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1 Johdanto 
 

Lapset vaativat kasvuunsa aikaa ja rauhaa. YK on kehittänyt lapsenoikeudet, joiden mu-

kaan jokaisella lapsella on oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä ja hänen on oikeus 

tuntea hellyyttä. Lapsi ei saa joutua laiminlyödyksi, julmuuden tai väärinkäytön koh-

teeksi. Hänen on saatava nauttia erityisestä turvasta, huolenpidosta ja suojelusta. Aikuisen 

tulee suojella lasta muun muassa seksuaaliselta ahdistelulta ja hyväksikäytöltä, pahoinpi-

telyltä sekä kiusaamiselta. Lapsen tulee tietää omat oikeutensa, jotta hän pystyy pysy-

mään turvassa vaaroilta. Lapsella on oikeus saada kasvatusta, joka opettaa hänelle tietoja 

ja taitoja turvallisuudesta. Jotta lapsi pystyy pitämään itse huolta omasta turvallisuudes-

taan, hän tarvitsee siihen aikuisen apua. (Lajunen, Andell, Jalava, Kemppainen, Pakkanen 

& Ylenius-Lehtonen, 2012, 14.) 

 

Lähes jokaisella alakouluikäisellä lapsella on nykyisin oma älypuhelin, mikä tarkoittaa 

sitä, että heillä on myös vapaapääsy Internetiin. Sosiaalisen median yleistyessä yhä nuo-

remmat lapset saattavat altistua päivittäin mieltä järkyttäville kuville, videoille sekä vä-

kivallalle. (Lajunen ym. 2012, 18; Lajunen, Andell & Ylenius-Lehtonen, 2019, 10.) Myös 

seksuaaliset ärsykkeet ovat alkaneet vyöryä yhä helpommin lehtien, elokuvien ja mainos-

ten välityksellä lasten saataville. Lapsia seksualisoidaan mediassa ja heidän kuviaan käy-

tetään Internetissä pedofiilisessä sekä pornografisessa mielessä. Olosuhteet ovat helpot-

tuneet entisestään lasten seksuaaliselle hyväksikäytölle, esimerkiksi sosiaalisen median 

yleistymisen takia. Lapsille on luontaista olla uteliaita, joten heitä usein kiinnostaa asiat, 

joihin heille ei ole vielä kehityksensä puolesta valmiutta. Joillekin lapsille on myös luon-

taista miellyttää muita ihmisiä. Lapset, joilta löytyy tämä luontainen tapa miellyttämi-

seen, ovat yleensä alttiimpia joutua kaltoin kohdelluksi. Lasten on itse opittava tunnista-

maan uhkatilanteita, koska aikuisten valvova silmä ei millään pysty valvomaan kaikkea. 

Internetin ja älylaitteiden kautta saatavaa tietoa on mahdotonta kontrolloida. Tämän takia 

olisi ehdottoman tärkeää opettaa lapsia pysymään turvassa ja harjoittamaan keinoja, joilla 

he pystyvät suojelemaan itseään vahingollisilta vaikutteilta. (Lajunen ym. 2012, 18.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) velvoittavat kouluja yhteistyössä 

kodin kanssa huolehtimaan siitä, että jokaisella lapsella on turvallinen ympäristö kasvaa  
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(OPS, 2014, 14). Lasten sukupuoli-identiteetti ja seksuaalisuus kehittyvät peruskoulun 

aikana. Koulun pyrkimyksenä on tukea lapsia rakentamaan omaa identiteettiään.  (OPS, 

2014, 30.) Juurikin tässä asiassa seksuaalikasvatus ja turvataitokasvatus ovat avain ase-

massa lapsen turvallisen ympäristön luomisessa. Seksuaaliopetus alkaa alakoulussa in-

tegroituna eri oppiaineisiin, kun taas yläkoulussa seksuaaliterveysteemoja käsitellään 

pääsääntöisesti terveystiedon oppitunneilla. Perusasioiden opettaminen, muun muassa su-

kupuolista ja seksuaalisuuksista, saattavat jäädä vähälle esiopetuksessa, peruskoulussa 

sekä toisella asteella, koska opetus jätetään usein terveystiedon ja biologian oppituntien 

varaan (Bildjuschkin, 2015, 3).  

 

Ihmisen terveys ja hyvinvointi ovat tärkeitä asioita ihmisen elämässä ja yksi tärkeä osa 

terveyttä ja hyvinvointia on ihmisen seksuaalinen hyvinvointi. Seksuaalikasvatus on 

avain asemassa jos haluaa lisätä ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia. (Bildjuschkin, 

2015, 4.) Turvataitokasvatuksella taas pyritään vahvistamaan lapsen omia voimavaroja, 

lisäämään tietoa muun muassa seksuaalioikeuksista sekä tukemaan tunnetaitojen kehitty-

mistä (Aaltonen, 2012, 11). Opetussuunnitelman (2014) mukaan turvataitokasvatusta jär-

jestetään alakoulussa muun muassa ympäristöopin oppitunneilla. Turvataitokasvatus voi 

sisältää esimerkiksi liikenneturva ja paloturvallisuus taitoja, mutta tässä tutkimuksessa 

turvataitokasvatus-käsitettä tarkastellaan tietoja ja taitoja, jotka liittyvät ihmisen seksuaa-

lisuuteen ja turvalliseen sosiaalisen median käyttöön. 

 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen vanhempien käsityksiä lasten turvallisen sosiaalisen me-

dian käytöstä ja miten koulun tarjoama seksuaali- ja turvataitokasvatus voi auttaa lasten 

turvallista sosiaalisen median käyttöä. Olen kiinnostunut siitä, tietävätkö vanhemmat mi-

ten kokonaisvaltainen seksuaali- ja turvataitokasvatus voi vaikuttaa lapsen sosiaalisen 

median käyttöön. On myös mielenkiintoista tietää, onko kodin ja koulun välillä yhteis-

työtä seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liittyvistä aiheista.  

 

Tutkimuksen kohdejoukko koostui alakouluikäisten lasten vanhemmista (N = 75). Ai-

neiston analysointi tapahtui kvalitatiivisia ja kvantitatiivisia tutkimusmenetelmiä rinnak-

kain käyttäen, eli mixed methods-menetelmällä. Tutkimuksen aineisto kerättiin Interne-

tissä kyselylomakkeella. Aihe saattaa olla joillekin vaikea ja herkkä, joten kyselylomake 

oli varmin tapa saada vanhempien oikeat mielipiteet esille. Päädyin jakamaan kyselylo-

makkeen Internetissä, koska aihe liittyi sosiaaliseen mediaan, joten koin, että vanhemmat 
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jotka käyttävät itse sosiaalista mediaa ovat myös kiinnostuneita omien lastensa sosiaali-

sen median käytöstä.   
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2 Seksuaalisuus 
 

2.1 Seksuaalisuuden määrittely 
 

Latinan kielen sanasta ”sexus” lähtöisin olevan seksuaali-käsitteen (Ryttyläinen & Val-

kama, 2010, 11)  määrittely ei ole yksiselitteistä, sille voi löytyä tuhansia erilaisia määri-

telmiä (Bildjuschkin, 2015, 9). Maailman terveysjärjestö WHO on esimerkiksi määritel-

lyt seksuaalisuuden käsitteen yhteistyössä Saksan liittovaltion terveyskasvatuskeskuksen 

BZgA kanssa. Heidän mukaan seksuaalisuus-käsite määritellään seuraavasti:  

 

”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se kä-
sittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntau-
tumisen, erotiikan, mielihyvän, sukupuolisuhteet ja lisääntymisen. Seksuaalisia 
kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, fantasiat, halut, 
uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja 
suhteet.” (BZgA & WHO, 2010, 16.) 

 

Käsitteenä seksuaalisuus on melko uusi. Käsitettä alettiin käyttää vasta 1800-luvulla. Sitä 

ennen puhuttiin haluista ja himoista toista ihmistä kohtaan. (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 

2008, 15.) 1800-luvulla käsitettä käyttivät pääasiassa vain biologit ja eläintieteilijät, mutta 

1900-luvulla käsitteen käyttäminen yleistyi. Ennakkoasenteet seksuaalisuus-käsitettä 

kohtaan on ollut ajan saatossa hyvin yleisiä. (Ryttyläinen & Valkama, 2010, 11–12.) 

Usein seksuaalisuutta ajatellaan negaation tai pelkän seksin kautta, sekä normittaminen 

pelkäksi fyysiseksi ulottuvuuden asiaksi on yleistä. (Ruuhilahti & Bildjuschkin, 2011, 

46.) 

 

Vaikka seksuaalisuudelle ei pystytä määrittämään yhtä selkeää määritelmää, voidaan kui-

tenkin määritellä eheän seksuaalisuuden elementtejä. Ensinnäkin on tärkeää, että ihminen 

pystyy olemaan yhteydessä itseensä. Seksuaalisuus ei ole pelkästään suhdetta kumppa-

niin tai parisuhde, vaan seksuaalisuus on tärkeää niin kumppanin kanssa elävälle kuin 

yksin elävällekin. Seksuaalisuudessa on tärkeää, että ihminen pystyy pitämään itseään 

ainutlaatuisena ja olemaan oma itsensä muiden kanssa. Oman kehon hyväksyntä juuri 

sellaisena kuin se on, nauttiminen seksuaalisuudestaan ja muiden kunnioitus ovat tärkeitä 

seksuaalisuuden elementtejä. (Ryttyläinen & Valkama, 2010, 14.) 
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Seksuaalisuutta ei pysty erottamaan ihmisenä olemisesta eikä se lopu koskaan. Se alkaa, 

kun ihminen syntyy ja loppuu, kun ihminen kuolee. Se ei ole pelkästään käyttäytymistä 

vaan ennemminkin olemista. Seksuaalisuus kuuluu kaikille eikä sitä voi määrittää toisen 

ihmisen puolesta. Seksuaalisuuteen kuuluu paljon enemmän kuin sukupuolielimet, li-

sääntyminen ja seksi. Se on kokemuksellinen asia ja parhaimmillaan seksuaalisuus tuo 

iloa ja hyvinvointia. (Aaltonen, 2012, 68; Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2012, 7–8; Cac-

ciatore & Ingman-Friberg; Ruuhilahti & Bildjuschkin, 2011, 38–39.)  

 

Eri tahot käsittelevät seksuaalisuutta eri tavoin, mikä tarkoittaa sitä, että seksuaalisuudella 

on myös monia ulottuvuuksia. (Bildjuschkin, 2015, 9). Ulottuvuuksien merkitykset vaih-

televat yksilölliset, muun muassa elämäntilanteen, aikaisempien kokemusten ja kulttuurin 

mukaan (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2010b, 22). Ruuhilahti ja Bildjuschkin (2011) koke-

vat seksuaalisuudessa olevan neljä eri ulottuvuutta; fyysinen, psyykkinen, sosiaalinen ja 

henkinen ulottuvuus (Ruuhilahti & Bildjuschkin, 2011, 39–51). Ulottuvuudet eivät ole 

toisistaan irrallisia alueita vaan kaikki osa-alueet ovat koko ajan yhteydessä toisiinsa 

(Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2010a, 115). Kuten kuviosta 1 ilmenee, seksuaalisia ulottu-

vuuksia tarkasteltaessa voi huomata, että ihmisen seksuaalisuus on moninainen ja moni-

mutkainen kokonaisuus (Ruuhilahti & Bildjuschkin, 2011, 38). 

 

 
KUVIO 1. Seksuaalisuuden ulottuvuudet (Bildjuschkin, 2015, 9, Ruuhilahti & Bildjuschkin, 
2011, 38–52; ks. myös Greenberg, Bruess & Conklin, 2007). 
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Seksuaalisuuteen liittyvän tiedon ja koulutuksen saatavuus on välttämätöntä, jotta ihmiset 

voivat suojata terveyttään ja tehdä tietoon perustuvia päätöksiä seksuaali- ja lisäänty-

miselämästään. (WHO, 2015, 34). 

 

2.2 Lasten ja nuorten seksuaalisuus 
 

Syntyessään lapselle määrätään sukupuoli ulkopuolisen ihmisen toimesta. Seksuaalisuus 

ja sukupuoli eivät ole niin mustavalkoisia mitä syntyessä annetaan olettaa, vaan niiden 

merkitys muuttuu koko ajan elämän aikana. Lapselle seksuaalisuus merkitsee aivan eri 

asiaa kuin aikuiselle. (Vilkka, 2010, 110.) Pienen lapsen seksuaalisuuteen kuuluu se, kun 

lapsi oppii löytämään kehostaan sormet, varpaat, ihon ja sukupuolielimen. Silloin, kun 

lasta hellitään ja paijataan, lapsi voi hyvin. Syntymästä asti ihminen on tottunut havain-

noimaan ympäristöään, jolloin hän tunnistaa hyväksytäänkö hänet, kannustetaanko häntä 

vai lannistetaanko häntä ja joutuuko hän arvostelun kohteeksi. (Honkanen, 2017, 25.) Jo 

varhaislapsuudessa luodaan perusta seksuaalisille tunteille (Kontula, 2010, 120). Se mitä 

lapsi kokee tai mitä hänelle tapahtuu varhaislapsuudessa yleensä määrittää hänen seksu-

aalisuutensa suunnan. (Cacciatore, 2000, 247).  

 

Lapsena vasta opetellaan omia oikeuksiaan, sosiaalisia sääntöjä ja käytöstapoja, kun taas 

aikuisena nämä taidot pitäisi olla opittuna. Lapsen seksuaalisuuteen kuuluu uteliaisuus. 

Jotkut tykkäävät ihmetellä omaa kehoa ja kokeilla rajoja enemmän kuin toiset. Voimak-

kaat tunteet ja niiden säätely on myös hyvin tavallista pienelle, alle kouluikäiselle lap-

selle. (Vehkaoja, Cacciatore & Ingman-Friberg, 4–5.) Lapsuuden aikaiset seksuaalinen 

minäkuva ja kehitys antavat perustan yksilön seksuaaliselle potentiaalille. Lapsuudessa 

ja nuoruudessa opeteltavat taidot; hellyys, läheisyys, kommunikaatio ja nautinnon tavoit-

telu, ovat muun muassa suvun jatkamisen ja tasapainoisen ikääntymisen takia tärkeitä. 

(Kosunen, Cacciatore & Hervonen, 2003.) 

 

Lapsilla on kova halu saada tietää oma alkuperänsä ja siitä, miten vauvat saapuvat maa-

ilmaan. Heillä on myös tapana kysellä kehoon liittyvistä asioista sekä tyttöjen ja poikien 

eroista. Aikuisten velvollisuus on vastata rehellisesti ja juuri siihen, mitä lapsi kysyy sekä 

niin, että lapsi pystyy asian ymmärtämään. (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2012, 11.) Cac-

ciatore (2002) toteaa, että suomalaisten saunakulttuuri on tarjonnut monien sukupolvien 
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ajan perheille erinomaisen tilaisuuden keskustella seksuaalisuudesta. Saunassa lapsi saa 

luonnollisen mahdollisuuden tutkia eri kehon osia ja esittää kysymyksiä, joita kehonosiin 

saattaa liittyä. (Cacciatore, 2002, 247.) Lapselle on myös tärkeää, että hän saa kokea rak-

kauden tunteita myös silloin, kun hän sitä vähiten odottaa ja vähiten ansaitsee. Tärkeää 

on, että lapsi tuntee itsensä ihailluksi, mutta ihailu ei saa aiheuttaa lapselle negatiivisia 

tunteita. Lapsi ei saa kokea ihailua häiritsevänä tai varsinkaan hyväksikäyttävänä. (Bild-

juschkin & Ruuhilahti, 2012, 74.) 

 

Seksuaalinen identiteetti ja minäkuva rakentuvat hitaasti lapsuudesta nuoruuteen. Vaikka 

aikuisen seksuaalisuuden ajan sanotaan alkavan kahdenkymmenen ikävuoden jälkeen, 

niin seksuaalisuus jatkaa kehittymistään eikä kehittyminen lopu koskaan. (Bildjuschkin 

& Ruuhilahti, 2012, 7.) Hyvin varhaiset lapsuuden tapahtumat, muistot sekä opitut taidot 

läheisyydestä, turvasta ja omasta arvosta määrittävät ihmisen seksuaalisuuden. Lapsi voi 

kokea oman kehonsa joko positiivisten tai negatiivisten tunteiden lähteenä. Tuntemukset 

hän oppii esimerkin avulla, joka on yleensä lapsen kasvattaja. Lapsi oppii myös koke-

muksesta onko esimerkiksi läheisyyden seurauksena hyvä vai huono seuraus. Kokemuk-

set muistetaan pitkään ja ne voivat vaikuttaa ihmiseen koko elämän ajan. (Cacciatore, 

2000, 247; Nurmi, Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen, Ruoppila, 2014.) 

 

Ihmiselle on luontaista tyydyttää itseään. Se ei ole pelkästään aikuisten asia, vaan myös 

lapset tekevät sitä. Lasten itsetyydytystä kutsutaan unnutukseksi. Unnutuksessa lapsi ha-

kee hyvää oloa oman kehonsa kautta. Pojat saattavat venytellä omaa pippeliään ja tytöt 

painella itseään leluun tai huonekaluun samalla, kun he katsovat televisiota. Se on jokai-

selle lapselle oma yksityinen asia ja myös ihan normaalia, joten siihen ei tarvitse aikuisten 

heti puuttua. (Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016, 18–19.)  

 

Seksuaalisuuden portaat on Opetushallituksen ja Väestöliiton kehittämä portaittain ete-

nevä seksuaalikasvatusmalli, jossa käydään läpi ikätyypilliset kehitysvaiheet 0-vuotiaasta 

jopa 25-vuotiaaseen asti. Jokainen porras on yhtä tärkeä ja kuten kuviosta 2 ilmenee, jo-

kaisella portaalla on oma kehitystehtävänsä. (Laru, Riihonen, & Cacciatore, 2016, 120; 

Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016, 17.) Olen ihana-porras on ajankohtainen noin 0–4-

vuotiaana. Lapsi opettelee omaa kehoaan ja ymmärtää sen ihanuuden. Alastomuus ja ute-

liaisuus omiin kehonosiin on nautinnollista ja hauskaa. Tykkäyskaveri-porras on ajan-

kohtainen noin 3–8-vuotiaana. Lapsi miettii kaveruuden ja ihastuksen eroja. Vanhempien 
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ihailu-porras on keskimäärin 3–9-vuotiaana. Tällöin lapsi kiintyy tiettyihin aikuisiin voi-

makkaasti ja haluaa kovasti olla hänen lähellä. Idoli ihastuttaa-porras on ajankohtainen 

6–12-vuotiaana, jolloin lapsi etsii ihailun kohteen lähipiirin ulkopuolelta. Tuttu mutta sa-

lattu-portaalla lapsi alkaa ihastumaan tuttuihin ikätovereihin. Tämä tapahtuu milloin vain 

7-vuotiaasta aikuisuuteen, mutta yleisimmin 8–13-vuotiaana. Tuttu ja kaverille kerrottu-

porras saavutetaan yleensä noin 9–14-vuotiaana, jolloin lapsi uskaltaa kertoa lähimmil-

leen ystäville tai perheelle omasta ihastuksestaan. Tykkään sinusta-portaalla lapsi uskal-

tautuu kertomaan ihastuksen kohteelle ihastuksestaan tai rakkaudestaan. Tämä tapahtuu 

usein noin 10–15-vuotiaana. Käsi kädessä-porras saavutetaan yleensä noin 12–16-vuoti-

aana. Tällöin nuori uskaltautuu kertomaan kosketuksellaan ihastumisensa kädestä kiinni 

pitämällä. Suudellen-porras saavutetaan yleensä noin 13–18-vuotiaana, jolloin nuori on 

halukas kokeilemaan ensiaskeleita seksuaaliseen kontaktiin eli suuteluun. Mikä tuntuu 

hyvältä? -portaalla nuori on valmis kokeilemaan muutakin koskettelua kuin suutelua. 

Halu koskettaa kumppaniaan joka puolelta kasvaa. Tämä tapahtuu noin 15–20-vuotiaana. 

Rakastella-porras saavutetaan keskimäärin 16–25-vuotiaana, jolloin nuori haluaa kokea 

kumppaninsa kanssa syvempää yhteyttä. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela, 2019.) 

 
KUVIO 2. Seksuaalisuuden portaat. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela, 2019, 26–201; Korte-
niemi-Poikela & Cacciatore, 2010, 84; Riihonen, Laru & Cacciatore, 2015, 50–54) 
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2.3 Seksuaaliterveys 
 

Terminä seksuaaliterveys on vakiinnuttanut vasta viime vuosien aikana paikkansa seksu-

aalisuus termistössä (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2008, 16). Seksuaaliterveys on tärkeä 

osa ihmisen hyvinvointia. Sillä pyritään vahvistamaan seksuaalista minäkuvaa ja itsetun-

toa. Seksuaaliterveys auttaa ihmistä ymmärtämään, että seksuaalinen elämä on osa ihmi-

sen normaalia elämää. (Cacciatore, 2000, 246.)  

 

Maailman terveysjärjestön, WHO:n, mukainen seksuaaliterveyden määritelmä:  

 

”Seksuaaliterveys on seksuaalisuuteen liittyvän fyysisen, emotionaalisen, psyyk-
kisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tila; siinä ei ole kyse vain sairauden, toiminta-
häiriön tai raihnaisuuden puuttumisesta. Hyvä seksuaaliterveys edellyttää positii-
vista ja kunnioittavaa asennetta seksuaalisuuteen ja seksuaalisiin suhteisiin sekä 
mahdollisuutta nautinnollisiin ja turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin ilman pa-
kottamista, syrjintää ja väkivaltaa.” (BZgA & WHO, 2010, 17.) 

 

Seksuaaliterveys on perusedellytys yksilöiden, pariskuntien ja perheiden fyysiselle ja 

henkiselle terveydelle (WHO, 2015, 4). Kaikki terveysasiat liittyen seksuaalisuuteen voi-

daan liittää seksuaaliterveyteen, esimerkiksi seksuaalinen kanssakäyminen ja lisääntymi-

nen (Korhonen, Lipsanen & Yli-Räisänen, 2009, 59; Alkio & Tuominen, 2006, 3). Edellä 

mainitut sisältävät muun muassa ehkäisynmenetelmät, sukupuolitautien ehkäisyn ja hoi-

don, raskauden aikaisen hoidon ja seurannan, synnytyksen sekä mahdollisen abortin. Sek-

suaaliterveyteen kuuluu myös joidenkin negatiivisten asioiden ehkäisy ja vähentäminen, 

kuten väkivallan ja sukupuolielinten silpomisen. (Alkio & Tuominen, 2006, 3.) 

 

Huono seksuaaliterveys on suuri taakka koko maailmalle. Sukupuoliteitse tarttuvat infek-

tiot aiheuttavat muun muassa akuutteja sairauksia, hedelmättömyyttä, pitkäaikaisia vam-

moja sekä kuolemia. (WHO, 2015,13.) Starrs ym. (2018) mukaan maailmassa on yli 200 

miljoonaa naista, jotka haluaisivat välttää raskauden, mutta eivät osaa käyttää nykyai-

kaista ehkäisymenetelmää. Myös joka vuosi maailmanlaajuisesti tehdään 25 miljoonaa 

vaarallista aborttia. (Starrs, Ezeh, Barker, Basu, Bertrand, Blum, Coll-Seck, Grover, 

Laski, Roa, Sathar, Say, Serour, Singh, Stenberg, Temmerman, Biddlecom, Popinchalk, 

Summers & Ashford, 2018, 2642.) WHO:n (2015) mukaan vuonna 2005 arvioitiin 15–
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49-vuotiailla maailmassa olevan 448 miljoonaa uutta parannettavissa olevaa sukupuoli-

tautia. Vuonna 2013 taas arvioitiin, että 35 miljoonalla ihmisellä on HIV-virus, joka on 

sukupuoliteitse tarttuva infektio. On myös arvioitu, että yksi kolmesta raskauteen ja syn-

nytykseen liittyvästä kuolemasta voitaisiin välttyä, jos kaikilla naisilla olisi mahdollisuus 

käyttää ehkäisypalveluita. (WHO, 2015, 13.) 

 

Seksuaaliterveyden edistämiseen ja suojelemiseen tarvitaan terveyspalveluita, jotka ovat 

muun muassa seksuaaliterveyden koulutus ja ennaltaehkäisy sekä seksuaalisuuteen liit-

tyvä neuvonta. (WHO, 2015, 14.) Kuortin ja Halosen (2018) mukaan tehokkain tapa, jolla 

pystyy vaikuttamaan lasten seksuaaliterveyteen on toimenpide, jolla huomioidaan niin 

yksilö, yhteiskunta, perhe kuin koulu asenteineen ja palveluineen. (Kuortti & Halonen, 

2018) Jotta jokainen pystyisi saavuttamaan ja ylläpitämään hyvää seksuaaliterveyttä, tu-

lisi jokaisen suojata ja arvostaa seksuaalioikeuksia (Nazarenko, 2012, 9). 

 

2.4 Seksuaalioikeudet 
 

Ihmisoikeuksiin kuuluvat seksuaalioikeudet ovat ohittamattomia, kaikille kuuluvia oi-

keuksia ja ne vaikuttavat syvästi ihmisiin. Seksuaalioikeudet on määritelty WHO:n 

(World Health Organization), WAS:n (World Association of Sexual Health) ja IPPF:n 

(International Planned Parenthood Federation) toimesta. Seksuaalioikeudet tarkoittavat 

sitä, että jokaisella on oikeus valita itse seksuaaliset tapansa eikä niihin saa liittyä väki-

valtaa, riistoa tai pakottamista. (Bildjuschkin, 2015, 10; Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2008, 

16; Korhonen ym. 2009, 8.) Jokaisella on oikeus päättää muun muassa lasten saamisesta, 

läheisten suhteiden solmimisesta sekä avioitumisesta (Alkio & Tuominen, 2006, 3; Ilmo-

nen, Korhonen, Lipsanen, Kaukoranta & Kotiranta, 2019, 5; Ryttyläinen & Valkama, 

2010, 14–15).  

