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The purpose of thesis was to do a literature review of the sexuality of children 
from ages 3–5 from the perspective of the person responsible for the child’s 
upbringing. The outcome of this study was to give means to support the sexual 
development of children. The study was conducted as a literature review and 
the data were collected accordingly. The data was collected from six different 
studies. The results were analysed by means of a data-based content analysis. 
The thesis was conducted in partnership with Viisaat Valinnat (ViVa). 
 
The results of the thesis show that children’s sexuality develops through the 
whole childhood. It appears for example by exploring their own body, 
masturbating or by role playing. The results indicate that sexuality should be 
discussed about openly and honestly with children by the person responsible for 
the upbringing of the child. The usage of the correct terminology should also be 
encouraged when discussing about sexual things, for example body parts. The 
persons responsible for the upbringing of the child should react to any sexual 
behavior of the child and teach the child how to show their emotions.  
 
This thesis focuses on collecting and comprising information about the sexuality 
and development of sexuality of children from ages 3 to 5, and the ways 
persons responsible for the upbringing of the child can support this 
development. Proposed further studies could focus on the sexuality and 
supporting the sexuality of sexually abused children. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Seksuaalisuus on inhimillinen osa koko ihmisen elämää. Se ei aktivoidu, eikä 

lopu ihmisen tullessa tiettyyn ikään, vaan se ilmenee eri tavoin eri 

elämänvaiheissa ja tilanteissa. (Suomen mielenterveysseura n.d.) Seksuaalinen 

käytös, tunteet sekä kognitio alkavat kehittyä ihmisen ollessa vielä kohdussa ja 

jatkuvat koko elämän (WHO 2010, 23).  Ihminen ei pysty valitsemaan, millainen 

oma seksuaalisuus on. Seksuaalisuus on olennainen osa ihmisen tapaa olla ja 

ilmaista itseään ja se vaikuttaa ihmisen terveyteen sekä hyvinvointiin. 

Seksuaalisuudella on vaikutusta myös ihmisten väliseen vuorovaikutukseen sekä 

empatiakykyyn. Kun ihminen luo hyväksyvän ja tasapainoisen suhteen omaan 

seksuaalisuuteensa, se tukee hänen fyysistä ja psyykkistä hyvinvointia. (Suomen 

mielenterveysseura n.d.)   

  

On osoitettu, että lapset ovat syntymästään lähtien seksuaalisia olentoja. Lapsen 

seksuaalisuuteen sisältyy usein monia eri ulottuvuuksia hänen kehitykseensä ja 

kokemuksiinsa liittyen, vaikka ne eivät olisi suppeasti määriteltynä seksuaalisia. 

Ulottuvuuksiin kuuluvat esimerkiksi luottamus siihen, että hänen 

perustarpeisiinsa reagoidaan ja hänen tunteensa otetaan huomioon. Tämän 

lisäksi ulottuvuuksiin kuuluvat lapsen tyytyväisyyden tunne omaan kehoonsa, 

perheenjäseniltä opitut asiat, lapsen sisäistämät asiat ja kokemus hyväksytyksi 

tulemisesta ihmisenä, tyttönä tai poikana. Nämä asiat vaikuttavat olennaisesti 

lapsen luonteen ja seksuaalisuuden kehitykseen. (WHO 2010, 22–23.) 

Seksuaalisuus kehittyy vaiheittain, mikä on olennaisesti yhteydessä lapsen 

yleiskehitykseen sekä eri kehitystehtäviin. Lapsen seksuaalisessa 

kasvatuksessa kasvattajan on tärkeää omaksua lapsen näkökulma asiaan 

liittyen. (WHO 2010, 22.[)   

  

Tämä opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kuvaileva kirjallisuuskatsaus 3–5-

vuotiaan lapsen seksuaalisuudesta kasvattajan näkökulmasta. Rajaus 3–5-

vuotiaisiin lapsiin on tehty, jotta aiheeseen voidaan perehtyä syvemmin. 

Kasvattajan näkökulma valittiin tähän opinnäytetyöhön, koska siitä näkökulmasta 

ei ole vielä paljoa tietoa saatavilla. Lisäksi kasvattaja sisältää useampia henkilöitä 

kuin pelkkä vanhempi.  
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Opinnäytetyön työelämäyhteys on ViVa-hanke. ViVa –viisaat valinnat on 

Tampereen ammattikorkeakoulun hanke, jonka teemana on seksuaali- ja 

lisääntymisterveys. Hankkeen tarkoituksena on vahvistaa nuorten ja nuorten 

aikuisten kykyä arvioida ja suojella omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään 

tietoon perustuen. (Viva n.d.) Toive opinnäytetyön aiheelle tuli 

yhteistyökumppanilta. Aihe on tärkeä ja puhutteleva, eikä asiaa ole tarpeeksi 

nostettu esille. Opinnäytetyö toteutetaan kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. 
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2 TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

 

 

2.1 Yleistä teoreettisista käsitteistä 

 

Opinnäytetyön tärkeimmät käsitteet ovat lapsi ja seksuaalisuus. Tärkeäksi 

käsitteeksi muodostuu myös kasvattaja, sillä kasvattajalla on tärkeä rooli lapsen 

terveen seksuaalisen kehityksen tukemisessa. Seksuaalisuutta selvitetään 

opinnäytetyössä seksuaalisen kehityksen kautta.  

  

Opinnäytetyön teoreettiset lähtökohdat ovat kuvattu kuviossa (Kuvio 1). Kuvion 

yläkäsitteenä on lapsen seksuaalisuus. Se haarautuu kolmeen alempaan 

käsitteeseen, jotka ovat alle kouluikäinen lapsi, seksuaalinen kehitys ja 

kasvattaja. Näistä kolmesta käsitteestä ja yläkäsitteestä muodostuu raamit 

opinnäytetyölle, eli alle kouluikäisen lapsen seksuaalisen kehityksen tukeminen.  

 

 

 

 

 

 

         

 

Kuvio 1. Opinnäytetyön lähtökohdat 
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2.2 Lapsi ja lapsen kehitys 

 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ensimmäisessä artiklassa lapsella 

tarkoitetaan ”jokaista alle 18-vuotiasta henkilöä, ellei lapseen soveltuvien lakien 

mukaan täysi-ikäisyyttä saavuteta aiemmin” (Hetemäki 2009). Suomen 

lastensuojelulain artiklassa kuusi lapsi on määritelty alle 18-vuotiaaksi (Finlex 

2007).  

  

Lapsi rajataan opinnäytetyössä alle kouluikäiseen, leikki-ikäiseen 3–5-

vuotiaaseen lapseen. Ikärajaus tehdään siitä syystä, ettei opinnäytetyöstä tulisi 

liian laaja. Juuri kolmen ja viiden ikävuoden välille päädyttiin siksi, että lapsi alkaa 

itsenäistyä ja ymmärtää oman sukupuolensa silloin. Helsingin kaupungin 

sosiaaliviraston julkaisussa tuodaan esiin mm. se, että 3–vuotias lapsi alkaa 

itsenäistyä, irrottautua vanhemmistaan, olemaan tietoinen omasta itsestään ja 

ymmärtämään sukupuolensa. Nelivuotias lapsi alkaa olla utelias, luova ja 

omatoiminen. Viisivuotias on kehittynyt omatoimisuudessa, on ison oloinen ja 

ymmärtää, että hänestä kasvaa mies tai nainen. (Helsingin kaupunki 2008, 10–

12.) 

 

Lapsen kehitys tapahtuu kokonaisvaltaisesti, jolloin fyysinen, motorinen, 

kognitiivinen sekä sosioemotionaalinen kehitys kulkevat tiiviissä 

vuorovaikutuksessa eteenpäin. Tärkeitä synnynnäisiä tekijöitä lapsen 

kehityksessä ovat perimä, temperamentti, fyysiset ominaisuudet sekä älykkyys. 

Kasvuympäristöllä on suuri vaikutus lapsen kehittymiselle, erityisesti 

perhesuhteet ja vuorovaikutussuhde vanhempien kanssa vaikuttavat lapsen 

kehittymiseen. Päivähoidolla, koululla ja muilla sosiaalisilla suhteilla on myös 

merkittävä vaikutus lapsen kehitykseen. (Lastenmielenterveystalo.fi n.d.) 

 

Lasten terveyttä mitanneen LATE-tutkimuksen mukaan lähes kaikki 

kolmevuotiaat jaksavat odottaa vuoroaan, noudattaa yksinkertaisia ohjeita ja ovat 

kiinnostuneita muista lapsista. Kolmevuotiaat lapset kestävät jo vanhemman 

lyhyttä poissaoloa hyvin. Suurin osa kolmevuotiaista lapsista puhuu 

vastavuoroisesti vähintään kolmen sanan lauseilla ja suuri osa käyttää 

puheessaan monikkomuotoja. (Mäki ym. 2010, 40–41.) Kolmen vuoden iässä 

lapsi kyselee paljon ”missä” ja ”miksi” -kysymyksiä (MLL 2017). Tässä iässä lapsi 
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oppii paljon uusia taitoja, mutta tarvitsee vielä paljon aikuisen jatkuvaa suojelua 

ja huolenpitoa. Useat lapset oppivat kuiviksi 2–3-vuotiaina, mutta monet 

kolmevuotiaat tarvitsevat vaippaa vielä öisin. Kolmevuotiaalla lapsella on 

pääsääntöisesti jo puhjennut kaikki maitohampaat. (MLL a 2019.) Kolmevuotiaan 

liikkuminen on varmaa ja hän juoksee ja kävelee portaita tasa-askelin. Tässä 

iässä lapsen sorminäppäryys ja silmän ja käden yhteistyö kehittyvät paljon. (MLL 

b 2019.)  

 

Neljävuotias lapsi on puhelias, utelias, toimelias ja viihtyy varmemmin kuin ennen 

tuttujen ja tuntemattomien seurassa. Nelivuotias haluaa olla pärjäävä ja taitaa jo 

monia asioita itse. Kuitenkin hän tarvitsee myös riittävästi syliä ja hoivaa 

aikuiselta. Lapsella on tässä iässä todella vahva mielikuvitus ja lapsi voi liioitella 

jutuissaan tai lapsella voi olla mielikuvituskaveri. (MLL c. 2019.) 4-vuotiaana lapsi 

puhuu kieliopillisesti melko oikein. Lapsi nauttii loruista, runoista ja saduista ja 

lapsen keskittyminen riittää jo pitkienkin satujen kuuntelemiseen. Nelivuotias 

pohtii erilaisia asioita ja niiden syitä ja tarkoitusta. Tässä iässä lapsi voi muistaa 

jo vuodenkin takaisia asioita. Lapsi oppii ajankäsitteitä ja hahmottaa päivän eri 

vaiheet. (MLL d. 2017.) 

 

Neljävuotiaana lapsi on kovin innostunut toisten lasten kanssa leikkimisestä. 2–

3 lapsen ryhmät ovat mieluisimpia. Etenkin rooli-, mielikuvitus- ja pukeutumisleikit 

viehättävät. Häviäminen aiheuttaa vielä nelivuotiaalle haasteita. Nelivuotiaana 

lapsen moraalikäsitys alkaa kehittyä ja lapsi miettii hyvän ja pahan, oikean ja 

väärän eroa. (MLL e. 2017.) Nelivuotias lapsi voi jo harjoitella uimista ja 

polkupyöräilyä ja osaa mahdollisesti keinua itsenäisesti. Lapsen hienomotoriikka 

kehittyy ja tämän ikäinen lapsi osaa usein käyttää jo saksia. Lapsen mielestä on 

mukavaa osallistua aikuisen avuksi kotitöihin. (MLL f. 2019.) 

 

Viisivuotiaana lasta alkaa kiinnostaa numerot ja kirjaimet. Jotkut viisivuotiaat 

osaavat kirjoittaa jo oman nimensä. Tämän ikäinen käyttää sujuvasti jo aikaa tai 

matkaa ilmaisevia käsitteitä, kuten vähän tai paljon ja edessä tai takana. Leikillä 

on tärkeä rooli ennen kouluikää. Se kehittää muun muassa lapsen muistia, 

omatoimisuutta ja suunnitelmallisuutta. (MLL g. 2017.) Osa viisivuotiaista 

yökastelevat ja se on normaalia vielä. Siihen kuitenkin kannattaa puuttua tässä 

iässä, jotta yökastelun hoito voidaan aloittaa. Ensimmäiset maitohampaat 
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irtoavat noin 5–6 vuoden iällä. Suunnilleen samoihin aikoihin rivistön viimeiset 

hampaat puhkeavat hammasrivistöön, jolloin lapsella on kaikki 24 hammasta. 

(MLL h. 2019.) 

  

Opinnäytetyössä lapsella tarkoitetaan tervettä lasta, joka kehittyy 

tasapainoisessa kasvuympäristössä. Opinnäytetyöstä rajataan pois esimerkiksi 

seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen seksuaalisuus ja tapahtuneen aiheuttamat 

muutokset lapsen seksuaalisuudessa.  Rajaus tehdään, jottei opinnäytetyöstä 

tule liian laaja ja jotta lapsen normaaliin seksuaalisuuteen voidaan syventyä 

monimuotoisemmin. 

 

 

2.3 Lapsen seksuaalisuus 

 

Seksuaalisuus ei ole pelkkää biologiaa, vaan myös vuorovaikutusta läheisten 

ihmisten kanssa. Vanhemman ja lapsen väliset vastavuoroiset rakkauden, ilon, 

antamisen ja saamisen kokemukset luovat pohjaa seksuaaliselle identiteetille. 

(Kinnunen 2001, 16.) WHO:n Seksuaalikasvatuksen Standardit Euroopassa -

julkaisussa seksuaalisuus on määritelty keskeisenä, luonnollisena osana 

ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa ja se käsittää fyysisiä, psykologisia ja 

sosiaalisia tekijöitä (WHO 2010, 17). Fyysisiä tekijöitä ovat muun muassa 

sukupuoli, ulkonäkö, kasvu ja kehitys ja kyky lisääntyä. Psykologisia tekijöitä ovat 

esimerkiksi tunteet, kokemukset, opitut asenteet ja käyttäytymismalit ja 

kehonkuva. Sosiaalisia tekijöitä, jotka vaikuttavat seksuaalisuuteen, ovat muun 

muassa kulttuuri, uskonto, media, perhe ja ystävät. (Greenberg, Bruess & 

Conklin 2007, 32.) 

  

Yhteiskunta ja kulttuuri, jossa lapsi kasvaa, vaikuttavat lapsen seksuaalisuuteen. 

Esimerkiksi alastomuuteen, etenkin lasten alastomuuteen, suhtaudutaan 

Suomessa sallivimmin kuin useissa muissa maissa. Jo 3-vuotias lapsi alkaa 

ymmärtää, että aikuiset voivat olla vaitonaisia seksuaalisuuden suhteen. Pieni 

lapsi kokeilee aikuisten rajoja esimerkiksi riisuutumalla varoittamatta. Pieni lapsi 

ei peittele uteliaisuuttaan, vaan esittää paljon kysymyksiä. (WHO 2010, 22–24.) 

