistä ja kielteisistä tunteista sekä rakkauden eri tyypeistä. 

Lapsille puhutaan hellyydestä ja fyysisestä läheisyydestä rakkauden osoituksena. Heitä 

tuetaan puhumaan (epä)miellyttävistä ruumiillisista tuntemuksista ja omista rajoista 

sekä noudattamaan kolmivaiheista menetelmää. Lapsia opetetaan myös kunnioitta-

maan toisia ja erilaisuutta. Heille kerrotaan myös oikeudesta saada aikuisilta turvaa ja 

suojelua sekä kysyä kysymyksiä ja tutkiskella omaa sukupuoli-identiteettiään. (Seksu-

aalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 38-40). 

 

Neljästä kuuteen vuotiaiden seksuaalikasvatuksen vähimmäissisältöön kuuluu myös 

ruumiinosista, tehtävistä, hygieniasta ja sukupuolieroista puhuminen. Lasten kanssa 

käydään läpi myös omaan kehoon tutustuminen ja kehon mielihyvän tuottaminen. Lap-

sille puhutaan myös elämästä ja ihmisen lisääntymiseen liittyvistä perusasioista. Lisäksi 

heille puhutaan lisääntymiseen liittyvistä myyteistä kuten esim. haikaroista sekä kult-

tuuri- ja ikäeroista seksuaalisuuteen liittyen. Lapsia tuetaan puhumaan seksuaalisista 

asioista. Heitä tuetaan myös kehittämään myönteinen kehonkuva ja minäkuva, sekä 

lisäksi myönteinen sukupuoli-identiteetti. Lapsia muistutetaan hyvistä ja huonoista 

ruumiillisista kokemuksista sekä noudattamaan kolmivaiheista menetelmää. Heille pu-

hutaan hyväksikäytöstä ja omista oikeuksistaan. Heitä autetaan kunnioittamaan erilai-

suutta ja yhden-vertaisuutta sekä toimimaan toisten ihmisten kanssa sopivalla tavalla 

ja näin luomaan ja ylläpitämään ihmissuhteita. Tunteiden osa-alueella käsiteellään ka-

teutta, vihaa, aggressioita ja pettymyksiä sekä ystävyyttä ja rakkautta, sekä tunteista 

samaa sukupuolta olevaa kohtaan. Lapsia tuetaan ilmaisemaan omia toiveitaan, tarpei-

taan ja tunteitaan asiallisesti, sekä erityisesti käsittelemään pettymyksiä. (Seksuaali-

kasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 41-42.) 

 

3.5.3 Seksuaalikasvatusohjelma varhaiskasvatuksessa 
 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardien mukaan seksuaalikasvatuksen perus edelly-

tyksenä on, että sille varataan oma paikka ja että sitä käsitellään yksityiskohtaisesti 

opetusohjelmassa (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 30). Seksuaali- 



ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman 2014-2020 yhtenä tavoitteena on sisällyttää 

seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetustoimintaan. Toimintaohjel-

massa ohjeistetaan, että seksuaalikasvatuksen tulee näkyä varhaiskasvatuksen ope-

tussuunnitelmassa omana kokonaisuutena seksuaalikasvatus sanaa käyttäen. Lapsen 

seksuaalisen kehityksen tukeminen ja seksuaalinen hyvinvointi tulisi siis kirjata yhdeksi 

opetuksen ja kasvatuksen tavoitteeksi (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 41, 54, 182) 

 

Seksuaalikasvatuksen aikataulujen, sisältöjen ja suunnittelun sekä toteutuksen tulisi 

pohjautua WHO:N standardeihin (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 46). Seksuaalikasva-

tuksen standardit Euroopassa toteuttamisohjeet kuvaavat seksuaalikasvatusohjelmien 

luomis- ja uudistamisprosessia. Ohjeiden tarkoitus on tukea seksuaalikasvatuksen 

käynnistys- ja kehittämisprosessia (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - to-

teuttamisohjeet 2014: 6). 

 

Seksuaalikasvatuksen opetusohjelmaa tehdessä tulee määrittää mm. seksuaalikasva-

tuksen oppimistavoitteet, ikäryhmä ja tasolle sopiva lähestymistapa. Seksuaalikasva-

tuksen opettaja on valittava erikseen sekä seksuaalikasvatukseen käytettävä aika 

suunnitella. Lisäksi tulee valmistautua haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ohjelman arvioin-

tiin ja opetusmateriaalien kehittämiseen. (Seksuaalikasvtauksen standardit Euroopassa 

- toteuttamisohjeet 2014: 10-20.) 

 

Seksuaalikasvatusta suunniteltaessa on otettava huomioon myös kaikki yhteistyö-

kumppanit, jotka osallistuvat lapsen seksuaalikasvatukseen. Näin yhteistyökumppanit 

voidaan ottaa mukaan seksuaalikasvatus toimenpiteiden kehittämiseen ja toteuttami-

seen. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 29.) Eri ammattiryhmien ja 

toimialojen tehdessä yhteistyötä saadaan seksuaalikasvatukseen ja sitä tarjoaville pal-

veluille yhtenäiset tavoitteet, jotka tukevat toisiaan (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 42). 

 

Lasten seksuaalikasvatusta edistää opetusympäristö. Opetusympäristö käsittää perus-

asioita koskevan opetuksen antamisen ja oppimateriaalin, jossa huomioidaan erityistar-

peet ja kysymykset. Lapsille tulisi myös tarjota tilaa ja oppimismahdollisuuksia, jotta he 

voivat hankkia kokemuksia turvallisesti ja stimuloivassa ympäristössä. (Seksuaalikas-

vatuksen standardit Euroopassa 2010: 34.) 

 



3.6 Varhaiskasvatuksessa käytettävät menetelmät seksuaalikasvatuksessa 
 

3.6.1 Arjessa opettaminen 
 

Osa lapsen seksuaalikasvatuksesta tulee tapahtua arkisissa tilanteissa. Seksuaaliaihei-

set keskustelut etenevät lapsen kiinnostuksen mukaan, eikä se vaadi varta vasten 

suunniteltua tilannetta, aikaa tai paikkaa. (Bildjuschkin – Laaksonen 2013) 

 

Lapsen tulee saada olla lapsi ilman liiallista tietoa. Seksuaalikasvatuksen tulisi olla kas-

vattamista arkisesti ihmiseksi (Cacciatore. Väestöliitto). Lapsen kysellessä seksuaali-

suudesta on tärkeää vastata asioihin kiertelemättä ja selkeästi sekä antaa vastaukset 

suoraan kysymyksiin. Kiertely tai vastaamatta jättäminen tekevät asiasta hämmentävän 

ja pelottavan sekä hävettävän asian (Biljuschkin – Ruuhilahti. 2012:11). 

 

Arjessa opettaminen alkaa jo vauvana varhaisen vuorovaikutuksen luomisella. Arjessa 

on tärkeää opettaa, mikä seksuaalisuuteen liittyvä on väärää. Tulee antaa tietoa, että 

kukaan ei saa koskea ilman lupaa sukupuolielimiin tai muualle kehoa.  Tärkeää on vah-

vistaa lapsen minä kuvaa sekä kasvatuksella, jolla pystytään vaikuttamaan lapsen 

asenteisiin, persoonan ja taitoihin tiedon lisäksi. Lapsen kanssa työskennellessä on tär-

keä huomioida niin sanallinen kuin sanatonkin viestintä. Jos sanallisesti sanoo ”kaunis-

ta”, niin lapsi aistii herkästi, jos sanaton viestintä on vastakkainen. Sanallisen ja sanat-

toman viestinnän tärkeys tulee huomioida jo varhaisessa vuorovaikutuksessa. ( Bil-

juschin – Ruuhilahti. 2012:13-18.) 

 

Lapsen tulee saada tietää, että tunteita saa tuntea ja näyttää. Kun kasvattaja hyväksyy 

itsensä, on hänen helpompi hyväksyä myös lapsi. Lapselle tulee opettaa nimet eri tun-

teille; ”sinua itkettää, oletko surullinen” tai ”voi, kun sinua naurattaa taidat olla iloi-

nen”. Lapsen tunteita ei saa vähätellä, koska lapselle ne ovat todellisia. Lapselle on 

tärkeää antaa tilaa ja aikaa puhua omia ajatuksiaan omalla tavallaan, eikä hänen tun-

temuksiaan pidä lähteä tulkitsemaan.  (Bildjuschkin – Ruuhilahti 2. 2012.) 

 

 

Arkisissa toiminnoissa aikuisen tulee myös huomioida oma toimintansa, sillä lapsi mal-

lintaa käyttäytymistä ja suhtautumista turvallisesta aikuisesta. Tarkoituksena seksuaali-

kasvatuksessa on vastata lapsen kysymyksiin ikätason mukaisesti, huomioiden lapsen 



tarpeet ja toiveet. Aikuisen tehtävänä on antaa kysytyille asioille merkitys, jotta lapsi 

pystyy asioita itse käsittelemään. Myös julkinen media ja mainonta vaikuttavat lapsen 

seksuaalisuuden kehittymiseen, siksi on tärkeää, että aikuinen huomioi nämä asiat ja 

ottaa kantaa niihin lapsen kuullen. Lapselle rajojen asettaminen on tärkeää. Rajojen 

asettamisessa on tärkeää, että niistä keskustellaan ja sovitaan yhdessä. (Bildjuschkin – 

Ruuhilahti 2. 2012.) 

 

3.6.2 Varhainen vuorovaikutus  
 

Varhainen vuorovaikutus tarkoittaa vanhempien ja lapsen kaikkea yhdessä olemista ja 

kokemista sekä tekemistä ensimmäisinä vuosina. Varhaisen hyvän vuorovaikutussuh-

teen luominen vanhempaa lisää lapsen perusturvallisuutta, jonka kautta hän uskaltaa 

aloittaa ympäristöönsä tutustumisen ja sen valloittamisen. (MLL. Kehittymistä vuorovai-

kutuksessa vanhemman kanssa.) 

 

Seksuaalikasvatus alkaa jo heti lapsen synnyttyä. Vauvan kokemukset, tunteet ja aisti-

mukset jo alkuhetkiltä saakka vaikuttavat seksuaalisuuden kehittymiseen. Tärkeää on, 

että lapsi oppii oman arvokkuutensa ja perheen arvot perheen jäsenten välisessä vuo-

rovaikutuksessa. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena vauvalla ja pienellä lapsella on tur-

vallisuuden tunne sekä näkyväksi tulemisen tunne. Tärkeää on myös, että pieni lapsi 

kokee olevansa arvokas, hyvä ja hoidon arvoinen omana itsenään. (THL 2014. Ras-

kausaika ja pikkulapsivaihe.) 

 

Varhaista vuorovaikutusta voi tukea vauvan ja pienen lapsen hoivaamisena sekä vuo-

rovaikutuksellisena kanssakäymisenä. Läheisyys ja lapsen tarpeisiin vastaaminen esi-

merkiksi koskettamalla ovat tärkeitä lapsen kiintymyssuhteen luomiselle. Lapsen en-

simmäinen kiintymyssuhde on tärkeää myös lapsen aikuisuuden ihmissuhteille. Hyviä 

tukemisen keinoja ovat sylissä pitäminen ja leikkiminen sekä juttelu. Silittely, tunteiden 

sanoittaminen ja tunteiden tunnistaminen sekä kysymyksiin vastaaminen vahvistavat 

vauvan sekä lapsen varhaista vuorovaikutusta osana seksuaalista kehitystä. (THL 2014. 

Raskausaika ja pikkulapsivaihe.) 

 

 

 



3.6.3 PLISSIT -malli 
 

PLISSIT-malli on seksuaalisuuden puheeksi oton malli, jonka on kehittänyt vuonna 

1976 Jack Annon. Mallissa seksuaalineuvonta- ja terapiatyö on jaettu neljälle eri tasol-

le. PLISSIT- mallin ajatus on, että seksuaalisuus hyväksytään osaksi elämää saatujen 

tietojen, tuen ja ohjauksen avulla. Annonin mukaan antamalla lupa puhua seksuaali-

suudesta ja antamalla tietoa ja ohjeita sekä harjoituksia seksuaalisuuteen liittyen, voi-

daan auttaa suurta osaa ihmisistä, joilla on seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia. PLIS-

SIT-mallilla tarkoitetaan seksuaalisuuteen liittyvän tiedon antamista tilannekohtaisesti 

yksilön tarpeista lähtien. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2010: 94; Metropolia; THL 2014. 

Seksuaalisuus puheeksi.) 

 

PLISSIT- mallin neljä tasoa ovat 

1. P= Permission, Luvan antaminen, salliminen, normalisointi 

2. LI= limited information, Kohdennetun, rajatun tiedon antaminen 

3. SS= Spesific suggestion, Eritysohjeiden antaminen 

4. IT= Intensive therapy = Intensiivinen terapia.  

  

PLISSIT- mallin neljä tasoa kuvaavat erilaisia lähestymistapoja käsiteltäessä seksuaali-

suutta ja sen alueella ilmeneviä ongelmia. Kaksi ensimmäistä tasoa kuuluvat peruspal-

veluihin ja ne sisältävät seksuaaliohjauksen ja - neuvonnan, joita tarjotaan peruster-

veydenhuollossa. Kaksi viimeistä SS- ja IT-tasot kuuluvat erikoispalveluihin, joihin kuu-

luvat erikoislääkärin vastaanotto, seksuaaliterapia ja pariterapia. (Kuvio 2.) (Metropolia. 

THL. Seksuaalisuus puheeksi.) 

 

Ensimmäisellä tasolla, johon kuuluu luvan antaminen, salliminen ja normalisointi, suh-

taudutaan myönteisesti ja sallivasti seksuaalisuuteen ja sen erilaisiin ilmenemismuotoi-

hin. Ensimmäisellä tasolla kuunnellaan asiakasta, hänen huolenaiheitaan sekä kysy-

myksiään seksuaalisuuteen liittyvistä ajatuksista, tunteista ja käyttäytymisestä. Toimija 

voi antaa luvan joko suoraan, sanallisesti tai epäsuorasti sanattoman viestin avulla sii-

tä, että asiakaan seksuaalisuuteen liittyvät tunteet, ajatukset ja tarpeet ovat luvallisia 

ja tavallisia. Perusta luvan antamiselle on luottamuksellinen asiakassuhde. (Metropolia; 

THL. Seksuaalisuus puheeksi.) 

 



Rajatun tiedon antamisella tarkoitetaan ammattilaisen antamaa tietoa asiakkaan sen 

hetkiseen huoleen tai kysymykseen. PLISSIT- mallin toisella tasolla annettava tieto voi 

liittyä esimerkiksi sukupuolielinten anatomiaan, raskauteen, synnytykseen, ehkäisyyn 

tai sukupuolitauteihin. Toiselle tasolle kuuluu myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja 

moninaisuuteen liittyvä tiedonanto. Myönteiseen sävyyn ja asiallisesti kerrotulla tiedolla 

voi olla huomattava merkitys sukupuolielämän tyydyttävyyden kannalta. Rajattua tietoa 

voidaan antaa päivittäin jokaisen toimijan toimesta. (Metropolia; THL. Puhutaan seksu-

aalisuudesta.) 

 

Kolmas ja neljäs taso kuuluvat erikoispalveluihin, joita antaa koulutettu ammattihenkilö 

esimerkiksi seksuaaliterapeutti. Näillä tasoilla on tärkeää tietää yksityiskohtia asiakkaan 

seksuaalielämästä ja elämäntilanteesta, jotta voidaan luoda yksilöllinen ratkaisu. (Met-

ropolia.) Varhaiskasvatuksessa voidaan hyödyntää PLISSIT -mallin ensimmäistä ja tois-

ta tasoa.  

 

 

 

Kuvio 2. PLISSIT -malli (Ryttyläinen - Valkama 2010: 52.) 

 

3.6.4 Seksuaalisuudenportaat  
 

Seksuaalisuudenportaat antavat tietoa varhaiskasvattajille lapsen seksuaalisesta kehi-

tyksestä ja sen vaiheista. Ihmisen seksuaalinen kehitys tapahtuu erilaisten kehitysvai-

heiden kautta läpi elämän. Seksuaalisuuden portaat kuvaavat näitä vaiheita yhdeksällä 



askelmalla. Jokaisella kehitysvaiheella eli portaalla on oma tehtävänsä, joka valmistaa 

seuraavan askeleen ottamista. Harva käy portaat läpi oikeassa järjestyksessä. Tärkein-

tä on käydä jokaisella portaalla ja oppia portaalle liittyvät asiat. (Cacciatore - Kortenie-

mi-Poikela. 2010: 10; MLL. Seksuaalisuuden portaat; Väestöliitto. Seksuaalisuuden por-

taita askel kerrallaan.) 

 

Seksuaalisuuden portaissa ihmisen seksuaalinen kehitys nähdään kolmen eri kerroksen 

portaittaisena tapahtumana; järjen, tunteen ja biologian kerroksina. Tietoinen proses-

soin-ti, johon kuuluu asenteiden muokkaaminen, uskomukset, harkinta-, riskinarviointi- 

ja päätöksentekokyky sekä kokemukset ja oppiminen kuuluvat järjen kerrokseen. Toi-

sella, tunteen kerroksella lapsen ihastumiset ja rakastumiset auttavat häntä suuntau-

tumaan ikätovereihin ja itsenäistymiseen. Kolmas kerros on biologia. Siinä huomioidaan 

ihmisen muutos murrosiän kautta lapsesta sukukypsäksi aikuiseksi. (Cacciatore - Kor-

teniemi-Poikela. 2010: 17-18.) 

 

Seksuaalisuuden portaiden yhdeksän porrasta on jaettu kolmeen vaiheeseen. Ensim-

mäinen vaihe on pikkulapsi-/ uteliaisuusvaihe, joka pitää sisällään ensimmäisen askel-

man, äiti/isä - nainen-mies. Toinen vaihe on murrosikä-/ herkistymisvaihe. Tämä vaihe 

pitää sisällään portaat kahdesta kahdeksaan. Kolmas vaihe on rohkaistuminen/ varhais-

aikuisuus, joka sisältää viimeisen eli yhdeksännen portaan, rohkaistuminen - rakastele-

minen. (Väestöliitto. Seksuaalisuuden portaat.) 

 

Ensimmäisellä portaalla koetaan ensimmäistä kertaa rakastumisen tunteet. Monet leik-

ki-ikäiset lapset rakastuvat omaan vanhempaan tai muuhun lähipiiriin kuuluvaan aikui-

seen, koska ei tee vielä eroa sukupuolen tai sukupolven välille. Lapset myös kiinnostu-

vat alkuperästään sekä siitä mistä vauvat tulevat. Ensimmäisen portaan tarkoituksena 

on oppia rakastumisen ja pettymyksen tunteita ja niistä selviämistä. (Cacciatore - Kor-

teniemi-Poikela. 2010: 19; Väestöliitto 1.porras.) 

 

3.6.5 Lumme -malli 
 

Lumme-mallin on tarkoitus tuoda esille seksuaalisuuteen vaikuttavia asioita, nostaa 

niistä esille näkökulmia ja haastaa pohtimaan omakohtaisia ajatuksia ja vastauksia näi-

hin. Lumme-mallissa kuvataan lumpeenkukan metaforan avulla seksuaalisuutta, siihen 

liittyviä asioita sekä niiden kasvua ja kehitystä. Siinä kuvataan metaforalla seksuaali-



suutta ihmisyyden kehittyvänä ja kasvavana ulottuvuutena. Mallin mukaan seksuaali-

suus on mahdollisuus, myönteinen voima elämässä ja kaunis osa ihmistä, kunhan sek-

suaalisuuden moninaisuus ja monisyisyys huomioidaan.  Lumme-mallin on tarkoitus 

herättää kysymään mikä on seksuaalisuuden merkitys ihmisen elämässä ja mikä sen 

merkitys on terveydelle nyt ja tässä. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2010: 24; Bildjuschkin - 

Ruuhilahti 2011: 5-6; Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012 Lumme-malli, voimaa seksuaali-

seen kasvuun.)  

 

Lumme-mallissa kuvataan ihmisen seksuaalisuutta ja seksuaalisuuden kehitystä läpi 

elämän sekä seksuaalisuuden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Mallin tavoitteena on 

oman seksuaalisuuden ja siihen liittyvien asioiden syvempi pohdinta ja pohdinnan kaut-

ta edistää ja vahvistaa hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Lumme-mallia voi hyö-

dyntää oman itsensä ja omien asenteidensa sekä eri kulttuureissa elävien, terveiden tai 

sairaiden ihmisten seksuaalisuuden pohtimiseen ja ymmärtämiseen. Lumme-mallia voi-

daan käyttää varhaiskasvattajien oman seksuaalisuuden kohtaamiseen ja seksuaali-

kasvatuksessa esiintyvien ristiriitojen pohtimiseen. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2011: 5-7; 

Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012 Lumme-malli, voimaa seksuaaliseen kasvuun.) 

 

Lumme-mallissa vesi kuvaa jokaisen ihmisen elämän asioita ja tilanteita joita ei voi 

muuttaa. Vesi kuvaa elämänkulkua ja muutosta, jota tapahtuu ihmisen elämässä jatku-

vasti. Kukan juuret kuvastavat seksuaalisuuden perustaa, ihmiskäsitystä ja arvoja. 