 

Teheranin ihmisoikeuskonferenssissa vuonna 1968 hyväksyttiin periaate, että yksilöllä ja 

parilla on oikeus itse tehdä valintoja, jotka koskevat perhesuunnittelua. Vuonna 1994 Kai-

rossa käyty väestö- ja kehityskonferenssi sekä vuonna 1995 Pekingissä käyty neljäs nais-

ten asemaa käsittelevä maailmankonferenssi auttoivat seksuaalioikeuksien eteenpäin vie-

mistä. Perhesuunnittelu-käsite alkoi kattamaan suurempaa aluetta: oikeus parempaan sek-
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suaali- ja lisääntymisterveyteen. (Nazarenko, 2012, 10; Lottes, 2000, 15.) Kairon konfe-

renssissa yritettiin kovasti saada seksuaalioikeudet-termiä kokouksen toimintaohjelmaan, 

erityisesti Pohjoismaiden edustajien toimesta. Se ei kuitenkaan onnistunut, mutta edis-

tystä tapahtui, kun lisääntymisoikeudet- ja seksuaaliterveys-termit kuitenkin säilyivät 

asiakirjassa. (Lottes, 2000, 15.) 

 

On huolestuttavaa, että maailmassa joka kolmas nainen kokee parisuhteessaan väkivaltaa 

jossain vaiheessa elämäänsä. (Starrs ym. 2018, 2642). Ilmonen ym. (2019) toteavat, että 

jos seksuaalioikeudet toteutuisivat maailmanlaajuisesti, takaisi se paremman sukupuolten 

välisen tasa-arvon (Ilmonen ym. 2019, 5). 

 

Seksuaalioikeuksia tutkittaessa on huomattu, että seksuaalioikeudet toteutuvat sitä nope-

ammin mitä aikaisemmin niiden edistäminen aloitetaan. Nazarenkon (2012) mukaan on 

tärkeää, että seksuaalioikeuksia aletaan käymään läpi jo nuorena, koska lapset ovat jous-

tavampia ja alttiimpia muuttamaan käytöstään kuin aikuiset. Lapsiin on helpompi vaikut-

taa, mutta he ovat myös paljon haavoittuvaisempia. (Nazarenko, 2012, 8.) 

Seksuaalioikeudet (Ilmonen ym. 2019): 

 

1. Oikeus omaan seksuaalisuuteen 

2. Oikeus tietoon seksuaalisuudesta 

3. Oikeus suojella itseään ja tulla suojelluksi 

4. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin 

5. Oikeus näkyä 

6. Oikeus yksityisyyteen 

7. Oikeus vaikuttaa 

 

Seksuaalioikeus ”oikeus omaan seksuaalisuuteen” tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä 

on oikeus hallita omaa elämäänsä seksuaalisuuteen liittyvistä asioista. Kaikilla on myös 

oikeus nautinnolliseen, tasapainoiseen ja turvalliseen seksuaalielämään. (Ilmonen ym. 

2019, 12.) Seksuaalioikeus ”oikeus tietoon seksuaalisuudesta” määrittää sen, että kaikilla 

on oikeus tietoon ja koulutukseen. Maailmassa on yli sata miljoonaa lasta, jotka jäävät 

koulutuksen ulkopuolelle, ja niistä 70 prosenttia ovat tyttöjä. Lukutaidottomia aikuisia on 

781 miljoonaa, joista kaksi kolmasosaa on naisia. Koulutuksen ulkopuolelle jääneiden ja 

lukutaidottomien on haastavaa huolehtia omasta hyvinvoinnistaan ja tulevaisuudestaan. 
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He saattavat taloudellisten syiden takia mennä aikaisin naimisiin, jolloin myös aikainen 

raskaus ja vanhemmuus ovat todennäköisiä, joillakin tahdottuaan ja toisilla tahtomattaan. 

Seksuaaliterveyden opettamisen ja saatavuuden puutteen vuoksi, heillä ei ole välttämättä 

lainkaan tietoa esimerkiksi ehkäisymenetelmistä tai sukupuolitaudeista ja miten niitä eh-

käistään. (Korhonen ym. 2009, 48; Alkio & Tuominen, 2006, 12.) Seksuaalioikeus ”oi-

keus suojella itseään ja tulla suojelluksi” tarkoittaa sitä, että jokaisella ihmisellä on oikeus 

täyteen keholliseen koskemattomuuteen. Kenenkään ei tulisi altistua seksuaaliväkival-

lalle. Seksuaalioikeus ”oikeus seksuaaliterveys palveluihin” takaa sen, että kaikilla on 

oikeus saada korkeatasoista ja turvallista apua liittyen seksuaalisuuteen, muun muassa 

synnytys, lapsettomuushoidot, sukupuolitautien ehkäisy sekä abortti. Seksuaalioikeus 

”oikeus näkyä” tarkoittaa sitä, että jokainen saa olla juuri sellainen kun itse haluaa ilman, 

että joutuu syrjityksi ja leimatuksi tai altistuisi vähättelylle sekä väkivallalle. Seksuaali-

oikeus ”oikeus yksityisyyteen” tarkoittaa taas sitä, että jokaisella on oikeus tehdä itse 

omat päätökset seksuaalisuuteensa liittyen ilman, että joku vainoaisi, riistäisi vapauden 

tai painostaisi sosiaalisesti. Nuoret kokevat, että juurikin tämä seksuaalioikeus on haas-

tava ja eivät sen takia uskaltaudu hakeutua seksuaaliterveyspalveluiden piiriin. Seksuaa-

lioikeus ”oikeus vaikuttaa” takaa sen, että jokainen saa vaikuttaa seksuaalisuuteen liitty-

vistä aiheista niin yksityisesti, perheiden, yhteisöjen, valtioiden kuin YK:n tasollakin. On 

tärkeää, että ihmiset ovat tietoisia siitä, mitkä ovat heidän oikeudet ja millä tavalla on 

mahdollista vaikuttaa. (Ilmonen ym. 2019, 24–47.) 

 

2.5 Seksuaalikasvatus 
 

Seksuaalikasvatus on yläkäsite seksuaalivalistukselle, seksuaaliopetukselle ja seksuaali-

neuvonnalle (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2008, 17). Se on aiheena laaja ja kattava. Sen 

sisältö muuttuu koko ajan, kun lapsi kehittyy vauvasta lapseksi, lapsesta nuoreksi ja nuo-

resta aikuiseksi. On selvää, että lapsi tarvitsee erilaista kasvatusta, tukea ja tietoa, esimer-

kiksi kaksivuotiaana kuin yhdeksänvuotiaana. (BZgA &WHO, 2010, 33.) 

 

Elämän ohessa tapahtuva seksuaalikasvatus ei ole yksittäinen istunto tai sessio, vaan sek-

suaalikasvatusta tapahtuu koko ajan arjessa tavalla tai toisella (Cacciatore & Ingman-Fri-

berg, 2016a, 64). Suomessa kaikilla lapsilla on mahdollisuus saada tasavertaisesti seksu-
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aalikasvatusta riippumatta asuinpaikasta, sosiaalisesta ympäristöstä tai perheen va-

kaumuksesta (Lähdesmäki & Peltonen, 2000, 208). Päävastuussa seksuaalikasvatuksesta 

ovat kotona olevat kasvattajat, mutta kasvatusta tapahtuu myös monen muun tahon toi-

mesta, kuten koulun, päiväkodin ja neuvolan. Esimerkiksi päiväkodissa kasvattajat opet-

tavat seksuaalikasvatusta huomaamattaan pottahetkillä ja päiväunilla. (Cacciatore & Ing-

man-Friberg, 2016a, 64–66.) 

 

Seksuaalikasvatus kuuluu normaaliin kasvatustyöhön. Seksuaalikasvatuksen avulla ope-

tetaan elämänhallintaa ja sen tavoitteena on lisätä tietoa, taitoa sekä asenteita seksuaali-

terveydestä ja sukupuolten välisestä tasa-arvosta. Seksuaalikasvatuksen avulla pyritään 

lisäämään lasten ja nuorten käsityksiä omasta itsestään ja itsessään tapahtuvista muutok-

sista. Myös itsetunnon ja tunteiden hallinta sekä ihmissuhdetaitojen harjoittaminen kuu-

luvat seksuaalikasvatukseen. (Korhonen ym. 2009, 49; Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2008, 

17.) Seksuaalikasvatuksella vaikutetaan omalla tavallaan siihen, millaiseksi ihmiseksi ja 

millaiseen maailmaan lapsi kasvaa. Seksuaalisuus näkyy lähes koko ajan arjessa, mikä 

myös lisää tarvetta seksuaalikasvatukselle. (Bildjuschkin, 2015, 9.)  

 

Kasvatustyönä seksuaalikasvatus on tärkeää, mutta haastavaa. Siinä on otettava huomi-

oon monet asiat, esimerkiksi lapsen ikä, sukupuoli sekä uskonnollinen ja kulttuurinen 

lähtökohta. (Korhonen ym. 2009, 50.) Jotkut kokevat, että keskustelu seksuaalisuuteen 

liittyvistä asioista on haastavaa, jolloin myös luontevan sanaston löytäminen voi olla 

haasteellista (Bildjuschkin, 2015, 9).  

 

Seksuaalikasvatuksella pyritään siihen, että lapset pitäisivät itseään arvokkaina. Kun it-

sensä arvostus on heillä prioriteettina, tällöin he haluavat suojella itseään myös kolhuilta 

(Korhonen ym. 2009, 52). Lapset eivät pysty suojaamaan itseään kolhuilta ja kaltoinkoh-

telulta, ellei heille joku ole opettanut millaisia tietoja ja taitoja he siihen tarvitsevat. Las-

ten, jotka tuntevat olevansa arvokkaita ja jotka ovat saaneet tietoa heidän oikeuksistaan, 

on helpompi tunnistaa kaltoinkohtelu ja pyytää apua. Kun taas lapset, jotka ovat jääneet 

tästä paitsi, eivät osaa hakea apua. Cacciatore (2000) painottaa, että jokaisella lapsella on 

oikeus saada seksuaalikasvatusta, jotta voi kokea kasvavansa turvallisessa ympäristössä. 

(Cacciatore, 2000, 250.) 

Korteniemi-Poikela ja Cacciatore (2010) kokevat, että seksuaalikasvatuksessa on kolme 

eri kerrosta; järki, tunne ja biologia. Kaikkia kerroksia tarvitaan, jotta ihminen voi kasvaa 
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ja kehittyä tasapainoiseksi ihmiseksi. Kehittyminen tapahtuu jokaisella ihmisellä omaa 

tahtia. Seksuaalinen kehitysprosessi voi olla epätasaista, pyrähdyksellistä ja hämmentä-

vää. Järjen kerros on tietoista prosessointia, jolloin lapsi on ensin leikillisesti utelias, 

jonka jälkeen hän kypsyy hormonaalisesti. Tällöin alkaa itsetutkiskelu ja itsekritiikki. 

Tunteen kerrokseen kuuluu ihastuminen ikätovereihin. Lapsi harjoittelee ihastumisen 

tunnetta, jolloin syntyy myös tunnekuohuja. Kun lapsi käy erilaisia tunnekuohuja läpi, 

hän kasvattaa omaa ymmärrystä itsestään, mikä taas auttaa vahvistamaan lapsen itsevar-

muutta ja -tuntoa. Biologian kerroksella lapsi tutustuu omaan kehoonsa ja omiin tunte-

muksiinsa. Tähän lapsi tarvitsee erityisesti aikuisen apua. Hänen pyrkimyksensä on kas-

vaa sukukypsäksi aikuiseksi ja tietämys parinvalinnasta ja lisääntymisestä on vielä heik-

koa. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore, 2010, 17–18.) 

 

Seksuaalikasvatus ei saa perustua pelotteluun, vaan kasvatuksen tulisi olla positiivista ja 

suhtautuminen seksuaaliseen hyvinvointiin myönteistä. On tärkeää, että lapset pääsevät 

järjestelmällisesti mukaan kasvatukseen. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät lapset voi olla koko 

ajan passiivisia vastaanottajia, vaan heidän tulisi toimia aktiivisena seksuaalikasvatuksen 

järjestämisessä, toteutuksessa sekä arvioinnissa. Täytyy muistaa myös, että vertaiskasva-

tus on todettu monissa tilanteissa toimivaksi, joten sitä olisi hyvä hyödyntää myös seksu-

aalikasvatuksessa. Seksuaalikasvatusta tulisi opettaa interaktiivisella tavalla. Kasvattaja 

tekee yhteistyötä niin ohjelmien suunnittelijoiden kuin lasten kanssa. Varsinkin lasten 

kokemukset on otettava huomioon, jotta opetuksesta saadaan juuri heidän näköistä ja 

heille sopivaa. Opetuskielen on myös oltava sellaista, mitä lapset ymmärtävät ja mikä on 

heille mielekästä. Tämä tarkoittaa sitä, että opettajan tulisi toimia vain keskustelun mah-

dollistajana ja aloittajana. Näin lapset pääsevät määrittämään oman näkökantansa ja poh-

timaan omia asenteitaan. Seksuaalikasvatuksen tulee olla jatkuvaa ja monialaista, sekä 

sen tulisi perustua ajatukseen, että seksuaalisuus on elinikäinen prosessi. Monialaisuu-

della tarkoitetaan sitä, että seksuaalikasvatusta voidaan integroida muihin oppiaineisiin, 

jolloin yhteistyö muiden kumppaneiden kanssa niin koulun sisällä kuin ulkopuolella mah-

dollistuu. Yhteistyö on ehdottoman tärkeää myös vanhempien kanssa. Vanhemmille tulisi 

tiedottaa ennen seksuaalikasvatuksen järjestämistä, jotta he osaisivat esittää toiveita ope-

tukselle. Seksuaalikasvatuksessa on myös tärkeää, että se mukautetaan sukupuolen mu-

kaan. Tällä tavoin voidaan varmistua siitä, että kaikkien tarpeet huomioidaan asianmu-

kaisesti. (BZgA &WHO, 2010, 30–31.) 
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2.5.1 Seksuaalikasvatuksen aihealueet 

 

Kokonaisvaltainen ja laadukas seksuaalikasvatus voidaan jakaa kahdeksaan eri aihealu-

eeseen; keho ja ihmisen kehitys, ihmissuhteet ja elämäntyylit, hyvinvointi ja terveys, nor-

mit ja tavat, itsetunto ja läheisyys, lisääntyminen, tunteet sekä oikeudet (Cacciatore, 2015; 

BZgA & WHO, 2010, 33–54; Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016, 12–13). Jos nämä 

kaikki edellä mainitut aihealueet eivät toteudu seksuaalikasvatuksessa, ei voida kasva-

tusta sanoa kokonaisvaltaiseksi ja laadukkaaksi. On siis tärkeää, että lapselle puhutaan 

kaikista aihealueista eikä pelkästään vain esimerkiksi siitä, miten lapset syntyvät maail-

maan. Seksuaalikasvatuksessa tulee puhua arkisista asioista, jolloin lapsi voi oppia ar-

vokkaita taitoja esimerkiksi omasta kehosta puhuttaessa tai että lapsella on oikeus puo-

lustaa itseään. (Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016, 12–13.)  

 

Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen aihealueet jaetaan vielä tietoihin, taitoihin ja 

asenteisiin. (Taulukko 1.) Oheinen taulukko kertoo esimerkin, miten aiheet voidaan ja-

otella tietoihin, taitoihin ja asenteisiin. Seksuaalikasvatuksen standardeihin Euroopassa 

(2010) on jaoteltu tiedot, taidot ja asenteet 0–15-vuotiaille lapsille, mutta tässä tutkimuk-

sessa käsitellään lähinnä alakouluikäisiä, joten oheinen taulukko kertoo vain 6–12-vuoti-

aista lapsista.  
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TAULUKKO 1. Seksuaalikasvatuksen aihealueet. (BZgA & WHO, 2010, 43–47, ks. myös Ing-
man-Friberg & Cacciatore, 2016, 12–13 ) 

6–12-vuoti-
aat lapset 

TIEDOT TAIDOT ASENTEET 
Lapselle on kerrottava Lapselle on opetettava Lasta on autettava 

1. Keho ja 
ihmisen ke-
hitys 

Kehon muutoksista, kuukau-
tisista, ejakulaatiosta, yksi-
löllisistä eroista kehityk-
sessä, miesten ja naisten väli-
sistä eroista, hygieniasta, 
murrosiän varhaisista muu-
toksista. 

Tuntemaan ja käyttämään oikeita 
sanoja ruumiinosista ja niiden toi-
minnoista, vastaanottamaan kuu-
kautiset ja siemensyöksyt omassa 
elämässään. 

Hyväksymään epävarmuus, 
joka johtuu muutoksista, jotka 
hän tunnistaa kehossaan. Ym-
märtämään kehojen muutokset 
ja erot. 

2. Ihmissuh-
teet ja  
elämäntyylit 

Erilaisista rakkauteen, ystä-
vyyteen yms. perustuvista 
suhteista. Ystävyyden, 
kumppanuuden ja parisuh-
teen eroista sekä erilaisista 
tavoista seurustella. Erilai-
sista miellyttävistä ja epä-
miellyttävistä suhteista. 

Ilmaisemaan itseään ihmissuhteis-
saan. Tekemään kompromisseja, 
osoittamaan suvaitsevaisuutta ja 
empatiaa. Luomaan sosiaalisia 
kontakteja ja ystävystymään. Il-
maisemaan ystävyyttä ja rakkautta 
eri tavoin. 

Hyväksymään sitoutuminen, 
vastuu ja rehellisyys ihmissuh-
teiden perustaksi. Suhtautu-
maan myönteisesti sukupuolten 
tasa-arvoon parisuhteissa ja oi-
keuteen valita kumppani va-
paasti. 

3. Hyvin-
vointi ja  
terveys 

Seksuaalisuuden vaikutuk-
sesta terveyteen ja hyvin-
vointiin. Suojaamattomien ja 
ei-toivottujen seksuaalisten 
kokemusten oireista, ris-
keistä ja seurauksista. Seksu-
aalisen hyväksikäytön ylei-
syydestä ja avun hakemi-
sesta. 

Ottamaan vastuuta seksuaalisten 
kokemusten turvallisuudesta ja 
miellyttävyydestä itselle ja muille. 
Asettamaan rajoja, ilmaisemaan 
toiveita ja välttämään suojaamatto-
mia ja ei-toivottuja seksuaalisia 
kokemuksia. 

Tuntemaan vastuuta omasta 
terveydestään ja hyvinvoinnis-
taan. 

4. Normit ja 
tavat 

Sukupuolirooleista. Median, 
pornografian, kulttuurin, us-
konnon, sukupuolen ja lakien 
vaikutuksesta seksiä koske-
viin päätöksiin, seksisuhtei-
siin ja seksuaaliseen käyttäy-
tymiseen. 

Puhumaan omista kokemuksistaan, 
toiveistaan ja tarpeistaan suhteessa 
kulttuurinormeihin. Keskustele-
maan näistä ulkoisista vaikutteista 
ja arvioimaan niitä henkilökohtai-
sesti. 

Kunnioittamaan eri elämäntyy-
lejä, arvoja ja normeja. 

5. Itsetunto 
ja lähei-
syys/seksu-
aalisuus 

Rakkaudesta, rakastamisesta. 
Hellyydestä. Seksistä medi-
assa. Asianmukaisesta seksu-
aalisesta kielenkäytöstä. En-
simmäisestä seksuaalisesta 
kokemuksesta. Sukupuoli-
sesta suuntautumisesta. 
Nuorten seksuaalisesta käyt-
täytymisestä. 

Hyväksymään oman yksityisyyden 
tarpeensa ja muiden. Käsittele-
mään mediassa näkyvää seksiä. 
Ymmärtämään erilaisista seksuaa-
lisista tunteista. Tekemään tietoi-
nen päätös hankkia tai olla hankki-
matta seksuaalisia kokemuksia. 
Kieltäytymään ei-toivotuista sek-
suaalisista kokemuksista. 

Ymmärtämään, mitä on ”hy-
väksyttävä” seksi. Tiedosta-
maan, että seksiä kuvataan me-
diassa eri tavoin. Hyväksy-
mään, kunnioittamaan ja ym-
märtämään seksuaalisuudessa 
ilmenevää erilaisuutta. Ym-
märtämään seksuaalisuuden 
olevan oppimisprosessi. 

6. Hedelmäl-
lisyys ja li-
sääntyminen 

Vanhemmuutta koskevista 
valinnoista, hedelmättömyy-
destä ja adoptiosta. Ehkäisyn 
perusajatuksesta. Lisäänty-
misestä ja perhesuunnitte-
lusta. Raskaudesta, suojaa-
mattoman seksin riskeistä ja 
seurauksista. 

Ymmärtämään kuukautisten/sie-
mensyöksyn ja hedelmällisyyden 
välinen suhde. Käyttämään kondo-
mia ja ehkäisyvälineitä oikein tule-
vaisuudessa. 

Hyväksymään erilaisuus – jot-
kut päättävät hankkia lapsia, 
toiset eivät. Ymmärtämään, 
että ehkäisy on kummankin su-
kupuolen vastuulla. 

7. Tunteet 

Ystävyyden ja rakkauden vä-
lisestä erosta. Eri tunteista. 
Intimiteettiä ja yksityisyyttä 
koskevien yksilöllisten tar-
peiden erosta. 

Ilmaisemaan eri tunteita ja tunnis-
tamaan eri tunteita. Ilmaisemaan 
tarpeita, toiveita ja rajoja ja kunni-
oittamaan muiden tarpeita, toiveita 
ja rajoja. 

Hyväksymään, että rakkauden 
tunteet ovat luonnollisia. Ym-
märtämään tunteita ja arvoja. 
Kunnioittamaan muiden yksi-
tyisyyttä. 

8. Oikeudet 
Oikeudesta itsensä ilmaise-
miseen. Lasten seksuaalioi-
keuksista. 

Pyytämään apua ja tietoa. Nimeä-
mään oikeutensa. Toimimaan sek-
suaalioikeuksien mukaisesti. 

Tuntemaan vastuuta itsestään 
ja muista. 
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2.5.2 Seksuaalikasvatus koulussa 

 

Koulu on ainoa yhteiskunnallinen taho, joka tavoittaa kaikkien ikäluokkien lapset (Läh-

desmäki & Peltonen, 2000, 209; Liinamo, 2000, 221). Vaikka kaikilla lapsilla täytyisi 

olla Suomessa mahdollisuus tasa-arvoiseen seksuaalikasvatukseen, riippuu kasvatus pal-

jon opettajasta, koulusta ja kunnasta. Seksuaalikasvatusta ei opeteta tietyn kaavan mukai-

sesti, joten kasvatus voi olla myös hyvin puutteellista joissakin paikoissa (Liinamo, 2000, 

231.) Seksuaalikasvatuksen perusedellytyksenä pidetään sitä, että kouluissa kasvatukselle 

varataan oma paikka ja sitä käsitellään yksityiskohtaisesti opetussuunnitelmassa. Vaikka 

tämä saattaa kuulostaa yksinkertaiselta, silti asiaa sivuutetaan usein. Koulu sekä valvova 

viranomainen ovat vastuussa siitä, että koulussa järjestetään seksuaalikasvatusta. Onkin 

ehdottoman tärkeää, että seksuaalikasvatusta varten löytyy koulusta koulutettua henkilö-

kuntaa sekä aikaa ja tilaa opetuksen järjestämiseen. (BZgA &WHO, 2010, 30.) 

 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) määrittävät suuntaviivat opetuk-

selle, mutta sen laadusta ja sisällöstä vastaa opettaja. Opetus perustuu hänen omiin taitoi-

hin, osaamiseen sekä motivaatioon. (Kuortti & Halonen, 2018.) Itse seksuaalikasvatus -

termiä ei ole mainittu opetussuunnitelmassa lainkaan, mutta usein seksuaalikasvatus kyt-

ketään terveyskasvatukseen. Seksuaalikasvatus alkaa alakoulussa ja se on integroituna eri 

oppiaineisiin, muun muassa ympäristöopin sisältöalueisiin vuosiluokilla 3–6 on määri-

telty käsiteltäväksi ”ikäkauden mukaisesti seksuaalista kehitystä” (OPS, 2014, 241; 

Kuortti & Halonen, 2018). Vaikka opetussuunnitelma tällä hetkellä mahdollistaa yläkou-

lussa seksuaalikasvatuksen kytkennän muun muassa terveystiedon, liikunnan, kotitalou-

den ja biologian oppituntien yhteyteen, liian useasti kytkentä ulottuu vain terveystietoon. 

(Kuortti & Halonen, 2018; Honkanen, 2017, 36.)  

 

Seksuaalikasvatuksessa keskeistä on seksuaalikasvattajan osaaminen. Kasvattajan ei tar-

vitse olla korkeasti koulutettuja ammattilaisia, mutta ihanne olisi, kun heidät olisi edes 

jotenkin koulutettu tehtävään. Vaikka koulusta ei löytyisi koulutettuja kasvattajia, ei sek-

suaalikasvatusta voi jättää antamatta. Tärkeintä on, että seksuaalikasvattajana toimiva 

henkilö haluaa pohtia omaa asennettaan seksuaalisuuteen, koska hän toimii oppilaiden 

roolimallina. (BZgA &WHO, 2010, 32.) Kuka tahansa sitten seksuaalikasvatusta opet-

taakaan (esimerkiksi terveydenhoitaja, terveydenhuollon ammattilainen, luokan- tai ai-

neenopettaja) on hänen pohdittava ennen opetuksen aloittamista miksi, miten ja mitkä 
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ovat asiat, joista hän haluaa lasten kanssa keskustella. Pääasia on, että keskustelut raken-

netaan niin, että lapsilla on mahdollisuus tulla kuulluksi myös opetuksen suunnittelussa 

ja sen toteutuksessa. (Bildjuschkin, 2015, 3.) Yksi seksuaalikasvatuksen tärkeimpiä edel-

lytyksiä on, että lapset tuntevat olonsa turvalliseksi, mikä tarkoittaa sitä, että kunnioitus 

lasten yksityisyyteen ja heidän rajoihinsa on oltava kunnossa. Kasvattajalla on tärkeä teh-

tävä, että opetustilanteesta luodaan luotettavia ja turvallisia. (WHO, 2010, 30.) 

 

Pahimmillaan oppitunneilla, joissa käydään seksuaalikasvatukseen liittyviä aiheita, ai-

heina on pelkästään vain seksiin liittyvät aiheet, kuten sukupuolitautien ja raskauden eh-

käisy. Kun taas parhaimmillaan se voi olla keskustelua ihmisen anatomiasta, tunteista, 

miten lähestyä omaa ihastusta, suutelusta, miten toimia jos tulee jätetyksi, miten toimia 

jos haluaa lopettaa parisuhteen, miten toimia kondomin kanssa tai mistä niitä voi ostaa. 

