
 

 

 

 

 

 

  

 

 

Puhutaanko etupyllystä ja nip-

pelistä? 
Tampereen ammattikorkeakoulun varhaiskasvatukseen 

pätevöityvien sosionomiopiskelijoiden kokema osaami-

nen pienten lasten seksuaalikasvatuksessa 

Johanna Ruohomäki 

Krista Ruohonen 

 
 
 
OPINNÄYTETYÖ 
Toukokuu 2019 
 
Sosionomikoulutus 
 



 

 

TIIVISTELMÄ 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Sosionomikoulutus 
 
 
RUOHOMÄKI, JOHANNA & RUOHONEN, KRISTA: 
Puhutaanko etupyllystä ja nippelistä? 
Tampereen ammattikorkeakoulun varhaiskasvatukseen pätevöityvien sosiono-
miopiskelijoiden kokema osaaminen pienten lasten seksuaalikasvatuksessa 
 
Opinnäytetyö 97 sivua, joista liitteitä 18 sivua 
Toukokuu 2019 

Opinnäytetyössä tutkittiin Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) varhaiskas-
vatukseen pätevöityvien sosionomiopiskelijoiden kokemusta omasta osaami-
sestaan liittyen pienten lasten seksuaalikasvatukseen. Tavoitteena oli paitsi kar-
toittaa opiskelijoiden osaamista myös selvittää, miten seksuaalikasvatukseen 
liittyvää opetusta voitaisiin kehittää Tampereen ammattikorkeakoulun sosiono-
mikoulutuksessa. Opinnäytetyö tehtiin yhteistyössä TAMKin sosionomikoulutuk-
sen kanssa.   
 
Tutkimusaineisto kerättiin lasten seksuaalikasvatusta käsittelevän seminaarin 
yhteydessä. Tutkimuksessa käytettiin monimetodista lähestymistapaa. Tutki-
musaineisto koottiin puolistrukturoidun kyselylomakkeen ja toiminnallisen työpa-
jan kautta. Aineiston analysoinnissa käytettiin kvantitatiivista ja kvalitatiivista me-
todia. 
 
Asenne aihetta kohtaan koettiin pääsääntöisesti positiiviseksi ja osaaminen kii-
tettäväksi. Osaaminen koettiin parhaaksi ihmisen sosiaaliseen toimintakykyyn 
liittyvissä teemoissa. Haastavimmaksi osaamisen osa-alueista puolestaan koet-
tiin fyysiseen toimintakykyyn liittyvät teemat. Tutkimuksessa nousi esiin tarve 
koulutuksen kehittämiselle. Opetusta tulisi olla lisää, sen tulisi olla konkreetti-
sempaa ja sisältää arkisia esimerkkejä sekä toimintamalleja.  

  

 

Asiasanat: varhaislapsuuden seksuaalisuus, seksuaalikasvatus, varhaiskasva-
tus, sosiaalialan koulutus 



 

 

ABSTRACT 

Tampereen ammattikorkeakoulu 
Tampere University of Applied Sciences 
Degree Programme in Social Services 
 
 
RUOHOMÄKI, JOHANNA & RUOHONEN, KRISTA: 
Shall we talk about pee pee and hoo hoo? 
The level of know-how in sexual education that the bachelor students of social 
services majoring in early childhood education are possessing in Tampere Uni-
versity of Applied Sciences 
 
 
Bachelor's thesis 97 pages, appendices 18 pages 
May 2019 

The level of know-how that the bachelor students of social services majoring in 
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1 JOHDANTO 

 

 

Kiinnostuimme seksuaalikasvatuksesta varhaiskasvatuksen osana kuultuamme 

suomalaisen Kalevauva-yhtyeen esittämän kappaleen “Vakavasti etupyllystä” 

kesällä 2017. Kappaleen innoittaman keskustelun pohjalta nousi esiin huoli 

siitä, onko meillä riittävästi ammatillista osaamista lasten seksuaalisuuden koh-

taamiseen.  

 

Paitsi erilaisilla chat-sivustoilla, etupylly-keskusteluun alettiin kiinnittää huomiota 

myös erilaisissa medioissa. Muun muassa lehdet Aamulehdestä Ilta-Lehteen 

julkaisivat artikkeleja, joissa pohdittiin erilaisia nimityksiä lasten sukuelimille. Ar-

tikkelien pääpaino tosin oli tavoissa, joilla aikuisten tulisi puhua sukuelimistä ja 

seksuaalisuudesta lapsille.  

 

Valveutuneena edelläkävijänä Väestöliitto oli herännyt keskusteluun seksuaali-

kasvatuksen roolista varhaiskasvatuksessa merkittävästi aiemmin. Tämä oli ai-

kaa, jolloin vielä laadittiin uutta varhaiskasvatussuunnitelmaa. Seksuaalikasva-

tusta toivottiin osaksi sitä. Vaikkei seksuaalikasvatusta siinä erikseen mainita-

kaan, kannustaa suunnitelma kuitenkin lapsen kokonaisvaltaiseen kasvun, kehi-

tyksen ja oppimisen tukemiseen.  Näin ollen varhaiskasvattajan tulisi osata to-

teuttaa sekä kokonaisvaltaista että ikätasoista seksuaalikasvatusta.  

 

Valtakunnallisissa aihetta käsittelevissä tutkimuksissa sekä jo toteutetuissa 

opinnäytetöissä on kuitenkin noussut esille varhaiskasvatuksessa työskentele-

vien ammattihenkilöiden kokemus siitä, ettei koulutuksen aikana ole saatu tar-

peeksi tietoa pienten lasten seksuaalikasvatuksesta. Vaikka seksuaalisuus on-

kin tärkeä osa opetussuunnitelmaa ja sosionomikoulutusta, myös me koimme 

oman osaamisemme heikoksi. Näin ollen halusimmekin selvittää, jakavatko 

kanssaopiskelijamme tämän kokemuksemme. 

 

Edeltävän pohjalta lähestyimme Tampereen ammattikorkeakoulun (TAMK) so-

sionomikoulutusohjelmaa.  He olivat halukkaita kehittämisyhteistyöhön. Yhteis-

työkumppanimme avustuksella järjestimme varhaiskasvatusikäisten lasten sek-
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suaalikasvatusta käsittelevän seminaarin. Ajatuksena oli aiheeseen liittyvän tie-

don levittäminen sekä ajatusten herättäminen. Opinnäytetyöhömme liittyvän tut-

kimuksen kautta halusimme selvittää, miten kanssaopiskelijamme kokevat 

osaamisen tasonsa. Tämän lisäksi halusimme selvittää keinoja, joilla aiheen 

huomioimista voitaisiin kehittää osana Tampereen ammattikorkeakoulun sosio-

nomikoulutuksen opetussuunnitelmaa. Opinnäytetyöstämme muodostui siis 

myös toiminnallinen. 

 

Aiheen esille nosto oli mielestämme tärkeää juuri siksi, että nykyisyys on yh-

teyksissä tulevaisuuteen - opetus koulussa linkittyy arkeen päiväkodissa. Laa-

jemmin ajateltuna aihe on yhteydessä myös yhteiskunnalliseen muutokseen 

asenteissa; muutos on mahdollinen koulutuksen ja kasvatuksen kautta.   
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2 SEKSUAALISUUS IHMISYYDEN KESKEISENÄ OSANA 

 

 

2.1 Seksuaalisuus 

 

Seksuaalisuudelle on varmasti olemassa yhtä monta määritelmää kuin on ihmi-

siäkin. Se, mitä käsitteen ymmärretään pitävän sisällään, vaihtelee eri maiden 

ja kulttuurien välillä (WHO 2010, 16). Teoreettisista lähtökohdista riippuen sek-

suaalisuutta on kuvattu viettinä, tarpeena, ominaisuutena, tunteena, voimava-

rana, yhdistävänä ja integroivana voimana sekä käyttäytymisen muotona (Rytty-

läinen, Valkama, Ritamo & Blek 2008, 7). Sen ajatellaan olevan yksi ihmisen 

perustarpeista (Ryttyläinen & Valkama 2010, 11). 

 

Seksuaalisuuden käsitteen määrittelynä on laajalti käytetty Maailman terveysjär-

jestö WHO:n laatimaa määritelmää, jonka mukaan seksuaalisuus on ihmisyy-

den keskeinen osa sisältäen sukupuolen, sukupuoli-identiteetin, sukupuoliroolit, 

seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, sukupuolisuhteet ja lisään-

tymisen. WHO:n mukaan seksuaalisuuteen liittyy kokemuksia ja ilmenemismuo-

toja, kuten esimerkiksi ajatukset, halut, uskomukset, fantasiat, asenteet, käyt-

täytyminen ja seksuaalisuuden harjoittaminen. (WHO 2010, 16.) Ryttyläinen ja 

Valkama (2010) määrittelevät seksuaalisuuden kuitenkin vielä laajemmin. He lu-

kevat siihen kuuluviksi myös hellyyden, aistillisuuden, yhteenkuuluvuuden, kon-

taktin, lämmön, läheisyyden, avoimuuden ja turvallisuuden tunteen. (Ryttyläinen 

& Valkama 2010, 11.) Seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki edellä mainitut 

elementit, mutta se ei tarkoita, että ihminen kokisi tai ilmentäisi niitä kaikkia 

(WHO 2010, 16). 

 

Koska seksuaalisuus on sidoksissa ikään ja kehitysvaiheeseen, ilmenee se eri 

tavoin ihmisen elämänkaaren aikana. Olemmekin kaikki seksuaalisia olentoja 

syntymästä kuolemaan. (Cacciatore 2006, 215; Ryttyläinen & Valkama 2010, 

11.) Lisäksi on huomioitava, että seksuaalisuuteen ja sen ilmentämiseen vaikut-

tavat biologiset, psykologiset, sosiaaliset, taloudelliset, poliittiset, eettiset, lailli-

set, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät. Samoin ajatuksemme, 

asenteemme ja suhtautumisemme seksuaalisuuteen vaihtelevat yksilöittäin ja 

yhteisöittäin, kuten myös se, miten sitä ilmennämme. (WHO 2010, 16.) 
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Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisen hyvinvointia, elämänlaatua ja ter-

veyttä. Kyky olla yhteydessä itseen ja toisiin omana itsenään, kyky hyväksyä 

oma kehonsa ja pitää siitä sellaisena kuin se on sekä nauttia seksuaalisuudes-

taan ja kunnioittaa toisia ovat merkkejä eheästä seksuaalisuudesta. (Ryttyläinen 

& Valkama 2010, 11, 14.) 

 

 

2.2 Varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalinen kehitys 

 

Lapsen seksuaalisuus kehittyy eri vaiheissa ja on yhteydessä hänen yleiseen 

kehitykseensä sekä lapsuuden kehitystehtäviin (WHO 2010, 22). Lapsuuden 

seksuaalisuus esiintyy lähinnä oman kehoitsetunnon ja kehonkuvan haltuunot-

tona, rakkauden vastaanottamisena ja osoittamisena sekä omien rajojen ja oi-

keuksien sisäistämisenä (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 114). 

 

On huomioitavaa, että jokainen lapsi kehittyy ja kypsyy yksilöllisesti. Toisilla 

seksuaalisuuden kehitysaikataulu on hitaampi kuin toisilla. Näin ollen lapsen 

seksuaalisuus ei ole sidottu ikävuosiin. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 

32.) Seuraavissa alaluvuissa käymme läpi 0-6-vuotiaiden lasten seksuaalista 

kehitystä.  

 

 

2.2.1 0-4 –vuotiaiden kehitys 

 

Ensimmäisten elinvuosien aikana rakentuu lapsen luottamus maailmaan. Var-

haisessa vuorovaikutuksessa lapselle syntyy kokemus siitä, että hän on arvo-

kas ja hyväksytty. Ihailun ja rakkauden kohteena oleminen tukee lapsen identi-

teetin kehitystä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 33,49.) Lapselle osoi-

tettu huomio, hyväily ja silittely luovat perustan lapsen terveelliselle sosiaaliselle 

ja emotionaaliselle kehitykselle (WHO 2010, 25). Varhaisten kokemusten poh-

jalta lapsi myös oppii mieltämään nautinnon ja läheisyyden hyväksi tai pahaksi 

(Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 33). 
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0-1 –vuotiaille vauvoille aistit ovat hyvin tärkeitä, niiden kautta tutkitaan maail-

maa. He koskettavat, kuuntelevat, katselevat, maistelevat ja haistelevat. Vauvat 

esimerkiksi imevät leluja, tarkkailevat kasvoja ja kuuntelevat musiikkia. Vauvat 

ovat vuorovaikutuksessa oman kehonsa kanssa ja koskettelevat sitä. Vauvat 

saattavat myös kosketella omia sukuelimiään, mutta se ei ole tarkoituksellista. 

Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että 1-3 –vuotiaina lapset elävät tutkimisen ja 

löytämisen vaihetta. (WHO 2010, 25.) Kaikki kehon osat löytyvät yksitellen ja 

oma keho onkin lapselle samalla leikin ja ilon kohde sekä ylpeyden aihe (Korte-

niemi-Poikela & Cacciatore 2015, 33).  

 

2-3 –vuotiaina lapset tulevat enemmän tietoisiksi itsestään ja omista kehois-

taan. Lapset ymmärtävät näyttävänsä erilaisille, kuin toiset lapset ja aikuiset. 

Lapset alkavat siis ymmärtää olevansa omia yksilöitään ja heidän sukupuoli-

identiteettinsä alkaa myös kehittyä. Lapset ymmärtävät, että he ovat joko tyttöjä 

tai poikia. Näin lasten kiinnostus omiin ja toisten kehoihin kasvaa. Tähän liittyy 

usein oman kehon - myös sukuelimien - tutkiminen ja esittely muille lapsille ja 

aikuisille. (WHO 2010, 25.) Oman kehon koskettelu tuo lapselle lohtua ja rau-

hoittaa, se on keino hallita tunteita (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 52). 

2-3-vuotiaille lapsille fyysinen kontakti on edelleen tärkeää ja he nauttivat pie-

nempien lasten tavoin sylissä olosta ja hyväilystä (WHO 2010, 25). 

 

 

2.2.2  4-6- -vuotiaiden kehitys 

 

4-6–vuotiaiden lasten kasvussa korostuvat säännöt, leikki ja ystävyys. Varhais-

kasvatukseen siirtyessään lapset kohtaavat uusia lapsia ja aikuisia. Näin he 

myös luovat uusia sosiaalisia suhteita. (WHO 2010, 25.)  

 

Lapset työstävät seksuaalisuutta piirustuksien ja leikkien kautta. Toisten lasten 

kehot herättävät mielenkiintoa ja niihin tutustutaan lääkäri- ja tutkimusleikkien 

kautta. Lapsi voi myös leikitellä sukupuolirooleilla pukeutumalla vastakkaiseksi 

sukupuoleksi tai roolileikkien kautta.  (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 

34, 60.) 
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Uusien tuttavuuksien myötä ystävyyden, ihastumisen ja perhesuhteiden erot al-

kavat kiinnostaa. Ihastuksen, hellyyden ja ystävyyden tunteet saattavat olla voi-

makkaita ja lapset osoittavat tykkäämistään hyvinkin avoimesti. Tunteet anta-

vatkin lapselle uudenlaista mielekkyyttä ja jännitystä. (Korteniemi-Poikela & 

Cacciatore 2015, 34, 55.) Tässä iässä ystävyys ja jostakin pitäminen yhdiste-

tään usein rakastamiseen (WHO 2010, 25).  

 

Lapsen kiinnostuksen kohteet heräävät ympäristön tapahtumien kautta. Hän ha-

vaitsee ympärillään olevat parisuhteet ja alkaa jossain vaiheessa toivoa pari-

suhdetta. Rakkauden tunteet kohdistuvat usein lapsen omaan isään tai äitiin. 

Rakkauden kohteena voi myös olla joku toinen aikuinen, jonka lapsi kokee luo-

tettavaksi. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 34, 60.) On hyvä huomioida, 

ettei näillä vahaisilla rakkauden tunteilla ole yhteyttä seksuaalisiin tunteisiin ja 

haluihin (WHO 2010, 25). 

 

Lapset oppivat, että rumia sanoja toistaessaan he saavat aikaan reaktion aikui-

sessa. Lapset ovat myös hyvin kiinnostuneita lisääntymisestä, jonka seurauk-

sena he esittävät kysymyksiä liittyen esimerkiksi lasten syntymiseen. Luokittelu-

taitojen kehittyessä myös sukupuoli-identiteetit vahvistuvat. (WHO 2010, 25.) 

 

Jotta lapset toimisivat osana yhteisöä, tulee heidän oppia enenevissä määrin 

sosiaalisia normeja eli sitä, miten heidän tulisi käyttäytyä. Lapset oppivat, ettei 

julkinen alastomuus tai itsen tai muiden koskettelu ole sallittua. Tapahtuukin 

muutos, jonka kautta lapset alkavat piilotella omaa seksuaalisuuttaan ja ujos-

tella omaa kehoaan. He alkavat myös asettaa rajoja. (WHO 2010, 25.) 
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3 SEKSUAALIKASVATUS OSANA VARHAISKASVATUSTA 

 

 

3.1 Seksuaalikasvatus 

 

Seksuaalikasvatus alkaa jo heti syntymästä, sillä ollessaan vuorovaikutuksessa 

lapsensa kanssa, vanhemmat välittävät tälle ihmiskehoon ja läheisyyteen liitty-

viä viestejä. (WHO 2010, 11). Näin seksuaalikasvatuksella tarkoitetaankin paitsi 

tiedollisten, myös tunteisiin ja vuorovaikutukseen liittyvien sekä fyysisten että 

sosiaalisten näkökulmien oppimista. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus kat-

taakin paitsi kehollisuuden, myös minäkuvan ja itsetuntemuksen, tunteet, käyt-

täytymisen, ihmissuhteet ja turvataidot sekä itsestä huolehtimisen. (Ryttyläinen 

& Valkama 2010, 23; Bildjuschkin 2015, 13; Väestöliitto 2019.) 

 

Tässä opinnäytetyössä puhuttu kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus perustuu 

WHO:n luomaan Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 2010 -aineis-

toon, jossa annetaan ikätasoiset suuntaviivat 0–6-vuotiaiden kasvatukseen. Ai-

neistossa käsitellään tietoja, taitoja ja asenteita lapsen seksuaalisuuteen liitty-

västä kahdeksasta eri aihealueesta, jotka ovat ihmiskeho ja ihmisen kehitys, he-

delmällisyys ja lisääntyminen, seksuaalisuus, tunteet, ihmissuhteet ja elämän-

tyylit, seksuaalisuus, terveys ja hyvinvointi, seksuaalisuus ja oikeudet sekä sek-

suaalisuutta määrittävät sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät.  

 

Syy edellä mainitun aineiston luomiselle olivat viime vuosikymmenien aikana ta-

pahtuneet muutokset kuten globalisaatio, eri uskonnoista ja kulttuureista tule-

vien väestöryhmien maahanmuutto ja uuden median leviäminen. Muita syitä oli-

vat lisääntynyt huoli lasten ja nuorten seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä sek-

suaalisuuteen liittyvien asenteiden ja nuorten seksuaalisen käyttäytymisen 

muuttuminen. (WHO 2010, 7.) Seksuaalikasvatuksen standardien kaltainen ai-

neisto on tärkeä siksi, että seksuaalikasvatuksella on merkittävä rooli seksuaali-

terveyden edistämisessä (Ryttyläinen & Valkama 2010, 23).  

 

Henkilökohtaisella tasolla varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksen 

tarkoituksena on tukea ja suojella lasten seksuaalista kehitystä ja suojata lapsia 

mahdollisilta riskeiltä sekä nyt että tulevaisuudessa. Tarkoituksena on, että lapsi 

http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/kokonaisvaltainen-seksuaalikasva/standardit/
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voisi vahvistaa elämänhallintaansa eli sitä, miten lapsi esimerkiksi pärjää ihmis-

suhteissaan sekä oman kehonsa ja omien tunteidensa kanssa. (WHO 2010, 3, 

19.) Lapsen tulee oppia arvostamaan itseään ja omaa kehoaan (Ryttyläinen & 

Valkama 2010, 23).  

 

Yhteiskunnallisessa mielessä seksuaalikasvatuksella puolestaan pyritään edis-

tämään sellaista sosiaalista ilmapiiriä, jossa seksuaalisuuteen, erilaisiin elämän-

tyyleihin, asenteisiin ja arvoihin suhtaudutaan suvaitsevaisesti ja kunnioittaen. 

Tavoitteena on oikeudenmukaisempien yhteiskuntien rakentaminen (WHO 

2010, 3, 28, 33). 

 

 

3.2 Kasvattajan rooli seksuaalikasvatuksessa 

 

Lapsen psykoseksuaalinen kehitys tapahtuu suhteessa toisiin ihmisiin (Ingman-

Friberg & Cacciatore 2016, 114). Jokaisen, joka työskentelee lasten ja nuorten 

kanssa, tulisi tiedostaa, että on työnsä puolesta väistämättä seksuaalikasvat-

taja: hän välittää oman mallinsa naiseudesta tai mieheydestä, omat asenteet ja 

suhtautumisensa erilaisuuteen sekä omat tapansa osoittaa lämpöä ja kylmyyttä 

(Cacciatore 2006, 205). Huomioitavaa on, että vaikka kasvattaja kieltäytyisikin 

osallistumasta seksuaalikasvatukseen, toteuttaa hän myös näin seksuaalikas-

vatusta. Tällöin kasvattaja omalla toiminnallaan viestittää, että esimerkiksi lap-

sen seksuaalisuuteen liittyvä kysymys tai teko on sopimaton. (Ingman-Friberg & 

Cacciatore 2016, 69.) 

 

Edellä kuvatun kaltaisesta tilanteesta saattaa seurata se, että lapsi voi jäädä 

epätietoiseksi ja pohtia, oliko esitetty tai tehty seksuaalisuuteen liittyvä kysymys 

tai teko paha tai ruma. Näin lapselle voi syntyä karu kuva seksuaalisuudesta. 

Asiaan on tärkeä kiinnittää huomiota, sillä tällaiset jo varhain omaksutut karutkin 

asenteet juurtuvat syvälle. Jotta kuvatun kaltaisilta tilanteilta voitaisiin välttyä, tu-

lisi ajatella, että on aikuisten vastuulla tukea lapsen psykososiaalista kehitystä 

esimerkiksi vastaamalla kysymyksiin asiallisella ja sallivalla tavalla. Näin ajatel-

tuna lapsen seksuaalioikeuksista oikeastaan muodostuukin aikuisten velvolli-

suuksia. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 69, 111, 115.) 
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Kasvattajan vastuu lapsen seksuaalikasvatuksen tukemisesta ja suojaamisesta 

merkittävä siksi, että lapsella on oikeus kehittyä turvassa omassa tahdissa ja il-

man häiriöitä omanlaiseensa seksuaalisuuteen (Ingman-Friberg & Cacciatore 

2016, 111). Vaikka seksuaalikasvatus alkaakin jo heti syntymästä, tulee sen 

aina olla ikään nähden sopivaa sekä kehitystason ja käsityskyvyn huomioon ot-

tavaa. (WHO 2010, 28.) Ikätasoisuus ja oikea-aikaisuus ovatkin tärkeitä asioita, 

sillä lapsella tulee olla oikeus omaan lapsuuteensa. Lapsen täytyy näin saada 

olla lapsi, eikä häntä saa rasittaa aikuisten vastuilla, joita hän ei pysty vielä ym-

märtämään. Näin lasta voidaan suojata turhan ahdistavilta tai pelottavilta asi-

oilta. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 85.) 

 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on merkittävä rooli seksuaalikasvatuksen to-

teuttajina jo siitä syystä, etteivät kaikki lapset saa kotona osakseen arvostusta 

ja ihailua samassa määrin. Kun lapsi kokee maailman turvattomaksi, on van-

hempien rinnalle löydyttävä muita turvallisia aikuisia. Lapsi tarvitsee kokemuk-

sen omasta merkityksellisyydestään ja tukea myönteistä minäkuvan rakentami-

seen. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 129.) 

 

Seksuaalikasvatus ei kuitenkaan ole minkään tietyn kaavan mukaan toteutetta-

vaa, sillä ensinnäkin sitä mukautetaan kulttuurin, sosiaalisten tekijöiden ja suku-

puolen mukaan (WHO 2010, 28). Lisäksi seksuaalikasvatus on aina yksilöllistä, 

sillä jokaisella lapsella on oma kehitysaikataulunsa, temperamenttinsa, koke-

muksensa ja ympäristönsä. Näin jokainen lapsi tarvitseekin juuri itselleen ajan-

kohtaisen ja sopivan tuen. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015,10.)  

 

Seksuaalikasvatusta annettaessa tulee huomio kiinnittää tiedon puolueettomuu-

teen, tieteelliseen paikkansapitävyyteen sekä sen kokonaisvaltaisuuteen. Jotta 

seksuaalikasvatus olisi kokonaisvaltais, tulee sen käsittää kaikki WHO:n stan-

dardien kahdeksan osa-aluetta. Mikäli jokin näistä osa-alueista jää opettamatta, 

ei voida ajatella, että kasvatus on kokonaisvaltaista. (Cacciatore 2019.) On 

myös huomioitava, ettei seksuaalikasvatus saa olla pelottelevaa tai tuomitse-

vaa. Päinvastoin, sen tulee olla voimaannuttavaa, sillä seksuaalisuus tulisi 

voida kokea voimavarana. (Väestöliitto 2019.) 
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3.3 Seksuaalisen kehityksen tukeminen varhaiskasvatuksessa 

 

Olemme esitelleet WHO:n seksuaalikasvatuksen standardit (2010) jo aiemmin 

tässä opinnäytetyössä. Seuraavassa olemme näiden standardien lisäksi käyttä-

neet materiaalina ammattilaisille suunnatta Väestöliiton ja Opetushalliuksen laa-

timaa Seksuaalisuuden portaat –aineistoa.  