Lumpeenkukan varsi kuvastaa seksuaalisuutta tukevia asioita, jotka koostuvat muun 

muassa terveydestä ja varhaisesta vuorovaikutuksesta, kuinka ihminen kokee itsensä 

arvokkaaksi ja hyväksytyksi sekä kuinka hän kokee oman sukupuolensa. Kukan alate-

rälehdet kuvastavat ihmisen elämään kuuluvia erilaisia kehityspolkuja ja – tehtäviä, jot-

ka haastavat seksuaalisuuttakin muuttumaan. Lumpeen vihreät lehdet kuvaavat seksu-

aalisuutta kannattelevia tekijöitä; rakkautta, seksuaalikasvatusta sekä geneettisiä piir-

teitä. Lumme-mallissa seksuaalisuuden kokonaisuus tiivistyy kukan keskustaan, ihmi-

syyteen. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2010: 24-26; Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012 Lumme-

malli, voimaa seksuaaliseen kasvuun.) 

 

3.6.6 Mitä ihmettä? Seksuaalikasvatusta 3-9-vuotiaille – kirjanen 
 

Katriina Bildjuschkin ja Susanna Ruuhilahden kirjoittama Mitä ihmettä? Seksuaalikasva-

tusta 3-9-vuotiaille, Opas ammattilaisille kirjanen on tarkoitettu aikuisille, ammattilaisil-



le tai lapsen vanhemmille. Kirjasen on tarkoitus helpottaa keskustelua seksuaalikasva-

tuksesta 3-9 vuotiaiden lasten kanssa ja tarjota tukea kasvattajan arvojen pohtimiseen, 

sekä seksuaalikasvatuksen arvopohjan luomiseen.  (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 5-6, 

84.) 

 

Kirjanen rakentuu lapsen seksuaalikasvatukseen liittyvistä eri teemoista: seksuaalisuus, 

lapsen seksuaalisuus, varhainen vuorovaikutus, perhe, hellyys ja läheisyys, syntymä, 

terveys, tunteet, keho, media, väkivalta ja oikeudet. Kaikista teemoista on ensin alkuun 

tietoa ja lukijalle teemaan liittyviä pohdintatehtäviä. Pohdintatehtävien tarkoitus on 

herätellä lukijan omakohtaisia ajatuksia ja kokemuksia aiheesta. Lukijan tehtävät on 

merkattu kirjaan päänprofiililla. Tehtäviä voi tehdä hitaasti ajan kanssa tai valita vain 

itseä kiinnostavat tehtävät. Lapsille suunnatut tehtävät on merkattu kirjaan lapsen ja 

pehmolelun kuvalla. Tehtävät ovat aktiivisia ja aikuisen kanssa yhdessä suoritettavia. 

Tehtävät ohjaavat muun muassa miettimiseen, keskusteluun, piirtämiseen, askarte-

luun, maalaamiseen, näyttelemiseen, leikkiin, kosketukseen ja niin edelleen. Jokainen 

seksuaalisuuden aihealue on viety konkreettiselle tasolle ja ohjaajalle on annettu selke-

ät ohjeet, kuinka lasten kanssa kyseistä aihetta tulee käsitellä. Tarkoituksena on antaa 

lasten itse ihmetellä ja kuvitella asioita ja aikuinen oikaisee vain väärät käsitykset. 

(Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 5-83.) 

 

Kirjasen aktivoivat tehtävät haastavat lasta aikuisen avulla tutkimaan ja pohtimaan 

omia ajatuksia ja yhteiskunnan asettamia arvo- ja normituksia ikä- ja kehitystaso huo-

mioiden. Kirjasessa muistutetaan, että keskustelun lapsen kanssa on hyvä edetä lapsen 

kiinnostuksen ja arkisten tilanteiden luomien tarpeiden mukaan.  Seksuaalikasvatuksen 

tavoitteena on saada lapsi ymmärtämään, että hän on tärkeä ja riittävä omana itse-

nään. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 5-6.) 

 

3.6.7 Kirjallisuus ja sadutus 
 

Lapsille on myös paljon suunnattu kirjallisuutta seksuaalikasvatukseen liittyen.  Kirjalli-

suutta on laajasti ja ne ovat erityylisiä. Osassa seksuaalisuudesta ja lisääntymisestä on 

kerrottu eläinperheiden kautta hienovaraisesti ja toisissa hyvin suorasanaisesti sekä ku-

vitettuna lapsen kielellä. Hyvin kuvitetut kirjat ovat hyviä, sillä lapsi pystyy niitä itse 

selailemaan ja miettimään oman tasonsa mukaisesti ja tarvittaessa aikuinen voi kysy-



myksiin vastata. Kirjat käsittelevät kehoa, tunteita, seksiä ja lisääntymistä. (Cacciatore. 

Miten osaisi antaa seksuaalikasvatusta?.) 

 

Lapselle on hyvä lukea jo vauvasta alkaen kuvien kautta ja myöhemmin tekstin kautta. 

Kirjaa lukiessa on tärkeä eläytyä myös itse kirjaan. Eläytyminen lisää lapsen mielenkiin-

toa ja mielikuvitusta. Lukeminen on myös tärkeää lapsen lukutaidon kehittymisen kan-

nalta. (Vaukirja.) 

 

Sadutus tarkoittaa erityisesti lasten kuuntelun ja osallistavan toiminnan korostavaa työ-

välinettä, jonka tarkoituksena on kuunnella lasta, antaa läheisyyttä ja turvallisuutta. 

Vaikeissa tilanteissa on myös hyvä saduttaa. Tarkoituksena on, että lapsi kertoo koke-

mistaan asioista sadun ja aikuinen kirjoittaa sen sanasta sanaan, miten lapsi sen ker-

too. Tarinan valmistuttua aikuinen lukee sen ja lapsi voi sitä vielä muuttaa jos haluaa. 

(THL. Sadutus.)  Sadutuksen avulla lapsi pystyy tuomaan esille seksuaalisuuteen liitty-

viä asioita. 

 

3.6.8 Sanottaminen ja leikin kautta oppiminen 
 

Tunteen sanottaminen lapselle, kertoo, että aikuinen ymmärtää lapsen tunteen sekä 

lapsi myös oppii tunteille nimet. Tärkeää on myös, että lapsi kokee tunteet normaalina 

eikä noloina asioina. Esimerkiksi, kun lapsi kaatuu ja satuttaa kätensä, jonka vuoksi 

lapsi on surullinen, peloissaan ja käteen sattuu. Tällaisessa tilanteessa aikuisen on hyvä 

sanoa, että ” Olipa kurjaa, kun kaaduit ja sinuun sattui ja pelästyit. Käteesikin taitaa 

sattua. En ihmettele yhtään, että sinua itkettää.” Mutta on tärkeää, että lapsi tuodaan 

pois myös kivusta ja pelosta lohduttamalla. ”Kyllä tämä tästä paranee nopeasti. Tule-

han tänne niin puhalletaan, sekin auttaa. Voidaan laittaa vielä laastarikin.” (MLL. Kas-

vatus ja kasvatustietoisuus.) 

 

Leikki-ikäinen lapsi leikkii usein roolileikkejä ja monesti myös rakastuu johonkin lähipii-

rissä olevaan aikuiseen. Monesti lapsi myös rakastuu omaan vanhempaansa. Aikuisen 

olisi tärkeä selittää lapselle, miksi olisi mahdotonta mennä naimisiin isän/äidin kanssa, 

eikä tyrmätä asiaa suoraan. Jos asian tyrmää heti jää lapselle herkästi negatiivinen ku-

va itsestään sekä itsestään osana parisuhdetta. (Hermanson. 2012.)  

 



Lapsi oppii leikkiessä (Bildjuschkin – Laaksonen 2013) ja seksuaalisuutta voi lapselle 

opettaa monella tavalla. Lapsen kanssa voidaan yhdessä piirtää tai askarrella omia lä-

heisiä, ryhmässä voidaan leikkiä eri rooleissa perhettä. Tärkeää on myös keskustelun 

kautta tuoda lapselle esille kysymyksin esimerkiksi; kuka voi halata minua, kenen halu-

an haalaavan minua, ketä pitäisit kädestä sekä mitä sanotaan kun ei haluta toisen kos-

kettavan? Tunne asioista voi tehdä runoja, lauluja, esityksiä tai piirroksia. Tärkeää on 

myös vahvistaa lapsen omaa minäkuvaa. Lapsen minäkuvaa voidaan tukea kannusta-

malla lasta erilaisissa tilanteissa ja tunteiden esille tuomisissa. Lasten kanssa voi myös 

päiväkodissa käydä läpi eri kehon osia piirustusten kautta, askartelemalla tai vessareis-

suilla, kun asiat tulevat esille. Esiin nousevista kysymyksistä ja ajatuksista on tärkeä 

keskustella joko ryhmänä tai yksilöllisesti jonkun lapsen kanssa. ( Biljuschin – Ruuhilah-

ti. 2012). 

 

3.7 Yhteistyö vanhempien kanssa seksuaalikasvatuksessa 
 

Vanhempien ohjeistaminen lapsen seksuaaliseen kehittymiseen on hyvä aloittaa jo ras-

kausaikana. Se miten vanhempi tai vanhemmat kokevat perheen arvot ja omat ihmis-

suhteet vaikuttavat lapsen seksuaalisuuden kehittymiseen. Varhaiskasvattajien ammat-

tilaisten sekä terveydenhuollon henkilöstön tulee tarjota vanhemmille mahdollisuutta 

keskusteluun ja kyselemiseen lapsen seksuaalisuudesta. Jokaisella perheellä on oma 

tapa käsitellä seksuaalisuutta. (THL 2014. Raskausaika ja pikkulapsivaihe.) Lasten sek-

suaaliselle kasvulle vanhempien merkitys on todella tärkeää. Tutkimusten mukaan lap-

set joiden vanhemmat puhuvat lapsilleen seksuaalisuudesta sekä siihen liittyvistä asi-

oista myönteisesti ja avoimesti ovat enemmän sinut itsensä kanssa. Myös vanhempien 

mallittaminen terveeseen ja luonnolliseen ihmissuhteeseen, suhtautumisen omaan ke-

hoon sekä toiseen ihmiseen ovat tärkeitä lapsen seksuaalisuden kasvamiseen. Näiden 

vuoksi on hyvin tarpeellista vanhempien tiedostaa, miten lasta kasvatetaan. (Bild-

juschkin – Ruuhilahti.2012:17) Koska seksuaalikasvatukseen liittyy seksuaalioikeuksien 

sekä kulttuuristen ja sosiaalisten erojen käsittelyä on kuitenkin tärkeää, että virallinen 

lähde toteuttaa seksuaalikasvatusta hyvässä yhteistyössä epävirallisen lähteen kans-

sa.(Klemetti - Raussi-Lehto 2014. 46.) 

 

Tikkanen (2013) tuo opinnäytetyössään ilmi, että vanhemmat kokevat tärkeäksi sen, 

että heidän kanssaan keskustellaan lapsen seksuaalisuudesta. Vanhemmat pitävät 

myös normaaleina seksuaalissisältöisiä leikkejä. Kehosta, lisääntymisestä sekä lasten 



oikeuksista puhumista vanhemmat pitävät tärkeinä, mutta satujen ja tarinoiden kautta 

kertomista asioista jakoi mielipiteitä tai niitä ei osattu hyödyntää. Suurin osa vanhem-

mista olivat sitä mieltä, että lastenseksuaalikasvatus on hyvä aloittaa jo päiväkodissa. 

Jotkut perheet kokevat, että seksuaalikasvatus kuuluu vasta murrosikään ja jonkun 

mielestä seksuaalikasvatus kuuluu päiväkotiin ja koululle. Kasvattajat kokivat olevansa 

epävarmoja siitä kenelle seksuaalikasvatus kuuluu. (Tikkanen. 2013.) Vanhempien ja 

am-mattilaisten kokemus on, että aiheesta on vaikea puhua jopa keskenään asiallisesti 

ja luontevasti. On kuitenkin tärkeää lapsen kasvun tukemiseksi, että aikuisella on kyky 

ja halu vastata lapsen sanoihin ja tekoihin, lapsen ikätaso huomioiden. (Cacciatore. 

Väestöliittö.) 

 

Seksuaalikasvatus on kodin ja ammattikasvattajien yhteistyötä. (Bildjuschkin – Laakso-

nen 2013) Vanhempien kanssa tulisi järjestää seksuaalikasvatuksen opetusohjelman 

kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä, jotta taattaisiin, että vanhempien epämuodollinen 

rooli ja ammattikasvattajien muodollinen rooli nivoutuvat saumattomasti yhteen ja tu-

kevat toisiaan. Vanhemmat kannattavat usein ammattikasvattajien (koulujen) antamaa 

seksuaalikasvatusta, koska he eivät itse koe olevansa tehtävän tasalla ja pitävät aiheen 

käsittelemistä ajan tasalla. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 12-13l) 

 

3.8 Varhaiskasvattajien tarpeet seksuaalikasvatuksessa 
 

Lastentarhanopettajat koulutuksessaan sivuavat lapsen seksuaalisuutta. Päiväkodin 

henkilökunta on usein keinoton lapsen seksuaalisuuden edessä. Ei tiedetä, miten sek-

suaalisuutta pitäisi lasten kanssa käsitellä sekä milloin siihen voi puuttua ja miten? Ke-

hitteillä on lisätä tiedon tarjontaa lapsen seksuaalisuudesta lastentarhanopettajien ja 

lasten-hoitajien koulutuksiin. Tällä hetkellä kuitenkin kokemus, käytäntö ja työtoverit 

toimivat työpaikoilla opettajina tiedon lisäämiseksi. (Cacciatore 2000: 265.) 

 

Lastentarhanopettajat kokevat, että päiväkodissa usein kohtaa seksuaalisia tekoja sekä 

leikkejä. Haastattelussa lastentarhaopettajilla oli monenlaisia keinoja lasten seksuaali-

suuteen puuttumiseen jos se on ollut häiritsevää. Yleensä, jos seksuaalisuus on rajoit-

tunut yhteen lapseen eikä se ole häirinnyt muita niin asian on annettu olla. Lapsen 

seksuaalisuus herättää lastentarhaopettajissa monia tunteita, kuten hämmennystä, 

pelkoa ja ahdistusta sekä he kokivat seksuaalikasvatuksen vanhempien tehtäväksi. 

Pelkoa herättää esimerkiksi se, että lapselle annetaan liiallista tietoa liian varhaisessa 



vaiheessa. Mutta suurin osa haastatteluun osallistujista kokivat seksuaalisuuden osaksi 

työtään. (Tikkanen. 2013.) 

 

Väestöliitto on tehnyt kyselyn seksuaalikasvatuksesta päiväkodeissa. Vastauksissa kävi 

ilmi, että seksuaalikasvatus ja seksuaalisuus ovat läsnä päiväkodin arjessa. Puuttuvien 

ohjeiden vuoksi tilanteet koettiin joissakin paikoissa hankaliksi. Osa myös koki, ettei 

asia kuuluu varhaiskasvatukseen, eikä siitä lapsille tulisi puhua. Vastanneista jonkun 

mielestä seksuaalisuus on vaikea aihe puhua jopa omassa parisuhteessa, eikä töissä se 

sen helpompaa ole. Ammattilaiset kokivat myös hankalaksi sen, ettei tiedetä, mitä van-

hemmat ajattelevat seksuaalikasvatuksesta. (Cacciatore. Väestöliitto.)   

 

3.8.1 Opettajakoulutuksen kehittäminen –standardit 
 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa toteuttamisohjeissa kuvataan 

myös opettajakoulutuksen kehittämistä ja toteutusta. Koska Euroopan maiden välillä on 

paljon eroja, tulee jokaisen maan soveltaa ohjeita omaan tilanteeseensa ja tarpeeseen-

sa sopiviksi. Opettajakoulutusta on hyvä suunnitella työryhmässä, johon kuuluu samoja 

henkilöitä, jotka osallistuvat myös seksuaalikasvatuksen opetusohjelman työstämiseen. 

Työryhmässä tulee olla myös opettajankoulutuksen, seksuaalikasvatuksen, seksuaali- 

ja lisääntymisterveyden metodologian ja pedagogian asiantuntijoita. (Seksuaali-

kasvatuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014: 6, 24-25.) 

 

Seksuaalikasvatuskoulutusta on tärkeä järjestää osana korkeakoulujen opettajakoulu-

tusta. Täydennyskoulutus jo työssä oleville opettajille voi kuitenkin olla erinomainen as-

kel kohti seksuaalikasvatuksen aloittamista, sillä vie aikaa ennen kuin perusopinnoista 

seksuaalikasvatukseen perehtyneitä ammattilaisia siirtyy työelämään. Täydennyskoulu-

tuksen tulisi sisältää muutakin kuin kertaluontoisen opintojakson. Opettajille on tarjot-

tava alusta asti aiheeseen liittyvää jatkuvaa tukea ja on suunniteltava kertausjaksoja. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014: 24.) 

 

Koulutuksen yleinen suunta riippuu opetusohjelman ja suunnitelman sisällöistä ja niihin 

liittyvistä oppimistavoitteista. Opetusohjelman tulisi sisältää täsmällistä ja ajantasaista 

tietoa ihmisen seksuaalisuutta koskevista osa-alueista, kasvatuksen kohderyhmän kehi-

tysprosessista ja seksuaalisuudesta. Koulutuksen tulisi käydä läpi kasvattajan omaa 

seksuaalisuutta ja itsereflektiota. Koulutuksen tulee tukea myös seksuaalisuuteen liitty-



vän kielen ammattimaista ja luontevaa käyttöä. Kasvattajien kanssa on hyvä käydä läpi 

erilaisia interaktiivisia oppimismetodeja ja tehokkaita opetustaitojen kehittämistä. Kou-

lutuksen on myös tärkeä sisältää tietoa lasten tukiverkostoista, oikeusjärjestelmästä ja 

opetusmateriaalin löytämisestä. Opintojaksoilla voidaan hyödyntää erilaisia sähköisiä ja 

teknologisia menetelmiä. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - toteutta-

misohjeet 2014: 26.) 

 

Koulutusta suunniteltaessa tulee huomioida, millaista koulutusta tarjotaan, kuka toimii 

kouluttajana, kuinka usein koulutus jaksoja toteutetaan ja kuinka pitkiä ne ovat? Lisäk-

si tulee huomioida, että opettajat tarvitsevat sijaisia osallistuessaan kulutuksiin. Seksu-

aalikasvatus koulutusta on myös suositeltavaa arvioida ja siihen on tarjolla erilaisia 

oppaita. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014: 26.) 

 

Seksuaalikasvattajien opettaminen on tärkeää, koska opetettavat aiheet voivat olla ar-

kaluontoisia ja edellyttävät siksi opettajalta erityistaitoja. Opettajat voivat kokea aiheet 

arkaluonteisiksi henkilökohtaisista, uskonnollisista tai moraalisista syistä. He voivat tun-

tea olonsa epävarmaksi ja siksi jättää aiheita pois opetuksesta. Seksuaalikasvatus hel-

pottuu, kun on itse pohtinut seksuaalisuutta koskevia asenteita, tunteita, uskomuksia, 

kokemuksia ja tapoja, sekä niiden vaikutusta kykyynsä opettaa aiheesta. (Seksuaali-

kasvatuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014: 24.) 

  

3.8.2 Osallistavan keskustelun yhteenveto 
 

Liitteenä olevaan taulukkoon on koottu varhaiskasvattajien ajatuksia ja mietteitä liitty-

en seksuaalikasvatukseen varhaiskasvatuksessa. (Liite 2) Pääpiirteittäin esille nousi 

fakta, että seksuaalikasvatusta esiintyi varhaiskasvatuksessa ja lapsia seksuaalikasva-

tettiin päivittäin huomaamatta arjen askareiden yhteydessä tai arjen toiminnoissa il-

menneiden tarpeiden myötä.  Tietoa seksuaalikasvatuksesta itsessään ei varhaiskasvat-

tajilla ollut. 

 

Keskusteluun osallistuneiden varhaiskasvattajien näkemykset vaikuttivat suvaitsevaisil-

ta seksuaalikasvatuksen suhteen. Kaikki kokivat seksuaalikasvatuksen positiivisena se-

kä tärkeänä asiana osana lapsen kehitystä. Varhaiskasvattajat kokevat myös olevansa 

hyvin tietoisia omasta seksuaalisuudestaan, näin ollen seksuaalisuuden puheeksi ottoa 

ei koeta vaikeaksi. Kuilu vanhempien kollegoiden kanssa on kuitenkin havaittavissa 



muun muassa seksuaalisuuden puheeksi oton osalta. Arjen toimintojen yhteydessä 

esiintynyttä seksuaalikasvatus tarvetta ja sitä seurannutta opetus-tuokiota esimerkiksi 

naisen ja miehen anatomiaan liittyen, ei pidetty alkuun osattu ajatella seksuaalikasva-

tuksena. Keskustelun edetessä monet tajusivatkin huomaamattaan seksuaalikasvatta-

vansa lapsia päivittäin. Oppilaitosten koulutuksiin ei myöskään kuulu seksuaalikasvatus 

kokonaisuutta, joten varhaiskasvattajien tiedot seksuaalikasvatuksesta osana lapsen 

kehitystä ovat lähes olemattomat. Myös puheeksiottokeinot koettiin tärkeäksi kehitys-

kohdaksi. Keskusteluiden ja sähköpostitse saatujen vastausten perusteella tieto seksu-

aalikasvatuksesta on vähäistä.   

 

Varhaiskasvattajien mielipiteiden perusteella koulutustarve lapsen seksuaalikasvatuk-

seen liittyen on suuri. Varhaiskasvatuksen toteutukseen, päiväkoteihin ja lastensuoje-

luun, tulisi jalkauttaa seksuaali- ja lisääntymisterveyden ammattilaisia, jotka veisivät 

tietoa seksuaalikasvatuksesta varhaiskasvatuksessa eteenpäin.     

