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Tutkimukseni tavoitteena on tuoda esille alle 3-vuotiaiden kehotunnekasvatusta ja kuvata ke-

hotunnekasvatuksen toteuttamisen menetelmiä alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa. Keho-

tunnekasvatus kuuluu jokaisen lapsen oikeuksiin, mutta sen toteuttaminen var-

haiskasvatuksessa ei ole vakiintunut osaksi pedagogista toimintaa. Alle 3-vuotiaiden pedagog-

iikassa kuitenkin korostuu kehollisuus ja tunteet osana arjen pedagogiikkaa, johon sek-

suaalisuus ja kehotunnekasvatuskin kuuluvat. Laadukkaan ja suunnitelmallisen keho-

tunnekasvatuksen kautta lapset oppivat arvostamaan kehoaan ja luottamaan kehoonsa. Vahvis-

tamalla lasten kehoitsetuntoa ja sitä kautta heidän minäkuvaansa kasvaa lapsista vahvempia ja 

pystyvämpiä yksilöitä. 

Tutkimus on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Yhdistin ja vertailin lähdemateri-

aalista löytynyttä tietoa ja muodostin sitä kautta näkökulmia kehotunnekasvatuksesta alle 3-

vuotiaiden pedagogiikassa. Tutkimuksen aikana kaksi näkökulmaa kehollisuus ja vuorovai-

kutuksellisuus osana kehotunnekasvatuksen toteuttamista nousivat erityisesti esille vastatessani 

tutkimuskysymyksiini: “Miten alle 3-vuotiaiden pedagogiikan teoriat ohjaavat keho-

tunnekasvatuksen toteuttamista varhaiskasvatuksessa?” ja “Millaisin menetelmin alle 3-vuo-

tiaiden pedagogiikassa voidaan toteuttaa kehotunnekasvatusta?”. 

Tutkimukseni osoitti, kuinka kehotunnekasvatus alle 3-vuotiaidene pedagogiikassa on tärke-

ässä roolissa kehoitsetunnon ja myönteisen minäkuvan rakentumiselle. Alle 3-vuotiaiden keho-

tunnekasvatuksessa luontainen kehon tutkiminen ja uteliaisuus ja nonverbaali vuorovaikutus 

sekä fyysisyys ovat tärkeässä roolissa lapsen kehityksen kannalta. Varhaislapsuuden merkitys 

nimenomaan vahvan minäkuvan ja kehoitsetunnon rakentumiselle tunnistetaan, mutta silti ke-

hotunnekasvatuksen toteuttaminen koetaan usein haastavaksi varhaiskasvattajien näkökulmasta 

tiedon ja koulutuksen puutteellisuuden vuoksi. 

Avainsanat: kehotunnekasvatus, kehollisuus, vuorovaikutus, tunnetaidot, seksuaalisuus, seksu-

aalikasvatus, alle 3- vuotiaiden pedagogiikka 
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1 Johdanto  

 

Jokaisella meistä on keho ja tunteet jo syntymästä saakka, se kuinka näiden kehittymistä tuetaan 

vaikuttaa suoraan elämäämme aikuisuudessa. Tämän vuoksi kehotunnekasvatus on mer-

kityksellinen osa kaikkea kasvua ja kehitystä myös varhaiskasvatuksessa. Tutkielmani aiheena 

on kehotunnekasvatuksen toteuttaminen alle 3-vuotiaiden varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasva-

tuksen kehotunnekasvatukseen liittyviä tutkimuksia, kandidaatintöitä tai graduja on saatavilla 

muutamia, enemmän tutkittua tietoa lasten seksuaalikasvatuksesta löytyy kuitenkin kouluikäis-

ten lasten osalta. Aihetta valitessa en löytänyt kandidaatin tutkielmaa, jossa olisi tutkittu keho-

tunnekasvatusta varhaislapsuudessa ja tämän vuoksi rajasin tutkielmani alle 3-vuotiaiden lasten 

varhaiskasvatukseen.  

Varhaislapsuudella on suuri merkitys kasvulle ja kehitykselle, eikä sitä voida ohittaa myöskään 

kehotunnekasvatuksen osalta. Aihe on ajankohtainen ja itselleni merkityksellinen. Pystyin hyö-

dyntämään tutkielmassani aiempaa koulutus- ja työhistoriaani kätilönä yhdistäen aiemmin opit-

tua nyt opittuun. Kätilöopinnoissani teimme opinnäytetyön yhdessä kahden muun opiskelijan 

kanssa isän ja vastasyntyneen välisestä varhaisesta vuorovaikutuksesta: ”Hämärää ja pikkuinen 

siinä sylissä oli: Kokemuksia isän ja vastasyntyneen välisestä ihokontaktista”. Opinnäyte-

työmme tuloksissa vuorovaikutuksellisuuden rinnalle nousi vahvasti vastasyntyneen keholliset 

kokemukset: vastasyntyneen hengitys ja syke rauhoittuivat sekä lämpö tasaantui vanhemman 

kosketuksen kautta kehollisessa vuorovaikutuksessa. Kandidaatin tutkielmani on luonteva jat-

kumo aiempaan opinnäytetyöhöni, vastasyntyneestä varhaiskasvatukseen kehollisuuden ja vuo-

rovaikutuksen teemojen äärellä. 