 

Seksuaalisuuden portaat on tunnekasvatusmalli, joka mallintaa yksilön kehitys-

vaiheet. Se käsittää 11 porrasta, jotka kattavat kehitysvaiheet syntymästä aikui-

suuteen. Näistä kolme ensimmäistä porrasta ovat oleellisia opinnäytetyömme 

kannalta.  

 

Edellä mainittujen aineistojen pohjalta olemme seuraavassa tuoneet esiin lasten 

seksuaalisen kehityksen tukemisen kannalta olennaisia seikkoja. Nämä kuvaa-

vat niitä tietoja, taitoja ja asenteita, joita varhaiskasvatuksen ammattilaisten tu-

lisi työssään osata välittää.  

 

 

3.3.1 Ihmiskeho ja lisääntyminen  

 

Ihmiskehosta ja ihmisen kehityksestä puhuttaessa lapselle tulisi antaa tietoa 

kaikista ruumiinosista ja niiden tehtävistä. Lasta tulisi opettaa nimeämään ja 

tunnistamaan kehon eri osat. (WHO 2010, 38.) Lapselle tulisi puhua kehon sek-

suaalisista osista samalla tavalla ja samanaikaisesti kuin muistakin kehon 

osista.  Ihmiskehosta puhuttaessa, tulisi aina huomioida, että silloin antaa tietoa 

lapselle hänestä itsestään. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 29.) Kaikki 

lapsen kehoon liittyvät puheet, se mitä ja miten puhutaan, vaikuttavat lapsen ke-

hoitsetuntoon ja kehonkuvaan (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 72). 

 

Kasvattajan tehtävänä on tukea lasta myönteisen kehonkuvan ja minäkuvan 

luomisessa, itsetunnon vahvistamisessa ja oman kehon arvostamisessa. Sa-

moin lapsen tulisi oppia kehojen ja sukupuolten eroista, ja oppia kunnioittamaan 

näitä erilaisuuksia. Lasta tulisi tukea myös omien tarpeiden ja toiveiden ilmai-

sussa sekä hygienian harjoittamisessa. (WHO 2010, 38.) Onkin huomioitava, 

että hygienia-asioiden oppiminen tukee oman kehon arvostusta ja haltuunottoa. 
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Kehoon liittyvissä toiminnoissa, kuten vessatilanteissa ja pesuissa lapsi oppii 

myös yksityisyyden sääntöjä ja tunteita. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 

53.) 

 

Lasta tulee auttaa ja tukea myönteisen sukupuoli-identiteetin muodostamisessa 

(WHO 2010, 41). Lasta kohdatessa ja lapsista puhuttaessa sukupuoli on yksi 

keskeisimmistä tavoista määrittää lasta. Kasvattajien tulisi kuitenkin huomioida, 

että lapsen persoona on enemmän kuin hänelle määritetty biologinen sukupuoli. 

(Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 147-148.) Lapselle tulisikin välittää tietoa 

paitsi poikana tai tyttönä olemisesta myös sukupuolen moninaisuudesta. Kaikille 

lapsille sukupuoliasiat eivät ole kaksijakoisia, vaan he voivat haluta olla molem-

pia, ei kumpaakaan tai päinvastaista sukupuolta. (Korteniemi-Poikela & Cac-

ciatore 2015, 34, 59.) 

 

Hedelmällisyyteen ja lisääntymiseen liittyen lapselle tulisi antaa tietoa ihmisen 

lisääntymisen perusasioista, kuten raskaudesta, syntymästä ja vauvoista näiden 

asioiden oikeilla nimillä (WHO 2010, 38). 2-4-vuotiaille on tyypillistä suuri uteliai-

suus ja kyselyvaihe. Tällöin lapsilla on tarve saada konkreettista ja yksinker-

taista tietoa liittyen lisääntymiseen, sukupuoliin ja niiden eroihin. (Korteniemi-

Poikela & Cacciatore 2015, 34.) 

 

Lapselle olisi myös hyvä kertoa lisääntymiseen liittyvistä erilaisista myyteistä. 

Tunnetuin tällaisista myyteistä lienen se, että lapselle kerrotaan haikaran tuovan 

vauvoja. (WHO 2010, 41.) Lisääntymisen perusasioista tulisi antaa lapselle tie-

toa jo ennen peruskoulun alkua. Viimeistään koulussa lapsi kuulee näistä asi-

oista muutamaa vuotta vanhemmilta lapsilta, joilla on tapana kasvattaa pienem-

piään hämmentämällä ja kovistelemalla. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 

2015, 29.) 

 

 

3.3.2 Seksuaalisuus 

 

Seksuaalisuuteen liittyen lasta tulisi osata tukea siten, että hänelle syntyisi mie-

likuva siitä, että nauttiminen fyysisestä läheisyydestä on normaali osa jokaisen 
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elämää. Tähän liittyviä tilanteita voivat olla esimerkiksi sellaiset, joissa lapsi tyy-

dyttää itseään tai tutkii omaa kehoaan tai sukuelimiään. (WHO 2010, 38.) Lap-

sen kanssa voi keskustella sopivuussäännöistä, eli missä ja milloin ei ole sopi-

vaa kosketella omia sukuelimiä (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 52).  

 

Lapsi oppii sopivuussääntöjä aikuisten puheen, äänensävyjen ja ilmeiden 

kautta. Näin ollen ei ole yhdentekevää, miten lapselle opetetaan yksityisyyttä, 

rajojen kunnioittamista, sosiaalisia sääntöjä ja hyviä tapoja. Lapsen käytöksen 

paheksuminen ja lapsen leimaaminen tuhmaksi ovat vääriä keinoja. Pahek-

sunta aiheuttaa lapsessa häpeää ja vaikuttaa negatiivisesti lapsen kehonku-

vaan ja seksuaalisuuteen. Näitä asioita tuleekin opettaa lapselle arvostavasti, 

loukkaamatta ja lapsen ymmärtämällä tavalla.  (Korteniemi-Poikela & Cac-

ciatore 2015, 52-53.) 

 

Lasta tulisi tukea puhumaan omista kehollisista tuntemuksistaan sekä ilmaise-

maan omia tarpeitaan, toiveitaan ja rajojaan.  Tulisi myös opettaa, että hellyys 

ja fyysinen läheisyys ovat rakkauden ja kiintymyksen osoituksia. (WHO 2010, 

38.) Osa lapsista voi olla hyvinkin estottomia tykkäystunteidensa osoittami-

sessa, toiset taas selkeästi pidättyväisempiä. Hellyyden osoittaminen on sidok-

sissa niin perheiden kuin kulttuurien välisiin eroihin, mutta myös yksilöllisiin teki-

jöihin. Näin ollen lapsen kanssa on hyvä käydä läpi fyysiseen etäisyyteen liitty-

viä rajoja. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 124.) 

 

Samoin lasta tulisi tukea oman sukupuoli-identiteettinsä tiedostamisessa ja sen 

lujittamisessa (WHO 2010, 38, 41). Sukupuoli-identiteetillä tarkoitetaan yksilön 

henkilökohtaista kokemusta omasta sukupuolestaan. Sukupuolen määrittelyssä 

onkin otettava huomioon, miten se ilmenee sosiaalisesti, kulttuurisesti ja raken-

teellisesti. Tällöin tarkastellaan pelkän kehon sijasta myös käytäntöä, eli mitä 

sukupuoli on todellisuudessa, tässä ajassa ja paikassa. Varhaiskasvatuksessa 

tulisikin huomioida sukupuolisensitiivinen kasvatus, joka sallii lapselle erilaisia 

tapoja oman sukupuolen ilmaisuun. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 148, 

150, 157.)  
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Perinteisesti niin vanhemmat kuin kasvattajatkin ovat ohjanneet lasta toisenlai-

seen käytökseen, jos aikuisten kokemus on, ettei lapsi toimi odotetulla ja hyväk-

sytyllä tavalla. Lasta saatetaan jopa rankaista huonosta tai vääränlaisesta käy-

töksestä. Osa aikuisista pitää vääränlaisena jo sitä, että lapsi ilmentää toisen 

sukupuolen piirteitä. Paheksunnan taustalla on ajattelumalli siitä, että lapsen tu-

lee sopeutua kulttuuriin ja normeihin. Lapsen ajatellaan pärjäävän paremmin, 

kun hän on mahdollisimman tavallinen. Lisäksi rajoittamisen taustalla on kuvi-

telma siitä, että aikuinen voi muokata lapsen persoonaa haluamansa kal-

taiseksi. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 149.) 

 

Ahtaisiin sukupuolirooleihin pakottamisella on kuitenkin ei-toivottavia seurauk-

sia. Ensinnäkin lapsi saattaa alkaa halveksia vastakkaista sukupuolta, koska 

hänelle on välittynyt kuva siitä, että on väärin ja noloa leikkiä toisen sukupuolen 

leikkejä tai toisena sukupuolena olemista. Lapsen itseilmaisun rajaaminen voi 

aiheuttaa lapselle myös kärsimystä ja hän kokee itsensä noloksi ja väärän-

laiseksi. Lapselle kehittyy näin kielteinen identiteetti, joka on usein yksinäisyy-

den, sosiaalisten vaikeuksien, itsemurhien sekä masennus- ja ahdistushäiriöi-

den taustalla. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 150.) 

 

 

3.3.3 Tunteet, ihmissuhteet ja elämäntyylit 

 

Tunteisiin liittyen lapselle tulisi kertoa rakkauden eri tyypeistä sekä myönteisistä 

ja kielteisistä tunteista. Lasta tulisi opettaa osoittamaan empatiaa sekä ilmaise-

maan omia positiivisia tai negatiivisia tunteitaan. Samalla lasta tulisi auttaa ym-

märtämään, että tunteita voi ilmaista monin eri tavoin sekä ajattelemaan, että 

hänen kokemansa tunteet ja niiden ilmaiseminen on oikein. (WHO 2010, 39.) 

On tärkeää, että aikuinen kuulee ja hyväksyy lapsen tunteet, tämä on edellytys 

luottamuksen syntymiselle. Jos lapsen viesti jää aikuiselta kuulematta, välittyy 

lapselle kuva siitä, ettei hänen tunteistaan ja tarpeistaan olla kiinnostuneita. 

(Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 108.) 

 

Lapselle tulee kertoa erilaisista tunteista ja häntä tulee auttaa tunnistamaan ja 

nimeämään niitä. Lapsen tulee oppia hyväksymään ja arvostamaan rakkauden-

tunteita sekä käsittelemään pettymyksiä. (WHO 2010, 41.) Lapsen rakkauden 
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osoituksiin ja tunteisiin voi liittyä myös vahvaa omistamisen halua ja mustasuk-

kaisuutta. Tästä syystä on tärkeä opetella myös järjen käyttöä ja pettymysten 

sietämistä. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 61). Lapsen kanssa opetel-

laankin nyt tunnetaitoja eli tunteiden tunnistamista, ilmaisemista ja niiden 

kanssa pärjäämistä (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 107). 

 

Tykkäystunteet lisäävät hyvinvointia, iloa ja tyytyväisyyttä elämään, joten niiden 

tunteminen on terveellistä. Samalla on huomioitava, että tykkäystunteeseen liit-

tyy menettämisen mahdollisuus ja se on näin ollen haavoittava.  Aikuisten ei tu-

lisi kiusoitella, nolata tai syyllistää lasta ihastuksentunteista. Nämä tunteet tulisi 

ennen kaikkea nähdä arvokkaina ja ne opettavat lapselle elämäntaitoja. (Korte-

niemi-Poikela & Cacciatore 2015, 56.) 

 

Aikuisten tulee ymmärtää, että lapsen ihastumisessa ja tykkäystunteissa on 

kyse hyväntahtoisten ja epäitsekkäiden tunteiden opettelusta (Korteniemi-Poi-

kela & Cacciatore 2015, 55). Lapsi tarvitsee tunteittensa säätelyyn aikuisen 

apua, hän vasta opettelee tunnetaitojen alkeita (Ingman-Friberg & Cacciatore 

2016, 107). Lasten ihastumista toiseen lapseen ei tule leimata aikuismaailman 

käsitteillä tai leimata lasten välisiä suhteita seurusteluksi. Tällainen puhe vain 

hämmentää ja loukkaa lasta. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 56.) 

 

Ihmissuhteisiin ja elämäntyyleihin liittyen lapselle tulisi kertoa erilaisista ihmis- ja 

perhesuhteista sekä opettaa puhumaan omistaan. Samoin myönteistä suhtautu-

mista erilaisuuteen tulisi tukea. Lasta tulisi myös auttaa saavuttamaan tunne lä-

heisyydestä ja luottamuksesta. (WHO 2010, 39.) Lapselle tulee muodostua kä-

sitys siitä, että kaikista ihmisistä voi ja saa tykätä. Suvaitsevaisuuden edistämi-

sen kannalta on tärkeää, että lapsi oppii varhain ymmärtämään, että on ole-

massa monenlaisia perheitä. Perheitä, joissa vanhempia on enemmän tai vä-

hemmän, tai vanhemmat voivat olla myös samaa sukupuolta. (Korteniemi-Poi-

kela & Cacciatore 2015, 56.) 

 

Lapsi oppii toimimaan sopivalla tavalla toisten lasten, perheenjäsenten ja ystä-

vien kanssa. Hän oppii elämään jäsenenä perheessä, jossa suhteet perustuvat 

kunnioitukseen Lapsen sosiaalisia taitoja on tuettava niin, että hän pystyy luo-
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maan ja ylläpitämään ihmissuhteita. (WHO 2010, 42.) Erilaisten ihmissuh-

teidensa kautta lapsi oppii lisää myös tunteista. Lapsen on saatava tuntea niin 

vihaa ja surua kuin iloa ja riemuakin. Tunteiden kokemisen ja sanoittamisen li-

säksi on tärkeää, että lapsi oppii tunteen olevan pelkkä tunne, joka menee ohi 

aikanaan. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 57) 

 

Lapselle tulee kertoa saman sukupuolen edustajien suhteista ja auttaa häntä 

hyväksymään erilaisuutta (WHO 2010, 42). Erilaisista elämäntyyleistä ja rak-

kaussuhteista kertominen on tärkeää, koska lapsuudessa omaksutut käsitykset 

omista mahdollisuuksista rakkausasioissa vaikuttavat itsetuntoon (Ingman-Fri-

berg & Cacciatore 2016, 129). Seksuaalikasvatuksen keskeinen ongelma on 

kuitenkin ollut se, että sen lähtökohtana on hetero-olettamus (Vilkka 2010, 131). 

Näin ollen kasvattajalta vaadittaisiinkin kykyä tuoda kasvatukseen myös uuden-

laisia näkökulmia.  

  

 

3.3.4 Terveys, hyvinvointi ja oikeudet 

 

Seksuaalisuuteen, terveyteen ja hyvinvointiin liittyen lapselle tulisi kerto hyvistä 

ja huonoista ruumiillisista kokemuksista ja auttaa häntä pohtimaan, mikä tuntuu 

hyvälle tai huonolle. Samoin lapselle tulisi kertoa, ettei huonolta tuntuviin asioi-

hin tarvitse suostua. (WHO 2010, 39.) Seksuaalikasvatukseen liittyykin aina tur-

vataitojen opettamista. Näiden kautta lapsi voi oppia suojaamaan omaa keho-

aan. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 95.)  

 

Lääkärileikit kiehtovat erityisesti 4-5-vuotiaita lapsia ja he tarvitsevat ohjeita sii-

hen, millä tavalla toisen kehoa saa koskea. Lapsille tulee välittää tietoa siitä, 

että toisen kehoa tulee kunnioittaa ja siihen saa koskea vain toisen luvalla. (Ing-

man-Friberg & Cacciatore 2016, 101.) Toisin sanoen lapsen tulee oppia kunni-

oittamaan toisten kehoa ja yksityisyyttä. Jokaisella on oikeus sanoa “ei” ja tätä 

on toteltava. Lapsi oppiikin tuntemaan ja osoittamaan empatiaa, kun hänelle se-

litetään jokaisen yksilön oman kokemuksen ja rajojen merkitystä. (Korteniemi-

Poikela & Cacciatore 2015, 57.) 

 



21 

 

Toisaalta lasta tulee tukea ajattelemaan, että hänellä on mahdollisuus valita 

(WHO 2010, 42). Oikeanlaisen kosketuksen tulee aina perustua vapaaehtoisuu-

teen ja tuntua hyvältä. Se ei saa olla salaisuus tai tuntua jälkikäteen pahalta. 

(Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 95.) Lasta tulisi tukea omiin vaistoihinsa 

luottamisessa sekä tiedostamaan, että avun pyytäminen on sallittua (WHO 

2010, 42). 

 

Lapsen tulee tietää, että hänen turvallisuudestansa huolehtiminen on aikuisten 

velvollisuus. Lapselle tulisi kertoa hänen oikeudestansa saada turvaa ja suoje-

lua. Omien oikeuksien tiedostaminen kasvattaa lapsen itseluottamusta, auttaa 

lasta ymmärtämään, että hänen kehonsa on hänen oma ja että hän voi itse 

tehdä omat päätöksensä. (WHO 2010, 39.)  

 

Aikuisten tulee kertoa lapselle seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lapsille on an-

nettava tietoa siitä, että kaikki ihmiset eivät ole hyviä. Näin lapsia opetetaan 

myös tiedostamaan ja tunnistamaan riskejä. Lasta on myös ohjeistettava, että 

ongelmatilanteista tulee kertoa jollekin luotettavalle aikuiselle. (WHO 2010, 42.) 

Lapsen kanssa tulee käydä läpi konkreettiset keinot, miten toimia, jos kokee, 

että hänen yksityisyyttään loukataan. Näin lapsi oppii kolmivaiheisen menetel-

män: sano ei, lähde pois ja kerro asiasta jollekin luotettavalle aikuiselle. (WHO 

2010, 39.) 

 

Lasta tulee auttaa viestintätaitojen kehittämisessä niin, että lapsi osaa ilmaista 

omia toiveita ja tarpeita. On tärkeää, että lapsella on kokemus siitä, että aikui-

sille voi puhua myös seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Jos lapselle on synty-

nyt kokemus siitä, että esimerkiksi sukupuolielimistä ei puhuta ollenkaan tai ai-

kuinen ahdistuu tästä puheenaiheesta, lapsi hämmentyy eikä uskalla ottaa asi-

oita puheeksi. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 107.) 

 

 

3.3.5 Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät 

 

Lapselle tulee antaa tietoa sosiaalisista säännöistä sekä kulttuurisista arvoista 

ja normeista (WHO 2010, 40). Lapselle tulee lasta kunnioittaen opettaa intimi-

teettiä ja yksityisyyttä koskevat sosiaaliset säännöt niin, että lapsi ymmärtää ne 
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(Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 53). Näin lapsi oppii erottamaan yksityi-

sen ja julkisen käyttäytymisen eron sekä noudattamaan kulttuurinormeja. Sosi-

aalisiin sääntöihin liittyy myös se, että lapselle kerrotaan eri ihmisten kanssa 

noudatettavasta sosiaalisesta etäisyydestä. (WHO 2010, 40.) 

 

Tämän lisäksi lapsi tarvitsee tietoa sukupuolirooleista ja niiden merkityksistä eri 

kulttuureissa (WHO 2010, 40). Lapselle tulee kertoa myös eri kulttuurien ja mai-

den välisistä eroista liittyen sukupuolirooleihin ja niiden hyväksyttävyyteen. 

Koska lapset tekevät koko ajan havaintoja ja oppivat lisää sukupuolirooleista, 

lasta onkin autettava tunnistamaan ja käsittelemään näitä arvoihin liittyviä eroja. 

(WHO 2010, 42; Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 29, 34.) On tärkeää, 

että lasta tuetaan avoimeen suhtautumiseen ja hyväksymään yksilöiden yhden-

vertaiset oikeudet (WHO 2010, 42). Lapselle tulee puhua arvostaen kummasta-

kin sukupuolesta; pojat, tytöt ja kaikki muutkin sukupuolet ovat yhtä hyviä ja ar-

vokkaita (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 29, 34).  

 

Päiväkodeissa tehtävä työ tuntuu yhä enenevissä määrin olevan monikulttuu-

rista. Tästä johtuen kasvattajien tuleekin olla tietoisia, että seksuaalisuuteen 

suhtaudutaan hyvin eri tavoin yhteiskunnasta riippuen, esimerkiksi ei uskontoi-

hin sisältyy hyvin erilaisia seksuaalisuusnormeja. Ristiriitaiset ja eri tavoin vaih-

tuvat tai painottuvat normit saattavat hämmentää niin lapsia, vanhempia kuin 

ammattilaisiakin. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2015, 31.) Näin ollen seksu-

aalikasvatuksen tuleekin olla avointa ja keskustelevaa (Ingman-Friberg & Cac-

ciatore 2016, 199).  
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4 LÄHTÖKOHDAT TUTKIMUKSELLE 

 

 

4.1 Kasvattajan osaamiseen vaikuttavat tekijät 

 

Edellä olemme pyrkineet tuottamaan tiiviisti ja kattavasti tietoa siitä, mitä kas-

vattajan tulisi tietää varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta. 

Lapsen seksuaalisuutta koskeva tieto luo kasvattajalle seksuaalikasvatuksen 

perustan. Se auttaa ymmärtämään, mitä lapsessa tapahtuu, mikä on normaalia 

ja näin lievittää kasvattajan mahdollisesti kokemaa hämmennystä. (Ingman-Fri-

berg & Cacciatore 2016, 206.) Tieto yksistään ei vielä takaa osaamista. Koska 

opinnäytetyössämme tutkitaan osaamista, on syytä avattava hieman myös tätä 

käsitettä.  

 

Varhaiskasvatussuunnitelmassa (2016) todetaan, että laaja-alainen osaaminen 

muodostuu tietojen, taitojen, arvojen, asenteiden ja tahdon kokonaisuudesta 

(Opetushallitus 2016, 21). Toisinaan osaamiseen liittyväksi osa-alueeksi noste-

taan myös motivaatio (Viitala 2005, 115). Toisaalta osaaminen ei tarkoita vain 

sitä, että asiat on opittu. Se tarkoittaa myös kykyä käyttää näitä tietoja ja taitoja 

sekä toimia tilanteen edellyttämällä tavalla. (Opetushallitus 2016, 21.) 

 

Yhtenä osaamisen tärkeänä perustana voidaan pitää tietoa. Tieto tosin välittyy 

näkyväksi toiminnaksi vain jos, tiedon haltija osaa soveltaa tietoa käytäntöön. 

Näin ollen tiedon käyttöön liittyy taito ja motivoituminen vaadittuun toimintaan. 

(Viitala 2005, 126.) Tieto ilman taitoa ei siis ole sovellettavissa (Ruohotie 1998, 

33).  

 

Lisäksi edelliseen haluamme tuoda esille myös ajatuksen siitä, että yksilön tie-

dot ja aikaisemmat kokemukset muodostavat pohjan havainnoinnille, tiedon tul-

kinnalle ja ymmärtämiselle. Tietorakenteiden muodostumiseen vaikuttavat näin 

ollen myös yksilön omat uskomukset, mielipiteet, asenteet ja tunteet. Onkin 

huomioitava, että tunteet voivat olla tilanteesta riippuen vääriä tai kehittymättö-

miä, vaikka ne yksilölle itselleen olisivat oikeita. (Viitala 2005, 126-127.) 
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Kasvattajien tulisikin tiedostaa omat seksuaalisuuteen liittyvät ajatukset ja asen-

teet. Seksuaalisuuteen liittyviä asioita tulisi käydä avoimesti läpi työryhmän 

kanssa. Mahdolliset traumat ja omassa lapsuudessa koettu häpeä voivat ai-

heuttaa kasvattajassa voimakkaitakin reaktioita ja vaikuttaa näin ollen kasvatta-

jan toimintaan lapsiryhmässä. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 206.) Avoi-

men keskustelun käyminen on jo hyväksi siitäkin syystä, että eri ikäluokat ovat 

hyvin eri tasolla taitojen ja tietojen suhteen. Tiedot on hankittu kullekin ikäluo-

kalle ja aikakaudelle ominaisella tavalla. (Vilkka 2010, 107.) Tämän voidaan ar-

vioida osittain vaikuttavan kasvattajien erilaisiin näkemyksiin aihetta kohtaan ja 

näin myös osaamiseen.  

 

Osaamisen osa-alueista motiivilla voidaan tarkoittaa tarpeiden, halujen, viettien 

ja sisäisten yllykkeiden kokonaisuutta, johon liittyvät myös mahdolliset palkkiot 

ja rangaistukset. Motiivit siis virittävät ja ylläpitävät toimintaa. Motivaatiolla puo-

lestaan tarkoitetaan motiivien luomaa tilaa. Tällä motivaatiolla on sekä vireyden 

taso että suunta. Lisäksi siihen vaikuttavat ympäröivät tekijät. Motivaatiolla voi-

daan siis viitata henkilön psyykkiseen tilaan. Se vaikuttaa hänen aktiivisuu-

teensa ja suuntaa mielenkiintoa. (Ruohotie 1998, 36-37, 41.) 