Oppitunneilla voidaan myös keskustella siitä, että porno ja sooloseksi ovat ihan ok tie-

tyssä määrin sekä siitä, mitä tarkoittaa moninaiset seksuaali- ja sukupuoli-identiteetit. 

(Honkanen, 2017, 34–35.) Lapset toivovat seksuaalikasvatuksen oppitunneilla keskustel-

tavan konkreettisista aiheista ja sellaisista, mitkä koskettavat juuri heitä. On myös tärkeää, 

että niin enemmistöihin kuin vähemmistöihinkin kuuluvat lapset saavat tarvitsemansa tie-

dot. (Kuortti & Halonen, 2018.) 
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3 Alakoulun turvataitokasvatus 
 

3.1 Turvataitokasvatus 
 

Turvataidot ovat tärkeä osa lapsen turvallista kehittymistä. Niiden avulla lapselle kerro-

taan mikä on sallittua ja mikä kiellettyä. Aina, kun lapsen kanssa ollaan kosketuksissa, 

lapsi saa tietoa koskettamisen säännöistä ja läheisyystaidoista. Turvataidot voidaan jakaa 

neljään eri osa-alueeseen; nimet ihmiskehon eri osille, uimapukusääntö, kosketussääntö 

ja kolmen kohdan sääntö. Lapsen on tärkeää tietää, että ihmiskehon kaikki osat ovat yhtä 

hyviä ja on olemassa monenlaisia kehoja. Uimapukusäännöllä tarkoitetaan sitä, että ih-

misellä on kehonosia, joita on osattava ja pitääkin suojata, eikä niitä ole tarkoitus näyttää 

kaikille. Kosketussäännössä kasvattaja opettaa lapselle lapsen oikeuksista omasta kehos-

taan; kuka häneen saa koskea, kuka ei ja milloin saa koskea. Lapselle on tärkeää ymmär-

tää, ettei kosketus saa ikinä tuntua pahalta kehossa eikä mielessä. Kolmen kohdan sään-

nössä opetetaan lapselle, miten toimia oikealla tavalla pelottavissa ja ahdistavissa tilan-

teissa sekä taitoa hakea turvalliselta aikuiselta apua. Kolmen kohdan sääntöön kuuluvat 

”sano ei”, lähde pois ja kerro aikuiselle. (Cacciatore, Kauppinen & Ingman-Friberg, 2016, 

95–103; ks. myös Väestöliitto 2020a.) 

 

Kaikilla lapsilla on vaarana joutua väkivallan, häirinnän tai kiusaamisen kohteeksi. Nämä 

saattavat tapahtua kotona, koulussa, päivähoidossa, vertaisryhmissä, harrastuksissa, sosi-

aalisessa mediassa tai julkisilla paikoilla. Tämän takia on ehdottoman tärkeää, että kai-

kille lapsille tarjottaisiin tasapuolisesti ja ennaltaehkäisevästi turvataitokasvatusta. (Laju-

nen ym. 2019, 13.)  

 

Turvataidot perustuvat lasten ja nuorten oikeuksiin (Andell, Ylenius-Lehtonen, Lajunen 

& Lahtinen, 2014, 31). Turvataitokasvatuksen tehtävänä on vahvistaa lapsen ajatusta it-

sestään sekä edistää tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Turvataitokasvatuksen avulla lapsi 

oppii parantamaan omia valmiuksiaan suojella itseään kiusaamis-, alistamis-, ahdistelu- 

sekä väkivaltatilanteissa. Ilman turvataitokasvatusta lapsi ei välttämättä tiedä, mitä edellä 

mainitut tilanteet ovat. Turvataitokasvatuksella opetetaan myös lapsen selviytymiskeino-
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jen sekä omien voimavarojen laaja-alaista vahvistamista. Turvataitokasvatuksessa kan-

nustetaan siihen, että lapsi oppii tunnistamaan luotettavia aikuisia ja kertomaan heille 

omista huolistaan. (Lajunen ym. 2012, 14; 42; Aaltonen, 2012, 13.) 

 

Ehdottoman tärkeää turvataitojen opettaminen on erityistä tukea tarvitseville lapsille. 

Heillä on suurempi todennäköisyys joutua hyväksikäytetyksi, koska heidän itsetunto on 

usein heikko ja heillä on kova halu miellyttää muista ihmisiä sekä tulla pidetyksi. He 

myös ajautuvat useasti kiusaamistilanteisiin tai tappeluihin, koska heidän sosiaaliset tai-

dot ja suhteet eivät ole heidän vahvuutensa. Turvataidot auttavat vahvistamaan juurikin 

edellä mainittuja vahvuuksia. (Lajunen ym. 2012, 20.) 

 

3.2 Turvataitokasvatus koulussa 
 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (2014) turvataitokasvatus-käsitettä ei 

mainita lainkaan, mutta turvallisuustaidot mainitaan muutaman kerran. Alakoulussa ym-

päristöopin oppitunneilla määritetään käytävän läpi turvallisuuteen liittyviä asioita jokai-

sella vuosiluokalla, ensimmäisestä luokasta kuudenteen luokkaan asti. Oppimisympäris-

töjen havainnointi turvallisuuden kannalta on määritetty 1. – 2. luokan asioiksi. Myös 

toimiminen turvallisesti liikenteessä ja lähiympäristössä sekä perehtyminen turvataitoihin 

ja turvallisuusohjeisiin ovat ensimmäisten kahden kouluvuoden opetettavaa asiaa. (OPS, 

2014, 132.) 3. – 6. luokalla turvallisuuden edistäminen ja turvataitojen harjoittaminen 

määritetään ympäristöopin oppitunneille. Turvataitojen osa-alueiksi mainitaan muun mu-

assa liikenne-, palo- ja sähköturvallisuus, kiusaamisen ehkäisy, tapaturmat, fyysinen ja 

henkinen koskemattomuus, päihteet, myrkytykset sekä ensiaputaidot. (OPS, 2014, 241.) 

Myös yhteiskuntaopin oppitunneille, vuosiluokalla kuusi, on määritetty käytävän turval-

lisuusasioita. Niillä oppitunneilla opetellaan käyttämään mediaa ja pohditaan, miten me-

diaa pystytään käyttämään turvallisesti. (OPS, 2014, 262.) Yläkoulussa turvataidot mää-

ritetään Opetussuunnitelman (2014) mukaan käytävän terveystiedon oppitunneilla. Mää-

rityksen mukaan oppitunneilla käydään läpi turvallisuustaitoja ja -valmiuksia sekä en-

siaputaitoja. (OPS, 2014, 400.) 

 

Turvataitokasvatus ei ole pelkästään jonkun ulkopuolisen tahon (esimerkiksi koulun) jär-

jestämää opetusta. Huoltajat ja vanhemmat ovat päävastuussa lapsen kasvatuksesta, mikä 
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tarkoittaa sitä, että myös turvataitokasvatus on pääasiassa kotoa lähtevää kasvatusta. 

Lapsi elää samanaikaisesti koulussa ja kotona, joten kasvattajien on tärkeää pitää yllä 

hyvää yhteistyötä, mikä tarkoittaa sitä, että vuorovaikutuksen tulisi olla kunnossa. Tällöin 

kodit tietävät, mitä koulussa opetetaan ja he pystyvät kertomaan omia huolia ja toiveita 

koulussa tapahtuvaan turvataitokasvatukseen. On myös tärkeää, että huoltajat ja vanhem-

mat saavat tietää, mitä turvataitokasvatus koulussa sisältää, jotta he pystyvät kotona kes-

kustella lapsen kanssa samoista aihepiireistä. (Lajunen ym. 2012, 32–37.) Koulun lisäksi 

turvataitoja voi opettaa esimerkiksi harrastustoiminnassa. Koulussa olisi luontevaa opet-

taa turvataitoja terveystiedon oppitunnilla, mutta niitä voi myös käsitellä esimerkiksi lii-

kunta-, yhteiskuntaopin- ja kuvaamataidontunneilla. (Aaltonen, 2012, 11–12.)  

 

3.3 Turvataitokasvatukseen liittyvä turvallinen sosiaalisen median 

käyttö 
 

Lähes kaikilla lapsilla on nykyään oma puhelin. Ne on hankittu yleensä sen takia, että 

vanhemmilla on mahdollisuus saada lapsensa kiinni milloin vain. Yleisin aika, jolloin 

vanhemmat ostavat lapselleen puhelimen on, kun lapsi aloittaa koulun. (Lainiala, 2016, 

130–132.) Yhdysvaltalaisen tutkimuksen (Rideout ym. 2010) mukaan lapset käyttävät 

puhelimiaan puhumisen ja viestittelyn lisäksi musiikin kuunteluun, pelien pelaamiseen 

sekä ohjelmien katsomiseen. Kyseisen tutkimuksen osoittaa myös, että tytöt käyttävät 

hieman enemmän puhelimiaan päivässä kuin pojat. (Rideout, Foehr & Roberts, 2010, 18–

19.)  

 

Puhelimien yleistyessä, sosiaalisesta mediasta ja ylipäätään mediasta, on tullut olennai-

nen osa lasten ja nuorten joka päiväistä elämää. Vanhempien olisi hyvä tietää, mitä lapset 

tekevät Internetissä. Jotta vanhemmat pystyisivät ymmärtämään lasten Internetin käyttöä, 

olisi hyvä, että vanhemmat keskustelisivat kannustavasti lasten kanssa siitä, mitä he siellä 

tekevät ja miten he siellä toimivat. Hyvän keskusteluyhteyden luotuaan, lapset pystyvät 

helpommin kertomaan jos jokin on mennyt pieleen. (Burén & Lunde, 2018, 216.) 

 

Media ja sosiaalinen media altistavat lapset päivittäin väkivallalle uutisoinnin ja väkival-

taviihteen kautta. Myös seksuaaliset ärsykkeet ovat lähes päivittäisiä asioita lapsille sek-
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sin kaupallistumisen ja arkipäiväistymisen myötä. Mainoksiin, lehtiin ja elokuviin on li-

sätty seksuaalista mainontaa ja jopa lasten kuvia on alettu käyttämään pornografisessa ja 

pedofiilisessä mielessä. Internet on mahdollistanut seksuaalisesti kiinnostuneiden henki-

löiden yhteyden ottamisen yhä nuorempiin lapsiin, muun muassa keskustelupalstojen 

kautta. Lapsille on luontaista luottaa ihmisiin, jolloin anonyymisti esiintyvillä ihmisillä 

on helppo käyttää heitä hyväkseen. Tosiasia on, että kasvattajien ja vanhempien silmät 

eivät ulotu kaikkialle, joten heidän on mahdotonta täysin kontrolloida lasten sosiaalisen 

median käyttöä. On tärkeää, että lapsille opetetaan turvataitoja varsinkin sosiaalisen me-

dian käyttöön, jotta he pystyvät tunnistamaan uhkatilanteita ja suojella itseään. (Lajunen 

ym. 2012, 18.) 

 

Internet on täynnä erilaista tietoa ja ne ovat kaikkien saatavilla. Sieltä saa esimerkiksi 

tietoa seksuaalisuudesta ja sen monimuotoisuudesta.  Lapset ja nuoret kokevat tiedonhaun 

olevan helppoa. Keskustelu Internetin välityksellä seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista 

(muun muassa seurustelusta, seksisuhteista ja sukupuolen tapakoodeista) tuntuu luonte-

valta ja helpolta, koska keskustelut voidaan käydä nimettöminä ja kasvottomina. (Vilkka, 

2010, 108; Tolman & McClelland, 2011.) Vaikka Internet tarjoaa paljon uusia ja mielen-

kiintoisia asioita, Internet luo myös aikuisille mahdollisuuden lasten hyväksikäyttöön. Il-

man suurta vaivaa, lapsi voi vahingossa altistua hyväksikäytölle. (Berson, 2008, 8.) 

 

Vaikka koulut ja muut viranomaiset opettavat seksologisia tietoja, asenteita ja taitoja, 

suurin osa seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista opitaan median kautta (Kontula, 2000, 

237). Oikein käytetyt mediassa esiintyvät seksikkäät kuvat voivat toimia lasten ajatus-

maailman kehittämisessä, muun muassa seksikkyyden, sukupuolen, moninaisuuden ja ke-

hon käsitysten parantamisessa (Bildjuschkin & Ruuhilahti, 2012, 64). Media on myös 

auttanut siihen, että naisten seksuaalioikeudet ovat päässeet valoisampaan valoon ja tasa-

arvoisuus on lisääntynyt. Uusien sukupolvien näkemykset ovat yhä myönteisempiä vuosi 

vuodelta. (Kontula, 2000, 238.) 

 

Lapsilla on nykypäivänä tapana tutkia kaikki mahdollinen Internetistä, myös asiat, jotka 

liittyvät omaan seksuaalisuuteen. Vaikka se tuo paljon hyviä asioita lasten elämään, niin 

tutkimusmatkailu saattaa myös tuoda ongelmia. Lapsi saattaa löytää tietoa etsiessään asi-

oita, jotka eivät lapselle kuulu, muun muassa pornoa. Lapsella ei ole vielä edellytyksiä 
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prosessoida rajuihin seksuaalisiin ärsykkeisiin, jolloin lapsi saattaa hämmentyä eikä hä-

nellä ei ole taitoja käsitellä hämmennystä ja sen tuomia tunteita. (Laiho, Lampainen, Por-

ras, Kivinen, Aunio, Vuento, Holmberg & Takkunen, 2011, 6.) 

 

Vaikka nettipalvelut asettavat ikärajat palveluihinsa, silti alakouluikäiset lapset käyttävät 

nettisivuja omien tietojensa ja kuviensa jakamiseen. He pystyvät valehtelemaan esimer-

kiksi ikätiedot. Tosiasia, jota lapset eivät ymmärrä on, että vaikka he koittavat valehdella 

joitakin tietojaan päästääkseen jakamaan omia tietojaan, niin tiettyjen tietojen yhdistele-

minen voi tuoda oikean henkilöllisyyden ilmi. Lapsen tulee tietää, että sosiaalisessa me-

diassa lähetetyt kuvat eivät poistu koskaan ja ne voivat jäädä kenen tahansa käytettäväksi, 

vaikka kuva olisikin lähetetty kahdenkeskisessä keskustelussa. Kuvat saattavat joutua 

väärien ihmisten käsiin, jolloin ne voivat päätyä julkisuuteen tai kuvilla pystyy esimer-

kiksi kiristämään rahaa. Useasti myös kiusaamiset ja häirinnät perustuvat juuri edellä 

mainittuun tapahtumaan. (Laiho ym. 2011, 6; Cacciatore & Korteniemi-Poikela, 2019, 

156.) 

 

3.3.1 “Sexting” 

 

Huolestuttava ilmiö, joka on lisääntynyt viime vuosien aikana sosiaalisessa mediassa on 

termi “sexting” (Gewirtz-Meydan, Mitchell & Rothman, 2018, 256). Termi tarkoittaa 

seksuaalisesti vihjailevien alastonkuvien tai lähes alastonkuvien lähettämistä ja välittä-

mistä eteenpäin Internetin välityksellä. Tämä on uusi tapa nuorille flirttailuun ja he koke-

vat sen kuuluvan osaksi romanttisista suhdetta. Vaikka nuoret kokevat sen hyvänä asiana, 

siihen kuuluu myös haasteita ja riskejä. Seksuaalisen hyväksikäytön pelon ohella suurin 

huolenaihe on se, että vastaanottaja voi kopioida “sekstejä” ja levittää niitä eteenpäin niin 

paljon kun haluaa, mikä voi lisätä sosiaalisen häpeämisen, verkkokiusaamisen tai kosto-

pornojen todennäköisyyttä. (Burén & Lunde, 2018, 210.) 

 

Burénin ja Lunden (2018) mukaan tutkimukset osoittavat, että ”sexting” tapahtuu ylei-

simmin ihmisten välillä, jotka ovat parisuhteessa. Mutta jotkut nuoret ovat useiden kanssa 

parisuhteessa, joten ”sexting” viestejä lähetetään monelle eri ihmiselle. (Burén & Lunde, 

2018, 211.) Gewirtz-Meydanin ym. (2018) tutkimuksen mukaan pojat suhtautuvat alas-
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tonkuvien lähettämiseen ja vastaanottamiseen suotuisammin kuin tytöt. Tämän he selit-

tävät sillä, että tytöillä on useammin paineita omasta ulkonäöstään kuin pojilla ja että 

tyttöjä aletaan helpommin haukkumaan ”huoriksi”. (Gewirtz-Meydan ym. 2018, 263.) 

 

EU Kids Online (2020) tutkimuksessa tutkittiin maailmanlaajuisesti Internetiä käyttävien 

12–16-vuotiaiden ”sexting” viestien lähettämistä ja vastaanottamista. Tutkimuksen tulok-

sissa tuli ilmi, että Suomessa tytöt vastaanottavat enemmän seksuaalisia viestejä kuin po-

jat ja yli puolet vastaanottajista ovat 15–16-vuotiaita. Seksuaalisia viestejä lähetetään vä-

hemmän kuin vastaanotetaan. 

 

3.3.2 ”Grooming” 

 

”Grooming”-käsitettä käytetään maailmanlaajuisesti. McAlindenin (2012) mukaan sillä 

tarkoitetaan aina lapsen hyväksikäyttöä. ”Groomingia” voi olla monenlaista riippuen 

missä hyväksikäyttö tapahtuu, kehen se kohdistuu ja miten se tapahtuu. Hyväksikäyttäjä 

voi olla perheen tuttavapiiristä tai joku täysin tuntematon. Kohteena voi olla pelkästään 

lapsi tai jopa koko perhe. Hyväksikäyttö voi tapahtua henkilökohtaisesti tai Internetissä. 

(McAlinden, 2012, 28.) 

 

“Luotuaan ainakin kahdeksan väärennettyä ‘profiilia’, Michael Williams tavoit-
teli nuoria, jotka hän oli tavannut jakaessaan postia, ajaessaan taksia ja toimies-
saan jalkapalloseuran sihteerinä. Hän jopa värjäsi hiuksensa eri väreillä piilottaak-
seen henkilöllisyytensä ja teeskenteli olevansa nuori poika nimeltään ‘James’ ja 
teini-ikäinen tyttö nimeltään ‘Upea Charlie’. Hän käytti väärennettyjä henkilölli-
syyksiä, jotta hän pääsi tapaamaan 11-16 –vuotiaita lapsia. Hän sai huijattua mo-
net uhrit seksuaalisiin tekoihin web-kameran avulla, mutta myös monet uhrit hän 
sai vakuutettua tapaamaan hänet puistoissa, rannoilla ja kotonaan, missä hän hy-
väksikäytti heitä.” (McAlinden, 2012, 3.) 

 

Suomessa grooming-käsitettä käytetään, kun on kyse manipulointiprosessia, jossa aikui-

nen ihminen rakentaa olosuhteensa Internetissä niin, että pystyy hyväksikäyttämään lasta 

(Laiho ym. 2011, 20). Aikuinen yleensä aloittaa lähestymisensä ei-seksuaalisella tavalla, 

jonka jälkeen hän alkaa luomaan läheisempää suhdetta lapseen. Aikuisella on tavoitteena 

saada vieteltyä lapsi ja tämän kautta saada hänen luottamuksensa. Luottamuksen luomi-

seen aikuinen käyttää muun muassa vääriä henkilötietoja sekä lahjontaa. Kun luottamus 

on luotu, on aikuisen helpompi saada lapsi houkuteltua läheisempään vuorovaikutukseen. 

Lähemmän vuorovaikutuksen saavutettua aikuinen saattaa alkaa pyytämään seksuaalisia 
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kuvia tai jopa järjestämään tapaamista. (Berson, 2008, 9–11.) Joillekin hyväksikäyttäjille 

riittää pelkät seksuaaliset kuvat, jolloin seksuaalinen hyväksikäyttö tapahtuu Internetissä, 

kun taas toiset haluavat fyysistä läheisyyttä, jolloin hyväksikäyttö tapahtuu reaalimaail-

massa. Lapsen ja aikuisen välinen suhde voi luonteeltaan olla joko pitkäjänteistä, hieno-

varaista ja tavoitteellista toimintaa tai suoraa seksuaalisista asioista kommunikointia. 

(Laiho, ym. 2011, 21.) 

 

”Groomingissa” lapsi ei osaa epäillä, tunnistaa tai uskoa mitään väärää hyväksikäyttäjän 

toiminnassa. Lapsi saattaa luottaa täysin siihen, että kyseessä on tasavertainen ystävyys- 

tai rakkaussuhde. Tekijä kuitenkin aina käyttää valtaansa hyväksi ja suhde pohjautuu epä-

tasa-arvoon. Seksuaalisesti hyväksikäytetyksi voi joutua kuka tahansa, mutta altistavia 

tekijöitä ovat lapsen läheisyydenkaipuu, uteliaisuus, sinisilmäisyys sekä tarve saada rak-

kautta. (Laiho ym. 2011, 21.) Laiho ym. (2011) painottavat, että lapsen voi olla mahdo-

tonta tunnistaa rikollinen toiminta, minkä takia he tarvitsevat luotettavan aikuisen apua 

(Laiho ym. 2011, 22). 

 

Vaikka on olemassa rikoslaki, se voi olla rajoittunutta tämän kaltaisen käyttäytymisen 

suhteen. Olisikin ehdottoman tärkeää, että tietoisuutta tämänkaltaisista tapauksista lisä-

tään, jotta rikokset vähentyisivät ja lapset osaisivat suojata itseään hyväksikäytöltä. 

(McAlinden, 2006, 339.)  
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4 Tutkimustehtävät 
 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on analysoida alakouluikäisten lasten vanhempien 

käsityksiä sosiaalisen median vaaroista ja miten koulussa järjestettävä seksuaali- ja tur-

vataitokasvatus voi auttaa lapsia turvallisen sosiaalisen median käytössä. Lisäksi haluttiin 

selvittää, miten alakouluikäisten lasten vanhempien ikä ja heidän lastensa sukupuoli mah-

dollisesti vaikutti vanhempien käsityksiin koulun tarjoamasta seksuaali- ja turvataitokas-

vatuksesta. 

 

Tutkimuskysymykset: 

 

1. Millaisia käsityksiä alakouluikäisten lasten vanhemmilla on koulun tarjoamasta 

seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta? 

 

2. Millaisia vaaroja alakouluikäisten lasten vanhemmat näkevät sosiaalisessa medi-

assa olevan, liittyen lapsen omaan seksuaalisuuteen ja turvalliseen kasvuympäris-

töön? 

 
 

3. Mitkä asiat alakouluikäisen lasten vanhempien mukaan auttaisi, jotta he kokisivat 

itse pystyvänsä toimia seksuaali- ja turvataitokasvattajana? 

 

Alakysymykset: 

 

1. Miten alakouluikäisten lasten vanhempien ikä on yhteydessä heidän käsityksiinsä 

koulun tarjoamasta seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta? 

 

2. Miten lasten sukupuoli (tyttö, poika) on yhteydessä vanhempien käsityksiin kou-

lun tarjoamasta seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta? 
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5 Tutkimuksen toteutus 
 

Ruusuvuoren, Nikanderin ja Hyvärisen  (2010) mukaan aineiston rajaamisessa olennaista 

on rajauksen perustelu. Rajauksen on oltava johdonmukainen ja perusteltavissa tutkimus-

kysymyksillä. Aineistoon tutustuminen, sen rajaaminen ja analyysi eivät ole neutraalia 

toimintaa, vaan tutkijan epistemologinen ja ontologinen esiymmärrys myös ohjaavat ra-

jausta. Tämän vuoksi tutkittava aihealue on tunnettava hyvin ja tutkimusta tehdessä on 

luettava koko ajan aiheeseen liittyvää tutkimuskirjallisuutta, jotta osaa tehdä oikeansuun-

taisia valintoja ja rajauksia, jotta työssä voi keskusteluttaa aineistoa, teoriaa ja omia tul-

kintojaan. Toisaalta Ruusuvuori ym. (2010) huomauttavat, ettei tutkijalla saisi olla liian 

tiukkoja valmiita ennakko-oletuksia tai odotuksia teoriaan pohjautuen aineistoa kerätessä, 

koska se rajaa ja ohjaa liikaa. Jonkinlainen tausta-ajatus on kuitenkin oltava, että tutkija 

osaa esittää oikeita ja olennaisia kysymyksiä. (Ruusuvuori ym. 2010, 15.) 

 

5.1 Mixed Methods –tutkimus 
 

Laadullinen tutkimus on tietynlainen oppimisprosessi, jossa tutkijan pyrkimyksenä on 

kasvattaa omaa tietoisuuttaan tutkittavana olevasta ilmiöstä tutkimuksen aikana. Tutki-

muksen eteneminen välttämättä ei kulje tiettyä kaavaa pitkin. Tyypillistä on, että tutki-

musvaiheet menevät päällekkäin ja että tutkimusongelma ei välttämättä ole lopullisessa 

muodossa tutkimuksen alussa, vaan se muotoutuu vasta tutkimuksen edetessä. (Kivi-

niemi, 2018, 73–79.) Laadullinen tutkimus voidaan jakaa seitsemään eri perinteeseen: 

Aristoteleen perinne ja ymmärtävä tutkimus, hermeneuttinen perinne ja ihmistieteellinen 

tutkimus, fenomenologis-hermeneuttinen perinne ja tulkinnallinen tutkimus, kriittisen 

teorian perinne ja toimintatutkimus, yhdysvaltalainen laadullisen tutkimuksen perinne, 

pehmeät menetelmät ja pehmeä tutkimus sekä postmoderniin tieteeseen perustuva tutki-

mus (Tuomi & Sarajärvi, 2018). 