Toteutin tutkimukseni kuvailevana kirjallisuuskatsauksena, jonka kautta avasin aiheesta jo löy-

tyvää tietoa ja arvioin sen laadukkuutta. Kirjallisuuskatsaukseni pohjautui nimenomaan tutkitun 

tiedon jäsentämiseen, ja tavoitteena on tämän jäsennellyn tiedon tuominen varhaiskasvatuksen 

kasvattajien saataville. Hain tutkielmassani yhtymäkohtia alle 3-vuotiaiden pedagogiikan ja ke-

hotunnekasvatuksen välille sekä esittelen taustalla vaikuttavia teorioita ja menetelmiä kehotun-

nekasvatuksen toteuttamiseksi. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa korostuu luontainen uteliai-

suus ja tutkiminen, mitkä ovat myös kehotunnekasvatuksen kannalta keskeisiä teemoja. On tär-

keää muistaa, että ihminen on seksuaalinen jo syntymästä saakka ja seksuaalisuus kehittyy koko 

elämänkaaren ajan. 
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Vanhempien rooli seksuaalikasvattajina nousee esille mediassa. Seksuaaliterapeutti Marja 

Kihlström nostaa blogitekstissään (4.9.2019) esille sen, kuinka seksuaalikasvatus lähtee hyväk-

synnästä, luvasta kysyä ja ihmetellä. Lapsen esittämiin kysymyksiin vastataan ikätasoisesti ja 

luodaan luottamuksellinen ilmapiiri. Hän tuo tekstissä esille myös sen, kuinka seksuaalikasva-

tus tulisi aloittaa jo odotusaikana niin, että siitä tulisi luonteva osuus vanhemmuutta ja lapsen 

kasvua (Khilström, 4.9.2019). Vaikka päävastuu seksuaalikasvatuksesta, kuten muustakin kas-

vatuksesta on vanhemmilla ei sitä voida irrottaa varhaiskasvatuksesta.  

Varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön ja päättäjien ymmärrys lasten seksuaalikasvatuksen 

merkityksellisyydestä on kasvanut. Opetushallituksen laatimassa uusimmassa vuoden 2022 

elokuussa voimaan astuvissa varhaiskasvatussuunnitelman perusteissakin mainitaankin lasten 

seksuaalisuuden tukeminen ikätasoisesti ja kunnioittavasti (Opetushallitus, 2022). Kuitenkin jo 

vuoden 2018 varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa tuotiin esille teemoja, jotka ovat seksu-

aalikasvatukseen kuuluvia. Näitä teemoja ovat mm. turvataidot, oman kehon kunnioittaminen 

ja itsensä arvostaminen, vuorovaikutustaidot ja uteliaisuus (OPH, 2018). Varhaiskasvatussuun-

nitelma on velvoittava asiakirja, ja vaikka siellä ei suoraan mainita kehotunnekasvatuksen to-

teuttamista se kuitenkin nousee sisällöistä esiin, jolloin varhaiskasvatuksen kasvatushenkilös-

töllä on velvollisuus toteuttaa laadukasta ja suunnitelmallista kehotunnekasvatusta.  

Cacciatore, Ingman-Friberg, Apter, Sajaniemi ja Kaltiala (2020) tutkivat tutkimuksessaan mm. 

lasten seksuaalikasvatuksen hyväksyttävyyttä käytettävän termistön kautta. He tutkivat sitä, että 

onko käytettävällä sanastolla merkitystä lasten seksuaalikasvatuksen toteuttamiseen ja esitteli-

vät vaihtoehtoisena terminä kehotunnekasvatuksen. Kehotunnekasvatusta terminä pidettiin hy-

vänä sekä ammattihenkilöstön että vanhempien näkökulmasta sen positiivisen kaiun vuoksi, 

kun taas lasten seksuaalikasvatus toi mukanaan keskusteluun aikuislähtöisen näkökulman sek-

suaalisuuteen (Cacciatore ym., 2020). Vaikka kehotunnekasvatus on terminä melko uusi, sen 

käyttö on yleistynyt varhaiskasvatuksessa. Kehotunnekasvatus painottaa lapsen seksuaalikas-

vatusta lapsilähtöisesti ja moniulotteisesti. Lapset hakevat tietoa kehostaan, tarvitsevat taitoja 

itsensä suojaamiseksi ja kehon kunnioittamiseksi sekä tarvitsevat tunnetaitoja sosiaalisen kehi-

tyksen tueksi. Kehotunne myös kuvastaa kehon sisäistä kokemusta, jonka kautta kehoitsetunto 

ja minäkuva vahvistuu. Kehotunnekasvatus sisältää lapsen seksuaalikasvatuksen ja tunne- sekä 

turvataitojen opettelun nostaen esille laajasti lapsen tasoista tietoa kehosta, tunteista ja oikeuk-

sista (Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016). Pohdin tutkielmaa aloittaessani, että valitsenko käy-

tettäväksi termiksi seksuaalikasvatuksen vai kehotunnekasvatuksen. Erityisesti mietin sitä, oli-

siko sekä lasten että aikuisten seksuaalisuuden normalisoinnin vuoksi termin seksuaalikasvatus 
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käyttäminen parempi valinta.  Tutkimustulosten ja varhaiskasvatuksessa käytössä olevan käsit-

teistön kautta päätin käyttää tutkielmassani termiä kehotunnekasvatus.  

Teoreettisessa viitekehyksessä avasin tärkeimpiä käsitteitä tutkimuksen taustalla. Valitsemani 

käsitteet ovat alle 3-vuotiaiden pedagogiikka, alle 3-vuotiaiden seksuaalisuus ja kehotunnekas-

vatus. Tutkielmani tuloksissa nousee esille myös kehollisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden 

käsite. Kehollisuus on tärkeä osa kehotunnekasvatusta, kuten Kangaskoski (2016) sekä Ing-

man-Friberg ja Cacciatore (2016) tuovat esille. Varhaislapsuuden seksuaalinen kehitys lähtee 

uteliaisuudesta ja kiinnostuksesta omaan sekä toisten kehoihin. Kehon tutkiminen ja siihen tu-

tustuminen kunnioittavasti ja arvostavasti luo pohjan pienen lapsen kehoitsetunnolle, millä voi-

daan taas nähdä olevan suuri merkitys lapsen kokemukselle itsestään sekä nyt että vielä aikuis-

iällä (Kangaskoski, 2016; Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016). Kehollisuus on itselleni tärke-

ässä roolissa oman tanssijuuden kautta, oman kokemukseni mukaan kehotunneyhteydellä on 

merkitystä kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. Kehollisuus antaa mahdollisuuksia monisyi-

selle ilmaisulle sekä vuorovaikutukselle. Vaikka itse näen kehollisuuden merkittävänä ja koen 

sen luontevaksi osaksi omaa identiteettiä, tiedostan sen olevan monelle vieraampi ajatus, ja 

kehollisen oppimisen opettamiseen vaaditaan tietoa sekä kokemusta.  