 

Motivaatioon liittyvinä seikkoina voidaan pitää esimerkiksi itsearvostusta ja us-

koa omiin kykyihin. Näin ollen motivaatio saattaa vaikuttaa tiedon omaksumi-

seen esimerkiksi siten, että opiskelija kokee pelkoa epäonnistumisesta tai saat-

taa toisaalta asettaa itselleen liian suuria odotuksia. (Ruohotie 1989, 34.) Ken-

ties tällä voidaan osaltaan selittää juuri seksuaalikasvatuksesta opettamisen ja 

oppimisen vaikeutta. Mikäli asia koetaan hankalaksi tai epämiellyttäväksi, saat-

taa motivaatio olla alhainen. Pelko epäonnistumisesta voi myös estää seksuaa-

likasvatuksen käytännön toteutuksen, ja näin olla osaamisen esteenä.  

 

Asenteita voidaan ajatella siten, että positiiviset mielenkiinnonkohteet määritty-

vät positiivisiksi asenteiksi. Asenteiden perusteella yksilö voi arvottaa asioita. 

Jos yksilö ei siis koe asiaa mielenkiintoiseksi, saattaa se vaikuttaa hänen asen-

teeseensa kyseistä asiaa kohtaan. Asenteet voivat olla myös päällekkäisiä. 

(Ruohotie 1998, 35.) Opiskelija saattaa esimerkiksi olla kiinnostunut seksuaali-

kasvatuksesta, muttei koe sen opiskelua kouluympäristössä mielekkääksi.  
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Kuten edellä olevasta voidaan huomata, pidetään motivaatiota melko lyhytaikai-

sena ja tilannesidonnaisena. Asenne puolestaan näyttäytyy meille melko pysy-

vänä. Näistä asenne vaikuttaakin todennäköisesti enemmän tekemisen laatuun, 

kun taas motivaatiolla on merkitystä suhteessa toimijan vireyteen. (Ruohotie 

1998, 41.) Jotta laadukas seksuaalikasvatus toteutuisi luonnollisena osana var-

haiskasvatusta, tulisi vaikuttaa opiskelijoiden asenteisiin. Automaattisesti ei 

voida olettaa, että lasten seksuaalikasvatusta koetaan merkitykselliseksi. Tästä 

syystä opiskelijoille pitäisi välittää tietoa aiheesta ja myös kannustaa pohtimaan 

omaa suhtautumistaan aiheeseen. 

 

Tahtoon puolestaan liittyvät sitkeys ja tiedon prosessointi. Esimerkiksi tunteiden 

hallinta ja mielenkiinnon suuntaaminen ovat tahdonalaisia rakenteita. Pystymme 

itse ottamaan käyttöön nämä resurssit sekä mitoittamaan ja ajoittamaan niitä. 

(Ruohotie 1998, 34). Näin ollen kasvattajan osaamiseen vaikuttaa hänen oma 

tahtonsa oppia ja toteuttaa seksuaalikasvatusta.  

 

Ajateltaessa toimintaa voimme huomata, että motivaatio tulee ennen tahtoa, 

sillä meillä tulee ensin olla alulle paneva voima, jotta voimme alkaa tahtoa toi-

minnan toteutusta. Motivaation ja tahdon välillä on kuitenkin suuri ero, sillä moti-

vaatio ei välttämättä tarkoita, että alkaisimme tahtoa toiminnan toteutusta. (Ru-

hotie 1998, 35.) Meidän tulee siis sekä motivoida että mahdollistaa. 

 

Viitalan (2005, 135) mukaan aikuisia ei yleisesti ottaen voi opettaa, lukuun otta-

matta konkreettisten taitojen opettamista. Tämä johtuu siitä, että aikuiset vas-

taanottavat, tulkitsevat ja hylkäävät ulkopuolelta tulevaa informaatiota omien 

ajatusmalliensa muodostaman suodattimen läpi.  Myös tämä ajatus tukee sitä, 

että mikäli kasvattaja ei ole vastaanottavainen ajatukselle seksuaalikasvatuk-

sesta osana varhaiskasvatusta, tapahtuu helpommin tiedon hylkäämistä. Tästä 

johtuen osaamisen kehittymistä voidaan tukea ainoastaan kehittymiseen johta-

vien oppimisprosessien kautta. (Viitala 2005, 135.) 

 

Lisääntynyt tieto voi myös aiheuttaa ahdistusta, eikä kasvattaja ole sitä valmis 

ottamaan vastaan. Tiedon hylkääminen voi tapahtua siitä syystä, että uusi tieto 

jollakin tapaa horjuttaisi kasvattajan oman, jo olemassa olevan käsityksen todel-

lisuudesta.  (Vilkka 2010, 107). Korkeatasoisen seksuaalikasvatuksen edellytys 
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kuitenkin on korkeatasoinen koulutus. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten lisä-

koulutuksen ohella tulisi kiinnittää huomiota myös siihen, että lapsuuden seksu-

aalisuus sisällytetään tulevien varhaiskasvattajien opetussuunnitelmaan. Vain 

koulutuksen kautta on saada kasvattajille tietoa aiheesta ja he pystyvät sitä vä-

littämään eteenpäin. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 46, 199-200.) 

 

Kuten jo edelläkin on osittain todettu, on tiedon laadulla suuri merkitys sille, mil-

laisen perustan se antaa ammattitaidolle (Viitala 2005, 126). Osaamisen edelly-

tys onkin, että kasvattaja on saanut seksuaalikasvatukseen liittyvää koulutusta, 

hän suhtautuu aiheeseen avoimesti ja on motivoitunut antamaan seksuaalikas-

vatusta. Oleellista on myös se, että kasvattaja uskoo seksuaalikasvatuksen pe-

riaatteisiin, haluaa pohtia omia asenteitaan seksuaalisuuteen sekä yhteiskun-

nan arvoihin ja normeihin liittyen. (WHO 2010, 32.) 

 

 

4.2 Aiemmat tutkimukset 

 

Suurin osa seksuaalisuutta käsittelevistä kirjallisuudesta, kuten myös suurin osa 

tehdyistä tutkimuksista keskittyy nuoriin tai aikuisiin. Niissä tutkimuksissa, jotka 

käsittelevät lasten seksuaalisuutta, on tutkimushenkilöinä käytetty lähinnä jo 

valmistuneita varhaiskasvatuksen ammattilaisia. Seuraavassa olemme esittä-

neet opinnäytetyömme kannalta olennaisia aihettamme sivuavia tutkimuksia.    

  

Raisa Cacciatore ja Susanne Ingman-Friberg ovat yhdessä Väestöliiton kanssa 

vuonna 2013 tekemässä kartoituksessa - Pusuhippaa, lääkärileikkejä ja haika-

ravauvoja - tavallista arkea tai tarua päivähoidon arjesta - tutkittiin alle kou-

luikäisten lasten seksuaaliterveyttä. Tutkimukseen vastasi 507 varhaiskasvatuk-

sen työntekijää. Kysely koostui 7 strukturoidusta kysymyksestä ja 11 avoimesta 

kysymyksestä. Kartoituksen tulokset olivat moninaisia. Havaittiin, että pienten 

lasten seksuaalisuus kyllä ilmenee päivittäin monin tavoin, muttei tämän ilmene-

vän seksuaalisuuden tulkitsemiseen, tukemiseen ja suojaamiseen kuitenkaan 

usein ole olemassa yhdessä sovittuja malleja. Samalla kuitenkin vaikutti sille, 

että 80% vastaajista oli sitä mieltä, että jo varhaiskasvatusikäisten lasten seksu-

aalisuus vaikuttaa heidän myöhempään terveyteensä. Tästä huolimatta vastaa-
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jat kokivat, etteivät he olleet saaneet riittävästi tietoa seksuaalikasvatuksen alu-

eista koulutuksensa aikana. Osa-alueista tunteista puhumista oli opintojen ai-

kana käyty läpi eniten. Huomattavaa oli, että vastaajista yli 50% kaipasi lisää 

seksuaalikasvatusta tukevaa materiaalia. Vastaajat olivat huolissaan median 

vaikutuksesta pieniin lapsiin. Vastaajat kokivat, että lapset altistuvat ikätasolle 

sopimattomalle tiedolle. (Väestöliitto 2018.)   

  

Tampereen yliopistosta keväällä 2013 valmistuneet Anna Mäkinen ja Kirsi Tei-

kari ovat pro gradu -tutkielmassaan tutkineet luokanopettajien valmiuksia seksu-

aalikasvatukseen. Tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella opettajien valmiuk-

sia Maailman terveysjärjestön (WHO:n) laatimien standardien sisältöjen ja ta-

voitteiden mukaan, mutta myös selvittää, saavatko opettajat opintojensa aikana 

koulutusta seksuaalikasvatukseen. Käytännössä osaamista tutkittiin kuuden vii-

kon mittaisella kenttäkokeella Tampereella sijaitsevan alakoulun viidennellä luo-

kalla. Koulutuksen antamaa osaamista puolestaan tutkittiin tarkastelemalla 

Tampereen yliopiston opetussuunnitelmaa sekä perusopetuksen opetussuunni-

telmaa suhteessa seksuaalikasvatuksen standardeihin. Ilmeni, ettei koulutus ol-

lut riittävää ja osaaminen standardeja täyttävää.  Tutkimuksen kautta selvisi 

myös, millaista tietoa opettajat tarvitsisivat kartuttaakseen omaa osaamistaan. 

(Mäkinen & Teikari 2013, 2.) 

  

Mäkisen ja Teikarin pro gradu -tutkielma on lähtökohdiltaan hyvin samanlainen 

kuin omamme, sillä siinä tutkitaan koulutuksen suhdetta osaamiseen. Opinnäy-

tetyössään he kuitenkin käsittelevät yliopistosta valmistuvia luokanopettajia, 

jotka opettavat 7-12 –vuotiaita. Kuten Cacciatoren ja Igman-Fribergin tutkimuk-

sessakin, ovat varhaiskasvatuksen puolella tehdyt viimeaikaiset aiheeseen liitty-

vät tutkimukset kuitenkin painottuneet enemmän jo valmistuneiden lastentar-

hanopettajien sekä kasvattajien osaamiseen seksuaalikasvatuksessa. Myös 

vanhempien kokemuksia on kartoitettu, kuten seuraavassa käy ilmi.    

  

Sini Vainion vuonna 2013 Tampereen ammattikorkeakoululle tekemässä opin-

näytetyössä, Carpe diem! Lastentarhanopettajien näkemyksiä seksuaalikasva-

tuksesta päiväkodissa, selvitettiin seksuaalikasvatuksen roolia päiväkodissa. 

Tutkimus oli laadullinen ja siihen haastateltiin kuutta lastentarhanopettajaa eri 
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päiväkodeista. Tutkimuksesta kävi ilmi, että seksuaalikasvatus ilmenee arjen ti-

lanteissa ja kasvatuksen tulee olla lapsilähtöistä. Tutkimuksesta selvisi myös 

se, että tutkimukseen haastatelluille seksuaalisuuden ja seksuaalikasvatuksen 

käsitteistön hahmottamisessa oli vaikeuksia. Seksuaalisen hyväksikäytön riskiä 

ei nähdä sisältyvän arkeen, aihetta koskeva koulutus koettiin riittämättömäksi, 

mutta toisaalta koettiin, että seksuaalikasvatuksesta puhutaan työpaikalla avoi-

mesti. (Vainio 2013, 2.) 

 

Lastentarhanopettajien käsitys ja suhtautuminen seksuaalikasvatukseen vaihte-

lee suuresti. Aihe lieneekin hankala siinä mielessä, että seksuaalisuuteen liitty-

vät asiat ovat usein hyvin henkilökohtaisia. Kyse on henkilökohtaisista arvoista 

ja asenteista sekä näiden ohjaamasta vuorovaikutuksesta. Myös se, ettei sek-

suaalikasvatusta ole toteutettu suunnitelmallisesti osana varhaiskasvatusta, se-

littää osiltaan sitä, että monilla on ennakkoluuloja aihealuetta kohtaan (Ingman-

Friberg & Cacciatore 2016, 198).  

  

Opinnäytetyömme aihe vaikuttaakin osuvalle siinä mielessä, että siinä painottuu 

juuri opiskelijan henkilökohtainen osaaminen ennen päiväkodin työntekijäksi 

siirtymistä. Koemme tämän vaiheeksi, jolloin opetuksen kautta osaamiseen voi-

daan vielä vaikuttaa oppilaitoksen toimesta. Tällöin seksuaalisuuteen liittyvien 

asioiden opiskelu ei jäisi yksittäisen opiskelijan vastuulle tilanteessa, jossa opis-

kelijan oma tietoisuus seksuaalikasvatuksen laajuudesta ei välttämättä ole tar-

peeksi laaja, jotta opiskelija ymmärtäisi puuttua oman osaamisensa kehittämi-

seen. 
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5 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

 

 

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset 

 

Yhteistyötaho tässä opinnäytetyössä on Tampereen ammattikorkeakoulun 

(TAMK) sosionomien koulutusohjelma. Opinnäytetyömme tarkoituksena on jär-

jestää varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatusta käsitelevä seminaari 

Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelijoille. Seminaaripäivään lii-

tetään tutkimus, jonka tarkoituksena on kartoittaa varhaiskasvatukseen pätevöi-

tyvien sosionomiopiskelijoiden kokemusta omasta osaamisestaan liittyen var-

haiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatukseen.  

 

Tutkimuskysymyksemme ovat:  

 

1. Mikä on TAMKin varhaiskasvatukseen suuntautuvien sosionomiopiskeli-

joiden kokema osaaminen lasten seksuaalikasvatuksessa? 

 

2. Millä tavoin varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatukseen liitty-

vää opetusta voitaisiin kehittää TAMKissa?  

 

Tutkimuksen tavoitteena on ensinnäkin saada selville opiskelijoiden osaamisen 

taso liittyen lasten seksuaalikasvatukseen. Toiseksi tavoitteena on tuottaa tietoa 

siitä, millä tavalla seksuaalikasvatukseen liittyvää opetusta tulisi kehittää osana 

sosionomikoulutusta. 

 

 

5.2 Tutkimusmenetelmät 

 

Määrällinen ja laadullinen tutkimusote saatetaan nähdä kilpailevina ja toisensa 

pois sulkevina. Todellisuudessa tutkimuksen ei kuitenkaan tarvitse olla vain 

määrällistä tai laadullista, sillä esimerkiksi laadullisessa tutkimuksessa saattaa 

olla näkyvillä enemmän tai vähemmän määrällisiä elementtejä. Toisaalta myös 

määrällisessä tutkimuksessa on aina mukana myös laadullisuutta. (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2006). Omassa tutkimuksessamme yhdistyi sekä 
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kvantitatiivinen että kvalitatiivinen tutkimusote. Näin ollen voidaan puhua moni-

metodisesta tutkimustavasta (Vilkka 2015, 70). 

 

Määrällisessä eli kvantitatiivisessa tutkimuksessa olennaista on muuttujien väli-

nen suhde. Tällöin tietoja tarkastellaan numeerisesti; tutkittavaa asiaa tai sen 

ominaisuutta käsitellään tai kuvaillaan numeroiden avulla. Näin voidaan vastata 

esimerkiksi seuraavanlaisiin kysymyksiin: kuinka moni, kuinka paljon ja kuinka 

usein. (Vilkka 2015, 13-14.) Tutkimuksessamme käytettiin kyselylomaketta, 

jossa osaamisen tasoa on kartoitettu numeerisesti. Numeerista arviointia on 

käytetty siitä syystä, että osaamisen tasoa ja sen mahdollista vaihtelevuutta 

seksuaalikasvatuksen eri osa-alueissa saataisiin esille. Myös kehittämisen nä-

kökulmasta on tärkeää tietää erot vastauksissa eri osa-alueiden välillä. Eroavai-

suuksien esiintyminen mahdollistaa niiden osa-alueiden kehittämisen, joilla 

osaaminen koetaan heikoimmaksi. Kvantitatiivinen menetelmä oli siis tutkimuk-

sessamme mukana yhtenä tapana kerätä ja analysoida aineistoa. 

 

Pääsääntöisesti tutkimuksen aineisto kerättiin laadullisella menetelmällä. Laa-

dullinen eli kvalitatiivinen tutkimus suuntautuukin ihmisten ja heidän elämänsä 

sekä elämismaailman tutkimiseen (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006). 

Tällöin keskiössä ovat ihmisten väliset sosiaaliset merkitykset, kuten tapahtu-

mat, toiminta, ajatukset ja päämäärät sekä yhteiskunnan rakenteet. Tärkeiksi 

nousevat ihmisten omat kuvaukset heidän kokemuksistaan. Tavoitteena on 

saada tietoa asioista, jotka ovat välittömien havaintojen tavoittamattomissa esi-

merkiksi kyselylomakkeen avulla, kuten omassa tutkimuksessamme tapahtui. 

(Vilkka 2015, 120.) 

  

Laadullisen tutkimuksen tunnuspiirteiden mukaisesti tutkimuksen kohdejoukko 

oli valittu tarkoituksenmukaisesti (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 164). 

Olimme siis rajanneet etukäteen tutkimushenkilöiksi ne Tampereen ammattikor-

keakoulun sosionomiopiskelijat, jotka pätevöityvät varhaiskasvatukseen. Päte-

vöitymisellä taas tarkoitetaan sitä, että opiskelija on valinnut opintosuunnitelman 

mukaisesti toiseksi ammattiin syventäväksi moduulikseen varhaiskasvatus ja 

päivähoito -moduulin. Vaikka seminaarista ja tutkimuksesta tiedotettiin etukä-

teen, tutkimusjoukko oli suhteellisen pieni, muodostuen 20 tutkimushenkilöstä. 
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Yhteenlaskettu varhaiskasvatuksen opiskelijoiden lukumäärä Tampereen am-

mattikorkeakoulussa tutkimusta tehdessä oli 65. 

 

Koska tutkimukseemme liittyi toiminnallinen osuus sekä kaksi erilaista tapaa ke-

rätä aineistoa, kerromme seuraavissa alaluvuissa enemmän opinnäytetyön pro-

sessista ja tutkimusmenetelmien rakentumisesta.  

 

 

5.2.1 Varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatus –seminaari 

 

Kun tutkimuksen kohteina ovat henkilöt, mahdollistetaan näiden tutkiminen ope-

rationalisoinnilla eli muuttamalla asiat sellaisiksi, että tutkittava ne ymmärtää 

(Vilkka 2015, 14). Tällöin teoreettiset käsitteet muutetaan empiirisesti mitatta-

vaan muotoon. Jotta asiaa voidaan tutkia, tarvitaan huolellista käsitteiden mää-

rittelyä, analysointia ja avaamista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) 

Toisin sanoen, esimerkiksi haastattelua laadittaessa on tärkeää pohtia sitä, mi-

ten tutkimushenkilö ymmärtää vaikkapa juuri tutkimuslomakkeessa käytetyt sa-

nat, kuten seksuaalikasvatus. (Vilkka 2015, 127.)  

 

Edeltävään liittyen koimmekin tutkimuksemme kannalta tärkeäksi järjestää var-

haiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatusta käsittelevän seminaarin, jotta 

kaikilla tutkimushenkilöillä olisi käsitys tutkimuksen aiheesta. Paitsi tutkimushen-

kilöiden oman aiheen ymmärryksen takia, pidimme seminaarin järjestämistä tär-

keänä myös siitä syystä, että sekä tutkijan että tutkittavan käsityksien tutkitta-

vasta asiasta tulisi vastata toisiaan (Vilkka 2015, 196, 126).  

 

Seminaarin toteutumisen mahdollisti yhteistyötahomme TAMK. Seminaari jär-

jestettiin Tampereen ammattikorkeakoulussa 19.2.2019 ja se oli kaikille opiske-

lijoille avoin. Seminaari muodostui kahdesta asiantuntijaluennosta sekä työpa-

jasta, jonka olimme itse suunnitelleet. Sosiaalialan opiskelijoita informoitiin se-

minaarista erikseen sähköpostitse lähetetyllä tiedotteella (Liite 1). Tiedotteen li-

säksi seminaarin mainoksia levitettiin Tampereen ammattikorkeakouluun (Liite 

2). Varhaiskasvatukseen pätevöityvien opiskelijoiden lisäksi, luennoille osallistui 

myös muita sosiaalialan opiskelijoita.   
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Seminaarin tarkoitus oli avata seksuaalikasvatuksen käsitettä sekä lisätä opis-

kelijoiden tietämystä seksuaalikasvatuksesta. Tutkimuksen luotettavuuden kan-

nalta koimme tärkeäksi, että kaikilla vastaajilla olisi tiedon puolesta samantapai-

set lähtökohdat vastata tutkimukseemme. Tästä syystä tutkimus suoritettiin se-

minaaripäivän yhteydessä eikä erillisenä, kaikille avoimena verkkokyselynä. 

 

Ennen kyselylomakkeiden jakamista kävimme vielä kertaalleen läpi tutkimus-

henkilöiden kanssa, mihin tarkoitukseen vastauksia kerätään. Lisäksi tutkimus-

henkilöitä muistutettiin tutkimukseen osallistumisen perustuvan vapaaehtoisuu-

teen. Tutkimushenkilöille kerrottiin myös se, että heidän vastauksensa tullaan 

dokumentoimaan opinnäytetyömme liitteisiin.  

  

Kyselylomakkeet kerättiin seminaarin yhteydessä suljettuun palautuslaatikkoon. 

Näin opiskelijoiden ei tarvinnut erikseen huolehtia niiden palauttamisesta. Pa-

lautus tulisikin laatia niin, että se sujuisi tutkimushenkilöiltä luonnollisesti ja näin 

helpottaisi tutkijan työtä (Vilkka 2015, 134). Tällaisella palautustavalla varmis-

timme myös sen, että saimme tutkittavan aineiston saman tien analysoitavaksi.   

 

 

5.2.2 Kyselylomake 

 

Tutkimuksessa käytetty kysymyslomake (Liite 3) oli tyyliltään puolistrukturoitu. 

Tämä tarkoittaa sitä, että kyselylomake on osaksi järjestelty ja osaksi avonai-

nen. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2018.) Monivalintakysymyksissä tutki-

mushenkilöille annetaan valmiit vastausvaihtoehdot. Tällöin kysymys on stan-

dardoitu eli kysymysten muoto on vakioitu. Näin voidaan varmistaa kysymysten 

vertailukelpoisuus. (Vilkka 2015, 105.)    

 

Kyselylomakkeen ensimmäinen osuus muodostui oman osaamisen arvioimi-

sesta. Tutkimushenkilöille esitettiin yhteensä 28 väitettä liittyen lasten seksuaali-

kasvatukseen. Jokaisen väitteen kohdalla tutkimushenkilöt antoivat itselleen 

parhaiten osaamistaan kuvaavan arvosanan. Osaamisen arviointi toteutettiin 

asteikolla 1 – 5. Tällä asteikolla 1 tarkoitti välttävää, 2 tyydyttävää, 3 hyvää, 4 

kiitettävää ja 5 erinomaista.  
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Laadullisella tutkimuksille tyypillistä on myös emansipatorinen vaikutus tutkitta-

viin. Tällä tarkoitetaan sitä, että tutkimuksen avulla lisätään tutkimushenkilöiden 

ymmärrystä tutkittavasta asiasta ja näin myös vaikutetaan myönteisesti tutki-

mushenkilöiden ajattelu- ja toimintatapoihin. (Vilkka 2015, 125.) Tutkimuksessa 

käytetyn kyselylomakkeen osaamista kartoittavat väitteet laadittiin WHO:n stan-

dardien pohjalta. Kyselylomakkeen pohjautuessa teoriaan, mahdollistettiin 

oman osaamisen teoreettinen reflektointi ja samalla tiedon lisääminen. Oletta-

muksena oli, että tällä tavalla muodostettujen väittämien avulla, tutkimushenkilöt 

pohtisivat syvemmin myös osaamistaan käytännön tasolla.   

  

WHO:n seksuaalikasvatustaulukko sisältää ohjeet 0-15-vuotiaiden lasten ja 

nuorten seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen. Koska tutkimuksemme käsittelee 

nimenomaan varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatusta, huomioimme 

kyselylomakkeessa ikävuodet 0-6.  Keräsimme yhteen kunkin kahdeksan sek-

suaalikasvatuksen osa-alueen kohdalta ne asiat, joita lapselle tulee opettaa. 

Osa-alueet on esitetty aiemmin tämän opinnäytetyön seksuaalikasvatusta käsit-

televässä luvussa. Kahdeksan osa-alueen sijasta, käytimme kyselylomak-

keessa seitsemää osa-aluetta. Yhdistimme yhteiseksi osa-alueeksi tunteet ja ih-

missuhteet. Näissä osa-alueissa oli näkemyksemme mukaan merkittävästi sa-

mankaltaisuuksia sen suhteen, mitä lapsille tulisi opettaa. 

  

Oman osaamisen arvioinnin jälkeen tutkimushenkilöiden tuli vastata kolmeen 

avoimeen kysymykseen. Avointen kysymysten kautta kartoitettiin, miten tutki-

mushenkilöt olivat hankkineet oman osaamisensa, millaiseksi tutkimushenkilöt 

arvioivat varhaiskasvatuksen ammattilaisten osaamista ja osaamisen kehittämi-

sen tarpeita. Lisäksi selvitettiin tutkimushenkilöiden näkemystä siitä, miten sek-

suaalikasvatukseen liittyvää opetusta voitaisiin kehittää Tampereen ammattikor-

keakoulun sosionomikoulutuksessa. Avointen kysymysten tarkoitus on ennen 

kaikkea antaa tutkimushenkilölle mahdollisuus ilmaista mielipiteensä vapaasti 

(Vilkka 2015, 106). 