Myös perheen sisäiset käytännöt vaikuttavat lapsen seksuaalisuuteen. 

Perhekohtaisia eroja ovat esimerkiksi mitä nimiä sukupuolielimistä käytetään tai 
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pidetäänkö alastomuutta ja esimerkiksi yhdessä kylpemistä perheessä 

hyväksyttävänä. Myös perheenjäsenten välinen kosketus vaikkapa halaamalla 

voi vaikuttaa pienen lapsen seksuaalisen käytöksen määrään. Vanhemmat, joilla 

on avoimempi suhtautuminen alastomuuteen ja esimerkiksi yhdessä 

nukkumiseen, havainnoivat enemmän seksuaalista käyttäytymistä 2–12-

vuotiaissa lapsissaan. (HUS n.d.) 

 

 

2.4 Lapsen seksuaalinen kehitys  

 

Vastasyntynyt lapsi on täysin avuton ja siten aikuisen hoivan varassa. Hoivan ja 

huolenpidon myötä lapsi oppii oman arvonsa ja tunnistamaan ja sanoittamaan 

omia tunteitaan. Kaikkien ihmissuhteiden perustana on turvallinen varhainen 

vuorovaikutus. Sen vaikutukset kantavat aikuisuuden intiimeihin suhteisiin 

saakka. Lapsen seksuaalinen kehitys on aivan erilaista kuin nuoren tai aikuisen 

seksuaalisuus. Lapsen seksuaalinen kehitys on aluksi pitkälti oman 

kehoitsetunnon haltuunottoa ja kehittymistä ja rakkauden vastaanottamisen ja 

antamisen kyvyn kehitystä. Lapsen seksuaalinen kehitys tapahtuu suhteessa 

muihin ihmisiin. (THL 2015, 47.)  

  

Lapsen seksuaalisuuden kehittyminen on monivaiheinen prosessi, joka tähtää 

kypsään aikuiseen seksuaalisuuteen. Hyvinvoivassa seksuaalisuudessa toiveet, 

tunteet, empatia ja kyky osoittaa ja vastaanottaa rakkautta mahdollistavat 

täyspainoisen seksuaalielämän. Pohja hyvinvoivalle seksuaalisuudelle 

myöhemmin elämässä luodaan jo varhaislapsuudessa. (THL 2015, 54.)  

  

Jokaisen lapsen seksuaalisuus kehittyy yksilöllisesti ja vaiheittain. Siihen liittyvät 

lapsen kasvuympäristö, kokemukset ja temperamentti. Seksuaalista kehitystä 

voidaan kuvata portaittain etenevän kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatusmallin, 

seksuaalisuuden portaiden (Kuvio 2.), avulla. Seksuaalisuuden portaita on 

yksitoista ja ne kuvaavat ikätyypilliset kehitysvaiheet lapsen ja nuoren 

seksuaalisessa kehityksessä. Jokaisella portaalla on oma kehitystehtävänsä, 

jonka ratkaisu auttaa siirtymään seuraavalle portaalle. (THL 2015, 50.) Helsinki-

Uudenmaan sairaanhoitopiirin julkaisussa tuodaan esiin, että seksuaalisuuden 

portaita ei välttämättä edetä järjestyksessä, vaan niitä voidaan harppoa ja joskus 
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myös palata takaisin alemmille tasoille, jos lapsi ei olekaan valmis vielä 

etenemään seksuaalisessa kehityksessään. (HUS n.d.) 

 

 

  

2.5 Seksuaalisuuden portaat 

 

Alle kouluikäisen, 3–5-vuotiaan, lapsen seksuaalisuuden portaita on kolme. 

Loput kahdeksan porrasta johtavat nuoruuden kautta aikuisen seksuaalisuuteen. 

Ensimmäinen seksuaalisuuden porras on ”Olen ihana” (Kuvio 2. 

Seksuaalisuuden portaat). Siinä 0–4-vuotiaalle lapselle olennaisinta on 

läheisyyden ja turvan tunne suhteissa. Varhainen vuorovaikutus, hellyyden 

saaminen ja itsensä tärkeäksi kokeminen on tärkeää ensimmäisellä portaalla. 

Lapsi on ylpeä omasta kehostaan ja kiinnostunut tutkimaan sitä. Lapsi oppii 

ottamaan kehoaan haltuunsa ja ymmärtää myös oikeutensa 

koskemattomuuteensa. (THL 2015, 51.) 

  

Seksuaalisuuden toisen portaan nimi on ”Tykkäyskaveri” (Kuvio 2. 

Seksuaalisuuden portaat). Tällä portaalla 2–8-vuotias lapsi kokee paljon 

positiivisia tunteita. Lapsi osoittaa hellyyttä ja ihailua ja kaipaa niitä myös 

osakseen. Lapsi suhtautuu ilolla tykkäämiseen ja tykkääkin tässä vaiheessa 

useista eri asioista, kuten omasta lelustaan, lempiväristään, auringonpaisteesta 

tai omasta opettajastaan. Lapsi näyttää avoimesti tykkäämisiään. Lapsi opettelee 

tällä portaalla tunnistamaan toisten tunteita ja sitä myöten oppii huomaamaan, 

etteivät kaikki tykkää samoista asioista. Tykkäyskaveruudessa on kyse 

tykkäämisen tunteesta, eikä samanlaisesta ihastumisen tunteesta, mitä aikuiset 

tuntevat. (THL 2015, 51–52.) 

  

Kolmas porras on nimeltään ”Vanhemman ihailu” (Kuvio 2. Seksuaalisuuden 

portaat). 3–9-vuotiaat lapset jakavat ympärilleen paljon rakkautta. Rakkaudelleen 

lapsi etsii turvallista ja erityistä kohdetta, joka on usein oma vanhempi. Lapsen 

rakkauden kohde on henkilö, jota lapsi ihailee, pitää upeana ja turvallisena. 

Aikuiselle lapsen suuren rakkauden kohteena oleminen on suuri kunnia. Tällä 

portaalla lapsi tavoittelee ainoastaan rakkauden tunnetta, eikä sellaista 

rakkaussuhdetta, jota aikuisilla on. On tärkeää, että lapsen rakastumisen tunne 
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hyväksytään. Rakkauden tunteeseen voi liittyä vahva omistamisen halu ja lapsi 

saattaakin haluta omistaa esimerkiksi toisen vanhempansa. Tällä portaalla lapsi 

voi kokea siis myös mustasukkaisuutta, mutta toisaalta myös oppia, ettei kaikkea 

voi saada tai omistaa. (THL 2015, 52.) 

  

Kehityksen vaiheessa, jolloin lapsi on kolmannella seksuaalisuuden portaalla, 

moni lapsi huomaa sukupuolielinten koskettamisen tuottavan mielihyvää. Tätä 

koskettelua kutsutaan unnutukseksi, eikä itsetyydytykseksi, kun on kyse pienestä 

lapsesta. Jotkut lapset käyttävät unnuttamista rauhoittumiskeinonaan. 

Unnuttaminen ei ole lapsen kehitykselle vahingollista ja sitä ei aikuisen tulisi 

kieltää. Kuitenkin lasta voi ohjata unnuttamaan omassa rauhassa. Kolmannella 

portaalla lapsi alkaa lisäksi pohtimaan vauvojen alkuperää. (THL 2015, 52.) 

  

Molempiin sukupuoliin lapsi tutustuu erilaisten leikkien, kuten pukeutumis- tai 

roolileikkien kautta. Kolmannella portaalla sukupuoli-identiteetti alkaa vahvistua. 

Lapsi voi kuitenkin kokea haluavansa olla toista sukupuolta tai ettei ole 

pelkästään ”tyttö” tai ”poika”. Lapsen tulisi saada kokeilla halutessaan, miltä 

vastakkaisen sukupuolen elämä tuntuu. Lapsen on tärkeää saada erilaisissa 

leikeissään ja kokeiluissaankin aikuiselta hyväksytyksi tulemisen tunne. (THL 

2015, 52.) 

  

Rakastella 

Mikä porras tuntuu hyvältä? 

Suudellen 

Käsi kädessä 

Tykkään sinusta 

Tuttu ja kavereille kerrottu 

Tuttu mutta salattu 

Idoli ihastuttaa 

Vanhemman ihailu 

Tykkäyskaveri 

Olen ihana 

 

Kuvio 2. Seksuaalisuuden portaat (mukaillen THL 2015). 
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Neljäs seksuaalisuuden porras on nimeltään ”Idoli ihastuttaa” (Kuvio 2. 

Seksuaalisuuden portaat). Tällä portaalla 6–12-vuotias lapsi ihailee suuresti 

jotain arvostettua aikuista, usein se on julkisuuden henkilö. Lapsi haaveilee 

paljon tulevaisuudesta ja alkaa unelmoida mielikuvituksen kautta mahdollisesta 

tulevasta parisuhteesta aikuisena. Viidennellä ”Tuttu mutta salattu” (Kuvio 2. 

Seksuaalisuuden portaat) -portaalla lapsen ihastumisen kohteena on useimmiten 

joku tuttu, omanikäinen lähipiirin henkilö. Tällä kehityksen portaalla lapsi 

opettelee hallitsemaan omaa käyttäytymistään vahvan tunteen vallassa. 

Kuudennella ”Tuttu ja kaverille kerrottu” (Kuvio 2. Seksuaalisuuden portaat) -

seksuaalisuuden portaalla noin 9–14-vuotias lapsi tai nuori uskaltautuu 

kertomaan ihastuksestaan omille kavereilleen. Tällä portaalla lapsi tai nuori 

miettii ystävyyttä ja opettelee olemaan itsekin ystävänä. (THL 2015, 52–53.) 

  

Seitsemäs seksuaalisuuden porras on nimeltään ”Tykkään sinusta” (Kuvio 2. 

Seksuaalisuuden portaat). Tällä portaalla noin 10–15-vuotias rohkaistuu 

kertomaan ihastumisestaan ihastumisen kohteellensa. Tässä tilanteessa nuori 

voi joutua kohtaamaan tiedon, ettei saakaan vastakaikua tunteilleen. 

Kahdeksannella seksuaalisuuden portaalla ”Käsi kädessä” (Kuvio 2. 

Seksuaalisuuden portaat) nuori kertoo seurustelevansa. Kädestä pitäminen on 

fyysistä rakkauden kosketusta. Nuori ei ole valmis vielä kädestä pitämistä 

fyysisempään toimintaan. Yhdeksännellä ”Suudellen” (Kuvio 2. 

Seksuaalisuuden portaat) -portaalla nuori rohkenee jo suutelemaan ja 

koskettamaan toista. Kymmenennellä seksuaalisuuden portaalla ”Mikä porras 

tuntuu hyvältä?” (Kuvio 2. Seksuaalisuuden portaat) tavoitteena on läheisyys, 

hellyys ja hyväileminen, ei kuitenkaan vielä yhdyntä. Viimeinen seksuaalisuuden 

porras on nimeltään ”Rakastella” (Kuvio 2. Seksuaalisuuden portaat). Tällä 

portaalla nuori on valmis seksuaaliseen nautintoon, joka usein tarkoittaa myös 

yhdyntää. Nuori uskaltautuu heittäytyä nauttimaan toisen ihmisen kosketuksesta 

ja rakkaudesta sekä fyysisesti että psyykkisesti. (THL 2015, 53–54.)  

 

 

2.6 Kasvattaja 

 

Vanhemmalla on oikeus ja velvollisuus lapsen kasvattamisesta kaikilla osa-

alueilla. Seksuaalikasvatusta ei voi jättää väliin, sillä jokainen ihminen on 
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seksuaalinen koko elinkaarensa. Lapsella on oikeus saada seksuaalikasvatusta 

tavalla, joka sopii hänen kehityksensä vaiheeseen. Aikuisen tulee olla itsevarma 

omasta seksuaalisuudestaan, jotta hän pystyy puhumaan siihen liittyvistä 

asioista avoimesti. Lapsi oppii puheesta, mutta myös aikuisesta mallia ottamalla. 

Seksuaalikasvatukseen osallistuvat vanhempien lisäksi myös päiväkoti, koulu, 

sukulaiset, kaverit ja koko ympäröivä maailma. (Bildjuschkin & Ruuhilahti 2016.)  

  

Kasvattajien ei tarvitse olla seksuaalikasvatuksen ammattilaisia. 

Seksuaalisuudesta puhuttaessa kasvattajilta vaaditaan ennen kaikkea 

aiheeseen avointa suhtautumista ja motivoituneisuutta. (WHO 2010, 32.) 

Seksuaalikasvatusta annetaan lapselle jatkuvasti hänen syntymänsä jälkeen ja 

usein se on tiedostamatonta toimintaa. Kasvatus tapahtuu aluksi nonverbaalisen 

viestinnän kautta ja myöhemmin myös verbaalisesti. (WHO 2010, 35.) 

  

Tässä opinnäytetyössä kasvattajakäsite pitää sisällään vanhemmat, 

isovanhemmat, muut sukulaiset sekä opettajat, lastentarhanopettajat, 

lastenhoitajat, hoitohenkilökunnan ja kaikki lapsen kasvattamiseen osallistuvat 

henkilöt. Kasvattajanäkökulma valitaan opinnäytetyöhön, sillä se on 

monipuolisempi kuin pelkkä vanhemman näkökulma. Termi kattaa useampia 

aiheesta mahdollisesti hyötyviä henkilöitä, jotka osallistuvat lapsen 

kasvattamiseen. 
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3 TARKOITUS, TAVOITE JA TUTKIMUSKYSYMYS 

 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tehdä kuvaileva kirjallisuuskatsaus 3–5-vuotiaan 

lapsen seksuaalisuudesta kasvattajan näkökulmasta. Tavoitteena on tuottaa 

lisää tietoa aiheesta lasten kasvattajille. Kasvattajat saavat relevanttia, selkeää 

ja luotettavaa tietoa lapsen iän sekä kehitystason mukaisesta 

seksuaalisuudesta.  Tavoitteena on tuotetun kirjallisuuskatsauksen avulla antaa 

keinoja lapsen terveen seksuaalisen kehityksen tukemiseen.   

  

Opinnäytetyön tutkimuskysymys on:  

Miten kasvattaja voi tukea lapsen tervettä seksuaalista kehitystä? 
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4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

 

 

4.1 Kirjallisuuskatsaus 

 

On olemassa eri perustyyppisiä kirjallisuuskatsauksia. Kolme perustyyppiä ovat 

kuvaileva kirjallisuuskatsaus, systemaattinen kirjallisuuskatsaus ja meta-analyysi 

(Salminen 2011, 6.) Kirjallisuuskatsauksen perustyyppien lisäksi 

kirjallisuuskatsaukset voidaan jakaa jopa 14 eri tyyppiin. Näistä tyypeistä 

kuitenkin osa eroaa vain lievästi toisistaan. Jos tyyppien erot ovat keskenään 

hyvin pienet, voivat katsaustyypit sekoittua keskenään. (Stolt, Axelin & Suhonen 

2016, 7.) 