Vaikka varhaiskasvatuksen opettaja on vastuussa pedagogiikasta, koko tiimin vastuulla on to-

teuttaa pedagogiikkaa. Sama ajatus nousee esille Ahosen ja Roosin (2020) teoksessa, vaikka 

opettaja on vastuussa pedagogiikasta, laadukasta pedagogiikkaa luodaan yhdessä. Laadukkaan 

pedagogisen toiminnan toteutuminen vaatii taustalleen toimivan tiimin ja jokaiselta vahvaa am-

matillista osaamista (Ahonen & Roos, 2020). Koen, että tutkielmani koskettaakin näin koko 

varhaiskasvatuksen tiimiä eikä pelkästään opettajaa. Tämän vuoksi olen päätynyt käyttämään 

työssäni varhaiskasvatuksen tiimin jäsenistä termiä varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö. Pi-

din termin valintaa ongelmallisena, mutta en halua rajata työtäni koskemaan vain opettajia, 

vaan koko moniammatillista tiimiä.  
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2 Tutkimuksen toteutus ja tavoitteet 

2.1 Tutkimusmenetelmä 

Tutkielmani on teoreettisen tutkimuksen alle sijoittuva kuvaileva kirjallisuuskatsaus. Malm-

berg (2014) kuvaa teoreettisen tutkimuksen pääpiirteenä olevan sen rakentuminen jo olemassa 

olevan tiedon tutkimisen ja tämän tiedon jäsentämisen kautta. Tällainen tutkimus voi sekä yh-

distää tietoa että löytää uusia tutkimustarpeita (Malmberg, 2014). Salminen (2011) jakaa teo-

reettisen tutkimuksen alle sijoittuvan kirjallisuuskatsauksen kuvailevaan ja systemaattiseen kir-

jallisuuskatsaukseen. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus voidaan jakaa vielä narratiiviseen ja integ-

roivaan kirjallisuuskatsaukseen Narratiivinen kirjallisuuskatsaus lähtee liikkeelle laajemmin ja 

väljemmin luoden esimerkiksi kokonaiskuvaa jonkin ilmiön kehityksestä. Integroiva kirjalli-

suuskatsaus antaa mahdollisuuden kuvata ilmiötä monipuolisesti ja tutkimuksen myötä voidaan 

tuottaa uutta tietoa jo tutkitusta aiheesta. (Salminen, 2011, s. 6–8.)  

Tutkielmani pohjautuu Salmisen (2011) esille nostamiin kuvailevaan ja integroivaan kirjalli-

suuskatsaukseen (Salminen, 2011, 8–12). Kuvailevasta näkökulmasta pystyn luomaan koko-

naiskuvaa tutkimuskysymykseeni vastaten, kun taas integroiva kirjallisuuskatsaus antaa mah-

dollisuuden kriittisempään arviointiin ja pohdintaan tutkielmassani. Vilkka (2021) nostaakin 

esille, kuinka tulkintojen kautta luodaan malleja, ohjeita, toimintaperiaatteita, tietoa ja kuvauk-

sia tutkittavasta asiasta, eikä tavoitteena ole totuuden löytyminen vaan tulkintojen muodosta-

minen. Tutkimuskohteessa korostuu kolme erilaista näkökulmaa, jotka ovat konteksti, ilmiön 

intentio ja prosessi (Vilkka, 2021, s. 195–201). 

Vilkka (2021) kuvaa, kuinka laadullisessa tutkimusmenetelmässä aineiston määrä ei ole mer-

kityksellisintä vaan laatu. Aineiston tavoite on teoreettisen tutkimuksen näkökulmasta auttaa 

muodostamaan mielekäs tulkinta. Aineiston kattavuus ja heterogeenisyys on rikkaus, jonka 

kautta käsitteellisen ymmärryksen rakentuminen kasvaa (Vilkka, 2021, s. 253–254). 

2.2 Tutkimuskysymykset 

Sotkasiiran (2015) näkemyksen mukaan tutkimuskysymyksen muotoilu on tärkeä osa laadulli-

sen tutkimuksen tekemistä. Tutkimuskysymys tuo parhaimmillaan esille sen, mihin tutkija ha-

kee vastausta ja auttaa työn jäsentämisessä tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Tutkimuskysymys 
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voi muotoutua tutkimusta tehtäessä ja laadullisessa tutkimuksessa se useimmiten lähtee muo-

toutumaan vasta aineiston keruun kautta (Sotkasiira, 2015, s. 125–127). Kirjallisuuskatsaukses-

sani etsin tietoa alle 3-vuotiaan lapsen kehotunnekasvatuksesta pedagogisessa viitekehyksessä 

tutkimuskysymysteni avulla. Tutkielmani tavoite on keskeisten käsitteiden avaaminen sekä tie-

don yhdistäminen ja sitä kautta tutkimuskysymyksiin vastaaminen. Tutkielmassani vastaan seu-

raaviin tutkimuskysymyksiin: 

1. Miten alle 3-vuotiaiden pedagogiikan teoriat ohjaavat kehotunnekasvatuksen toteuttamista 

varhaiskasvatuksessa? 

2. Millaisin menetelmin alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa voidaan toteuttaa kehotunnekasva-

tusta? 

2.3 Kirjallisuuskatsauksen toteutus 

Laadullisen tutkimuksen erityispiirteenä on Kiviniemen (2018) mukaan tutkimuksen jatkuva 

kehittyminen, sama koskee aineistonkeruuta ja -analyysia. Tutkimuksen eri osa-alueet kehitty-

vät tutkimuksen edetessä ja se antaa mahdollisuuden näiden tarkasteluun ja arviointiin proses-

sin aikana (Kiviniemi, 2018, s. 113–114.). Rajasin lähdeaineiston teoreettisen viitekehykseni 

pohjalta ja tiedostin, että löytämäni aineisto voi ohjata muuttamaan tutkimuskysymyksiä ja läh-

deaineiston rajaamista.  Valitsin tutkielmani lähteiksi mahdollisimman luotettavia suomalaisia 

ja ulkomaisia lähteitä. Käytin aineistona pääosin vertaisarvioituja artikkeleita, tutkimuksia ja 

tieteelliseen tutkimukseen perustuvaa kirjallisuutta tai oppikirjallisuutta. Aineisto ja lähdema-

teriaali on pääosin suomenkielistä, mutta mukana on myös muutamia kansainvälisiä lähteitä. 