  

Kyselylomaketta laatiessa, kysymysten järjestys tulee miettiä tarkoin. Tämä joh-

tuu siitä, että jokaisen jo vastatun kysymyksen ajatellaan vaikuttavan seuraa-

vaan kysymykseen. (Vilkka 2015, 123.) Omassa kyselylomakkeessa pää-



34 

 

dyimme siihen, että kyselylomake alkoi tutkimushenkilöiden osaamista mittaa-

valla osiolla. Oletuksena oli, että oman osaamisen arviointi auttaa tutkimushen-

kilöitä vastaamaan jäljempänä tuleviin kysymyksiin. 

  

Usein kyselylomakkeissa kartoitetaan tutkimushenkilöihin liittyviä muuttujia, ku-

ten ikää, sukupuolta, koulutusta tai työkokemusta. Näiden tekijöiden voidaan 

ajatella mahdollisesti vaikuttavan tutkimustuloksiin ja tästä syystä ne tulee sel-

vittää luotettavan tiedon saamiseksi. Tutkimushenkilöiltä kysytään sellaisia taus-

tatietoja, jotka tutkimuksen kannalta ovat oleellisia. (Vilkka 2015, 105, 131.) 

Emme kokeneet tutkimuksemme kannalta välttämättömäksi kartoittaa näitä 

muuttujia. Yksi syy tähän oli se, että tutkimuksella ei pyritty tuomaan esiin tutki-

mushenkilöiden ominaisuuksiin perustuvia eroja. 

  

Emme eritelleet myöskään aiempaa koulutusta, työkokemusta tai perhestatusta 

muuttujiksi. Tutkimuksessa kartoitettiin kyllä, miten opiskelijat ovat saavuttaneet 

osaamisen tasonsa. Edellä mainitut asiat katsottiin vaikuttavan osaamiseen, 

mutta niiden julkituominen mahdollistettiin osaamisen hankintaan liittyvällä avoi-

mella kysymyksellä. Tällä pyrittiin ensinnäkin siihen, että tutkimushenkilöt pohti-

sivat erilaisia tahoja, jotka ovat osaamiseen vaikuttaneet. Valmiiksi annetut 

vaihtoehdot olisivat voineet ohjata tutkimushenkilöiden vastauksia ja ajattelua 

niin, ettei kaikki osaamista kartuttaneet tekijät olisi välttämättä nousseet esille. 

 

Ennen varsinaista tutkimusta testasimme kyselylomakkeemme. Testaus toteu-

tettiin Palotornin päiväkodin lastentarhanopettajien toimesta. Testauksella voi-

daan varmistaa esimerkiksi kysymysten yksiselitteisyys ja ymmärrettävyys koh-

deryhmässä (Vilkka 2015, 130).   

 

 

5.2.3 Työpaja 

 

Laadullisessa tutkimuksessa tutkimusaineistoa voi kerätä erilaisilla menetel-

millä. Aineistoksi soveltuvat esimerkiksi ihmisten puhe, kuva- ja tekstitiedostot, 

elämänkerrat, valokuvat sekä monimediatuotteet. (Vilkka 2015, 122.)  Lomake-

haastattelun lisäksi keräsimme opinnäytetyöhömme aineistoa työpajan avulla. 
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Työpajassa tutkimushenkilöinä oli niin ikään 20 opiskelijaa. Eli samat opiskelijat, 

jotka osallistuivat kyselytutkimukseen. 

  

 Kyselylomakkeen kautta pyrittiin ennen kaikkea kartoittamaan osaamisen osa-

alueista tietoa ja taitoa. Työpaja sen sijaan keskittyi osaamiseen vaikuttaviin 

asenteisiin ja ajatteluun. Asennoitumista tutkittiin kolmen kysymyksen kautta. 

Kysymysten asettelu oli sama sekä yksilö- että ryhmätehtävässä: 

  

1. Mitä ajattelen varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta? 

2. Miksi ajattelen näin? 

3. Miten asenteeni näkyy käytännössä? 

 

Työpaja rakentui kahdesta erillisestä vaiheesta. Tarkoituksena oli, että tutkimus-

henkilöt reflektoisivat omaa arvo- ja asennemaailmaansa. Ensimmäisessä vai-

heessa keskityttiinkin itsenäiseen työskentelyyn. Tutkimushenkilöiden tehtävänä 

oli askarrella omaa asennemaailmaa kuvaava asennekartta edellä olevien kol-

men kysymyksen avulla.  

 

Toisessa vaiheessa omat tuotokset käytiin läpi pienryhmissä. Ryhmiä muodos-

tui viisi, kussakin ryhmässä oli neljä tutkimushenkilöä. Ryhmien tehtävänä oli 

dokumentoida opinnäytetyötämme varten ryhmässä käytyä keskustelua. Tutki-

mushenkilöitä ohjeistettiin dokumentoimaan keskustelu niin, että sen kautta oli 

löydettävissä vastaukset kolmeen edellä mainittuun kysymykseen.  

 

Tutkimusetiikan mukaisesti on tehtävänä mainita tässä kohtaa, että työpajaan 

osallistui lisäksi yksi ylimääräinen henkilö. Hän oli mukana yhdessä ryhmässä. 

Ohjeistimme ryhmää toimimaan dokumentoinnin suhteen niin, ettei tämä tutki-

mushenkilöksi lukeutumaton henkilö vaikuttaisi tutkimustuloksiin. Emme kuiten-

kaan voi olla varmoja tämän ohjeistuksen toteutumisesta.  
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5.3 Aineiston analysointi 

 

Aineistotriangulaatiossa voidaan yhdistää keskenään erilaisia tutkimusaineis-

toja. Tällöin samaa ongelmaa yritetään ratkaista erilaisia tutkimusaineistoja ana-

lysoimalla. (Vilkka 2015, 71.) Tutkimuksen analyysistä on löydettävissä aineis-

totriangulaation tunnusmerkkejä. Tutkimusaineisto on kerätty ensinnäkin kysely-

lomakkeella, jonka osaamista mittaavat väitteet perustuvat teoreettiseen tie-

toon. Toisena aineistonkeruu menetelmänä on ollut työpajatoiminta, jossa tutki-

mushenkilöt ovat itse tuottaneet ja dokumentoineet tutkimusaineiston. Tutki-

musmenetelmien ollessa monitahoiset, myös analyysissä käytetään erilaisia lä-

hestymistapoja.  

 

Kyselylomakkeen osaamista kartoittavan osion aineisto analysoitiin kvantitatiivi-

selle menetelmälle tunnusomaisesti tilastollisesti (Hirsjärvi ym. 2009, 140). Näin 

pystyttiin selkeämmin havainnollistamaan, mille tasolle osaaminen arvioitiin eri 

osa-alueiden kohdalla. Tilastollinen analyysi mahdollisti siis vertailun seksuaali-

kasvatuksen eri osa-alueiden välillä. Näitä eroja pystyttiin jatkossa hyödyntä-

mään tutkimuksen johtopäätöksissä. Aineisto taulukoitiin Exceliin, jonka jälkeen 

luotiin tilastot. Jokaiselle osa-alueelle laskettiin myös osaamisen tasoa kuvaava 

keskiarvo.  

 

Kyselylomakkeessa esitetyt väitteet myös ryhmiteltiin uudelleen aineistoa analy-

soitaessa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kaikki väitteet irrotettiin alkuperäisestä 

osa-alueesta ja yhdisteltiin samankaltaisen väitteen tai väitteiden kanssa. Näi-

den samankaltaisten väitteiden osaamisen tasoa verrattiin keskenään. Kuten ai-

kaisemmin todettiin, tutkimukseen osallistui 20 opiskelijaa. Kaikki kyselylomak-

keet olivat asiallisesti täytettyjä. Ainoastaan yhdessä lomakkeessa oli jätetty 

vastaamatta lomakkeen viimeiseen avoimeen kysymykseen. Tämä ei kuiten-

kaan johtanut lomakkeen hylkäämiseen. 

 

Analyysiin on kirjoitettu kaikki väitteet kuten ne ovat kyselylomakkeessa tutki-

mushenkilöillekin esitetty. Ainoana erona on, että analyysissä väitteet on nume-

roitu, toisin kuin tutkimuksessa käytetyssä lomakkeessa. Numerointia on käy-

tetty, jotta analyysissä voidaan ymmärrettävämmin viitata tiettyyn väitteeseen. 
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Jokaisen osa-alueen väitteet on kuvattu samaan kuvioon. Tähän päädyttiin 

siksi, että näin lukijan on helpompi hahmottaa kokonaiskuva kunkin osa-alueen 

osaamisen tasosta. Kuvioissa väitteet on numeroitu samoin kuin tekstissä, li-

säksi kuvioihin on kirjattu numeron perään tiivistetysti väitteen sisältö.   

 

Muussa aineistossa hyödynnettiin kvalitatiivisia menetelmiä. Kyselylomakkeen 

avointen kysymysten analyysissä käytettiin yhtä kvantitatiivisen aineiston ylei-

sintä analyysimenetelmää eli teemoittelua (Hirsjärvi ym. 2009, 224).  Aineiston 

analyysissä hyödynnettiin värejä. Yhteen kysymykseen saatujen vastausten 

muuttujat luokiteltiin käytännössä niin, että ensimmäistä kertaa esiin tulevalle 

muuttujalle tai tekijälle annettiin jokin väri ja kategoria. Samaa väriä käytettiin 

aina saman tekijän ilmaantuessa uudelleen aineistossa. Näin vastauksia pystyt-

tiin kategorioimaan selkeämmin. Tämän kautta pystyttiin myös paremmin ha-

vainnoimaan yhteneväisyyksiä ja eroavaisuuksia vastausten välillä. Värien 

avulla teemoittelu toi myös selkeästi esiin vastauksien variaatioita.  

 

Kysymyslomakkeen avointen kysymysten analyysissä on käytetty otteita tutki-

musmateriaalista. Nämä tekstit on erotettu muusta tekstistä lainausmerkein ja 

kursivoidulla fontilla. Jos olemme irrottaneet tekstin osia, olemme käyttäneet 

kahta viivaa (- -) kuvaamaan, että ote on irrotettu kokonaisuudesta.  Liitteestä 4 

löytyvät kaikki avoimien kysymysten vastaukset. 

 

Haastavin tutkimusaineisto muodostui työpajoissa tuotetusta materiaalista. 

Tämä johtui siitä, että dokumentoitu materiaali oli hyvin laaja-alainen. Toiseksi 

tutkimushenkilöiden dokumentaatio saattoi ajoittain olla vain yksi kuvaava sana. 

Meillä tutkijoilla taas ei ollut tietoa siitä, mihin yhteyteen se liittyi. Analyysissä 

pyrimme yhdistämään näitä yksittäisiä sanoja kysymykseen vastaavaksi koko-

naisuudeksi. Laajuuden takia samankaltaisuuksia on jätetty pois. Pyrkimyksenä 

on ollut nostaa aineistosta esille mahdollisimman paljon erilaisia näkemyksiä. 

Aineistosta nostetut ilmaukset ja sanat on kirjoitettu tekstiin kursivoidulla fontilla, 

jotta lukijan on helpompi erottaa ne muusta tekstistä. Työpajoissa kerätty tutki-

musaineisto löytyy kokonaisuudessaan liitteestä 5.  
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6 OPISKELIJOIDEN OSAAMINEN SEKSUAALIKASVATUKSESSA 

 

 

6.1 Tieto ja taito 

 

Tässä luvussa olemme tehneet näkyväksi kyselylomakkeen kautta kerätyn ai-

neiston, jossa perehdytään tietoon ja taitoon. Kutakin väitettä olemme kuvanneet 

aihealuetta käsittelevissä kuvioissa. Olemme myös kirjoittaneet auki nämä tutki-

mustulokset.  

 

Aineistoanalyysin ryhmittelyvaiheessa huomasimme, että kyselylomakkeen eri 

osa-alueiden väitteet liittyivät tiiviisti toisiinsa. Emme kuitenkaan kokeneet tätä 

tekemäämme ryhmittelyä selkeäksi tavaksi kommunikoida havaintojamme, sillä 

sekä kyselylomaketta että opinnäytetyömme teoriaa laatiessamme olimme käyt-

täneet pohjana WHO:n seksuaalikasvatuksen standardien kahdeksaa osa-alu-

etta. Näin tutkimustulosten esittäminen laatimamme ryhmittelyn kautta olisi saat-

tanut tuntua lukijasta hämmentävälle.  

 

Päädyimmekin esittämään tutkimustulokset samassa järjestyksessä ja samalla 

osa-aluejaolla kuin ne kyselylomakkeeseen on asetettu, vaikka se saattaakin tun-

tua listamaiselle. Tehdäksemme analyysiä näkyvämmäksi toimme esiin ryhmitte-

lyn kautta esille nousseita seikkoja. Ryhmittelyvaiheen mukaisesti vertailemme 

ristiin eri osa-alueiden väitteitä. Havainnoinnin helpottamiseksi olemme luoneet 

jokaisesta väiteparista tai -ryhmästä diagrammin. 

 

 

6.1.1 Ihmiskeho ja ihmisen kehitys 

 

Kyselylomakkeen ensimmäinen osaamista mittaava osa-alue käsitteli ihmiske-

hoa ja sen kehitystä. Aihepiirin osaamista kartoitettiin neljän väitteen avulla. 

Väitteet käsittelivät kehon osia ja niiden nimeämistä, biologisia eroja, yksityi-

syyttä sekä kehonkuvaa ja minäkuvaa. Osaamisen keskiarvoksi laskettiin 3,81. 

Vastauksissa ei ollut merkittäviä eroja. Tämä tarkoittaa sitä, että osaaminen ko-

ettiin suhteellisen samaksi kaikkien osa-alueen väittämien välillä, yksittäisiä 
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heittoja lukuun ottamatta. Vastausten jakautuminen kunkin väitteen kohdalla on 

havainnollistettu kuviossa 1.  

 

 

KUVIO 1. Tutkimushenkilöiden osaaminen liittyen ihmiskehoon ja ihmisen kehi-

tykseen 

 

Väite 1. Osaan kertoa lapselle kaikista ruumiinosista ja niiden tehtävistä. 

Selkeä enemmistö, 14 tutkimushenkilöä, arvioi osaamistaan kiitettäväksi. Erin-

omaiseksi osaamistaan arvioi kolme tutkimushenkilöä. Ainoastaan kaksi tutki-

mushenkilöä arvioi osaamistaan hyväksi ja vain yksi antoi itselleen arvosanaksi 

tyydyttävän. Yksikään tutkimushenkilöistä ei kokenut osaamistaan välttäväksi.  

 

Väite 2. Osaan kertoa lapselle sukupuolten eroista, eri ikäisten ihmisten kehojen 

ja kehityksen eroista. 

Ihmiskehojen erilaisuutta käsittelevässä väitteessä, puolet tutkimushenkilöistä 

(10) arvio osaamisensa kiitettäväksi. Viisi tutkimushenkilöä arvioi osaamisensa 

hyväksi ja kolme koki osaamisensa erinomaiseksi. Tyydyttäväksi oman osaami-

sensa koki kaksi tutkimushenkilöä. Edellisen väitteen tavoin, yhtään välttävää 

arvosanaa ei annettu. 

 

Väite 3. Osaan opettaa lasta ilmaisemaan ja tunnistamaan yksityisyyden tarve 

sekä omalla että toisten kohdalla. 

Kolmas väite liittyi lapsen yksityisyyden tarpeeseen. Vastaukset jakautuivat suh-

teellisen samalla tavalla, kuin edellisessä väitteessä. Yhdeksän tutkimushenki-

löä arvioi osaamistaan kiitettäväksi, viisi hyväksi, neljä erinomaiseksi ja kaksi 
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tyydyttäväksi. Aiempien väittämien tavoin välttävää arvosanaa ei annettu tä-

mänkään väitteen kohdalla. 

 

Väite 4. Osaan tukea lasta myönteisen kehonkuvan, minäkuvan, sukupuoli-

identiteetin sekä itsetunnon kehittämisessä. 

Neljäs väite liittyi lapsen itsetunnon tukemiseen. Tässä väitteessä osaaminen 

koettiin joko hyväksi (7 tutkimushenkilöä), kiitettäväksi (9 tutkimushenkilöä) tai 

erinomaiseksi (4 tutkimushenkilöä).  

 

Aineiston ryhmittelyvaiheessa huomattiin, että väitteet 1 (Osaan kertoa lapselle 

kaikista ruumiinosista ja niiden tehtävistä), 5 (Osaan kertoa lapselle lisääntymi-

sen perusasioista: raskaudesta, syntymästä ja vauvoista) ja 8 (Osaan kertoa 

lapselle omaa kehoa kosketettaessa syntyvästä nautinnosta ja mielihyvästä, 

varhaislapsuuden masturbaatiosta sekä oman kehon ja omien sukuelinten tutki-

misesta.) liittyvät tiiviisti toisiinsa. Nämä kaikki väitteet kuvaavat seksuaalisuu-

den fyysistä ulottuvuutta. Väite 1 on kuitenkin sisällöltään laajin. Väitteitä 5 ja 8 

voidaan puolestaan ajatella väitteen 1 konkreettisina muotoina. Väitteiden tulok-

set on esitetty kuviossa 2. 

 

 

KUVIO 2. Vertailu seksuaalisuuden fyysisiin ulottuvuuksiin liittyvien väitteiden 

välillä 

 

Kuten kuviosta 2 voidaan huomata, koki enemmistö osaamisensa kehon osiin ja 

niiden tehtäviin liittyen kiitettäväksi. Yhä lisääntymisestä puhuttaessa enem-
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mistö koki osaamisensa kiitettäväksi, joskin jo heikommaksi kuin väitteen 1 koh-

dalla. Masturbaatioon tultaessa suurin osa tutkimushenkilöistä koki osaami-

sensa tyydyttäväksi. Näin edeltäneisiin saman aihepiirin väitteisiin syntyvä ero 

on huomattava. Voidaan pohtia, johtuuko väitteiden välillä tapahtuva muutos 

siitä, että väitteissä siirrytään yleisemmältä tasolta konkreettisempaan. Toi-

saalta kyse saattaa olla myös siitä, että väitteissä siirrytään teorian tasolta sekä 

fyysisempään (väite 5) että seksuaalisempaan (väite 8) suuntaan.  

 

 

6.1.2 Hedelmällisyys ja lisääntyminen 

 

Ihmisten hedelmällisyyttä ja lisääntymistä käsittelevässä osa-alueessa osaa-

mista kartoitettiin kolmen väitteen avulla, jotka käsittelivät lisääntymisen perus-

asioita, erilaisuuden kunnioittamista ja erilaisia tapoja tulla perheenjäseneksi 

kunnioittamista. Keskiarvoksi muodostui 4,03. Näin ollen osaaminen koettiin 

keskimäärin hieman paremmaksi kuin ihmiskehoa ja sen kehitystä käsittele-

vässä osa-alueessa. Osaamisen jakautumien eri väittämien kohdalla on kuvattu 

kuviossa 3. 

 

 

KUVIO 3. Tutkimushenkilöiden osaaminen liittyen hedelmällisyyteen ja lisäänty-

miseen 
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Väite 5. Osaan kertoa lapselle lisääntymisen perusasioista: raskaudesta, synty-

mästä ja vauvoista.  

Puolet tutkimushenkilöistä (10) arvioivat osaamisensa kiitettäväksi. Seitsemän 

tutkimushenkilöä koki osaamisensa hyväksi, kaksi erinomaiseksi ja yksi tyydyt-

täväksi. Yhtään välttävää arvosanaa ei annettu. Näin ollen osaaminen painottui 

arvosanoihin hyvä ja kiitettävä. Koko osa-alueen arvosanajakaumaa tarkastelta-

essa (kuvio 3), voidaan todeta, että kahden muun väitteen (väite 6 ja väite 7) 

osaaminen painottuu kiitettävään ja erinomaiseen.   

 

Väite 6. Osaan opettaa lasta erilaisuuden kunnioittamisessa. 

Oma osaaminen arvioitiin joko kiitettäväksi (11 tutkimushenkilöä) tai erin-

omaiseksi (9 tutkimushenkilöä). Näin ollen arvosanat hyvä, tyydyttävä ja vält-

tävä jäivät nollaan. Koko tutkimusta tarkasteltaessa ilmeni, että erilaisuuden 

kunnioittamiseen liittyvä väite oli ainoa, jossa kaikki tutkimushenkilöt arvioivat 

oman osaamisensa joko kiitettäväksi tai erinomaiseksi.  

 

Pohtimisen arvoista tässä yhteydessä lienee se, että opiskelemme sosionomi-

koulutuksessa, jonka keskeisenä arvona voidaan pitää muun muassa syrjinnän 

vastustamista ja erilaisuuden hyväksyntää (Talentia 2017, 7). Näin ollen opiske-

lijoiden tulisikin pystyä sitoutumaan tähän arvoon sekä opettamaan sitä myös 

eteenpäin.  

 

Väite 7. Osaan tukea lasta hyväksymään eri tavat tulla lapseksi perheeseen. 

Edellisien väitteen tavoin, kiitettävän arvosanan antoi itselleen 11 tutkimushen-

kilöä. Viisi tutkimushenkilöä arvioi osaamisensa erinomaiseksi, kolme hyväksi ja 

yksi tyydyttäväksi. Jälleen kerran, yksikään ei arvioinut osaamisen tasoaan vält-

täväksi.  

 

Mielenkiintoista on vertailla väitettä 7 (Osaan tukea lasta hyväksymään eri tavat 

tulla lapseksi perheeseen) väitteeseen 5 (Osaan kertoa lapselle lisääntymisen 

perusasioista: raskaudesta, syntymästä ja vauvoista). Väitteen 7 kohdalla osaa-

minen koettiin pääsääntöisesti paremmaksi. Voidaankin pohtia, johtuuko tämä 

kerrottavan asian luonteesta, sillä väitteen 5 asiasisältö koskee fyysistä puolta 

siinä missä väitteen 7 enemmänkin sosiaalista puolta.  
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Vertailtaessa väiteitä 6 (Osaan opettaa lasta erilaisuuden kunnioittamisessa) ja 

7 (Osaan tukea lasta hyväksymään eri tavat tulla lapseksi perheeseen) keske-

nään, voidaan huomata, että osaaminen erilaisuuden kunnioituksen opettami-

sessa koettiin paremmaksi kuin osaaminen sen tukemisessa, että lapsi hyväk-

syisi eri tavat tulla lapseksi perheeseen. Näistä väite 6 on laajempi siinä missä 

väite 7 konkreettisempi. Voidaankin pohtia, vaikuttaako kysymysten asettelu 

tässä tutkimustuloksiin. 

 

 

6.1.3 Seksuaalisuus 

 

Kun verrataan kaikkien osa-alueiden tuloksia keskenään, voidaan todeta, että 

tutkimushenkilöt arvioivat osaamisensa heikoimmaksi seksuaalisuutta käsittele-

vissä väittämissä. Tässä osa-alueessa oli myös ainoat väitteet, jossa tutkimus-

henkilöt antoivat itselleen välttävän arvosanan. Aihealueesta esitetyt väitteet kä-

sittelivät lapsuuden masturbaatiota, seksuaalisuuden merkitystä, seksuaalisuu-

teen liittyvää viestintää sekä sukupuoli-identiteetin tukemista. Osa-alueen kes-

kiarvoksi saatiin 2,91. Alla olevassa kuviossa (kuvio 4) näkyy vastaajien koke-

mus omasta osaamisesta jokaisen väitteen kohdalla.  

 

 

KUVIO 4. Tutkimushenkilöiden osaaminen liittyen seksuaalisuuteen 

  



44 

 

Väite 8. Osaan kertoa lapselle omaa kehoa kosketettaessa syntyvästä nautin-

nosta ja mielihyvästä, varhaislapsuuden masturbaatiosta sekä oman kehon ja 

omien sukuelinten tutkimisesta. 

Kahdeksan tutkimushenkilöä luokitteli osaamisensa tyydyttäväksi. Neljä tutki-

mushenkilöä antoi itselleen arvosanaksi hyvän, niin ikään neljä tutkimushenki-

löä arvioi osaamisensa kiitettäväksi. Kolme tutkimushenkilöä arvioi osaami-

sensa välttäväksi. Ainoastaan yksi tutkimushenkilö antoi itselleen arvosanaksi 

erinomainen. Verrattuna muihin tutkimuksessa esitettyihin väittämiin, tässä väit-

teessä annettiin heikoimmat arvosanat.  

 

Väite 9. Osaan kertoa lapselle seksuaalisuuden merkityksestä ja sen ilmaisemi-

sesta sekä seksuaalisista tunteista osana ihmisen eri tunteita.           

Kahdeksan tutkimushenkilöä arvioi omat taitonsa hyväksi. Kuusi tutkimushenki-

löä arvioi taitonsa tyydyttäväksi, kun taas viisi tutkimushenkilöä kiitettäväksi. 

Välttäväksi taitojaan arvio yksi tutkimushenkilö. Yksikään tutkimushenkilö ei ar-

vioinut osaamistaan erinomaiseksi. Koko tutkimuksessa oli ainoastaan kaksi 

väitettä, joissa kukaan ei arvioinut osaamistaan erinomaiseksi. Tämän väitteen 

lisäksi, toinen väite käsitteli hyväksikäytön puheeksi ottoa (väite 21, osiossa 

seksuaalisuus ja oikeudet). 

 

Väite 10. Osaan opettaa lasta viestimään seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, 

esimerkiksi puhumaan ruumiillisista tuntemuksista sekä ilmaisemaan omia tar-

peitaan, toiveitaan ja rajojaan. 