 

Määrällisestä tutkimuksesta on totuttu käyttämään monia eri nimityksiä, kuten hypoteet-

tis-deduktiivinen, positiivinen ja eksperimentaalinen tutkimus. Sen piirteisiin kuuluu 

muun muassa se, että korostetaan yleispäteviä syyn ja seurauksen lakeja. Keskeisiä asioita 

määrällisessä tutkimuksessa ovat muun muassa johtopäätökset aiemmista tutkimuksista, 

aikaisemmat teoriat sekä se, että esitetään hypoteeseja ja määritetään käsitteitä (Hirsjärvi, 
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Remes & Sajavaara, 2012, 139–140.) Määrällisen analyysin lähtökohta on, että aineisto 

saatetaan taulukkomuotoon. Taulukossa käytetään muuttujia. Muuttujat saadaan arvoista, 

jotka annetaan jokaiselle tutkimusyksikölle. Tämä tarkoittaa sitä, etteivät muuttujat aina 

ole numeroita, vaan muuttujat voivat olla myös kirjainsymboleja. Määrällisessä tutki-

muksessa työskennellään siis yksittäisten numeroiden ja kirjainten kanssa, kun taas laa-

dullisessa tutkimuksessa tarkastellaan usein kokonaisuutta. (Alasuutari, 2011.) Määrälli-

selle tutkimukselle on myös hyvin yleistä kerätä aineisto kyselylomakkeella (Valli, 

2018b, 261). 

 

Tutkijoilla on ollut tyypillinen tapa jakaa tutkimusmenetelmät kvalitatiivisiin (laadulli-

nen) ja kvantitatiivisiin (määrällinen) menetelmiin. Nykyään kuitenkin on yleistynyt aja-

tus siitä, että laadullista ja määrällistä tutkimusmenetelmää voidaan käyttää rinnakkain, 

jolloin ne täydentävät toisiaan. (Hirsjärvi ym. 2012, 135–137.) Laadullisen ja määrällisen 

menetelmien tarkoituksellinen ja systemaattinen käyttö sekä niiden integroiminen on al-

kanut Maxwellin (2015) mukaan jo kauan ennen kuin termit kvalitatiivinen ja kvantita-

tiivinen vakiintuivat. Mixed methods -menetelmästä ollaan käyty kiivasta keskustelua jo 

vuosikymmenten ajan. On ollut helpompaa ja vakuuttavampaa esitellä mixed methods-

käsite uutena mielenkiintoisena ”kolmantena paradigmana” kuin tunnustaa, että tutkijat 

ovat käyttäneet mixed methods -menetelmää jo vuosisatojen ajan. (Maxwell, 2015, 2.) 

Ihmistieteellisessä tutkimuksessa ja ylipäätään kaikessa tieteellisessä tutkimuksessa on 

paljon piirteitä, jotka ovat yhteisiä, joten se puoltaa sitä, että olisi kannattavaa käyttää 

sekä laadullista että määrällistä menetelmää rinnakkain (Alasuutari, 2011). Mixed met-

hods -lähestymistapa mahdollistaa muun muassa sellaisten tutkimuskysymysten laatimi-

sen, johon laadullinen eikä määrällinen lähestymistapa pysty yksinään vastaamaan. Se 

mahdollistaa myös sen, että tutkimus tehdään pääasiassa esimerkiksi laadullisella mene-

telmällä, mutta tutkimusta ryyditetään ja lihavoitetaan myöhemmin määrällisellä tutki-

muksella tai toisinpäin. (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Metsämuuronen, 2007, 254.) Metsä-

muuronen (2007) painottaa, että mitä useampaa tutkimusmenetelmää käyttää, sitä var-

memmin tieto on hyvää ja luotettavaa. Mixed methods on korvaamaton monitasoisien 

ongelmien tutkimisessa (Hedley & Plano Clark, 2019, 1).  Tässä tutkimuksessa käytän 

laadullista sekä määrällistä lähestymistapaa rinnakkain, jotta pystyn vahvistamaan mää-

rällisellä tutkimusmenetelmällä laadullisen tutkimuksen tuloksia ja toisinpäin.  
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5.2 Aineiston kuvaus 
 

5.2.1 Aineistona sähköisen kyselylomakkeen vastaukset 

 

Aineiston keruutapana tässä tutkimuksessa oli puolistrukturoitu kyselylomake. Interne-

tissä täytettävä kyselylomake valikoitui aineiston menetelmäksi, koska seksuaalisuutta 

käsittelevistä aiheista on joidenkin vaikea puhua ja joissakin tapauksissa se on vielä tabu. 

Nykänen (1996) tutki vanhempien mielipiteitä lasten seksuaalikasvatuksesta käyttäen ky-

selylomaketta sekä Ingman-Friberg ja Cacciatore (2016, 32) käyttivät kyselylomaketta 

tutkiessaan seksuaalikasvatusta. Ingman-Friberg ja Cacciatore olivat mukana tekemässä 

kahta Väestöliiton kyselytutkimusta pienten lasten seksuaalikasvatuksen nykytilasta, 

jotka molemmat toteutettiin Internetkyselynä. Näiden avulla oli helppo tehdä päätös to-

teuttaa oma tutkimukseni myös Internetissä olevalla kyselylomakkeella. Kysely toteutet-

tiin siis Internetissä olevalla E-lomake -ohjelmalla. Kyselylomake oli laaja sisältäen 34 

strukturoitua ja 8 avointa kysymystä (ks. Liite 1). Kyselylomakkeen rakensin Vallin 

(2018) ohjeita apuna käyttäen. Ensimmäiseen vaiheeseen sijoitin niin sanottuja taustaky-

symyksiä, joiden avulla pyrin luomaan luottamuksellisen suhteen tutkittavieni kanssa. 

Toiseen vaiheeseen sijoitin haastavimmat ja arkaluonteisimmat kysymykset, jotka sisäl-

sivät kaikki avoimet kysymykset. Pyrin varmistamaan, että tutkittavalla säilyisi motivaa-

tio kyselyn loppuun asti, joten sijoitin viimeiseen vaiheeseen helposti vastattavat kysy-

mykset, muun muassa muutamia taustatietokysymyksiä. (Valli, 2018a, 94–96.) 

 

Valli ja Perkkilä (2018) toteavat, että verkkokyselyn positiivinen vahvuus on sen nopeus; 

kyselyn voi toimittaa minne tahansa maailmaan ja vastauslomakkeen voi palauttaa vain 

yhtä nappia painamalla (Valli & Perkkilä, 2018, 118). Toinen positiivinen vahvuus on, 

että kun suunnitteluvaiheen lomakkeen kanssa on tehnyt hyvin, on aineisto mahdollista 

käsitellä ja analysoida nopeasti tietokoneen avulla (Hirsjärvi ym. 2012, 195).  Kyselylo-

makkeen jakamisen tutkittaville toteutin Facebookin kautta. Jaoin ensin kyselylomakkeen 

omille tuttavilleni, joista olin tietoinen, että heillä on alakouluikäisiä lapsia. Tämän jäl-

keen jaoin kyselylomakkeen henkilökohtaisella Facebook-sivullani, josta tuttavani pys-

tyivät edelleen lähettämään kyselylomakkeen linkkiä. Viimeisenä jaoin kyselylomaketta 

erilaisissa yksityisissä ja julkisissa ryhmissä. Tällä tavoin koitin löytää mahdollisimman 
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paljon kohderyhmääni kuuluvia henkilöitä. Uskonkin tavoittaneeni kymmeniä tuhansia 

ihmisiä, vaikka kaikki eivät kuuluneetkaan kohderyhmääni.   

 

Aineistonkeruuseen, joka on tehty kyselylomakkeella liittyy aina myös heikkouksia ja 

haittoja. Etenkin sosiaalisessa mediassa jaettuun kyselylomakkeeseen pystyy vastaamaan 

kuka tahansa eikä tutkija pysty itse rajaamaan vastaajiaan muuten kuin kyselyn sisällä 

rajatuilla, esimerkiksi ikä- ja sukupuolikysymyksillä. (Valli & Perkkilä, 2018, 120). Tä-

män takia en voi varmistua siitä, että kaikki vastaajat ovat varmasti vastanneet huolelli-

sesti ja rehellisesti kyselyyn. En voi myöskään varmistua siitä, että kohderyhmäni on pe-

rillä tutkimusta käsittelevästä aiheesta, joten he ovat voineet käyttää esimerkiksi Googlea 

tai esimerkiksi kaveria tai kumppaniaan apuna. Niin kuin aiemmin mainitsin, tutkimuk-

seni saavutti varmasti kymmeniä tuhansia ihmisiä, mutta sain vain 75 kappaletta vastauk-

sia. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaamattomuus on noussut suureksi. (Hirsjärvi ym. 2012, 

195.) 

 

Älypuhelimet ja tabletit ovat yleistyneet niin lapsilla kuin aikuisilla, joten vastaaminen 

verkkokyselyyn tuntuu monen mielestä myös luontevamalta näillä edellä mainituilla lait-

teilla. (Valli & Perkkilä, 2018, 118). Kyselyä rakentaessani tarkistin, että vastaaminen 

onnistuu niin tietokoneella kuin älypuhelimella ja tabletillakin.  

 

Kyselylomake voi koostua monen tyyppisistä kysymyksistä. Lomakkeessa voi olla avoi-

mia kysymyksiä, joissa on vain kysymys ja tyhjä tila vastaamiselle, monivalintakysymyk-

siä, joissa on valmiit vastausvaihtoehdot ja kysymyksiä, joissa on esitetty väittämä, josta 

vastaaja valitsee itselleen parhaiten sopivan vaihtoehdon. Mielipiteiden mittaamisessa 

käytetään usein Likertin asteikkoa. Tavallisimmin asteikko on joko viisi- tai seitsemän-

portainen. (Hirsjärvi ym. 2012, 198–201.) Tässä tutkimuksessa käytin viisi-portaista Li-

kertin asteikkoa, jossa vastausvaihtoehdot olivat: 1 = täysin eri mieltä, 2 = eri mieltä, 3 = 

osittain eri mieltä, 4 = osittain samaa mieltä, 5 = samaa mieltä, 6 = täysin samaa mieltä. 

Lisäksi käytin neljä-portaista Likertin asteikkoa, jossa vastausvaihtoehdot olivat: 1 = en 

lainkaan, 2 = melko vähän, 3 = melko paljon, 4 = erittäin paljon. Kyselylomakkeeni sisälsi 

myös avoimia kysymyksiä, monivalintakysymyksiä sekä kyllä-ei vaihtoehtoisia väittä-

miä. 
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5.2.2 Tutkimuksen osallistujat 

 

Kyselytutkimus toteutettiin alakouluikäisten lasten vanhemmille (N = 75). Kyselylomake 

oli julkinen ja avoin kaikille, joten jokainen vastaaja sai itse päättää osallistuuko tutki-

mukseeni vai ei. Kyselylomake oli viikon ajan auki vastaajille. Koen, että sain hyvän 

määrän vastaajia niin lyhyessä ajassa. Uskoisin, että olisin saanut vielä enemmän vastaa-

jia jos olisin antanut kyselylomakkeen olla kauemmin auki. Harmittavaa kylläkin on, että 

tutkimuskohteet eivät jakautuneet tasaisesti, kuten kuviosta 3 voidaan todeta; äidit (n = 

69) ja isät (n = 6).  

 

 
KUVIO 3. Isien ja äitien osuudet vastaajista. 
 

5.3 Aineiston analysointi 
 

Kun aineiston keruu on valmis, tutkittava ilmiö on selvillä. Aineiston tarkoitus on kuvata 

tutkittavaa ilmiötä. Vaikka aineisto on valmis, niin tuloksia ei ole järkevää lähteä etsi-

mään sellaisenaan aineistosta, vaan aineistoa täytyy analysoida. Analysoinnin tarkoituk-

sena on luoda sanallisesti selkeä kuvaus tutkittavasta ilmiöstä. Analyysilla pyritään sel-

keyttämään aineistoa, jotta tutkittavasta ilmiöstä pystyttäisiin tekemään luotettavia ja sel-

keitä johtopäätöksiä. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) Sisällönanalyysi on laajasti käytetty laa-

dullisen tutkimuksen menetelmä, jolla pyritään saada aineisto tiiviiksi ja selkeäksi ilman, 

että kadottaa sen sisältämän informaation (Tuomi & Sarajärvi, 2018; Hsieh & Shannon, 

2005, 1277).  

 

Eskola (2001; 2007) jakaa sisällönanalyysin muodot aineistolähtöiseen, teoriasidonnai-

seen ja teorialähtöiseen analyysiin (Eskola, 2001; 2007, Tuomi & Sarajärvi, 2018, mu-

kaan), kun taas Hsieh ja Shannon (2005) perinteiseen, suunnattuun ja summatiiviseen 

6
69

0

50

100

Isät ÄiditVa
st

aa
jie

n 
m

ää
rä

Vanhemmat



 

 

32 

 
 

analyysin. Perinteistä analyysia käytetään yleensä silloin, kun tieteellistä tietoa ja teori-

oita on rajoitetusti tutkittavasta ilmiöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että kategoriat etsitään suo-

raan aineistosta. Suunnattua analyysia käytetään, kun tutkimuskysymystä ohjaa jo ole-

massa oleva teoria, jolloin myös teoria ohjaa työn suunnan. Summatiivista analyysia käy-

tetään, kun aineistosta tunnistetaan ja kvantifioidaan tiettyjä sanoja tai sisältöjä. Tarkoi-

tuksena on ymmärtää sanojen tai sisältöjen kontekstuaalista käyttöä eikä niinkään ym-

märtää niiden merkitystä. (Hsieh & Shannon, 2005, 1277.) Eskolan (2001; 2007) mukai-

set sisällönanalyysin muodot löytyvät taulukosta 2, josta ilmenee myös se, että aineiston 

hankkiminen ja analyysi ovat erottamattomat ja keskenään yhteydessä (Eskola, 2001; 

2007, Tuomi & Sarajärvi, 2018, mukaan). Aineistolähtöisessä analyysissä tavoitteena on 

löytää aineistosta jokin tyyppikertomus, kun taas teorialähtöisessä analyysissä tutkija läh-

tee liikkeelle teoriasta. Teorialähtöisessä sisällönanalyysissä käsitteiden ja luokitusten 

määrittelyä ohjaa vahvasti aiemmat tutkimukset sekä teoria. Teorialähtöinen sisällönana-

lyysi ja aineistolähtöinen sisällönanalyysi eroavat toisistaan niin, että teorialähtöisessä 

analyysissä tavoite on uudistaa tutkittavien antamien merkitysten avulla teoreettista käsi-

tystä tutkittavasta asiasta. Kun taas aineistolähtöisen analyysin tavoite on ensisijaisesti 

tutkittavien ajattelu- ja toimintatapojen uudistaminen sekä ymmärtäminen tutkimuksessa 

muodostuneiden luokitusten, käsitteiden tai mallien avulla. (Tuomi & Sarajärvi, 2002, 

Vilkka 2015, 163–171 mukaan.) Tässä tutkimuksessa toteutin aineiston analyysin aineis-

tolähtöisesti ja perinteistä sisällönanalyysia käyttäen. Esimerkit aineistolähtöisen sisäl-

lönanalyysin etenemisestä löytyy liitteestä 5. 

 

TAULUKKO 2. Laadullisen tutkimuksen analyysimuodot (Tuomi & Sarajärvi, 2018) 

  Viitekehys Aineiston hankinta Aineiston analyysi Raportointi 
Aineisto- 
lähtöinen - metodologia metodologia     
  - tutkittavasta ohjaava aineistolähtöinen aineistolähtöinen 
  ilmiöstä jo tiedetty vapaa   
Teoria- 
sidonnainen - metodologia metodologia teoriaohjaava, kaksiosainen;  
  - tutkittavasta ohjaava aineistolähtöinen, johon liitetään teoriaohjaava 
  ilmiöstä jo tiedetty vapaa teoriaohjaavaa  
Teoria- 
lähtöinen - metodologia     

  - tutkittavasta teorialähtöinen teorialähtöinen teorialähtöinen 

  ilmiöstä jo tiedetty      
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Hsiehin ja Shannonin (2005) mukaan sisällönanalyysi voidaan jakaa seitsemään eri vai-

heeseen: tutkimuskysymyksen määritys, analysoitavan aineiston valinta, kategorioiden 

määritys, koodauksen hahmotus, koodauksen suoritus, luotettavuuden määritys ja tulos-

ten analysoiminen (Hsieh & Shannon, 2005, 1285). Miles ja Huberman (1994) taas ku-

vaavat sisällönanalyysin jaettavan kolmeen eri vaiheeseen: redusointi eli pelkistäminen, 

klusterointi eli ryhmittely ja abstrahointi eli teoreettisten käsitteiden luominen. Ennen, 

kun tutkija aloittaa analysoinnin, hänen tulee määrittää analyysiyksikkö, joka voi olla esi-

merkiksi yksi sana, lausuma tai ajatuskokonaisuus. Tutkimustehtävä ja aineiston laatu 

ohjaavat analyysiyksikön määrittämistä. Aineiston pelkistämisessä analysoitava data voi 

olla auki kirjoitettu havainnointi, haastattelu tai esimerkiksi muuten kuvattu aineisto, ku-

ten dokumentti tai asiakirja. Redusointi vaiheessa aineisto karsitaan niin, että aineistosta 

poistetaan kaikki tutkimukselle epäolennaiset asiat. Tärkeää on huomata, että yhdestä lau-

sumasta voidaan löytää useampia pelkistettyjä ilmauksia. Redusoinnin jälkeen aineisto 

ryhmitellään eri luokiksi, joista muodostetaan alaluokkia eli aineisto klusteroidaan. Ala-

luokat on tarkoitus nimetä jollakin luokkaa kuvaavalla termillä. Luokittelua jatketaan 

niin, että eri alaluokkia yhdistetään, jotta saadaan yläluokkia ja yläluokkia, jotta saadaan 

pääluokkia. Lopuksi pääluokat nimetään nousevan ilmiötä kuvaavan aiheen mukaan. 

Klusteroinnin jälkeen siirrytään aineiston käsitteellistämiseen eli abstrahointiin. Käsit-

teellistämistä jatketaan niin kauan kuin aineisto antaa siihen mahdollisuuden, tavoitteena 

löytää vastaus tutkimustehtävään. Tutkijan on tarkoitus tulkita ja päätellä, jolloin etene-

minen tapahtuu empiirisestä aineistosta kohti käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta 

ilmiöstä. Tuomi ja Sarajärvi (2018) huomauttavat, että vaikka analyysin vaiheet on avattu 

esimerkiksi kuviossa 4 säännönmukaisesti, niin tutkijan on itse pohdittava, miten edetä 

analyysia tehdessä. (Miles & Huberman, 1994, Tuomi & Sarajärvi, 2018 mukaan.) Ana-

lyysin tekovaiheet on esitelty seuraavassa kuviossa: 
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Alkuperäisdatan pelkistäminen 

↓ 
Aineistojen lukeminen ja perehtyminen sisältöön 

↓ 
Pelkistettyjen ilmausten etsintä ja alleviivaus 

↓ 
Pelkistettyjen ilmausten listaus 

↓ 
Samankaltaisuuksien ja erilaisuuksien etsiminen pelkistetyistä ilmauksista 

↓ 
Pelkistettyjen ilmausten ryhmittely ja alaluokkien muodostus 

↓ 
Alaluokkien yhdistäminen ja niistä yläluokkien muodostus 

↓ 
Yläluokkien yhdistäminen ja kokoavan käsitteen muodostus 

 

KUVIO 4. Aineistolähtöisen sisällönanalyysin eteneminen (Tuomi & Sarajärvi, 2018) 

 

Laadullisen aineiston analysoinnissa käytin apuna ATLAS.ti 8 -analyysiohjelmaa. Laaja-

lahden ja Herkaman (2018) mukaan analyysiohjelman käyttö tukee tutkijaa analyysin te-

ossa, kunhan tietää mitä on tekemässä. Jos ohjelman käyttö ei ole hallussa voi analyy-

siohjelman käyttö myös vaikeuttaa tutkimuksen tekemistä. (Laajalahti & Herkama, 2018, 

110–112.) Jolanki ja Karhunen (2010) muistuttaa, ettei analysointiohjelma ole analysoin-

tiväline, vaan ennemminkin arkistointi- ja hallintaväline. Ohjelman käyttö auttaa aineis-

ton erittelyssä, rajaamisessa ja organisoinnissa. Kun tutkija on koonnut aineistonsa, vie 

hän aineiston analysointiohjelmaan ja merkitsee sen avulla tutkimustehtävän kannalta tär-

keimmät ja oleelliset aineistokohdat. Merkitsemistä kutsutaan koodaukseksi. Se on osa 

aineiston tulkintaa, mutta tämä ei tarkoita, että tutkija olisi valmis analyysinsa kanssa. 

Koodien lisäksi tutkija tarvitsee vielä niiden ympärille tulkintaa. (Jolanki & Karhunen, 

2010.) 

 

Määrällisen aineiston analysointiin käytin apuna SPSS -analyysiohjelmaa, joka on tarkoi-

tettu juurikin määrällisen aineiston analysointiin (Metsämuuronen, 2007, 464). Ennen 

kun vein aineistoni SPSS-ohjelmaan, syötin aineistoni Excel-taulukkoon, jossa varmistin 
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kaikkien tietojen olevan käytettävissä SPSS-ohjelmalla, eli koodasin kaikki vastaukset 

joko numeroiksi tai kirjaimeksi. Aineiston saatuani ohjelmaan, aloin rakentamaan sum-

mamuuttujia monivalintakysymyksistä (ks. Liite 1). Oletettu summamuuttujajako vahvis-

tettiin eksploratiivisella faktorianalyysilla (EFA). EFA kertoo suhteen muuttujien välillä, 

jotka voidaan suoraan mitata tai havaita, sekä sellaisten muuttujien välillä, joita ei voida 

tyypillisesti kutsua piileviksi muuttujiksi (Holmes Finch, 2013, 167). EFA:ssa käytin es-

timointimenetelmänä Principal axis factoring -pääakselifaktorointia ja rotaatiomenetel-

mänä Promax with Kaiser Normalization -menetelmää. EFA tuki neljän summamuuttujan 

ratkaisua. Kun summamuuttujat olivat valmiit tarkistin, ovatko summamuuttujat normaa-

listi jakautuneita, josta selvisi käytetäänkö parametrisiä vai epäparametrisiä menetelmiä. 

Epäparametrisillä menetelmillä tarkoitetaan aineiston analysointi- sekä hypoteesin tes-

tausmenetelmiä, joissa tehdään vähemmän oletuksia kuin parametrisissä menetelmissä. 

Parametrinen-käsitteellä tarkoitetaan sitä, että havaintoaineiston oletetaan noudattavan 

tiettyä jakaumaa tietyllä parametreilla. (Metsämuuronen, 2018, 278.) Summamuuttujista 

suurin osa oli ei-normaalisti jakautuneita, joten täytyi käyttää epäparametrisiä menetel-

miä. Mann-Whitneyn U-testi on tarkoitettu epäparametristen menetelmien käyttöön. Tut-

kimusjoukkoni oli hyvin pieni, joka myös puoltaa U-testin käyttämiseen (Metsä-

muuronen, 2007, 534; ks. myös Metsämuuronen, 2018, 286). U-testillä voidaan selvittää 

esimerkiksi onko kahden ryhmän keskiarvojen välillä eroa (Metsämuuronen, 2018, 287). 

Summamuuttujan luomisen jälkeen siirryin vertailemaan onko taustakysymysten vas-

tauksilla, esimerkiksi iällä, koulutustasolla tai sukupuolella tilastollisesti merkitseviä 

eroja summamuuttujien kanssa. Kun vertailtavia ryhmiä on enemmän kuin kaksi, niin 

kyseessä on yksisuuntainen varianssianalyysi. Kuten jo aiemmin mainitsin, tutkimus-

joukkoni oli hyvin pieni ja epäparametristen menetelmien käyttö sopii aineistooni, otin 

käyttöön varianssianalyysin epäparametrisen vastineen eli Kruskal-Wallisin H-testin. 

(Metsämuuronen, 2007, 710–711, ks. myös Metsämuuronen, 2018, 286–287.)  

 

Kyselylomakkeessa vastaajilta kysyttiin ikää viiden vuoden välein: alle 25 -vuotias, 25–

29 -vuotias, 30–34 -vuotias, 35–39 -vuotias, 40–44 -vuotias, 45–49 -vuotias, 50–54 -vuo-

tias ja 55 -vuotias tai yli. Vaihdoin ikäjakauman kahteen kategoriaan; alle 35 -vuotiaat ja 

yli 35 -vuotiaat, jotta sain kaksi lähes saman suuruista luokkaa vertailtavaksi. Näin ollen 

otin käyttöön Mann-Whitneyn U-testin, jolla pystyin vertailemaan, onko vanhempien 

iällä merkitystä eri summamuuttujien kanssa. Tutkin Mann-Whitneyn U-testin avulla 
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myös löytyisikö koulutustasolla ja summamuuttujien välillä tilastollisia eroja. Kyselylo-

makkeessa kysyttiin koulutustasoa neljäportaisella kysymyksellä; 1 = peruskoulu, 2 = lu-

kio/ammattikoulu, 3 = korkeakoulu/ammattikorkeakoulu, 4 = muu. Vastaajat olivat aino-

astaan joko lukion/ammattikoulun käyneitä tai korkeakoulun/ammattikorkeakoulun käy-

neitä, joten kategorioin koulutustason uudelleen kahteen kategoriaan: 1 = toinen aste, 2 = 

korkeakoulu. 

 

Aikaisemmat tutkimukset osoittavat, että tytöt altistuvat enemmän seksuaaliselle häirin-

nälle ja kaltoinkohtelulle kuin pojat (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2019b; Gewirtz-

Meydan ym. 2018; Petersen & Hyde, 2009; Noll, Shenk, Barnes & Putnam, 2009). Tut-

kimuksen ennakko-oletuksena oli siis, että vanhemmat, joilla on tyttölapsia olisivat enem-

män huolissaan lasten seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta. Tämän Ennakko-oletuksen 

johdosta halusin selvittää, onko lasten sukupuolella väliä vanhempien käsityksiin koulun 

tarjoaman seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tärkeyden kanssa. Jaoin vanhemmat kol-

meen eri ryhmään: 1 = tyttölapsia,   2 = poikalapsia ja 3 = tyttö- sekä poikalapsia. Kun 

vertailtavia ryhmiä oli kolme, menetelmäksi valikoitui Kruskal-Wallisin H-testi. Vertai-

lin myös perheen rakenteen ja summamuuttujien välisiä eroja H-testin avulla, mutta lähes 

kaikissa perheissä oli kaksi biologista vanhempaa, joten tilastollisesti merkitseviä eroja 

oli mahdotonta löytää.  
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6 Tulokset 
 

Tässä osiossa esittelen tuloksia kolmessa osassa. Ensimmäisessä alaluvussa 6.1 kerron 

ensimmäiseen tutkimuskysymykseen ”Millaisia käsityksiä alakouluikäisten lasten van-

hemmilla on koulun tarjoamasta seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta?” liittyvistä tulok-

sista. Toisessa alaluvussa 6.2 kerron toiseen tutkimuskysymykseen ”Millaisia vaaroja 

vanhemmat näkevät sosiaalisessa mediassa olevan liittyen lapsen omaan seksuaalisuu-

teen ja turvalliseen kasvuympäristöön?” liittyvistä tuloksista. Kolmannessa alaluvussa 

6.3 kerron kolmanteen tutkimuskysymykseen ” Mitkä asiat alakouluikäisen lasten van-

hempien mukaan auttaisi, jotta he kokisivat itse pystyvänsä toimia seksuaali- ja turvatai-

tokasvattajana?” liittyvistä tuloksista. 