Aineiston ja lähdemateriaalin luotettavuutta sekä käytettävyyttä arvioin materiaalia lukiessani. 

Löytämääni tietoa kehotunnekasvatuksesta vertasin sekä peilasin alle 3-vuotiaiden pedagogiik-

kaan ja varhaiskasvatuksen perusteisiin.  

Löytämäni lähdemateriaalin ja aineiston kautta etsin vastauksia tutkimuskysymyksiini.  Haku-

sanoina käytin seuraavia hakusanoja suomeksi ja englanniksi: alle 3-vuotiaiden pedagogiikka, 

varhaiskasvatus, kehotunnekasvatus, lasten seksuaalisuus, seksuaalikasvatus, turvataitokasva-

tus. Johdannossa pohdin termin kehotunnekasvatus käyttöä, tiedonhaun kannalta päädyin käyt-

tämään hakusanana myös lasten seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta laajemman aineiston 

löytämiseksi. Kiviniemi (2018) korostaa, että tutkimuksen analysoinnissa pitäisi pyrkiä koko-
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naisvaltaisuuteen. Vaikka tietoa löytyisi paljon, on tärkeä rajata aineistosta tutkimuskysymyk-

seen ja -ongelmaan liittyvä keskeinen tieto ja karsia mielenkiintoisimmatkin epäolennaisuudet 

pois (Kiviniemi, 2018, s. 127). 
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3 Teoreettinen viitekehys 

Tutkielmani keskeiset käsitteet ovat alle 3-vuotiaiden pedagogiikka ja seksuaalinen kehitys 

sekä kehotunnekasvatus. Välimäki (3.3.2021) kuvaa teoreettisen viitekehyksen tarkoituksena 

olevan tutkimuksen näkökulman esille tuominen lukijalle. Teoreettisen viitekehys nostaa esille 

keskeisimmät teoriat ja käsitteet, mutta ei estä muiden teorioiden sivuamista tutkimuksessa. 

Parhaimmillaan teoreettinen viitekehys auttaa havaintojen tekemisessä (Välimäki, 3.3.2021).  

3.1 Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka 

Alle kolmivuotiaiden pedagogiikkaa on osa kasvun, oppimisen ja hoivan kanssa muodostuvaa 

kokonaisuutta. Hänninen (2017) pohjaa näkemyksiään varhaiskasvatuksen kolmesta osa-alu-

eesta tanskalaisen varhaiskasvatustutkija Stig Broströmin näkemyksiin. Hänninen tiivistää ope-

tuksen olevan aikuisen ohjaamaa, mutta lapsen osallisuuden huomioivaa toimintaa. Opetuksen 

kautta lapsi omaksuu ja muokkaa aktiivisesti omia tietoja ja taitojaan. Lapsen aktiivinen toimi-

juus edellyttää varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstöltä kykyä havainnoida ja tarttua lasten 

esille tuomiin oppimisen tilanteisiin ja mahdollisuuksiin. Kasvatuksen Hänninen näkee olevan 

myös lapsen aktiivista toimijuutta. Varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö tukee lapsen kasvua 

itsenäisemmäksi. Kasvatus antaa lapselle tietoa hänestä itsestä ja ympäristöstä luoden suhdetta 

ympäröivään maailmaan. Toisaalta kasvatus taas luo lapselle hyväksynnän ja kunnioituksen 

kokemuksia. Hoidon hän taas näkee olevan kokonaisuus fyysistä hoitamista ja välittämistä 

(Hänninen, 2017).  

Varhaiskasvatuslaki (540/2018, 2§) taas painottaa pedagogiikkaa varhaiskasvatuksen, 

opetuksen ja hoidon suunnitelmallisen ja tavoitteellisen kokonaisuuden taustalla. Var-

haiskasvatuksen taustalla oleva pedagogiikka ei olekaan yksiselitteistä vaan sen nähdään 

ohjaavan kasvatus- ja varhaiskasvatustieteisiin perustuvaa toimintaa lapsen yksilöllisen kasvun 

ja kehityksen tukemisessa tehden siitä suunnitelmallista. Varhaiskasvatuksen opettajan peda-

goginen vastuu voidaankin nähdä niin, että toimintaa ohjaava pedagogiikka on lapsen edun-

mukaista ja tarpeista lähtevää. Alle 3-vuotiaiden pedagogiikan koetaan usein perustuvan hoi-

dolle, ja kyllähän perushoito on suuressa roolissa varhaislapsuudessa, mutta se ei sulje pois 

pedagogista ajattelua ja suunnitelmallisuutta toiminnassa.  

Alle 3-vuotiaiden pedagogiikka onkin yhteiskunnallisessa keskustelussa jäänyt usein epäilevien 

kommenttien alle, mihin nyt pieni lapsi mitään pedagogiikkaa tarvitsee. Ahonen ja Roos (2021) 
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nostavat tämän teeman esille teoksessaan Untuvikot – näkökulmia alle 3-vuotiaiden pedago-

giikkaan. He sanallistavat pienten lasten pedagogiikan merkityksellisyyttä ja tuovat ilmi sen, 

kuinka pedagogiikka ja pienen lapsen tarpeista nouseva sensitiivinen kohtaaminen ovat toisiaan 

tukevia ei poissulkevia. Pienten lasten pedagogiikassa nähdään erityisen merkityksellisenä jo-

kaisen arjen pieni ja suuri hetki (Ahonen & Roos, 2021).  Tätä näkemystä tukee myös Lämsän 