Edellisen väitteen tavoin kahdeksan tutkimushenkilöä arvioi osaamistaan hy-

väksi ja viisi kiitettäväksi. Edellisestä väitteestä eroten, neljä tutkimushenkilöä 

koki osaamisen tyydyttäväksi, kaksi välttäväksi ja yksi tutkimushenkilö erin-

omaiseksi. 

 

Väite 11. Osaan tukea lasta oman sukupuoli-identiteettinsä tiedostamisessa ja 

lujittamisessa. 

Tutkimushenkilöt kokivat osaamisensa liittyen lapsen sukupuoli-identiteetin tu-

kemiseen paremmaksi kuin muissa tähän osa-alueeseen sisältyneissä väittä-

missä.  Puolet tutkimushenkilöistä (10) arvio osaavansa tukea lasta hyvin, kuusi 
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kiitettävästi, yksi erinomaisesti ja kolme tyydyttävästi. Seksuaalisuutta käsittele-

vän osa-alueen väittämistä tämä oli ainoa, jossa yksikään vastaaja ei kokenut 

osaamistaan välttäväksi. 

 

Väite 8 (Osaan kertoa lapselle omaa kehoa kosketettaessa syntyvästä nautin-

nosta ja mielihyvästä, varhaislapsuuden masturbaatiosta sekä oman kehon ja 

omien sukuelinten tutkimisesta) viittaa fyysiseen seksuaalisuuteen, väite 9 

(Osaan kertoa lapselle seksuaalisuuden merkityksestä ja sen ilmaisemisesta 

sekä seksuaalisista tunteista osana ihmisen eri tunteita)  psyykkiseen kokemuk-

seen ja väite 10 (saan opettaa lasta viestimään seksuaalisuuteen liittyvistä asi-

oista, esimerkiksi puhumaan ruumiillisista tuntemuksista sekä ilmaisemaan 

omia tarpeitaan, toiveitaan ja rajojaan) sosiaaliseen ulottuvuuteen. Mikäli väit-

teitä ajatellaan tästä näkökulmasta, voidaan todeta, että osaaminen sosiaali-

sessa ulottuvuudessa koettiin hieman paremmaksi kuin psyykkisessä. Näistä 

fyysinen osuus jäi heikoimmalle. Pohtiessamme selitystä tälle, koimme yhdeksi 

mahdollisuudeksi sen, että tutkimushenkilöt olivat sosionomiopiskelijoita, joiden 

koulutus on keskittynyt enemmän sosiaaliseen ja psyykkiseen kuin fyysiseen 

ulottuvuuteen.  

 

Aineiston ryhmittelyvaiheessa huomattiin, että väitettä 11 (Osaan tukea lasta 

oman sukupuoli-identiteettinsä tiedostamisessa ja lujittamisessa) tulisi vertailla 

väitteeseen 22 (Osaan kertoa lapselle oikeudesta tutkiskella omaa sukupuoli-

identiteettiään). Väittämien välillä on havaittavissa korrelaatio, joten ne tukevat 

toisiaan. Tutkimushenkilöiden kokema osaaminen näiden väitteiden kohdalla on 

havainnollistettu kuviossa 5. 
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KUVIO 5. Vertailu minäkuvaan ja sukupuoli-identiteettiin liittyvien väitteiden vä-

lillä 

 

Verrattaessa väitettä 11 (Osaan tukea lasta oman sukupuoli-identiteettinsä tie-

dostamisessa ja lujittamisessa) väitteeseen 4 (Osaan tukea lasta myönteisen 

kehonkuvan, minäkuvan, sukupuoli-identiteetin sekä itsetunnon kehittämisessä) 

voidaan huomata, että osaaminen koettiin pääsääntöisesti paremmaksi väitteen 

4 kohdalla. Voidaan kuitenkin pohtia, syntyykö tästä ristiriita, sillä sukupuoli-

identiteettiä voidaan osittain pitää pohjana kehonkuvan, minäkuvan ja itsetun-

non kehittymiselle.  

 

Samoin mielenkiintoista on vertailla väitettä 11 (Osaan tukea lasta oman suku-

puoli-identiteettinsä tiedostamisessa ja lujittamisessa) väitteeseen 16 (Osaan 

tukea lasta suhtautumaan myönteisesti omaan sukupuoleensa sekä kunnioitta-

maan sukupuolien yhdenvertaisuutta), sillä tutkimushenkilön, tulisi osata tukea 

lasta sukupuoli-identiteetin tiedostamisessa ja lujittamisessa, jotta hän voisi tu-

kea lasta suhtatumaan myönteisesti omaan sukupuoleensa. Vaikka muutos tu-

loksissa onkin pieni, on väitteiden välillä kuitenkin havaittavissa ristiriita, jonka 

kaltaisia aineistosta löytyi muutoinkin. 
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6.1.4 Tunteet ja ihmissuhteet  

 

Kuten aikaisemmin kyselylomakkeen laadintaa käsittelevässä luvussa kerrottiin, 

kyselylomakkeen neljänteen osa-alueeseen yhdistettiin WHO:n seksuaalikasva-

tustaulukosta kaksi kokonaisuutta: tunteet sekä ihmissuhteet ja elämäntyylit. Ai-

healuista esitettiin yhteensä viisi väitettä, jotka käsittelivät rakkautta ja ystä-

vyyttä, erilaisia elämäntyylejä, tunnetaitoja, ihmissuhteiden luomista ja ylläpitoa 

sekä sukupuolten yhdenvertaisuutta. Tämän osa-alueen keskiarvoksi laskettiin 

4,11.Näin osaaminen koettiinkin paremmaksi kuin missään muussa kyselylo-

makkeen osa-alueessa. Kuvio 6 havainnollistaa osaamisen tämän osa-alueen 

osaamisen tasoa.  

 

 

KUVIO 6. Tutkimushenkilöiden osaaminen liittyen tunteisiin ja ihmissuhteisiin 

 

Kun tarkastellaan tämän osa-alueen osaamista kuvaavaa taulukkoa (kuvio 6) 

huomataan, että ainoastaan yksi tutkimushenkilö arvioi taitojaan tyydyttäväksi 

yhden väitteen kohdalla. Verrattuna muihin seksuaalikasvatuksen osa-alueisiin, 

tässä osiossa tutkimushenkilöt antoivat itselleen vähiten niin sanottuja heikom-

pia arvosanoja (välttävä tai tyydyttävä). Vastaavasti erinomaisten arvosanojen 

osuus oli korkeampi muihin osa-alueisiin verrattuna. 
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Väite 12. Osaan kertoa lapselle rakkauden eri tyypeistä, ystävyyden ja rakkau-

den välisestä erosta, ihastumisista ja yksipuolisesta rakkaudesta. 

Selkeä enemmistö tutkimushenkilöistä koki osaamisensa joko erinomaiseksi (8 

tutkimushenkilöä) tai kiitettäväksi (7 tutkimushenkilö). Hyväksi osaamistaan ar-

vio neljä tutkimushenkilöä ja ainoastaan yksi tutkimushenkilö koki osaamisensa 

tyydyttäväksi. Yhtään välttävää arvosanaa ei esiintynyt.  

 

Väite 13. Osaan kertoa lapselle, ettei rakkaus välttämättä rajoitu vain miesten ja 

naisten väliseen rakkauteen. 

Yhdeksän tutkimushenkilöä koki taitonsa puhua erilaisista elämäntyyleistä erin-

omaiseksi. Seitsemän tutkimushenkilöä koki osaamisensa kiitettäväksi ja neljä 

hyväksi. Yhtään tyydyttävää tai välttävää arvosanaa ei annettu.  

 

Väite 14. Osaan opettaa lasta nimeämään omat tunteensa, ilmaisemaan omia 

tunteitaan, toiveitaan ja tarpeitaan sekä käsittelemään pettymyksiä. 

Tämä väite mittasi tutkimushenkilöiden osaamista liittyen tunnetaitojen opetta-

miseen. Yli puolet (12 tutkimushenkilöä) arvio hallitsevansa tunnetaitojen opet-

tamisen kiitettävästi. Kuusi tutkimushenkilöä luokitteli taitonsa erinomaiseksi ja 

kaksi hyväksi. Edellisen väitteen tavoin tyydyttäväksi tai välttäväksi osaamis-

taan ei arvioinut yksikään tutkimushenkilö.  

 

Väite 15. Osaan opettaa lasta luomaan ja ylläpitämään ihmissuhteita. 

Puolet tutkimushenkilöistä (10 tutkimushenkilöä) koki, osaavansa opettaa lasta 

ihmissuhteiden luomisessa ja ylläpitämisessä kiitettävästi. Kuusi tutkimushenki-

löä arvioi osaamisensa tässä väitteessä erinomaiseksi ja neljä hyväksi. Yhtään 

tyydyttävää tai välttävää arvosanaa ei annettu tämänkään väitteen kohdalla. 

 

Väite 16. Osaan tukea lasta suhtautumaan myönteisesti omaan sukupuoleensa 

sekä kunnioittamaan sukupuolien yhdenvertaisuutta.  

Kahdeksan tutkimushenkilöä arvioi suoriutuvansa tästä hyvin, kuusi kiitettävästi 

ja kuusi erinomaisesti. Näin ollen tässäkään väitteessä osaamista ei koettu tyy-

dyttäväksi, saati välttäväksi. 
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Tämän osa-alueen yhteen liittyvissä väitteissä, joita selkeästi ovat väite 12 

(Osaan kertoa lapselle rakkauden eri tyypeistä, ystävyyden ja rakkauden väli-

sestä erosta, ihastumisista ja yksipuolisesta rakkaudesta) ja väite 13 (Osaan 

kertoa lapselle, ettei rakkaus välttämättä rajoitu vain miesten ja naisten väliseen 

rakkauteen) sekä keskenään väitteet 14 (Osaan opettaa lasta nimeämään omat 

tunteensa, ilmaisemaan omia tunteitaan, toiveitaan ja tarpeitaan sekä käsittele-

mään pettymyksiä) ja 15 (Osaan opettaa lasta luomaan ja ylläpitämään ihmis-

suhteita) voidaan huomata korrelaatio. Vastaukset ovat suurin piirtein samat ja 

tukevat näin toisiaan.  

 

 

6.1.5 Terveys ja hyvinvointi 

 

Seksuaaliterveyteen ja hyvinvointiin liittyen esitettiin kolme väitettä, jotka käsit-

telivät oman kehon arvostamista, turvataitojen opettamista sekä itsemääräämis-

oikeutta. Tässä osa-alueessa tyydyttäväksi osaamista arvioi vain kaksi tutki-

mushenkilöä yhden väitteen kohdalla. Eniten hajontaa osaamiselle annetuissa 

arvosanoissa oli väitteen 17 kohdalla. Osaaminen liittyen turvataitojen opettami-

seen koettiin tässä osa-alueessa vahvimmaksi. Osa-alueelle laskettu osaami-

sen tasoa kuvaava keskiarvo on 3,83. Osa-alueen osaaminen on havainnollis-

tettu kuviossa 7. 

 

 

KUVIO 7. Tutkimushenkilöiden osaaminen liittyen seksuaalisuuteen, terveyteen 

ja hyvinvointiin 
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Väite 17. Osaan kertoa lapselle oman kehon kuuntelemisen tärkeydestä, hy-

vistä ja huonoista ruumiillisista kokemuksista sekä sen pohtimisesta, mikä tun-

tuu hyvältä. 

Kahdeksan tutkimushenkilöä arvio osaamisensa kiitettäväksi ja seitsemän hy-

väksi. Kolme koki osaamisensa erinomaiseksi, kaksi tyydyttäväksi. Yhtään vält-

tävää arvosanaa ei annettu. 

 

Väite 18. Osaan kertoa lapselle siitä, että jos jokin kokemus tai tunne ei ole 

hyvä, siihen ei tarvitse aina suostua sekä noudattamaan kolmivaiheista mene-

telmää: sano ei, lähde pois ja puhu jollekulle, johon luotat.  

Kahdeksan tutkimushenkilöä koki, että osaa opettaa lapselle turvataitoja erin-

omaisesti. Kuusi tutkimushenkilöä arvioi osaamisensa kiitettäväksi, niin ikään 

kuusi tutkimushenkilöä hyväksi. Yksikään tutkimushenkilö ei kokenut osaamis-

taan tyydyttäväksi, saati välttäväksi.   

 

Väite 19. Osaan opettaa lasta tiedostamaan omat oikeutensa ja luottamaan 

omiin vaistoihinsa sekä tuntemaan, että hän voi tehdä omat päätöksensä. 

Kolmas väite liittyi lapsen itsemääräämisoikeuteen. Väitteen avulla selvitettiin, 

miten tutkimushenkilöt arvioivat osaavansa auttaa lasta tiedostamaan itsemää-

räämisoikeutensa. Puolet vastaajista (10 tutkimushenkilöä) arvio osaamisensa 

kiitettäväksi, seitsemän arvioi osaamisensa hyväksi ja kolme kiitettäväksi.  Näin 

ollen tyydyttävää tai välttävää arvosanaa ei tämänkään väitteen kohdalla an-

nettu. 

 

Tässä yhteydessä mielenkiintoista on, että väitteessä 17 (Osaan kertoa lapselle 

oman kehon kuuntelemisen tärkeydestä, hyvistä ja huonoista ruumiillisista ko-

kemuksista sekä sen pohtimisesta, mikä tuntuu hyvältä.) koettu osaaminen arvi-

oitiin alhaisemmaksi kuin väitteessä 18 (Osaan kertoa lapselle siitä, että jos jo-

kin kokemus tai tunne ei ole hyvä, siihen ei tarvitse aina suostua sekä noudatta-

maan kolmivaiheista menetelmää: sano ei, lähde pois ja puhu jollekulle, johon 

luotat). Nämä kaksi väitettä kuitenkin sivuavat toisiaan sisällöllisesti hyvin pal-

jon. Voidaan ajatella, että juuri kehon kuuntelemisesta sekä hyvistä ja huonoista 

ruumiillisista kokemuksista kertominen (väite 17) olisi olennaista turvataitojen 

opettamisessa (väite 18). 
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Huomioitavaa on myös se, että väitteet 18 (Osaan kertoa lapselle siitä, että jos 

jokin kokemus tai tunne ei ole hyvä, siihen ei tarvitse aina suostua sekä noudat-

tamaan kolmivaiheista menetelmää: sano ei, lähde pois ja puhu jollekulle, johon 

luotat) ja 19 (Osaan opettaa lasta tiedostamaan omat oikeutensa ja luottamaan 

omiin vaistoihinsa sekä tuntemaan, että hän voi tehdä omat päätöksensä) ovat 

osittain lomittaisia, sillä voidaan ajatella, että väitteessä 18 kuvatut turvataidot 

sisältyvät väitteeseen 19, joka käsittelee lasten oikeuksia. Myös näihin väittä-

miin saadut vastaukset korreloivat keskenään ja tukevat tutkimuksen luotetta-

vuutta. 

  

Aineistoanalyysin ryhmittelyvaiheessa huomattiin, että kuviossa 8 esitettyä väi-

tettä 18 (Osaan kertoa lapselle siitä, että jos jokin kokemus tai tunne ei ole 

hyvä, siihen ei tarvitse aina suostua sekä noudattamaan kolmivaiheista mene-

telmää: sano ei, lähde pois ja puhu jollekulle, johon luotat) tulisi vertailla väittee-

seen 3 (Osaan opettaa lasta ilmaisemaan ja tunnistamaan yksityisyyden tarve 

sekä omalla että toisten kohdalla). Voidaan todeta, että kummassakin väit-

teessä on kyse tunteesta ja sen kommunikoinnista. Kuitenkin väitteen 18 koh-

dalla osaaminen on pääsääntöisesti arvioitu paremmaksi kuin väitteen 3 koh-

dalla. Voidaan pohtia, johtuuko muutos tuloksissa siitä, että väitteessä 3 kyse ei 

ole vain yksittäisestä lapsesta ja hänen tuntemuksistansa, vaan lapsen tulisi 

osata ajatella myös muiden tarpeita.  

 

 

KUVIO 8. Vertailu yksityisyyden tarpeeseen ja turvataitoihin liittyvien väitteiden 

välillä 
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Verrattaessa väitettä 10 (Osaan opettaa lasta viestimään seksuaalisuuteen liit-

tyvistä asioista, esimerkiksi puhumaan ruumiillisista tuntemuksista sekä ilmaise-

maan omia tarpeitaan, toiveitaan ja rajojaan) väitteeseen 18 (Osaan kertoa lap-

selle siitä, että jos jokin kokemus tai tunne ei ole hyvä, siihen ei tarvitse aina 

suostua sekä noudattamaan kolmivaiheista menetelmää: sano ei, lähde pois ja 

puhu jollekulle, johon luotat), voidaan huomata, että kumpikin väite liittyy viestin-

tätaitoihin. Väitteen 10 kohdalla osaaminen koetaan kuitenkin heikommaksi, 

vaikka väite 18 sisältää enemmän osaamisen vaatimuksia.  

 

 

6.1.6 Seksuaalisuus ja oikeudet 

 

Toiseksi viimeisessä osaamista mittaavaan osa-alueen teemana oli lapsen sek-

suaalioikeudet. Oikeuksiin liittyen esitettiin viisi väitettä. Väittämissä käsiteltiin 

lapsen oikeutta suojeluun, hyväksikäytöstä puhumista, lapsen oikeutta tutkia 

omaa sukupuoli-identiteettiä, lapsen oikeutta tietoon sekä oikeutta koskematto-

muuteen. Osa-alueen osaamisen keskiarvoksi muodostui 3,72. Väitteet 21 ja 22 

laskivat tämän osa-alueen keskiarvoa, sillä osaaminen näiden väitteiden koh-

dalla arvioitiin muita väittämiä heikommaksi. Kuvio 9 havainnollistaa koetun 

osaamisen jakautumista.  

 

 

KUVIO 9. Tutkimushenkilöiden osaaminen liittyen seksuaalioikeuksiin  
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Väite 20. Osaan kertoa lapselle aikuisten velvollisuudesta suojella lapsia. 

Kahdeksan tutkimushenkilöä koki osaavansa erinomaisesti keskustella lapsen 

kanssa aikuisten velvollisuudesta suojella lapsia. Niin ikään kahdeksan tutki-

mushenkilöä koki osaamisensa kiitettäväksi ja neljä arvioi osaamistaan hyväksi. 

Yhtään välttävää tai tyydyttävää arvosanaa ei tämän väitteen kohdalla annettu. 

Suhteessa muihin tämän osa-alueen väittämiin, osaaminen koettiin tässä par-

haimmaksi.  

 

Väite 21. Osaan kertoa lapselle hyväksikäytöstä. 

Kahdeksan tutkimushenkilöä koki, että osaa käsitellä tätä aihetta lapsen kanssa 

hyvin. Loput vastauksista jakautuivat tasan arvosanoihin tyydyttävä (6) ja kiitet-

tävä (6). Erinomaiseksi tai välttäväksi osaamistaan ei kokenut yksikään tutki-

mushenkilöistä.   

 

Väite 22. Osaan kertoa lapselle oikeudesta tutkiskella omaa sukupuoli-identi-

teettiään.  

Tutkimushenkilöistä 11 arvioi osaamisensa hyväksi. Viisi arvio kommuni-

koivansa kiitettävästi tästä asiasta lasten kanssa, kaksi erinomaisesti ja kaksi 

tyydyttävästi. Yhtään välttävää arvosanaa ei annettu. Kyselylomakkeessa oli 

useampia lapsen sukupuoli-identiteettiin liittyviä väittämiä. Osaamisen jakautu-

mista näiden eri väittämien kesken havainnollistettiin aikaisemmin kuviossa 5.   

 

Väite 23. Osaan kertoa lapselle, että hänellä on oikeus kysyä seksuaalisuuteen 

liittyviä asioita.  

Väitteen lähtökohtana on lapsen oikeus tietoon. Yli puolet tutkimushenkilöistä 

arvioi osaamisensa joko erinomaiseksi (7 tutkimushenkilöä) tai kiitettäväksi (7 

tutkimushenkilöä). Viisi koki osaamisensa hyväksi ja yksi tutkimushenkilö koki 

osaamisensa tyydyttäväksi. Tämänkään väitteen kohdalla ei annettu yhtään 

välttävää arvosanaa.  

 

Väite 24. Osaan tukea lasta tiedostamaan, että hänen kehonsa kuuluu hänelle, 

sekä ymmärtämään ja kunnioittamaan toisten koskemattomuutta.  

Pääsääntöisesti osaaminen koettiin tässä joko kiitettäväksi (9 tutkimushenkilöä) 

tai erinomaiseksi (7 tutkimushenkilö). Kaksi tutkimushenkilöä arvioi osaamis-

taan hyväksi, niin ikään kaksi antoi itselleen arvosanaksi tyydyttävän. Kuten 
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muissa tämän osa-alueen väittämissä, tämänkään kohdalla omaa osaamista ei 

arvioitu välttäväksi.  

 

Verrattaessa keskenään väitettä 20 (Osaan kertoa lapselle aikuisten velvollisuu-

desta suojella lapsia) ja väitettä 21 (Osaan kertoa lapselle hyväksikäytöstä) 

huomattiin, että osaaminen arvioitiin hyvin eri tavalla. Väitteet itsessään käsitte-

levät samaa asiaa, eri sanoin ilmaistuna. Koetun osaamisen eroa näiden kah-

den väitteen kohdalla voidaan mahdollisesti selittää sillä, että aikuisten velvolli-

suudesta suojella lasta hyväksikäytöltä on helpompi ottaa puheeksi kuin kertoa 

suoraan mahdollisesta hyväksikäytöstä, jolta aikuisen tulee lasta suojella. Toi-

saalta saattaa olla, että väite 20 koetaan positiivisesti ja väite 21 negatiivisesti 

juurikin niiden sisällöstä johtuen. 

 

Aineistoanalyysin ryhmittelyvaiheessa huomattiin, että kuviossa 10 havainnoitua 

väitettä 10 (Osaan opettaa lasta viestimään seksuaalisuuteen liittyvistä asioista, 

esimerkiksi puhumaan ruumiillisista tuntemuksista sekä ilmaisemaan omia tar-

peitaan, toiveitaan ja rajojaan) tulisi vertailla väitteen 23 (Osaan kertoa lapselle, 

että hänellä on oikeus kysyä seksuaalisuuteen liittyviä asioita) kanssa. Kum-

massakin väitteessä on kyse kommunikaatiosta. Väitteessä 10 lasta opetetaan 

kertomaan ja väitteessä 23 kysymään. Osaaminen on kutenkin koettu pääsään-

töisesti paremmaksi kohdassa 23 kuin 10. Voidaan pohtia, onko sillä merkitystä, 

että lasta opetetaan kysymään, jos häntä ei samalla tapaa opeteta kertomaan. 

 

 

KUVIO 10. Vertailu viestintätaitoihin ja tietoon liittyvien väitteiden välillä 
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Kuten kuviosta 11 voidaan huomata, korreloivat väitteet 3 (Osaan opettaa lasta 

ilmaisemaan ja tunnistamaan yksityisyyden tarve sekä omalla että toisten koh-

dalla), 19 (Osaan opettaa lasta tiedostamaan omat oikeutensa ja luottamaan 

omiin vaistoihinsa sekä tuntemaan, että hän voi tehdä omat päätöksensä) ja 24 

(Osaan tukea lasta tiedostamaan, että hänen kehonsa kuuluu hänelle, sekä ym-

märtämään ja kunnioittamaan toisten koskemattomuutta) keskenään melko hy-

vin. Ne ovat sisällöltään melko samanlaisia ja näin voidaankin todeta, että nämä 

tulokset tukevat toisiaan. 

 

 

KUVIO 11. Vertailu yksityisyyttä, itsemääräämisoikeutta ja koskemattomuutta 

koskevien väitteiden välillä 

 

 

6.1.7 Sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät 

 

Viimeisessä osa-alueessa selvitettiin, mikä oli tutkimushenkilöiden kokemus 

omasta osaamisestaan liittyen seksuaalisuutta määritteleviin sosiaalisiin ja kult-

tuurisiin tekijöihin, joita lapselle tulee opettaa. Kategoriasta esitetyt väitteet liittyi-

vät sosiaalisiin sääntöihin, kulttuurien välisiin eroihin, suvaitsevaisuuteen sekä 

yksityisen ja julkisen käyttäytymisen eroon. Tämän osa-alueen osaamisen ta-

son keskiarvoksi saatiin 3,77. Osaamisen jakautuminen on havainnollistettu ku-

viossa 12.  
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KUVIO 12. Tutkimushenkilöiden osaaminen liittyen seksuaalisuutta määrittele-

viin sosiaalisiin ja kulttuurisiin tekijöihin 

 

Väite 25. Osaan kertoa lapselle sosiaalisista säännöistä 
Tutkimushenkilöistä 11 koki, että osaa kertoa kiitettävästi lapselle julkista käyt-

täytymistä ohjaavista normeista. Neljä kategorioi osaamisensa erinomaiseksi, 

toiset neljä hyväksi. Yksi tutkimushenkilö koki osaamisensa tyydyttäväksi. Vält-

tävää arvosanaa ei tässä yhteydessä annettu.  

 

Väite 26. Osaan kertoa lapselle kulttuurisista eroista liittyen esimerkiksi suku-

puoleen, sukupuolirooleihin ja alastomuuteen.  