 

Tutkimusjoukko, vanhemmat (N = 75), jakautuivat epätasaisesti äiteihin (n = 69) ja isei-

hin (n = 6). Perheiden lapsilukumäärä vaihteli yhdestä lapsesta neljään lapseen. Tutki-

musjoukossa oli perheitä, joilla oli vain tyttölapsi/-lapsia, perheitä, joilla oli vain poika-

lapsi/-lapsia ja perheitä, joilla oli tyttö- sekä poikalapsia. 

 

Aineistosta löytyi neljä summamuuttujaa. (Taulukko 3.) Ensimmäinen summamuuttuja 

”tyytyväisyys koulun tarjoamaan seksuaali- ja turvataitokasvatukseen” kuvaa alakou-

luikäisten lasten vanhempien tyytyväisyyttä koulun tarjoamaan seksuaali- ja turvataito-

kasvatukseen. Toinen summamuuttuja ”tarve lisätiedolle” kuvaa vanhempien tarvetta li-

sätiedolle siitä, kuinka he itse pystyvät toteuttamaan seksuaali- ja turvataitokasvatusta. 

Kolmas summamuuttuja ”vanhemman valmiudet” kuvaa vanhempien valmiuksia toimia 

itse seksuaali- ja turvataitokasvattajana. Neljäs summamuuttuja ”tärkeys” kuvaa vanhem-

pien ajatuksia koulun tarjoamasta seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tärkeydestä. Ensim-

mäisen summamuuttujan reliabiliteetti eli Cronbachin alfa on .951, tarve lisätiedolle 

muuttujan .993, vanhemman valmiudet muuttujan .856 ja tärkeys muuttujan .996. Kaikki 

summamuuttujat ovat siis luotettavia, koska Cronbachin alfa on kaikissa yli .60. 
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TAULUKKO 3. Summamuuttujat 

 
 

6.1 Alakouluikäisten lasten vanhempien käsityksiä koulun tarjoa-

masta seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta 
 

Vanhemmat olivat sitä mieltä, että seksuaali- ja turvataitokasvatusta tulisi opetta ikätasoi-

sesti ja tiettyä asiaa tietyn ikäisenä. He eivät kuitenkaan erotelleet sitä, millaista asiaa 

tulisi opettaa esimerkiksi 1. luokkalaiselle ja millaista 6. luokkalaiselle.  

 

Lapsen turvallisuuden ja kehityksen vuoksi asioista pitäisi osata puhua 
ikätason mukaisesti. (H9) 
 

Lisäksi voi joskus olla niin, että jostain asioista on mukavampi puhua 
ikäistensä kanssa toisen aikuisen vetämänä, eikä oman vanhemman. (H1) 
 

Tärkeitä asioita, toki pitää miettiä millä tavalla opettaa minkä ikäisille. 
(H40) 
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Vanhempien käsitykset vaihtelivat siitä, milloin seksuaali- ja turvataitokasvatusta tulisi 

opettaa lapsille ja koska olisi sopiva aika aloittaa kasvatus. Ajatuksia oli, että seksuaali- 

ja turvataitokasvatus tulisi aloittaa tarpeeksi aikaisin, mutta vain harva vanhempi eritteli 

erikseen mitä tarkoitetaan ”tarpeeksi aikaisin” -kommentilla.   

 

Se tulee aloittaa tarpeeksi aikaisin ja sen tulee sisältää myös ohjeita esi-
merkiksi netistä nähdyn ei itselle kuuluvan sisällön käsittelyyn. Ihan jo 
pienelle lapselle tulisi opettaa, mitkä kehonosat ovat mitäkin ja omia ke-
honosia on oikein hyvä tutkia ja kaikki kehonosat ovat yhtä tärkeitä. (H20) 

 

Vanhemmilta kysyttiin strukturoidulla kysymyksellä, koska olisi heidän mielestään oikea 

aika aloittaa seksuaali- ja turvataitokasvatuksen opettaminen koulussa. Enemmistö van-

hemmista (n = 26) oli sitä mieltä, että seksuaalikasvatus tulisi aloittaa jo päiväkodissa. 

Myös turvataitokasvatus olisi vanhempien enemmistön (n = 48) mielestä tärkeää aloittaa 

päiväkodissa. Esikoulussa seksuaalikasvatuksen aloittaisi viisi vanhempaa ja turvataito-

kasvatuksen kahdeksan vanhempaa. 1. – 2. luokalla seksuaalikasvatuksen aloittaisi 12 

vanhempaa ja turvataitokasvatuksen 11 vanhempaa.  21 vanhempaa oli sitä mieltä, että 

seksuaalikasvatuksen aloittamisajankohta olisi hyvä olla 3. – 4. luokalla, kun taas 10 van-

hemman mielestä 5. – 6. luokka olisi sopiva. Turvataitokasvatuksen aloittamisajankohta 

olisi sopiva 3. – 4. luokalla neljän vanhemman mielestä ja kolme vanhempaa ajatteli 5. – 

6. luokan olevan sopiva aika. (Kuvio 5.) Kukaan vanhemmista ei ollut sitä mieltä, että 

yläkoulu olisi sopiva aika seksuaali- tai turvataitokasvatuksen aloittamiselle. Vastaukset 

puoltavat sitä, että vanhemmat haluaisivat aloittaa seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tar-

peeksi aikaisin, niin kuin avoimen kysymysten vastauksetkin kertovat. Tässä osiossa sek-

suaalikasvatus ja turvataitokasvatus olivat erillisinä käsitteinä ja voidaan huomata, että 

vanhemmat haluaisivat turvataitokasvatuksen aloitettavan aikaisemmin kuin seksuaali-

kasvatuksen. 
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KUVIO 5. Vanhempien mielipide seksuaali- ja turvataitokasvatuksen aloittamisajankohdasta 
koulussa.   
 

Vanhemmat pohtivat vastauksissaan sitä, kuka opettaa seksuaali- ja turvataitokasvatusta 

koulussa. Vastaukset vaihtelivat laidasta laitaan. Jotkut olivat sitä mieltä, että ainoastaan 

luokanopettajan opettaa näitä ja jotkut sitä mieltä, että aineenopettaja, mutta eivät osan-

neet suoraan kertoa minkä aineen opettaja. Oli myös paljon vanhempia, jotka kertoivat 

molempien sekä luokanopettajan että terveydenhoitajan opettavan seksuaali- ja turvatai-

tokasvatusta.  Muutama vanhempi, joka ei tiennyt kuka seksuaali- ja turvataitoja opettaa 

koulussa, ehdotti, että poliisi tai nuori henkilö olisi hyvä vaihtoehto opettamaan näitä kas-

vatuksia.  

 

Nuori, joka on hyvä puhumaan vapaasti ja häpeilemättä. (H20) 

 

Kyselylomakkeessa oli erotettu tietyissä osioissa seksuaali- ja turvataitokasvatus-käsit-

teet omiksi käsitteiksi, koska tietyissä osioissa haluttiin vastaajien pohtivan käsitteitä eril-

leen. Lomakkeessa esitettiin väite, jonka mukaan: ”On tärkeää, että koulussa järjestetään 

seksuaalikasvatusta.”. Kuten kuviosta 6 ilmenee, vastaukset jakautuivat niin, että lähes 

kaikki olivat väitteen kanssa joko täysin samaa mieltä tai samaa mieltä. Kukaan vastaa-

jista ei ollut eri mieltä eikä osittain eri mieltä. Saman väitteen, mutta turvataitokasvatuk-

seen liittyen, mukaan: ”On tärkeää, että koulussa järjestetään turvataitokasvatusta.”. 

Väitteen vastaukset jakautuivat niin, että lähes kaikki vanhemmista oli täysin samaa 
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mieltä tai samaa mieltä. Kukaan vastaajista ei ollut eri mieltä eikä osittain eri mieltä. Tu-

lokset osoittavat, että lähes kaikki vanhemmista kokivat molempien sekä seksuaali- että 

turvataitokasvatuksen järjestämisen koulussa tärkeäksi. Vain muutama vanhemmista 

koki, että seksuaali- ja turvataitokasvatusta ei ole tärkeää järjestää koulussa. (Kuvio 6.) 

 

  
KUVIO 6. Vanhempien mielipide seksuaali- ja turvataitokasvatuksen järjestämisen tärkeydestä 
koulussa.  
 

Niin strukturoiduissa kysymyksissä kuin avoimissa kysymyksissäkin vanhemmat kokivat 

seksuaali- ja turvataitokasvatuksen opetuksen olevan koulussa tärkeää. He raportoivat  

etteivät kaikki lapset saa kotona vanhemmiltaan seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liitty-

vää kasvatusta tai jos saavat, niin kasvatus on heikkoa. Muutama vanhempi myös itse 

myönsi seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liittyvän keskustelun aloittamisen olevan 

haastavaa. Jos lapset eivät saa lainkaan seksuaali- ja turvataitokasvatusta koulussa eikä 

kotona, niin miten lapsi oppii ymmärtämään mikä on oikein ja mikä väärin. 

 

  Kaikki lapset eivät saa näihin asioihin tukea ja tietoa kotoaan. (H19) 

 

Kaikki lapset eivät saa vanhemmiltaan tätä kasvatusta tai se on riittämä-
töntä. (H20) 
 

Itse vanhempana tiedän, miten vaikea on aloittaa keskustelua näistä asi-
oista kliinisesti, ilman pelottelua ja naaman punoitusta. (H35) 
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Vanhemmat kokivat, että lapsen on helpompi vastaanottaa näin vaikeaa aihetta ennemmin 

joltakin ulkopuoliselta taholta kuin omilta vanhemmiltaan. Vanhemmat kertoivat aiheen 

olevan herkkä, tunteellinen ja kiusallinen, joten kahdestaan, henkilökohtaisesti, käytävä 

keskustelu ja opetus koettiin haastavana. Kun lapsen kanssa käydään läpi tällaisia asioita 

suuremmassa joukossa, lapsi pystyy asettumaan pelkästään kuuntelijaksi jos ei itse tahdo 

keskustella aiheista. 

 

Lapset saattavat kuunnella jossakin kohtaa eri tavalla ulkopuolista kuin 
vanhempaa. (H20) 
 

Lapsen/nuoren on helpompi asettua tunneilla oppimaan kiusalliseksi ko-
ettua aihetta kuin mitä kotona vanhempien kanssa. (H37) 
 

Oman ikäluokan vertaistuki koettiin vanhempien mielestä tärkeäksi lapselle. Tämän takia 

koulu olisi vanhempien mielestä hyvä paikka opettaa seksuaali- ja turvataitokasvatusta. 

Joidenkin vanhempien mielestä lapsien on helpompi keskustella omien kavereiden kanssa 

seksuaalisuuteen ja turvataitoihin liittyvistä aiheista kuin omien vanhempien. Lapset eivät 

vielä tiedä kaikkea ja joistakin asioista kysyminen sekä keskustelu aikuisen kanssa voi 

tuottaa haasteita. Vanhemmat kokivat myös, että lasten pohdiskelu ja ohjattu keskustelu 

vaikeista ja herkistä aiheista voi olla luontevampaa, kun sitä saa tehdä omien kavereiden 

kanssa. 

 

Kun luokassa/ryhmässä asiasta puhutaan, kuulee lapsi mahdollisesti sa-
malla kavereiden kommentteja asiasta ja he voivat yhdessä jatkaa keskus-
telua. (H5) 
 

Asioista on mukavampi puhua ikäistensä kanssa (H1) 

 

Jotkut vanhemmista kokivat, että seksuaali- ja turvataitokasvatus ovat paljon tärkeämpää 

kasvatusta kuin mikään muu koulussa tapahtuvat opetus. Vanhemmat kokivat myös, että 

lasten tulisi saada tietoa juurikin näistä aiheista koulussa, jotta eivät pilaisi omaa tulevai-

suuttaan. Jos näitä asioita ei opetella, ei lapsi myöskään pysty suojaamaan itseään vää-

ryyksiltä. 

 

Voi pilata koko elämän pahimmillaan ja riittävä tieto suojaa tässä tapauk-
sessa. Paljon tärkeämpi aihe kuin moni opetettava aine. (H3) 
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Vanhemmat raportoivat älylaitteiden lisääntymisen ja sosiaalisen median sekä Internet-

pelimaailman lisääntymisen olevan riski lapsen turvalliseen kasvuympäristöön sekä nii-

den koettiin aiheuttavan vanhemmille huolta. Tämän takia he haluaisivatkin koulun opet-

tavan seksuaali- ja turvataitokasvatusta. He uskovat, että kun seksuaali- ja turvataitokas-

vatusta opetettaisiin koulussa, niin lapset oppisivat paremmin ymmärtämään virtuaali-

maailman vaaroja ja näin ollen ennaltaehkäisemään vaarojen tapahtumista. Heidän mie-

lestään lapsille tulisi opettaa muun muassa turvataitoja niin reaalielämän tapahtuvan vuo-

rovaikutuksen takia kuin virtuaalimaailmassa tapahtuvan vuorovaikutuksenkin. 

 

Koska se on tärkeä aihe ja yksi tämän päivän isoista ongelmista älylaittei-
den vuoksi. (H15) 

   

 Äärimmäisen tärkeitä taitoja ajatellen lapsen kehitystä ja vuorovaikutusta 
  muiden ihmisten kanssa, ymmärryksen lisääminen, jotta esim. riski  

ikäville asioille vaikkapa some/pelimaailmassa pienenisi. (H33) 
 

Aihepiiri kuuluu olennaisesti myös lasten elämään. Some tuo monenlaista 
ruudun välityksellä koteihin. (H54) 
 

 
Koulun tarjoama seksuaali- ja turvataitokasvatus eivät ole vanhempien mielestä täysin 

riittävää.  Kyselylomakkeessa esitettiin väite, jonka mukaan: ”Lapseni/huollettavani kou-

lussa saama seksuaalikasvatus on riittävää.”. Kuten kuviosta 7 ilmenee, vastaukset ja-

kautuivat niin, että väitteen kanssa yli puolet olivat joko osittain samaa mieltä tai osittain 

eri mieltä. Vain viidesosa oli joko täysin samaa mieltä tai samaa mieltä. Saman väitteen, 

mutta turvataitokasvatukseen liittyen, mukaan: ”Lapseni/huollettavani koulussa saama 

turvataitokasvatus on riittävää.”. Väitteen kanssa täysin samaa mieltä tai samaa mieltä 

oli vain viidesosa, kun taas yli puolet olivat joko osittain samaa mieltä tai osittain eri 

mieltä. (Kuvio 7.) Tulokset osoittavat, että vanhemmat eivät ole täysin tyytyväisiä siihen, 

kuinka paljon lapset saavat seksuaali- ja turvataitokasvatusta koulussa.  
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KUVIO 7. Vanhempien mielipide seksuaali- ja turvataitokasvatuksen riittävyydestä koulussa. 
 

Vaikka vanhemmat kokivat seksuaali- ja turvataitokasvatuksen määrän olevan puutteel-

lista, he eivät kuitenkaan olleet täysin varmoja, mitä koulun tarjoamat seksuaali- sekä 

turvataitokasvatus sisältävät. Kyselylomakkeessa esitettiin väite, jonka mukaan: ”Tiedän, 

mitä koulun seksuaalikasvatus sisältää”. Kuten kuviosta 8 ilmenee, vastaukset jakautui-

vat tasaisesti. Noin neljäsosa vanhemmista oli väitteen kanssa samaa mieltä, kun myös 

neljäsosa vanhemmista oli eri mieltä. Saman väitteen, mutta turvataitokasvatukseen liit-

tyen, mukaan: ”Tiedän, mitä koulun turvataitokasvatus sisältää”. Vastaukset jakautuivat 

myös tasaisesti. Väitteen kanssa noin neljäsosa vanhemmista oli osittain samaa mieltä ja 

neljäsosa eri mieltä. (Kuvio 8.) Tulokset osoittavat, että vanhemmat kokivat tietävänsä 

paremmin mitä koulun tarjoama seksuaalikasvatus sisältää kuin turvataitokasvatus. Vain 

pieni osa koki tietävänsä täysin mitä nämä kasvatukset sisältävät. 

 

  
KUVIO 8. Vanhempien mielipide koulussa järjestettävän seksuaali- ja turvataitokasvatuksen si-
sällön tietämyksestä. 
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Tietämys koulussa tarjottavasta seksuaali- ja turvataitokasvatuksesta oli osalla vanhem-

mista heikko. He kokivatkin, että koulun tulisi tiedottaa vanhempia paremmin, mitä he 

koulussa opettavat seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liittyen. Kyselylomakkeessa esi-

tettiin väite, jonka mukaan: ”Saan riittävästi tietoa koulun seksuaalikasvatuksesta”. Ku-

ten kuviosta 9 ilmenee, vanhemmista yli puolet olivat joko osittain eri mieltä, eri mieltä 

tai täysin eri mieltä väitteen kanssa. Saman väitteen, mutta turvataitokasvatukseen liit-

tyen, mukaan: ”Saan riittävästi tietoa koulun turvataitokasvatuksesta.”. Myös yli puolet 

olivat joko osittain eri mieltä, eri mieltä tai täysin eri mieltä väitteen kanssa. (Kuvio 9.) 

Vastaamatta jättäneiden prosentti oli korkeampi turvataitokasvatuksen tietämyksessä 

kuin seksuaalikasvatuksen. Tämän voi selittää se, että muutama vanhempi ei tiennyt mitä 

turvataitokasvatus-käsite tarkoittaa. 

 

  En tiedä mitä turvataitokasvatus on. (H13) 

 

  
KUVIO 9. Vanhempien mielipide saavatko he riittävästi tietoa koulussa järjestettävästä seksuaali- 
ja turvataitokasvatuksesta.  
 

Summamuuttujia tutkittaessa (vrt. taulukko 3, summamuuttuja 4) voitiin havaita, että 

vanhempien iällä oli merkitystä, kuinka tärkeänä he pitivät koulussa tapahtuvaa seksu-

aali- ja turvataitokasvatusta. Tilastollisesti merkitsevä ero (U = 478,5, p = ,041) löytyi 

vanhempien iän ja seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tärkeyden välillä. Mitä iäkkäämpi 

vanhempi oli kyseessä, sitä tärkeämpänä hän piti seksuaali- ja turvataitokasvatuksen opet-

tamista koulussa. Myös tilastollisesti merkitsevä ero löytyi lasten sukupuolen ja koulussa 
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opetettavan seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tärkeyden välillä (H = 6,107, df = 2, p = 

,047). Vanhemmat, joilla on pelkästään poikalapsia, pitivät tilastollisesti merkitsevästi 

seksuaali- ja turvataitokasvatusta järjestettävän koulussa tärkeämpänä kuin vanhemmat, 

joilla on vain tyttölapsia tai joilla on sekä tyttö- että poikalapsia. Muissa summamuuttu-

jissa ei löytynyt vastaavia eroja.  

 

Vanhemmat erosivat siinä, että äidit pitävät tärkeämpänä koulun tarjoamaa seksuaali- ja 

turvataitokasvatusta kuin isät, mutta vertailun mahdollisuus on epäluotettavaa, koska 

isien osallistuminen kyselyyn oli niin vähäistä.  

 

6.2 Alakouluikäisten lasten vanhempien näkemyksiä siitä, millaisia 

vaaroja sosiaalisessa mediassa voi olla liittyen lapsen omaan seksu-

aalisuuteen ja turvalliseen kasvuympäristöön 
 

Vanhemmat olivat huolissaan lasten sosiaalisen median käytöstä, koska he kokivat, että 

lapset käyttävät sosiaalista mediaa liikaa ja siellä vietetty aika on kaikesta muusta teke-

misestä pois, esimerkiksi liikunnasta. 

 

  Sosiaalista mediaa käytettään todella paljon. (H37) 

   

  Sosiaalinen media vie aikaa pois muusta, esim. liikunnasta. (H35) 

 

Vanhemmat kokivat sosiaalisen median olevan vaarallinen lapsille, koska sieltä saattaa 

löytyä kaikenlaista tietoa ja jotkut tiedot voivat olla vaarallisia lapsen kehitykselle. Vaa-

rallisiksi tiedoiksi he määrittivät esimerkiksi seksuaaliset kuvat. He pelkäsivät myös, että 

lapset voivat joutua hyväksikäytön, groomingin, kohteeksi tai kiusatuksi. Joillakin van-

hemmilla oli myös pelko siitä, että oma lapsi käyttäytyy väärin muita kohtaan. Vanhem-

mat eivät pysty vahtimaan koko ajan, mitä lapset tekevät omilla älypuhelimillaan tai äly-

laitteillaan, jolloin lapsilla on mahdollisuus altistua vaaroille. Vanhemmat kokivat, että 

lasten sosiaalisen median vahtiminen on mahdotonta.  

 

Lapsi on puhelimellaan paljon ilman valvontaa enkä täsmälleen ottaen 
tiedä mitä hän siellä tekee. Olen laittanut lapsille eston K–18-sivustoille, 
mutta en voi tietää mitä muut lapset somessa jakavat. (H17) 
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Ilkeät kommentit muilta, vihapuhe. (H6) 

 

Groomingia sekä kaikenlaista sisältöä joka ei sovi lapsille, myös lapsi voi 
käyttäytyä väärin muita kohtaan. (H25) 
 

Vastaajista ainoastaan kolme vanhempaa kertoi, etteivät heidän lapsensa käytä vielä so-

siaalista mediaa, joten heiltä ei myöskään löydy omaa älypuhelinta. Kaikissa muissa per-

heissä (n = 72) lapsilta löytyy omat älypuhelimet, joita saa käyttää joko koska vaan tai 

vanhempien rajoitusten mukaisesti. Kyselylomakkeessa esitettiin väite, jonka mukaan: 

”Olen ollut huolissani lapseni/huollettavani sosiaalisen median käytöstä.”. Kuten kuvi-

osta 10 ilmenee, yli puolet vanhemmista on ollut melko vähän huolissaan lapsensa sosi-

aalisen median käytöstä, kun taas noin viidesosa on ollut melko paljon huolissaan. Tu-

lokset osoittavat, että suurin osa vanhemmista on jollakin tasolla huolissaan lasten sosi-

aalisen median käytöstä. Vaikka vanhemmat kokivat avoimissa vastauksissa sosiaalisessa 

mediassa olevan vaaroja, niin silti melkein viidesosa ei ollut lainkaan huolissaan lapsen 

sosiaalisen median käytöstä. 

 

 
KUVIO 10. Vanhempien huolestuneisuus lasten sosiaalisen median käytöstä. 
 

Vanhemmat eivät olleet erityisen huolestuneita lasten sosiaalisen median käytöstä. Huo-

lestuneisuutta varmasti on vähentänyt se, että vanhemmat raportoivat keskustelleensa las-

ten kanssa, millaisia vaaroja sosiaalisessa mediassa voi olla. Kyselylomakkeessa esitettiin 

väite, jonka mukaan: ”Olen keskustellut lapseni/huollettavani kanssa sosiaalisen median 
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vaaroista.”. Kuten kuviosta 11 ilmenee, kaikki vanhemmat ovat jollakin tasolla keskus-

telleet lastensa kanssa sosiaalisen median vaaroista. Suurin osa oli sitä mieltä, että kes-

kustelua on ollut joko melko paljon tai erittäin paljon. 

 

 
KUVIO 11. Vanhempien ja lapsien keskustelu sosiaalisen median vaaroista. 
 

Strukturoidulla kysymyksellä haluttiin selvittää vanhempien tietämystä siitä, mitä sovel-

luksia lapset käyttävät. Suurin osa vanhemmista oli sitä mieltä, että he tuntevat kaikki 

lastensa käyttämät sovellukset ja vain noin viidesosa vanhemmista kertoi, ettei tunne 

kaikkia sovelluksia. Vanhempien kertoman mukaan kukaan lapsista ei käytä Twitteriä 

kun taas Whatsapp löytyy lähes kaikilta lapsista. Youtube on vanhempien raportoimana 

toisiksi yleisin sovellus ja TikTok kolmanneksi yleisin. Noin kolmannes vanhemmat ra-

portoi myös Snapchatin ja Instagramin löytyvän lasten puhelimista. (Kuvio 12.) Tulok-

sista voidaan todeta, että lasten käyttämät sovellukset perustuvat vuorovaikuttamiseen ja 

videoiden luomiseen sekä niiden katseluun. 
 

 
KUVIO 12. Lasten sosiaalisen median sovellusten käyttö vanhempien tietämys. 
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6.3 Alakouluikäisten lasten vanhempien oma tietämys sekä omat tai-

dot toimia seksuaali- ja turvataitokasvattajana  
 
Avoimilla kysymyksillä kysyttiin vanhempien omaa tietämystä seksuaalikasvatuksesta ja 

turvataitokasvatuksesta. Seksuaalikasvatuksen tietämys vaihteli suuresti, jotkut vastasi-

vat todella lyhyesti ja ytimekkäästi, kun taas toiset vastasivat pitkiä vastauksia. Myös tie-

tämykset vaihtelivat suuresti. Vanhemmat olivat sitä mieltä, että seksuaalikasvatus sisäl-

tää perusasioita seksuaalisuudesta, muun muassa ehkäisyn ja sukupuolitaudit, perusasi-

oita naisesta ja miehestä, ihmisen kehityksen, ihmisbiologiaan perehtymistä, tunteita ja 

niiden käsittelyä, lisääntymisterveyden, omaan kehoon tutustumisen sekä kehon koske-

mattomuudesta keskustelun. 