(2021) artikkelissa kuvattu kokopäiväpedagogiikan käsite. Kokopäiväpedagogisesti ajateltuna 

kaikki arjen tilanteet nähdään pedagogisena toimintana ja näin ollen pedagoginen ajattelu ohjaa 

kaikkea päivän toimintaa (Lämsä, 2021, 79–86). Harvoin varhaiskasvattajat suunnittelevat etu-

käteen esimerkiksi wc-käyntejä, mutta jos näitä alkaa pohtimaan pedagogisesti voidaan niissä 

nähdä paljon pedagogista toimintaa. Alle 3-vuotiaalle pystytään vaipanvaihtotilanteissa anta-

maan yksilöllistä huomioita ja tukemaan vuorovaikutuksen kehittymistä, samalla pystytään ni-

meämään kehonosia ja opettamaan kosketuksesta. Taitava pedagogi pystyykin muodostamaan 

laadukkaan pedagogisen toimintakokonaisuuden vasua soveltaen ikä- ja kehitystason sekä tar-

peiden kautta kaikkiin arjen tilanteisiin (Ahonen & Roos, 2021).  

Alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa korostuu vuorovaikutuksellisuus ja tarpeisiin vastaaminen. 

Varhaislapsuudessa kiintymyssuhde on pohjana lapsen kehitykselle. Tämän vuoksi varhaiskas-

vattajilla täytyy olla ymmärrystä varhaisesta vuorovaikutuksesta (Ahonen & Roos, 2021).  

Kiintymyssuhde ja vuorovaikutuksellisuus korostuukin alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa. Sink-

konen (2019) nostaa teoksessaan esille John Bowlbyn näkemyksen kiintymyssuhdeteoriasta 

kirjoittaessaan varhaislapsuuden kehityksestä. Bowlbyn mukaan kiintymyssuhdeteoria on ih-

misen tapa muodostaa tunnesiteitä toisiinsa ja vuorovaikutustapahtumien jättämien 

muistijälkien kautta lapselle syntyy sisäisiä toimintamalleja. Näitä toimintamalleja ovat muun 

muassa nälkäitkuun vastaaminen ja harmituksen kohdatessa lohduttaminen (Sinkkonen, 2018, 

s. 57–61). 

Puhuttaessa alle 3-vuotiaiden pedagogiikasta ja varhaiskasvatuksesta on leikki keskeisessä roo-

lissa. Ranta (2021) nostaa teoksessaan tutkimustuloksistaan esille leikin merkityksellisyyden 

pedagogisena työkaluna, leikin kautta pystyy saamaan tietoa lapsista, heidän taidoistansa ja 

mielenkiinnon kohteista, kehitysvaiheista. Lasten mielenkiinnon kohteista ja kehitysvaiheista 

nouseva toiminta on lapsille mielekästä ja tukee lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia (Ranta, 

2021). Myös Ahonen ja Roos (2021) korostavat sitä, kuinka leikki on paras keino tutustua lap-

siin. Leikin kautta lapsi ilmaisee itseään ja on vuorovaikutuksessa, ja vaikka alle 3-vuotiaan 

leikki ei vielä ole jäsenneltyä ja pitkäkestoista se on lapselle tärkein oppimisen väline ja mieli-

hyvän lähde (Ahonen & Roos, 2021). 
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Läsnäolo, päiväsuunnittelun mukauttaminen ja hetkessä eläminen lasten emotionaalisen tar-

peen näkyy alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa. Pienen lapsen kokonaisvaltainen tunteiden koke-

minen ei tarkoita, että tunteet pitäisi saada selvitettyä. Sensitiivisen kohtaamisen kautta yksilöl-

linen huomiointi ja tilanteen tulkinnan mukainen toiminta lasta ja lapsiryhmää tukien on toi-

minnan keskiössä (Ahonen & Roos, 2021). Oiva-Kess ja Kronqvist (2021) muistuttavatkin te-

oksessaan läheisyyden ja jatkuvuuden merkityksestä. Pieni lapsi tarvitsee turvallisen kiinty-

myssuhteen muodostamiseksi turvan tunnetta, mikä muodostuu läheisyyden ja toiminnan en-

nakoitavuuden kautta. Esimerkiksi päivärytmin ennakoitavuus auttaa lasta jäsentämään vuoro-

kausirytmit, rutiinit tuovat turvaa ja rituaalit helpottavat siirtymätilanteita (Kronqvist & Oiva-

Kess, 2021, s. 23–34).   

3.2 Alle 3-vuotiaiden seksuaalisuus 

Seksuaalisuus terminä on saanut taakseen monia eri määritelmiä niin ulkomaisissa kuin suoma-

laisissa lähteissä. Useille määritelmille yhteistä on se, että seksuaalisuutta kuvataan eri ulottu-

vuuksien tai portaikkojen kautta. Bildjuschkin (2015) kuvaa seksuaalisuutta neljän ulottuvuu-

den, eli fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja henkisen, kautta.  Samassa yhteydessä hän nostaa 

esille, kuinka Korteniemi-Poikela ja Cacciatore tuovat seksuaalisuuden portaat määritelmäs-

sään esille järjen, biologian ja tunteen tasot ja Liinamo taas kuvaa seksuaalisuutta seksuaaliope-

tuksen arvoperustan kautta lähestyen seksuaalisuutta kehollisuuden ja kehon anatomian näkö-

kulmasta (Bildjuschkin, 2015). Kinnunen (2001) taas tuo teoksessaan esille seksuaalisuuden 

seksuaalivietin kautta. Hän näkee seksuaalivietin synnynnäisenä ominaisuutena, mutta eri ta-

voin eri ikäkausina ilmenevinä. Myös Kinnunen nostaa kuitenkin esille sen, että seksuaalisuus 

on muutakin kuin biologiaa ja se kehittyy vuorovaikutuksessa (Kinnunen, 2001, s. 14–16). Eri 

määritelmille yhteistä on se, että seksuaalisuuden moniulotteisuus tiedostetaan ja sitä tuodaan 

esille.  

Lasten seksuaalisuus lähtee kehittymään jo kohdussa kosketuksen ja vuorovaikutuksen kautta. 