  

Kirjallisuuskatsauksen tavoite on kehittää valmiiksi tuotettua teoriaa, rakentaa 

uutta teoriaa ja arvioida sitä. Siinä rakennetaan kokonaiskuvaa jostain tietystä 

asiakokonaisuudesta ja yritetään tunnistaa ongelmia. (Salminen 2011, 3.) 

Kirjallisuuskatsauksen merkittävät tehtävät ovat tieteenalan teoreettisen 

ymmärryksen sekä käsitteistön kehitys, teorian kehitys ja jo olemassa olevan 

teorian arviointi (Stolt ym. 2016, 7). Kirjallisuuskatsauksella on myös mahdollista 

kuvata valitun teorian kehystä historiallisesti (Salminen 2011, 3). Hoito- ja 

terveystieteissä kirjallisuuskatsauksia on perusteltua käyttää tieteellisen tiedon 

kohteen ja käytön moninaisuuden vuoksi (Kangasniemi ym. 2013, 299). 

  

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on päätyypeistä kaikkein yleisimmin käytetty. 

Teoriassa se on yleiskatsaus ilman tiukkoja ja tarkkoja sääntöjä. Tämän 

tyyppisessä kirjallisuuskatsauksessa tutkimuskysymykset ovat yleensä väljempiä 

verrattuna systemaattiseen kirjallisuuskatsaukseen tai meta-analyysiin. 

(Salminen 2011, 6–7.) Kuvaileva kirjallisuuskatsaus kokoaa ja kuvailee 

aikaisempaa tietoa. Sen käyttö vaatii tutkijalta tutkittavan ilmiön sekä valitun 

menetelmän tuntemista. (Kangasniemi ym. 2013, 298  299.)  

Kirjallisuuskatsauksen vaiheet ovat tutkimuskysymyksen laatiminen, tarvittavan 

aineiston hankinta, aineiston arvioiminen sekä lopuksi analyysin, tulkinnan ja 

tulosten esittely (Salminen 2011, 8). Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa 

vaiheet etenevät osittain päällekkäin koko prosessin ajan (Kangasniemi ym. 

2013, 292). 
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Tutkimuskysymyksillä pyritään tuomaan esiin valitun näkökulman aiheellinen 

tieto. Tutkimuskysymykset antavat pohjan aineiston hakemiselle, jonka vuoksi ne 

laaditaan vastaamaan annettua näkökulmaa syvällisesti. (Hirsjärvi, Remes & 

Sajavaara 2009, 231.) Tässä opinnäytetyössä tutkimuskysymys laadittiin 

työelämäyhteydeltä saadun aiheen syventämiseksi valittuun näkökulmaan. 

 

Kirjallisuuskatsaukselle ominaista on aineiston hakemisen esittely, joka kuvataan 

lopullisessa työssä, kun tietokantojen valinta on tehty aineiston olennaisuuden 

perusteella. Aineistoa arvioidaan kirjallisuuskatsauksissa aineiston reliabiliteetin 

ja merkittävyyden pohjalta. (Hirsjärvi ym. 2009, 231.) Kuvailevan 

kirjallisuuskatsauksen aineisto muodostuu aiemmin julkaistusta tutkimustiedosta. 

Kriteerinä aineiston valitsemiselle kirjallisuuskatsaukseen on, että aineisto vastaa 

tutkimuskysymykseen ja asiaa voi tarkastella ilmiölähtöisesti. (Kangasniemi ym. 

2013, 295.) Tämän opinnäytetyön menetelmänä on kuvaileva kirjallisuuskatsaus.  

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen analyysiosiossa ei tiivistetä, referoida, 

siteerata tai raportoida alkuperäistutkimusten tuloksia. Tavoitteena on saada 

aikaan aineiston sisäistä vertailua, laajempien päätelmien tekemistä aineistosta 

ja olemassa olevan tiedon vahvuuksien ja heikkouksien analysointia. 

(Kangasniemi ym. 2013, 296.) 

  

 

4.2 Tiedonhaku ja aineiston valitseminen 

 

Tieteellisten artikkelien tulisi olla vertaisarvioituja, koska niitä voidaan pitää silloin 

tieteellisinä sekä luotettavina (Jyväskylän yliopisto 2018). Tiedonhaussa pyritään 

viimeaikaisten tutkimusten hyödyntämiseen (Paniagua 2002 artikkelissa 

Kangasniemi ym. 2013, 295). Tämän opinnäytetyön tiedonhaussa mukaan 

otettiin vain vertaisarvioituja ja vuosina 2009–2019 valmistuneita 

tutkimusartikkeleita (Taulukko 2). Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen 

tiedonhakuun kuuluu se, että tieteellisten artikkeleiden lisäksi voidaan käyttää 

myös esimerkiksi pääkirjoituksia tai konferenssijulkaisuja, jos ne vastaavat 

perustellusti tutkimuskysymykseen (Kangasniemi ym. 2013, 296). Myös toisten 

tutkimusartikkelien hyödyntämiä tieteellisiä artikkeleita hyödynnetään 
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opinnäytetyössä, jos sellaisia löytyy ja ne täyttävät tarvittavat kriteerit. Kuitenkin 

tässä opinnäytetyössä kaikki kirjallisuuskatsauksessa mukana olleet tutkimukset 

olivat tieteellisiä tutkimuksia. Opinnäytetyössä hyödynnettiin muuten jossain 

määrin tieteellisten julkaisujen lisäksi asiantuntijajärjestöjen julkaisuja.  

  

Elektroniset tietokannat, joita opinnäytetyössä hyödynnettiin, olivat CINAHL 

Complete (Ebsco), Medic, Julkari sekä Terveysportti ja Finna.fi. Tiedonhausta 

tehdyllä taulukolla tavoitellaan valitun aineiston jäsentämistä ja luotettavuuden 

arviointia (Colling 2003 artikkelissa Kangasniemi ym. 2013, 296). Taulukossa 1  

 (Taulukko 1) on kuvattu tämän opinnäytetyön kirjallisuuskatsauksen 

tiedonhakua eri tietokannoista erilaisilla hakulauseilla. Käytetyistä 

tiedonhakukoneista löytyy muun muassa terveysalan kirjallisuutta, 

tutkimusartikkeleita, suomalaisia sekä kansainvälisiä hoitotieteen 

lehtiartikkeleita, opinnäytetöitä ja väitöskirjoja.  

 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen tutkimuskysymys ohjaa koko tiedonhakua. 

Tutkimuskysymys on usein kysymysmuodossa. Onnistuneen 

tutkimuskysymyksen tulisi olla rajattu, jotta se mahdollistaa ilmiön tarkastelun 

syvällisesti. (Kangasniemi ym. 2013, 294–295.) Sisäänotto- ja 

poissulkukriteereillä rajataan tutkimukseen sopivat tutkimukset, jotta ne 

vastaavaisivat tutkimuskysymykseen mahdollisimman hyvin. Kriteereillä voidaan 

täsmentää tiedonhakua, jotta hakutuloksiin ei tule reilusti tutkimuskysymyksen 

ulkopuolisia, mutta aihetta lähellä olevia tutkimuksia. Kriteerit tulee pohtia 

tarkkaan ja niiden tulee olla sellaisia, joilla saadaan haussa 

tutkimuskysymykseen parhaiten vastaavat tutkimusartikkelit. Selkeästi 

määritellyt sisäänotto- ja poissulkukriteerit varmistavat myös, että tiedonhaku 

onnistuu johdonmukaisesti. (Aveyard 2010, 71–72.) Tämän opinnäytetyön 

sisäänotto- ja poissulkukriteerit ovat esitetty taulukossa 2 (Taulukko 2).  
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TAULUKKO 1. Kirjallisuuskatsauksen artikkelit  

 

 

Aluksi lähteitä aiheeseemme etsiessämme huomasimme, että suuri osa 

tutkimuksista käsittelee seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen seksuaalisuutta. 

Päätimme laittaa poissulkukriteeriksi ”Koskee hyväksikäytetyn lapsen 

seksuaalisuutta” (Taulukko 2), jotta aineistoomme ei valikoidu artikkeleita, jotka 

eivät vastaa tutkimuskysymykseen. Opinnäytetyön tekijöinä halusimme rajata 

kielet englantiin ja suomeen (Taulukko 2), sillä muita kieliä emme koe 

osaavamme riittävän hyvin ymmärtääksemme tieteellistä tekstiä. Kaikki 

kirjallisuuskatsaukseen valitut tutkimukset olivat lopulta englanninkielisiä. 

Sisäänottokriteereistä selkeimmin vastaamaan tutkimuskysymyksiä asetimme 

”Sisältää lapsen seksuaalista kehitystä” ja ”Artikkelissa kuvataan kasvattajan 

vaikutusta lapsen seksuaaliseen kehitykseen” (Taulukko 2). Tiedonhaun 

sujuvoittamiseksi asetimme sisäänottokriteeriksi myös ”Tutkimusartikkeli on 

saatavilla Tampereen ammattikorkeakoulun kirjaston tietokantojen kautta” 

(Taulukko 2). Tällä vältimme sen, ettemme joudu sivuuttamaan jotain sopivaa 

tutkimusartikkelia sen maksullisuuden vuoksi. 

HAKUSANAT  TIETO-

KANNA

T 

Osumia 

yhteen

sä 

Otsikon 

perusteel

la 

mukaan 

valittu 

Tiivistelm

än /koko 

tekstin 

perusteell

a mukaan 

valittu 

Otettu mukaan 

kirjallisuuskatsauks

een 

Sexuality OR Sexual Identity OR sexuality* 

AND child* AND mothers or father or parents* 

AND   

communica* 

Cinahl 102 4 2  1  

Childhood* or Child* AND development*  

AND sexuality AND learning   

Cinahl 20 1 1 1 

Child*AND mothers or father or parents* AND 

sexual*  

AND conversation* or talk* or discussion*   

Cinahl 138 4 2 1  

mothers or father or parent* AND sexual*  

AND education* or teach* AND perspect*   

Cinahl 57 2 1 1 

Laps* AND seksuaa* AND kehitys Medic 10 2 0 0 

Lasten seksuaalisuus Julkari 110 1 0 0 
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TAULUKKO 2. Sisäänotto- ja poissulkukriteerit  

 

Sisäänottokriteerit:  Poissulkukriteerit:  

Sisältää lapsen seksuaalista kehitystä  Koskee hyväksikäytetyn lapsen 
seksuaalisuutta  

Julkaistu viimeisen kymmenen vuoden aikana  
 

 
Ei vertaisarviota 
  

Vertaisarvioitu  
 

Ei tutkimusartikkeli  

Tutkimusartikkeli julkaistu suomeksi tai 
englanniksi  
 

  

Tutkimusartikkeli on saatavilla Tampereen 
ammattikorkeakoulun kirjaston tietokantojen 
kautta  
 

  

Artikkelissa kuvataan kasvattajan vaikutusta 
lapsen seksuaaliseen kehitykseen  

 

 

 

4.3 Aineistolähtöinen sisällönanalyysi 

 

Aineistosta poimitaan tutkimuskysymykseen vastaavat merkitykselliset ilmaisut 

esimerkiksi alleviivaamalla ne eri väreillä aineistosta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

109). Aineistoa tulee analysoida, kun se on kokonaan kerätty. Näin tutkimuksen 

tulokset saadaan esiin. Aineistolähtöistä sisällönanalyysia voidaan kutsua myös 

induktiiviseksi sisällönanalyysiksi. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa 

aineisto puretaan aluksi osiin ja sisällöllisesti samankaltaiset osat yhdistetään. 

Tämän jälkeen aineisto tiivistetään. Aineistolähtöisen analyysin päävaiheet ovat 

yleiskuvan hahmottaminen aineistosta, pelkistäminen, ryhmittely ja abstrahointi. 

(Kylmä & Juvakka 2007, 112–113.) 

  

 Aiemmin mainitut merkitykselliset ilmaisut tiivistetään eli pelkistetään niin, että 

niiden sisältö ei muutu. Pelkistettyjä ilmauksia verrataan keskenään ja 

sisällöllisesti samanlaiset ilmaisut ryhmitellään samaan alaluokkaan. 

Ryhmittelyvaiheessa etsitään siis yhtäläisyyksiä ja eroavaisuuksia. Ryhmittelystä 

voidaan käyttää myös termiä klusterointi. Ryhmittelystä saadut alaluokat 

nimetään niiden sisällön mukaan. Tärkeää on, että luokan nimi kattaa kaikki sen 
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alla olevat ilmaukset. Alla esimerkki pelkistämisestä ja ryhmittelystä taulukossa 3 

(Taulukko 3). 

 

TAULUKKO 3. Pelkistäminen ja ryhmittely 

 

Alkuperäisilmaus Pelkistys Alaluokka Yläluokka 

Lapset hankkivat 
tietoa virallisista 
lähteistä, esim. 
koulusta 

Tiedon hankkiminen 
virallisista lähteistä, 
esim. koulusta 

 
 
 
Seksuaalitiedon 
hankkiminen 

 
 
 
 
 
 
Lapsen 
seksuaalinen 
käyttäytyminen 

Lapset turhautuvat, jos 
eivät saa tietoa 
seksuaalisuudesta 

Turhautuminen, jos 
tietoa 
seksuaalisuudesta ei 
saa 

Lapset leikkivät 
roolileikkejä esittäen 
lääkäriä 

Roolileikkien 
leikkiminen esittäen 
lääkäriä 

 
 
Lasten seksuaalinen 
toiminta Lapset tutkivat omaa 

kehoa vessassa 
Oman kehon 
tutkiminen vessassa 

 

 

Ryhmittelyssä voi olla useampia vaiheita, jolloin luokista syntyy seuraavassa 

vaiheessa alaluokille yläluokkia. (Kylmä & Juvakka 2007, 116–119.) Yläluokkia 

yhdisteltäessä syntyy pääluokka. Pää- ja yläluokkien muodostaminen tapahtuu 

samalla kaavalla kuin ryhmittelystä saatavien alaluokkien muodostuminenkin. 

(Tuomi & Sarajärvi 2009, 110; Kylmä & Juvakka 2007, 119.)  

 

Aineiston ryhmittelyä seuraa abstrahointi eli käsitteellistäminen. Siinä erotellaan 

tutkimuksen kannalta olennainen tieto ja sen perusteella muodostetaan 

teoreettisia käsitteitä. Käsitteitä yhdistelemällä saadaan vastaus 

tutkimuskysymykseen. Aineistolähtöisessä sisällönanalyysissa edetään 

empiirisestä aineistosta kohti käsitteellistä näkemystä tutkittavasta asiasta. 