Yli puolet tutkimushenkilöistä arvioi osaamisensa joko hyväksi (7) tai kiitettä-

väksi (7). Loput kuusi tutkimushenkilöä kokivat osaamisensa erinomaiseksi (3) 

tai tyydyttäväksi (3). Edellisen väitteen kaltoin välttäviä arvosanoja ei esiintynyt. 

 

Väite 27. Osaan opettaa lasta tunnistamaan ja käsittelemään arvoihin liittyviä 

eroja sekä kunnioittamaan niitä 

Kiitettäväksi osaamisensa koki yhdeksän tutkimushenkilöä, hyväksi seitsemän. 

Kolme tutkimushenkilöä kuvasi osaamistaan erinomaiseksi, tyydyttäväksi yksi 

tutkimushenkilö. Välttäviä arvosanoja ei annettu.  
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Väite 28. Osaan opettaa lasta erottamaan yksityisen ja julkisen käyttäytymisen 

toisistaan. 

Kuten kuviosta 7 näkyy, vastaukset jakautuivat arvosanoille kiitettävä (8 tutki-

mushenkilöä), erinomainen (6 tutkimushenkilöä) ja hyvä (6 tutkimushenkilöä).  

Yhtään tyydyttävää tai välttävää arvosanaa ei esiintynyt.  

 

Verrattaessa väitettä 25. (Osaan kertoa lapselle sosiaalisista säännöistä), väi-

tettä 26 (Osaan kertoa lapselle kulttuurisista eroista liittyen esimerkiksi suku-

puoleen, sukupuolirooleihin ja alastomuuteen) sekä väitettä 27 (Osaan opettaa 

lasta tunnistamaan ja käsittelemään arvoihin liittyviä eroja sekä kunnioittamaan 

niitä) voidaan huomata korrelaatio. Tutkimustulokset eri väittämien kohdalla 

ovat hyvin samat, vaikka väitteet sinällään eivät suoranaisesti sivua tai ole lo-

mittaisia toistensa kanssa. Tästä huolimatta niissä kaikissa kuitenkin kysytään 

sosiaalisista ja kulttuurisista eroista. 

 

 

6.2 Arvot, asenteet ja tahto 

 

Osaamista tutkittaessa ei riitä, että tutkitaan vain tietoa ja taitoa, kuten edeltä-

vässä alaluvussa on kyselylomakkeen strukturoitujen väitteiden pohjalta tehty. 

Tämän lisäksi tulee tutkia myös osaamiseen liittyviä arvoja, asenteita ja tahtoa. 

Opinnäytetyössämme näitä osa-alueita tutkittiin sekä kyselylomakkeen avoi-

mien kysymysten että tutkimushenkilöille järjestetyn työpajan kautta. Seuraa-

vassa on esitetty näin kerätyn aineiston analyysi.  

 

Ensimmäinen alaluku käsittelee kyselylomakkeen kysymystä kaksi, jossa selvi-

tettiin, miten tutkimushenkilöt ovat osaamistaan hankkineet. Seuraavat kolme 

alalukua taas keskittyvät työpajassa kerätyn aineiston analyysiin. 

 

 

6.2.1 Osaamisen muodostuminen 

 

Aineiston perusteella koulutus, työkokemus, itsenäinen perehtyminen ja sosiaa-

liset suhteet nousivat tutkimuksessamme esille yleisimpinä osaamiseen vaikut-

tavina tekijöinä.  
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Koulutuksen kohdalla tuotiin erikseen esille aikaisempi ammattikoulututkinto, 

varhaiskasvatuksen ja päivähoidon moduulin suorittaminen sekä erilaiset luen-

not ja seminaarit. Osaamiseen vaikuttava työkokemus taas oli hankittu joko päi-

väkodissa tai yleisesti lasten ja nuorten parissa työskentelemällä. Erikseen nos-

tettiin esille kollegoiden avulla hankittu osaaminen ja työharjoittelu päiväko-

dissa. Usein koulutus ja työkokemus yhdistyivät samoissa vastauksissa:  

 

“Ammattikoulutausta, työkokemus ja nykyinen koulutus. Erityisesti, 

kun olen kohdannut aihepiirin asioita käytännössä.” 

 

“Lapsiryhmien kanssa työskentelemällä. Koulussa opitun tiedon 

avulla.” 

 

Toisaalta tutkimusaineistossa tuli esiin myös vastauksia, jossa oman osaamisen 

ei arvioitu olevan peräisin kummastakaan, ei koulusta eikä työelämästä: 

 

“Ihan oman elämänkokemuksen ja “monipuolisten” ystävien kautta.” 

 

Osaamista oli hankittu siis myös itsenäinen perehtymisen kautta. Itsenäiseen 

perehtymiseen liitettiin kiinnostus aihepiiriä kohtaan, omatoiminen opiskelu ja 

asioiden selvittäminen. Lisäksi itsenäisesti hankitussa osaamisessa tuotiin esille 

oman toiminnan, arvojen ja ajatusten reflektoiminen sekä oman maailmankuvan 

avartaminen: 

 

“Kiinnostuksella aiheesta, tekemällä aiheeseen liittyvillä harjoituk-

silla (esim. omat rajat), lähipiirin kiinnostuksen avulla, edellisten lu-

entojen avulla. - -”  

 

“Valistamalla itseäni, keskustelemalla ja ottamalla selvää. - -“ 

  

Erilaiset sosiaaliset suhteet nousivat myös esiin yhtenä tapana hankkia osaa-

mista. Tässä kategoriassa nostettiin esille ystävät, lähipiiri ja tuttavat. Ihmisten 

välinen vuorovaikutus ja sosiaaliset suhteet siis vaikuttavat osaamiseen. 
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“Olen ollut paljon eri-ikäisten lasten kanssa ja kohdannut tilanteita, 

joissa on keskusteltu seksuaalikasvatukseen liittyvistä asioista. - -” 

 

Omat elämänkokemukset vaikuttavat osaamiseen, mutta vain harva tutkimus-

henkilö toi tämän esiin tutkimuksessamme. Oman kokemuksen kautta hankitun 

osaamisen nähtiin linkittyvän siihen, millaisen kasvatuksen tai opetuksen oli itse 

saanut. Toisaalta elämänkokemukseksi lasketaan myös omien lapsien kasvat-

taminen. 

 

“Perheessä puhuttu hyvin avoimesti rajoista ja seksuaalisuudesta. 

Äiti kysynyt hyvin suoraankin, mutta mielestäni kunnioittavasti. - -” 

 

Omaa osaamista oli myös hankittu sosiaalisen median, uutisten sekä yleisen 

keskustelun kautta:  

 

“Itsenäisen tutkimisen, yleisen keskustelun seuraamisen ja uutisten 

kautta - - “ 

 

“- - Sosiaalinen media tuonut tietoisuutta.” 

 

Tutkimushenkilöt ovat siis hankkineet osaamistaan moninaisin tavoin. Tutkimus-

aineiston perusteella voitiin myös todeta, ettei yksikään tutkimushenkilö kokenut 

osaamisen olevan lähtöisin vain yhdestä tahosta vaan osaamisen muodostumi-

nen on eri tekijöiden summa. Näin ollen osaaminen muovautuu ja muokkautuu 

vuorovaikutuksessa ihmisen elinympäristön kanssa. 

 

 

6.2.2 Ajatuksia lasten seksuaalikasvatuksesta 

 

Seksuaalikasvatus ajateltiin laaja-alaisena kokonaisuutena. Sen nähtiin toteutu-

van pienin muutoksin ja vaativan aika. Tutkimushenkilöiden ajatuksissa tuotiin 

esiin, että käsiteltävä aihe on täysin normaali ja luonnollinen. Näin ollen siitä tu-

lisi käydä avointa keskustelua. Toisaalta aiheen ajateltiin olevan arka ja herkkä. 

Seksuaalikasvatus tabuna tuotiin myös esiin. Toisaalta ajateltiin, että tämän 

asian kanssa ollaan muutosmatkalla.  
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Sallivuus, erilaisuuden kunnioittaminen, suvaitsevaisuus tuotiin esiin. Ennakko-

luulottomuus koettiin tärkeäksi, samoin avoimuus, rohkeus ja uskallus puhua 

seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Seksuaalikasvatus miellettiin yhdessä kas-

vamiseksi. Ajateltiin myös, että lapsille on annettava tilaa kysyä, ihmetellä ja ko-

keilla. Nähtiin, ettei kaikkea tarvitse tietää valmiiksi, vaan asioista voi ottaa sel-

vää. Seksuaalisuuden moninaisuuden tärkeyttä tuotiin näkyvästi esiin. Todettiin, 

että jokaisella tulee olla vapaus toteuttaa itseään ilman ahtaita laatikoita.  

  

Tutkimushenkilöitä mietitytti, miten teoria viedään käytäntöön. Jännitystä ai-

heutti myös, se osaako olla tarpeeksi sensitiivinen ja löytääkö tilanteisiin sopivat 

sanat. Toisaalta esille tuotiin myös, ettei aina tarvitse tietää kaikkea, vaan asi-

oista voi ottaa selvää. Työpajan tutkimusaineistosta ei muutoin käynyt esille, 

että tutkimushenkilöt kantaisivat huolta omasta osaamisestaan. 

 

Tutkimushenkilöt nostivat myös esille yhteistyön perheen kanssa seksuaalikas-

vatusta toteutettaessa. Lapsen kasvuolosuhteiden nähtiin vaikuttavan merkittä-

västi lapsen seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen.  Lisäksi huomioitiin, 

että tarvitaan yhteiset linjaukset työryhmän kanssa. Seksuaalikasvatuksen aja-

teltiinkin vaativan kaikkien osallistumista.  

 

Tutkimushenkilöiden dokumentoimassa materiaalissa tuotiin esiin myös seksu-

aalikasvatuksen velvoittavat laki, oikeudet ja julistukset. Asetettiinkin kysymys 

siitä, voiko seksuaalikasvatusta sivuuttaa.  

 

Seksuaalisuuden ajateltiin olevan muovautuvaa ja tärkeä osa ihmisen hyvin-

vointia ja elämää. Koettiin, että kasvatusta tarvitaan läpi elinkaaren. Aiheen suh-

teen nähtiin olevan vielä paljon kehitettävää. Seksuaalikasvatuksen yhteydessä 

kehotietoisuus ajateltiin tärkeäksi.  

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lasten seksuaalikasvatukseen suhtauduttiin 

myönteisesti. Tutkimusaineistosta ei noussut esiin sellaisia vastauksia, joissa 

aiheeseen olisi suhtauduttu välinpitämättömästi tai negatiivisesti. Kantavana 

teemana vastauksissa oli erilaisuuden hyväksyminen, jota tuotiin toistuvasti 

esiin erilaisin synonyymein. 
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6.2.3 Ajatusmaailmaan vaikuttavat tekijät 

 

Ajatukset ja asenteet eivät synny tyhjiössä. Vaaditaan jokin ärsyke, ajatukset 

liikkeelle paneva voima. Lasten seksuaalikasvatus herätti paljon ajatuksia ja ky-

symyksiä, kuten edellisestä osiosta voidaan päätellä. Mielenkiintoista olikin sel-

vittää ajatusmaailman taustoja. Ryhmien dokumentoimasta materiaalista tuli 

esiin kattavasti eri tekijöitä, jotka vaikuttavat tutkimushenkilöiden tapaan aja-

tella.  

 

Nähtävissä on yhteyksiä tutkimushenkilöiden ajattelumaailmaan vaikuttavien ja 

osaamisen kartuttamiseen liittyvien tekijöiden välillä. Koulutuksen, työkokemuk-

sen, ammatillisuuden ja hiljaisen tiedon koettiin vaikuttavan omaan ajatteluun. 

Näin ollen ei voida pitää yhdentekevänä, miten koulussa seksuaalikasvatusta 

opetetaan.  

 

Ympäröivä yhteiskunta kokonaisuudessaan nähtiin ajatuksiin vaikuttavana teki-

jänä. Todettiin, että maailma on muuttunut, asioista puhutaan aikaisempaa 

enemmän ja tietoisuus on lisääntynyt. Samaa ajatusta tuotiin esiin myös kysely-

lomakkeiden vastauksissa, joissa todettiin, että tietous seksuaalikasvatuksen 

kohdalla on lisääntynyt. Voidaankin todeta, että se miten asioita käsitellään jul-

kisessa keskustelussa, muokkaa ajatusmaailmaamme. On kyse yhteiskunnalli-

sista arvoista ja normeista.  

 

Edelliseen liittyen voidaan linkittää se, että sosiaalinen ympäristö ja kulttuuri 

muovaavat ajattelua. Vastaavia vastauksia saatiin osaamista kartoittavaan ky-

selyyn, jossa tuotiin ilmi omien ihmissuhteiden merkitys osaamisen edistäjinä. 

Yleisen keskustelun, median ja sosiaalisen median roolia ei voi myöskään vä-

heksyä, sillä nämä tekijät nousivat esiin sekä osaamiseen että ajatteluun vaikut-

tavina tekijöinä. Yksilön ajattelumaailma pohjautuu osin hänen sosiaalisiin suh-

teisiinsa. Medialla on suuri valta, oleelliseksi muodostuukin näin yksilön taidot 

mediakritiikkiin.  

 

Esille nousi omat henkilökohtaiset kokemukset, lapsuus ja kasvu. Perhekulttuuri 

nostettiin kulttuurin rinnalle ajatusten muovaajana. Niin ikään omalla iällä nähtiin 

olevan merkitystä. Oman ajatusmaailman takana nähtiin myös olevan se, että 



62 

 

teemasta ei ollut tarpeeksi kokemusta ja se oli uusi. Näin ollen kokemattomuu-

desta muodostuu myös ajatteluun vaikuttava tekijä. Oman arvopohjan ja asen-

teiden nähtiin vaikuttavan ajattelumaailmaan. Asenteiden rinnalle nostettiin 

myös ennakkoluulot. Omaa tapaa ajatella perusteltiin myös sillä, että haluaa 

itse tulla hyväksytyksi sellaisena kuin on. Todettiin myös, että oman ajattelu-

maailman taustalla on itsen ja muiden kunnioittaminen. 

  

  

6.2.4 Henkilökohtaiset arvot käytännön työssä 

 

Tutkimushenkilöiden tehtävänä oli pohtia myös, miten omat ajatukset tulevat 

omassa toiminnassa näkyviksi muille. Ryhmien tuottamien materiaalien selkein 

yhtäläisyys liittyi asioista puhumiseen.  Oman ajattelun nähtiin tulevan ilmi käy-

tännössä puheeksi ottamisena, asioista tiedottamisena, avoimena keskuste-

luna, yhdessä puhumisena, rehellisenä kertomisena ja kyseenalaistamisena.  

Mikäli edellä kuvattu välittyy käytäntöön, tulevaisuudessa varhaiskasvatuksessa 

työskentelee ammattilaisia, jotka pystyvät tuomaan seksuaalikasvatusta näky-

vämmäksi osaksi päiväkodin arkea.  

 

Yhtäläisyyksiä materiaalista löytyy myös kohtaamiseen ja sensitiivisyyteen liit-

tyen. Oman ajattelun ajateltiin tulevan näkyväksi kaikkien tasa-arvoisena kohte-

luna, avoimuutena, suvaitsevaisuutena, ymmärtäväisyytenä ja jokaisen yksilön 

arvostamisena. Näin ollen voidaan todeta kasvattajan henkilökohtaisen arvo-

maailman heijastuvan vahvasti käytäntöön ainakin tutkimushenkilöiden doku-

mentaation perusteella.  

 

Ajattelumallien koettiin tulevan näkyviksi arjen tilanteissa. Konkreettisena toi-

mintana mainittiin tunteiden, arvojen ja asenteiden sanoittaminen, turvataitojen 

läpikäyminen sekä positiivisen palautteen antaminen lapsille. 

 

Tutkimusaineistosta kävi ilmi myös tutkimushenkilöiden näkemys esimerkkinä 

toimimisesta ja itsetietoisuudesta. Oman historian ymmärrys sekä kokemus 

siitä, että on kotona omassa kehossa, ajateltiin olevan edellytys sille, että voi 

kasvattaa toista.   
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Henkilökohtainen suhtautuminen lasten seksuaalikasvatukseen tulee näkyväksi 

myös työyhteisössä. Vaikka on yhteiset linjaukset, jokaisella on oma ote työhön. 

Tutkimushenkilöt toivat myös ilmi näkemystä siitä, ettei aina tarvitse sanoa ei ja 

asioita voi kokeilla, mokata ja ottaa tästä opikseen.  

 

Oman ajattelun koettiin näkyvän myös vastuullisuutena ja luottamuksena. 

Omaksutun ajatusmaailman kautta koetiin, että itsestä välittyy lapselle kuva tur-

vallisena ja lasta tukevana aikuisena, jolle on helppo kertoa asioista.  
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7 OSAAMISEN VAHVISTAMINEN JA KOULUTUKSEN KEHITTÄMINEN 

 

 

7.1 Osaamisen vahvistaminen työelämässä 

 

Tutkimuksessa selvitettiin myös opiskelijoiden näkemystä varhaiskasvatuksen 

ammattilaisten osaamisesta ja kehittämistarpeista. Osa tutkittavista ilmoitti, ettei 

ole ollut harjoittelussa eikä työskennellyt varhaiskasvatuksessa, eikä näin ollen 

osannut arvioida ammattilaisten osaamista ja kehittämistarpeita.  

 

Selkeimpänä aineistosta nousi esiin se, että aiheesta ei puhuta tarpeeksi. Tutki-

mushenkilöt kokivat, että seksuaalikasvatus on edelleen vaiettu aihe varhais-

kasvatuksessa. Avointa keskustelua aiheesta toivottiinkin lisää päiväkodin ar-

keen. Seksuaalikasvatusta osana varhaiskasvatusta rinnastettiin myös tabuksi. 

 

“Tosi vanhanaikainen. Pöydässä ei saa 1,5v kertoo, et sen veljellä 

on pippeli (mutta muuallakaan ei sit keskusteltu). Tarviis sinnekin 

seksuaalikasvatusta ja oman seksuaalisuuden läpikäymistä. Murtaa 

tabuja ja avointa keskustelua, ei voi olla niin, että luonnollisesta asi-

asta ei voi keskustella. Ärsyttää tuommoinen.” 

 

“Seksuaalikasvatus on tietynlainen tabu. Tunnustetaan, että lapset 

tutkivat kehoaan jne., mutta aiheesta ei lasten kanssa puhuta. 

Puuttuu uskallus tarttua aiheeseen ja ehkä myös keinot, miten las-

ten kanssa aihetta käsitellään.” 

 

Edellisten lainausten perusteella voidaan myös todeta, että lasten seksuaali-

suus tulee näkyväksi päiväkodissa, mutta se sivuutetaan helposti. Lapsille ei 

anneta tilaa puhua aiheesta, mutta myöskään kasvattajat eivät itse ota aihetta 

puheeksi. Tutkimushenkilöt toivat ilmi näkemystään siitä, ettei varhaiskasvatuk-

sen henkilökunnalla ole tarpeeksi tietoa, taitoa ja menetelmiä toteuttaa seksu-

aalikasvatusta.  
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“Selvästi on vieläkin aika vaiettu aihe ja tuntuu, ettei usealla var-

haiskasvattajalla ole taitoja/tietoja/menetelmiä seksuaalikasvatuk-

seen liittyen.” 

 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisilla koettiin myös olevan vanhanaikaiset katsan-

tokannat aiheeseen. Tähän liittyi epävarmuus siitä, mitä seksuaalikasvatus ja 

seksuaalisuus tarkalleen ottaen on. 

 

“Hyvin vanhentuneita näkökulmia, hämmennystä ja pelkoa, vaikea 

puhua asiasta. Ajatellaan, että seksuaalisuus = seksi.” 

 

Tuloksissa korostettiin myös ammattilaisen henkilökohtaista asennoitumista ai-

heeseen. Todettiin, että osaaminen liittyy siihen, kokeeko kasvattaja seksuaali-

kasvatuksen kuuluvan varhaiskasvatukseen. Toiset näkivät seksuaalikasvatuk-

sen toteuttamisen ikäkysymyksenä, toisaalta nostettiin esille, että osaamisessa 

on eroja nuorempienkin työntekijöiden välillä: 

 

“Luulisin, että se vaihtelee sen mukaan, miten kukin varhaiskasva-

tuksen ammattilainen kokee seksuaalikasvatuksen. Kuuluuko se 

päiväkotiin ja haluaako kehittää omia taitojaan tällä osa-alueella. 

Kehittämistä ja oppimista on varmasti jokaisella.” 

 

“Tuntemus vaihtelee jopa nuorempien työntekijöiden kesken, ja 

olen huomannut epävarmuutta asian käsittelyssä, mutta tietous on 

myös selkeästi lisääntymään päin.” 

 

Asenteen lisäksi tuotiin esiin itsevarmuuden puute. Seksuaalikasvatuksen haas-

teena nähtiin epävarmuus, hämmennys ja pelko. Kasvattajilta nähtiin puuttuvan 

rohkeus puhua lasten kanssa seksuaalisuuteen liittyvistä asioista.  

 

“Kasvattajat tarvitsevat varmuutta siihen, kuinka ottaa asioita esille 

ja puheeksi ja kuinka olla tarpeeksi sensitiivisiä lapsen aloitteille 

asioihin liittyen. Lisäksi kannattaa lisätä omaa tietoisuutta koulutuk-

silla ja kirjallisuudella.” 
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Tutkimusaineiston perusteella voidaan todeta, että varhaiskasvatukseen kaiva-

taan enemmän seksuaalikasvatuksen puheeksi ottoa. Vastauksista kävi myös 

ilmi se, että kokonaisvaltaisen ja laadukkaan seksuaalikasvatuksen toteutu-

miseksi vaaditaan myös asenteiden muutosta. Varhaiskasvatuksen ammattilais-

ten nähtiin olevan seksuaalikasvatukseen liittyvän lisäkoulutuksen tarpeessa. 

Myös itsenäistä perehtymistä aihealueeseen suositeltiin. Tämän lisäksi tutki-

musmateriaalissa tuotiin esille, että työnantajien tulisi kannustaa lisäkoulutuksiin 

ja näin mahdollistaa ammattilaisten osaamisen kartuttaminen.  

 

 

7.2 Sosiaalialan koulutuksen kehittäminen 

 

Tutkimuksen kautta kerättiin myös näkemyksiä siitä, miten TAMK:n sosionomi-

koulutuksessa voitaisiin kehittää varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasva-

tuksen opetusta. Tutkimusaineistosta kävi ilmi, että aiheesta kaivattiin enem-

män ja yksityiskohtaisempaa opetusta. Lisää opetusta aihealueesta kaivattiin 

niin varhaiskasvatuksen ja päivähoidon moduuliin kuin yleisesti ottaen koko so-

sionomien koulutusohjelmaan. Yksi tutkimushenkilö jätti vastaamatta tähän ky-

symykseen. 

 

“LTO-modulissa olisi hyvä käydä näitä asioita enemmän läpi. - -” 

 

“Koulutukseen voitaisiin lisätä enemmän opetusta aiheesta. Tätä ei 

olla käsitelty juurikaan kursseillamme.” 

 

Seksuaalikasvatukselle toivottiin täysin omaa kurssia. Toisaalta tuotiin esiin, 

että seksuaalisuudesta tulisi puhua kaikkien kurssien yhteydessä, eikä vain 

omana irrallisena kokonaisuutena.  

 

“Sille voisi olla ihan oma kokonaisuutensa, jossa käsiteltäisiin ai-

hetta monipuolisesti ja siihen syventyen. - -”  

 

“Oman seksuaalisuuden läpikäyminen. Seksuaalisuudesta puhumi-

nen kaikissa kursseissa. - -” 
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Tutkimusaineistosta tuotiin esille myös järjestämämme seminaarimme merkitys. 

Yhdessä vastauksessa tuotiin esille, että järjestämme kaltainen seminaari tulisi 

olla pakollinen. Tutkimushenkilöt kokivat, että seminaari oli ajatuksia herättävä 

ja vastaavia seminaareja tulisi järjestää aiheesta jatkossakin:   

 

“Nämä luennot oli ihan mahtava juttu! Jotain tämän tapaista olisi 

hyvä järjestää jatkossakin ja keskustelua on syytä herättää aina.” 

 

“Ohjelmaan voisi lisätä pakolliseksi seksuaalikasvatus seminaarin.” 

 

“Vähintäänkin tällainen seminaari on tarpeen. - -” 

 

Konkretiaa toivottiin lisää opetukseen. Käytännön esimerkkien tärkeyttä paino-

tettiin. Ehdotettiin myös, että varhaiskasvatuksen ammattilaisia olisi hyvä saada 

kertomaan, miten seksuaalikasvatus käytännössä toteutuu osana varhaiskasva-

tuksen arkea. Konkretiaan liittyen ehdotettiin, että varhaiskasvatuksessa tehtä-

vään harjoitteluun olisi hyvä liittää, jokin seksuaalikasvatukseen liittyvä tehtävä.  

 

“- - Harjoittelussa yhtenä tehtävänä voisi olla havainnoida tätä ai-

hetta ja sen ilmenemistä päiväkodissa.” 

 

“- - Asiantuntijat kertomassa malliesimerkkejä päiväkodin tilanteista 

olisi hyvä lisä. Käytäntöä siis lisää.” 