 

3.9 Yhteistyötahot/lisäkoulutukset 
 

Seksuaalikasvatuskoulutusta saaneille opettajille tulisi tarjota jatkuvaa tukea myös kou-

lutuksen jälkeen. Opettajia kannattaa koulutuksen yhteydessä myös valmistella luo-

maan tukiverkostoja oman ammatillisuutensa tueksi ja löytämään opetusmateriaalia 

kasvatuksensa tueksi. Koulutuksen tulee tarjota tietoa myös lasten tukiverkostoista 

kuten lastensuojelusta ja oikeusjärjestelmän määräyksistä esimerkiksi suojaikärajoista. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014: 24-26.)  

 

4 Seksuaalikasvatuksen koulutusrunko varhaiskasvattajille 
 

Aineiston pohjalta kehitettävä työväline on koulutusrunko (Liite 4), joka koostuu seksu-

aalikasvatuksen keskeisistä kokonaisuuksista varhaiskasvattajille. Koulutusrunko ei si-

sällä koulutuksessa käytettävää laajempaa tietoa vaan koulutuksen sisältö on tarkoitus 

hankkia pidettävän koulutuksen laajuuden ja tyypin mukaan koulutusrunkoa hyödyntä-

en.  

 

Koulutusrunko on tarkoitettu varhaiskasvattajille suunnatun seksuaalikasvatuskoulutuk-

sen vetäjille, koulutuksen pohjaksi ja tueksi. Koulutusrungon on tarkoitus tukea var-



haiskasvattajien seksuaalikasvatuksen tietoisuuden lisäämistä. Työn otsikot on luotu 

koulutusrungon pohjaksi. Näiden otsikoiden olisi hyvä toimia koulutuksen pääteemoina. 

Koulutuksen vetäjä itse määrittelee koulutuksen sisällön ja laajuuden kohderyhmän 

koulutustarpeen mukaan. Koulutusrungon pohjalta voi toteuttaa erityyppisiä koulutuk-

sia kuten informaatiopisteen tai luentosarjan.  

 

5 Pohdinta 
 

Aloitimme työmme viikolla 46. Ideaa jalostettiin ja työstettiin ensimmäisen päivän aika-

na. Jo alusta lähtien ryhmällä oli melko selvät sävelet työn toteuttamisesta. Idea tuli 

seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman julkaisutilaisuudessa keväällä 

2014, kun eräs puheenvuoron pitäneistä varhaiskasvattajista kertoi, kuinka vähäistä 

varhaiskasvattajien tietämys seksuaalikasvatukseen liittyen oli. Alkuperäisen idean mu-

kaan tarkoituksena oli pitää varhaiskasvattajille koulutusiltapäivä päiväkoti-ikäisen lap-

sen seksuaalikasvatuksesta. Idea kuitenkin muotoutui nykyiseen muotoonsa, koulutus-

rungon suunnitteluun ja oppilaitoksen yhteistä hanketta mukaillen. Aikaa työn toteut-

tamiseen oli viisi viikkoa. Oppilaitoksen innovaatioprojektit olivat osa Metropolian hyb-

ridi-kampus hanketta. Hybridikampus-hankkeen ohjaamana päätimme koota koulutus-

rungon seksuaalikasvatuksesta varhaiskasvattajille.  

 

Koulutusrunkoamme voisi ensisijaisesti käyttää varhaiskasvattajien kouluttamiseen. 

Koulutuksen pitäjiä voisivat olla esimerkiksi kätilökoulutuksen opettajat tai kätilöopiske-

lijat. Myös Metropolia ammattikorkeakoulun opettajat voisivat hyödyntää koulutusrun-

koa esimerkiksi sosionomiopiskelijoiden kouluttamisessa. Tulevaisuudessa koulutuksia 

voisi järjestää Metropolia ammattikorkeakoulun uusissa tiloissa Myllypuron kampuksel-

la. Koulutusrunkomme on toimitettu muutamille Metropolia ammattikorkeakoulun käti-

lökoulutuksen lehtoreille. Koulutusrunko on hyödynnettävissä erilaisia opintokokonai-

suuksia suunniteltaessa. Innovaatioprojektiraportti julkaistaan Theseus-tietokannassa, 

jossa se on avoimesti kaikkien saatavilla.  

 

Innovaatioprojektia työstäessämme huomasimme työnaiheen herättävän keskustelua 

ja kiinnostusta monella taholla. Osallistavien keskustelujen kautta varhaiskasvattajien 

aktiivisuus aiheeseen liittyen lisääntyi.  Heti osallistavan keskustelun jälkeen osa var-

haiskasvattajista oli tulostanut seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa -julkaisun 



työ-paikalleen tutkittavaksi ja osa myös puhui esimiehilleen seksuaalikasvatuksen liitty-

vän koulutuksen tarpeellisuudesta, koska heräsi keskusteluidemme myötä asian tärkey-

teen. Myös kätilökoulutuksen lehtorit osoittivat mielenkiintoa aiheeseen ja asian ajan-

kohtaisuuteen.  

 

Innovaatioprojektimme tuo myös lisämahdollisuuden esimerkiksi uusille innovaatiopro-

jekti opintokokonaisuuden aloittaville ryhmille. Jatkoaiheita voisi olla muun muassa 

koulutusrungon testauttaminen varhaiskasvattajilla ja koulutusrungon pohjalta järjes-

tetty koulutus varhaiskasvattajille tai sosionomiopiskelijoille. Koulutusrunkoa voisi hyö-

dyntää myös internetissä tapahtuvan virtuaali- tai verkkokoulutuksen pohjana.  
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Liitteet 

Liite 1 Kutsukirje 
 

Hei, 

 

Myllypuroon ollaan suunnittelemassa Metropolia ammattikorkeakoulun kampusaluetta. 

Kampusalueen suunnitteluun on pyritty osallistamaan alueen asukkaita ja käyttäjiä 

Käyttäjälähtöisen hybridikamus-hankkeen kautta.  

Teemme innovaatioprojektia aiheesta Seksuaalikasvatus tutuksi varhaiskasvattajille. 

Työn tarkoitus on lisätä varhaiskasvattajien tietoisuutta seksuaalikasvatuksesta sekä 

laatia aiheesta koulutusrunko, työvälineeksi kouluttajille.  

 

21.11.2014 Myllypuron ostarilla, vietetään Hybridikampus-päivää klo 12 alkaen. Viralli-

nen kutsu on liitteenä. 

Kutsumme teidät päivään mukaan ja toivoisimme, että voisitte poiketa pisteellämme 

keskustelemassa seksuaalikasvatuksesta, sen puutteista ja hyödyistä. Keskustelussa 

ilmenneitä asioita hyödynnämme projektin tuotoksen laadinnassa. Keskustelemaan 

toivomme varhaiskasvatuksen työntekijöitä. Pisteemme löytyy asukastalo Myllärin salis-

ta. Ilmoittautumalla 14.11. mennessä tarjoiluissa voidaan varautua erityisruokavalioi-

hin. Ilmottautuminen tapahtumaan ei ole välttämätöntä lyhyen tiedotusajan vuoksi.  

 

Kerromme mielellämme lisää aiheesta. Tervetuloa keskustelemaan 

 

Ystävällisin terveisin Kätilö- ja sairaanhoitajaopiskelijat  

 

Leni Koskelainen, Maija Liikanen, Eeva-Leena Peura ja Sonja Lehtinen 

 

 

Sonja Lehtinen  

/1400679, Hops opiskelija 

sonja.lehtinen@metropolia.fi 

p. 0440880323 

 



Liite 2 Taulukko kysymyksistä ja vastauksista 
 

KYSYMYKSET VASTAUKSET 

Tunteet ja ajatukset 

seksuaalikasvatuksesta 

• tärkeää opettaa lapsille oikeilla nimityksillä 
• positiivisia ajatuksia, tärkeä asia 
• kehittynyt ajan myötä paljon, parempaan suuntaan menossa 
• hyvä juttu, että lisääntynyt nykyaikana 

 

Seksuaalikasvatuksen 

käsittely koulutuksen 

aikana tai työpaikka 

koulutuksissa 

• ei tullut esille koulussa eikä työpaikan koulutuksissa 
• työssä joutunut käyttämään, itsenäisesti perehtymään 
• vain peruskoulussa jotain seksuaalisuuteen liittyvää 
• työntekijöiden kanssa keskenään keskusteltu ja asioiden puinti 
• oma maalaisjärki ja oma elämänkokemus auttanut 
• tullut esille kun käsitelty lapsen kehitystä, työpaikka koulutuksissa ei ole 

tullut esille 

Seksuaalikasvatuksen 

näkyvyys työpaikalla, 

työpaikalla käytettävät 

menetelmät 

• ei näy nuorimmilla juurikaan 
• esimerkin kautta arjen toiminnoissa, esim. wc käynnin yhteydessä 
• tutkimisen ja ihastumisen kautta  
• kun lapset esittelevät esim. anatomisia eroavaisuuksia, käydään niitä läpi 

yhdessä 
• halaaminen ja hellittely 
• koulutusmahdollisuus on, itse etsittävä koulutukset,  
• ei ole tiedossa, onko koulutus tarjontaa? 
• tulee esille, kun lapset tiedostavat sukupuolensa 

 

Seksuaalikasvatuksen 

tärkeys osana lapsen 

kehitystä 

• koetaan tärkeäksi 
• osa ihmistä 
• osa lapsen kehitystä 

 

Lasten seksuaalikasva-

tuksen ja seksuaali-

suuden puheeksi otto 

vanhempien kanssa 

• jos kiinnostuneita niin otetaan puheeksi, yhteistyö vanhempien ja 
sosiaalitoimen kanssa 

• lastenkodissa me olemme kasvattajia, eli arjessa vastuu meillä 
• otetaan puheeksi vain iältään vanhempien lasten vanhempien kanssa 
• vanhempien kanssa keskustellaan, jos erityinen tarve nousee 

 

Mistä etsiä tietoa sek-

suaalikasvatuksesta 

• Internet 
• koulutukset 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Seksuaalikasvatukseen 

liittyvä tuen tarve 

• sosionomikoulutukseen mukaan 
• tarpeen tullessa olisi hyvä osata toimia 
• liittyy työhön, joten koulutusta tarvitaan 
• koulutus, joka tukee seksuaalisuuden puheeksi otossa 
• miten puhua aiheesta 
• milloin ottaa esille onko oman perheen asia, puhutaanko vanhempien 

kanssa ristiin 

Seksuaalikasvatukseen 

liittyvä tiedon tarve 

• puheeksi otto keinot 
• mitä seksuaalikasvatus on, mitä termi sisältää  
• tietoa voisi olla enemmän, aihe vieras 
• mitä puhua aiheesta 
 



Liite 3 Seksuaalikasvatustaulukko WHO:n mukaan 
 

Seksuaalikasvatus taulukossa kuvataan eri ikävaiheissa käsiteltäviä seksuaalikasvatus ai-

heita ja ohjataan tukemaan lasta seksuaalisessa kasvussa sekä tietojen, taitojen, että asen-

teiden osalta. Aihealueet on jaoteltu kahdeksan osa-alueen mukaan. Jokaista osa-aluetta 

käsitellään näistä kolmesta näkökulmasta: tiedoista, taidoista ja asenteista.  

 

Tiedot osion asiat on tarkoitus esittää kasvatettaville faktatietoina tasapainoisella, kattaval-

la ja ikään nähden sopivalla tavalla. Taidot osion asiat ovat taitoja, jotka lapsen tulisi osa-

ta oppimisen jälkeen. Asenteet osion mielipiteet ja arvot ovat aiheeseen liittyviä käyttäy-

tymistämme ohjaavia perusperiaatteita, joiden kehittymiseen toivottuun suuntaan lapsi 

tarvitsee tukea ja esimerkkiä. 

 

Taulukon ikäryhmät ovat suuntaa antavia, joten lapsia kasvatettaessa on otettava huomi-

oon lasten yksilölliset erot. Tietyt asiat toistuvat taulukossa useampaan kertaan. Toistolla 

pyritään ennakoimaan seuraavaa tai myöhempää kehitys vaihetta, jotta lapsilla olisi pa-

remmat valmiudet käsitellä niitä. Samalla tulee huomioitua myös käsityskyvyn erot, jotka 

kasvavat iän varttuessa. Lasten kanssa tulee käsitellä kutakin asiaa aina ikään ja kehitys-

tasoon nähden sopivalla tavalla, joka taas luo pohjaa seuraavalle tasolle. 

 

Taulukossa on käytetty erilaisia merkintätapoja ilmaisemaan eritasoista aiheiden käsitte-

lyä kasvatuksessa. Tummennetulla tekstillä olevat aiheet ovat seksuaalikasvatuksessa käsi-

teltäviä pääaiheita ja sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Kursiivisella olevat aiheet 

ovat täydentäviä aiheita ja niiden ottaminen opetusohjelmaan on vapaaehtoista. Näiden 

aiheiden esittely olisi kuitenkin optimaalisinta tässä ikävaiheessa. Tummennuttu etumerk-

ki ilmaisee aiheen olevan uusi ja tyhjä etumerkki kertoo aihetta käsitellyn jo aikaisemmin 

ja nyt on aika syventyä asiaan. 

 

n uusi pääaihe 

☐ syventävä pääaihe 

● uusi täydentävä aihe 

○ syventävä, täydentävä aihe 

 

 

 



 

0–4v Lapselle kerrottavat 
TIEDOT 

Lapselle opetettavat 
TAIDOT 

ASENTEET, joissa lasta 
autetaan 

Osa-alue: 
Ihmiskeho ja 
ihmisen kehitys  

nkaikista ruumiinosista ja 
niiden tehtävistä  
nkehojen ja sukupuolten 
eroista  
n hygieniasta  
● itsen ja muiden välisestä 
erosta 

nnimeämään ruumiin 
osat  
nharjoittamaan hygieniaa 
(pesemään kehon joka 
puolelta) 
ntunnistamaan kehojen 
erot  
nilmaisemaan tarpeita ja 
toiveita  

nkehittämään myönteinen 
kehonkuva ja minäkuva: 
itsetunto  
nkunnioittamaan erilai-
suutta  
narvostamaan omaa keho-
aan  
● arvostamaan ruumiillisen 
kokemuksen ja läheisen 
suhteen luomisen kautta 
syntyvää hyvinvoinnin, 
läheisyyden ja luottamuk-
sen tunnetta 
● kunnioittamaan sukupuol-
ten yhdenvertaisuutta  

Osa-alue: 
Hedelmällisyys 
ja lisääntyminen 

nraskaudesta, syntymästä 
ja vauvoista 
nihmisen lisääntymisen 
perusasioista (mistä vau-
vat tulevat)  
● eritavoista tulla per-
heenjäseneksi (esimerkik-
si tulemalla adoptoiduksi) 
● siitä, että jotkut saavat 
lapsia ja jotkut eivät 

npuhumaan näistä asiois-
ta niiden oikeilla nimillä  

● hyväksymään eri tavat 
tulla lapseksi perheeseen  

Osa-alue: 
Seksuaalisuus  

nomaa kehoa kosketetta-
essa syntyvästä nautin-
nosta ja mielihyvästä, 
varhaislapsuuden mas-
turbaatiosta  
noman kehon ja omien 
sukuelinten tutkimisesta  
n siitä, että nauttiminen 
fyysisestä läheisyydestä 
on normaali osa jokaisen 
elämää 
n hellyydestä ja fyysises-
tä läheisyydestä rakkau-
den ja kiintymyksen osoi-
tuksena 

ntiedostamaan sukupuoli 
identiteettinsä  
n puhumaan 
(epä)miellyttävistä ruu-
miillisista tuntemuksista 
n ilmaisemaan omia tar-
peitaan, toiveitaan ja 
rajojaan esimerkiksi ”lää-
kärileikin” yhteydessä 

nsuhtautumaan myöntei-
sesti omaan kehoonsa ja 
sen kaikkiin toimintoihin = 
myönteinen kehonkuva  
nkunnioittamaan muita  
● suhtautumaan uteliaasti 
omaan kehoonsa ja muiden 
kehoihin  



Osa-alue: 
Tunteet  

nrakkauden eri tyypeistä 
nmyönteisistä ja kieltei-
sistä tunteista (”kyllä”- ja 
”ei”-tunteista)  
● tunteita kuvaavista 
sanoista  
● yksityisyyden tarpeen 
tunteesta  

ntuntemaan ja osoitta-
maan empatiaa  
n sanomaan kyllä/ei 
nilmaisemaan omia tun-
teitaan, toiveitaan ja tar-
peitaan, sekä kertomaan 
niistä 
● ilmaisemaan oman yksi-
tyisyyden tarpeen tunnet-
ta  

nymmärtämään, että tun-
teita ilmaistaan monin eri 
tavoin  
n suhtautumaan myöntei-
sesti omiin sukupuolieli-
miinsä ja omaan sukupuo-
leensa (on hienoa olla tyttö 
tai poika!) 
n ajattelemaan, että hänen 
kokemansa tunteet ja nii-
den ilmaiseminen on oi-
kein. 
● suhtautumaan myöntei-
sesti eri tunteisiin eri tilan-
teissa 

0–4v 
Lapselle kerrottavat 
TIEDOT 

Lapselle opetettavat 
TAIDOT 

ASENTEET, joissa lasta 
autetaan 

Osa-alue: 
Seksuaalisuus, 
terveys ja hyvin-
vointi  

nhyvistä ja huonoista 
ruumiillisista kokemuksis-
ta/ mikä tuntuu hyvältä? 
(oman kehon kuuntele-
misesta)  
n  siitä, että jos kokemus/ 
tunne ei ole hyvä, siihen 
ei tarvitse aina suostua 

nluottamaan vaistoihinsa 
nnoudattamaan kolmi-
vaiheista menetelmää 
(sano ei, lähde pois, puhu 
jollekulle, johon luotat) 
 nhankkimaan hyvin-
voinnin  
tunteita  

narvostamaan omaa keho-
aan  
ntiedostamaan, että on 
sallittua pyytää apua  

Osa-alue: 
Seksuaalisuus ja 
oikeudet  

noikeudesta saada turvaa 
ja suojelua  
nsiitä, että aikuisilla on 
velvollisuus huolehtia 
lasten turvallisuudesta  
n oikeudesta esittää ky-
symyksiä seksuaalisuu-
desta 
n oikeudesta tutkiskella 
sukupuoli-identiteettiä 
● oikeudesta tutustua 
alastomuuteen ja omaan 
kehoon, oikeudesta olla 
utelias  

nsanomaan ”kyllä” ja 
”ei” 
nkehittämään viestintä-
taitojaan  
nilmaisemaan tarpeita ja  
toiveita  
● erottamaan ”hyvät” ja 
”pahat” salaisuudet toisis-
taan 

ntiedostamaan omat oi-
keutensa, mikä johtaa itse-
luottamukseen  
nomaksumaan asenne “Mi- 
nun kehoni kuuluu minul-
le”  
ntuntemaan, että hän voi 
tehdä omat päätöksensä  

Osa-alue: 
Seksuaalisuutta 
määrittävät 
sosiaaliset ja 
kulttuuriset 
tekijät (ar-
vot/normit) 

nsosiaalisista säännöistä 
ja kulttuurisista normeis- 
ta/arvoista  
n sukupuolirooleista 
neri ihmisten kanssa 
noudatettavasta sosiaali-
sesta etäisyydestä  
● iän vaikutuksesta sek-
suaalisuuteen ja ikäryh-
mälle sopivasta käyttäy-
tymisestä 
● alastomuutta koskevista 
normeista  

nerottamaan yksityisen ja 
julkisen käyttäytymisen 
toisistaan  
nnoudattamaan sosiaali-
sia sääntöjä ja kulttuu-
rinormeja  
nkäyttäytymään tilanteen 
mukaan sopivalla tavalla  
● tietämään, mihin saa 
koskettaa 

nkunnioittamaan omaa ke- 
hoaan ja muiden kehoja  
nhyväksymään yksityisyyt-
tä ja intimiteettiä koskevat 
sosiaaliset säännöt  
nkunnioittamaan sitä, että 
muut sanovat ”kyllä” tai 
”ei” 
  

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4–6v  Lapselle kerrottavat TIE-
DOT 

Lapselle opetettavat 
TAIDOT 

ASENTEET, joissa 
lasta autetaan 

Osa-alue: 
Ihmiskeho ja 
ihmisen kehitys  

☐ kaikista ruumiinosista ja 
niiden tehtävistä  
☐  kehojen ja sukupuolten 
eroista  
☐  hygieniasta  
● eri ikäisten ihmisten keho-
jen ja kehityksen eroista  

☐ nimeämään ruumiin 
osat  
☐ harjoittamaan hygieniaa 
(pesemään kehon joka 
puolelta) 
☐ tunnistamaan kehojen 
erot  
☐ ilmaisemaan tarpeita ja 
toiveita  
● tunnistamaan oma yksi-
tyisyyden tarpeensa ja 
muiden yksityisyyden 
tarve  

nkehittämään myön-
teinen sukupuoli-
identiteetti  
☐ kehittämään myön-
teinen kehonkuva 
☐ kunnioittamaan 
erilaisuutta  
☐ kunnioittamaan 
sukupuolten yhden-
vertaisuutta  

Osa-alue: 
Hedelmällisyys 
ja lisääntyminen 

nlisääntymiseen liittyvistä 
myyteistä (esimerkiksi joissa-
kin maissa lapsille sanotaan 
haikaroiden tuovan vauvoja)  
☐  elämästä: raskaudesta, 
syntymästä ja vauvoista; elä-
män päättymisestä  
☐  ihmisen lisääntymiseen 
liittyvistä perusasioista  