Nämä ensimmäiset kokemukset varhaisesta vuorovaikutuksesta luovat pohjaa kasvulle ja kehi-

tykselle myös seksuaalisuudelle (Bildjuschkin, 2015). Luonteeltaan pienen lapsen seksuaali-

suus eroaa aikuisen seksuaalisuudesta. Pienen lapsen seksuaalisuus on iloista, tutkivaa ja 

avointa, siinä tutustutaan omaan kehoon ja sen rajoihin, opetellaan kosketusta ja mielihyvää, 

harjoitellaan tunnetaitoja ja normeja, oikeuksia sekä ymmärretään uusia asioita (Vehkaoja, Cac-
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ciatore & Ingman-Friberg, 2019).  Cacciatore, Ingman-Friberg, Lainiala ja Apter (2020) nosta-

vat tutkimusartikkelissaan esille haasteet pienen lapsen seksuaalisen kehityksen ymmärtämi-

sessä. Mitä pienempiä lapset ovat sitä vähemmän he vastaavat kysymyksiin vaan käyttävät sa-

natonta ilmaisua, jolloin on vaikea ymmärtää toiminnan takaa löytyviä asioita. Samaan aikaan 

he kuitenkin kertovata lasten seksuaalisen kehityksen tukemisen olevan usein mielletty tarkkoi-

hin kysymyksiin vastaamiseksi (Cacciatore ym., 2020). 

Vauvan ajatus omasta kehosta ja läheisyyden sekä kontaktin merkityksestä kehittyy alusta 

saakka varhaisen vuorovaikutuksen kautta (Kinnunen, 2001, s. 12). 0–1- vuotias lapsi opettelee 

tutustumaan omaan kehoonsa kaikkien aistien kautta. Kokeilun kautta lapsi oppii tuntemaan 

omaa kehoaan ja, sitä mikä tuntuu hyvälle ja, mikä ei. Pieni lapsi hakee toiminnalleen ja tun-

teilleen hyväksyntää aikuisilta. Lapsi hakee tässä vaiheessa turvaa ja vastausta tarpeisiin tur-

vallisilta aikuisilta eritoten omilta vanhemmiltaan (Laru, Riihonen, & Cacciatore (2016); Kin-

nunen, 2001, s. 12–13). Kronqvist ja Oiva-Kess (2021) kutsuvat tätä myös eriytymiseksi, jolloin 

vauva kasvaa ja kehittyy yksilöksi, irralliseksi vanhemmastaan. Taaperoikäinen lapsi irrottau-

tuu vanhemmasta, mennen pois hänen luotaan ja palaa sitten takaisin lisäten ymmärrystä siitä, 

että vanhempi pysyy (Kronqvist & Oiva-Kess, 2021, s. 58–60). Cacciatoren ja Ingman-Friber-

gin (2016) mukaan 2–3-vuotias lapsi jatkaa omaan kehoon tutustumista, hän opettelee potalla 

käymistä ja kiinnittää huomiota tyttöjen ja poikien erilaisuuteen. Lapsi on ylpeä onnistumisis-

taan ja omasta itsestään sekä kehostaan. Samalla lapsen itsenäistyminen jatkuu ja oma tahto 

kehittyy lapsen harjoitellessa tunnetaitoja, vuorovaikutustaitoja ja normeja (Cacciatore & Ing-

man-Friberg, 2016.) 

Tutkielmassani käsittelen alle 3-vuotiaan seksuaalisuutta seksuaalisuuden portaiden ja 

psykoseksuaalisen kehityksen kautta. Alle kolmivuotias on Cacciatoren ja Korteniemi-Poikelan 

(2018) mukaan seksuaalisessa kehityksessään Olet ihana – vaiheessa, jolloin lapsi rakastaa 

itseään ehdoitta ja hyväksyy itsensä sekä ympäröivän maailman sellaisena kuin se on. 

Psykoseksuaalisen kehityksen mukaan lapsi taas hakee hyväksyntää muun muassa hänestä 

itsestään, kehostaan, ja mielihyvän kokemisesta (Cacciatoren & Korteniemi-Poikelan, 2018; 

Bildjuschkin, 2015, s. 50–55). 
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3.3 Kehotunnekasvatus 

Kehotunnekasvatus on lasten seksuaali- ja tunne- sekä turvataitokasvatusta 0–8-vuotiaille (Vä-

estöliitto, 2020). Tutkielmassani rajasin ikäjakauman pieniin varhaiskasvatusikäisiin eli käsit-

telen työssäni 0–3-vuotiaiden kehotunnekasvatusta. Väestöliiton sivuilla kerrotaan, kuinka 

pienten lasten kehotunnekasvatus on laaja kokonaisuus, joka koostuu kahdeksasta eri osa-alu-

eesta. Näitä osa-alueita on keho ja kehitys, tunteet, läheisyys ja hyväolo, ympäristö ja muut 

ihmiset, hyvinvointi ja terveys, lisääntyminen, normit ja tavat sekä oikeudet (Väestöliitto, 

2020). Kehotunnekasvatuksessa on lapsen kanssa käytävä läpi kaikki nämä kahdeksan osa-alu-

etta ikätaso huomioiden. Ingman-Friberg ja Cacciatore (2016) kuvaavat kehotunnekasvatuksen 

tarkoituksen olevan lapsen kasvun ja kehityksen tukeminen kohti tervettä, itsetuntoista ja on-

nellista aikuista. Kehotunnekasvatus eroaa laaja-alaisuudellaan perinteisestä seksuaali-

kasvatuksesta ja sen voidaan nähdä pohjautuvan oman koskemattomuuden suojaamisen ja kun-

nioittamisen opetteluun sekä tunnetaitojen harjoitteluun (Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016, 

s. 83–84). 