Tuloksissa kuvataan luokitteluista aikaan saadut käsitteet tai kategoriat ja niiden 

sisällöt. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 111–113.) 

 

 

4.4 Tulosten raportointi 

 

Kirjallisuuskatsauksen viimeisin vaihe on tulosten raportointi sekä niiden 

tarkastelu. Se sisältää sekä sisällöllisen pohdinnan että tutkimuksen eettisyyden 

ja luotettavuuden arviointia. Pohdinta on olennainen osa kirjallisuuskatsauksen 



24 

 

tulosten raportointia. Siinä kootaan ja tiivistetään tuotetut keskeiset tulokset. 

(Kangasniemi ym. 2013, 297.) Tulosten raportoiminen on tärkeää tehdä riittävällä 

tarkkuudella, jotta tutkimus olisi toistettavissa ja jotta lukijalla on mahdollisuus 

arvioida tutkimuksen luotettavuutta raportin perusteella (Whittemore 2005 & CRD 

2008 teoksessa Stolt ym. 2016, 32). 

 

Tämä opinnäytetyö tuloksineen esitetään esitysseminaarissa syyskuussa 2019. 

Opinnäytetyö talletetaan Theseus-tietokantaan. Lisäksi opinnäytetyöstä tehdään 

juliste ”TAMK tutkii ja kehittää” -päivään marraskuulle 2019. 
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5 TULOKSET 

 

 

5.1 Lapsen seksuaalinen kehitys kasvattajan tukemana 

 

Tutkimuskysymyksestä ”Miten kasvattaja voi tukea lapsen tervettä seksuaalista 

kehitystä?” muodostui opinnäytetyön analyysivaiheessa kolme yläluokkaa. 

Yläluokat ovat nimeltään lapsen seksuaalinen käyttäytyminen, 

seksuaalikasvatus ja seksuaalisuuteen vaikuttavat tekijät. Nämä yläluokat pitävät 

sisällään kymmenen alaluokkaa, jotka ovat esitelty taulukossa 4 (Taulukko 4). 

Lapsen terveen seksuaalisuuden tukeminen kasvattajan näkökulmasta on 

ymmärtää lapsen seksuaalista käyttäytymistä, antaa seksuaalikasvatusta ja 

tiedostaa seksuaalisuuteen vaikuttavat tekijät. 

 

TAULUKKO 4. Luokittelu 

 

Alaluokka Yläluokka Tutkimuskysymys 

Seksuaalitiedon 
hankkiminen 

 
Lapsen seksuaalinen 
käyttäytyminen 

 
 
 
 
 
Miten kasvattaja voi tukea 
lapsen tervettä 
seksuaalista kehitysytä? 
 

Lasten seksuaalinen 
toiminta 

Lasten psyykkinen kehitys 

Lasten ajatukset 

Kasvattajan tuki  
 
Seksuaalikasvatus 

Seksuaalikasvatuksen 
ajoitus 

Kasvattajan keinoja 

Kasvattajan haasteet 

Kasvattajan ajatukset 

Ympäristön vaikutus Seksuaalisuuteen 
vaikuttavat tekijät 

 

 

5.1.1 Lapsen seksuaalinen käyttäytyminen 

 

Lapset pyrkivät keskustelemaan aktiivisesti seksuaalisuudestaan aikuisten 

kanssa ja tällä tavalla hankkimaan seksuaalitietoa (Morawska ym. 2014, 244). 

Aiheeseen liittyvää tietoa on mahdollista saada erilaisista virallisista lähteistä 

esim. koulusta, mutta tämän lisäksi myös epävirallisista lähteistä esim. 

sosiaalisesta mediasta. Kun lapset hakevat tietoa seksuaalisuudesta, ovat he 

toistensa päälähteitä (Davies & Robinson 2010, 253, 259.) He esittävät 
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kysymyksiä lisääntymisestä sekä synnytyksestä kasvattajille (McGinn ym. 2015, 

586). Jos tietoa seksuaalisuudesta ei saa, voivat lapset turhautua (Davies & 

Robinson 2010, 256).  

 

“Lapset turhautuvat, jos eivät saa tietoa seksuaalisuudesta” (Davies 

& Robinson 2010) 

 

Lasten seksuaalinen toiminta voi esiintyä eri tavoilla esimerkiksi vessattamisen 

yhteydessä tutkien omaa kehoaan tai toisten kehoja ja kommentoimalla niitä. 

Lapsi voi tuoda seksuaalista käytöstään esille masturboimalla, tutkimalla samaa 

sukupuolta olevien lasten sukuelimiä, yrittämällä suudella heitä piilossa sekä 

yrittämällä koskettaa opettajan rintoja. 

 
“Lasten seksuaalinen käyttäytyminen esiintyy itsekosketteluna” 
(Balter ym. 2016) 
 

Kun lapsi menee nukkumaan, saattaa unen aikana esiintyä itsensä koskettelua, 

mutta tätä voi tulla esiin lapsen esim. odotellessa jotakin. Lapsilla saattaa esiintyä 

seksuaalista käytöstä myös leikin yhteydessä (Balter ym. 2016, 34). Roolileikkien 

aikana lapset voivat esittää mm. olevansa äiti, isä, sairaanhoitaja tai lääkäri 

(McGinn ym. 2015, 587). Tytöt ja pojat voivat esittää myös raskaana olemista 

sekä synnyttämistä. (Balter ym. 2016, 35)   

 

Lasten psyykkinen kehitys sekä käytös kehittyy koko heidän lapsuutensa ajan 

opettelemalla siihen liittyviä asioita. He tutkivat sukupuoli-identiteettiään sekä 

sukupuolirooleja (Morawska ym. 2014, 243). Rooleja lapset rakentavat esim. 

lastentarhassa leikin kautta (Balter ym. 2016, 38). Ymmärrys seksuaalisuuden 

kehittymisestä kehittyy opetuksessa. Jos seksuaalikasvatusta ei aloiteta 

tarpeeksi aikaisin, lapset täydentävät jo saamiensa tietojensa aukkoja 

mielikuvituksellaan tai kavereidensa tarinoilla. Ihmissuhteita havainnoiden 

jokapäiväisessä elämässä lapset tekevät johtopäätöksiä seksuaalisuudesta 

(Davies & Robinson 2010, 256–257).  

 

“Seksuaalisen kehityksen opettelu koko lapsuuden” (Morawska ym. 

2014) 
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Kun lapset kyselevät aikuisilta seksuaalisuudesta, ovat he myös valmiita siitä 

puhumaan (Christensen ym. 2016, 716). Lapset ymmärtävät, mitkä ovat 

sukuelimet sekä saavat ymmärrystä ihmiskehosta, lisääntymisestä, 

synnyttämisestä ja rakkaudesta (Balter ym. 2016, 34; Morawska ym. 2014, 243). 

He ymmärtävät myös mitä voi tehdä julkisesti ja mitä taas yksityisesti (Balter ym. 

2016, 34). Seuraamalla eläinten tapoja toimia, kehittyy heidän ymmärrys 

seksuaalisuudesta entisestään (Davies & Robinson 2010, 257). 

 

Lasten ajatukset seksuaalisuuteen ja suhteisiin liittyen ovat monipuolisia. 

Lapset voivat ajatella, että naimisiin meneminen tarkoittaa lasten hankkimista 

sekä intiimiä suhdetta. Poikalapset voivat kokea halua mennä tyttölasten kanssa 

naimisiin, jotta voivat suudella heitä. (Davies & Robinson 2010, 257). 

 

“Lapset ajattelevat naimisiinmenon tarkoittavan lasten hankintaa” 

(Davies & Robinson 2010) 

 

 

5.1.2 Seksuaalikasvatus 

 

Seksuaalikasvatusta tapahtuu sekä kotona että koulussa. Paras muoto 

seksuaalikasvatukselle on yhteistyö kodin ja koulun kanssa. (Robinson ym. 2016, 

342.) Varhaiskasvattajien tuki ja varhaiskasvattajien ja vanhempien väliset 

keskustelut ennen lapsen kanssa seksuaalisuudesta keskustelua tukevat 

kasvattajia seksuaalikasvatukseen (Balter ym. 2016, 35). Kotona äideillä on 

suurin rooli seksuaalikasvatuksessa ja lapset lähestyvätkin seksuaaliasioissa 

helpoiten äitejään (Davies & Robinson 2010, 252–253). Kasvattajan tulisi olla 

varma itsestään ja omasta seksuaalisuudestaan puhuessaan seksuaalisuudesta 

lapsen kanssa. Lapsen positiivinen kehonkuva muodostuu 

seksuaalikasvatuksessa ja positiiviseen kehonkuvaan rohkaiseminen on tärkeää 

kasvattajalta. (Morawska ym. 2014, 241, 243.) Tilanteita, joissa kasvattaja voi 

tukea lasta seksuaalikehityksessä, ovat esim. lasten masturbointiin reagoiminen, 

lasten alastomuuteen reagoiminen, seksuaaliseen leikkiin vastaaminen, lapsen 

tunteiden osoittamisen auttaminen, lapsen mielialan osoittamisen auttaminen ja 

tehokas kommunikointi seksuaalisuudesta lapsen kanssa. Kasvattajan rooliin 

kuuluu rohkaista lasta kysymään seksuaalisuudesta ja rohkaista puhumaan siitä. 
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Kasvattajan on tärkeää kuunnella lapsen näkökulmaa seksuaalisuudesta. 

(Morawska ym. 2014, 241, 243.) Avoimen ja rehellisen keskustelun ylläpito on 

tärkeää, kun lapsi esittää kysymyksiä seksuaalisuudesta (McGinn ym. 2015, 

590). 

 

“Vanhemmat kokivat, että lasten lähestyessä kysymyksillä, pidetään 

yllä avointa keskustelua” (McGinn ym. 2015) 

 

Keskusteluissa voidaan käsitellä myös murrosikää ja ehkäistä mahdollista 

hyväksikäyttöä (Morawska ym. 2014, 243; McGinn ym. 2015, 590). Kasvattajat 

pitävät seksuaalikasvatusta relevanttina erityisesti tytöille (Robinson ym. 2016, 

340). Isät toivovat poikien saavan positiivista seksuaalikasvatusta terveeltä 

aikuiselta (Christensen ym. 2016, 590). 

 

Seksuaalikasvatuksen aloittaminen aikaisin lasten kanssa on tärkeää 

(Robinson ym. 2016, 340). Vanhemmat ovat tietoisia siitä, että lasten 

seksuaalikasvatuksen on tarpeen alkaa aikaisin ja lapset poimivat tietoa 

seksuaalisuudesta jo nuorena (Davies & Robinson 2010, 254; McGinn ym. 2015, 

591). Jotkut vanhemmat uskovat liian aikaisen seksuaalikasvatuksen aiheuttavan 

varhaista seksuaalista aktiivisuutta tai haitallista käytöstä (Davies & Robinson 

2010, 254). 

 

“Uskotaan, että liian aikainen seksuaalikasvatus johtaa 

ennenaikaiseen seksuaaliseen aktiivisuuteen tulevaisuudessa” 

(Davies & Robinson 2010) 

 

Kasvattajan keinot seksuaalikasvatukseen pohjautuvat pitkälti keskusteluun. 

Kasvattaja voi avata keskustelun seksuaalisuudesta lapsen kanssa esimerkiksi 

seksuaaliaiheista kirjaa lapsen kanssa lukemalla. Tärkeää on käyttää 

asianmukaisia termejä lapsen kanssa keskustellessa, myös genitaalialueista. 

(Morawska ym. 2014, 241, 243.) Lasten esittäessä kysymyksiä 

seksuaalisuudesta, kasvattajan tulisi pyrkiä pysymään rauhallisena ja pitää 

vuoropuhelu avoimena ja rehellisenä (Morawska ym. 2014, 241; Balter ym. 2016, 

35). Keskustelua seksuaalisuhteista ja seksuaalisuuden ilmaisusta on myös hyvä 

käydä lapsen kanssa (Morawska ym. 2014, 243). Monipuolisella keskustelulla 
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voidaan ehkäistä mahdollisia ei-toivottuja seurauksia myöhemmin lapsen 

elämässä (McGinn ym. 2015, 590).  

 

“Keskustelulla ehkäistään mahdolliset negatiiviset seuraukset” 

(McGinn ym. 2015) 

 

Varhaiskasvattajien mielestä seksuaalikasvatuksessa on tärkeää vastata lasten 

esittämiin kysymyksiin ikään sopivasti ja tukea lasten draamaleikkejä, esimerkiksi 

pukeutumisleikkejä. Varhaiskasvattajat havainnoivat useita 

seksuaalikäyttäytymiseen liittyviä malleja ja toimintaa, mikä auttaa liittämään niitä 

lapsen seksuaaliseen kehitykseen. Tällaisia ovat muun muassa vessa-asiat, 

itsensä koskettelu ja leikin kautta sukupuolierojen oppiminen. (Balter ym. 2016, 

34, 37.) Aikuisten välinen keskustelu seksuaalikasvatuksesta on myös olennaista 

onnistuneen seksuaalikasvatuksen takaamiseksi (Morawska ym. 2014, 241). 

 

Kasvattajan haasteena seksuaalikasvatuksessa osoittautuu aiheen monia 

nolottava teema, koettu epämukavuus ja puutteelliset taidot keskustella 

seksuaalisuudesta (Balter ym. 2016, 36; Christensen ym. 2016, 714; Davies & 

Robinson 2010, 254). Vanhemmat vastaavat mieluummin lasten kysymyksiin 

seksuaalisuudesta kuin aloittavat itse keskustelua. Vanhemmat usein 

odottavatkin lasten avaavan keskustelun. (Davies & Robinson 2010, 253.) 

Vanhemmat eivät ole valmiita keskustelemaan lapsen kanssa 

seksuaalisuudesta, koska ovat huolissaan oman seksuaalisen tietotaidon 

puutteesta ja pelkäävät antavansa liikaa tietoa liian varhain lapsille (Davies & 

Robinson 2010, 259; McGinn ym. 2015, 589).  

 

“Monet vanhemmat ovat huolissaan, että heillä ei ole tarpeeksi 

tietotaitoa seksuaalikasvatuksesta” (Davies & Robinson 2010) 

 

Vanhemmat voivat myös aliarvioida lastensa aivokapasiteettia seksuaalitiedon 

ymmärtämisen suhteen (Davies & Robinson 2010, 259). Tämän vuoksi aikuiset 

voivat jättää vastaamatta lasten esittämiin kysymyksiin seksuaalisuudesta tai 

vastata niihin väärin tai epäasiallisesti (Balter ym. 2016, 36). Vanhemmat ovat 

hermostuneita ja epävarmoja aloittaessaan keskusteluja seksuaalisuudesta 

lastensa kanssa (Christensen ym. 2016, 714; Morawska ym. 2014, 244). Tämän 
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vuoksi vanhemmat harvemmin keskustelevat seksuaalisuudesta lastensa 

kanssa (Morawska ym. 2014, 244). 