 

Perusasiat. Ehkäisy. (H29) 

 

Tietoa seksuaalisuudesta. (H43) 

 

Perustietoa naiseudesta, miehyydestä, naiseksi ja mieheksi kehittymisestä, 
seksuaalisuudesta ja siihen liittyvästä käytöksestä. Terveen seksuaalisen 
itsetunnon kasvattamisesta. Ihmisbiologiaan perehtymisestä, lisääntymis-
terveys, ihastuminen, rakastuminen seurustelu, mikä on sallittua ja mikä 
ei. (H40) 
 

Seksuaali-identiteetti, sukupuoli-identiteetti, murrosiän merkit, seksi, tun-
teet ja rakkaus, ehkäisy. (H57) 
 

Vanhemmat raportoivat myös omasta turvataitokasvatuksen tietämyksestä. Jotkut koki-

vat turvataitokasvatuksen olevan sama asia kuin seksuaalikasvatus ja muutamat eivät 

tienneet mitä turvataitokasvatus-käsite tarkoittaa. He, jotka kokivat tietävänsä mitä turva-

taitokasvatus sisältää, he mainitsivat turvataitokasvatuksen olevan muun muassa lapsen 

oikeuksista puhumista (erityisesti turvallisen kasvuympäristön), keskustelua omasta ke-

hosta; kuka saa koskea ja milloin saa koskea, tietoutta oikeudesta omaan kehoon, omien 

rajojen miettimistä, vuorovaikutustaitojen kehittämistä, keskustelua jokaisen ihmisen 

omasta tahdista kasvaa, opettelua sanomaan ei sekä kulttuurieroista keskustelua. 

 

Turvataitokasvatus on mielestäni samoja asioita kuin yllä kirjoitin. (H17) 
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En ole ennen kuullut turvataitokasvatuksesta. (H55) 

 

Lapsen oikeus kasvaa turvallisessa ympäristössä. Kasvattaa lapsen ym-
märrystä siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Mikä on lapsen omaa ja mikä 
on ns. hyväksyttävää koskettamista ja mikä ei. (H37) 
 

Avoimissa kysymyksissä vanhempien oma tietämys sekä seksuaalikasvatuksen sisällöistä 

että turvataitokasvatuksen sisällöistä, olivat hyvin linjassa monivalintakysymyksen vas-

tauksiin, joiden vastaukset tulevat seuraavaksi. Oli paljon vanhempia, joista huomasi hei-

dän tietävän seksuaali- sekä turvataitokasvatukseen kuuluvat sisällöt, mutta oli myös van-

hempia, jotka liittivät seksuaalikasvatuksen pelkästään seksiin sekä sen ehkäisemiseen ja 

turvataidot tunteiden käsittelyyn. Jotkut vanhemmista tiesivät, mitä seksuaalikasvatus si-

sältää, kun taas turvataitokasvatuksesta heillä ei ollut tietoa. Jotkut tiesivät mitä turvatai-

tokasvatus sisältää, mutta eivät tienneet mitä seksuaalikasvatus sisältää. Vastaajista löytyi 

myös vanhempia, jotka kertoivat, että eivät ole varmoja mitä käsitteet tarkoittavat, mutta 

arvailleessaan osasivat kuitenkin nimetä oikeita sisältöjä. 

 

Kyselylomakkeessa esitettiin väite, jonka mukaan: ”Tiedän tarpeeksi seksuaalikasvatuk-

sesta voidakseni keskustella siihen liittyvistä teemoista lapseni kanssa.”. Kuten kuviosta 

13 ilmenee, vanhemmista hieman yli puolet olivat joko samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä väitteen kanssa sekä viidesosa oli osittain samaa mieltä. Saman väitteen, mutta 

turvataitokasvatukseen liittyen, mukaan: ”Tiedän tarpeeksi turvataitokasvatuksesta voi-

dakseni keskustella siihen liittyvistä teemoista lapseni kanssa.”. Myös tämän väitteen 

kanssa hieman yli puolet olivat joko samaa mieltä tai täysin samaa mieltä sekä viidesosa 

osittain samaa mieltä. (Kuvio 13.) Tulokset osoittavat, että vain harva vanhemmista koki 

ettei tiedä tarpeeksi voidakseen keskustella lastensa kanssa seksuaali- ja turvataitokasva-

tukseen liittyvistä teemoista, mutta suurimman osan tietämys on tarpeeksi kattavaa, jotta 

pystyvät keskustelemaan aiheista.  
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KUVIO 13. Vanhempien mielipide keskustelu seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liittyvistä tee-
moista lasten kanssa. 
 

Vanhempien kokemus lisätiedon tarpeesta vaihteli, mutta molemmista sekä seksuaali- 

että turvataitokasvatuksesta koettiin haluavan jollakin tasolla lisää tietoa. Vanhemmat, 

jotka olivat sitä mieltä, että lisätieto olisi tarpeen, kokivat, että he haluaisivat erityisesti 

lisätietoa siitä, miten asioista voidaan puhua ikätason mukaisesti. Vanhemmat myös kai-

pasivat jotakin konkreettista apua, esimerkiksi tietokirjasta tai -vihkoa.  

 

Kaikenlainen lisätieto on mielestäni tarpeen. Ehkä erityisesti se, että miten 
asioista olisi syytä puhua ikätasoisesti. On eri asia keskustella seksuaali-
suudesta eskarilaisen ja kuudesluokkalaisen kanssa. (H46) 
 

Olisi kiva, jos tästä löytyisi vaikka joku vihkonen avuksi. (H2) 

 

Avoin kysymys lisätiedon tarpeesta ”Jos koet tarvitsevasi lisää tietoa siitä, kuinka seksu-

aali- ja turvataitokasvatusta voi toteuttaa, kerro mistä haluaisit tietää enemmän.” sai 

todella alhaisen vastausprosentin, kun lähes 67 % vanhemmista jätti vastaamatta. Kuiten-

kin, kun lisätiedon tarpeesta kysyttiin monivalintakysymyksenä, noin 80 % vanhemmista 

oli sitä mieltä, että he tarvitsevat jollakin tasolla lisätietoa miten seksuuali- ja turvataito-

kasvatusta voisi toteuttaa. Kyselylomakkeessa oli siis väite, jonka mukaan: ”Tarvitsen 

lisätietoa siitä, kuinka vanhempana/huoltajana voin toteuttaa seksuaalikasvatusta.”. Ku-

ten kuviosta 14 ilmenee, lähes kaikki vanhemmista olivat joko osittain samaa mieltä, sa-

maa mieltä tai täysin samaa mieltä väitteen kanssa. Vain pieni osa oli joko osittain eri 
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mieltä, eri mieltä tai täysin eri mieltä. Saman väitteen, mutta turvataitokasvatukseen liit-

tyen, mukaan: ”Tarvitsen lisätietoa siitä, kuinka vanhempana/huoltajana voin toteuttaa 

turvataitokasvatusta.”. Myös tämän väitteen kanssa lähes kaikki olivat joko osittain sa-

maa mieltä, samaa mieltä tai täysin samaa mieltä. (Kuvio 14.) 

 

  
KUVIO 14. Vanhempien mielipide lisätiedon tarpeesta seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liit-
tyen.  
 
Vanhemmat epäröivät osaavatko he itse toimia seksuaali- ja turvataitokasvattajina, koska 

eivät ole varmoja mitä aiheita kasvatukseen tällä hetkellä liittyy. Vaikka he kokivat, että 

heillä on tietoa seksuaalisuuteen sekä turvataitoihin liittyvistä aiheista, he pohtivat ovatko 

omat tiedot ajan tasalla. He pohtivat, mitä nykyään kuuluisi opettaa ja mitä muut mahtavat 

opettaa.  

 

Mitä nykyään mahdetaan opettaa. (H30) 

 

Miten millekin ikätasolle puhutaan asioista. (H63) 

 

Summamuuttujia tutkittaessa (vrt. taulukko 3, summamuuttuja 2) voitiin havaita, että 

vanhempien iällä oli merkitystä halusivatko he lisätietoa siitä, miten voisivat itse toteuttaa 

seksuaali- ja turvataitokasvatusta. Tilastollisesti merkitsevä ero (U = 453,0, p = ,048) löy-

tyi vanhempien iän ja lisätiedon tarpeen väliltä. Mitä iäkkäämpi vanhempi oli kyseessä, 

sitä enemmän hän koki tarvitsevansa lisätietoa. Muissa summamuuttujissa ei löytynyt 

vastaavaa eroa. 
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Vanhemmat arvioivat vastauksissaan sitä, kuinka helppo heidän on keskustella seksuaali- 

ja turvataitokasvatukseen liittyvistä teemoista lapsen kanssa. Kyselylomakkeessa esitet-

tiin väite, jonka mukaan: ”Minun on helppo keskustella seksuaalikasvatukseen liittyvistä 

teemoista lapseni kanssa.”. Kuten kuviosta 15 ilmenee, lähes kaikki vanhemmista oli 

väitteen kanssa joko osittain samaa mieltä, samaa mieltä tai täysin samaa mieltä.  Saman 

väitteen, mutta turvataitokasvatukseen liittyen, mukaan: ”Minun on helppo keskustella 

turvataitokasvatukseen liittyvistä teemoista lapseni kanssa.”. Myös tämän väitteen kanssa 

lähes kaikki vanhemmat olivat joko osittain samaa mieltä, samaa mieltä tai täysin samaa 

mieltä. (Kuvio 15.) Tulokset osoittavat, että vanhemmat kokivat turvataitokasvatukseen 

liittyvistä teemoista olevan helpompi keskustella kuin seksuaalikasvatukseen liittyvistä 

teemoista. Vaikka vastaajista suurin osa on sitä mieltä, että molemmista aiheista on 

helppo keskustella lasten kanssa, niin vastaajista löytyy myös vanhempia, jotka kokivat 

keskustelun olevan haastavaa. 

 

  
KUVIO 15. Vanhempien mielipide helppoudesta keskustella seksuaali- ja turvataitokasvatukseen 
liittyvistä teemoista lapsen kanssa. 
 

Vanhemmista 87 % on keskustellut lastensa kanssa seksuaalisuudesta ja 89 % turvatai-

doista. Aihealueet, joista he ovat keskustelleet ovat olleet tunteet, lastenoikeudet, ihmisen 

biologinen sukupuoli, turvataidot, sukupuoli-identiteetti, seksuaalisuus, seksuaalisuus 

mediassa, tiedonhaku, ehkäisy ja muut aiheet. (Kuvio 16.) Muita aiheita vanhempien mu-
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kaan olivat muun muassa seksi, murrosiän tuomat muutokset kehossa, sukupuolen moni-

naisuus, koskemattomuusoikeus sekä avoimuus lasten ja vanhempien välillä, erityisesti 

ahdistavien ja pelottavien asioiden kanssa. 

 

 
KUVIO 16. Vanhempien ja lasten väliset keskusteluaiheet seksuaali- ja turvataitokasvatukseen 

liittyen. 

 
6.4 Tulosten yhteenveto 
 

Vanhemmat pitivät seksuaali- ja turvataitokasvatuksen järjestämistä koulussa tärkeänä, 

jotta lapset pystyisivät kasvamaan turvallisessa kasvuympäristössä. Vanhemmat olivat 

sitä mieltä, etteivät kaikki lapset saa kotona seksuaali- ja turvataitokasvatusta ja joissakin 

kodeissa se voi olla hyvin puutteellista. Vanhemmat kokivat, että seksuaali- ja turvataito-

kasvatus on erityisen tärkeää, jotta lapset oppisivat vuorovaikutustaitoja niin reaalielä-

mässä kuin virtuaalielämässäkin. Lasten tulisi oppia taitoja, joilla he pystyisivät ennalta-

ehkäisemään vaaroja.  Kasvatuksen ajankohdasta vanhemmilta löytyi eriäviä mielipiteitä. 

Monet raportoivat, että kasvatuksen tulisi alkaa tarpeeksi aikaisin, esimerkiksi jo päivä-

kodissa tai 1. – 2. -luokalla. Vanhemmat kokivat myös, että turvataitokasvatuksen tulisi 

alkaa aikaisemmin kuin seksuaalikasvatuksen. 

 

Vain kolme vanhempaa kertoi, ettei heidän perheen lapset käytä vielä sosiaalista mediaa, 

joten heiltä ei myöskään löydy älypuhelimia. Kaikissa muissa perheissä lapset omistivat 

oman älypuhelimen ja se oli käytössä joko ilman rajoituksia tai vanhempien rajoitusten 

mukaisesti. Älylaitteiden yleistyttyä lasten vapaapääsy Internetiin on myös yleistynyt, 
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mikä tuo huolta joillekin vanhemmille. Suurin osa tutkimukseen osallistuneista vanhem-

mista kertoi olevansa jollakin tasolla huolissaan lasten sosiaalisen median käytöstä. He 

raportoivat, että ovat keskustelleet paljon lastensa kanssa sosiaalisen median vaaroista, 

mikä varmasti helpottaa joidenkin vanhempien huolta. Syy miksi vanhemmat olivat huo-

lissaan lasten sosiaalisen median käytöstä perustuu heidän mukaansa siihen, että lapset 

voivat kokea jotakin vaarallista virtuaalimaailmassa. Vaaroiksi sosiaalisessa mediassa 

vanhemmat määrittivät muun muassa lasten seksuaalisen hyväksikäytön, vihapuheet sekä 

haitalliset kuva- ja videomateriaalit. Vanhemmat kokivat myös, etteivät millään pysty 

valvomaan kaikkea lasten toimintaa sosiaalisessa mediassa, joten heidän mielestään olisi 

hyvä opettaa lapsille muun muassa turvataitoja, joilla ehkäistä pahojen ja vaarallisten asi-

oiden tapahtumista. 

 

Vanhemmat pääsivät tutkimuksessa pohtimaan myös omia tietoja ja taitoja toimia seksu-

aali- ja turvataitokasvattajana. Suurin osa oli sitä mieltä, että omat taidot ovat hyvät, jotta 

he pystyvät itse keskustelemaan seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liittyvistä aiheista 

sekä toimimaan seksuaali- ja turvataitokasvattajana. Vaikka oma tietämys aiheista koet-

tiin hyvänä, silti monet kokivat tarvitsevansa lisätietoa. Lisätietoa koettiin tarvitsevan 

muun muassa siitä, miten lasten kanssa keskustellaan seksuaali- ja turvataitokasvatukseen 

liittyvistä aiheista ja milloin mikäkin aihe on ajankohtainen. Vanhemmat myös toivoivat 

jotakin tietovihkosta, josta voisi löytää apuja seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liitty-

vistä teemoista. Vanhemmat kokivat seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liittyvistä ai-

heista keskustelun lasten kanssa helppona. He raportoivat keskustelleensa muun muassa 

tunteista, lasten oikeuksista, ihmisen biologisesta sukupuolesta, turvataidoista, sukupuoli-

identiteetistä sekä seksuaalisuudesta. 
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7 Luotettavuus 
 

Kaikissa tutkimuksissa pyritään arvioimaan valmiin tutkimuksen luotettavuutta. On ole-

massa monenlaisia mittaus- ja tutkimustapoja, joilla voidaan arvioida tutkimuksen luo-

tettavuutta. Perinteisesti tutkimuksen luotettavuutta on kuvattu termeillä reliabiliteetti ja 

validiteetti. Reliabiliteetti kuvaa sitä, onko tutkimuksen tulos mahdollista toistaa. Validi-

teetti puolestaan sitä, tutkitaanko tutkimuksessa juuri sitä mitä oli tarkoituskin tutkia. 

(Metsämuuronen, 2007, 64; Hirsjärvi ym. 2012, 231.) Hirsjärven ym. (2012) mukaan niin 

laadullisessa kuin määrällisessä tutkimuksessa validiutta voidaan tarkentaa muun muassa 

tutkimusmenetelmien yhteiskäytöllä eli triangulaatiolla. (Hirsjärvi ym. 2012, 233.) Tässä 

tutkimuksessa käytettiin metodien yhdistämistä eli mixed methods -menetelmää. Laadul-

liseen tutkimuksen osiossa käytin sisällönanalyysia sekä määrällisen tutkimuksen osiossa 

Kruskal-Wallisin H-testiä ja Mann-Whitneyn U-testiä. 

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioimisessa reliabiliteetin ja validiteetin käyt-

töä on kritisoitu, koska ne ovat syntyneet määrällisen tutkimuksen piirissä. Käsitteinä ne 

viittaa lähinnä pelkästään määrällisen tutkimuksen luotettavuuteen. Täytyy siis muistaa, 

ettei laadullisen tutkimuksen luotettavuuden arvioinnissa ole olemassa yhtä yksiselitteistä 

ohjetta vaan tutkimusta arvioidaan kokonaisuutena. Sisäinen johdonmukaisuus on Tuo-

men ja Sarajärven mukaan (2018) tärkeintä. Tutkijan tulee siis antaa lukijoilleen tarpeeksi 

tietoa, miten hän on tutkimuksen tehnyt, jotta tutkimuksen arvioiminen tutkimuksen tu-

loksista on mahdollista. (Tuomi & Sarajärvi, 2018.) 

 

Sisällönanalyysiä ei pysty subjektiivisuutensa takia rinnastamaan esimerkiksi määrälli-

sellä tutkimuksella tuottamiin analyyseihin, joten tutkijan on kiinnitettävä erityistä huo-

miota, että luotettavuutta tutkimuksessa pystytään arvioida. Hsiehin ja Shannonin (2005) 

mukaan sisällönanalyysin haasteena pidetään sitä, ettei tutkija pysty luomaan kokonais-

valtaista ymmärrystä aineistostansa ja tällöin kategorioiden luominen epäonnistuu. Täl-

löin tutkija voi tehdä havaintoja ja löydöksiä, jotka eivät kuvaa tarkasti aineistoa. (Hsieh 

& Shannon, 2005, 1280.) Jotta en joutuisi tämän luotettavuusongelman kohteeksi, olen 

esittänyt tuloksien yhteydessä joitakin sitaatteja ja liitteellä 5 on avattu analyysiproses-

siani.  
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Summamuuttujien luomisen yhteydessä tutkimuksessa on tarkasteltu vanhempien tyyty-

väisyyttä koulun tarjoamaan seksuaali- ja turvataitokasvatukseen, tarvetta lisätiedolle, 

vanhempien valmiutta sekä seksuaali- ja turvataitokasvatuksen tärkeyttä mittaavien 

muuttujien reliabiliteettia. Tutkimukseni tyytyväisyys koulun tarjoamaan seksuaali- ja 

turvataitokasvatukseen muuttujien reliabiliteetti eli Cronbachin alfa on .951, tarve lisätie-

dolle-mittari .993, vanhempien valmius-mittari .856 ja tärkeys-mittari .996. Kaikki mit-

tarit ovat siis luotettavia, koska Cronbachin alfat ovat yli .60. Edellä mainitut korkeat alfat 

kertoo siitä, että mittarit ovat hyvin yhtenäisiä. 

 

Vaikka usein ajatellaan, että tutkimuksen aihe vaikuttaa eniten vastaamisprosenttiin, niin 

myös kyselylomakkeella on todella suuri merkitys (Hirsjärvi ym. 2012, 198). Kyselylo-

makkeessa on tärkeää muistaa, ettei voi kysyä ihan mitä vain mikä olisi mielenkiintoista 

ja mukavaa tietää, vaan kysymykset täytyy olla tarkkaan mietitty, että ne kysyvät tutki-

muksen tarkoituksen kannalta olennaisia ja merkityksellisiä asioita. Jokaiselle kysymyk-

selle on siis löydyttävä perustelut tutkimuksen viitekehyksestä. (Tuomi & Sarajärvi, 

2018.) Tässä tutkimuksessa pyrin avoimilla kysymyksillä tuomaan esille tutkittavien var-

sinaisia mielipiteitä. Avointen kysymysten vastaukset tukivat strukturoituja vastauksia. 

(Hirsjärvi ym. 2012, 201.) Tutkimusjoukosta isien osuus jäi pieneksi, jolloin tilastollisesti 

merkitsevien erojen syntyminen oli vaikeaa, mutta tutkimukseni tulokset ovat suuntaa 

antavia. Tutkimuksen luotettavuutta pyrittiin lisäämään myös niin, että kaikille tutkimuk-

seen osallistuneille esitettiin samat kysymykset ja samassa järjestyksessä.  

 

Kun Internetiä käytetään aineistonkeruuseen on tutkimusetiikan sekä tietosuojan kannalta 

suhteellisen selkeää, kun vastaajilla on vapaus päättää, mitä tietoja he itsestään antavat 

tutkimuksen käyttöön. Se, että käyttää Internetiä aineistonkeruuseen ei sinänsä muuta 

lainsäädännön soveltamisen kuin tutkimusetiikan perusperiaatteita. Kaikissa tutkimuk-

sissa on pidettävä huolta tutkittavien ihmisarvon ja itsemääräämisoikeuden kunnioittami-

sesta ja yksityisyyden suojaamisesta. (Kuula, 2011.) Empiirisessä tutkimuksessa on tär-

keää, että lähdeaineistoa tuottavia henkilöitä käsitellään ryhmänä, jotta heitä ei pysty tun-

nistamaan (Tuomi & Sarajärvi, 2018). Se, että tutkija pystyy pitämään tutkittavat tunnis-

tamattomana on yksi parhaiten tunnettu ihmistieteiden tutkimuseettisistä normeista 

(Kuula, 2011). Tässäkin tutkimuksessa pidettiin huolta, ettei ketään voida tunnistaa vas-

tauksista. Vastaajilta ei kysytty henkilötietoja, joten kyselylomakkeen vastauksista ei 
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pysty yhdistämään kuka on vastannut mitäkin. Aineistoa käsiteltiin huolellisesti ja luot-

tamuksellisesti Tutkimuseettisten neuvottelukunnan (TENK) antamien ohjeiden mukai-

sesti. Tutkimuksen valmistuttua huolehdittiin myös tarkoituksenmukaisesta hävittämi-

sestä.  

 

Koska osallistuminen tähän tutkimukseen perustui vapaaehtoisuuteen, on oletettavaa, että 

tutkimukseen osallistuivat vanhemmat, joilla on aiempaa kiinnostusta aihetta kohtaan tai  

että he ovat kiinnostuneet jollakin tavalla aiheesta. Tämä tarkoittaa sitä, että vastaukset 

ovat hyvin saman suuntaisia, koska he pitävät aihetta tärkeänä. Oletettavasti vanhemmat, 

joita ei aihe niin kiinnosta tai ovat sitä mieltä, että seksuaali- ja turvataitokasvatusta ei 

tulisi opettaa koulussa, jättivät vastaamatta. Suurta osaa tutkimuksen vastaajista yhdistää 

oletettavasti myös se, että he ovat kaunistelleet omia vastauksiaan. Ihmisillä on yleensä 

tarve kaunistella omaa toimintaa, koska kukaan ei halua kertoa omasta huonosta toimin-

nasta. Vastauksissa tuli paljon ilmi sitä, että vanhemmat puhuivat muiden perheiden ja 

vanhempien tekemisestä jos kysyttiin haasteista, mutta omasta tekemisestä ei mainittu 

sanallakaan. Aihe saattaa olla monelle herkkä ja vaikea, joten omat taidot asiasta keskus-

teluun voi olla heikot.  
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8 Pohdinta 
 

Tutkimukseni aihe on ajankohtainen, koska vanhemmat ostavat yhä nuoremmille lapsille 

älylaitteita. Toiset ostavat älypuhelimia, jotta saavat lapsensa kiinni heti tarvittaessa, kun 

taas toiset ostavat älylaitteita, jotta lapset pystyisivät viihdyttämään itse itseään videoita 

katsellen. Vanhempien on helppo kotona opettaa jo taaperoikäisille lapsille, että esimer-

kiksi tabletilla saa katsoa Youtubesta videoita, jotta äiti tai isä pystyy hetken tekemään 

omia juttuja. Vanhemmat eivät taida ymmärtää, kuinka paljon virtuaalimaailmassa on 

vaaroja. Vaikka taaperoikäiset eivät osaisi keskustella kenenkään tuntemattoman kanssa 

sosiaalisessa mediassa, he voivat silti nähdä sieltä sopimatonta materiaalia.  

 

Kouluterveyskyselyn (2019) tulokset osoittavat, että pieni osa alakouluikäisistä lapsista 

on kokenut seksuaalista kommentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvamateriaalin näyt-

tämistä. Heistä vain alle puolet ovat uskaltaneet kertoa kokemuksistaan luottamalleen ai-

kuiselle. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019a.) Nämä tulokset vahvistavat sitä, että 

seksuaali- ja turvataitokasvatus tulisi aloittaa tarpeeksi aikaisin, koska jo alakouluikäiset 

raportoivat joutuneensa seksuaalisen häirinnän kohteeksi. On huolestuttavaa, että vain 

puolet ovat uskaltaneet kertoa kokemuksistaan aikuiselle. Vaikka vanhemmat raportoivat 

tutkimuksessani, että he kokevat keskustelun lasten kanssa seksuaali- ja turvataitokasva-

tuksen aiheista olevan helppoa, niin kokevatko lapset samalla tavalla. Olisikin ehdotto-

man tärkeää saada lapsille kannustavaa ja positiivista seksuaali- ja turvataitokasvatusta, 

jotta he osaisivat ja pystyisivät toimimaan oikein myös silloin, jos he altistuvat esimer-

kiksi seksuaaliselle häirinnälle.  