Kehotunnekasvatuksen kokonaisuus on todella laaja ja sen kokonaisvaltainen huomioiminen 

pedagogisessa toiminnassa vaatii kykyä integroida teemat osaksi laaja-alaista oppimista. Va-

sussa (2018) ei tuoda suoraan esille lasten seksuaalikasvatuksen tukemista vaan siihen liittyviä 

osa-alueita voidaan löytää laaja-alaisen oppimisen osa-alueiden sisältä. Vasussa nousee esille 

muun muassa kysymysten esittämiseen rohkaisu, tunnetaitojen harjoittelu nimeämisen ja eri-

laisiin tunteisiin tutustumisen kautta. Lisäksi esille nousee lapsen oikeus omaan mielipiteeseen 

ja itsekäsityksen rakentuminen, vuorovaikutus- ja ilmaisutaitojen harjoittelu sekä oman ja toi-

sen kehon kunnioittaminen ja suojelu (Vasu, 2018). Näissä osa-alueissa nousee esille kehotun-

nekasvatuksesta muun muassa turvataidot, uteliaisuus, itsensä hyväksyminen ja vuorovaikutus-

taidot.  

Kehotunnekasvatusta toteuttaminen systemaattisesti ja hyväksyvästi positiivisella otteella lap-

sen kehityksen mukaisesti, antaa seksuaalisuudesta ja turvataidoista lapsille luonnollisen ja oi-

keudenmukaisen kokemuksen, jonka päälle rakentuu vahva kehoitsetunto ja myönteinen käsi-

tys itsestä. Ingman-Friberg ja Cacciatore (2016) kuvaavatkin artikkelissaan keho-

tunnekasvatuksen olevan myönteiseen itsetuntoon, kehonkuvaan, hyvään tunteeseen omaa ke-

hoa kohtaan ja omaan kehoon liittyvää kasvatuksellista toimintaaa. Kehotunnekasvatuksessa 

tuetaan lapsen oman kehon tuntemusta, kehokokemuksia ja tunnetaitojen kehittymistä 
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(Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016). Tätä kautta lapsi oppii paitsi oman kehon er-

ityislaatuisuudesta myös muiden kehoista ja yksilöllisyydestä.  

Ingman-Friberg ja Cacciatore (2016) avaavat artikkelissaan kehotunteen termiä kuvaten sen 

olevan sisäistä kokemusta oman kehon sisällä. Jotta tämän tunteen pystyy tunnistamaan täytyy 

oppia itsetuntemusta, ja omien tunteiden, kehon sekä kokemusten arvostamista. Cacciatore, 

Kauppinen ja Ingman-Friberg (2016) tuovat tutkimusartikkelissa esille kehoitsetunnon mer-

kityksen korostamisen. Lähtökohta vahvalle kehoitsetunnolle on, että jokainen lapsi saa 

kokemuksen, että hänen keho on upea, arvokas ja ainutlaatuinen. Pienelle lapselle hyvä ke-

hoitsetunto on luontainen, he ovat iloisia ja ylpeitä omasta kehostaan. Kosketuksen, läheisyy-

den, hellittelyn, kannustavan vuorovaikutuksen ja lähellä pitämisen kautta aikuinen pystyy vah-

vistamaan tätä kokemusta. Tärkeää on ymmärtää, että lapsen satuttaminen sekä kielteinen kom-

mentointi kehosta ei ole koskaan hyväksyttävää (Cacciatore ym., 2016).  

Kehotunnekasvatus ei ole suoraan synonyymi lasten seksuaalikasvatukselle vaan lasten sek-

suaalikasvatus on osa kehotunnekasvatusta. Maailman terveysjärjestö (WHO) kuvaa seksuaal-

ikasvatuksen tavoitteena olevan seksuaalisen kehityksen tukeminen ja suojeleminen, jonka 

kautta lapset saavat tarvittavaa tietoa seksuaalisuudesta (Maailman terveysjärjestön (WHO) Eu-

roopan aluetoimisto ja BZgA, 2010, s. 19). Chairilsyah (2019) tuo ilmi seksuaalikasvatuksen 

olevan fyysisten, henkisten ja emotionaalisten kokonaisuuksien kautta lisääntyvää ymmärrystä 

omasta seksuaalisuudesta. Hän kuvaa seksuaalikasvatuksen olevan ikätasoisuuden huomioivaa 

seksuaalisuden käsittelyä, johon kuuluu myös sosioemotionaalisuuden huomiointi, anatomian 

käsittely, lisääntyminen ja suojaikärajojen huomioiminen (Chairilsyah, 2019). Chairilsyahin 

näkemys seksuaalikasvatuksesta kuvaa myös kehotunnekasvatusta, johon lukeutuu seksuaali-

kasvatus ja tunne- sekä turvataidot. Seksuaalikasvatusta ei nähdä yksiulotteisena vaan laajasti 

lapsen hyvinvointiin vaikuttavana kasvun ja kehityksen osa-alueena.  

3.3.1 Turvataitokasvatus 

Turvataidoilla tarkoitetaan taitoja, joiden avulla lasta voidaan suojella kiusaamiselta, 

häirinnältä ja väkivallalta antamalla lapsille keinoja, kuinka he voivat suojella itseään näissä 

tilanteissa. Suojelukeinojen antamisen lisäksi turvataitokasvatus tukee laajasti lapsen hyvin-

vointia ja kehitystä. Kuten kehotunnekasvatus jo terminä kuvaa on tunteet avainasemassa myös 

turvataitojen opettelussa, tunteiden tunnistamisen kautta lapset pystyvät tunnistamaan turvan ja 
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uhan (Lajunen, Andell, & Ylenius-Lehtonen, 2019). Moilasen (5.11.2018) näkemyksen muk-

aan turvataidot voidaan nähdä ystävyyden perustaitoina, jotka voidaan jakaa neljään osioon. 

Ensimmäisenä opetellaan nimeämään kehon osia ja tuodaan esille oman kehon mer-

kityksellisyys ja tärkeys sekä itsemääräämisoikeus. Sen jälkeen opetellaan koskettamiseen liit-

tyvät säännöt, ja lopuksi opetellaan sanomaan “ei” ja poistumaan tilanteesta (Moilanen, 

5.11.2018). Jo 2–3-vuotias alkaa ymmärtämään, että hän saa määrätä itse omasta kehostaan 

(Cacciatore & Ingman-Friberg, 2016). 