 

Seksuaalikasvatusta toivottiin osaksi opetussuunnitelmaan. Kävimme läpi eri 

vuosina aloittaneiden sosionomiopiskelijoiden opetussuunnitelmaa. Seksuaali-

suutta ja seksuaalikasvatusta on kirjattu kurssisisältöihin ja näin ollen se on osa 

nykyistä opetussuunnitelmaa. Aihetta käsitellään opetussuunnitelmien mukaan 

ainakin kurssissa Elämänkulun ja kehityksen psykologia (Tampereen ammatti-

korkeakoulu 2019). Kuitenkin näkemys siitä, käsitelläänkö aihetta koulutusohjel-

massa, vaihteli tutkimushenkilöiden keskuudessa:  

 

“Seksuaalikasvatus mukaan opetussuunnitelmaan. Nyt sitä ei juuri-

kaan ole. - -” 
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“Ylipäätään tulisi kurssi, joka käsittelee seksuaalisuutta kaikissa 

elämänkaaren vaiheissa.” 

 

“Oma kokonaisuus aiheesta niin kuin psykologiassa oli, mutta kat-

tavampi.” 

 

Yhdessä vastauksessa tuotiin ilmi, että seksuaalikasvatus tulee osaksi opetus-

suunnitelmaa 2019. Opetussuunnitelmasta selvisi, että syksyllä 2019 opintonsa 

aloittavien sosionomien opetussuunnitelmaan sisältyy pakollinen kurssi, joka 

käsittelee ihmisen sukupuoli-identiteettiä ja seksuaalisuutta (Tampereen am-

mattikorkeakoulu 2019). Kokonaisvaltaiseen seksuaalikasvatukseen keskitty-

västä kurssista tässä ei siis ole kyse. Tästä huolimatta, kurssi on huomattavan 

tärkeä lisä sosionomikoulutuksen sisältöön.  
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8 JOHTOPÄÄTÖKSET 

 

 

Opinnäytetyömme tavoitteena oli selvittää Tampereen ammattikorkeakoulun 

varhaiskasvatukseen pätevöityvien opiskelijoiden kokema osaamisen taso liit-

tyen lasten seksuaalikasvatukseen. Tutkimusaineistona olleen kyselylomakkeen 

pohjalta tehdyn analyysin perusteella tulimme siihen johtopäätökseen, että opis-

kelijoiden kokema oma osaaminen on suurelta osin arvioitu kiitettäväksi. Vas-

tausten keskiarvo on pyöristettynä lähempänä kiitettävää kuin hyvää. Myös hei-

koimmaksi koetussa osa-alueessa, joka oli seksuaalisuus, osaamisen keskiar-

vosta muodostui hyvä.  

 

Aineistoanalyysia tehdessämme huomasimme kuitenkin, että monet kysymyslo-

makkeen väittämistä olivat osittain lomittaisia tai samaa kysymystä oli eri tavalla 

kysytty kahden eri otsikon alla. Näin aineistoa analysoimalla voitiin todeta, että 

tutkimusaineistossa esitetyt väittämät sekä korreloivat että ovat osittain ristirii-

dassa keskenään.  

 

Koska jokaiselle seksuaalikasvatuksen osa-alueelle laskettiin keskiarvo. Seu-

raavassa listattu osa-alueet koetun osaamisen perusteella vahvimmasta osa-

alueesta heikoimpaan: 

 

1. Tunteet ja ihmissuhteet 4,11 

2. Hedelmällisyys ja lisääntyminen 4,03 

3. Seksuaalisuus, terveys ja hyvinvointi 3,83 

4. Ihmiskeho ja sen kehitys 3,81 

5. Seksuaalisuutta määrittelevät sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät 3,77 

6. Seksuaalisuus ja oikeudet 3,72 

7. Seksuaalisuus 2,91  

 

Tutkimusaineiston pohjalta on havaittavissa, että toimintakyvyn ulottuvuuksista 

sosiaalisen kohdalla osaaminen koetaan parhaaksi. Tutkimuksessa koetun 

osaamisen keskiarvo (4,11) olikin paras Tunteet ja ihmissuhteet –osiossa. Par-

haaksi osaaminen koettiin kerrottaessa rakkaussuhteiden moninaisuudesta 
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sekä opetettaessa erilaisuuden kunnioittamista. Fyysisestä ulottuvuudesta ker-

tominen ja opettaminen puolestaan koetaan haastavimmaksi. Erityisesti seksu-

aalisuuden merkityksestä ja sen ilmaisemisesta opettaminen sekä lapsuuden 

masturbaatiosta kertominen koettiin haastavimmiksi. 

 

Työpajan kautta hankitun aineiston, jonka tarkoituksena oli tutkia tutkimushenki-

löiden asennetta seksuaalikasvatusta kohtaan, voitiin todeta, että tutkimushen-

kilöiden asenne oli positiivinen. Kuten osaamisen teorian kohdalla on jo aiem-

min tässä opinnäytetyössä todettu, vaikuttaa myönteinen asenne myös osaami-

sen tasoon. Tällaiset opiskelijat ovat todennäköisesti motivoituneempia vas-

taanottamaan tietoa ja kehittämään osaamistaan aiheesta.  

 

Tavoitteemme oli lisäksi tuottaa tietoa siitä, millä tavalla seksuaalikasvatukseen 

liittyvää opetusta voitaisiin kehittää osana sosionomikoulutusta. Tutkimusaineis-

ton analyysin pohjalta voidaan todeta, että Tampereen ammattikorkeakoulun 

sosiaalialan koulutukseen kaivataan enemmän ja yksityiskohtaisempaa ope-

tusta liittyen ihmisen seksuaalisuuteen ja seksuaalikasvatukseen. Kyselylomak-

keen avoimissa vastauksissa toistui konkretian puute. Koettiin, ettei tieto yksis-

tään riitä. Teema toistui myös työpajojen pohjalta kerätyssä aineistossa, jossa 

opetukseen kaivattiin ennen kaikkea esimerkkejä, keinoja ja malleja siihen, mi-

ten viedä teoria käytäntöön. Konkretian lisäämiseksi ehdotettiin, että seksuaali-

kasvatuksen opettamiseen saataisiin mukaan asiantuntijatahoja esimerkiksi lu-

entojen muodossa. Lisäksi tutkimushenkilöt ehdottivat, että harjoittelun yhtey-

teen liitettäisiin seksuaalisuuteen tai seksuaalikasvatukseen liittyvä tehtävä. 

 

Tutkimushenkilöt ehdottivat niin täysin omaa aihealuetta käsittelevää kurssia 

kuin laajemmin aihealueen käsittelemistä integroituna muihin sosionomikoulu-

tuksen opetussuunnitelman kursseihin. Myös seksuaalikasvatusta käsittelevää 

seminaaria toivottiin toteutettavaksi jatkossa. Koska seksuaalikasvatukseen liit-

tyy paljon ennakkoluuloja ja –asenteita, tulisi seksuaalikasvatusta käsittelevän 

koulutuksen koskettaa kaikkia varhaiskasvatukseen pätevöityviä opiskelijoita, 

sillä he ovat tulevia ammattilaisia. Ei riitä, että aihetta käsitellään vain niiden 

kanssa, jotka ovat aiheesta kiinnostuneita. Seksuaalikasvatusta koskevan tie-

don tulisi saavuttaa kaikki. (Ingman-Friberg & Cacciatore 2016, 205.) Näin ollen 
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myös TAMK:n sosionomikoulutuksessa tulisi huolehtia siitä, ettei aiheeseen sy-

ventyminen jää opiskelijan oman motivaation varaan. 

 

Jo aiemmin tässä opinnäytetyössä esiteltyjen aihetta sivuavien tutkimusten poh-

jalta on syntynyt käsitys siitä, että seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi tarvi-

taan enemmän tietoa ja koulutusta. Omassa opiskelijoiden kokemaa osaamista 

käsittelevässä tutkimuksessamme nousee kuitenkin vahvasti esiin opiskelijoi-

den tarve sitoa tieto käytäntöön. Voidaan todeta, ettei osaamista pystytä luo-

maan pelkällä tiedolla tai taidolla. Tarvitaan sekä tietoa että taitoa, jotta voi olla 

osaamista.  

 

Jatkotutkimuksen aiheeksi ehdotamme tutkimusta sosiaalialan opettajien suh-

tautumisesta seksuaalikasvatukseen sekä heidän kokemastaan osaamisesta 

seksuaalikasvatuksen opetuksessa. Kuten osaamisen teorian yhteydessä on jo 

aiemmin tässä opinnäytetyössä todettu, tämän voidaan ajatella vaikuttavan 

opetuksen laatuun ja määrään. Opettajien asenteella on merkitystä opetettavan 

asian oppimisen kannalta. Jos opettajat ovat motivoituneita opettamastaan asi-

asta, saattaa motivaatio tarttua myös opiskelijoihin. Toisaalta, jos ei koe omaa-

vansa osaamista, tällöin myös aiheen opettamisesta saattaa muodostua hanka-

laa. Kenties tällä puolestaan on vaikutusta opettajan haluun nostaa asiaa esille.  
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9 POHDINTA 

 

 

Tätä opinnäytetyötä aloittaessamme pohdimme sitä, onko meillä riittävästi am-

matillista osaamista lasten seksuaalisuuden kohtaamiseen. Koimme oman 

osaamisemme heikoksi ja halusimmekin selvittää, jakoivatko kanssaopiskeli-

jamme tämän oman kokemuksemme osaamisemme tasosta. Tutkimuksen yh-

teenvedossa todettiin, että Tampereen ammattikorkeakoulun sosionomiopiskeli-

joiden kokema osaaminen varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuk-

sessa on kiitettävää, eivätkä kanssaopiskelijamme näin jaa omaa kokemus-

tamme osaamisestamme. 

 

Ajateltaessa koko tutkimuksen aikana kerättyä aineistoa, voidaan todeta, että 

kyselylomakkeen avoimien kysymyksien kautta kerätty tieto korreloi kyselylo-

makkeen strukturoitujen kysymyksien kautta kerätyn tiedon kanssa. Tutkimus-

henkilön on ymmärrettävä seksuaalikasvatusta, jotta hän voi avoimissa kysy-

myksissä tehdä huomioita varhaiskasvatuksen ammattilaisten nykyisestä sek-

suaalikasvatuksen osaamisen tasosta sekä seksuaalikasvatuksen kehittämis-

tarpeista. Näin ollen aineistot tukevat toisiaan.  

 

Myös työpajan kautta kerätty aineisto tukee edellä kuvattua osaamisen tasoa 

siinä mielessä, että tutkimushenkilöiden asenne lasten seksuaalikasvatusta 

kohtaan vaikutti työpajan kautta kerätyn aineiston perusteella olevan positiivi-

nen. Aihealueeseen suhtauduttiin myönteisesti, joten saattoi olla, että tällaiset 

myönteisen asenteen omaavat opiskelijat olivat myös olleet vastaanottavaisem-

pia seksuaalikasvatuksesta saamalleen tiedolle ja omasivat näin kiitettävää 

osaamista.  

 

Kuten edellä on todettu, koimme opinnäytetyötämme aloittaessamme oman 

osaamisen tasomme varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksessa 

heikoksi. Samoin koimme, ettemme koulutuksen kautta olleet saaneet tarpeeksi 

tietoa pienten lasten seksuaalikasvatuksesta. Myös useat viimeaikaiset tutki-

mukset, joka on esitelty jo aiemmin tässä opinnäytetyössä, puolsivat tätä jälkim-

mäistä kokemustamme. Oma tutkimusaineistomme puolestaan sekä tuki että 

haastoi tätä.  
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Kyselylomakkeen avoimissa kysymyksissä kysyimme, miten tutkimushenkilöt 

olivat saaneet nykyisen osaamisensa sekä miten TAMK:n sosionomikoulutuk-

sessa voitaisiin kehittää varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksen 

opetusta. Ensimmäiseen kysymykseen vastatessaan tutkimushenkilöt mainitsi-

vat saaneensa osaamista koulutuksensa kautta. Toisaalta tutkimustuloksista 

kävi ilmi, että aihealuetta tulisi tuoda enemmän esille opetuksessa. Yksikään 

tutkimushenkilö ei maininnut, että nykyinen opetuksen määrä olisi ollut riittävä.  

 

Kuten johtopäätöksissä on todettu, koimme tutkimustulosten sekä korreloivan 

että olevan osin ristiriitaisia. Tällöin tutkimuksen eettisyyden kannalta pohdinnan 

kohteeksi nousevatkin tutkijan tekemät ratkaisut (Saaranen-Kauppinen & Puus-

niekka 2018).  

 

Erityisesti työpajan kautta kerättyä materiaalia analysoitaessa tuntui, että kysy-

mys, johon tutkimushenkilöt vastasivat, unohtui heiltä toisinaan vastaushetkellä. 

Kysymyksiin ei välttämättä myöskään vastattu kokonaisilla lauseilla. Tämän si-

jaan saatettiin käyttää vain yksittäisiä sanoja. Näiden tulkitseminen puolestaan 

oli tutkijan näkökulmasta haasteellista siinä mielessä, että ne muodostivat haas-

teen tutkimuksen eettisyydelle. Ratkaisimme ongelman siten, ettemme lähte-

neet olettamaan vastauksen tarkoittavan tiettyä asiaa. Vastaustavasta johtuen 

tulevaisuuden varalle tulisikin ehkä pohtia sitä, miten työpajan kautta kerätyistä 

tutkimustuloksista saataisiin luotettavampia eli miten kysymysten asettelu ja 

vastausten kerääminen tulisi suorittaa siten, että saataisiin selkeitä vastauksia 

siihen, mitä kysytään.  

 

Kyselylomakkeeseen liittyen pohdimme, olisiko meidän tullut seminaarin lo-

pussa, ennen tutkimuksen suorittamista, avata osaamisen käsitettä, sillä ei ole 

itsestään selvää, että kaikki tutkimushenkilöt käsittävät osaamisen samalla ta-

paa. Toisaalta vaikka käsite olisikin avattu, ei asiasta olisi siltikään voitu olla 

varmoja.  

 

Kyselylomakkeen strukturoitujen kysymysten kohdalla pohdimme kysymysten 

selkeyttä ja asettelua. Keskustelimme siitä, olisiko kyselylomakkeen väittämiä 

tullut yksinkertaistaa vielä entisestään, vaikka niitä laatiessamme pyrimmekin 
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yksinkertaisuuteen vastaamisen ja analysoinnin helpottamiseksi. Tässä emme 

mielestämme kuitenkaan kaikkien kysymysten kohdalla täysin onnistuneet. Lo-

makkeeseen jäi sellaisia kysymyksiä, joiden aihealueet kyllä liittyivät yhteen, 

mutta joista olisi voitu saada tarkempaa tietoa, mikäli nämä kysymykset olisi 

vielä eroteltu kahdeksi eri kysymykseksi.  

 

Pohdimme myös kyselylomakkeen strukturoitujen kysymysten ylimalkaisuutta. 

Aineistoanalyysin yhteydessä huomasimme, että mitä konkreettisempi esitetty 

väite oli, sitä heikommaksi tutkimushenkilöt oman osaamisensa siinä kokivat. 

Vastaavasti yleisemmällä tasolla esitettyjen väitteiden, jotka kuitenkin olivat joko 

osittain tai kokonaan lomittaisia näiden konkreettisempien väitteiden kanssa, 

kohdalla tutkimushenkilöt kokivat osaamisensa paremmaksi.  

 

Toisaalta pohdimme tutkimushenkilöiden vaikutusta koettuun osaamiseen. Kes-

kustelimme siitä, vaikuttiko tutkimushenkilöiden omaama kokemus osaamisen 

arviointiin niin, että enemmän kokemusta omaava tutkimushenkilö arvioi omaa 

osaamistaan kriittisemmin. Voisi kuvitella, että esimerkiksi tutkimushenkilö, joka 

omaa konkreettista kokemusta varhaiskasvatuksesta, osaa kuvitella lasten 

kanssa mahdollisesti syntyviä aiheeseen liittyviä tilanteita realistisemmin kuin 

sellainen tutkimushenkilö, jolla ei tällaista konkreettista osaamista ole. Toisaalta 

paljon kokemusta omaava tutkimushenkilö saattaisi puolestaan olla niin sisäis-

tänyt seksuaalikasvatuksen opetuksen osaksi omaa toimintaansa, että osaami-

sen tasokin olisi näin hyvin korkea. Konkreettisen kokemuksen voisi siis kuvi-

tella vaikuttava osaamisen arviointiin.  

 

Vaikka tiedostimmekin edeltävän jo kyselylomaketta laatiessamme, emme kui-

tenkaan halunneet lähteä selvittämään tämän kaltaisia muuttujia. Koimme, että 

tärkeämpää oli selvittää yleinen osaamisen taso. Koska aihe kuitenkin kiinnosti 

meitä ja halusimme osaltaan selvittää koulutuksen osuutta koetun osaamisen 

tason saavuttamiseen, kysyimme tätä kyselylomakkeessa olevan avoimen ky-

symyksen kautta. Suurin osa oli ainakin osittain hankkinut tietonsa koulutuksen 

sekä harjoittelun tai työkokemuksen kautta. Oma lukunsa olivat ne tutkimushen-

kilöt, joille ei kokemusta vielä ollut kertynyt. Tutkittavien joukko oli siis todennä-

köisesti taustaltaan melko erilainen.  
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 Pohdinnan kohteeksi nousi myös se, valikoituiko tutkimukseen juuri sellaisia 

tutkimushenkilöitä, jotka olivat jo alun perin olleet kiinnostuneita aiheesta. Kes-

kustelimme siitä, muuttiko tämä tutkimustuloksia positiivisemmiksi eli oliko ko-

ettu osaamisen taso korkea sen takia, että tutkimusjoukosta puuttuivat mata-

lamman motivaation omaavat henkilöt. 

 

Toisaalta työpajan kautta saadun aineiston pohjalta pohdimme sitä, miten pal-

jon tutkimushenkilöt reflektoivat omaa osaamistaan. Kysyttäessä, mitä tutkimus-

henkilöt ajattelevat lasten seksuaalikasvatuksesta, vain muutamassa vastauk-

sessa oltiin huolissaan omasta osaamisesta. Pohdinnan kohteeksi nousikin se, 

miksi tutkimushenkilöt eivät kyseenalaistaneet omaa toimintaansa kysymyksiin 

vastatessaan. Vaikutti sille, että oltiin huolissaan koulutuksen määrästä tai mui-

den osaamisesta, ei omasta. 

 

Aineistoanalyysin pohjalta nousi esiin myös kysymys siitä, miten tutkimushenki-

löt ymmärtävät kyselylomakkeessa kysyttyjä teemoja kokonaisuuksina. Kiinni-

timme huomiota tähän, sillä laajojen kysymysten kohdalla osaaminen koettiin 

pääsääntöisesti paremmaksi kuin konkreettisempien kysymysten. Nämä yksi-

tyiskohtaisemmat ja konkreettisemmat väitteet kuitenkin ovat laajempien väittei-

den osa-alueita. Näin ne laajemmat väitteet itse asiassa muodostuvat niistä. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä pohtiessamme keskustelimme myös 

seminaarista osana opinnäytetyötämme. Keskustelun kohteeksi valikoitui eten-

kin seminaarin ajoitus ennen tutkimusta sekä sisältö, jonka sille olimme asetta-

neet. Keskustelimme esimerkiksi siitä, nousiko suvaitsevaisuuden teema koros-

tetusti esille työpajojen kautta kerätyssä aineistossa siksi, että jälkimmäinen se-

minaarin kahdesta luennosta käsitteli moninaisuuden huomioista varhaiskasva-

tuksessa. Mikäli näin oli, saattoi tämä vääristää tutkimustuloksia. Toisaalta su-

vaitsevaisuus, yhdenvertaisuus ja erilaisuuden kunnioitus nousivat esiin myös 

kyselylomakkeen strukturoitujen väitteiden kautta. Kenties kyse olikin vain siitä, 

että tutkimushenkilöt olivat sosionomiopiskelijoita. Kyseiset arvot luovat pohjan 

koko koulutukselle. 
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Pohdimme myös seminaarin vaikutusta koettuun osaamiseen. Jos seminaaria 

ei olisi järjestetty, olisivatko tutkimustulokset olleet erilaisia? Vaikuttiko seminaa-

rissa saatu tieto kokemukseen omasta osaamisesta, ja mikäli se vaikutti, millä 

tavalla? 

 

Edeltäviin tutkimusteknisiin seikkoihin vedoten koemme, että tutkimuksemme 

luotettavuus on kyseenalainen, joskin korrelaatio kyselylomakkeessa esitettyjen 

väitteiden kesken sekä tutkimusaineiston eri hankintatapojen välillä on tutkimuk-

sessa hyvä ristiriidoista huolimatta. Tulee kuitenkin huomioida, että tutkimus on 

aikaan, paikkaan ja tutkimusjoukkoon sidonnainen. Tutkimusjoukko (20) verrat-

tuna opiskelijoiden kokonaismäärään kaikki vuosikurssit mukaan luettuina (65) 

oli vähäinen. Tutkimusjoukon koosta johtuen muutosten analysointi osoittautui 

haastavaksi, sillä vaihtelut olivat pieniä. Näin myös johtopäätösten tekeminen 

osoittautui haastavaksi. Toiseksi tutkimustulokseen vaikuttaneita tekijöitä oli 

mielestämme liikaa.  

 

Näin jälkeenpäin ajateltuna olisi ehkä mielekkäämpää selvittää osaamisen ta-

soa avoimien kysymysten muodossa ja tutkia sitä, millaiseksi tutkimushenkilöi-

den käsitys seksuaalikasvatuksesta tällöin muodostuisi sekä mitä sen katsottai-

siin pitävän sisällään. Saatuja vastauksia voitaisiin näin verrata WHO:n standar-

deihin. 

 

Tutkimuksen eettisyyttä on osittain arvioitu jo aiemmin tässä pohdintaosuu-

dessa. Haluemme kuitenkin nostaa esille vielä oman asenteemme seksuaali-

suuden huomioimiseen osana opetusta sekä seksuaalikasvatuksen tärkeyteen 

osana päiväkodin arkea. Opinnäytetyötämme tehdessämme olemme kuitenkin 

pitäneet mielessä eettisyyden. Teoriaosuudessa olemme käyttäneet asiallista ja 

ajankohtaista tietoa. Tutkimustuloksia analysoidessamme olemme  

 

Toisinaan, kun tutkimusprosessi on pitkä, saattaa tutkittavan asian ymmärtämi-

seen vaikuttavat tekijät, kuten kulttuuri, tutkija tai tutkittavien olosuhteet muut-

tua. Tällöin saattaa myös olla, ettei tutkimuksen alkuperäinen tarkoitus enää ole 

mielekäs tai tutkijan motiivit tutkimuksen tekemiseen saattavat muuttua. (Vilkka 

2015, 121.) Oman opinnäytetyömme kohdalla kävi niin, että sitä aloittaes-
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samme koimme seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta käsitellyn vuosikurs-

simme (2016 opintonsa aloittaneet) opinnoissa liian vähän ja pintapuolisesti. 

Tästä syystä opinnäytetyötämme aloittaessa, tavoitteemme oli saada seksuaali-

kasvatus näkyvämmäksi osaksi sosionomikoulutuksen opetussuunnitelmaa. 

Opinnäytetyöprosessin edetessä asiat kuitenkin muuttuivat. Opetussuunnitel-

maan on nyt lisätty uusi pakollinen kurssi, joka käsittelee ihmisen sukupuoli-

identiteettiä ja seksuaalisuutta. Tämä kurssi tulee suunnitelman mukaan alka-

maan syksyllä 2020. Näin ollen tämä opinnäytetyö voitaisiinkin nähdä opetuk-

sen suunnittelua tukevana dokumenttina. 

 

Vaikka koimmekin tutkimuksemme luotettavuuden kyseenalaiseksi onnistuimme 

kuitenkin mielestämme opinnäytetyölle asettamissamme omakohtaisissa tavoit-

teissa. Näitä olivat omakohtainen osaamisen kartuttaminen aiheesta, keskuste-

lun herättäminen ja tiedon lisääminen aiheesta sekä seminaarin järjestämiseen 

vaadittavan osaamisen vahvistaminen. Kyselylomakkeen avoimiin kysymyksiin 

saadut vastaukset tukivat myös tätä omakohtaista kokemusta, sillä tutkimus-

henkilöt kokivat seminaarin tervetulleeksi ja onnistuneeksi osaamisen tuen li-

säksi.  
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LIITTEET 

Liite 1. Seminaarin tiedote 

Hei! 

  

Järjestämme varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatusta käsittelevän 

seminaarin tiistaina 19.2.2019 klo 9-15:30. Seminaari on suunnattu TAMKin so-

sionomiopiskelijoille, erityisesti varhaiskasvatukseen pätevöityville.  

  

Seminaari on osa opinnäytetyötämme, jossa tutkimme varhaiskasvatukseen pä-

tevöityvien sosionomiopiskelijoiden osaamista pienten lasten seksuaalikasvatuk-

sessa.  

  

Luentoihin ovat tervetulleita kaikki aiheesta kiinnostuneet, mutta tutkimuksellinen 

osuus sekä työpajat on suunnattu lto-opiskelijoille. Tutkimusotteemme on kehit-

tävä. Tule ja vaikuta! 

  

Seminaarin aikataulu 

  

9:00 – 11:00 Armi Kurkikangas (LTO, KM): varhaiskasvatusikäisten lasten sek-

suaalikasvatus 

11:00 – 12:00 Tauko 

12:00 – 13:00 Maarit Huuska (Setan Transtukipisteen johtava sosiaalityöntekijä, 

perheterapeutti): moninaisuuden huomioiminen varhaiskasvatuksessa 

13:00 – 14:00 Tutkimuksellinen osuus  

14:00 – 15:30 Työpajat 

  

Luennot järjestetään auditoriossa A3-27 ja työpajat luokissa H021, H029 ja H031.  