☐ puhumaan näistä asiois-
ta niiden oikeilla nimillä  

● kunnioittamaan 
erilaisuutta: joillakuilla 
on lapsia ja toisilla ei  



Osa-alue: 
Seksuaalisuus  

☐ omaa kehoa koskettaessa 
syntyvästä nautinnosta ja 
mielihyvästä, varhaislapsuu-
den masturbaatiosta  
☐ oman kehon ja omien su-
kuelinten tutkimisesta  
● seksuaalisuuden merkityk-
sestä ja sen ilmaisemisesta (esi- 
merkiksi rakkauden tunteiden 
ilmaisemisesta)  
● asianmukaisesta seksuaali-
sesta kielenkäytöstä  
● seksuaalisista tunteista (lä-
heisyydestä, nautinnosta, 
kiihottumisesta) osana ihmi-
sen eri tunteita (näiden pitäisi 
olla myönteisiä tunteita, eikä 
niihin saa liittyä pakottamista 
tai satuttamista)  

npuhumaan seksuaaliasi-
oista (viestintätaidot)  
nlujittamaan sukupuoli-
identiteettiä 
● käyttämään seksuaalista 
kieltä tavalla, joka ei ole 
loukkaava 

☐ kehittämään myön-
teinen kehonkuva  
☐ kunnioittamaan 
muita  

Osa-alue: 
Tunteet  

nkateudesta, vihasta, aggres- 
siosta, pettymyksestä  
nystävyydestä ja rakkaudesta 
saman sukupuolen edustajia 
kohtaan  
● ystävyyden ja rakkauden 
välisestä erosta 
● salaisista rakkauksista, ensi- 
rakkaudesta (ihastumisista ja 
yksipuolisesta rakkaudesta)  

nkäsittelemään pettymyk-
siä  
☐ ilmaisemaan omia tun-
teitaan, toiveitaan ja tar-
peitaan sekä kertomaan 
niistä  
● käsittelemään omaa 
yksityisyyden tarvettaan ja 
muiden yksityisyyden 
tarvetta  
○ nimeämään omat tun-
teensa asianmukaisesti  

nhyväksymään, että 
rakkauden tunteet 
ovat luonnollisia (osa-
na kaikkia tunteita)  
☐ ajattelemaan, että 
hänen oma tunneko-
kemuksensa ja tunteen 
ilmaiseminen on oi-
kein ja tärkeää ( 
omientunteiden arvos-
taminen)  

4–6v  
Lapselle kerrottavat TIE-
DOT 

Lapselle opetettavat 
TAIDOT 

ASENTEET, joissa 
lasta autetaan 

Osa-alue: 
Ihmissuhteet ja 
elämäntyylit 

n ystävyydestä 
nsaman sukupuolen edusta-  
jien suhteista  
☐ erilaisista ihmissuhteista 
(perhesuhteista)  
● perheen eri käsitteistä 

ntoimimaan toisten lasten 
perheenjäsenten ja ystä-
vien kanssa sopivalla ta-
valla  
nelämään jäsenenä per-
heessä, jossa perhesuhteet 
perustuvat vastavuoroi-
seen kunnioitukseen  
nluomaan ja  ylläpitä-
mään ihmissuhteita 

nhyväksymään erilai-
suutta  
☐ kunnioittamaan 
erilaisia  
elämäntyylejä 

Osa-alue: 
Seksuaalisuus, 
terveys ja hyvin-
vointi  

☐ hyvistä ja huonoista ruu-
miillisista kokemuksista/mikä 
tuntuu hyvältä? (oman kehon 
kuuntelemisesta) 
☐ siitä, että jos koke-
mus/tunne ei ole hyvä siihen 
ei tarvitse aina suostua  

☐ luottamaan vaistoihinsa 
ja noudattamaan kolmi-
vaiheis- ta menetelmää 
(sano ei lähde pois, puhu 
jollekulle, johon luotat)  
☐ hankkimaan hyvinvoin-
nin tunteita  

najattelemaan, että 
hänellä on mahdolli-
suus valita  
ntiedostamaan riskit 
☐  arvostamaan omaa 
kehoaan  
☐ tiedostamaan, että 
on sallittua pyytää 
apua 
 



Osa-alue: 
Seksuaalisuus ja 
oikeudet  

nhyväksikäytöstä; jotkut 
ihmiset eivät ole hyviä – he 
esittävät kilttejä, mutta voivat 
olla väkivaltaisia  
☐ oikeuksistaan (myös oikeu- 
desta saada tietoa ja oikeu- 
desta saada suojelua)  
☐ siitä että aikuisilla on vel-
vollisuus huolehtia lasten 
turvallisuudesta  

nesittämään kysymyksiä 
nkääntymään ongelmati-
lanteissa jonkun luotetta-
van henkilön puoleen  
☐ ilmaisemaan tarpeita ja 
toiveita  

☐ omaksumaan asenne 
”Minun kehoni kuuluu 
minulle”  
☐ tiedostamaan oikeu-
tensa  

Osa-alue: 
Seksuaalisuutta 
määrittävät sosi-
aaliset ja kult-
tuuriset tekijät 
(arvot/normit)  

nsukupuoli-, kulttuuri- ja 
ikäeroista  
nsiitä, että arvot ja normit 
riippuvat maasta ja kulttuu- 
rista  
nsiitä, että kaikki normit ovat 
sallittuja, mutta kaikki niiden 
tunteiden seurauksena tehdyt 
teot eivät ole  
☐ sosiaalisista säännöistä ja 
kulttuurisista normeis-
ta/arvoista 

ntunnistamaan ja käsitte-
lemään arvoihin liittyviä 
eroja  
☐ noudattamaan sosiaali-
sia sääntöjä ja kulttuu-
rinormeja  
● puhumaan eroista  

nkäyttäytymään sosi-
aalisesti vastuullisella 
tavalla  
nsuhtautumaan avoi-
mesti, ei tuomitsevasti  
nhyväksymään yh-
denvertaiset oikeudet  
nkunnioittamaan 
seksuaalisuuteen liit-
tyviä eri normeja  
☐ kunnioittamaan 
omaa kehoaan ja mui-
den kehoja  

 

Taulukko 1. Seksuaalikasvatustaulukko WHO:n mukaan. (Standards for Sexuality Edu-

cation in Europe. 2010: 33-42.) 

 

 

Liite 4 Koulutusrunko seksuaalikasvatuksesta varhaiskasvattajille 
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Sisällys 

 

1	   Saatesanat Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

2	   Varhaiskasvattajien tarpeet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

3	   WHO:n standardit opettajakoulutuksen kehittämisestäVirhe. Kirjanmerkkiä ei 
ole määritetty.	  

4	   Seksuaalikasvatus tutuksi varhaiskasvattajille –koulutusrunko Virhe. 
Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.1	   Ohjeistukset ja säädökset Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.1.1	   Ihmisoikeudet ja seksuaalioikeudetVirhe. Kirjanmerkkiä ei ole 
määritetty.	  

4.1.2	   Seksuaalikasvatuksen standardit EuroopassaVirhe. Kirjanmerkkiä 
ei ole määritetty.	  

4.1.3	   Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 Virhe. 
Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.1.4	   Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjauksetVirhe. Kirjanmerkkiä 
ei ole määritetty.	  

4.2	   Seksuaalisuus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.3	   Seksuaalikasvattajan oma seksuaalisuusVirhe. Kirjanmerkkiä ei ole 
määritetty.	  

4.4	   Seksuaalikasvatus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.5	   0-6 –vuotiaiden seksuaalikasvatusVirhe. Kirjanmerkkiä ei ole 
määritetty.	  

4.5.1	   Lapsen psykososiaalinen kehitysVirhe. Kirjanmerkkiä ei ole 
määritetty.	  

4.5.2	   Seksuaalikasvatuksen vähimmäissisältö 0-4- ja 4-6-vuotiaille Virhe. 
Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.5.3	   Seksuaalikasvatusohjelma varhaiskasvatuksessa Virhe. 
Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.6	   Varhaiskasvatuksessa käytettävät menetelmät seksuaalikasvatuksessa
 Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.6.1	   Arjessa opettaminen Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.6.2	   Varhainen vuorovaikutus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.6.3	   PLISSIT –malli Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.6.4	   Seksuaalisuuden portaat Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.6.5	   Lumme –malli Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  
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4.6.6	   Mitä ihmettä? Seksuaalikasvatusta 3-9-vuotiaille –kirjanen Virhe. 
Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.6.7	   Kirjallisuus ja sadutus Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.6.8	   Sanottaminen ja leikin kautta oppiminenVirhe. Kirjanmerkkiä ei 
ole määritetty.	  

4.7	   Yhteistyö vanhempien kanssa seksuaalikasvatuksessa Virhe. 
Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

4.8	   Muut seksuaalikasvatusta tukevat aiheetVirhe. Kirjanmerkkiä ei ole 
määritetty.	  

Lähteet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

Liitteet Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty.	  

1 Saatesanat 

 

Tämä koulutusrunko on tarkoitettu varhaiskasvattajille suunnatun seksuaalikasva-

tuskoulutuksen vetäjille, koulutuksen pohjaksi ja tueksi. Koulutusrungon on tarkoitus 

tukea varhaiskasvattajien seksuaalikasvatuksen tietoisuuden lisäämistä. Työn otsikot 

on luotu koulutusrungon pohjaksi. Näiden otsikoiden olisi hyvä toimia koulutuksen pää-

teemoina. Koulutuksen vetäjä itse määrittelee koulutuksen sisällön ja laajuuden kohde-

ryhmän koulutustarpeen mukaan. Koulutusrungon pohjalta voi toteuttaa eri-tyyppisiä 

koulutuksia kuten informaatiopisteen tai luentosarjan.  

 

Työ on tehty Metropolia ammattikorkeakoulun innovaatioprojektina. Ajatuksena on, 

että työtä voisi hyödyntää Metropolian hybridi kampuksessa. Koulutusrunko pohjautuu 

voimassa oleviin virallisiin seksuaalikasvatuksen ohjeistuksiin ja säädöksiin sekä niistä 

esille tulleisiin tarpeisiin. 

 

2 Varhaiskasvattajien tarpeet 

 

Lastentarhanopettajat koulutuksessaan sivuavat lapsen seksuaalisuutta. Päiväkodin 

henkilökunta on usein keinoton lapsen seksuaalisuuden edessä. Ei tiedetä, miten sek-

suaalisuutta pitäisi lasten kanssa käsitellä sekä milloin siihen voi puuttua ja miten? Ke-

hitteillä on lisätä tiedon tarjontaa lapsen seksuaalisuudesta lastentarhanopettajien ja 
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lasten-hoitajien koulutuksiin. Tällä hetkellä kuitenkin kokemus, käytäntö ja työtoverit 

toimivat työpaikoilla opettajina tiedon lisäämiseksi. (Cacciatore. 2000: 265.) 

 

Lastentarhanopettajat kokevat, että päiväkodissa usein kohtaa seksuaalisia tekoja sekä 

leikkejä. Haastattelussa lastentarhaopettajilla oli monenlaisia keinoja lasten seksuaali-

suuteen puuttumiseen jos se on ollut häiritsevää. Yleensä, jos seksuaalisuus on rajoit-

tunut yhteen lapseen eikä se ole häirinnyt muita niin asian on annettu olla. Lapsen 

seksuaalisuus herättää lastentarhaopettajissa monia tunteita, kuten hämmennystä, 

pelkoa ja ahdistusta sekä he kokivat seksuaalikasvatuksen vanhempien tehtäväksi. 

Pelkoa herättää esimerkiksi se, että lapselle annetaan liiallista tietoa liian varhaisessa 

vaiheessa. Mutta suurin osa haastatteluun osallistujista kokivat seksuaalisuuden osaksi 

työtään. (Tikkanen. 2013.) 

 

Väestöliitto on tehnyt kyselyn seksuaalikasvatuksesta päiväkodeissa. Vastauksissa kävi 

ilmi, että seksuaalikasvatus ja seksuaalisuus ovat läsnä päiväkodin arjessa. Puuttuvien 

ohjeiden vuoksi tilanteet koettiin joissakin paikoissa hankaliksi. Osa myös koki, ettei 

asia kuuluu varhaiskasvatukseen, eikä siitä lapsille tulisi puhua. Vastanneista jonkun 

mielestä seksuaalisuus on vaikea aihe puhua jopa omassa parisuhteessa, eikä töissä se 

sen helpompaa ole. Ammattilaiset kokivat myös hankalaksi sen, ettei tiedetä, mitä van-

hemmat ajattelevat seksuaalikasvatuksesta. (Cacciatore. Väestöliitto.)   

 

3 WHO:n standardit opettajakoulutuksen kehittämisestä 

 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa toteuttamisohjeissa kuvataan 

myös opettajakoulutuksen kehittämistä ja toteutusta. Koska Euroopan maiden välillä on 

paljon eroja, tulee jokaisen maan soveltaa ohjeita omaan tilanteeseensa ja tarpeeseen-

sa sopiviksi. Opettajakoulutusta on hyvä suunnitella työryhmässä, johon kuuluu samoja 

henkilöitä, jotka osallistuvat myös seksuaalikasvatuksen opetusohjelman työstämiseen. 

Työryhmässä tulee olla myös opettajankoulutuksen, seksuaalikasvatuksen, seksuaali- 

ja lisääntymisterveyden metodologian ja pedagogian asiantuntijoita. (Seksuaalikasva-

tuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014:6, 24-25.) 

 



57 

 

 

Seksuaalikasvatuskoulutusta on tärkeä järjestää osana korkeakoulujen opettajakoulu-

tusta. Täydennyskoulutus jo työssä oleville opettajille voi kuitenkin olla erinomainen as-

kel kohti seksuaalikasvatuksen aloittamista, sillä vie aikaa ennen kuin perusopinnoista 

seksuaalikasvatukseen perehtyneitä ammattilaisia siirtyy työelämään. Täydennyskoulu-

tuksen tulisi sisältää muutakin kuin kertaluontoisen opintojakson. Opettajille on tarjot-

tava alusta asti aiheeseen liittyvää jatkuvaa tukea ja on suunniteltava kertausjaksoja. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014: 24.) 

 

Koulutuksen yleinen suunta riippuu opetusohjelman ja suunnitelman sisällöistä ja niihin 

liittyvistä oppimistavoitteista. Opetusohjelman tulisi sisältää täsmällistä ja ajantasaista 

tietoa ihmisen seksuaalisuutta koskevista osa-alueista, kasvatuksen kohderyhmän kehi-

tysprosessista ja seksuaalisuudesta. Koulutuksen tulisi käydä läpi kasvattajan omaa 

seksuaalisuutta ja itsereflektiota. Koulutuksen tulee tukea myös seksuaalisuuteen liitty-

vän kielen ammattimaista ja luontevaa käyttöä. Kasvattajien kanssa on hyvä käydä läpi 

erilaisia interaktiivisia oppimismetodeja ja tehokkaita opetustaitojen kehittämistä. Kou-

lutuksen on myös tärkeä sisältää tietoa lasten tukiverkostoista, oikeusjärjestelmästä ja 

opetusmateriaalin löytämisestä. Opintojaksoilla voidaan hyödyntää erilaisia sähköisiä ja 

teknologisia menetelmiä. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - toteutta-

misohjeet 2014: 26.) 

 

Koulutusta suunniteltaessa tulee huomioida, millaista koulutusta tarjotaan, kuka toimii 

kouluttajana, kuinka usein koulutus jaksoja toteutetaan ja kuinka pitkiä ne ovat? Lisäk-

si tulee huomioida, että opettajat tarvitsevat sijaisia osallistuessaan kulutuksiin. Seksu-

aali-kasvatus koulutusta on myös suositeltavaa arvioida ja siihen on tarjolla erilaisia 

oppaita. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014: 26.) 

 

Seksuaalikasvattajien opettaminen on tärkeää, koska opetettavat aiheet voivat olla ar-

kaluontoisia ja edellyttävät siksi opettajalta erityistaitoja. Opettajat voivat kokea aiheet 

arkaluonteisiksi henkilökohtaisista, uskonnollisista tai moraalisista syistä. He voivat tun-

tea olonsa epävarmaksi ja siksi jättää aiheita pois opetuksesta. Seksuaalikasvatus hel-

pottuu, kun on itse pohtinut seksuaalisuutta koskevia asenteita, tunteita, uskomuksia, 

kokemuksia ja tapoja, sekä niiden vaikutusta kykyynsä opettaa aiheesta. (Seksuaali-

kasvatuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014: 24.) 
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4 Seksuaalikasvatus tutuksi varhaiskasvattajille –koulutusrunko 

 

Monet ohjeistukset ja säädökset ohjaavat seksuaalikasvatusta. Nämä ohjeistukset ja 

säädökset olisi hyvä huomioida varhaiskasvatuksessa työskennellessä. Alemmissa kap-

paleissa on kuvattu eri säädöksiä, jotka määrittelevät lapsen seksuaalikasvatus-ta var-

haiskasvatuksessa. 

 

Tässä kappaleessa on lisäksi avattu seksuaalikasvatukseen liittyvää käsitteistöä. Koulu-

tusrungossa on käsitelty aihealueita, jotka on koettu hyödylliseksi varhaiskas-vattajien 

näkökulmasta. Seksuaalikasvatuksen ollessa uusi virallinen alue varhaiskas-vatuksessa, 

olemme keränneet seksuaalikasvatuksen toimintamalleja tukemaan seksuaalikasvatusta 

varhaiskasvatuksessa. Esittelemämme toimintamallit tulivat esiin kirjallisuudesta.   

 

 

4.1 Ohjeistukset ja säädökset 

 

Seksuaaliterveyden parantamisen näkökulmasta lapset ja nuoret ovat ratkaisevassa 

asemassa. Näin ollen on tärkeää, että lapset ja nuoret saavat seksuaalisuuden riskeistä 

ja seksuaalisuudesta rikkautena oppiakseen suhtautumaan seksuaalisuuteen positiivi-

sella vastuullisella tavalla. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 3). Mo-

ni virallinen asiakirja puoltaa seksuaalikasvatuksen tärkeyttä osana lapsen varhaiskas-

vatusta.  

 

4.1.1 Ihmisoikeudet ja seksuaalioikeudet 

 

Yhdistyneet kansakunnat (YK) on laatinut sopimuksen lasten oikeuksista yhtiökokouk-

sessaan vuonna 1989. Suomessa sopimus on astunut voimaan vuonna 1991. Tämä 

ihmisoikeussopimus on erittäin laaja, ja sisältää taloudelliset ja sosiaaliset oikeudet, 

kansalaispoliittiset oikeudet ja tiedottamisvelvollisuuden. Sopimus sisältää artiklat liitty-

en lapsen suojeluun seksuaaliselta hyväksikäytöltä sekä lapsikaupalta. (YK:n yleissopi-

mus lapsen oikeuksista: 4.) Suomi on ratifoinut kyseisen sopimuksen vuonna 2012 

(Unicef. Ihmisoikeudet. Lapsen oikeuksien sopimus). 
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Seksuaalioikeuksia ovat määritelleet erilaiset ulkomaiset yhdistykset kuten kansainväli-

nen perhesuunnittelujärjestö (IPPF 1995), seksologian maailmanjärjestö (WAS 1999) 

sekä maailman terveysjärjestö WHO (2002). WHO:n seksuaalioikeudet ovat ihmisoi-

keuksia, jotka on tunnustettu ja vahvistettu kansainvälisessä lainsäädännössä. Seksu-

aalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, jotka kuuluvat yhtä lailla kaiken ikäisille ihmisille. Var-

haiskasvatuksessa tulee huomioida muun muassa seuraavat seksuaalioikeuksien koh-

dat. Jokaisella on oikeus hakea, vastaanottaa ja levittää seksuaalisuuteen liittyviä tieto-

ja. Jokaisella on oikeus seksuaaliopetukseen ja valistukseen sekä kehon koskematto-

muuden kunnioitukseen. (Väestöliitto. Seksuaalioikeudet.) 

 

 

 

4.1.2 Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 

 

Maailman terveysjärjestö, WHO on julkaissut vuonna 2010 Standards for Sexuality Ed-

ucation in Europe – A framework for policy makers, educational and health authorities 

and specialists. Julkaisu on käännetty suomenkielelle Seksuaalikasvatuksen standardit 

Euroopassa – Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viran-

omaisille ja asiantuntijoille. WHO:n julkaisu lähestyy seksuaalisuutta kokonaisvaltaises-

ta näkökulmasta. Julkaisun tarkoituksena on edistää kokonaisvaltaista seksuaalikasva-

tusta lapsille ja nuorille sekä asettaa kansalliset suuntaviivat ja vähimmäisvaatimukset 

Euroopan alueen seksuaalikasvatukselle. Kokonaisvaltaisessa lähestymistavassa näh-

dään seksuaalisuus voimavarana, joka auttaa lapsia ja nuoria kehittämään keskeisiä 

taitoja, joiden turvin he voivat päättää itse seksuaalisuudestaan ja suhteistaan eri kehi-

tysvaiheissaan. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 3.) 