 

Kouluterveyskyselyn (2019) tulokset osoittavat myös, että yläkouluikäisistä pojista noin 

7 % on kokenut häiritsevää seksuaalista ahdistelua puhelimessa tai netissä, kun taas tyt-

töjen osuus oli jopa 27 % (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2019b). On mielenkiintoista, 

että tutkimuksessani vanhemmat, joilla on poikalapsia pitivät enemmän tärkeänä koulussa 

järjestettävää seksuaali- ja turvataitokasvatusta kuin vanhemmat, joilla on tyttölapsia tai 

tyttö- sekä poikalapsia. Ennakko-oletuksena oli, että vanhemmat, joilla on tyttölapsia pi-

täisivät seksuaali- ja turvataitokasvatusta tärkeämpänä kuin poikalasten vanhemmat.  
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On mielenkiintoista, että elämme maailmassa, jossa sosiaalinen media ja media ylipää-

tään on todella vahvasti joka päiväisessä arjessamme mukana. Mutta meillä ei löydy ta-

poja opettaa lapsille median vaaroja ja sitä, miten sosiaalisessa mediassa tulisi käyttäytyä, 

jotta se olisi turvallista. Jotkut vanhemmat elävät siinä uskossa, että seksuaali- ja turva-

taitokasvatus kuuluu ainoastaan kouluun opetettavaksi, ei kotiin. Mutta siltikään koulussa 

ei opeteta seksuaali- ja turvataitokasvatusta erillisenä, omana oppiaineena. Olisi ehdotto-

man tärkeää, että lapset eivät joutuisi ikinä kaltoin kohdelluksi, mutta jos kukaan ei heille 

opeta millaista on kaltoinkohtelu ja miten siltä pystytään välttymään, niin luultavasti lap-

set eivät pysty elämään turvallisessa ympäristössä. On myös erityisen tärkeää, että lapset 

oppisivat hyväksymään itsensä juuri sellaisena kuin ovat. Koen, että seksuaali- ja turva-

taitokasvatus olisi juuri sopiva aihe opiskella näitä asioita. 

 

Vanhemmat pohtivat vastauksissaan kodin tarjoaman seksuaali- ja turvataitokasvatuksen 

puutetta sekä sitä, miten vaikea joidenkin on itse puhua aiheisiin liittyvistä asioista. 

WHO:n (2010) seksuaalikasvatuksen standardeissa muistutetaan, että vanhempien seksu-

aalikasvatusta omille lapsilleen tapahtuu koko ajan arkielämässä, vaikka se ei tapahtuisi-

kaan tietoisesti. Se millä tavalla vanhemmat toimivat ja puhuvat seksuaalisuuteen liitty-

vistä asioista ja miten he näyttävät tunteitaan, opettavat lasta toimimaan samalla tavalla. 

Esimerkiksi jos vanhempi ei nimeä sukupuolielimiä, tällöin hän opettaa vaikenemaan 

seksuaalisuudesta, mikä taas voidaan jollakin tavalla tulkita vaivaantuneisuudeksi. 

(BZgA & WHO, 2010, 35.) Mielenkiintoista vanhempien vastauksissa oli se, että heidän 

mielestään lapsille, joille ei opeteta seksuaali- ja turvataitokasvatusta kotona on tärkeää, 

että heille opetetaan sitä koulussa. Vastauksissa tuli paljon ilmi sitä, ettei lasten kanssa 

puhuta kotona seksuaaliterveyteen liittyvistä asioista saatikka sitten turvataidoista. Van-

hemmat vierittivät syyt ”muiden niskoille”, kun muilla ei kotona puhuta ja opeteta näihin 

asioihin liittyvistä aiheista, mutta kyllä meillä kotona puhutaan. Todella vähän tuli vas-

tauksista ilmi, että itse vastaajan kotona ei puhuta tai opeteta seksuaaliterveyteen liitty-

vistä aiheista. Aivan muutamalla vastaajalla oli rohkeutta raportoida, ettei itse osaa aloit-

taa keskustelua tai ei tiedä mistä pitäisi lapsen kanssa puhua, joten seksuaali- ja turvatai-

tokasvatusta ei opeteta kotona lainkaan.  

 

Yhdysvaltalaisen tutkimuksen (Vavrus, 2009) mukaan luokanopettajaopiskelijoilta löy-

tyy paljon uusia tietoja miten sukupuoli ja seksuaali-identieetti muodostuvat, mutta heiltä 

puuttuu kapasiteetti kriittiseen pohdintaan, joka antaisi tarvittavat työkalut ja edellytykset 
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toimia lasten ja nuorten parissa. Opettajaopiskelijat tarvitsisivat lisää opetusta seksuaali-

suuden rakentumisen ja sukupuoli-identiteetin liittyvien keskustelujen johtamisesta. 

Vavruksen (2009) mukaan opettajaopiskelijoilla tulisi olla asianmukaisia strategioita, 

joilla pystyisi vastaamaan suoraan, kun he kohtaavat homofobista ja seksististä keskuste-

lua. (Vavrus, 2009, 389–390.) Myös suomalaiset luokanopettajaopiskelijat tarvitsisivat 

lisää opetusta seksuaalikasvatukseen liittyvistä aiheista ja heidän tulisi oppia strategioita, 

joilla viedä seksuaalisuuteen liittyviä keskusteluja eteenpäin. Tällä tavoin suomalaisissa 

kouluissa seksuaalikasvatuksen tila kohoaisi ja opettajien kynnys seksuaalikasvatuksen 

opettamisesta laskisi. Kun opettajista tulisi rohkeampi opettaa seksuaalikasvatusta, pa-

rantaisi se myös tiedottamista koteihin. Jos opettajalla on hyvät valmiudet suunnitella ja 

opettaa seksuaalisuuteen liittyviä asioita, olisi hänen helpompi myös tiedottaa kotiin mil-

laista kasvatusta hän tulee toteuttamaan. 

 

Liinamon (2000) mukaan jo vuosituhannen alussa Suomessa selvä kehittämishaaste on 

ollut seksuaalikasvatuksen sisältöjen sekä opetusmenetelmien kehittäminen. Seksuaali-

kasvatuksesta pitäisi saada luokka-asteelta toiselle etenevä opintokokonaisuus. Liinamo 

(2000) mainitsee myös, ettei seksuaalikasvatusta tulisi korostaa pelkästään seksuaalikäyt-

täytymisenä (yhdyntänä ja siihen liittyvinä riskeinä), koska tällöin lapset saisivat liian 

kapean kuvan seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta terveydestä. (Liinamo, 2000, 233.) 

Tässä tutkimuksessa tuli esille, ettei vanhemmat olleet kovin tietoisia siitä, mitä koulussa 

opetetaan seksuaali- ja turvataitokasvatukseen liittyen. Tällöin heidän tietämys muun mu-

assa seksuaalikasvatuksesta perustuu siihen, miten he ovat itse kyseistä kasvatusta saa-

neet koulussa. Monen vanhemman vastauksista tuli esille juurikin se, että koulussa sek-

suaalikasvatus perustuu seksiin eli seksuaaliseen käyttäytymiseen. Olisikin mielenkiin-

toista saada selville, kuinka moni vanhempi perusti vastauksensa omiin muistoihin eikä 

faktatietoon.  

 

Vanhemmat pohtivat tutkimuksessa sitä, haluaisivatko he saada lisätietoa miten seksu-

aali- ja turvataitokasvatusta pystyisi itse toteuttamaan ja jos he haluavat lisätietoa, niin 

millaista lisätietoa he haluaisivat. Vastauksissa tuli ilmi, että he kokivat haluavansa lisä-

tietoa ja erityisesti konkreettista lisätietoa, esimerkiksi joitakin infopaketteja tai tietovih-

kosia. Ingman-Friberg ja Cacciatore (2016) ovat julkaisseet  Tue lapsen kehitystä -julis-

teen (ks. Liite 3). Juliste on tarkoitettu 0–6-vuotiaiden lasten vanhemmille ja lapsia kas-

vattaville aikuisille. Julisteen pystyy tulostamaan ilmaiseksi Väestöliiton nettisivuilta ja 
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julisteen saa myös monella eri kielellä. (Cacciatore & Ingman-Friberg, 2016b, 264–266.) 

Väestöliitto on myös julkaissut nettisivuillaan Turvataidot ja lapsen keho -julisteen (ks. 

Liite 2), Hei mitä minussa tapahtuu? -julisteen (ks. Liite 4) sekä tietovihot Uteliaana sek-

suaalisuudesta ja Tutkimusmatka upeaan kehoon (Väestöliitto, 2020b). Olisi ehdottoman 

tärkeää, että vanhemmat löytäisivät myös nämä julisteet ja vihot, jotta he pystyisivät hyö-

dyntämään niitä omassa kasvatuksessaan. Mielestäni yksi hyvä vaihtoehto voisi olla, että 

opettajat ottaisivat esimerkiksi vanhempainillassa puheeksi Väestöliiton tarjoamat tieto-

paketit, jolloin suuri osa vanhemmista löytäisi apuja ja vinkkejä omaan kasvatukseensa. 

 

Vaikka tämän tutkimuksen tulokset ovat suuntaa antavia ja myös joiltakin osin linjassa 

aiempiin tutkimustuloksiin, koen, ettei toistettavuus ole kovin luultavaa, koska vastaami-

nen perustui vapaaehtoisuuteen. On haastavaa löytää uudelleen samanlainen tutkimus-

joukko, koska tässä tutkimuksessa tutkimusjoukko ei ollut millään tietyllä tavalla vali-

koitu. Nykänen (1996) tutki alakoulun 2.–6. luokkalaisten vanhempien mielipiteitä ala-

koulussa järjestettävästä seksuaaliopetuksesta. Vanhemmilta kysyttiin onko heidän 

helppo keskustella lastensa kanssa seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista. Tutkimukseen 

osallistuneista vanhemmista 80 % oli sitä mieltä, että lasten kanssa keskustelu on helppoa. 

Myös tässä tutkimuksessa 84 % vanhemmista oli sitä mieltä, että seksuaalikasvatuksesta 

on jollakin tasolla helppo keskustella lasten kanssa. Nykäsen (1996) tutkimuksessa van-

hemmat raportoivat, etteivät tiedä mitä seksuaalisuuteen liittyvistä aiheista lapsille kou-

lussa puhutaan ja he halusivat saada apua ja tukea omaan kasvatustyöhönsä. Myös tässä 

tutkimuksessa yli puolet eivät tienneet mitä seksuaalikasvatus koulussa sisältää ja 80 % 

halusi saada jollakin tasolla lisätietoa omaan seksuaalikasvatukseensa. (Nykänen, 1996; 

ks. myös Liinamo, 2000, 224.) Väestöliiton tekemä Laseke-tutkimus (2014) oli suunnattu 

0–6-vuotiaiden lasten vanhemmille, jossa kartoitettiin seksuaalikasvatuksen nykytilaa. 

Tutkimuksen tulokset osoittivat muun muassa, että vanhemmat kaipaavat tietoja ja mal-

leja, miten seksuaalikasvatusta voisi toteuttaa ja että seksuaalikasvatus tulisi aloittaa suu-

rimman osan vanhempien mielestä ennen kouluikää. (Cacciatore & Ingman-Friberg, 

2016c, 32–36; ks. myös Cacciatore & Ingman-Friberg, 2016a, 70.) Nämä ovat myös lin-

jassa tämän tutkimuksen kanssa. Tässä tutkimuksessa hieman yli 40 % oli sitä mieltä, että 

seksuaalikasvatus tulisi aloittaa ennen kouluikää joko päiväkodissa tai esikoulussa. 

 

Tutkimukseni oli kartoittava tutkimus. Jos tekisin uudelleen tutkimukseni, olisi mielen-

kiintoista tehdä se hieman kattavammalla otannalla. Tässä tutkimuksessa jäi selvittämättä 
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äitien ja isien käsitysten erot. Seuraavassa tutkimuksessa erityisesti isien -joukko pitäisi 

kasvaa, jotta pystyisi vertailemaan eroaako äitien ja isien käsitykset toisistaan. Olisi myös 

mielenkiintoista saada selville eroaako vanhempien ajatukset ja käsitykset riippuen siitä 

missä päin Suomea he asuvat. Vanhempien lukumäärän kasvamisen lisäksi olisi kiinnos-

tavaa ottaa oppilaat mukaan tutkimukseen ja vertailla heidän ajatuksiaan ja käsityksiään 

vanhempien ajatuksiin ja käsityksiin.  

 

Toinen mielenkiintoinen jatkotutkimusaihe olisi selvittää, miten nykyään seksuaali- ja 

turvataitokasvatusta toteutetaan alakoulussa. Alakoulussa lisääntyy koko ajan älyliattei-

den käyttö opetuksessa ja oppilaat saavat niitä itse käyttää, niin miten opettajat kokevat 

pystyvänsä takaamaan lapsille turvallisen sosiaalisen median käytön. Miten he takaavat, 

etteivät lapset käytä vääriä sivustoja opetuksen aikana? Mielenkiintoista on myös, aloite-

taanko seksuaali- ja turvataitokasvatuksen opettaminen jo heti ensimmäisellä luokalla vai 

vasta kuudennella luokalla? Opetetaanko kasvatuksia erilleen vai yhdessä? Miten eri kult-

tuurit ja uskonnot otetaan huomioon seksuaali- ja turvataitokasvatuksen opettamisessa? 

Olisi myös kiinnostavaa tietää, miten koulut kokevat yhteistyön kodin kanssa seksuaali-

suus ja turvataitoihin liittyvissä aiheissa. 
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LIITE 2. Turvataidot ja lapsen keho -juliste 

 

 
  

TURVATAIDOT JA LAPSEN KEHO
TIETO, TAITO JA ASENNE

vaestoliitto.fi /lapsijaseksuaalisuus

MITÄ LAPSEN TULEE TIETÄÄ MITÄ LAPSEN TULEE OSATA MITEN LAPSI SUHTAUTUU KEHOONSA

NIMET 
IHMISKEHON 
ERI OSILLE

Kerro lapselle ihmiskehon 
kaikista eri osista.

Opeta lapselle sanat, 
joilla kehon eri osia kutsutaan.

Tutustu lapsen kanssa 
ihmiskehoon eri tavoin: 
katsokaa kuvia, 
piirtäkää ja leikkikää.

Lapsi tietää, että kaikista kehon 
osista saa puhua aikuisten ja 
muiden lasten kanssa.

Lapsi osaa puhua omasta kehostaan.

Lapsi osaa käyttää sopivia ja 
hyväksyttyjä nimiä kehon osista.

Ihmiskehon kaikki osat ovat 
yhtä hyviä.

On tärkeää arvostaa ja hoitaa 
omaa kehoa.

Kaikenlaiset kehot ovat yhtä hyviä.

On hyvä, että on monenlaisia 
kehoja.

MITÄ LAPSEN TULEE TIETÄÄ MITÄ LAPSEN TULEE OSATA MITEN LAPSI SUHTAUTUU KEHOONSA

UIMAPUKU-
SÄÄNTÖ

Kerro lapselle, että uimapuvun alla 
olevat kehon osat ovat lapsen omia 
alueita. 
Lapsi saa määrätä niistä itse.

Kukaan ei saa koskea uimapuvun alla 
olevia paikkoja, katsoa niitä tai puhua 
niistä ilman lapsen lupaa. 

Tutustu lapsen kanssa 
uimapuku-sääntöön eri tavoin: 
katsokaa kuvia, piirtäkää ja leikkikää.

Lapsi erottaa kehon yksityiset alueet, 
joita ei tarvitse näyttää kenellekään, 
jos ei halua.

Lapsi tietää, että toinen voi katsoa tai 
tutkia toisen uimapuvun alla olevia 
paikkoja vain, jos se on molempien 
mielestä sallittua ja mukavaa. 

Lapsi tuntee uimapukusäännön ja 
osaa sanoa ei, jos joku rikkoo sääntöä.

Kehossa on erityisiä, 
yksityisiä ja arvokkaita paikkoja. 

Niitä pitää ja saa suojata.

Niitä ei näytetä kaikille, 
vaikka ne ovat hyviä ja arvokkaita.

MITÄ LAPSEN TULEE TIETÄÄ MITÄ LAPSEN TULEE OSATA MITEN LAPSI SUHTAUTUU KEHOONSA

KOSKETUKSEN 
SÄÄNTÖ

Kerro lapselle, 
millä eri tavoilla toista voi koskettaa. 
Toista ihmistä saa koskettaa vain, 
jos se tuntuu toisen mielestä 
mukavalta ja sallitulta.

Kosketus ei saa tuntua pahalta kehossa, 
eikä siitä saa tulla paha mieli.

Jokainen tietää itse parhaiten, 
miltä kosketus tuntuu ja haluaako sitä.

Hyvä kosketus ei ole salaisuus.

Hyvästä kosketuksesta tulee 
turvallinen ja hyvä olo.

Huono kosketus sattuu, 
pelottaa tai suututtaa.

Lapsi osaa kysyä luvan, 
ennen kuin koskettaa toista, 
esimerkiksi suukottaa tai koskee 
yksityisiä paikkoja.

Lapsi osaa tunnistaa, 
että on erilaisia kosketuksia, 
jotka tuntuvat eri tavoin.

Lapsi osaa tunnistaa 
oman tunteensa.

Lapsi osaa sanoa ei, 
jos ei halua kosketusta. 

Lapsi uskoo, 
jos toinen lapsi sanoo ei 
kosketukselle.

Lapsella on valta päättää siitä, 
kuka koskettaa hänen kehoaan.

Toisen ihmisen kehoa pitää aina 
kunnioittaa.

Kaikilla on oikeus määrätä 
omasta kehostaan, 
ja sitä pitää aina kunnioittaa.

Kukaan ei saa puhua rumalla 
tavalla kenenkään kehosta, 
sillä se voi satuttaa ja tuntuu 
toisesta pahalta.

MITÄ LAPSEN TULEE TIETÄÄ MITÄ LAPSEN TULEE OSATA MITEN LAPSI SUHTAUTUU KEHOONSA

KOLMEN 
KOHDAN 
SÄÄNTÖ

Opeta lapselle kolmen kohdan sääntö.

Jos jokin tilanne tai kosketus 
tuntuu pahalta:

1.  Sano EI.
2.  Lähde pois.
3.  Kerro tutulle ja turvalliselle 
     aikuiselle.

Lapsi osaa toimia oikealla tavalla,
jos tilanne on pelottava tai tuntuu 
pahalta.

Lapsi osaa tunnistaa pahalta 
tuntuvan kosketuksen ja läheisyyden ja 
kieltäytyä siitä, jos se tuntuu pahalta.

Lapsi osaa hakea apua.

Lapsi saa puolustaa itseään.

Aikuiset auttavat lasta 
noudattamaan kolmen kohdan 
sääntöä.

Lapsi voi ja saa hakea aikuisilta 
apua.

Turvallisille aikuisille kannattaa 
kertoa, jos kosketus on tuntunut 
pahalta.

NIMET 
IHMISKEHON 
ERI OSILLE
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LIITE 3. Tue lapsen kehitystä -juhliste 

 
  

IKÄTASOINEN, LAPSILÄHTÖINEN SEKSUAALIKASVATUS

vaestoliitto.fi /lapsijaseksuaalisuus

6 v.

4–5v.

2–3v.

0–1v.

MITÄ LAPSESSA TAPAHTUU? MITÄ LAPSI VOI TEHDÄ TAI KYSYÄ? MITEN AIKUINEN VOI TUKEA JA OHJATA LASTA?
KEHO, 

KEHITYS
Ymmärrys kehon ja kehityksen yksilöllisyydestä syvenee. Lapsi voi esittää yksityiskohtaisia kysymyksiä kehojen eroista, yhdynnästä, 

seksuaalisuudesta. Lapset pohtivat ja selittävät asioita toisilleen.
Opeta kunnioittamaan ja arvostamaan monenlaisuutta, tasa-arvoa, ainutlaatuisuutta 
ja omaa kehoa. Anna asiallista tietoa miehenä, naisena, ihmisenä olemisesta.

LÄHEISYYS, 
NAUTTIMINEN,

ITSETUNTO

Lapsi iloitsee omasta kehostaan ja hyväksyy sen. 
Ymmärtää moraalin ja yksityisyyden.

WC-käynnit onnistuvat itsenäisesti. Unnutus ja seksuaaliset 
tutkimusleikit tapahtuvat useimmiten aikuisilta salassa. 

Anna paljon hyväksyvää kosketusta. Kannusta hyvään koskettamiseen. Opeta, että 
kehon jokainen paikka on arvokas. Kasvata myönteisyyteen ja hyväksyntään itseä ja 
muita kohtaan.

TUNTEET Lapsi kokee rakkautta, vihaa ja mustasukkaisuutta toista ja 
samaa sukupuolta kohtaan. Mitä näillä tunteilla voi tehdä?

Puhuu ja kysyy paljon, harjoittelee tunneilmaisua ja toisen ihmisen ymmär-
tämistä. Ystävyys on tärkeä asia, monille lapsille myös tykkäämiset.

Opeta että seksuaalisuus ja rakastaminen ovat hienoja asioita. Opeta tunnistamaan 
ja ilmaisemaan tunteita. Älä leimaa tykkäämisiä aikuisen termein. Lapsi tarvitsee 
apua tunteidensa kanssa.

MONINAISUUS, 
IHMISSUHTEET

Lapsi on sosiaalisempi, joustavampi ja keskustelevampi. 
Osaa jo sitoutua sääntöihin paremmin.

Osaa jo paremmin odottaa omaa vuoroaan ja kuunnella muita heidän vuo-
rollaan. Osaa sopia kavereiden ja perheen kanssa herkästi syntyviä riitoja. 

Opeta ystävyyden pelisäännöt: miten kannattaa toimia. Tue ystävyyttä, tykkäämistä 
ja ihastumista sukupuolesta riippumatta.

HYVINVOINTI, 
TERVEYS

Itsenäistyminen ja pyrkimys pärjätä itse vahvistuvat. Pyrkii hankkimaan hyvinvoinnin tunteita. Liikkuu itsenäisemmin 
kodin ulkopuolella. 

Kerro oikeudesta valita läheiset ystävät ja päättää, kuka saa koskea. Kosketus ei saa 
olla epämiellyttävä. Turvataito-ohje: sano EI, lähde pois, kerro luotettavalle aikuiselle. 
Hyvä kosketus suojaa.

LISÄÄNTYMINEN Lapsi hahmottaa elämänkaaren. Seksuaalisuutta ilmenee usein piirustuksissa, leikeissä ja puheissa: 
vitsit, lorut, joskus kiroilu, hokemat.

Kuuntele kärsivällisesti ja vastaa lapsen ikä huomioiden kysymyksiin yhdynnästä, 
syntymästä jne. Luo turvallinen ja avoin ilmapiiri. Opeta oikeat sallitut sanat.

NORMIT, 
TAVAT

Oppii yhä enemmän noudattamaan sosiaalisia sääntöjä ja 
ymmärtämään niiden merkitystä. 

Voi miettiä sukupuoleen, kulttuureihin ja ikään liittyviä eroja. 
Tunnistaa ja pohtii arvoja.

Opeta sopivuussäännöt ja yksityisyys. Kaikkea ei tarvitse eikä saa näyttää 
kaikille. Kasvata tasa-arvoon ja yhdenvertaisuuteen.

OIKEUDET Ymmärtää, etteivät kaikki ihmiset ole hyviä. 
Silti ei tarvitse pelätä kaikkia vieraita.

Voi nähdä painajaisia ja takertua vanhempaan illalla. Voi pelätä vieraita 
tai ollessaan yksin ulkona. Harjoittelee turvallisuutta ja oikeuksiaan myös 
kavereiden kanssa.

Opeta oikeudet ja asenne: Minun kehoni kuuluu minulle! Kerro vaarallisista aikuisista 
ja opeta turvataitoja. Suhtaudu hyväksyvästi kysymyksiin. Lapsen oikeus turvaan on 
aikuisten vastuulla.

MITÄ LAPSESSA TAPAHTUU? MITÄ LAPSI VOI TEHDÄ TAI KYSYÄ? MITEN AIKUINEN VOI TUKEA JA OHJATA LASTA?
KEHO, 

KEHITYS
On utelias, vertaa kehoaan toisiin ja ihmettelee. 
Tarve yksityisyyteen voi kasvaa.

Opettelee peseytymään ja pukeutumaan itse. Tunnistaa eroja: 
vanha/nuori, nainen/mies. Pohtii kehon osien tarkoituksia sekä sitä, 
miltä keho tuntuu ja mihin se pystyy. Voi kosketella sukupuolielimiään.

Anna ikätasoisia vastauksia kysymyksiin. Tue peseytymistä. Kerro, miten 
sukupuolielimistä pidetään huolta ja että ne ovat omaa arvokasta aluetta. 
Tue yksilöllisyyttä. On hienoa olla omanlaisensa. 

LÄHEISYYS, 
NAUTTIMINEN,

ITSETUNTO

Identiteetti tyttönä, poikana, ihmisenä rakentuu. Kaipaa 
kehuja ja hyväksyntää. Haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. 
Ymmärtää kasvavansa isona mieheksi, naiseksi, aikuiseksi. 

Tutkimisleikit pinnalla. Unnutus voi toimia rauhoittavana ja auttaa 
nukahtamaan. Hakee itsetuntemusta ja mielihyvää eri tavoin. Voi leikkiä 
seksuaalisia leikkejä toisten lasten kanssa ja nukeilla. 

Hyväksy lapsi ja kerro että hän on ihana: tyttö tai poika, tyttöpoika tai 
poikatyttö. Opeta, että oma keho on hieno ja arvokas ja siitä saa nauttia. 
Opeta, että toisenlaisetkin ihmiset ovat oikeanlaisia ja ihania. 

TUNTEET Tunteet ovat suuria ja lapsi harjoittelee niiden hallintaa. 
Oikeudenmukaisuuden tarve vahvistuu. 

Ihastuu tai samastuu äitiin tai isään. Voi tykätä kaverista, sukupuolella 
ei ole väliä. Mielikuvitus on vilkas, voi nähdä painajaisia. Osoittaa iloa, 
tykkäämistä ja suuttumusta selvästi.  

Opeta lasta nimeämään ja tunnistamaan tunteitaan. Johdonmukaiset rajat tuovat 
turvaa. Kun lapsi kiukuttelee, rauhoita myös omat tunteesi. Kerro, että tunteet ovat 
hyviä, mutta satuttaa ei saa. Huomioi, kehu, kiitä.  

MONINAISUUS, 
IHMISSUHTEET

Huomaavaisuus, empatia ja yhteistyökyky lisääntyvät. 
Kaveruus tulee tärkeämmäksi. Haluaa miellyttää ja 
pärjätä ryhmän jäsenenä. 

Paljon roolileikkejä, tarinointia, loruja. Usein mielikuvituskaveri. Tunteet 
leimahtavat herkästi, tarvitsee silloin tukea. Pussaa ja halaa avoimesti. 
Voi esiintyä ja mahtailla. Kaipaa kiitosta osaamisesta.

Opeta kunnioittamista, oikeudenmukaisuutta ja monenlaisia tapoja: oman perheen 
ja muiden. Rohkaise ja kehu itsenäistymisyrityksissä. Tue häviämisen sietämisessä. 
Ole turva ja syli.