 

Kasvattajien ajatukset lapsen seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta 

vaikuttavat suuresti lapsen seksuaalisuuden kehittymiseen ja 

seksuaalikasvatukseen. Sekä äidit että isät pitävät seksuaalitiedon oppimista 

tärkeänä ja vanhemmat uskovat oman roolinsa olevan tärkeä 

seksuaalikasvatuksessa (Christensen ym. 2016, 718; Morawska ym. 2014, 243). 

Vanhemmat uskovat lasten seksuaalitiedon päälähteenä olevan vanhemmat ja 

kaverit (Morawska ym. 2014, 240). Vanhemmat pohtivat, minkä ikäinen on liian 

nuori puhumaan seksuaalisuudesta (Davies & Robinson 2010, 253). Vanhemmat 

ajattelevat, että liian pienen lapsen on vaikea ymmärtää seksuaalitietoa ja että 

alakouluikäinen on liian nuori seksuaalikasvatukseen (Christensen ym. 2016, 

716; Robinson ym. 2016, 340). Jotkut vanhemmat kokevat toimivansa oikein 

pimittäessään tai rajoittaessaan seksuaalitietoa lapselta. Vanhemmat ajattelevat, 

että mikäli he antavat lapsilleen seksuaalitietoa, vanhemmat ryöstävät lastensa 

viattomuuden tai lapsuuden. (McGinn ym. 2015, 585, 587.)  

 

“Ryöstääkö seksuaalisuuden tiedon anto lapsen viattomuuden?” (McGinn ym. 

2015) 

 

Vanhemmat ajattelevat, että lapsella ei ole täyttä ymmärrystä ottaa informaatiota 

seksuaalisuudesta vastaan oikein (Robinson ym. 2016, 340). Kuitenkin 

vanhemmat ovat tietoisia lapsen seksuaalikasvatuksen tärkeydestä lapsen 

turvallisuuden takia (McGinn ym. 2015, 589). Seksuaalisuudesta tulisi 

kasvattajien mukaan opettaa sekä koulussa että kotona. Äidit toivovat miesten 

ottavan vastuuta enemmän poikalasten seksuaalikasvatuksesta. (Davies & 

Robinson 2010, 253–254.) Vanhempien mielestä seksuaalikasvatus on lasten 

kysymyksiin vastaamista, lasten leikkien tulkintaa ja reagoimista tietynlaiseen 

käytökseen. Vanhempien mielestä lapset ovat epäseksuaalisia. Esimerkiksi 

poikalapsen pippelillään leikkimistä pidetään sopivana, normaalina ja 

epäseksuaalisena. (McGinn ym. 2015, 584, 586, 588.) Vanhemmat kuitenkin 

uskovat lapsilla olevan omat kokemuksensa seksuaalisuudesta ja haluista, kuten 

omasta kehosta kiinnostuminen (Robinson ym. 2016, 340). 
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5.1.3 Seksuaalisuuteen vaikuttavat tekijät 

 

Ympäristön vaikutus seksuaalisuuteen on suuri. Koululla ja medialla on 

kohtalainen rooli seksuaalikasvatuksessa (Morawska ym. 2014, 243). 

Perhetausta vaikuttaa seksuaalisuuden syntymiseen ja kotona 

seksuaalikasvatuksen suuri rooli on äideillä (Balter ym. 2016, 35; Davies & 

Robinson 2010, 252). 

  

“Perhetausta vaikuttaa lapsen seksuaalisuuden syntymiseen” 

(Balter ym. 2016) 
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6 POHDINTA 

 

 

6.1 Eettisyys ja luotettavuus  

 

Tieteellinen tutkimus voi vasta silloin olla eettisesti hyväksyttävää ja luotettavaa 

sekä tuloksiltaan uskottavaa, kun se on suoritettu edellyttäen hyvää tieteellistä 

käytäntöä. Tutkimusetiikan näkökulmasta käytännön lähtökohtia ovat muun 

muassa rehellisyyden, yleisen huolellisuuden ja tarkkuuden noudattaminen 

saatuja tuloksia tallentaessa ja esittäessä sekä myös tutkimuksen ja siitä 

saatujen tulosten arvioimisessa. Muiden tutkijoiden tekemää työtä kuuluu 

kunnioittaa asianmukaisella tavalla. Käytännössä se tarkoittaa sitä, että tekstissä 

viitataan oikein muiden tekemiin julkaisuihin. Mahdolliset rahoitukset ja muut 

merkitykselliset seikat tutkimuksen suorittamiseen liittyen raportoidaan sekä 

ilmoitetaan asianomaisille. (TENK 2012, 6.) 

 

Ennen tutkimuksen aloittamista kaikkien tutkimuksessa mukana olevien 

osapuolten kanssa sovitaan oikeudet, vastuut ja velvollisuudet ja aineiston 

säilyttämiseen liittyvät asiat. Tarvittavan tutkimusluvan hankkiminen on myös 

osana tutkimusetiikkaa. Tietosuojaa koskevat kysymykset tulee huomioida 

tutkimusorganisaatiossa. (TENK 2012, 6–7.) Tarvittava tutkimuslupa tälle 

opinnäytetyölle haettiin Tampereen ammattikorkeakoululta. 

 

Jokainen tutkija on itse vastuussa hyvän tieteellisen käytännön noudattamisesta, 

vaikka vastuu on myös tutkimusta harjoittavan organisaation johdollakin. 

Ammattikorkeakoulujen tulee pitää huolta, että tutkimusetiikan opettaminen ja 

hyvään tieteelliseen käytäntöön perehdyttäminen kuuluu osana niiden antamaa 

koulutusta. (TENK 2012, 7.) Opinnäytetyön tekijät ovat osallistuneet 

koulutuksensa aikana Hoitotyön tutkimus -kurssille, jossa käsiteltiin 

tutkimuseettisiä asioita. Lisäksi opinnäytetyöprosessiin kuuluvalla 

metodiopintojaksolla opinnäytetyön tekijät perehtyivät vielä oman 

tutkimusmetodinsa, kuvailevan kirjallisuuskatsauksen, tutkimusetiikkaan. 

 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa eettisyys ja luotettavuus ovat sidoksissa 

toisiinsa koko prosessin ajan ja niitä voidaan vaalia läpinäkyvyydellä, eli 
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kirjoittamalla kukin vaihe huolellisesti raporttiin aina tutkimuskysymyksestä 

johtopäätöksiin (Heinrich 2002 artikkelissa Kangasniemi ym. 2013, 297). 

Eettiseltä kantilta tämän opinnäytetyön aihe on herkkä ja intiimi. Sen vuoksi 

tutkimusmetodiksi valiutui kirjallisuuskatsaus, eikä esimerkiksi haastattelu. 

 

Tutkimuksen luotettavuutta voi tarkastella usealta eri kantilta. Luotettavuuden 

arvioimiseen ei ole yksiselitteisiä ohjeita. Tutkijan oma sitoumus kyseisessä 

tutkimuksessa asettaa tutkijan pohtimaan sitä, miksi tutkimus on tärkeä, mitä 

tutkija on olettanut aloittaessaan tutkimusta ja ovatko oletukset muuttuneet 

tutkimuksen aikana. Aineiston keruussa tutkija pohtii, kuinka aineiston keruu on 

tapahtunut; oliko aineisto valmiina vai esimerkiksi haastatteliko tutkija itse 

tiedonantajat. Aineistonkeruuseen liittyvät ongelmat kuuluvat myös 

luotettavuuden pohdintaan. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140.) Jos tutkijalla on 

aineiston keruussa jokin tarkoitushakuisuus, se heikentää luotettavuutta, mikäli 

sitä ei ole raportoitu. Luotettavuutta voi myös heikentää se, että saadut 

tutkimukset liitetään heikosti teoreettiseen taustaan. (Kangasniemi ym. 2013, 

298.) 

 

Aineiston analyysin luotettavuutta pohtiessa tutkija miettii, kuinka aineiston 

analysoiminen onnistui ja kuinka tuloksiin ja johtopäätöksiin on tultu. 

Raportoimisessa tutkija on lukijoilleen velkaa uskottavan selityksen aineiston 

kokoamisesta ja analysoinnista. Tutkimuksen vaiheet tulee kertoa 

yksityiskohtaisesti, jotta tutkimustulokset tulevat ymmärrettävimmiksi. Tutkijan 

tulee myös pystyä antamaan riittävästi tietoa siitä, miten tutkimus on tehty, jotta 

lukijalla on mahdollisuus arvioida tutkimuksen tuloksia. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

141.) Läpinäkyvyys ja toistettavuus tekevät kirjallisuuskatsauksesta luotettavan 

(Kangasniemi ym. 2013, 297). Tässä opinnäytetyössä luotettavuutta on pyritty 

lisäämään läpinäkyvyydellä sekä toistettavuudella, eli raportoimalla selkeästi 

työn jokainen vaihe esimerkiksi taulukoita apuna käyttäen. 

 

Tässä opinnäytetyössä luotettavuutta lisää se, että molemmat opinnäytetyön 

tekijät ovat aluksi tahoillaan lukeneet artikkelit läpi ja etsineet 

tutkimuskysymykseen vastaavat kohdat. Kirjallisuuskatsaukseen valitut 

tutkimukset ovat englanninkielisiä. Tämän opinnäytetyön tekijät ovat 

ensimmäistä kertaa tekemässä kirjallisuuskatsausta eivätkä kumpikaan tekijöistä 
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puhu äidinkielekseen englantia. Artikkelien kääntäminen on tapahtunut 

opinnäytetyön tekijöiden toimesta. Sillä voi olla vaikutusta tutkimuksen 

luotettavuuteen.  

 

 

6.2 Tulosten tarkastelua 

 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli tehdä kuvaileva kirjallisuuskatsaus 3–5-vuotiaan 

lapsen seksuaalisuudesta kasvattajan näkökulmasta. Tavoitteena oli tuottaa 

lisää tietoa aiheesta lasten kasvattajille sekä antaa keinoja lapsen terveen 

seksuaalisen kehityksen tukemiseen. Opinnäytetyön tutkimuskysymys oli ”Miten 

kasvattaja voi tukea lapsen tervettä seksuaalista kehitystä?”.  

 

Tutkimuksista nousi esiin, että lapset ovat kiinnostuneita seksuaalisuudestaan ja 

haluavat saada siitä lisää faktatietoa. Lapset lähestyivät aktiivisesti aikuisia, 

yleensä vanhempiaan, heidän kysymyksillään (Morawska ym. 2014) muun 

muassa lisääntymisestä sekä synnytyksestä (McGinn 2015). Tutkimuksissa 

todettiin, että lapset ovat valmiita vastaanottamaan tietoa seksuaalisuudesta, kun 

he ottavat asian esille (Christensen ym. 2016) ja päinvastoin, jos lapsi ei ota asiaa 

esille, asiasta ei kannata vielä keskustella (Stone, Ingham, McGinn & Bengry-

Howell 2017). Usein vanhemmat eivät olleet kuitenkaan valmiita keskustelemaan 

seksuaalisuudesta lastensa kanssa. (Christensen ym. 2016; Dake, Price, 

Baksovich & Wielinski 2014.) Lapset pyrkivät tekemään johtopäätöksiä 

seksuaalisuudesta myös ihmissuhteita havainnoiden. (Davies & Robinson 2010.)  

 

Lapset käyttäytyivät seksuaalisesti muita lapsia ja aikuisia kohtaan. Seksuaalinen 

käytös esiintyi muun muassa tutkimalla toisten lasten genitaalialueita ja 

yrittämällä suudella ikätovereitaan (Balter ym. 2016.) Seksuaalista käytöstä 

esiintyy enemmän noin 5–6-vuotiailla lapsilla kuin siitä vanhemmilla (Miragoli, 

Camisasca & Di Blasio. 2016). Seksuaalinen kontakti toiseen lapseen tapahtui 

usein piilossa (Balter ym. 2016). Sukupuolella ei ole merkitystä seksuaalisen 

kiinnostuksen tasoon lapsilla. Poikia ja tyttöjä kiinnostaa yhtä paljon seksuaalinen 

käytös. (Miragoli ym. 2016.) 
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Vanhemmat, niin äidit kuin isätkin, pitivät seksuaalikasvatusta tärkeänä ja 

ymmärsivät oman roolinsa tärkeyteen aiheessa (Stone 2017; Morawska ym. 

2014; Davies & Robinson 2010; Christensen ym. 2016). Vanhemman 

sukupuolella todettiin olevan vaikutusta aloittaa seksuaalikeskusteluita lapsen 

kanssa. Vanhempi koki haasteelliseksi keskustella vastakkaista sukupuolta 

olevan lapsensa kanssa seksuaalisuudesta. (Vilanculos & Nduna 2017.) Tämän 

vuoksi äidit toivoivat isien ottavan enemmän vastuuta poikalapsen 

seksuaalikasvatuksesta saman sukupuolen vuoksi (Davies & Robinson 2010). 

Vanhemmat olivat tietoisia siitä, että seksuaalikasvatuksen olisi hyvä alkaa 

aikaisin ja että lapset poimivat seksuaalitietoa jo nuorena (Davies & Robinson 

2010; McGinn ym. 2015). Tästä tietoisuudesta huolimatta vanhemmat odottivat 

mieluummin lastensa aloittavan keskusteluja seksuaalisuudesta kuin itse ottivat 

asian puheeksi (Davies & Robinson 2010). 

 

Vanhemmat kokivat oman tietotaidon seksuaalisuudesta riittämättömäksi ja 

puutteelliseksi. (Davies & Robinson 2010.) Lisäksi yleisesti seksuaalisuus 

aiheena koettiin kiusalliseksi (Balter ym. 2016) ja epämukavaksi keskusteltavaksi 

lasten kanssa (Christensen ym. 2016). Vanhemmat saattoivat vastata siksi 

epäasiallisesti, väärin tai jopa jättää vastaamatta lastensa esittämiin kysymyksiin 

seksuaalisuudesta (Balter ym. 2016). Lapset turhautuivat, elleivät saaneet tietoa 

seksuaalisuudesta (Davies & Robinson 2010). 

 

Kasvattajat kokivat, että lapsille ei tulisi aloittaa seksuaalikasvatusta liian aikaisin 

(Balter, van Rhijn, & Davies 2018). Joitain vanhempia huoletti liiallisen tiedon 

antaminen lapselle liian varhain (McGinn ym. 2015). Nuorille lapsille tulisi opettaa 

lähinnä, mitkä osat tyttöjen ja poikien kehoissa ovat henkilökohtaisia. (Balter ym. 