 

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa -julkaisu jakautuu kahteen osioon. En-

simmäisessä osassa käsitellään seksuaalikasvatuksen taustalla vaikuttavia ajattelumal-

leja, perusteluita, määritelmiä ja periaatteita. Ensimmäisessä osassa perustellaan miksi 

kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on lapsille ja nuorille erityisen tärkeää. Toisessa 

osassa esitetään taulukkona se, mitä seksuaalikasvatuksen aiheita on käsiteltävä kus-

sakin iässä.  (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 4.) 
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Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa antaa selkeät ohjeet, mitä lapsen ja nuo-

ren tulisi eri kehitysvaiheessa tiedostaa ja ymmärtää. Julkaisussa lapset ja nuoret koh-

deryhmänä jaetaan viiteen eri ikäryhmään. Varhaiskasvatus käsittää ensimmäisen ja 

toisen ikäryhmän. Ensimmäinen ikäryhmä käsittää 0-3-vuotiaat ja toinen 4-6-vuotiaat. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010: 25.) 

 

4.1.3 Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 

  

Sosiaali- ja terveys ministeriö STM on julkaissut keväällä 2014 Edistä, ehkäise, vaikuta 

– Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman vuosille 2014-2020. Toimintaoh-

jelma on jatkoa vuonna 2007 julkaistulle ensimmäiselle seksuaali- ja lisääntymistervey-

den toimintaohjelmalle. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) seksuaali- ja lisään-

tymisterveyden yksikkö (SELI) sai tehtäväkseen päivittää toimintaohjelman. Toiminta-

ohjelma kokoaa tavoitteita seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistämiseksi Suomessa 

ja esittää toimenpide-ehdotuksia tavoitteiden saavuttamiseksi. (Klemetti - Raussi-Lehto 

2014:10.) 

  

Toimintaohjelma ottaa myös kantaa seksuaali- ja lisäätymisterveyden opetukseen, oh-

jaukseen sekä neuvontaan. Ohjelma antaa opetuksen osalta tavoitteeksi seksuaalikas-

vatuksen sisältämisen kasvatus- ja opetustoimintaan varhaiskasvatuksessa. (Klemetti - 

Raussi-Lehto 2014: 39-41.)  

  

Toimintaohjelman mukaan lapset ja nuoret saavat tietoa seksuaalisuudesta epäviralli-

sista sekä virallisista lähteistä. Vanhemmat ovat epävirallinen lähde, kun taas varhais-

kasvatus ja koulut ovat virallisia lähteitä. Varhaiskasvatuksessa annettavan seksuaaliva-

listuksen tulisi olla lapsen oikeuksia ja moninaisuutta kunnioittavaa. Toimintaohjelma 

viittaa myös WHO:n seksuaalikasvatuksen standardeihin Euroopassa määritellessään 

varhaiskasvatuksen seksuaalikasvatuksen sisältöä. Toimintaohjelman mukaan seksu-

aalikasvatuksen tavoitteena alle kouluikäiselle on luoda hyvää pohjaa itsetunnolle ja 

ihmissuhteille sekä toisten kunnioittamiselle. (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 46.) 
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Tasa-arvoinen ja kaikkien saatavilla oleva seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksessa sekä 

henkilökohtaisen koskemattomuuden, yksityiselämän suojaamisen ja itsemäärä-

misoikeuden opettaminen lapsille ovat edistä, ehkäise ja vaikuta toimintaohjelman sek-

suaalikasvatuksen tavoitteita lapsille ja nuorille. Toimenpiteeksi on ehdotettu, että var-

haiskasvatuksessa työskentelevien ammattihenkilöiden olisi otettava lapsen seksuaali-

sen kehityksen tukeminen ja hyvinvoinnin huomioiminen yhdeksi osaksi suunniteltaessa 

opetuksen ja kasvatuksen tavoitteita. (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 54.) Varhaiskas-

vatuksen linjaukset 

 

4.1.4 Varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset 

 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) on julkaissut Helsingissä vuonna 2002 Valtio-

neuvoston periaatepäätöksen varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. Valtio-

neuvoston periaatepäätöksen tavoitteena on palvelujärjestelmän kehittäminen niin, 

että se olisi sekä lapsi- että perhelähtöistä. Tavoitteena on myös käyttää julkaisua mal-

lina, jotta kunnat laatisivat vastaavanlaisia varhaiskasvatus linjauksia. STM:n julkaisu 

varhaiskasvatuksen valtakunnalliset linjaukset sisältää erilaisia parannusehdotuksia 

liittyen lainsäädännön uudistamiseen, valtakunnallisen ohjauksen kehittämiseen, henki-

lökunnan ammattitaidon ylläpitämiseen ja vahvistamiseen sekä varhaiskasvatuksen 

seurannan ja arvioinnin kehittämiseen. (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasva-

tuksen valta-kunnallisista linjauksista. 2002: 3.) 

 

Valtioneuvoston periaatepäätöksen myötä päivähoitoa koskeva lainsäädäntö uudistet-

tiin. Uudistuksessa tehtiin säännös valtakunnallisesta varhaiskasvatussuunnitelmasta 

(vasu). Paikalliset kuntien laatimat varhaiskasvatussuunnitelmat pohjautuvat tähän val-

takunnalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Valtakunnallisen varhaiskasvatussuunni-

telman tavoitteena on ohjata sisällöllisesti varhaiskasvatuksen kehitystä sekä edistää 

varhaiskasvatuksen laadunhallintaa Suomessa. Linjauksissa määritettiin myös Sosiaali- 

ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskeskus Stakesin tehtäväksi laatia valtakunnallinen 

varhaiskasvatussuunnitelma. Laatiessaan valtakunnallista varhaiskasvatussuunnitelmaa 

Stakes teki yhteistyötä sosiaali- ja terveysministeriön, opetusministeriön ja opetushalli-

tuksen sekä Suomen Kuntaliiton ja muiden asiantuntijatahojen kanssa. (Valtioneuvos-

ton periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista linjauksista. 2002: 19-21.) 
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Stakes on julkaissut varhaiskasvatussuunnitelman perusteet -oppaan ensimmäisen pai-

noksen vuonna 2003. Oppaassa selvitetään varhaiskasvatussuunnitelman perusteet, 

määritellään käsitettä varhaiskasvatus, annetaan linjauksia varhaiskasvatuksen toteut-

tamiseen, kerrotaan vanhempien osallisuudesta lasten varhaiskasvatuksessa, käydään 

läpi varhaiskasvatuksen erityisestä tuesta, tuodaan esille kieli- ja kulttuurinäkökohtia 

sekä pureudutaan kuntatason varhaiskasvatussuunnitelmaan. Stakesin opas ei tuo esiin 

seksuaalikasvatukseen liittyviä asioita varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen to-

teuttamisen tavoitteena pidetään kuitenkin hyvinvoivaa lasta. Varhaiskasvatussuunni-

telmassa pyritään hoidon, kasvatuksen ja opetuksen kokonaisuuteen. Varhaiskasvatus-

suunnitelman mukaan varhaiskasvatuksessa toteutetaan sisällöllisiä orientaatioita lap-

selle ominaisin tavoin: leikkien, liikkuen, taiteellisuuden kokien, ilmaisutaitoja hyväksi-

käyttäen sekä tutkien. Sisällölliset orientaatiot ovat matemaattinen-, luonnontieteelli-

nen-, historiallis-yhteiskunnallinen-, esteettinen-, eettinen- sekä uskonnollis-

katsomuksellinen orientaatio. Mikään edellä mainituista orientaatioista ei sisällä seksu-

aalikasvatusta. (Valtioneuvoston periaatepäätös varhaiskasvatuksen valtakunnallisista 

linjauksista. 2002: 6.) 

 

4.2 Seksuaalisuus 

 

Seksuaalisuus on aina läsnä ihmisessä. Se on osa ihmisyyttä ja saattaa muuttua elä-

män aikana. Seksuaalisuus alkaa samalla kun elämä alkaa ja loppuu kun elämä loppuu. 

Seksuaalisuus on ihmisen ominaisuus, kokemuksellinen asia, ”seksuaalisuus on se, mitä 

me olemme” (THL). Seksuaalisuutta ei voi määritellä toisen puolesta, ainoastaan ihmi-

nen itse voi määritellä seksuaalisuutensa. Seksuaalisuus kuuluu kaikille, niin terveille 

kuin sairaillekin, nuorille ja vanhoille ja se on paljon muuta, kuin seksi ja yhdyntä. Sek-

suaalisuuden kehittymiseen vaikuttavat perimä, ympäristö sekä kulttuuri. Ihmisen sek-

suaalinen identiteetti ja minäkuva alkavat muokkautumaan ihmisen syntyessä ja pohja 

rakentuu lapsuuden ja nuoruuden aikana. Seksuaalisuus kehittyy ja muuttuu koko ajan 

elämän edetessä, eikä tule täysin valmiiksi missään vaiheessa. (Bildjuschkin - Ruuhilah-

ti 2010: 13; Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 7-8. THL 2014. Seksuaalisuus.) 
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Seksuaalisuudelle on olemassa monia määritelmiä. Maailman terveysjärjestön (WHO) 

määritelmä seksuaalisuudesta: "Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa 

elämän vaiheissa ja se käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja suku-puoliroolit, 

seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaaliset suhteet ja lisääntymi-

sen. Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, 

fantasia, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittami-

nen, roolit ja suhteet. Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuu-

det, ihminen ei aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset, sosiaaliset, 

taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät 

vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen". (Seksuaalikasvatuksen standardit 

Euroopassa: 16; THL 2014. Seksuaalisuus; WHO Defining sexual health.) 

 

 

 

 

4.3 Seksuaalikasvattajan oma seksuaalisuus 

 

Bildjusckinin ja Ruuhilahden mukaan seksuaalisuuden puheeksi ottamisen edellytys on 

oman seksuaalisuuden läpikäyminen. Oman seksuaalisuuden läpikäymiseen kuuluu 

omien ajatusten, kokemusten, viitekehyksien, historian, tunteiden, ilojen ja surujen 

käsittely. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2010: 24.) Ennen kuin voi alkaa puhua seksu-

aalisuudesta muiden kanssa, on todella tärkeää, että on kohdannut oman seksuaali-

suutensa ja siihen liittyvät kysymykset. Tämä auttaa ymmärtämään omaa seksuaa-

lihistoriaa, asenteita sekä muita omaa elämää ohjaavia tekijöitä. Puhuttaessa seksu-

aalisuudesta työntekijän roolissa, on omia kokemuksia sekä mielipiteitä opittava sääte-

lemään tai jopa sulkemaan pois.  (Väestöliitto. Työntekijän oma seksuaalisuus.) 

 

Seksuaalikasvattajan tärkein työkalu on hänen oma persoonansa. Se kuinka seksu-

aalikasvatusta antava puhuu, mistä hän puhuu, kuinka hän korostaa puhettaan eleillä 

ja ilmeillä, kertoo hänen omista asenteistaan ja ajatuksistaan. Nämä mielipiteet ja tie-

dot välittyvät siis puheiden ja eleiden välityksellä, rivien välistä, kasvatettaville. Tämän 

vuoksi ennen kuin puhuu muille seksuaalisuudesta ja siihen liittyvistä asioista, tulisi 

pohtia omaa minuutta, seksuaalisuutta, sukupuolisuutta sekä mitä ajatuksia parisuhde 
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kaikkine yksityiskohtineen herättää. Seksuaalikasvattajalla tulisi olla selvillä mikä omas-

ta mielestä on oikein ja mikä epänormaalia tai väärää. Seksuaalikasvattajan on hyvä 

pohtia myös, millaisia asioita tulisi nostaa esille tärkeinä, mistä asioista puhuu ja mitä 

tahtoo seksuaalisuudesta opettaa sekä millaisilla motiiveilla sen tekee. (Bildjuschkin - 

Ruuhilahti 2008: 28.) 

 

Itselle vieraiden tai jopa epämiellyttävien asioiden parissa on helpompi työskennellä 

ammatillisesti, jos tuntee ilmiöt ja niiden taustat. Tällöin omat käsitykset eivät vaikuta 

negatiivisesti työhön. Oman seksuaalihistorian läpi käymiseen on hyvä käyttää apuna 

jotain toimintamallia, kuten seksuaalisuuden portaat, jotta voi pohtia ja käydä läpi 

omaa polkuaan seksuaalisessa kasvussa ja seksuaalihistoriassa. (Väestöliitto. Työnteki-

jän oma seksuaalisuus.) 

  

Ammatillista työskentelyä saattaa hankaloittaa läpikäymättömät traumat seksuaali-

suudessa. Se saattaa johtaa asiakkaan asioiden muuttumisen henkilökohtaisiksi, jolloin 

asiakkaan auttaminen hankaloituu. (Väestöliitto. Työntekijän oma seksuaalisuus.) Las-

ten kanssa työskennellessä ja lapsen seksuaalisuuden kehitystä tukiessa on ymmärret-

tävä myös lapsen kehityskaari. Seksuaalikasvattajan on tunnettava ja ymmärrettävä 

lapsen kehityskausi, jotta hän voi puhua ja kertoa seksuaalisuudesta. (Seksuaaliter-

veysasema 2013. Lasten seksuaaliterveys.) 

 

4.4 Seksuaalikasvatus 

 

WHO:n mukaan seksuaalikasvatuksen tarkoitus on seksuaalisuuden kognitiivisten, 

emotionaalisten, sosiaalisten, vuorovaikutteisten ja fyysisten näkökohtien oppiminen 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 19.). Seksuaalikasvatus alkaa ih-

misen synnyttyä ja jatkuu läpi elämän. Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on tukea ja 

suojella lapsen ja nuoren seksuaalista kehitystä sekä luoda pohjaa hyvälle itsetunnolle, 

ihmissuhteille ja toisten ihmisten kunnioittamiselle. (Kelemetti - Raussi-Lehto 2014: 46; 

Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 19.) Seksuaalikasvatuksen avulla 

ihminen kerää tietoja ja taitoja, joiden pohjalta hän voi tehdä seksuaalista hyvinvointi-

aan koskevia päätöksiä. (THL 2014. Tiedä ja toimi.) 
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Seksuaalikasvatuksen on tarkoitus kehittää ymmärrystä omasta kehosta ja itsemää-

räämisoikeudesta (Kelemetti - Raussi-Lehto 2014: 46). WHO:n seksuaalikasvatuksen 

standardien mukaan seksuaalikasvatuksen tulisi olla ikään nähden sopivaa, siinä ote-

taan huomioon kehitystaso ja käsityskyky ja se olisi muokattavissa kulttuurin, sosiaalis-

ten tekijöiden ja sukupuolen mukaan (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 

2010: 28). Seksuaalikasvatuksen yhteydessä annettavan tiedon tulisi olla puolueetonta 

ja tieteellisesti tutkittua ja se tulisi esittää niin, että sukupuolen ja seksuaalisuuden 

moni-naisuus näkyy. (THL 2014. Tiedä ja toimi) 

 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardeissa 0-3-vuotiaiden seksuaalikasvatus perustuu 

löytämiseen ja tutkimiseen. 0-1-vuotias vauva kokee asioita aistiensa kautta, kosketta-

malla, kuuntelemalla, näkemällä, maistelemalla ja haistelemalla. Varhaisenvuorovaiku-

tuksen avulla kehittyy luottamus muihin ihmisiin. 2-3-vuotiaiden taaperoiden seksuaali-

kasvatuksen ydin on uteliaisuus sekä oman kehon tutkiminen. He tulevat tietoisiksi it-

sestään ja omasta kehostaan ja heille kehittyy identiteetti, kun he oppivat näyttävänsä 

erilaiselta kuin muut lapset ja aikuiset. Seksuaalikasvatuksessa huomioidaan uteliaisuus 

kehoa, sukupuolirooleja ja sukupuolia kohtaan. 4-6-vuotias lapsi oppii säännöt. Tällöin 

tulee myös ystävyyssuhteiden muodostaminen alkaa. Seksuaalikasvatuksessa tulisikin 

hyödyntää ryhmässä olemista sekä leikkiä. Tämän ikäiset tietävät olevansa tyttöjä tai 

poikia, seksuaalikasvatuksessa tulisikin pohtia sukupuolirooleja ja puhua tykkäämisestä. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 25.) 

 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit suosittavat, että seksuaalikasvatusta lähesty-

tään kattavalla näkökulmalla. Kattavalla seksuaalikasvatuksella pyritään muun muassa 

edistämään seksuaalisuuden, eri elämäntyylien, asenteiden ja arvojen suvaitsevaista, 

avointa ja kunnioittavaa suhtautumista. Tarkoituksena on seksuaalisen moninaisuuden 

ja sukupuolten erojen kunnioittaminen sekä sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolien 

tiedostaminen. Seksuaalikasvatuksen avulla lapset voivat kehittyä seksuaalisina olen-

toina ilmaisemaan tunteitaan ja tarpeitaan sekä muodostaa omat sukupuoliroolinsa ja 

seksuaali-identiteettinsä. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 28.) 

 

Seksuaalikasvatusta voi antaa joko virallisesti tai epävirallisesti. Ammattilaisen toimesta 

toteutettu seksuaalikasvatus on virallista. Huoltajien toteuttama seksuaalikasvatus on 
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epävirallista. Nämä kaksi muotoa täydentävät ja tukevat toisiaan ja niiden yhteistyö on 

tärkeää. (THL 2014. Tiedä ja toimi; THL Seksuaalikasvatus) 

 

Seksuaalikasvatusta voi antaa kolmella eri tavalla. Seksuaalivalistus on yksisuuntaista 

tiedottamista, jota annetaan suuremmalle ryhmälle kerrallaan ja yksi teema kerrallaan. 

Seksuaaliopetusta annetaan yleisimmin pienemmälle joukolle, se on dialogista ja tapah-

tuu esimerkiksi koululuokassa. Seksuaaliohjausta voi antaa joko ryhmässä tai yksilölle. 

Ohjaus on useimmiten toiminnallista ja dialogista. Seksuaalineuvontaa voi antaa seksu-

aalineuvontakoulutuksen saanut ammattihenkilö. (THL 2014. Tiedä ja toimi; THL Sek-

suaalikasvatus.) 

 

4.5 0-6 –vuotiaiden seksuaalikasvatus 

 

Lapsen seksuaalikasvatus on lapsen kasvattamista ihmiseksi, ohjaamista saattaen kohti 

nuoruutta ja aikuisuutta. Seksuaalikasvatuksella vahvistetaan lapsen omanarvon tuntoa 

ja lisätään itsetuntemusta. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 5-6.) Lapsen seksuaalinen 

kehitys liittyy tiiviisti lapsen muuhun kehitykseen ja kehitystehtäviin ja sen kehittymi-

nen jatkuu läpi elämän. (Bildjuschkin – Laaksonen 2013; Seksuaalikasvatuksen stan-

dardit Euroopassa 2010: 3-22.) 

 

Lapsen seksuaalikasvatuksen tavoitteena on, että lapsi ymmärtää seksuaalisuuden kuu-

luvan ihmisen elämään. Lapsen olisi hyvä ymmärtää, että hän on tärkeä ja riittävä 

omana itsenään.  Lapsen pitäessä itseään arvokkaana ja tuntiessaan itseään, hänellä 

on mahdollisuus kasvaa positiiviseen seksuaalisuuteen turvallisesti. (Bildjuschkin - Ruu-

hi-lahti 2012: 5-6.) Tavoitteena on myös, että lapsi saa sanoja asioista puhumiseen ja 

luot-taa, että hän voi seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa puhua ja kysellä. (THL 2014. 

Raskaus ja pikkulapsi vaihe.) 

 

Seksuaalisuuden ollessa osa ihmisyyttä, seksuaalikasvatuksen tulisi alkaa jo syntymäs-

tä. Vauvan seksuaalisuus alkaa rakentua sen mukaan, mitä hän tuntee, aistii ja kokee.  

Pienen lapsen seksuaalisen kehitystä tuetaan kannustamalla vanhempia pohtimaan 

perheen arvoja ja ihmissuhteita myös seksuaalisuuden tuen ja suojaamisen alueilla. 

(THL 2014. Raskaus ja pikkulapsi vaihe.) Ensimmäiset kokemukset, jotka vaikuttavat 
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seksuaaliseen kasvuun henkisesti, biologisesti ja sosiaalisesti koetaan jo lapsena. Tär-

keitä kysymyksiä tässä ovat: onko minun perustarpeisiini vastattu, saanko fyysistä lä-

heisyyttä ja turvaa, onko minun tunteeni otettu huomioon ja hyväksytty, millaiset ih-

mis- ja vuorovaikutussuhteet ympärilleni on luotu sekä, olenko minä kokenut oloni hy-

väksi omassa kehossani ja onko kehoani arvostettu. (Seksuaalikasvatuksen standardit 

Euroopassa 2010: 23.) 

 

Alle kouluikäisten seksuaalikasvatuksen tulee siis luoda pohjaa hyvälle itsetunnolle ja 

ihmissuhteille, sekä toisten ihmisten kunnioittamiselle (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 

46). Avoin ja myönteinen suhtautuminen lapsen seksuaalisuuteen vaikuttavat positiivi-

sesti lapsen minäkuvan, identiteetin ja itsetunnon rakentumiseen. Lapsi etsii jo omaa 

tyyliään olla tyttö tai poika. Lapsen tulisi oppia kehon osat ja tietää niille nimet, joita 

hän voi käyttää. (THL 2014. Esiopetus.) Lasten tulee saada tietoa seksuaalisuuden rik-

kaudesta ja riskeistä oppiakseen suhtautumaan seksuaalisuuteen positiivisella ja vas-

tuullisella tavalla. Näin he voivat toimia vastuullisesti itseään ja muita ihmisiä kohtaan 

seksuaalisuuden osa-alueella. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 3-

22.) Seksuaalikasvatuksen tulee kehittää ymmärrystä omasta kehosta ja itsemäärää-

misoikeudesta (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 46). Tunne- ja turvataitojen opettelu on 

myös osa lapsen seksuaalikasvatusta. Lasta tuetaan tuomaan tunteitaan esille hyväk-

syttävällä tavalla, sekä korostetaan niiden olevan oikeita ja sallittuja. Lasten kanssa 

opetellaan yhdessä sosiaalisia sääntöjä, mikä on sallittua ja mikä ei, sekä antamalla 

lapselle palautetta toimimisestaan. Lasta ohjataan myös toisen henkilön tunteiden arvi-

ointiin. Tärkeä osa-alue on myös oman koskemattomuuden ja omien rajojen turvaami-

sen opettelu. (THL 2014. Esiopetus.) 

