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Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus



Voimavara- vai 
ongelmakeskeisyys

Kehotunnetaidot
Turva, oikeus, hyvinvointi
Nautinto, tunteet
Kehoitsetunto

Riskit, vaarat, taudit
Häpeä, traumat

Euroopassa seksuaalikasvatus keskittyy 
yksilön hyvinvoinnin lisäämiseen.



YK Lapsen oikeuksien sopimus 1989

• Perusoikeuksien, terveyden, 
koulutuksen, tasa-arvon ja turvan 
takaaminen jokaiselle lapselle.

• Oikeus saada omaan terveyteen 
liittyvää tietoa.

• Lapsen näkökulman 
kunnioittaminen: Lasten mielipiteet 
ja tarpeet on otettava huomioon.
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Ohjaavia asiakirjoja
• Lanzaroten sopimus 2011, EN yleissopimus, edellyttää toimenpiteitä 

lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan vastaisessa 
työssä.

• Euroopan lapsiasiavaltuutettujen resoluutio 2017, Comprehensive 
Relationship and Sexuality Education: the right of children to be informed
suosituksena pakollinen seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksesta lähtien. 

• Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös 2018 (ECHR 021) toteaa, 
että lapsilla on oikeus valtiolliseen seksuaalikasvatukseen, sillä se 
valmistaa lasta sosiaaliseen todellisuuteen ja ehkäisee seksuaalista 
väkivaltaa. Tämä oikeuttaa hyvin nuorten lasten seksuaalikasvatuksen. 

• STM julkaisi 2019 Väkivallaton lapsuus Toimenpidesuunnitelma lapsiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020-2025. Suosituksena on 
seksuaalikasvatus varhaiskasvatuksesta lähtien.
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https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2011/20110088
http://enoc.eu/?p=1795
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161899


WHO:n Seksuaalikasvatuksen 
standardit Euroopassa

Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja 
terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantuntijoille
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Lapsuuden seksuaalisuus

Lapsen seksuaalisuus on varhainen 
kehoon, läheisyyteen, oikeuksiin ja 
tunteiden kokemiseen liittyvä alue.



Omat tutkimukset:

Tilanne nyt Suomessa
Tarpeet
Vanhemmat ja ammattilaiset

LASEKE-tutkimukset 2013-14
(”Pusuhippaa, lääkärileikkejä ja haikaravauvoja 

- tavallista tai tarua päivähoidon ja kotien arjesta” n>1100)



Velvoittava, normi
ja 2018

Sana seksuaalisuus puuttuu 
lapsilla!

Se on mainittu vasta 3.-6.lk 
opsissa.

Yleensä seksuaalikasvatus 
kuitenkin alkaa vasta 5. tai 6.lk:lla 
biologiasta – ei WHO:n 
kokonaisvaltaisen 
seksuaalikasvatuksen ohjeen 
mukaan.



• Varhaiskasvatus (2016, 2018)
• 0-6 v

• Esiopetus (2014)
• 6 v            (Kokeilu eops 5-6v  +)

• Perusopetus (2014)
• Luokat 1-2 (7-8 v)
• Luokat 3-6 (9-12 v) “Seksuaalisuus” ->
• Luokat 7-9 (13-15 v)
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Opetussuunnitelmat



Jotkut kunnat ovat edelläkävijöitä! 
Alavieska, Espoo, Helsinki, 
Iitti, Kaarina, Kajaani, 
Kauhajoki, Kurikka, 
Lempäälä, Liperi, Nokia, 
Oulu, Parikkala, Pirkkala, 
Porvoo, Pyhtää, Rautjärvi, 
Riihimäki, Rovaniemi, 
Tampere, Turku, Vantaa, 
Vesilahti, Ylöjärvi

Alueelliset vasut ovat velvoittavia. Suomessa on 310 
kuntaa. 