2018). Jotkut vanhemmat pitivät lapsia epäseksuaalisina olentoina. Vanhemmat 

ajattelivat seksuaalitiedon riistävän lapsen viattomuuden (Stone ym. 2017) ja 

lapsuuden. (McGinn ym. 2015.) Jotkut vanhemmat kokivat epämiellyttäväksi sen, 

että kasvattajat ottaisivat seksuaalisuuden puheeksi esikoulussa. Heidän 

mielestään vanhemmilla tulisi olla mahdollisuus päättää, miten tästä asiasta 

puhutaan lapsille ja milloin. (Balter ym. 2018.) Joitain vanhempia pelotti aikaisen 

seksuaalikasvatuksen johtavan haitalliseen käytökseen tai varhaiseen 

seksuaaliseen aktiivisuuteen (Davies & Robinson 2010).  
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Kasvattajan keinot lapsen terveen seksuaalisuuden tukemiseen pohjautuu pitkälti 

keskusteluun lapsen kanssa ja kasvattajan oikeaan asenteeseen. Onnistunutta 

seksuaalikasvatusta tukee avoin ja rehellinen vuoropuhelu aikuisen ja lapsen 

välillä (Stone ym. 2017; Balter ym. 2016). Kun luodaan lapselle se käsitys, että 

he voivat kysyä tai pohtia jotain seksuaalisuuteen liittyvää asiaa vanhempien 

kanssa, luodaan avoin ilmapiiri keskustelulle. (Hydea ym. 2009.) Jos poikalapsi 

leikkii pippelillään, moni vanhempi pitää sitä sopivana, normaalina ja 

epäseksuaalisena (McGinn ym. 2015), mutta ei osaa reagoida asiaan. 

Varhaiskasvattajat tekevät havaintoja seksuaalikäyttäytymiseen liittyvästä 

toiminnasta (Balter ym. 2016). Tällaisessa tilanteessa varhaiskasvattajien ja 

vanhempien välinen keskustelu (Balter ym. 2016; Morawska ym. 2014) asian 

normaaliudesta voi tukea vanhempia kotona tapahtuvaan 

seksuaalikasvatukseen. Vanhempien voi olla helpompaa avata lapsen kanssa 

keskustelu seksuaalisuudesta (Morawska ym. 2014), kun ovat ensin saaneet 

keskustella aiheesta toisen aikuisen kanssa. 

 

Seksuaalikasvatus ei aina ole välttämättä suunniteltua ja aikataulutettua, vaan 

sitä voi sisältyä tavalliseen arkeen. Kasvattajan olisi hyvä esimerkiksi käyttää 

genitaalialueista oikeita termejä (Balter ym. 2016; Morawska ym. 2014) tai tukea 

lasten draamaleikkejä, kuten erilaisia pukeutumisleikkejä (Balter ym. 2016). 

Toisaalta aikuiset kokivat haasteellisiksi käyttää sukuelimistä oikeita termejä 

myös aikuisten välisissä keskusteluissa (Stone ym. 2017). Lasten kanssa voi 

myös lukea seksuaaliaiheisia kirjoja (Morawska ym. 2014). Lasten esittäessä 

kysymyksiä, kasvattajan tulisi pyrkiä pysymään rauhallisena (Morawska ym. 

2014) ja vastata kysymyksiin oikein lasten ikään sopivalla tavalla (Balter ym. 

2016). Jos tiedon annossa on aukkoja tai joistain asioista ei haluta haluttu kertoa, 

täydentävät lapset näitä puutteita mielikuvituksellaan (Davies & Robinson 2010). 

 

Varhaislapsuudessa seksuaalisuutta ilmaistaan eri tavoin. Useimmat lapset 

masturboivat, minkä on huomattu olevan yleisempää pojilla kuin tytöillä (Miragoli 

ym. 2016). Itseään koskettelemalla lapset rauhoittivat itseään heidän ollessaan 

omissa oloissaan, erityisesti heidän mennessään päiväunille tai iltaisin 

nukkumaan. Seksuaalisuuden ilmaisua tuli esiin myös ruokailujen yhteydessä, 

vessatuksessa, vaipan vaihdon yhteydessä sekä itseään havainnoidessa. (Balter 

ym. 2016.) Tavallisia seksuaalisuutta ilmentäviä tapoja lapsille ovat muun 
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muassa sukuelinten esitteleminen toisille, alastomista kuvista ja tv:ssä näkyvästä 

alastomuudesta kiinnostuminen, alastomien ihmisten katselemisen ja 

kiinnostuminen erityisesti vastakkaisesta sukupuolesta (Miragoli ym. 2016).  

 

Arkista seksuaalikasvatusta on myös lapsen alastomuuteen ja masturbointiin 

reagoiminen tai seksuaalisiin leikkeihin vastaaminen. Seksuaalikasvatuksen 

myötä muodostuu lapsen positiivinen kehonkuva. Kasvattaja voi tukea tätä 

rohkaisemalla lasta puhumaan ajatuksistaan seksuaalisuudesta ja myös olemalla 

itse itsevarma omasta seksuaalisuudestaan keskusteluissa. Aikuisen tehtävänä 

on auttaa ja sallia lapsen tunteiden ja mielialan osoittaminen. (Morawska ym. 

2014.) Vanhemmat halusivat kasvattaa lapsistaan empaattisia, itseään ja 

toisiaan kunnioittavia ja toisten ihmisten tunteita huomioonottavia jo nuoresta 

iästä lähtien (Stone ym. 2017). Lasten itsekoskettelu on täysin normaalia ja 

vanhemman tehtäväksi jää kertoa, milloin on sopivaa kosketella itseään ja missä 

tilanteissa niin ei voi tehdä (McGinn ym. 2015). 

 

Lapsen perhetausta vaikuttaa seksuaalisuuden syntymiseen (Balter ym. 2016) ja 

koko kasvuympäristö vaikuttaa seksuaalisuuteen. Seksuaalikasvatusta tapahtuu 

niin koulussa (Robinson ym. 2016; Morawska ym. 2014) kuin kotona (Robinson 

ym. 2016) ja paras muoto seksuaalikasvatukselle on kodin ja koulun yhteistyö 

(Robinson ym. 2016). Medialla on vaikutus lapsen seksuaalisuuden 

kehittymisessä ja seksuaalikasvatuksessa (Morawska ym. 2014). Vanhempia 

pelottaa, että mediasta saatavat vaikutteet seksuaalissävytteisistä kuvista, 

musiikkivideoista ja pukeutumisesta asettaa lapset liian aikaisin seksuaalisille 

ärsykkeille. Tämän taas vanhemmat pelkäävät johtavan pahimmassa 

tapauksessa seksuaalisen hyväksikäytön riskille. (Stone ym. 2017.) 

 

Opinnäytetyön tekijät kokevat tehneensä tasapuolisesti työtä opinnäytetyön 

parissa. Toinen tekijöistä oli kevään 2019 aikana vaihto-opiskelijana, joten 

suunnitelmallisuutta ja tehtävien jakamista tarvittiin prosessin aikana, koska 

mahdollisuutta yhdessä tekemiseen ei aina ollut. Opinnäytetyön tekijät kokevat, 

että prosessi olisi ollut mahdollisesti helpompi, jos se olisi ollut tiiviimpi 

aikataulunsa puolesta ja muut opinnot olisivat jääneet tauolle. Näin muut opinnot 

eivät olisi katkaisseet opinnäytetyön tekoa. Yhteistyö tekijöiden välillä oli 

mutkatonta. 
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6.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusehdotus 

 

Tämän opinnäytetyön tulokset kertovat, että lapset ovat seksuaalisia olentoja ja 

he kaipaavat tukea sen kehitykseen sekä ymmärrykseen. Lapset tekevät asioita, 

jotka ovat seksuaalisia esimerkiksi masturbointi, itsensä tutkiminen 

koskettelemalla ja kysyvät aiheesta suoria kysymyksiä aikuisilta. Lapset 

käyttäytyvät myös muita lapsia kohtaan seksuaalisesti esimerkiksi yrittäen 

suudella ikätovereitaan tai haluna tutkia heidän sukupuolielimiään.  

 

Seksuaalisuus on aiheena kiusallisena pidetty ja sen vuoksi aikuiset kokevat 

vaikeaksi keskustella siitä lasten kanssa. Suuri osa vanhemmista ymmärtää 

seksuaalikasvatuksen tärkeyden, mutta kokevat omien tietojen tai taitojen olevan 

riittämättömiä antamaan seksuaalikasvatusta. Lapset kuitenkin tarvitsevat sitä, 

jotta he pystyvät ymmärtämään itseään sekä kokemia halujaan paremmin.  

 

Kasvattajan keinot seksuaalikasvatukseen ovat pitkälti keskusteluissa, joissa 

tulisi pitää avoin ja rehellinen ilmapiiri ja sallia lasten esittää kysymyksiä. 

Kasvattajan tulisi vastata oikein ja lasten iän mukaisella tavalla lasten esittämiin 

kysymyksiin. Jos vanhempi ei halua vastata tai tarinaan jää selkeitä aukkoja, 

pyrkivät lapset täyttämään näitä tiedon puutteita mielikuvituksellaan. Tämän 

vuoksi on tärkeää puhua asioista rehellisesti ja niiden oikeilla nimillä.   

 

Seksuaalikasvatusta tapahtuu paljon huomaamatta arjen keskelläkin ja sen ei 

aina tarvitse olla etukäteen suunniteltua ja valmisteltua. Kasvattajaa voi helpottaa 

tieto, että seksuaalikasvatus voi jakautua sekä koululle että kotiin, jolloin yleensä 

kasvattaja ei ole yksin vastuussa monipuolisesta seksuaalisuuskasvatuksesta. 

 

Jatkotutkimusehdotuksena esiin nousi ajatus seksuaalisesti hyväksikäytettyjen 

lasten seksuaalisuudesta ja sen tukemisesta. Tämä siitä syystä, koska tässä 

opinnäytetyössä se osa-alue rajattiin pois.  

 



39 

 

LÄHTEET 

Aveyard, H. 2010. Doing a literature review in health and social care: A practical 
guide. 2. painos. Open University Press. Maidenhead. 
 
Balter, A-S., van Rhijn, T., & Davies, A. W.J. 2018.  
Equipping early childhood educators to support the development of sexuality in 
childhood: Identification of pre- and post-service training needs. Sex education, 
2017 Vol. 17, No. 5, 588–603. 
file:///C:/Users/h8aschmi/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp-1.pdf 
 
Bildjuschkin, K. & Ruuhilahti, S. 2016. Lasten ja nuorten seksuaalikasvatus 
vanhemmuuden näkökulmasta. Lääkärikirja Duodecim. Luettu 3.11.2018.  
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00956  
  
Dake, J.A., Price, J.H., Baksovich, C.m. & Wielinski, M. 2014. Preferences 
Reagrding School Sexuality Education Among Elementary Schoolchildren’s 
Parents. American Journal of Health Education 2014, 45, 29–36. Luettu 2.9.2019. 
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=f7697111-5e75-4d0e-
8bef-
0f2fc5ec4a18%40sessionmgr102&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1a
WQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#db=ccm&AN=10395599
4 
 
Finlex. 2007. Lastensuojelulaki. 13.4.2007/417. Luettu 9.12.2018. 
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L1P6  
  
Greenberg, J.S., Bruess, C.E. & Conklin, S.C. 2007. Exploring the dimensions of 
human sexuality. 3. painos. Luettu 14.5.2019. 
https://books.google.fi/books?id=ZdYh_iFZvbkC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=sexsu
al+dimension+greenberg&source=bl&ots=Ji7fY41ApV&sig=cjqZ0ppLk_qMPud_
hLez03ePfRw&hl=fi&ei=2HSNSsn9JsGOsAbK6eXDDA&sa=X&oi=book_result&
ct=result#v=onepage&q&f=false 
 
Helsingin kaupunki. 2008. Sosiaalivirasto. Havainnointi ja pedagoginen tuki 3–5 
-vuotiaiden lasten varhaiskasvatuksessa. Luettu 5.12.2018. 
http://www.socca.fi/files/486/Havainnointi_pedagoginen_tuki_varhaiskasvatukse
ssa_2008.pdf  
  
Hetemäki, I. 2009. Unicef. Artikla 1: Kuka on lapsi? Unite for children – Suomen 
Unicefin henkilökunta kirjoittaa. 31.1.2009. Luettu 9.12.2018. 
https://unicef.typepad.com/main/2009/01/kuka-on-lapsi.html  
 
Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Helsinki. 
Kustannusyhtiö Tammi. 
  
HUS. n.d. Lapsen seksuaalinen kehitys. Luettu 1.3.2019. 
http://www.hus.fi/sairaanhoito/lasten-
sairaanhoito/lastenpsykiatria/lasten_seks_hyv_kaytto/Tietoa/seksuaalinen_kehit
ys/Sivut/default.aspx  
  

file:///C:/Users/h8aschmi/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp-1.pdf
https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00956
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=f7697111-5e75-4d0e-8bef-0f2fc5ec4a18%40sessionmgr102&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#db=ccm&AN=103955994
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=f7697111-5e75-4d0e-8bef-0f2fc5ec4a18%40sessionmgr102&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#db=ccm&AN=103955994
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=f7697111-5e75-4d0e-8bef-0f2fc5ec4a18%40sessionmgr102&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#db=ccm&AN=103955994
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=f7697111-5e75-4d0e-8bef-0f2fc5ec4a18%40sessionmgr102&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#db=ccm&AN=103955994
http://web.b.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=4&sid=f7697111-5e75-4d0e-8bef-0f2fc5ec4a18%40sessionmgr102&bdata=JkF1dGhUeXBlPWNvb2tpZSxpcCx1aWQmc2l0ZT1laG9zdC1saXZlJnNjb3BlPXNpdGU%3d#db=ccm&AN=103955994
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L1P6
https://books.google.fi/books?id=ZdYh_iFZvbkC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=sexsual+dimension+greenberg&source=bl&ots=Ji7fY41ApV&sig=cjqZ0ppLk_qMPud_hLez03ePfRw&hl=fi&ei=2HSNSsn9JsGOsAbK6eXDDA&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=ZdYh_iFZvbkC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=sexsual+dimension+greenberg&source=bl&ots=Ji7fY41ApV&sig=cjqZ0ppLk_qMPud_hLez03ePfRw&hl=fi&ei=2HSNSsn9JsGOsAbK6eXDDA&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=ZdYh_iFZvbkC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=sexsual+dimension+greenberg&source=bl&ots=Ji7fY41ApV&sig=cjqZ0ppLk_qMPud_hLez03ePfRw&hl=fi&ei=2HSNSsn9JsGOsAbK6eXDDA&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q&f=false
https://books.google.fi/books?id=ZdYh_iFZvbkC&pg=PA4&lpg=PA4&dq=sexsual+dimension+greenberg&source=bl&ots=Ji7fY41ApV&sig=cjqZ0ppLk_qMPud_hLez03ePfRw&hl=fi&ei=2HSNSsn9JsGOsAbK6eXDDA&sa=X&oi=book_result&ct=result#v=onepage&q&f=false
http://www.socca.fi/files/486/Havainnointi_pedagoginen_tuki_varhaiskasvatuksessa_2008.pdf
http://www.socca.fi/files/486/Havainnointi_pedagoginen_tuki_varhaiskasvatuksessa_2008.pdf
https://unicef.typepad.com/main/2009/01/kuka-on-lapsi.html
http://www.hus.fi/sairaanhoito/lasten-sairaanhoito/lastenpsykiatria/lasten_seks_hyv_kaytto/Tietoa/seksuaalinen_kehitys/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/lasten-sairaanhoito/lastenpsykiatria/lasten_seks_hyv_kaytto/Tietoa/seksuaalinen_kehitys/Sivut/default.aspx
http://www.hus.fi/sairaanhoito/lasten-sairaanhoito/lastenpsykiatria/lasten_seks_hyv_kaytto/Tietoa/seksuaalinen_kehitys/Sivut/default.aspx


40 

 

Hydea, A., Carneyb, M., Drennana, J., Butlera, M., Lohanc, M. & Howletta E. 
2009. The silent treatment: parents’ narratives of sexuality education with young 
people. Culture, Health & Sexuality. 2010. Vol. 12, No. 4, 359–371. 
file:///C:/Users/h8aschmi/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp-4.pdf 
 
Jyväskylän yliopisto. 2018. Valitse tieteellisiä ja luotettavia lähteitä. Luettu 
29.11.2018.  
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/kirjat-lehdet-
artikkelit/tieteelliset-lahteet  
 
Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen, S-M., Pietilä, A-M., Jääskeläinen, P. & 
Liikanen, E. 2013. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: eteneminen 
tutkimuskysymyksestä jäsennettyyn tietoon. Hoitotiede 2013, 25 (4), 291–301. 
 