 

Seksuaalikasvatusta tulee antaa ikään nähden sopivalla tavalla, eli kehitysvaiheeseen 

sopivalla tavalla ja oikea-aikaisesti (Bildjuschkin – Laaksonen 2013). Tässä tulee huo-

mioida lapsen oma yksilöllinen kehitystaso ja vastata juuri kyseisen lapsen tarpeeseen 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 12). Käytännössä tämä tarkoittaa 

esimerkiksi, sitä että lapselle tulee vastata yksinkertaisesti juuri siihen, mitä hän on ky-

synyt (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 84). Kysymyksiin tulee vastata niin, että lapsen 

varttuessa samaa tietoa voidaan täydentää aiemmin kerrottua kumoamatta. (THL 

2014. Raskaus ja pikkulapsi vaihe.) Lapsen seksuaalisuus poikkeaa aikuisen seksuaali-
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suudesta, joten kasvattajan on muistettava tarkastella lasten seksuaalista käyttäytymis-

tä eri näkökulmasta kuin omaansa (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 

3-22). 

 

Seksuaalikasvatuksen tärkeänä edellytyksenä on se, että lapset tuntevat olonsa turval-

liseksi. Heidän yksityisyyttään ja rajojaan tulee kunnioittaa, eikä henkilökohtaisista ko-

kemuksista tule ryhmässä keskustella, jotta ei luoda turvattomuuden tunnetta. (Seksu-

aalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 30.) 

 

Lasten ollessa uteliaita ja halukkaita oppimaan, he oppivat koko ajan, vaikka kukaan ei 

heitä varsinaisesti opettaisikaan. Katseet, ilmeet, vastaamattomuus, kieltämiset ja pu-

heenaiheen vaihtamiset kertovat heille jopa enemmän kuin vastaukset ja puhe yleensä. 

(Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 84.) Lasten kokemukset ja mielikuvat ovat ratkaisevas-

sa asemassa seksuaaliterveyden parantamisen näkökulmasta (Seksuaalikasvatuksen 

standardit Euroopassa 2010: 3-22). Lapset ja ihmiset yleensä luovat kokemuksiensa 

pohjalta mielikuvan siitä, millainen seksuaalinen käyttäytyminen on sopivaa, millaisia 

seurauksia ja reaktioita on odotettavissa, sekä millaisia reaktioita käytöksen pitäisi he-

rättää. Yhdenvertaisuuden ja moninaisuuden kunnioittaminen opitaan myös jo varhai-

sissa vaiheissa.  Lapset oppivat aikuisten puheista ja tilanteiden tunnelmista, kuinka eri 

ihmisiin suhtaudutaan. (THL. 2014. Esiopetus.) 

 

Lapsen seksuaalikasvatuksen päätehtävä ei ole valmistaa lasta aikuiseen seksiin, siksi 

siinä ei juurikaan puhuta seksistä. Jos lapsi kuitenkin kysyy yhdynnöistä, sukupuolieli-

mistä tai seksistä, tulee hänelle vastata juuri siihen, mitä hän kysyy. Ei enempää, eikä 

vähempää. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 5-6.) 

 

WHO:n mukaan seksuaalikasvatuksessa pitää huomioida lasten osallistaminen, suku-

puolen ja seksuaalisuuden moninaisuus, toiminnan jatkuvuus, tilannelähtöisyys ja inter-

aktiivisuus sekä yhteistyö vanhempien ja yhteisöjen kanssa. Vanhempien osuus seksu-

aalikasvatuksessa on sitä suurempi, mitä nuoremmasta lapsesta on kyse. (Klemetti - 

Raussi-Lehto 2014: 46.) Lapsen huoltajat viestivät lapselle syntymästä lähtien kehoon 

ja läheisyyteen liittyviä viestejä, nämä ovat ensimmäisiä seksuaalisuuteen liittyviä koke-

muksia lapselle (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 11). 
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Lapsen seksuaalisuus on siis läheisyyttä, ihailua, kosketusta, hellyyden tarvetta ja ih-

missuhde taitojen opettelua, kehoon ja kehollisuuteen tutustumista, omanarvon tun-

netta, tunteiden ja tuntemusten kokemista, oppimista ja opettelua, rakastamista ja 

ihastumista. Eli aikuisen tulee muistaa lasten seksuaalikasvatuksessa, tukea positiivista 

minäkuvaa, opettaa sopivuus sääntöjä, tarjota ikätasoista tietoa, kuvata asteittaista 

kypsymistä jokaisella elämän alueella, tarjota turvakasvatusta ja pärjäämistaitoja, tu-

kea tasa-arvoa ja suvaitsevaisuutta, sekä muistaa että seksi on vain aikuisten juttu. 

(Cacciatore 2008: 32-35.) Seksuaalikasvattajan kasvatustyö ei saa perustua myöskään 

oletukseen toisen ihmisen sukupuolesta tai seksuaalisuudesta (Klemetti - Raussi-Lehto 

2014: 46). 

 

 

 

 

4.5.1 Lapsen psykososiaalinen kehitys 

 

Alle 2 -vuotiaat havaitsevat aistiensa kautta. He kokevat Itsensä hyväksi hyvän koske-

tuksen kautta, ja luovat pohjan terveelle sosiaaliselle sekä emotionaaliselle kehityksel-

leen. Seksuaalisuus on jo vauvasta asti sisään rakennettua. Vauva iässä seksuaalisuus 

on läheisyyden ja kiintymisen kaipuuta, turvallisten tunteiden tarvetta ja kykyä nautin-

toon. Pieni lapsi tutkii ympäristöään ja itseään. Hän löytää ensin kädet ja suun, sitten 

jalat, nenän ja korvat ja viimeiseksi sukupuolielimensä. Sukupuolielimien koskettelu on 

tässä iässä vielä pikemminkin sattumaa, eikä tarkoituksellista. Noin 1,5 -vuotiaat alka-

vat pikku hiljaa kiinnostua ja tutustua myös toisten kehoihin ja koskettelemaan niitä. 

(Bildjuschkin – Laaksonen 2013; Cacciatore 2008: 119, 123; Seksuaalikasvatuksen 

standardit Euroopassa 2010: 25.) 

  

2-3 -vuotiaat tulevat tietoiseksi itsestään ja kehostaan. Tämän ikäiset huomaavat, että 

on tyttöjä ja poikia. Kehollisuus kiinnostaa yleisesti. Sukuelinten tarkoituksellinen kos-

kettelu eli varhaislapsuuden masturbaatio alkaa, kun lapset huomaavat sen tuntuvan 

hyvälle ja tuovan mielihyvää. Cacciatore kutsuu tätä unnuttamiseksi.  Fyysisen koske-

tuksen tarve on lapselle edelleen suuri. Lapset alkavat oppia, mitä saa ja mitä ei saa 



70 

 

 

tehdä.  Noin kolmen vuoden iässä lapset alkavat huomata, että aikuiset ovat seksuaali-

suuteen liittyen vaiteliaita ja siksi alkavat kokeilla rajoja esim. riisuuntumalla varoitta-

matta tai käyttämällä seksuaaliväritteistä sanastoa. Hassuttelu ja vitsailu seksuaalisuu-

teen liittyen tulevat ajankohtaiseksi. Lapset oppivat asioista paljon kyselemällä. Kolme -

vuotiaana lapset voivat alkaa myös kokea rakastuvansa omiin vanhempiinsa ja haavei-

levansa menevänsä heidän kanssaan naimisiin. (Bildjuschkin – Laaksonen 2013; Cac-

ciatore 2008: 123-125, 140; Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 23, 

25.) 

 

4-6 -vuotiaat oppivat sosiaalisia sääntöjä. He huomaavat paheksunnan ja näin häpeän 

tunne voi kehittyä. Seksuaaliset leikit, piirustukset ja puheet ovat ajankohtaisia, kuten 

isä ja äiti tai lääkärileikit. Toimiessa tutustutaan kehoon ja haetaan rajoja. Alkuun sek-

suaaliset leikit ovat yleensä avoimia ja pikkuhiljaa niitä aletaan salaamaan. Lapset kiin-

nostuvat lisääntymisestä ja sukupuolirooleista.  He tuntevat rakastumista, ystävyyttä ja 

tykkäämistä, sekä alkavat muodostaa ystävyyssuhteita. Noin kuusi -vuotiaat alkavat 

kääntymään seksuaalisten kysymystensä kanssa ikätovereidensa puoleen. Myös ulkois-

ten viestimien antama tieto kiinnostaa lapsia. Lapset voivat alkaa ujostella kehoaan ja 

asettamaan rajoja. (Bildjuschkin – Laaksonen 2013; Cacciatore 2008: 124-126; Seksu-

aalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 24-25.)  

 

4.5.2 Seksuaalikasvatuksen vähimmäissisältö 0-4- ja 4-6-vuotiaille  

 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa määrittelevät suositeltavat seksu-

aalikasvatuksen sisällöt eri ikävaiheissa (Liite 1). Ne määrittelevät myös vähimmäis-

sisällöt ikäryhmittäin (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 33-54). 

 

Seksuaalikasvatusta edellytetään antamaan tieto-, taito- ja asennekasvatuksena.  

Tiedot on tarkoitus esittää kasvatettaville faktatietoina tasapainoisella, kattavalla ja 

ikään nähden sopivalla tavalla. Taidot ovat taitoja, jotka lapsen tulisi osata oppimisen 

jälkeen. Ja asenteet eli mielipiteet ja arvot ovat aiheeseen liittyviä käyttäytymistämme 

ohjaavia perusperiaatteita, joiden toivottuun suuntaan kehittymiseen lapsi tarvitsee 

tukea ja esimerkkiä. Ikäryhmät ovat suuntaa-antavia, joten lapsia kasvatettaessa on 
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otettava huomioon lasten yksilölliset erot. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopas-

sa 2010: 33-35.) 

 

Osa seksuaalikasvatuksen sisällöistä toistuu ikäryhmissä useampaan kertaan. Toistolla 

pyritään ennakoimaan seuraavaa tai myöhempää kehitysvaihetta, jotta lapsilla olisi pa-

remmat valmiudet käsitellä niitä. Samalla tulee huomioitua myös käsityskyvyn erot, 

jotka kasvavat iän varttuessa. Lasten kanssa tulee käsitellä kutakin asiaa aina ikään ja 

kehitystasoon nähden sopivalla tavalla, tämä taas luo pohjaa edistyneemmälle tasolle. 

(Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 33-36). 

 

Nollasta neljään vuotiaiden seksuaalikasvatuksen vähimmäissisältöön kuuluu ruumiin-

osien ja kehojen sekä sukupuolten erojen opettelu, hygieniasta huolehtiminen sekä ke-

hon tuottaman mielihyvän tiedostaminen. Lapsille kerrotaan rakkaudesta, syntymästä 

ja vauvoista, sekä erilaisista perheistä ja ihmissuhteista. Lapsia tuetaan myönteiseen 

kehonkuvaan ja minäkuvaan, sekä ilmaisemaan tarpeitaan, toiveitaan ja tunteitaan. 

Lapsille kerrotaan myönteisistä ja kielteisistä tunteista sekä rakkauden eri tyypeistä. 

Lapsille puhutaan hellyydestä ja fyysisestä läheisyydestä rakkauden osoituksena. Heitä 

tuetaan puhumaan (epä)miellyttävistä ruumiillisista tuntemuksista ja omista rajoista 

sekä noudattamaan kolmivaiheista menetelmää. Lapsia opetetaan myös kunnioitta-

maan toisia ja erilaisuutta. Heille kerrotaan myös oikeudesta saada aikuisilta turvaa ja 

suojelua sekä kysyä kysymyksiä ja tutkiskella omaa sukupuoli-identiteettiään. (Seksu-

aalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 38-40). 

 

Neljästä kuuteen vuotiaiden seksuaalikasvatuksen vähimmäissisältöön kuuluu myös 

ruumiinosista, tehtävistä, hygieniasta ja sukupuolieroista puhuminen. Lasten kanssa 

käydään läpi myös omaan kehoon tutustuminen ja kehon mielihyvän tuottaminen. Lap-

sille puhutaan myös elämästä ja ihmisen lisääntymiseen liittyvistä perusasioista. Lisäksi 

heille puhutaan lisääntymiseen liittyvistä myyteistä kuten esim. haikaroista sekä kult-

tuuri- ja ikäeroista seksuaalisuuteen liittyen. Lapsia tuetaan puhumaan seksuaalisista 

asioista. Heitä tuetaan myös kehittämään myönteinen kehonkuva ja minäkuva, sekä 

lisäksi myönteinen sukupuoli-identiteetti. Lapsia muistutetaan hyvistä ja huonoista 

ruumiillisista kokemuksista sekä noudattamaan kolmivaiheista menetelmää. Heille pu-

hutaan hyväksikäytöstä ja omista oikeuksistaan. Heitä autetaan kunnioittamaan erilai-
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suutta ja yhden-vertaisuutta sekä toimimaan toisten ihmisten kanssa sopivalla tavalla 

ja näin luomaan ja ylläpitämään ihmissuhteita. Tunteiden osa-alueella käsitellään kate-

utta, vihaa, aggressioita ja pettymyksiä sekä ystävyyttä ja rakkautta, sekä tunteista 

samaa sukupuolta olevaa kohtaan. Lapsia tuetaan ilmaisemaan omia toiveitaan, tarpei-

taan ja tunteitaan asiallisesti, sekä erityisesti käsittelemään pettymyksiä. (Seksuaali-

kasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 41-42.) 

 

4.5.3 Seksuaalikasvatusohjelma varhaiskasvatuksessa 

 

WHO:n seksuaalikasvatuksen standardien mukaan seksuaalikasvatuksen perus edelly-

tyksenä on, että sille varataan oma paikka ja että sitä käsitellään yksityiskohtaisesti 

opetusohjelmassa (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 30). Seksuaali- 

ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman 2014-2020 yhtenä tavoitteena on sisällyttää 

seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksen kasvatus- ja opetustoimintaan. Toimintaohjel-

massa ohjeistetaan, että seksuaalikasvatuksen tulee näkyä varhaiskasvatuksen ope-

tussuunnitelmassa omana kokonaisuutena seksuaalikasvatus sanaa käyttäen. Lapsen 

seksuaalisen kehityksen tukeminen ja seksuaalinen hyvinvointi tulisi siis kirjata yhdeksi 

opetuksen ja kasvatuksen tavoitteeksi (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 41, 54, 182) 

 

Seksuaalikasvatuksen aikataulujen, sisältöjen ja suunnittelun sekä toteutuksen tulisi 

pohjautua WHO:N standardeihin (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 46). Seksuaalikasva-

tuksen standardit Euroopassa toteuttamisohjeet kuvaavat seksuaalikasvatusohjelmien 

luomis- ja uudistamisprosessia. Ohjeiden tarkoitus on tukea seksuaalikasvatuksen 

käynnistys- ja kehittämisprosessia (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - to-

teuttamisohjeet 2014: 6). 

 

Seksuaalikasvatuksen opetusohjelmaa tehdessä tulee määrittää mm. seksuaalikasva-

tuksen oppimistavoitteet, ikäryhmä ja tasolle sopiva lähestymistapa. Seksuaalikasva-

tuksen opettaja on valittava erikseen sekä seksuaalikasvatukseen käytettävä aika 

suunnitella. Lisäksi tulee valmistautua haasteisiin ja mahdollisuuksiin, ohjelman arvioin-

tiin ja opetusmateriaalien kehittämiseen. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 

- toteuttamisohjeet 2014: 10-20.) 
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Seksuaalikasvatusta suunniteltaessa on otettava huomioon myös kaikki yhteistyö-

kumppanit, jotka osallistuvat lapsen seksuaalikasvatukseen. Näin yhteistyökumppanit 

voidaan ottaa mukaan seksuaalikasvatus toimenpiteiden kehittämiseen ja toteuttami-

seen. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 29.) Eri ammattiryhmien ja 

toimialojen tehdessä yhteistyötä saadaan seksuaalikasvatukseen ja sitä tarjoaville pal-

veluille yhtenäiset tavoitteet, jotka tukevat toisiaan (Klemetti - Raussi-Lehto 2014: 42). 

 

Lasten seksuaalikasvatusta edistää opetusympäristö. Opetusympäristö käsittää perus-

asioita koskevan opetuksen antamisen ja oppimateriaalin, jossa huomioidaan erityistar-

peet ja kysymykset. Lapsille tulisi myös tarjota tilaa ja oppimismahdollisuuksia, jotta he 

voivat hankkia kokemuksia turvallisesti ja stimuloivassa ympäristössä. (Seksuaalikas-

vatuksen standardit Euroopassa 2010: 34.) 

 

 

 

 

4.6 Varhaiskasvatuksessa käytettävät menetelmät seksuaalikasvatuksessa 

 

Varhaiskasvatuksessa seksuaalikasvatusta voi opettaa eri menetelmillä eri tilanteissa. 

Seksuaalikasvatuksen tueksi on kehitetty erilaisia malleja, jotka sekä auttavat varhais-

kasvattajaa ymmärtämään oman sekä lapsen seksuaalisuutta sekä myös keinoja sek-

suaalikasvatukseen.  

 

4.6.1 Arjessa opettaminen 

 

Osa lapsen seksuaalikasvatuksesta tulee tapahtua arkisissa tilanteissa. Seksuaaliaihei-

set keskustelut etenevät lapsen kiinnostuksen mukaan, eikä se vaadi varta vasten 

suunniteltua tilannetta, aikaa tai paikkaa. (Bildjuschkin – Laaksonen 2013) 

 

Lapsen tulee saada olla lapsi ilman liiallista tietoa. Seksuaalikasvatuksen tulisi olla kas-

vattamista arkisesti ihmiseksi (Cacciatore. Väestöliitto). Lapsen kysellessä seksuaali-

suudesta on tärkeää vastata asioihin kiertelemättä ja selkeästi sekä antaa vastaukset 
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suoraan kysymyksiin. Kiertely tai vastaamatta jättäminen tekevät asiasta hämmentävän 

ja pelottavan sekä hävettävän asian (Biljuschkin – Ruuhilahti. 2012:11). 

 

Arjessa opettaminen alkaa jo vauvana varhaisen vuorovaikutuksen luomisella. Arjessa 

on tärkeää opettaa, mikä seksuaalisuuteen liittyvä on väärää. Tulee antaa tietoa, että 

kukaan ei saa koskea ilman lupaa sukupuolielimiin tai muualle kehoa.  Tärkeää on vah-

vistaa lapsen minä kuvaa sekä kasvatuksella, jolla pystytään vaikuttamaan lapsen 

asenteisiin, persoonan ja taitoihin tiedon lisäksi. Lapsen kanssa työskennellessä on tär-

keä huomioida niin sanallinen kuin sanatonkin viestintä. Jos sanallisesti sanoo ”kaunis-

ta”, niin lapsi aistii herkästi, jos sanaton viestintä on vastakkainen. Sanallisen ja sanat-

toman viestinnän tärkeys tulee huomioida jo varhaisessa vuorovaikutuksessa. ( Bil-

juschin – Ruuhilahti. 2012:13-18.) 

 

Lapsen tulee saada tietää, että tunteita saa tuntea ja näyttää. Kun kasvattaja hyväksyy 

itsensä, on hänen helpompi hyväksyä myös lapsi. Lapselle tulee opettaa nimet eri tun-

teille; ”sinua itkettää, oletko surullinen” tai ”voi, kun sinua naurattaa taidat olla iloi-

nen”. Lapsen tunteita ei saa vähätellä, koska lapselle ne ovat todellisia. Lapselle on 

tärkeää antaa tilaa ja aikaa puhua omia ajatuksiaan omalla tavallaan, eikä hänen tun-

temuksiaan pidä lähteä tulkitsemaan.  (Bildjuschkin – Ruuhilahti 2. 2012.) 

 

Arkisissa toiminnoissa aikuisen tulee myös huomioida oma toimintansa, sillä lapsi mal-

lintaa käyttäytymistä ja suhtautumista turvallisesta aikuisesta. Tarkoituksena seksuaali-

kasvatuksessa on vastata lapsen kysymyksiin ikätason mukaisesti, huomioiden lapsen 

tarpeet ja toiveet. Aikuisen tehtävänä on antaa kysytyille asioille merkitys, jotta lapsi 

pystyy asioita itse käsittelemään. Myös julkinen media ja mainonta vaikuttavat lapsen 

seksuaalisuuden kehittymiseen, siksi on tärkeää, että aikuinen huomioi nämä asiat ja 

ottaa kantaa niihin lapsen kuullen. Lapselle rajojen asettaminen on tärkeää. Rajojen 

asettamisessa on tärkeää, että niistä keskustellaan ja sovitaan yhdessä. (Bildjuschkin – 

Ruuhilahti 2. 2012.) 