Tiedon puute, pelot ja virhetiedot 
herättävät kysymyksiä

• Mitä on lapsen seksuaalisuus? 
• Mitä on ikä- ja kehitystasoon sopiva 

kehotunnekasvatus? 
• Viattomuus tuhoutuu. 
• Yllyttää tekemään. 
• Altistaa kaltoinkohtelulle.
• Vastattava vain jos kysyy.
• Yksityisasia, josta ei voi kasvattaa. 
• Seksuaalisuus alkaa vasta murrosiässä.





Kun tein töitä vanhojen ihmisten 

parissa, he usein kertoivat 

minulle spontaanisti tarinoita 

lapsuudestaan. 

Joskus niissä toistuivat lapsena 

saadut häpeäkokemukset. 

Omat vanhemmat olivat 

voimallisesti kieltäneet omiin 

sukuelimiin koskemisen. Tai 

opettaja oli nolannut lapsen 

luokan edessä.

Mies muisteli järkytyksellä 

sukulaisensa kommenttia 

omasta ulkomuodostaan, kun 

häntä sanottiin ”kukkakepiksi”.

https://vaestoliitonblogi.com/2021/05/10/hapeakokemukset-

muistetaan-viela-vanhanakin/ Ke
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https://vaestoliitonblogi.com/2021/05/10/hapeakokemukset-muistetaan-viela-vanhanakin/
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/lapsen-kehotunnekasvatus-verkkokurssi/
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/isovanhemmille-lasten-kehotunnekasvatus-kurssi/


• lapset jotka vastustavat 
sukupuolinormeja
• herkät, tunteikkaat tai tyttömäisinä 
pidetyt pojat
• pojat, joilla on tiivis ystävyyssuhde 
samaa sukupuolta olevan kanssa
• lapset, joilla on tiivis ystävyyssuhde eri 
sukupuolta olevan kanssa

Ketä kiusataan alakoulussa?

Miten puuttua häitintään / Raisa Cacciatore 15dosentti, akatemiatutkija Tuija Huuki
https://tuijahuuki.com/data/documents/vallan_visaiset_kaverisuhteet.pdf

Pienten lasten häirintä ja pisarapuuttuminen

https://tuijahuuki.com/data/documents/vallan_visaiset_kaverisuhteet.pdf
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Abortions Deliveries

Raskauden keskeytykset ja synnytykset per 1000  
15-19v tyttöä 1975-2016

Seksuaalikasvatus ja
-terveyspalvelut
kehittyivät

Seksuaalikasvatus
ja -terveyspalvelut
leikattiin

Seksuaalikasvatusta
kehitettiin taas

Lähde: D Apter, Recent development and consequences of sexuality education in 
Finland. BZgA FORUM 2011, 2, 3-8

Vuosi



Raskauden keskeytykset per 1000  
alle 20v tyttöä 1975-2019 Lähde: THL tilastot  

https://thl.fi/fi/tilastot-ja-data/tilastot-
aiheittain/seksuaali-ja-
lisaantymisterveys/raskaudenkeskeytykset/
raskaudenkeskeytykset



Lähde: 
Seksuaalisen 
häirinnän 
vastainen työ 
koulussa, 27.9.2019
Etelä-Suomen 
AVI, Heureka, 
Kristiina Laitinen



• Ammattilaisten koulutus työaikana.
• Tieto ja puheeksi ottaminen!
• Lapsille ikätasoinen, tasa-arvoinen, 

tasalaatuinen kehotunnekasvatus
• Tärkeintä on saada kehittyä omanlaiseensa 

seksuaalisuuteen
• omassa tahdissa ja häiritsemättä 
• tuettuna ja suojattuna 
• tasa-arvoisesti

• Jokaisella on oikeus kokea olevansa 
sellaisenaan hyvä ja arvokas!
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Video Lasten seksuaalioikeudet: https://youtu.be/P7AAJqiB-JQ

Lapsen seksuaalioikeudet