Kinnunen, S. 2001. Tytöt, pojat ja seksi – Kuinka tuen lapsen seksuaalista 
kasvua. Helsinki. Kirjapaja Oy. 
 
Kylmä, J. & Juvakka, T. 2007. Laadullinen terveystutkimus. Helsinki. Edita Prima 
Oy. 
 
Lastenmielenterveystalo.fi. n.d. Lapsen kehitykseen vaikuttavat tekijät. 
Lastenmielenterveystalo.fi. Luettu 15.5.2019. 
https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/vanhemmille/perhe_ja_vanhemmuus/va
nhempien_merkitys/Pages/lapsen_kehitykseen_vaikuttavat_tekijat.aspx 
 
Miragoli S., Camisasca, E. & Di Blasio, P. 2016. Child Sexual Behaviors in School 
Context: Age and Gender Differences. Journal of child sexual abuse 2017, Vol. 
26, No. 2, 213–231 
file:///C:/Users/h8aschmi/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp-2.pdf 
 
MLL. 2017. 2–3-vuotiaan älyllinen kehitys. Lapsen kasvu ja kehitys. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. Päivitetty 29.6.2017. Luettu 3.5.2019. 
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-
alyllinen-kehitys/ 
 
MLL a. 2019. 2–3-vuotiaan fyysinen kehitys. Lapsen kasvu ja kehitys. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. Päivitetty 21.2.2019. Luettu 3.5.2019.  
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-
fyysinen-kehitys/ 
 
MLL b. 2019. 2–3-vuotiaan liikunnallinen kehitys. Lapsen kasvu ja kehitys. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. Päivitetty 18.2.2019. Luettu 3.5.2019. 
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-
liikunnallinen-kehitys/ 
 
MLL c. 2019. 4–5-vuotiaan persoonallisuuden kehitys. Lapsen kasvu ja kehitys. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. Päivitetty 22.2.2019. Luettu 14.5.2019. 
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-
persoonallisuuden-kehitys/ 
 
MLL d. 2017. 4–5-vuotiaan älyllinen kehitys. Lapsen kasvu ja kehitys. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. Päivitetty 30.6.2017. Luettu 14.5.2019. 

file:///C:/Users/h8aschmi/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp-4.pdf
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/kirjat-lehdet-artikkelit/tieteelliset-lahteet
https://koppa.jyu.fi/avoimet/kirjasto/kirjastotuutori/kirjat-lehdet-artikkelit/tieteelliset-lahteet
https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/vanhemmille/perhe_ja_vanhemmuus/vanhempien_merkitys/Pages/lapsen_kehitykseen_vaikuttavat_tekijat.aspx
https://www.mielenterveystalo.fi/lapset/vanhemmille/perhe_ja_vanhemmuus/vanhempien_merkitys/Pages/lapsen_kehitykseen_vaikuttavat_tekijat.aspx
file:///C:/Users/h8aschmi/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp-2.pdf
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-alyllinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-alyllinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-fyysinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-fyysinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-liikunnallinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/2-3-v/2-3-vuotiaan-liikunnallinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-persoonallisuuden-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-persoonallisuuden-kehitys/


41 

 

https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-
alyllinen-kehitys/ 
 
MLL e. 2017. 4–5-vuotiaan sosiaalinen kehitys. Lapsen kasvu ja kehitys. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. Päivitetty 30.6.2017. Luettu 15.5.2019. 
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-
sosiaalinen-kehitys/ 
 
MLL f. 2019. 4–5-vuotiaan liikunnallinen kehitys. Lapsen kasvu ja kehitys. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. Päivitetty 18.2.2019. Luettu 14.5.2019. 
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-
liikunnallinen-kehitys/ 
 
MLL g. 2017. 5–6-vuotiaan älyllinen kehitys. Lapsen kasvu ja kehitys. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. Päivitetty 3.7.2017. Luettu 14.5.2019. 
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/5-6-v/5-6-vuotiaan-
alyllinen-kehitys/ 
 
MLL h. 2019. 5–6-vuotiaan fyysinen kehitys. Lapsen kasvu ja kehitys. 
Mannerheimin lastensuojeluliitto. Päivitetty 21.2.2019. Luettu 14.5.2019. 
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/5-6-v/5-6-vuotiaan-
fyysinen-kehitys/ 
 
Mäki, P., Hakulinen-Viitanen, T., Kaikkonen, R., Koponen, P., Ovaskainen, M-L., 
Sippola, R., Virtanen, S. & Laatikainen, T. 2010. Lasten terveys. LATE-
tutkimuksen perustulokset lasten kasvusta, kehityksestä, terveydestä, 
terveystottumuksista ja kasvuympäristöstä. Raportti. Terveyden ja hyvinvoinnin 
laitos. Luettu 3.5.2019. 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80056/3ebde5ad-1be7-4268-9167-
df23095fca33.pdf?sequence  
 
Salminen, A. 2011. Mikä kirjallisuuskatsaus? Johdatus kirjallisuuskatsauksen 
tyyppeihin ja hallintotieteellisiin sovelluksiin. Opetusjulkaisuja 62. Vaasan 
yliopiston julkaisuja. Luettu 1.11.2018. 
https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf   
   
Stolt M., Axelin A. & Suhonen R. 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turun 
Yliopisto. 
 
Stone, N., Ingham, R., McGinn, L. & Bengry-Howell, A. 2017. Talking 
relationships, babies and bodies with young children: the experiences of parents 
in England. Sex education, 2017 vol. 17, no. 5, 588-603. 
file:///C:/Users/h8aschmi/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp.pdf 
 
Suomen mielenterveysseura. n.d. Seksuaalisuus on osa ihmisyyttä. Luettu 
7.11.2018.  
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/ihmissuhteet/seksuaalisuus-
osa-ihmisyytt%C3%A4   
  
TENK. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen käsitteleminen 
Suomessa. Tutkimuseettinen neuvottelukunta. Luettu 4.11.2018.  
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf 

https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-alyllinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-alyllinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-sosiaalinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-sosiaalinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-liikunnallinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/4-5-v/4-5-vuotiaan-liikunnallinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/5-6-v/5-6-vuotiaan-alyllinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/5-6-v/5-6-vuotiaan-alyllinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/5-6-v/5-6-vuotiaan-fyysinen-kehitys/
https://www.mll.fi/vanhemmille/lapsen-kasvu-ja-kehitys/5-6-v/5-6-vuotiaan-fyysinen-kehitys/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80056/3ebde5ad-1be7-4268-9167-df23095fca33.pdf?sequence
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80056/3ebde5ad-1be7-4268-9167-df23095fca33.pdf?sequence
https://www.univaasa.fi/materiaali/pdf/isbn_978-952-476-349-3.pdf
file:///C:/Users/h8aschmi/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp.pdf
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/ihmissuhteet/seksuaalisuus-osa-ihmisyytt%C3%A4
https://www.mielenterveysseura.fi/fi/mielenterveys/ihmissuhteet/seksuaalisuus-osa-ihmisyytt%C3%A4
https://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf


42 

 

 
THL. 2015. Seksuaalikasvatuksen tueksi. Katriina Bildjuschkin (toim.) 
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TY%c3%962016_35_web_
korjattu.pdf?sequence=5&isAllowed=y 
  
Tuomi, J. & Sarajärvi, A. 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. 
Kustannusosakeyhtiö Tammi. 5., uudistettu painos. Helsinki. 
  
Vilanculos, E. & Nduna, M. “The child can remember your voice”: parent-child 
communication about sexuality in the South African context. African Journal of 
AIDS Research 2017, 16(1): 81–89. Luettu 2.9.2019. 
file:///C:/Users/h6mvuore/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp-2.pdf 
 
ViVa. N.d. luettu 3.5.2019 
http://viva.blogs.tamk.fi/  
 
WHO. 2010. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa – Suuntaviivat 
poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan viranomaisille ja 
asiantuntijoille.  Maailman terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja 
BZgA Federal Centre for Health Education. Luettu 3.11.2018.   
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80220/039844e2-c540-4e81-834e-
6f11e0218246.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Kirjallisuuskatsauksen tutkimukset: 
  
Balter, A-S., van Rhijn, T. M. & Davies, A. W.J. 2016. The development of 
sexuality in childhood in early learnin settings: An exploration of early childhood 

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TY%c3%962016_35_web_korjattu.pdf?sequence=5&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/129742/TY%c3%962016_35_web_korjattu.pdf?sequence=5&isAllowed=y
file:///C:/Users/h6mvuore/AppData/Local/Temp/ContentServer.asp-2.pdf
http://viva.blogs.tamk.fi/
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80220/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/80220/039844e2-c540-4e81-834e-6f11e0218246.pdf?sequence=1&isAllowed=y


43 

 

educators’ perceptions. The Canadian Journal of Human Sexuality 25(1), 2016, 
pp. 30–40; doi: 10.3138/cjhs.251-A3.  
 
Christensen, M. C., Wright, R. & Dunn, J. 2016. ‘It’s awkward stuff’: conversations 
about sexuality with young children. Child and Family Social Work 2017, 22, pp. 
711–720. 
  
Davies, C & Robinson, K. 2010. Hatching babies and stork Deliveries: risk and 
regulation in the construction of children’s sexual knowledge. Contemporary 
issues in early child-hood. Vol. 11. No. 3. 2010.  
 
McGinn, L., Stone, N., Ingham, R. & Bengry-Howell, A. 2015. Parental 
interpretations of “childhood innocence” Implications for early sexuality 
education. Health Education. 2016. Vol. 116. No. 6.  
 
Morawska, A., Walsh, A., Grabski, M. & Fletcher, R. 2014. Parental confidence 
and preferences for communicating with their child about sexuality Sex 
education. 2015. Vol. 15. No. 3, 235–248.  
 
Robinson. K. H., Smith, E. & Davies, C. 2016. Responsibilities, tensions and ways 
for-ward: parents’ perspectives on childen’s sexuality education. Sex education. 
Vol. 17. No. 3, 333-347.  
  
 
 
 
 



44 

 

LIITTEET



45 

 

Liite 1. Artikkeliyhteenveto 

 

 Tekijät, vuosi, 
julkaisupaikka, maa 

Tutkimus Tutkimuksen menetelmä ja aineisto Keskeisimmät tutkimustulokset 

1 Davies, C & 
Robinson, K. 2010. 
Symposium books. 
Australia. 

Hatching babies and stork 
Deliveries: risk and 
regulation in the 
construction of children’s 
sexual knowledge. 

Laadullinen tutkimus, jonka alussa käytettiin 
neljää kuvaa keskustelun avaamista varten. 
Samoja kuvia käytettiin sekä lapsi- että 
aikuisryhmille. Keskustelut toteutettiin 
ryhmissä, lapset ja aikuiset erikseen. 
Lapsiosallistujia oli 10, iältään 3–5 –
vuotiaita ja aikuisia 10, yhdeksän äitiä ja 
yksi isä. Aikuiset tutkimuksessa, olivat 
lasten vanhempia. 

Vanhemmat tiedostivat 
seksuaalikasvatuksen tärkeyden, 
mutta kokivat, ettei heillä ole 
tarpeeksi tietoa aiheesta. 
Vanhemmat aliarvioivat lasten kykyä 
ymmärtää seksuaalisuuteen 
liittyvistä asioista. Lapset ovat usein 
toisten lasten päälähde 
seksuaalisuuteen liittyvissä asioissa, 
jotka usein ovat sekoitus totuutta ja 
kuvitelmaa. 

2 Balter, A-S., van 
Rhijn, T. M. & Davies, 
A. W.J. 2016. The 
Canadian Journal of 
Human Sexuality. 
Kanada. 

The development of 
sexuality in childhood in 
early learnin settings: An 
exploration of early 
childhood educators’ 
perceptions 

Määrällinen ja laadullinen tutkimus, jossa 
käytettiin internettiin laadittua 
kyselylomaketta. Se sisälsi avoimia sekä 
monivalintakysymyksiä. Lomake oli 
suunnattu varhaiskasvattajille. Vastaajia oli 
yhteensä 64, joista naisia 95,2%, miehiä 
3,2% ja muita 1.6%. 

Varhaiskasvattajien mielestä 
tärkeimmät asiat 
seksuaalikasvatuksessa olivat 
kasvattajan tuntemus itsestään ja 
perheistä sekä kyky vastata lasten 
esittämiin kysymyksiin. 
Huolenaiheiksi varhaiskasvattajilla 
nousi vanhempien osallistuminen 
sekä seksuaalikasvatuksen 
tärkeyden kyseenalaistaminen. 
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3 Robinson. K. H., 
Smith, E. & Davies, C. 
2016. Sex education. 
Australia. 

Responsibilities, tensions 
and ways forward: parents’ 
perspectives on childen’s 
sexuality education. 

Tutkimus on osa isompaa projektia. 
Määrällinen ja laadullinen tutkimus, jossa 
käytettiin internettiin laadittua 
kyselylomaketta. Se sisälsi avoimia- sekä 
monivalintakysymyksiä. Lomake oli 
suunnattu vanhemmille sekä lasten 
huoltajille. Vastaajia oli yhteensä 342, joista 
naisia 60,5%, miehiä 39,5%. 
Tutkimuksessa suoritettiin 31 
yksilöhaastattelua ja kuusi 
ryhmähaastattelua. 