HYVINVOINTI, 
TERVEYS

On hyvin tietoinen hyvän ja huonon kosketuksen erosta 
ja siitä, miltä kehossa tuntuu. Haluaa saada hyvää oloa ja 
välttää pahaa.

Hakee hyvänolon tuntemuksia kehoa tutkimalla, koskemalla, leikkien 
ja pelleillen. Peuhaa ja on sylissä. Pohtii hyvää ja pahaa sekä kehon 
tuntemuksia.

Omien paikkojen koskeminen on hyvä asia jota tehdään omassa rauhassa. 
Itseä voi ja saa suojata. Opeta turvataito: Sano EI, lähde pois, kerro tutulle 
aikuiselle. Vahvista myönteisyyttä. 

LISÄÄNTYMINEN Tiedonhalu ja ymmärrys lisääntyvät. Lasta kiinnostavat 
elämä, raskaus ja vauvojen syntyminen.  

Voi olla kiinnostunut siitä, miten vauva menee mahaan ja tulee sieltä ulos. 
Voi leikkiä tutkimisleikkejä ja kotileikkejä, joissa ”tehdään” lapsia.  Matkii 
aikuisten sanoja. 

Anna ikätasoisia vastauksia. Vauva kasvaa vauvansiemenestä äidin mahassa. Siemen 
voi mennä mahaan monella eri tavalla. Rakastelu on aikuisten tapa rakastaa ja tehdä 
vauvoja. Vauvan voi saada myös adoption ja hedelmöityshoitojen avulla.

NORMIT, 
TAVAT

Opettelee sopivaa käytöstä ja läheisyyttä eri tilanteissa. 
Oppii rajojensa puolustamista. Kiinnostuu eri kulttuurien 
erilaisista normeista eli siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. 

Tunnistaa ja ymmärtää erilaisia tapoja ja elämäntyylejä. Kyselee ja 
ihmettelee. Testaa sääntöjä ja rajoja. Välillä on tarkka säännöistä. 
Etenkään väsyneenä ei aina jaksa käyttäytyä hyvin.

Opeta lempeästi sosiaalisia normeja. Kerro, että eri kulttuureissa ja perheissä voi 
olla erilaiset arvot ja tavat. Opeta oma ja muiden itsemääräämisoikeus: mihin saa 
koskea. 

OIKEUDET Lapsi toimii jo enemmän tuttujen ja vieraiden kanssa. 
Myös toisten lasten kanssa tarvitsee turvataitoja. 
Oikeus saada ikätasoisia tietoja ja taitoja. 

Voi testata hyvää ja pahaa kosketusta. Opettelee ilmaisemaan toiveitaan, 
rajojaan, tarpeitaan. Suuntautuu vähitellen kodin ulkopuolelle ja kiinnostuu 
median antamasta tiedosta.

Kosketus ei saa tuntua pahalta. Ikävästä kosketuksesta saa kieltäytyä ja siitä pitää 
kertoa luotettavalle aikuiselle. Lapsella on oikeus olla turvassa. Anna lupa kysyä ja 
ilmaista tarpeita ja toiveita. 

MITÄ LAPSESSA TAPAHTUU? MITÄ LAPSI VOI TEHDÄ TAI KYSYÄ? MITEN AIKUINEN VOI TUKEA JA OHJATA LASTA?
KEHO, 

KEHITYS
Opettelee pissan ja kakan säätelyä. Havainnoi erilaisia 
kehoja ja eroja tyttöjen ja poikien välillä.

On luontevan utelias sukupuolielimiään kohtaan. Tarkkailee päiväkodin 
pottahetkellä ja saunassa muiden pimppejä ja pippeleitä. Pohdiskelee 
ääneen. 

Kerro lapselle, että jokaisella on oma keho. Tytöillä on pimppi, pojilla pippeli. 
Molemmat ovat yhtä hyvät. Opeta pesemään kädet WC-käynnin jälkeen. 
Opeta kunnioittamaan toisen yksityisyyttä.

LÄHEISYYS, 
NAUTTIMINEN,

ITSETUNTO

Lapsi on iloinen ja ylpeä kehostaan asioista joita saa 
ilmaantumaan pottaan. Minäkuva rakentuu.

Koskettelee ja tutkii kehoaan avoimesti, saattaa unnuttaa. Haluaa koskea 
muiden kehoja. Hakeutuu paljon syliin.

Opeta rajat lempeästi: mitä kehon paikkoja saa näyttää ja koskea missäkin 
tilanteessa. Koskettaminen on sallittua. Opeta kunnioittamaan muita. Pidä 
paljon sylissä ja helli.

TUNTEET Alkaa harjoitella tunteiden säätelyä. Oma tahto kehittyy 
ja itsenäistyminen alkaa rakentua. 

Pettymykset ja muut suuret tunteet ilmenevät usein kehollisina tekoina 
kuten lyönteinä, halauksina ja suukkoina. Osoittaa näkyvästi rakkautta 
vanhempiinsa. Kysyy kaikenlaista, myös seksuaalisuudesta. 

Tue myötätuntoa ja empatiaa. Nimeä tunteita: ”Nyt sinua harmittaa”. Opeta että 
saa tuntea, muttei satuttaa. Yritä olla rauhallinen, vaikka lapsi kiukuttelee. 
Rauhallisen johdonmukaiset rajat tuovat turvaa. Näytä tapoja osoittaa tykkäämistä.

MONINAISUUS, 
IHMISSUHTEET

Sosiaalisuus lisääntyy. Opettelee huomioimaan toisten 
tarpeita. Uskaltaa tutkia ympäristöä, kun on turvallinen 
syli, johon palata.

Harjoittelee yhteisleikkiä, mutta ristiriidoissa tulee helposti lyömistä. 
Voi olla vaikea erota vanhemmasta.

Opeta pelisääntöjä: ei saa repiä eikä satuttaa, toiselle tulee paha mieli. 
Kannusta, älä tuomitse. Tutustukaa uusiin tilanteisiin rauhassa. Opeta, että 
on erilaisia ihmisiä ja perheitä.

HYVINVOINTI, 
TERVEYS

Havainnoi, mistä tulee hyvä mieli itselle ja toiselle. Hakee lohtua ja turvaa turvalelusta ja läheisistä ihmisistä, oman kehon 
koskettelusta, usein myös unnutuksesta. Kertoo, mitä haluaa.

Hassuttele ja hellittele. Osoita lapselle hyväksyntää monin tavoin. Kerro, että 
oma keho on hieno ja että sen koskettaminen on sallittua.

LISÄÄNTYMINEN Lähipiirissä tai perheessä saatetaan odottaa 
pikkusisarusta.

Paijailee vauvamahaa, ihmettelee imettämistä. Pohdiskelee ääneen, 
voi kysellä monenlaisia asioita.

Kerro lapsentasoisesti, että vauva tulee vauvasiemenestä, kasvaa mahassa 
kohdussa, tulee ulos äidin pimpin kautta. Valitse omat sopivat sanat: vauvan-
siemen, vauvan koti.

NORMIT, 
TAVAT

Sosiaaliset säännöt hahmottuvat vähitellen. Opettelee, 
mikä on kiellettyä tai sallittua, julkista tai yksityistä.

Kyselee paljon. Erottaa julkisen ja yksityisen, alkaa hyväksyä normeja, 
esim. ei juokse alasti päiväkodissa. Voi testata kielletyn ja sallitun rajoja. 

Kerro lempeästi yksityisyydestä ja sosiaalisista säännöistä. Omaa kehoa saa 
koskea, mutta mielellään omassa rauhassa. Vessarauha annetaan kaikille. 
Kerro moninaisuudesta kunnioittavasti.

OIKEUDET Ymmärrys oikeudesta omaan kehoon kehittyy. 
Haluaa itse määrätä kehostaan. 

Harjoittelee tahtomista ja oikeuksiensa puolustamista. Neuvolassa voi 
vastustella tutkimista. Tarvitsee aikuisen turvaa ja suojaa. 

Kunnioita lapsen tahtoa. Neuvolassa tai pesulla kerro, että katsotaan tai pestään 
lapsen oma pylly, pippeli tai pimppi. Se on ikioma alue, josta lapsi itse saa määrätä. 
Uikkarien alla olevat kehon osat ovat yksityisiä.

MITÄ LAPSESSA TAPAHTUU? MITÄ LAPSI VOI TEHDÄ TAI KYSYÄ? MITEN AIKUINEN VOI TUKEA JA OHJATA LASTA?
KEHO, 

KEHITYS
Keho on oppimisen ja ylpeyden aihe. Kosketus tuottaa 
tuntemuksia. Kehoitsetunto alkaa kehittyä.

Kehon kaikki paikat kiinnostavat. Lapsi kiinnostuu vaipan alla olevista 
alueista. Tutkii käsin ja suulla.

Pidä lasta lähellä, silittele ja ääntele myönteisesti. Viesti, että koko keho on hyvä: 
korvat, pimppi, pippeli ja kaikki muu. Anna kehon osille nimet. Kuvakirjoista voi 
katsella kuvia ihmisistä.

LÄHEISYYS, 
NAUTTIMINEN,

ITSETUNTO

Lapsi löytää kehostaan hyvältä tuntuvia paikkoja. 
Lapsella on läheisyyden ja nautinnon tarve.  

Lapsi on mielellään alasti, koskee itseään, saattaa unnuttaa (kosketella 
sukupuolielimiään) ja havaita nautinnon. 

Juttele lapselle hyväksyvästi: ”Se on pippeli/pimppi. Se on hieno. Pestään se nyt.” 
Ota syliin. Suhtaudu hyväksyen uteliaisuuteen.

TUNTEET Ilon ja hellyyden tunteet vahvistuvat. Tunteet vaihtelevat 
nopeasti estottomasta ilosta kiukkuun. 

Lapsi hymyilee, kyynelehtii, kiljuu riemusta. Arvioi omien tunteitten ja 
käytöksen hyväksyttävyyttä toisten reaktioista. Kaipaa ihailua. Tarvitsee 
apua tunteiden rauhoitteluun. 

Vastaa lapsen tarpeisiin: lohduta ja rakasta. Anna paljon hellyyttä. Hyväksy lapsi 
kiukkuisenakin, ota syliin ja rauhoita. Opeta lempeästi, että tunteet ovat sallittuja, 
mutta muita ei saa satuttaa. 

MONINAISUUS, 
IHMISSUHTEET

Aluksi kiinnostavat tutut ihmiset, vähitellen koko maailma 
ja erityisesti toiset lapset. Välillä vierastaa. 

Tarkkailee, matkii, takertuu, torjuu. Valloittaa ympäristöään luottavaisena. 
Hakee välillä turvaa läheisen sylistä. Osoittaa mielellään rakkautta.

Ihaile, juttele. Vastaa lapsen viesteihin. Tarjoa läheisyyttä ja rauhoittavaa 
kosketusta. Anna lapsen tutustua monenlaisiin ihmisiin. Kerro miltä toisesta 
tuntuu, jos paijaa tai satuttaa.

HYVINVOINTI, 
TERVEYS

Lapsi haluaa tulla hyväksytyksi ja välttää pahaa oloa. 
Hyvinvointi rakentuu hetki hetkeltä. 

Koskee ja tutkii suullaan ja käsillään. Muistaa kehon tuntemukset kuten 
satuttavan kosketuksen. 

Näytä lapselle, että iloitset hänestä. Keho on hyvä, sen koskeminen on mukavaa. 
Rakastaminen ja nauttiminen on sallittua. 

LISÄÄNTYMINEN Oma perhe tai tuttavaperhe voi odottaa perheenlisäystä. Koskettelee avoimesti ja kysyy avoimesti kaikkea. Vauvamaha saattaa 
kiinnostaa.

Lapsen kanssa voi katsella kuvakirjoja vauvan kasvusta mahassa. Voi kertoa 
vauvansiemenestä ja siitä, että äidin mahassa on vauvan koti.

NORMIT, 
TAVAT

Myönteistä minäkuvaa tulee suojata. Vauva oppii 
ymmärtämään puhetta, oma puheentuotto kehittyy. 

Oppii koskettamalla. Voi haluta koskea omaa ja muiden pimppiä tai 
pippeliä. Päättelee, mikä on sallittua ja mikä ei.

Opeta kunnioittamaan sanaa ”ei”. On oikeus suojata myös itseä. Opeta sopivat 
ja sallitut sanat käyttämällä niitä itse.

OIKEUDET Lapsella on oikeus tutkia ja leikkiä, näyttää tunteensa 
ja olla turvassa.

Tutustuu innokkaana ympäristöönsä ja itseensä. Kun peset lasta tai vaihdat vaippaa, juttele ystävällisesti. Ohjaa lasta asiallisen 
lempeästi. Anna aina apua, kun lapsi turvaa sinuun.

Opeta kunnioittamaan ja arvostamaan monenlaisuutta, tasa-arvoa, ainutlaatuisuutta 
ja omaa kehoa. Anna asiallista tietoa miehenä, naisena, ihmisenä olemisesta.

Anna paljon hyväksyvää kosketusta. Kannusta hyvään koskettamiseen. Opeta, että 
kehon jokainen paikka on arvokas. Kasvata myönteisyyteen ja hyväksyntään itseä ja 

Opeta että seksuaalisuus ja rakastaminen ovat hienoja asioita. Opeta tunnistamaan 
ja ilmaisemaan tunteita. Älä leimaa tykkäämisiä aikuisen termein. Lapsi tarvitsee 

Opeta ystävyyden pelisäännöt: miten kannattaa toimia. Tue ystävyyttä, tykkäämistä 

Kerro oikeudesta valita läheiset ystävät ja päättää, kuka saa koskea. Kosketus ei saa 
olla epämiellyttävä. Turvataito-ohje: sano EI, lähde pois, kerro luotettavalle aikuiselle. 

Kuuntele kärsivällisesti ja vastaa lapsen ikä huomioiden kysymyksiin yhdynnästä, 

Opeta oikeudet ja asenne: Minun kehoni kuuluu minulle! Kerro vaarallisista aikuisista 
ja opeta turvataitoja. Suhtaudu hyväksyvästi kysymyksiin. Lapsen oikeus turvaan on 

Opeta lasta nimeämään ja tunnistamaan tunteitaan. Johdonmukaiset rajat tuovat 
turvaa. Kun lapsi kiukuttelee, rauhoita myös omat tunteesi. Kerro, että tunteet ovat 

Opeta kunnioittamista, oikeudenmukaisuutta ja monenlaisia tapoja: oman perheen 
ja muiden. Rohkaise ja kehu itsenäistymisyrityksissä. Tue häviämisen sietämisessä. 

Anna ikätasoisia vastauksia. Vauva kasvaa vauvansiemenestä äidin mahassa. Siemen 
voi mennä mahaan monella eri tavalla. Rakastelu on aikuisten tapa rakastaa ja tehdä 

Opeta lempeästi sosiaalisia normeja. Kerro, että eri kulttuureissa ja perheissä voi 
olla erilaiset arvot ja tavat. Opeta oma ja muiden itsemääräämisoikeus: mihin saa 

Kosketus ei saa tuntua pahalta. Ikävästä kosketuksesta saa kieltäytyä ja siitä pitää 
kertoa luotettavalle aikuiselle. Lapsella on oikeus olla turvassa. Anna lupa kysyä ja 

Tue myötätuntoa ja empatiaa. Nimeä tunteita: ”Nyt sinua harmittaa”. Opeta että 

Rauhallisen johdonmukaiset rajat tuovat turvaa. Näytä tapoja osoittaa tykkäämistä.

Hassuttele ja hellittele. Osoita lapselle hyväksyntää monin tavoin. Kerro, että 

kohdussa, tulee ulos äidin pimpin kautta. Valitse omat sopivat sanat: vauvan-

Kunnioita lapsen tahtoa. Neuvolassa tai pesulla kerro, että katsotaan tai pestään 
lapsen oma pylly, pippeli tai pimppi. Se on ikioma alue, josta lapsi itse saa määrätä. 

Pidä lasta lähellä, silittele ja ääntele myönteisesti. Viesti, että koko keho on hyvä: 
korvat, pimppi, pippeli ja kaikki muu. Anna kehon osille nimet. Kuvakirjoista voi 

Juttele lapselle hyväksyvästi: ”Se on pippeli/pimppi. Se on hieno. Pestään se nyt.” 

Vastaa lapsen tarpeisiin: lohduta ja rakasta. Anna paljon hellyyttä. Hyväksy lapsi 
kiukkuisenakin, ota syliin ja rauhoita. Opeta lempeästi, että tunteet ovat sallittuja, 

Näytä lapselle, että iloitset hänestä. Keho on hyvä, sen koskeminen on mukavaa. 

Opeta kunnioittamaan sanaa ”ei”. On oikeus suojata myös itseä. Opeta sopivat 

Kun peset lasta tai vaihdat vaippaa, juttele ystävällisesti. Ohjaa lasta asiallisen 

IKÄTASOINEN, LAPSILÄHTÖINEN SEKSUAALIKASVATUS

6 v.

4–5v.

2–3v.

0–1v.

MITÄ LAPSESSA TAPAHTUU?
KEHO, KEHO, 

KEHITYSKEHITYS
Ymmärrys kehon ja kehityksen yksilöllisyydestä syvenee. 

LÄHEISYYS, LÄHEISYYS, 
NAUTTIMINEN,NAUTTIMINEN,

ITSETUNTOITSETUNTO

Lapsi iloitsee omasta kehostaan ja hyväksyy sen. 
Ymmärtää moraalin ja yksityisyyden.

TUNTEET Lapsi kokee rakkautta, vihaa ja mustasukkaisuutta toista ja 
samaa sukupuolta kohtaan. Mitä näillä tunteilla voi tehdä?

MONINAISUUS, 
IHMISSUHTEET

Lapsi on sosiaalisempi, joustavampi ja keskustelevampi. 
Osaa jo sitoutua sääntöihin paremmin.

HYVINVOINTI, 
TERVEYS

Itsenäistyminen ja pyrkimys pärjätä itse vahvistuvat. 

LISÄÄNTYMINEN Lapsi hahmottaa elämänkaaren.

NORMIT, 
TAVAT

Oppii yhä enemmän noudattamaan sosiaalisia sääntöjä ja 
ymmärtämään niiden merkitystä. 

OIKEUDET Ymmärtää, etteivät kaikki ihmiset ole hyviä. 
Silti ei tarvitse pelätä kaikkia vieraita.

MITÄ LAPSESSA TAPAHTUU?
KEHO, KEHO, 

KEHITYSKEHITYS
On utelias, vertaa kehoaan toisiin ja ihmettelee. 
Tarve yksityisyyteen voi kasvaa.

LÄHEISYYS, LÄHEISYYS, 
NAUTTIMINEN,NAUTTIMINEN,

ITSETUNTOITSETUNTO

Identiteetti tyttönä, poikana, ihmisenä rakentuu. Kaipaa 
kehuja ja hyväksyntää. Haluaa tulla nähdyksi ja kuulluksi. 
Ymmärtää kasvavansa isona mieheksi, naiseksi, aikuiseksi. 

TUNTEET Tunteet ovat suuria ja lapsi harjoittelee niiden hallintaa. 
Oikeudenmukaisuuden tarve vahvistuu. 

MONINAISUUS, 
IHMISSUHTEET

Huomaavaisuus, empatia ja yhteistyökyky lisääntyvät. 
Kaveruus tulee tärkeämmäksi. Haluaa miellyttää ja 
pärjätä ryhmän jäsenenä. 

HYVINVOINTI, 
TERVEYS

On hyvin tietoinen hyvän ja huonon kosketuksen erosta 
ja siitä, miltä kehossa tuntuu. Haluaa saada hyvää oloa ja 
välttää pahaa.

LISÄÄNTYMINEN Tiedonhalu ja ymmärrys lisääntyvät. Lasta kiinnostavat 
elämä, raskaus ja vauvojen syntyminen.  

NORMIT, 
TAVAT

Opettelee sopivaa käytöstä ja läheisyyttä eri tilanteissa. 
Oppii rajojensa puolustamista. Kiinnostuu eri kulttuurien 
erilaisista normeista eli siitä, mitä saa ja mitä ei saa tehdä. 

OIKEUDET Lapsi toimii jo enemmän tuttujen ja vieraiden kanssa. 
Myös toisten lasten kanssa tarvitsee turvataitoja. 
Oikeus saada ikätasoisia tietoja ja taitoja. 

MITÄ LAPSESSA TAPAHTUU?
KEHO, KEHO, 

KEHITYSKEHITYS
Opettelee pissan ja kakan säätelyä. Havainnoi erilaisia 
kehoja ja eroja tyttöjen ja poikien välillä.

LÄHEISYYS, LÄHEISYYS, 
NAUTTIMINEN,NAUTTIMINEN,

ITSETUNTOITSETUNTO

Lapsi on iloinen ja ylpeä kehostaan asioista joita saa 
ilmaantumaan pottaan. Minäkuva rakentuu.

TUNTEET Alkaa harjoitella tunteiden säätelyä. Oma tahto kehittyy 
ja itsenäistyminen alkaa rakentua. 

MONINAISUUS, 
IHMISSUHTEET

Sosiaalisuus lisääntyy. Opettelee huomioimaan toisten 
tarpeita. Uskaltaa tutkia ympäristöä, kun on turvallinen 
syli, johon palata.

HYVINVOINTI, 
TERVEYS

Havainnoi, mistä tulee hyvä mieli itselle ja toiselle.

LISÄÄNTYMINEN Lähipiirissä tai perheessä saatetaan odottaa 
pikkusisarusta.

NORMIT, 
TAVAT

Sosiaaliset säännöt hahmottuvat vähitellen. Opettelee, 
mikä on kiellettyä tai sallittua, julkista tai yksityistä.

OIKEUDET Ymmärrys oikeudesta omaan kehoon kehittyy. 
Haluaa itse määrätä kehostaan. 

MITÄ LAPSESSA TAPAHTUU?
KEHO, 

KEHITYSKEHITYS
Keho on oppimisen ja ylpeyden aihe. Kosketus tuottaa 
tuntemuksia. Kehoitsetunto alkaa kehittyä.

LÄHEISYYS, LÄHEISYYS, 
NAUTTIMINEN,NAUTTIMINEN,

ITSETUNTO

Lapsi löytää kehostaan hyvältä tuntuvia paikkoja. 
Lapsella on läheisyyden ja nautinnon tarve.  

TUNTEET Ilon ja hellyyden tunteet vahvistuvat. Tunteet vaihtelevat 
nopeasti estottomasta ilosta kiukkuun. 

MONINAISUUS, 
IHMISSUHTEET

Aluksi kiinnostavat tutut ihmiset, vähitellen koko maailma 
ja erityisesti toiset lapset. Välillä vierastaa. 

HYVINVOINTI, 
TERVEYS

Lapsi haluaa tulla hyväksytyksi ja välttää pahaa oloa. 
Hyvinvointi rakentuu hetki hetkeltä. 

LISÄÄNTYMINEN Oma perhe tai tuttavaperhe voi odottaa perheenlisäystä. 

NORMIT, 
TAVAT

Myönteistä minäkuvaa tulee suojata. Vauva oppii 
ymmärtämään puhetta, oma puheentuotto kehittyy. 

OIKEUDET Lapsella on oikeus tutkia ja leikkiä, näyttää tunteensa 
ja olla turvassa.
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LIITE 4. Hei, mitä minussa tapahtuu? -juliste 
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LIITE 5. Esimerkki sisällönanalyysin etenemisestä. 

 
TAULUKKO 4. Esimerkki aineiston redusoinnista.  
Alkuperäisilmaukset Pelkistetty ilmaus 
"Kun luokassa /ryhmässä asiasta puhutaan, kuu-

lee lapsi mahdollisesti samalla kavereiden  
kommentteja asiasta ja he voivat yhdessä jatkaa 
keskustelua. Ei tarvitse silloin jutella huhupuhei-
den pohjalta vaan on saatu jo luotettavampaa 

tietopohjan asiaan." 

Vertaistuki ja faktatiedon 
saanti lapselle tärkeää.  

"No ehkä juuri siitä, miten nämä asiat voitaisiin 
luontevasti ja lapsen kannalta järkevästi ottaa 
esiin. Nyt tätä kasvatusta tehdään vähän sa-

malla kun edetään. Olisi kiva, jos tästä löytyisi 
vaikka joku vihkonen avuksi." 

Miten nämä asiat  
voitaisiin luontevasti ja 
järkevästi ottaa esiin.  
Lisätiedoksi vihkonen. 

"Välillä iskee huoli, että voiko olla niin, että tie-
dossani ei olekaan kaikki sivustot ja niiden mah-
dolliset vaarat, joilla lapseni vierailee tai voiko 
olla niin, että yhteisistä säännöistä ei pidetä-

kään aina kiinni. Sääntönä meillä on ollut, että 
esim. Tiktokissa mitään ei saa laittaa vieraiden 
näkyviin. En haluaisi kytätä, enkä myöskään va-
roitella liikaa asioista, jos ne eivät olekaan vielä 

ajankohtaisia." 

Huoli, ettei vanhempi 
tiedä lapsen kaikkia 

sovelluksia. Huoli myös, 
milloin seksuaali- ja  
turvataitokasvatus 

ajankohtaista. 

 
TAULUKKO 5. Esimerkki aineiston klusteroinnista. 
Pelkistetty ilmaus Alaluokka 

Vertaistuki ja faktatiedon 
saanti lapselle tärkeää. 

Vertaistuki  

Miten nämä asiat 
voitaisiin luontevasti ja jär-

kevästi ottaa esiin.  
Lisätiedoksi vihkonen. 

Lisätiedot 

Huoli, ettei vanhempi 
tiedä lapsen kaikkia 

sovelluksia. Huoli myös, 
milloin seksuaali- ja  
turvataitokasvatus 

ajankohtaista. 

Epätietoisuus 
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TAULUKKO 6. Esimerkki aineiston abstrahoinnista. 
Alaluokka Yläluokka Pääluokka 

Vertaistuki Seksuaali- ja  
turvataitojen opetus  

koulussa 

Miksi koulussa seksuaali- ja turvataito-
kasvatuksen opettaminen tärkeää. 

Lisätiedot Vanhempien omat  
valmiudet Lisätietoa, miten itse voisi toteuttaa 

seksuaali- ja turvataitokasvatusta. 
  

Epätietoisuus Sosiaalisen median  
vaarat 

Millaisia vaaroja lasten sosiaalisen  
median käytössä voi olla. 

 