  

Terveisin, 

Johanna Ruohomäki ja Krista Ruohonen 
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Liite 2. Seminaarin mainos 

      1(2) 
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      2(2) 
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Liite 3. Kyselylomake 

Hei!      1(3) 

  

Kiitos osallistumisestasi seminaariimme. Käytäthän vielä hetken vastataksesi kyse-

lyymme. Kyselymme liittyy kokemukseesi omasta osaamisesta lasten seksuaalikasva-

tuksessa. Lisäksi keräämme ehdotuksia, miten TAMK:n sosionomikoulutuksessa voitai-

siin kehittää varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksen opetusta.  

  

  

1. Arvioi osaamisesi asteikolla 1-5  

1. Välttävä 2. Tyydyttävä 3. Hyvä 4. Kiitettävä 5. Erinomainen 

 

IHMISKEHO JA IHMISEN KEHITYS 1 2 3 4 5 

Osaan kertoa lapselle kaikista ruumiinosista ja niiden tehtävistä.      

Osaan kertoa lapselle sukupuolten eroista, eri ikäisten ihmisten 

kehojen ja kehityksen eroista. 

     

Osaan opettaa lasta ilmaisemaan ja tunnistamaan yksityisyyden 

tarve sekä omalla että toisten kohdalla. 

     

Osaan tukea lasta myönteisen kehonkuvan, minäkuvan, suku-

puoli-identiteetin sekä itsetunnon kehittämisessä. 

     

HEDELMÄLLISYYS JA LISÄÄNTYMINEN      

Osaan kertoa lapselle lisääntymisen perusasioista: raskaudesta, 

syntymästä ja vauvoista. 

     

Osaan opettaa lasta erilaisuuden kunnioittamisessa.      

Osaan tukea lasta hyväksymään eri tavat tulla lapseksi perhee-

seen. 

     

SEKSUAALISUUS      

Osaan kertoa lapselle omaa kehoa kosketettaessa syntyvästä 

nautinnosta ja mielihyvästä, varhaislapsuuden masturbaatiosta 

sekä oman kehon ja omien sukuelinten tutkimisesta. 

     

Osaan kertoa lapselle seksuaalisuuden merkityksestä ja sen il-

maisemisesta sekä seksuaalisista tunteista osana ihmisen eri 

tunteita. 
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2(3) 

 

Osaan opettaa lasta viestimään seksuaalisuuteen liittyvistä asi-

oista, esimerkiksi puhumaan ruumiillisista tuntemuksista sekä il-

maisemaan omia tarpeitaan, toiveitaan ja rajojaan.  

     

Osaan tukea lasta oman sukupuoli-identiteettinsä tiedostami-

sessa ja lujittamisessa.  

     

TUNTEET JA IHMISSUHTEET      

Osaan kertoa lapselle rakkauden eri tyypeistä, ystävyyden ja rak-

kauden välisestä erosta, ihastumisista ja yksipuolisesta rakkau-

desta. 

     

Osaan kertoa lapselle, ettei rakkaus välttämättä ra-

joitu vain miesten ja naisten väliseen rakkauteen. 

     

Osaan opettaa lasta nimeämään omat tunteensa, ilmaise-

maan omia tunteitaan, toiveitaan ja tarpeitaan sekä käsittele-

mään pettymyksiä. 

     

Osaan opettaa lasta luomaan ja ylläpitämään ihmissuhteita.      

Osaan tukea lasta suhtautumaan myönteisesti omaan sukupuo-

leensa sekä kunnioittamaan sukupuolien yhdenvertaisuutta. 

     

SEKSUAALISUUS, TERVEYS JA HYVINVOINTI      

Osaan kertoa lapselle oman kehon kuuntelemisen tärkey-

destä, hyvistä ja huonoista ruumiillisista kokemuk-

sista sekä sen pohtimisesta, mikä tuntuu hyvältä.  

     

Osaan kertoa lapselle siitä, että jos jokin koke-

mus tai tunne ei ole hyvä, siihen ei tarvitse aina suos-

tua sekä noudattamaan kolmivaiheista menetel-

mää: sano ei, lähde pois ja puhu jollekulle, johon luotat. 

     

Osaan opettaa lasta tiedostamaan omat oikeutensa ja luotta-

maan omiin vaistoihinsa sekä tunte-

maan, että hän voi tehdä omat päätöksensä.  

     

SEKSUAALISUUS JA OIKEUDET      

Osaan kertoa lapselle aikuisten velvollisuudesta suojella lapsia.      

Osaan kertoa lapselle hyväksikäytöstä.      

Osaan kertoa lapselle oikeudesta tutkiskella omaa sukupuoli-

identiteettiään. 
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3(3)  

Osaan kertoa lapselle, että hänellä on oikeus kysyä seksuaali-

suuteen liittyvistä asioista.  

     

Osaan tukea lasta tiedostamaan, että hänen kehonsa kuu-

luu hänelle sekä ymmärtämään ja kunnioittamaan toisten kos-

kemattomuutta. 

     

SEKSUAALISUUTTA MÄÄRITTELEVÄT SOSIAALISET JA 

KULTTUURISET TEKIJÄT 

     

Osaan kertoa lapselle sosiaalisista säännöistä.      

Osaan kertoa lapselle kulttuurisista eroista liittyen esimer-

kiksi sukupuoleen ja sukupuolirooleihin sekä alastomuuteen. 

     

Osaan opettaa lasta tunnistamaan ja käsittelemään arvoihin liit-

tyviä eroja sekä kunnioittamaan niitä. 

     

Osaan opettaa lasta erottamaan yksityisen ja julkisen käyttäyty-

misen toisistaan. 

     

 

2. Miten olet saavuttanut nykyisen osaamisesi tason?  

  

  

 

 

3. Miten arvioit harjoittelujesi ja muun kokemuksesi perusteella varhaiskasvatuk-

sen ammattilaisten seksuaalikasvatuksen osaamista ja sen kehittämisen tarpeita?  

  

  

  

  

 4. Miten TAMK:n sosionomikoulutusohjelmassa voitaisiin kehittää varhaiskasva-

tusikäisten lasten seksuaalikasvatuksen opetusta? 

  

  

 

 

Kiitos vastauksistasi! 

 

Johanna Ruohomäki & Krista Ruohonen 
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Liite 4. Avointen kysymysten vastaukset  

1(7) 

2. Miten olet saavuttanut nykyisen osaamisesi tason?  

 

Reflektoimalla omaa toimintaa ja soveltamalla osaamista harjoittelussa.  

 

Kasvattamalla kaksi omaa lasta ja pienellä kokemuksella työskentelystä päivä-

kodissa. 

 

Ammattikoulutausta, työkokemus ja nykyinen koulutus. Erityisesti, kun olen koh-

dannut aihepiirin asioita käytännössä. 

 

Opiskelu koulussa, mutta myös itsenäinen perehtyminen. 

  

Koulu on auttanut, sekä aiemmat kokemukset lasten ja nuorten kanssa työsken-

telystä. Sosiaalinen media tuonut tietoisuutta. 

 

Omien kokemusten kautta (miten minua on opetettu kyseisten asioiden suhteen). 

Koulussa ja teoriamateriaaleissa 

 

Lapsiryhmien kanssa työskentelemällä. Koulussa opitun tiedon avulla. 

 

Ihan oman elämänkokemuksen ja “monipuolisten” ystävien kautta. 

 

Luentojen avulla sekä työskentelemällä sijaisena päiväkodissa. 

 

Tutkiskelemalla omia arvoja ja ajatuksia aiheisiin liittyen. Avartamalla omaa maa-

ilmankatsomusta ja ihmiskäsitystä. Tapaamalla erilaisia ihmisiä. Koulutuksella. 

 

Olen käynyt lto-modulin sekä työstän tällä hetkellä opinnäytetyötä, joka käsittelee 

lapsen sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta. Lisäksi osaamista on aut-

tanut työelämä sekä harjoittelu päiväkodissa. 
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Koulutuksella ja aiemmalla kokemuksella lasten kanssa. Olen antanut lapselle 

tilaa kysellä ja olen pyrkinyt vastaamaan lapselle hänen kehitystasonsa mukai-

sesti. 

 

Olen ollut paljon eri-ikäisten lasten kanssa ja kohdannut tilanteita, joissa on kes-

kusteltu seksuaalikasvatukseen liittyvistä asioista. Enimmäkseen omasta suku-

puolesta, erilaisista tunteista ja toisten kunnioittamisesta. 

 

Itsenäisen tutkimisen, yleisen keskustelun seuraamisen ja uutisten kautta, koulun 

luentojen ja seminaarien sekä muiden puhujien ja ammattilaisten opetuksilla ja 

lisäksi keskustelemalla ja kuuntelemalla tuttavapiiriin kuuluvien ihmisten kanssa, 

joita asia koskettaa.  

 

Kiinnostuksella aiheesta, tekemällä aiheeseen liittyvillä harjoituksilla (esim. omat 

rajat), lähipiirin kiinnostuksen avulla, edellisten luentojen avulla. Kuitenkin en ole 

ihan 100% varma miten käytännössä toimin, mutta luulen nyt osaavani paremmin 

ja intuitiivisesti toimivani niin kuin näen, että asian tiimoilta tulee toimia.   

 

Valistamalla itseäni, keskustelemalla ja ottamalla selvää. Tilanteita on saattanut 

tulla eteen, ja siinä on ikään kuin “vaistomaisesti” toiminut jo hyvin ja osaavasti. 

Tiedostan kuitenkin, että jotkut asiat vaativat vielä PALJON harjoittelua ja pohti-

mista esim. kuinka ottaa lapsen kanssa puheeksi seksuaalisuuteen liittyvät asiat. 

Jotkut jutut ovat edelleen tabuja, ja niistä on vaikea puhua. 

 

Perheessä puhuttu hyvin avoimesti rajoista ja seksuaalisuudesta. Äiti kysynyt hy-

vin suoraankin, mutta mielestäni kunnioittavasti. Myös koulussa + päiväkodin ar-

jessa nähnyt käytännön toiminta esimerkkejä.  

 

Olen valmistunut lähihoitajaksi - lasten ja nuorten koulutusohjelma ja työskennel-

lyt kuusi vuotta päiväkodissa. Olen opiskellut oma-aloitteisesti asioita työssä ol-

lessani. Myös sosionomin koulutuksessa saanut uusia oppeja ja kollegoilta, ys-

täviltä, ammattilaisilta yms. 
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Opiskelemalla ja harjoittelun kautta.  

 

 

3. Miten arvioit harjoittelujesi ja muun kokemuksesi perusteella varhaiskas-

vatuksen ammattilaisten seksuaalikasvatuksen osaamista ja sen kehittämi-

sen tarpeita?  

 

Seksuaalikasvatuksesta olisi hyvä puhua avoimemmin ja enemmän. 

 

Selvästi on vieläkin aika vaiettu aihe ja tuntuu, ettei usealla varhaiskasvattajalla 

ole taitoja/tietoja/menetelmiä seksuaalikasvatukseen liittyen. 

 

Hyvin vanhentuneita näkökulmia, hämmennystä ja pelkoa, vaikea puhua asiasta. 

Ajatellaan, että seksuaalisuus = seksi. 

 

En ole ollut vielä harjoittelussa päiväkodissa. 

 

En osaa vielä sanoa, mutta suurin osa tarvitsisi lisää koulutusta ja infoa tuke-

maan. Erityisesti perheiden kanssa tehtävä yhteistyö voi tuntua haastavalta. 

 

Ensimmäisen harjoitteluni perusteella päiväkodissa, en juurikaan huomannut 

seksuaalisuuteen liittyvien asioiden esille tuomista. Todella paljon parantamista 

olisi uskoisin. Etenkin vanhemmalla väellä. 

 

En osaa vastata, en ole tehnyt päiväkotiharjoittelua. 

 

Harjoittelu vasta tulossa, mutta vähäisen työkokemuksen perusteella taidot pu-

hua näistä asioista ovat todella heikot. Tarvitsisi saada ihan käytännön ja oikean 

elämän tilanteessa joku mallisuoritus lto:lta, josta voisi sitten itse ottaa mallia. 

 

Saattaa olla vaikea ja arka aihe varhaiskasvatuksen ammattilaisille. 
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Seksuaalikasvatus on tietynlainen tabu. Tunnustetaan, että lapset tutkivat keho-

aan jne., mutta aiheesta ei lasten kanssa puhuta. Puuttuu uskallus tarttua aihee-

seen ja ehkä myös keinot, miten lasten kanssa aihetta käsitellään. 

 

Kasvattajat tarvitsevat varmuutta siihen, kuinka ottaa asioita esille ja puheeksi ja 

kuinka olla tarpeeksi sensitiivisiä lapsen aloitteille asioihin liittyen. Lisäksi kannat-

taa lisätä omaa tietoisuutta koulutuksilla ja kirjallisuudella.  

 

Siinä on kehittämisen varaa, mutta viime aikoina asia on kyllä ollut vahvasti myös-

kin esillä opinnoissamme. Uskon, että harjoitteluissa asian kanssa pääsee kun-

nolla havainnoimaan omaa osaamista ja uskon koulutuksen tuovan näkökulmia 

ja sensitiivisyyttä kohdata lapsi seksuaalikasvatuksen näkökulmasta. 

 

Luulisin, että se vaihtelee sen mukaan, miten kukin varhaiskasvatuksen ammat-

tilainen kokee seksuaalikasvatuksen. Kuuluuko se päiväkotiin ja haluaako kehit-

tää omia taitojaan tällä osa-alueella. Kehittämistä ja oppimista on varmasti jokai-

sella. 

 

Tuntemus vaihtelee jopa nuorempien työntekijöiden kesken, ja olen huomannut 

epävarmuutta asian käsittelyssä, mutta tietous on myös selkeästi lisääntymään 

päin.  

 

Tosi vanhanaikainen. Pöydässä ei saa 1,5v kertoo, et sen veljellä on pippeli 

(mutta muuallakaan ei sit keskusteltu). Tarviis sinnekin seksuaalikasvatusta ja 

oman seksuaalisuuden läpikäymistä. Murtaa tabuja ja avointa keskustelua, ei voi 

olla niin, että luonnollisesta asiasta ei voi keskustella. Ärsyttää tuommoinen. 

 

Päiväkotiharjoittelu on vielä edessäpäin, ja siitä on kulunut jo useampi vuosi kun 

olen viimeksi päiväkodissa työskennellyt. Silloin nämä asiat eivät olleet miten-

kään tapetilla, enkä muista mitään erityisiä tilanteita. Seksuaalisuus varhaiskas-

vatuksessa oli siis aika olematonta, enkä ajatellut silloin koko asiaa. En siis osaa 

vastata ammattilaisten osaamisesta. Ehkä osaamisessa oli sitten jotain puutteita, 

kun en teemaan törmännyt kertaakaan.  
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Luulen, että monet pelkää, ettei tiedä asiasta ja sitten “sokeutuu”. Yhdessä voisi 

ottaa puheeksi perheille. Koulutukset ois varmasti hyvä. 

 

Seksuaalikasvatusta pitäisi ehdottomasti olla enemmän niin opiskelu kuin työs-

säolon aikana. Ikinä ei voi liikaa tietää seksuaalikasvatuksesta ja maailma muut-

tuu koko ajan. Lisäkoulutusmahdollisuuksia työpaikoille ja myös opiskelun jäl-

keen on saatavilla. Enemmän pitäisi kannustaa koulutuksiin. 

 

En ole juuri ollut tilanteissa, joissa tämä tulisi ilmi. 

  

  

4. Miten TAMK:n sosionomikoulutusohjelmassa voitaisiin kehittää varhais-

kasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksen opetusta? 

  

Ohjelmaan voisi lisätä pakolliseksi seksuaalikasvatus seminaarin. 

 

LTO-modulissa olisi hyvä käydä näitä asioita enemmän läpi. + Kertoa konkreet-

tisia tapoja, kuinka ottaa asiat puheeksi. 

 

Ylipäätään tulisi kurssi, joka käsittelee seksuaalisuutta kaikissa elämänkaaren 

vaiheissa. 

 

Koulutukseen voitaisiin lisätä enemmän opetusta aiheesta. Tätä ei olla käsitelty 

juurikaan kursseillamme. 

 

Oma kokonaisuus aiheesta niin kuin psykologiassa oli, mutta kattavampi. 

 

Juuri tämän tapaisilla seminaari ja luentopäivillä. 

 

Tämän kaltaiset seminaarit ajatuksia herättäviä. Seksuaalikasvatusta voisi lisätä 

ihan kurssisisältöihinkin. 
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Vähintäänkin tällainen seminaari on tarpeen. Asiantuntijat kertomassa malliesi-

merkkejä päiväkodin tilanteista olisi hyvä lisä. Käytäntöä siis lisää. 

 

Käsitellä aihetta yksityiskohtaisemmin. 

 

Aihetta voisi enemmän käsitellä. Siitä pitäisi tehdä normaali varhaiskasvatukseen 

kuuluva aihe, josta olisi normaali puhua.  

 

Käytännön yhteistyöhenkilöt/ ja tahot kertomaan asioista paikanpäälle. 

 

Harjoitteluun jokin tehtävä seksuaalikasvatukseen liittyen.  

Konkreettisia menetelmiä, mitä voi hyödyntää seksuaalikasvatuksessa ym. 

 

Sille voisi olla ihan oma kokonaisuutensa, jossa käsiteltäisiin aihetta monipuoli-

sesti ja siihen syventyen. Harjoittelussa yhtenä tehtävänä voisi olla havainnoida 

tätä aihetta ja sen ilmenemistä päiväkodissa. 

 

Käytännön tilanne-esimerkit ovat aina hyödyllisiä, mutta koen että tämä semi-

naari toi huomattavan tärkeän lisän opetukseen. Kiitos! 

 

Oman seksuaalisuuden läpikäyminen. Seksuaalisuudesta puhuminen kaikissa 

kursseissa. Niin että ois oma erillinen päivä tälle aiheelle, kun tää on niin vauvan-

kengissä kaikilla, koska meille ei oo lapsuudessa puhuttu oikein ollenkaan, niin 

vaatii mielestäni erityistä huomiota. 

 

Nämä luennot oli ihan mahtava juttu! Jotain tämän tapaista olisi hyvä järjestää 

jatkossakin ja keskustelua on syytä herättää aina. 

 

Juuri seminaarit hyviä. Käytännön esimerkit hyviä. 1op vapaasti valittaviin ja vp-

modulilaisille vahva suositus valita se, muttei pakko (luulen, ettei kukaan kehtaisi 

jäädä pois). 
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2019 on tulossa seksuaalikasvatus -kurssi opetussuunnitelmaan, mikä on erin-

omainen lisä. :)  Vp-moduuliin enemmän lasten seksuaalikasvatuksesta tietoa ja 

opetusta.  

 

Seksuaalikasvatus mukaan opetussuunnitelmaan. Nyt sitä ei juurikaan ole. Ulko-

puolisia luennoitsijoita. Tänään oli mielenkiintoinen setti! 

  

 



93 

 

Liite 5. Työpajan aineisto 

1(5) 

RYHMÄ 1 

 

Mitä ajattelen varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta? 

-Seksuaalikasvatus laaja-alaista 

• Tunnetaidot 

• Omat rajat 

• Kehotietoisuus 

• Ihmissuhteet (mm. välittäminen, rakkaus)  

• Sukupuolisensitiivisyys 

-Vaatii aikaa, pienin muutoksin 

- Kohdataan kaikki tasavertaisesti 

- Lapselle tilaa kysyä, ihmetellä & kokeilla 

-integroiminen arkeen 

-Miten viedä teoria käytäntöön 

-Avoin keskustelu luonnollisesta asiasta 

-Yhteiset linjaukset työryhmän kanssa 

 

Miksi ajattelen näin? 

-Koulutus ja työkokemus 

-Hiljainen tieto 

-Oma arvoperusta 

-Sosiaalinen ympäristö, media 

-Oma asenne, ennakkoluulot 

-Yhteiskunnan asenteet, arvot, normit 

 -Oivaltaminen, omat oppimisprosessit (kasvu!) 

-Kokemukset 

 

Miten tapani ajatella näkyy muille? 

-Ennaltaehkäisy 

-Asioista tiedottaminen ja yhdessä puhuminen 

- Voi kokeilla ja mokata ja oppia siitä 

-Oma ote työhön, mutta yhteinen linja työyhteisön kanssa 
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-Työyhteisön tuki -> avoin keskustelu yhdessä vaikeistakin asioista 

-Rehellisyys asioiden kertomisessa 

-Positiivinen palaute arjessa lapsille -> valinta nähdä hyviä asioita 

-Turvataitojen läpikäyminen lasten kanssa 

-Oman esimerkin (rakkaus, hellyys, syli...) tärkeys, perustelut kehitystaso huomi-

oiden 

-Turvallinen aikuinen, jolle helppo tulla kertomaan asioista 

 

 

RYHMÄ 2 

 

Mitä ajattelen varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta? 

-Tärkeää 

-Rohkaise 

-Tavallista, normaalia 

-Ennakkoluulottomuus 

-Yhdessä kasvaminen 

-Kaikkea ei tarvitse tietää valmiiksi -> ota selvää 

-Uskalla puhua tärkeistä asioista 

 

Miksi ajattelen näin? 

- Jokaisella on oikeus olla oma itsensä 

- Nuoruudessa opittu suvaitsevainen asenne 

-Yhteiskunta on muuttunut -> asioista puhutaan enemmän 

-Tietoisuus asioista on lisääntynyt 

 

Miten tapani ajatella näkyy muille? 

-Avoimuus, suvaitsevaisuus 

-Ymmärtäväisyys 

-Luottamus 

-Ei tarvitse aina sanoa ei 

-Kaikkien tasa-arvoinen kohtelu 
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RYHMÄ 3 

 

Mitä ajattelen varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta? 

-Tärkeys 

-Jokaisen osallistuminen 

-Paljon kehitettävää 

-Yhteistyö kodin kanssa 

-Aihe vieläkin tabu 

-Nähdä osana hyvinvointia 

-Sallivuus, avoimuus, suvaitsevaisuus 

-Erilaisuuden hyväksyminen 

 

Miksi ajattelen näin? 

-Ennaltaehkäisevä näkökulma 

-TURVA 

-Tietoisuuden lisääminen ja erilaisuuden hyväksyminen 

-Muiden kunnioittaminen & itsensä kunnioittaminen 

 

Miten tapani ajatella näkyy muille? 

-Asioista puhuminen + kyseenalaistaminen 

-Kohtaaminen 

-Sensitiivisyys 

-Lapsen tukena 

 

 

RYHMÄ 4 

 

Mitä ajattelen varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta? 

-Laki, oikeudet ja julistukset velvoittavat 

-Iästä riippumaton 

-Ei voi sivuuttaa vai voiko? 

-Tärkeä & iso osa elämää 

-Yksilöllistä/ikätason mukaista 
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-Arka aihe 

 

Miksi ajattelen näin? 

-Oma lapsuus 

-Kulttuuri & perhekulttuuri 

-Koulu 

-Kaveripiiri 

-Sosiaalinen media 

-Omat kokemukset 

-Arvot & asenteet 

 

Miten tapani ajatella näkyy muille? 

-Arjen tilanteet 

-Puheeksi ottaminen 

-Sensitiivisyys 

-Kohtaaminen 

-Tunteiden sanoittaminen 

-Omien arvojen ja asenteiden sanoittaminen 

-Vastuullisuus 

-Tuki & turva 

-Hyväksytään jokainen omana itsenä  

 

 

RYHMÄ 5 

 

Mitä ajattelen varhaiskasvatusikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta? 

-Antaa kaikkien kukkien kukkia 

-Ollaan muutosmatkalla tämän teeman suhteen 

-Jännittää osaanko olla tarpeeksi sensitiivinen ja sanoa oikeat sanat, vaikka 

asenteeni onkin kohdallaan 

-Ennen teemaa on käsitelty liian mustavalkoisesti. Kasvatusta läpi koko elinkaa-

ren, jolloin seksuaalisuus kehittyy läpi elämän. 

-Kehotietoisuus on tärkeää 
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-Jokainen omalla tavallaan. Vapaus toteuttaa itseään. Ei ole “ahtaita laatikoita” 

mihin pitäisi lokeroitua. 

- Seksuaalisuus on muovautuvaa 

-Toisen hyväksymisen tärkeys 

-Herkkä asia 

-Kasvuolosuhteet vaikuttavat merkittävästi 

 

Miksi ajattelen näin? 

-Koska haluaisin itsekin tulla hyväksytyksi sellaisena kuin olen 

-Nykypäivänä enemmän tietoa ja keskustelua aiheesta 

-Ei ole ollut tarpeeksi kokemusta seksuaalisuudesta varhaiskasvatuksessa, 

teema sinänsä uusi 

- Ammatillisuus ja ikä tuo mukanaan ajatuksen, että seksuaalisuutta lähestytään 

ikään kuin “puhtaalta pöydältä”  

 

Miten tapani ajatella näkyy muille? 

-Arvostan jokaista yksilönä, enkä halua mahduttaa heitä mihinkään tiettyyn muot-

tiin 

-Lapsen sensitiivinen ja avoin kohtaaminen 

-On kotona omassa kehossaan, jolloin on valmis kasvattamaan toista. Itsetietoi-

suus on tärkeää. Ymmärtää oman historian. 

-Levitä hyvää ja ole lapsen oman edun valvoja mm. hyväksynnän kautta 

-Elää arvojen mukaan 