 

4.6.2 Varhainen vuorovaikutus 
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Varhainen vuorovaikutus tarkoittaa vanhempien ja lapsen kaikkea yhdessä olemista ja 

kokemista sekä tekemistä ensimmäisinä vuosina. Varhaisen hyvän vuorovaikutussuh-

teen luominen vanhempaa lisää lapsen perusturvallisuutta, jonka kautta hän uskaltaa 

aloittaa ympäristöönsä tutustumisen ja sen valloittamisen. (MLL. Kehittymistä vuorovai-

kutuksessa vanhemman kanssa.) 

 

Seksuaalikasvatus alkaa jo heti lapsen synnyttyä. Vauvan kokemukset, tunteet ja aisti-

mukset jo alkuhetkiltä saakka vaikuttavat seksuaalisuuden kehittymiseen. Tärkeää on, 

että lapsi oppii oman arvokkuutensa ja perheen arvot perheen jäsenten välisessä vuo-

rovaikutuksessa. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena vauvalla ja pienellä lapsella on tur-

vallisuuden tunne sekä näkyväksi tulemisen tunne. Tärkeää on myös, että pieni lapsi 

kokee olevansa arvokas, hyvä ja hoidon arvoinen omana itsenään. (THL 2014. Ras-

kausaika ja pikkulapsivaihe.) 

 

Varhaista vuorovaikutusta voi tukea vauvan ja pienen lapsen hoivaamisena sekä vuo-

rovaikutuksellisena kanssakäymisenä. Läheisyys ja lapsen tarpeisiin vastaaminen esi-

merkiksi koskettamalla ovat tärkeitä lapsen kiintymyssuhteen luomiselle. Lapsen en-

simmäinen kiintymyssuhde on tärkeää myös lapsen aikuisuuden ihmissuhteille. Hyviä 

tukemisen keinoja ovat sylissä pitäminen ja leikkiminen sekä juttelu. Silittely, tunteiden 

sanoittaminen ja tunteiden tunnistaminen sekä kysymyksiin vastaaminen vahvistavat 

vauvan sekä lapsen varhaista vuorovaikutusta osana seksuaalista kehitystä. (THL 2014. 

Raskausaika ja pikkulapsivaihe.) 

 

4.6.3 PLISSIT –malli 

 

PLISSIT-malli on seksuaalisuuden puheeksi oton malli, jonka on kehittänyt vuonna 

1976 Jack Annon. Mallissa seksuaalineuvonta- ja terapiatyö on jaettu neljälle eri ta-

solle. PLISSIT- mallin ajatus on, että seksuaalisuus hyväksytään osaksi elämää saa-

tujen tietojen, tuen ja ohjauksen avulla. Annonin mukaan antamalla lupa puhua sek-

suaalisuudesta ja antamalla tietoa ja ohjeita sekä harjoituksia seksuaalisuuteen liitty-

en, voidaan auttaa suurta osaa ihmisistä, joilla on seksuaalisuuteen liittyviä ongelmia. 

PLIS-SIT-mallilla tarkoitetaan seksuaalisuuteen liittyvän tiedon antamista tilanne-
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kohtaisesti yksilön tarpeista lähtien. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2010: 94; Metropolia; 

THL 2014. Seksuaalisuus puheeksi.) 

 

PLISSIT- mallin neljä tasoa ovat 

1. P= Permission, Luvan antaminen, salliminen, normalisointi 

2. LI= limited information, Kohdennetun, rajatun tiedon antaminen 

3. SS= Spesific suggestion, Eritysohjeiden antaminen 

4. IT= Intensive therapy = Intensiivinen terapia.  

  

PLISSIT- mallin neljä tasoa kuvaavat erilaisia lähestymistapoja käsiteltäessä seksu-

aalisuutta ja sen alueella ilmeneviä ongelmia. Kaksi ensimmäistä tasoa kuuluvat pe-

ruspalveluihin ja ne sisältävät seksuaaliohjauksen ja - neuvonnan, joita tarjotaan pe-

rus-terveydenhuollossa. Kaksi viimeistä SS- ja IT-tasot kuuluvat erikoispalveluihin, joi-

hin kuuluvat erikoislääkärin vastaanotto, seksuaaliterapia ja pariterapia. (Kuvio 1.) 

(Metro-polia. THL 2014. Seksuaalisuus puheeksi.) 

 

Ensimmäisellä tasolla, johon kuuluu luvan antaminen, salliminen ja normalisointi, suh-

taudutaan myönteisesti ja sallivasti seksuaalisuuteen ja sen erilaisiin ilmenemis-

muotoihin. Ensimmäisellä tasolla kuunnellaan asiakasta, hänen huolenaiheitaan sekä 

kysymyksiään seksuaalisuuteen liittyvistä ajatuksista, tunteista ja käyttäytymisestä. 

Toimija voi antaa luvan joko suoraan, sanallisesti tai epäsuorasti sanattoman viestin 

avulla siitä, että asiakaan seksuaalisuuteen liittyvät tunteet, ajatukset ja tarpeet ovat 

luvallisia ja tavallisia. Perusta luvan antamiselle on luottamuksellinen asiakassuhde. 

(Metropolia; THL 2014. Seksuaalisuus puheeksi.) 

 

Rajatun tiedon antamisella tarkoitetaan ammattilaisen antamaa tietoa asiakkaan sen 

hetkiseen huoleen tai kysymykseen. PLISSIT- mallin toisella tasolla annettava tieto voi 

liittyä esimerkiksi sukupuolielinten anatomiaan, raskauteen, synnytykseen, ehkäisyyn 

tai sukupuolitauteihin. Toiselle tasolle kuuluu myös seksuaaliseen suuntautumiseen ja 

moninaisuuteen liittyvä tiedonanto. Myönteiseen sävyyn ja asiallisesti kerrotulla tiedolla 

voi olla huomattava merkitys sukupuolielämän tyydyttävyyden kannalta. Rajattua tietoa 

voidaan antaa päivittäin jokaisen toimijan toimesta. (Metropolia; THL. Puhutaan seksu-

aalisuudesta.) 
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Kolmas ja neljäs taso kuuluvat erikoispalveluihin, joita antaa koulutettu ammattihenkilö 

esimerkiksi seksuaaliterapeutti. Näillä tasoilla on tärkeää tietää yksityiskohtia asiakkaan 

seksuaalielämästä ja elämäntilanteesta, jotta voidaan luoda yksilöllinen ratkaisu. (Met-

ropolia.) Varhaiskasvatuksessa voidaan hyödyntää PLISSIT -mallin ensimmäistä ja tois-

ta tasoa. 

   

 Kuvio 1. PLISSIT -malli (Ryttyläinen - Valkama 2010: 52.) 

 

4.6.4 Seksuaalisuuden portaat 

 

Seksuaalisuudenportaat antavat tietoa varhaiskasvattajille lapsen seksuaalisesta ke-

hityksestä ja sen vaiheista. Ihmisen seksuaalinen kehitys tapahtuu erilaisten kehitys-

vaiheiden kautta läpi elämän. Seksuaalisuuden portaat kuvaavat näitä vaiheita yh-

deksällä askelmalla. Jokaisella kehitysvaiheella eli portaalla on oma tehtävänsä, joka 

valmistaa seuraavan askeleen ottamista. Harva käy portaat läpi oikeassa järjestyk-

sessä. Tärkeintä on käydä jokaisella portaalla ja oppia portaalle liittyvät asiat. (Cac-

ciatore - Korteniemi-Poikela. 2010: 10; MLL. Seksuaalisuuden portaat; Väestöliitto. Sek-

suaalisuuden portaita askel kerrallaan.) 

 

Seksuaalisuuden portaissa ihmisen seksuaalinen kehitys nähdään kolmen eri kerroksen 

portaittaisena tapahtumana; järjen, tunteen ja biologian kerroksina. Tietoinen pro-

sessointi, johon kuuluu asenteiden muokkaaminen, uskomukset, harkinta-, ris-

kinarviointi- ja päätöksentekokyky sekä kokemukset ja oppiminen kuuluvat järjen ker-

rokseen. Toisella, tunteen kerroksella lapsen ihastumiset ja rakastumiset auttavat hän-

tä suuntautumaan ikätovereihin ja itsenäistymiseen. Kolmas kerros on biologia. Siinä 

huomioidaan ihmisen muutos murrosiän kautta lapsesta sukukypsäksi aikuiseksi. (Cac-

ciatore - Korteniemi-Poikela. 2010: 17-18.) 

 

Seksuaalisuuden portaiden yhdeksän porrasta on jaettu kolmeen vaiheeseen. En-

simmäinen vaihe on pikkulapsi-/ uteliaisuusvaihe, joka pitää sisällään ensimmäisen as-

kelman, äiti/isä - nainen-mies. Toinen vaihe on murrosikä-/ herkistymisvaihe. Tämä 

vaihe pitää sisällään portaat kahdesta kahdeksaan. Kolmas vaihe on rohkaistuminen/ 
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varhaisaikuisuus, joka sisältää viimeisen eli yhdeksännen portaan, rohkaistuminen - 

rakasteleminen. (Väestöliitto. Seksuaalisuuden portaat.) 

 

Ensimmäisellä portaalla koetaan ensimmäistä kertaa rakastumisen tunteet. Monet leik-

ki-ikäiset lapset rakastuvat omaan vanhempaan tai muuhun lähipiiriin kuuluvaan aikui-

seen, koska ei tee vielä eroa sukupuolen tai sukupolven välille. Lapset myös kiinnostu-

vat alkuperästään sekä siitä mistä vauvat tulevat. Ensimmäisen portaan tarkoituksena 

on oppia rakastumisen ja pettymyksen tunteita ja niistä selviämistä. (Cacciatore - Kor-

teniemi-Poikela. 2010: 19; Väestöliitto. 1.porras.) 

 

4.6.5 Lumme –malli 

 

Lumme-mallin on tarkoitus tuoda esille seksuaalisuuteen vaikuttavia asioita, nostaa 

niistä esille näkökulmia ja haastaa pohtimaan omakohtaisia ajatuksia ja vastauksia näi-

hin. Lumme-mallissa kuvataan lumpeenkukan metaforan avulla seksuaalisuutta, siihen 

liittyviä asioita sekä niiden kasvua ja kehitystä. Siinä kuvataan metaforalla seksuaali-

suutta ihmisyyden kehittyvänä ja kasvavana ulottuvuutena. Mallin mukaan seksuaali-

suus on mahdollisuus, myönteinen voima elämässä ja kaunis osa ihmistä, kunhan sek-

suaalisuuden moninaisuus ja monisyisyys huomioidaan. Lumme-mallin on tarkoitus 

herättää kysymään mikä on seksuaalisuuden merkitys ihmisen elämässä ja mikä sen 

merkitys on terveydelle nyt ja tässä. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2010: 24; Bildjuschkin - 

Ruuhilahti 2011: 5-6; Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012 Lumme-malli, voimaa seksuaali-

seen kasvuun.)  

 

Lumme-mallissa kuvataan ihmisen seksuaalisuutta ja seksuaalisuuden kehitystä läpi 

elämän sekä seksuaalisuuden merkitystä ihmisen hyvinvoinnille. Mallin tavoitteena on 

oman seksuaalisuuden ja siihen liittyvien asioiden syvempi pohdinta ja pohdinnan kaut-

ta edistää ja vahvistaa hyvinvointia ja ammatillista osaamista. Lumme-mallia voi hyö-

dyntää oman itsensä ja omien asenteidensa sekä eri kulttuureissa elävien, terveiden tai 

sairaiden ihmisten seksuaalisuuden pohtimiseen ja ymmärtämiseen. Lumme-mallia voi-

daan käyttää varhaiskasvattajien oman seksuaalisuuden kohtaamiseen ja seksuaali-

kasvatuksessa esiintyvien ristiriitojen pohtimiseen. (Bildjuschkin - Ruuhi-lahti 2011: 5-

7; Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012 Lumme-malli, voimaa seksuaaliseen kasvuun.) 
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Lumme-mallissa vesi kuvaa jokaisen ihmisen elämän asioita ja tilanteita joita ei voi 

muuttaa. Vesi kuvaa elämänkulkua ja muutosta, jota tapahtuu ihmisen elämässä jatku-

vasti. Kukan juuret kuvastavat seksuaalisuuden perustaa, ihmiskäsitystä ja arvoja. 

Lumpeenkukan varsi kuvastaa seksuaalisuutta tukevia asioita, jotka koostuvat muun 

muassa terveydestä ja varhaisesta vuorovaikutuksesta, kuinka ihminen kokee itsensä 

arvokkaaksi ja hyväksytyksi sekä kuinka hän kokee oman sukupuolensa. Kukan alate-

rälehdet kuvastavat ihmisen elämään kuuluvia erilaisia kehityspolkuja ja – tehtäviä, jot-

ka haastavat seksuaalisuuttakin muuttumaan. Lumpeen vihreät lehdet kuvaavat seksu-

aalisuutta kannattelevia tekijöitä; rakkautta, seksuaalikasvatusta sekä geneettisiä piir-

teitä. Lumme-mallissa seksuaalisuuden kokonaisuus tiivistyy kukan keskustaan, ihmi-

syyteen. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2010: 24-26; Bildjuschkin - Ruuhi-lahti 2012 Lum-

me-malli, voimaa seksuaaliseen kasvuun.) 

 

4.6.6 Mitä ihmettä? Seksuaalikasvatusta 3-9-vuotiaille –kirjanen 

 

Katriina Bildjuschkin ja Susanna Ruuhilahden kirjoittama Mitä ihmettä? Seksuaalikasva-

tusta 3-9-vuotiaille, Opas ammattilaisille kirjanen on tarkoitettu aikuisille, ammattilaisil-

le tai lapsen vanhemmille. Kirjasen on tarkoitus helpottaa keskustelua seksuaalikasva-

tuksesta 3-9 vuotiaiden lasten kanssa ja tarjota tukea kasvattajan arvojen pohtimiseen, 

sekä seksuaalikasvatuksen arvopohjan luomiseen.  (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 5-6, 

84.) 

 

Kirjanen rakentuu lapsen seksuaalikasvatukseen liittyvistä eri teemoista: seksuaalisuus, 

lapsen seksuaalisuus, varhainen vuorovaikutus, perhe, hellyys ja läheisyys, syntymä, 

terveys, tunteet, keho, media, väkivalta ja oikeudet. Kaikista teemoista on ensin alkuun 

tietoa ja lukijalle teemaan liittyviä pohdintatehtäviä. Pohdintatehtävien tarkoitus on 

herätellä lukijan omakohtaisia ajatuksia ja kokemuksia aiheesta. Lukijan tehtävät on 

merkattu kirjaan päänprofiililla. Tehtäviä voi tehdä hitaasti ajan kanssa tai valita vain 

itseä kiinnostavat tehtävät. Lapsille suunnatut tehtävät on merkattu kirjaan lapsen ja 

pehmolelun kuvalla. Tehtävät ovat aktiivisia ja aikuisen kanssa yhdessä suoritettavia. 

Tehtävät ohjaavat muun muassa miettimiseen, keskusteluun, piirtämiseen, askarte-

luun, maalaamiseen, näyttelemiseen, leikkiin, kosketukseen ja niin edelleen. Jokainen 
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seksuaalisuuden aihealue on viety konkreettiselle tasolle ja ohjaajalle on annettu selke-

ät ohjeet, kuinka lasten kanssa kyseistä aihetta tulee käsitellä. Tarkoituksena on antaa 

lasten itse ihmetellä ja kuvitella asioita ja aikuinen oikaisee vain väärät käsitykset. 

(Bildjuschkin - Ruuhi-lahti 2012: 5-83.) 

 

Kirjasen aktivoivat tehtävät haastavat lasta aikuisen avulla tutkimaan ja pohtimaan 

omia ajatuksia ja yhteiskunnan asettamia arvo- ja normituksia ikä- ja kehitystaso huo-

mioiden. Kirjasessa muistutetaan, että keskustelun lapsen kanssa on hyvä edetä lapsen 

kiinnostuksen ja arkisten tilanteiden luomien tarpeiden mukaan.  Seksuaalikasvatuksen 

tavoitteena on saada lapsi ymmärtämään, että hän on tärkeä ja riittävä omana itse-

nään. (Bildjuschkin - Ruuhilahti 2012: 5-6.) 

 

4.6.7 Kirjallisuus ja sadutus 

 

Lapsille on myös paljon suunnattu kirjallisuutta seksuaalikasvatukseen liittyen.  Kirjalli-

suutta on laajasti ja ne ovat erityylisiä. Osassa seksuaalisuudesta ja lisääntymisestä on 

kerrottu eläinperheiden kautta hienovaraisesti ja toisissa hyvin suorasanaisesti sekä ku-

vitettuna lapsen kielellä. Hyvin kuvitetut kirjat ovat hyviä, sillä lapsi pystyy niitä itse 

selailemaan ja miettimään oman tasonsa mukaisesti ja tarvittaessa aikuinen voi kysy-

myksiin vastata. Kirjat käsittelevät kehoa, tunteita, seksiä ja lisääntymistä. (Cacciatore. 

Miten osaisi antaa seksuaalikasvatusta?.) 

 

Lapselle on hyvä lukea jo vauvasta alkaen kuvien kautta ja myöhemmin tekstin kautta. 

Kirjaa lukiessa on tärkeä eläytyä myös itse kirjaan. Eläytyminen lisää lapsen mielenkiin-

toa ja mielikuvitusta. Lukeminen on myös tärkeää lapsen lukutaidon kehittymisen kan-

nalta. (Vaukirja.) 

 

Sadutus tarkoittaa erityisesti lasten kuuntelun ja osallistavan toiminnan korostavaa työ-

välinettä, jonka tarkoituksena on kuunnella lasta, antaa läheisyyttä ja turvallisuutta. 

Vaikeissa tilanteissa on myös hyvä saduttaa. Tarkoituksena on, että lapsi kertoo koke-

mistaan asioista sadun ja aikuinen kirjoittaa sen sanasta sanaan, miten lapsi sen ker-

too. Tarinan valmistuttua aikuinen lukee sen ja lapsi voi sitä vielä muuttaa jos haluaa. 
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(THL. Sadutus.)  Sadutuksen avulla lapsi pystyy tuomaan esille seksuaalisuuteen liitty-

viä asioita. 

 

 

4.6.8 Sanottaminen ja leikin kautta oppiminen 

 

Tunteen sanottaminen lapselle, kertoo, että aikuinen ymmärtää lapsen tunteen sekä 

lapsi myös oppii tunteille nimet. Tärkeää on myös, että lapsi kokee tunteet normaalina 

eikä noloina asioina. Esimerkiksi, kun lapsi kaatuu ja satuttaa kätensä, jonka vuoksi 

lapsi on surullinen, peloissaan ja käteen sattuu. Tällaisessa tilanteessa aikuisen on hyvä 

sanoa, että ” Olipa kurjaa, kun kaaduit ja sinuun sattui ja pelästyit. Käteesikin taitaa 

sattua. En ihmettele yhtään, että sinua itkettää.” Mutta on tärkeää, että lapsi tuodaan 

pois myös kivusta ja pelosta lohduttamalla. ”Kyllä tämä tästä paranee nopeasti. Tule-

han tänne niin puhalletaan, sekin auttaa. Voidaan laittaa vielä laastarikin.” (MLL. Kas-

vatus ja kasvatustietoisuus.) 

 

Leikki-ikäinen lapsi leikkii usein roolileikkejä ja monesti myös rakastuu johonkin lähipii-

rissä olevaan aikuiseen. Monesti lapsi myös rakastuu omaan vanhempaansa. Aikuisen 

olisi tärkeä selittää lapselle, miksi olisi mahdotonta mennä naimisiin isän/äidin kanssa, 

eikä tyrmätä asiaa suoraan. Jos asian tyrmää heti jää lapselle herkästi negatiivinen ku-

va itsestään sekä itsestään osana parisuhdetta. (Hermanson. 2012.)  

 

Lapsi oppii leikkiessä (Bildjuschkin – Laaksonen 2013) ja seksuaalisuutta voi lapselle 

opettaa monella tavalla. Lapsen kanssa voidaan yhdessä piirtää tai askarrella omia lä-

heisiä, ryhmässä voidaan leikkiä eri rooleissa perhettä. Tärkeää on myös keskustelun 

kautta tuoda lapselle esille kysymyksin esimerkiksi; kuka voi halata minua, kenen halu-

an haalaavan minua, ketä pitäisit kädestä sekä mitä sanotaan kun ei haluta toisen kos-

kettavan? Tunne asioista voi tehdä runoja, lauluja, esityksiä tai piirroksia. Tärkeää on 

myös vahvistaa lapsen omaa minäkuvaa. Lapsen minäkuvaa voidaan tukea kannusta-

malla lasta erilaisissa tilanteissa ja tunteiden esille tuomisissa. Lasten kanssa voi myös 

päiväkodissa käydä läpi eri kehon osia piirustusten kautta, askartelemalla tai vessareis-

suilla, kun asiat tulevat esille. Esiin nousevista kysymyksistä ja ajatuksista on tärkeä 
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keskustella joko ryhmänä tai yksilöllisesti jonkun lapsen kanssa. ( Biljuschin – Ruuhilah-

ti. 2012.) 