Suurin osa huoltajista pitivät 
seksuaalikasvatusta olennaisena ja 
tärkeänä. Huoltajien mielestä 
seksuaalikasvatuksen tulisi toteutua 
sekä kotona että koulussa. 

4 Morawska, A., Walsh, 
A., Grabski, M. & 
Fletcher, R. 2014. 
Sex education. 
Australia. 

Parental confidence and 
preferences for 
communicating with their 
child about sexuality. 

Määrällinen tutkimus, jossa käytettiin 
internetissä olevaa monivalintakysymyksiä 
sisältävää kyselylomaketta. Vastaajia 
yhteensä tutkimuksessa 677 ja täytetyistä 
kyselylomakkeista käytetty vain 557 
puutteellisesti täytettyjen lomakkeiden 
vuoksi. Suurin osa vastaajista olivat lasten 
biologisia äitejä (92.3%) ja vastaajista 
biologisia isiä 5%. 

Vanhemmat kokivat pystyvänsä 
keskustelemaan melko luottavaisesti 
seksuaalisuuteen liittyvistä 
teemoista lastensa kanssa. 
Vanhempien mielestä tärkeimmät 
aiheet seksuaalikasvatuksessa olivat 
ennaltaehkäistä seksuaalista 
hyväksikäyttöä sekä rohkaista 
hyvään itsetuntoon ja positiiviseen 
kehonkuvaan. 
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5 McGinn, L., Stone, N., 
Ingham, R. & Bengry-
Howell, A. 2015. 
Health Education. 
Yhdistynyt 
kuningaskunta. 

Parental interpretations of 
“childhood innocence” – 
Implications for early 
sexuality education. 

Laadullinen tutkimus, joka toteutettiin 
ryhmäkeskusteluina. Tutkimukseen 
osallistui 110 henkilöä, 82 naista ja 28 
miestä. Vastaajat olivat vanhempia tai 
huoltajia, joilla oli vähintään yksi 4–7-
vuotias lapsi. 

Vanhempien halu pitkittää lapsuuden 
viattomuuden tilaa johti siihen, että 
vanhemmat jättivät seksuaalista 
tietoa kertomatta lapsilleen. 
Kuitenkin suurin osa vanhemmista 
halusi myös avoimen suhteen 
lapsiinsa, jolloin lapsi voisi lähestyä 
vanhempiaan tietoa kaivatessa. 

6 Christensen, M. C., 
Wright, R. & Dunn, J. 
2016. Child and 
Family Social Work. 
Yhdysvallat. 

‘It’s awkward stuff’: 
conversations about 
sexuality with young 
children. 

Laadullinen tutkimus, jossa käytetty 
puolistrukturoitua haastattelua 
tiedonkeruumenetelmänä. Tutkimukseen 
osallistui kahdeksan naista ja viisi miestä. 

Melkein kaikki vanhemmat kokivat 
vaikeaksi tai epämukavaksi puhua 
seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista 
lastensa kanssa. Suurin osa 
vanhemmista toivat esiin, etteivät he 
olleet nuorina keskustelleet aiheesta 
omien vanhempiensa kanssa. 
Vanhemmat kokivat tämän 
hankaloittavan oman lapsen 
seksuaalikasvatusta. 
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Liite 2. Luokittelujen muodostus lapsen seksuaalisuudesta kasvattajan näkökulmasta 

 

Pelkistys Alaluokka Yläluokka 

Lapset vaativat aktiiviseen keskusteluun seksuaalisuudesta Seksuaalitiedon 
hankkiminen 

Lapsen seksuaalinen 
käyttäytyminen Tiedon hankkiminen virallisista lähteistä, esim. koulusta 

Tiedon hankkiminen epävirallisista lähteistä, esim. sosiaalisesta 
mediasta 

Lapset ovat toistensa päälähde seksuaalitiedossa 

Lapset esittävät kysymyksiä lisääntymisestä 

Lapset esittävät kysymyksiä synnytyksestä 

Turhautuminen, jos tietoa seksuaalisuudesta ei saa  

Seksuaalisen käyttäytymisen esiintyminen vessattamisen yhteydessä  Lasten seksuaalinen 
toiminta 

 
Seksuaalisen käyttäytymisen esiintyminen itsekosketteluna 

Seksuaalisen käyttäytymisen esiintyminen leikin yhteydessä 

Oman kehon tutkiminen vessassa 

Toisten kehojen tutkiminen vessassa 

Toisten kehojen kommentoiminen vessassa 

Itsensä kosketteleminen unenaikaisesti 

Masturboiminen 

Itsensä kosketteleminen odotellessa 
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Yrittää kosketella opettajan rintoja 

Saman sukupuolen sukuelinten tutkiminen piilossa 

Yritys suudella samaa sukupuolta olevaa lasta piilossa 

Tyttöjen raskaana olemisen esittäminen 

Poikien raskaana olemisen esittäminen 

Tyttöjen synnyttämisen esittäminen 

Poikien synnyttämisen esittäminen 

Roolileikkien leikkiminen esittäen äitiä 

Roolileikkien leikkiminen esittäen isää 

Roolileikkien leikkiminen esittäen lääkäriä 

Roolileikkien leikkiminen esittäen sairaanhoitajaa 

Nuorten lasten itsetutkiskeleminen 

Nuorten lasten masturboiminen 

Sukupuoliroolien tutkiminen Lasten psyykkinen kehitys 
 Sukupuoli-identiteetin tutkiminen  

Sukupuoliroolien rakentaminen leikin kautta lastentarhassa 

Seksuaalisuuden ymmärtämisen kehittyminen opetuksessa 

Seksuaalisen kehityksen opettelu koko lapsuuden 

Mielikuvituksella tietojen aukkojen täydentäminen, jos 
seksuaalikasvatusta ei aloiteta aikaisin  

Kavereiden tarinoilla tietojen aukkojen täydentäminen, jos 
seksuaalikasvatusta ei aloiteta aikaisin  

Johtopäätösten tekeminen seksuaalisuudesta jokapäiväisessä 
elämässä havainnoiden ihmissuhteita 

Lapset ymmärtävät, mitä voi tehdä julkisesti 

Lapset ymmärtävät, mitä voi tehdä yksityisesti 

Kehon ymmärtäminen 

Kehon ymmärtäminen 

Lisääntymisen ymmärtäminen 
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Rakkauden ymmärtäminen 

Synnytyksen ymmärtäminen 

Lapset ymmärtävät, mitkä ovat sukuelimet 

Lasten kysellessä seksuaalisuudesta, ovat he myös valmiita puhumaan 
siitä  

Seksuaalisuuden ymmärtämisen kehittyminen seuraamalla eläinten 
tapaa toimia  

Seksuaalisen käytöksen opettelu koko lapsuuden  

Lasten mielestä naimisiinmeno tarkoittaa lasten hankintaa Lasten ajatukset  
 
 
 
 

Pojan halu mennä tytön kanssa naimisiin suudellakseen tätä 

Lasten mielestä naimisiinmeno tarkoittaa intiimiä suhdetta 

Lapset lähestyvät seksuaalisuusasioissa äitejään Kasvattajan tuki 
 
 

Seksuaalikasvatus 
 Mitä varhaiskasvattajat keskustelevat vanhempien kanssa ennen lapsen 

kanssa keskustelua  

Kasvattajat pitivät seksuaalikasvatusta relevanttina erityisesti tytöille  

Seksuaalikasvatusta tapahtuu koulussa  

Seksuaalikasvatusta tapahtuu kotona  

Kodin yhteistyö koulun kanssa on paras muoto saada 
seksuaalikasvatusta  

Koulun yhteistyö kodin kanssa on paras muoto saada 
seksuaalikasvatusta  

Positiivisen kehonkuvan muodostaminen 

Itsevarma olo puhuessaan lapsen kanssa seksuaalisuudesta  

Kuunnella lapsen näkökulmaa seksuaalisuudesta 

Vanhemman itsevarmuus omasta seksuaalisuudesta  

Lapsen rohkaisu puhumaan ajatuksistaan seksuaalisuudesta 

Lapsen rohkaisu kysymään seksuaalisuudesta 
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Lapsen rohkaisu positiiviseen kehonkuvaan 

Tehokas kommunikointi seksuaalisuudesta lapsen kanssa  

Lapsen mielialan osoittamisen auttaminen  

Lapsen tunteiden osoittamisen auttaminen  

Seksuaaliseen leikkiin vastaaminen 

Lasten masturbointiin reagoiminen 

Lasten alastomuuteen reagoiminen 

Vanhemmat hyväksyvät lasten itsekoskettelun 

Isien toivo poikien saavan positiivista seksuaalikasvatusta terveeltä 
aikuiselta 

Murrosiästä keskustelu lapsen kanssa  

Mahdollisen hyväksikäytön ehkäisy keskustelulla  

Avoimen keskustelun ylläpito lapsen kysyessä kysymyksiä  

Rehellisen keskustelun ylläpito lapsen kysyessä kysymyksiä  

Vanhemmat tietoisia lasten seksuaalikasvatuksen aikaisesta tarpeesta  Seksuaalikasvatuksen 
aloittaminen aikaisin 

 
Keskusteluiden aloittaminen aikaisin lasten kanssa on tärkeää  

Usko haitalliseen käytökseen liian aikaisen seksuaalikasvatuksen myötä 

Usko varhaiseen seksuaaliseen aktiivisuuteen liian aikaisen 
seksuaalikasvatuksen takia 

Vanhemmat tietoisia siitä, että nuoret lapset poimivat seksuaalisuudesta 
tietoa jo nuorena 

“Käyttää oikeita nimiä kehonosista”  Kasvattajan keinot 
 ”Vastata kysymyksiin ikään sopivasti”  

”Lasten draamaleikkien, esim. pukeutumisleikki, tukeminen”  

Mahdollisten ei-toivottujen seurausten ehkäisy keskustelulla  

Seksuaalisuudesta keskustelu  

Seksuaalisuuden ilmaisusta keskustelu  
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Seksuaalisuhteista keskustelu  

Asianmukaisten termien käyttäminen lapsen kanssa  

Seksuaaliaiheisten kirjojen lukeminen lapsen kanssa  

Rauhallisena pysyminen, kun lapset esittävät kysymyksiä 
seksuaalisuudesta  

Oikeiden termien käyttäminen genitaalialueista 

Useiden seksuaalikäyttäytymiseen liittyvien mallien havainnoiminen  

Seksuaalikäyttäytymiseen liittyvän toiminnan havainnoiminen  

Avoimen vuoropuhelun sisältyminen seksuaalikasvatukseen  

Rehellisen vuoropuhelun sisältyminen seksuaalikasvatukseen  

Aikuisten välinen keskustelu seksuaalikasvatuksesta  

Keskustelun avaus seksuaalisuudesta lapsen kanssa  

Vanhemmat vastaavat mieluummin lasten kysymyksiin 
seksuaalisuudesta, kuin ottavat asian itse puheeksi 

Kasvattajan haasteet 
 

Vanhemmat odottavat lasten aloittavan keskustelun seksuaalisuudesta 

Vanhempien huoli omasta tietotaidon riittämättömyydestä 

Seksuaalisuus aihe nolottaa monia 

Vastaamatta jättäminen lasten kysymyksiin 

Aikuisten väärät vastaukset lasten kysymyksiin seksuaalisuudesta
  

Aikuisten epäasialliset vastaukset lasten kysymyksiin 
seksuaalisuudesta 

Vanhemmat harvemmin keskustelevat seksuaalisuudesta lastensa 
kanssa 

Vanhempien epävarmuus aloittaa keskustelu seksuaalisuudesta 
lastensa kanssa 

Vanhempien hermostuneisuus keskustellessa lasten kanssa 
seksuaaliaiheista 
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Vanhempien kokema epämukavuus keskustellessa lasten kanssa 
seksuaaliaiheista 

Vanhempien epävalmius puhua seksuaalisuudesta lasten siitä kysyessä 

Vanhempien kokemat puutteelliset taidot keskustella seksuaalisuudesta 
lasten kanssa 

Vanhempien huoli seksuaalisuuden tietotaidon puutteesta 

Lasten aivokapasiteetin aliarviointi seksuaalitiedon ymmärtämisen 
suhteen 

Huoli liiallisen tiedon antamisesta liian varhain lapsille 

Minkä ikäinen on liian nuori puhumaan seksuaalisuudesta Kasvattajan ajatukset 

Poikalapsen pippelillä leikkiminen on sopivaa 

Poikalapsen pippelillä leikkiminen on normaalia 

Poikalapsen pippelillä leikkiminen on epäseksuaalista 

Lapsi on alakouluikäisenä liian nuori seksuaalikasvatukseen 

Lapsen puutteellinen ymmärrys informaatiota vastaanottaakseen 
oikealla tavalla 

Lapset ovat epäseksuaalisia vanhempiensa mielestä 

Ajatus lasten lapsuuden ryöstämisestä tiedon annolla 

Ajatus lasten viattomuuden ryöstämisestä tiedon annolla 

Vanhemmat uskovat tekevänsä oikein pimittäessään seksuaalitietoa 

Vanhemmat uskovat tekevänsä oikein rajoittaessaan seksuaalitietoa 

Vanhempien tietoisuus lasten seksuaalitiedon tarpeesta turvallisuuden 
takia 

Vanhemmat ajattelevat seksuaalitiedon olevan liian vaikea pienen 
lapsen ymmärtää 

Vanhempien uskomus lapsilla olevan omat kokemukset haluista 

Vanhempien uskomus lasten seksuaalisuuden päätiedonlähteenä 
olevan kaverit 
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Vanhempien uskomus lasten seksuaalisuuden päätiedonlähteenä 
olevan vanhemmat 

Vanhempien uskomus lapsilla olevan omat kokemukset 
seksuaalisuudesta 

“Lapseni on kiinnostunut kehosta” 

Koulussa tulisi opettaa seksuaalisuudesta 

Kotona tulisi opettaa seksuaalisuudesta 

Miesten vastuunottaminen poikalapsen seksuaalikasvatuksesta äitien 
toiveesta  

Vanhempien usko heidän tärkeään rooliinsa seksuaalikasvatuksessa  

Seksuaalikasvatus esiintyy lasten kysymyksiin vastaamalla vanhempien 
mielestä  

Lasten leikkien tulkinta esiintyy osana seksuaalikasvatusta vanhempien 
mielestä  

Seksuaalikasvatus esiintyy reagoimalla tiettyihin käytöksiin vanhempien 
mielestä  

Äidit pitävät seksuaalitiedon oppimista tärkeänä  

Isät pitävät seksuaalitiedon oppimista tärkeänä  

Perhetaustan vaikutus seksuaalisuuden syntymiseen Ympäristön vaikutus  
 

Seksuaalisuuteen 
vaikuttavat tekijät 

 
Koulun rooli seksuaalikasvatuksessa on kohtalainen 

Median rooli seksuaalikasvatuksessa on kohtalainen 

Kotona suuri seksuaalikasvatuksen rooli on äideillä  
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