 

4.7 Yhteistyö vanhempien kanssa seksuaalikasvatuksessa 

 

Vanhempien ohjeistaminen lapsen seksuaaliseen kehittymiseen on hyvä aloittaa jo ras-

kausaikana. Se miten vanhempi tai vanhemmat kokevat perheen arvot ja omat ihmis-

suhteet vaikuttavat lapsen seksuaalisuuden kehittymiseen. Varhaiskasvattajien ammat-

tilaisten sekä terveydenhuollon henkilöstön tulee tarjota vanhemmille mahdollisuutta 

keskusteluun ja kyselemiseen lapsen seksuaalisuudesta. Jokaisella perheellä on oma 

tapa käsitellä seksuaalisuutta. (THL 2014. Raskausaika ja pikkulapsivaihe.) Lasten sek-

suaaliselle kasvulle vanhempien merkitys on todella tärkeää. Tutkimusten mukaan lap-

set joiden vanhemmat puhuvat lapsilleen seksuaalisuudesta sekä siihen liittyvistä asi-

oista myönteisesti ja avoimesti ovat enemmän sinut itsensä kanssa. Myös vanhempien 

mallittaminen terveeseen ja luonnolliseen ihmissuhteeseen, suhtautumisen omaan ke-

hoon sekä toiseen ihmiseen ovat tärkeitä lapsen seksuaalisuden kasvamiseen. Näiden 

vuoksi on hyvin tarpeellista vanhempien tiedostaa, miten lasta kasvatetaan. (Bildjusch-

kin – Ruuhilahti.2012:17) Koska seksuaalikasvatukseen liittyy seksuaalioikeuksien sekä 

kulttuuristen ja sosiaalisten erojen käsittelyä on kuitenkin tärkeää, että virallinen lähde 

toteuttaa seksuaalikasvatusta hyvässä yhteistyössä epävirallisen lähteen kans-

sa.(Klemetti - Raussi-Lehto 2014. 46.) 

 

Tikkanen (2013) tuo opinnäytetyössään ilmi, että vanhemmat kokevat tärkeäksi sen, 

että heidän kanssaan keskustellaan lapsen seksuaalisuudesta. Vanhemmat pitävät 

myös normaaleina seksuaalissisältöisiä leikkejä. Kehosta, lisääntymisestä sekä lasten 

oikeuksista puhumista vanhemmat pitävät tärkeinä, mutta satujen ja tarinoiden kautta 

kertomista asioista jakoi mielipiteitä tai niitä ei osattu hyödyntää. Suurin osa vanhem-

mista olivat sitä mieltä, että lastenseksuaalikasvatus on hyvä aloittaa jo päiväkodissa. 

Jotkut perheet kokevat, että seksuaalikasvatus kuuluu vasta murrosikään ja jonkun 

mielestä seksuaalikasvatus kuuluu päiväkotiin ja koululle. Kasvattajat kokivat olevansa 

epävarmoja siitä kenelle seksuaalikasvatus kuuluu. (Tikkanen. 2013.) Vanhempien ja 

am-mattilaisten kokemus on, että aiheesta on vaikea puhua jopa keskenään asiallisesti 

ja luontevasti. On kuitenkin tärkeää lapsen kasvun tukemiseksi, että aikuisella on kyky 



83 

 

 

ja halu vastata lapsen sanoihin ja tekoihin, lapsen ikätaso huomioiden. (Cacciatore. 

Väestöliittö.) 

 

Seksuaalikasvatus on kodin ja ammattikasvattajien yhteistyötä. (Bildjuschkin – Laakso-

nen 2013) Vanhempien kanssa tulisi järjestää seksuaalikasvatuksen opetusohjelman 

kehittämiseen tähtäävää yhteistyötä, jotta taattaisiin, että vanhempien epämuodollinen 

rooli ja ammattikasvattajien muodollinen rooli nivoutuvat saumattomasti yhteen ja tu-

ke-vat toisiaan. Vanhemmat kannattavat usein ammattikasvattajien (koulujen) anta-

maa seksuaalikasvatusta, koska he eivät itse koe olevansa tehtävän tasalla ja pitävät 

aiheen käsittelemistä ajan tasalla. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010: 

12-13) 

 

4.8 Muut seksuaalikasvatusta tukevat aiheet 

 

Seksuaalikasvatuskoulutusta saaneille varhaiskasvattajille tulisi tarjota jatkuvaa tukea 

myös koulutuksen jälkeen. Varhaiskasvattajia kannattaa koulutuksen yhteydessä myös 

valmistella luomaan tukiverkostoja oman ammatillisuutensa tueksi ja löytämään ope-

tusmateriaalia kasvatuksensa tueksi. Koulutuksen tulee tarjota tietoa myös lasten tuki-

verkostoista kuten lastensuojelusta ja oikeusjärjestelmän määräyksistä esimerkiksi suo-

jaikärajoista. (Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa - toteuttamisohjeet 2014: 

24-26.) 
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Liitteet 

Liite 1 Seksuaalikasvatustaulukko WHO:n mukaan 

 

Seksuaalikasvatus taulukossa kuvataan eri ikävaiheissa käsiteltäviä seksuaalikasvatus ai-

heita ja ohjataan tukemaan lasta seksuaalisessa kasvussa sekä tietojen, taitojen, että asen-

teiden osalta. Aihealueet on jaoteltu kahdeksan osa-alueen mukaan. Jokaista osa-aluetta 

käsitellään näistä kolmesta näkökulmasta: tiedoista, taidoista ja asenteista.  

 

Tiedot osion asiat on tarkoitus esittää kasvatettaville faktatietoina tasapainoisella, kattaval-

la ja ikään nähden sopivalla tavalla. Taidot osion asiat ovat taitoja, jotka lapsen tulisi osa-

ta oppimisen jälkeen. Asenteet osion mielipiteet ja arvot ovat aiheeseen liittyviä käyttäy-
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tymistämme ohjaavia perusperiaatteita, joiden kehittymiseen toivottuun suuntaan lapsi 

tarvitsee tukea ja esimerkkiä. 

 

Taulukon ikäryhmät ovat suuntaa antavia, joten lapsia kasvatettaessa on otettava huomi-

oon lasten yksilölliset erot. Tietyt asiat toistuvat taulukossa useampaan kertaan. Toistolla 

pyritään ennakoimaan seuraavaa tai myöhempää kehitys vaihetta, jotta lapsilla olisi pa-

remmat valmiudet käsitellä niitä. Samalla tulee huomioitua myös käsityskyvyn erot, jotka 

kasvavat iän varttuessa. Lasten kanssa tulee käsitellä kutakin asiaa aina ikään ja kehitys-

tasoon nähden sopivalla tavalla, joka taas luo pohjaa seuraavalle tasolle. 

 

Taulukossa on käytetty erilaisia merkintätapoja ilmaisemaan eritasoista aiheiden käsitte-

lyä kasvatuksessa. Tummennetulla tekstillä olevat aiheet ovat seksuaalikasvatuksessa käsi-

teltäviä pääaiheita ja sille asetettuja vähimmäisvaatimuksia. Kursiivisella olevat aiheet 

ovat täydentäviä aiheita ja niiden ottaminen opetusohjelmaan on vapaaehtoista. Näiden 

aiheiden esittely olisi kuitenkin optimaalisinta tässä ikävaiheessa. Tummennuttu etumerk-

ki ilmaisee aiheen olevan uusi ja tyhjä etumerkki kertoo aihetta käsitellyn jo aikaisemmin 

ja nyt on aika syventyä asiaan. 

 

n uusi pääaihe 

☐ syventävä pääaihe 

● uusi täydentävä aihe 

○ syventävä, täydentävä aihe 

0–4v Lapselle kerrottavat 
TIEDOT 

Lapselle opetettavat 
TAIDOT 

ASENTEET, joissa lasta 
autetaan 

Osa-alue: 
Ihmiskeho ja 
ihmisen kehitys  

nkaikista ruumiinosista 
ja niiden tehtävistä  
nkehojen ja sukupuolten 
eroista  
n hygieniasta  
● itsen ja muiden välises-
tä erosta 

nnimeämään ruumiin 
osat  
nharjoittamaan hygieniaa 
(pesemään kehon joka 
puolelta) 
ntunnistamaan kehojen 
erot  
nilmaisemaan tarpeita ja 
toiveita  

nkehittämään myönteinen 
kehonkuva ja minäkuva: 
itsetunto  
nkunnioittamaan erilai-
suutta  
narvostamaan omaa keho-
aan  
● arvostamaan ruumiillisen 
kokemuksen ja läheisen 
suhteen luomisen kautta 
syntyvää hyvinvoinnin, 
läheisyyden ja luottamuk-
sen tunnetta 
● kunnioittamaan suku-
puolten yhdenvertaisuutta  
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Osa-alue: 
Hedelmällisyys 
ja lisääntyminen 

nraskaudesta, syntymäs-
tä ja vauvoista 
nihmisen lisääntymisen 
perusasioista (mistä vau-
vat tulevat)  
● eritavoista tulla per-
heenjäseneksi (esimerkik-
si tulemalla adoptoiduksi) 
● siitä, että jotkut saavat 
lapsia ja jotkut eivät 

npuhumaan näistä asiois-
ta niiden oikeilla nimillä  

● hyväksymään eri tavat 
tulla lapseksi perheeseen  

Osa-alue: 
Seksuaalisuus  

nomaa kehoa kosketet-
taessa syntyvästä nautin-
nosta ja mielihyvästä, 
varhaislapsuuden mas-
turbaatiosta  
noman kehon ja omien 
sukuelinten tutkimisesta  
n siitä, että nauttiminen 
fyysisestä läheisyydestä 
on normaali osa jokaisen 
elämää 
n hellyydestä ja fyysises-
tä läheisyydestä rakkau-
den ja kiintymyksen osoi-
tuksena 

ntiedostamaan sukupuoli 
identiteettinsä  
n puhumaan 
(epä)miellyttävistä ruu-
miillisista tuntemuksista 
n ilmaisemaan omia tar-
peitaan, toiveitaan ja 
rajojaan esimerkiksi ”lää-
kärileikin” yhteydessä 

nsuhtautumaan myöntei-
sesti omaan kehoonsa ja 
sen kaikkiin toimintoihin = 
myönteinen kehonkuva  
nkunnioittamaan muita  
● suhtautumaan uteliaasti 
omaan kehoonsa ja muiden 
kehoihin  

Osa-alue: 
Tunteet  

nrakkauden eri tyypeistä 
nmyönteisistä ja kieltei-
sistä tunteista (”kyllä”- ja 
”ei”-tunteista)  
● tunteita kuvaavista 
sanoista  
● yksityisyyden tarpeen 
tunteesta  

ntuntemaan ja osoitta-
maan empatiaa  
n sanomaan kyllä/ei 
nilmaisemaan omia tun-
teitaan, toiveitaan ja 
tarpeitaan, sekä kerto-
maan niistä 
● ilmaisemaan oman yksi-
tyisyyden tarpeen tunnet-
ta  

nymmärtämään, että tun-
teita ilmaistaan monin eri 
tavoin  
n suhtautumaan myöntei-
sesti omiin sukupuolieli-
miinsä ja omaan sukupuo-
leensa (on hienoa olla tyttö 
tai poika!) 
n ajattelemaan, että hänen 
kokemansa tunteet ja nii-
den ilmaiseminen on oi-
kein. 
● suhtautumaan myöntei-
sesti eri tunteisiin eri tilan-
teissa 

0–4v 
Lapselle kerrottavat 
TIEDOT 

Lapselle opetettavat 
TAIDOT 

ASENTEET, joissa lasta 
autetaan 

Osa-alue: 
Seksuaalisuus, 
terveys ja hyvin-
vointi  

nhyvistä ja huonoista 
ruumiillisista kokemuksis-
ta/ mikä tuntuu hyvältä? 
(oman kehon kuuntele-
misesta)  
n  siitä, että jos kokemus/ 
tunne ei ole hyvä, siihen 
ei tarvitse aina suostua 

nluottamaan vaistoihinsa 
nnoudattamaan kolmi-
vaiheista menetelmää 
(sano ei, lähde pois, puhu 
jollekulle, johon luotat) 
 nhankkimaan hyvin-
voinnin  
tunteita  

narvostamaan omaa keho-
aan  
ntiedostamaan, että on 
sallittua pyytää apua  

Osa-alue: 
Seksuaalisuus ja 
oikeudet  

noikeudesta saada turvaa 
ja suojelua  
nsiitä, että aikuisilla on 

nsanomaan ”kyllä” ja 
”ei” 
nkehittämään viestintä-

ntiedostamaan omat oi-
keutensa, mikä johtaa itse-
luottamukseen  
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velvollisuus huolehtia 
lasten turvallisuudesta  
n oikeudesta esittää ky-
symyksiä seksuaalisuu-
desta 
n oikeudesta tutkiskella 
sukupuoli-identiteettiä 
● oikeudesta tutustua 
alastomuuteen ja omaan 
kehoon, oikeudesta olla 
utelias  

taitojaan  
nilmaisemaan tarpeita ja  
toiveita  
● erottamaan ”hyvät” ja 
”pahat” salaisuudet toisis-
taan 

nomaksumaan asenne “Mi- 
nun kehoni kuuluu minul-
le”  
ntuntemaan, että hän voi 
tehdä omat päätöksensä  

Osa-alue: 
Seksuaalisuutta 
määrittävät sosi-
aaliset ja kult-
tuuriset tekijät 
(arvot/normit) 

nsosiaalisista säännöistä 
ja kulttuurisista normeis- 
ta/arvoista  
n sukupuolirooleista 
neri ihmisten kanssa 
noudatettavasta sosiaali-
sesta etäisyydestä  
● iän vaikutuksesta sek-
suaalisuuteen ja ikäryh-
mälle sopivasta käyttäy-
tymisestä 
● alastomuutta koskevista 
normeista  

nerottamaan yksityisen ja 
julkisen käyttäytymisen 
toisistaan  
nnoudattamaan sosiaali-
sia sääntöjä ja kulttuu-
rinormeja  
nkäyttäytymään tilanteen 
mukaan sopivalla tavalla  
● tietämään, mihin saa 
koskettaa 

nkunnioittamaan omaa ke- 
hoaan ja muiden kehoja  
nhyväksymään yksityisyyt-
tä ja intimiteettiä koskevat 
sosiaaliset säännöt  
nkunnioittamaan sitä, että 
muut sanovat ”kyllä” tai 
”ei” 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4–6v  Lapselle kerrottavat TIE-
DOT 

Lapselle opetettavat 
TAIDOT 

ASENTEET, joissa 
lasta autetaan 
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Osa-alue: 
Ihmiskeho ja 
ihmisen kehitys  

☐ kaikista ruumiinosista ja 
niiden tehtävistä  
☐  kehojen ja sukupuolten 
eroista  
☐  hygieniasta  
● eri ikäisten ihmisten keho-
jen ja kehityksen eroista  

☐ nimeämään ruumiin 
osat  
☐ harjoittamaan hygieniaa 
(pesemään kehon joka 
puolelta) 
☐ tunnistamaan kehojen 
erot  
☐ ilmaisemaan tarpeita ja 
toiveita  
● tunnistamaan oma yksi-
tyisyyden tarpeensa ja 
muiden yksityisyyden 
tarve  

nkehittämään myön-
teinen sukupuoli-
identiteetti  
☐ kehittämään myön-
teinen kehonkuva 
☐ kunnioittamaan 
erilaisuutta  
☐ kunnioittamaan 
sukupuolten yhden-
vertaisuutta  

Osa-alue: 
Hedelmällisyys 
ja lisääntyminen 

nlisääntymiseen liittyvistä 
myyteistä (esimerkiksi joissa-
kin maissa lapsille sanotaan 
haikaroiden tuovan vauvoja)  
☐  elämästä: raskaudesta, 
syntymästä ja vauvoista; elä-
män päättymisestä  
☐  ihmisen lisääntymiseen 
liittyvistä perusasioista  

☐ puhumaan näistä asiois-
ta niiden oikeilla nimillä  

● kunnioittamaan 
erilaisuutta: joillakuilla 
on lapsia ja toisilla ei  

Osa-alue: 
Seksuaalisuus  

☐ omaa kehoa koskettaessa 
syntyvästä nautinnosta ja 
mielihyvästä, varhaislapsuu-
den masturbaatiosta  
☐ oman kehon ja omien su-
kuelinten tutkimisesta  
● seksuaalisuuden merkityk-
sestä ja sen ilmaisemisesta (esi- 
merkiksi rakkauden tunteiden 
ilmaisemisesta)  
● asianmukaisesta seksuaali-
sesta kielenkäytöstä  
● seksuaalisista tunteista (lä-
heisyydestä, nautinnosta, 
kiihottumisesta) osana ihmi-
sen eri tunteita (näiden pitäisi 
olla myönteisiä tunteita, eikä 
niihin saa liittyä pakottamista 
tai satuttamista)  

npuhumaan seksuaaliasi-
oista (viestintätaidot)  
nlujittamaan sukupuoli-
identiteettiä 
● käyttämään seksuaalista 
kieltä tavalla, joka ei ole 
loukkaava 

☐ kehittämään myön-
teinen kehonkuva  
☐ kunnioittamaan 
muita  

Osa-alue: 
Tunteet  

nkateudesta, vihasta, aggres- 
siosta, pettymyksestä  
nystävyydestä ja rakkaudesta 
saman sukupuolen edustajia 
kohtaan  
● ystävyyden ja rakkauden 
välisestä erosta 
● salaisista rakkauksista, ensi- 
rakkaudesta (ihastumisista ja 
yksipuolisesta rakkaudesta)  

nkäsittelemään pettymyk-
siä  
☐ ilmaisemaan omia tun-
teitaan, toiveitaan ja tar-
peitaan sekä kertomaan 
niistä  
● käsittelemään omaa 
yksityisyyden tarvettaan ja 
muiden yksityisyyden 
tarvetta  
○ nimeämään omat tun-

nhyväksymään, että 
rakkauden tunteet 
ovat luonnollisia (osa-
na kaikkia tunteita)  
☐ ajattelemaan, että 
hänen oma tunneko-
kemuksensa ja tunteen 
ilmaiseminen on oi-
kein ja tärkeää ( 
omientunteiden arvos-
taminen)  
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teensa asianmukaisesti  

4–6v  
Lapselle kerrottavat TIE-
DOT 

Lapselle opetettavat 
TAIDOT 

ASENTEET, joissa 
lasta autetaan 

Osa-alue: 
Ihmissuhteet ja 
elämäntyylit 

n ystävyydestä 
nsaman sukupuolen edusta-  
jien suhteista  
☐ erilaisista ihmissuhteista 
(perhesuhteista)  
● perheen eri käsitteistä 

ntoimimaan toisten lasten 
perheenjäsenten ja ystä-
vien kanssa sopivalla ta-
valla  
nelämään jäsenenä per-
heessä, jossa perhesuhteet 
perustuvat vastavuoroi-
seen kunnioitukseen  
nluomaan ja  ylläpitä-
mään ihmissuhteita 

nhyväksymään erilai-
suutta  
☐ kunnioittamaan 
erilaisia  
elämäntyylejä 

Osa-alue: 
Seksuaalisuus, 
terveys ja hyvin-
vointi  

☐ hyvistä ja huonoista ruu-
miillisista kokemuksista/mikä 
tuntuu hyvältä? (oman kehon 
kuuntelemisesta) 
☐ siitä, että jos koke-
mus/tunne ei ole hyvä siihen 
ei tarvitse aina suostua  

☐ luottamaan vaistoihinsa 
ja noudattamaan kolmi-
vaiheis- ta menetelmää 
(sano ei lähde pois, puhu 
jollekulle, johon luotat)  
☐ hankkimaan hyvinvoin-
nin tunteita  

najattelemaan, että 
hänellä on mahdolli-
suus valita  
ntiedostamaan riskit 
☐  arvostamaan omaa 
kehoaan  
☐ tiedostamaan, että 
on sallittua pyytää 
apua 
 

Osa-alue: 
Seksuaalisuus ja 
oikeudet  

nhyväksikäytöstä; jotkut 
ihmiset eivät ole hyviä – he 
esittävät kilttejä, mutta voivat 
olla väkivaltaisia  
☐ oikeuksistaan (myös oikeu- 
desta saada tietoa ja oikeu- 
desta saada suojelua)  
☐ siitä että aikuisilla on vel-
vollisuus huolehtia lasten 
turvallisuudesta  

nesittämään kysymyksiä 
nkääntymään ongelmati-
lanteissa jonkun luotetta-
van henkilön puoleen  
☐ ilmaisemaan tarpeita ja 
toiveita  

☐ omaksumaan asenne 
”Minun kehoni kuuluu 
minulle”  
☐ tiedostamaan oikeu-
tensa  
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Osa-alue: 
Seksuaalisuutta 
määrittävät sosi-
aaliset ja kult-
tuuriset tekijät 
(arvot/normit)  

nsukupuoli-, kulttuuri- ja 
ikäeroista  
nsiitä, että arvot ja normit 
riippuvat maasta ja kulttuu- 
rista  
nsiitä, että kaikki normit ovat 
sallittuja, mutta kaikki niiden 
tunteiden seurauksena tehdyt 
teot eivät ole  
☐ sosiaalisista säännöistä ja 
kulttuurisista normeis-
ta/arvoista 

ntunnistamaan ja käsitte-
lemään arvoihin liittyviä 
eroja  
☐ noudattamaan sosiaali-
sia sääntöjä ja kulttuu-
rinormeja  
● puhumaan eroista  

nkäyttäytymään sosi-
aalisesti vastuullisella 
tavalla  
nsuhtautumaan avoi-
mesti, ei tuomitsevasti  
nhyväksymään yh-
denvertaiset oikeudet  
nkunnioittamaan 
seksuaalisuuteen liit-
tyviä eri normeja  
☐ kunnioittamaan 
omaa kehoaan ja mui-
den kehoja  

 

Taulukko 1. Seksuaalikasvatustaulukko WHO:n mukaan. (Standards for Sexuality Edu-

cation in Europe. 2010: 33-42.) 