Turvataitojen avulla pyritään luomaan turvallisuuden tunnetta ihmisten väliseen vuorovai-

kutukseen. Lajunen ja kollegat (2019) huomioivat lasten turvataidoista puhuttaessa sekä aikui-

sen antama turvan, että lapselle muodostuneet kokemukset turvasta. Lapsen kokemukset pelon 

hallinnasta ja tilanteiden onnistumisesta luovat pohjaa lapsen turvallisuuden kokemukselle. 

Jotta lapsi voi oppia kehotunnekasvatuksen turvataitoja täytyy hänelle tarjota tietoa 

ikätasoisesti (Lajunen ym., 2019). Myös Chairilsyah (2019) tuo ilmi, kuinka seksuaali-

kasvatuksen kautta voidaan vähentää pelkoa ja ahdistusta, jonka voidaan nähdä liittyvän sek-

suaaliseen kehitykseen. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (2018) ohjaavat var-

haiskasvatustyötä ja siellä taas tuodaan ilmi, kuinka varhaiskasvatukseen kuuluu vahvistaa 

lasten hyvinvointiin ja turvaan liittyviä taitoja. Lapsia opetetaan kunnioittamaan ja arvostamaan 

sekä omaa että toisen kehoa (OPH, 2018). 

3.3.2 Tunnetaidot 

Kronqvist ja Oiva-Kess (2021) kuvaavat pienen lapsen tunnemaailmaa vahvaksi. Tunteet nä-

kyvät usein myös kehossa, mikä tekee kehollisen oppimisen ja kehoon tutustumisen merkityk-

selliseksi varhaislapsuudessa. Sen sijaan, että lapsi kokee tunteen hallitsevan häntä, ohjaamisen 

ja tukemisen kautta lapsi löytää keinoja kohdata tunteitaan ja ymmärtää kehon toimintaa. 

(Kronqvist & Oiva-Kess, 2021, s. 35–51.) Rusanen (2011) tuo kirjassaan esille sosiaalisen, 

emotionaalisen ja kognitiivisen kehityksen olevan yhteydessä toisiinsa. Sosiaalisen kehityksen 

myötä vuorovaikutuksellinen toiminta toisten kanssa kehittyy (Rusanen, 2011). Sosiaalinen ke-

hitys ja vuorovaikutuksellinen toiminta taas vaatii tunnetaitojen kehittymistä.  

Tunnetaidot ovat tärkeä osa kehotunnekasvatusta ja elämän perustaitoja. Tunnetaitoihin kuuluu 

kyky tunnistaa, hallita ja säädellä tunteita ja tunnereaktioita (Kronqvist & Oiva-Kess, 2021, s. 

35–51). Alle 3-vuotias lapsi aloittaakin tunnetaitojen harjoittelun tunteiden tunnistamisesta ja 

sanoittamisesta aikuisen avustuksella. Lapselle luontaista on tuoda tunteet ilmi spontaanisti ja 
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fyysisesti, toisaalta jo pieni lapsi voi sulkeutua ja pidätellä tunteitaan, tunnetaitojen opettelun 

kautta lapsi oppii hiljalleen tunnistamaan ja kohtaamaan tunteita (Kronqvist & Oiva-Kess, 

2021, s. 35–51). 

Rusanen (2011) tuo esille, kuinka tunnetaitojen opettelussa yksi tärkeimmistä asioista on aikui-

sen hyväksyntä, läsnäolo ja ohjaus. Varhaiskasvatuksen kasvattajan nimetessä lapsen tunnetilan 

hän osoittaa lapselle, että hän tulee kuulluksi ja opettaa samalla tunteiden nimeämistä sekä 

niihin reagoimista. Vaikka tunnereaktion hyväksyntä on tärkeää, tuo esimerkiksi Kronqvist ja 

Oiva-Kess (2021) ilmi sen, ettei hyväksyntä kuitenkaan tarkoita, että esimerkiksi kiukkuamalla 

lapsi saisi tahtonsa läpi. Tunteet nimetään yhdessä, niistä keskustellaan ja niille annetaan tilaa 

sekä tilanteet käsitellään ikätason ja tarpeen mukaisesti. Aikuinen toimii lapsen tunnesäätelyssä 

apusäätelijänä, mikä vaatii aikuiselta sensitiivisyyttä (Kronqvist & Oiva-Kess, 2021, s. 35–51).  

Kronqvistin ja Oiva-Kessin (2021) mukaan tunteiden itsesäätely kehittyy voimakkaimmin 

kolme vuotiaasta ylöspäin aikuisen tuen avulla, mutta jo pienempikin lapsi tarvitsee tukea tun-

teiden kohtaamiseen ja kokemiseen. Jo pienen lapsen kanssa voidaan harjoitella rauhoittumista, 

tunteiden hyväksymistä ja tunnesanojen yhdistymistä tunteisiin (Kronqvist & Oiva-Kess, 2021, 

s. 35–51). Tunnetaidot pienten lasten kohdalla yhdistetään usein tarpeisiin. Tunteita nimeämä-

llä lapsi oppii saamaan kiinni myös tarpeesta tunteen takana, mikä taas vahvistaa itsesäätelyjär-

jestelmän kehittymistä.  
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4 Kehotunnekasvatus alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa 

Ajatellessa kehotunnekasvatusta pedagogisessa viitekehyksessä voidaan korostaa var-

haiskasvattajien ammattitaitoa ja tietämystä kehotunnekasvatuksesta sekä ymmärrystä lapsen 

seksuaalisuudesta kasvun ja kehityksen kannalta. Eräissä tutkimuslähteissä nostetaan esille 

kasvatustietoisuuden termi osana pedagogista varhaiskasvatusta. Kaskela ja Kronqvist (2012) 

kuvaavat kasvatustietoisuuden olevan ammatillista, tietoista ja ymmärryksen käsittävää 

toimintaa. Kasvatustietoisuuteen vaikuttavat arvot ja lapsikäsitykset, joiden kautta lapsi 

nähdään ja pedagogista toimintaa toteutetaan (Kaskela & Kronqvist, 2012). Kasvatustietoisuus 

on myös osa kehotunnekasvatusta. Ammattitaitoinen varhaiskasvattaja tiedostaa 

kasvatusvastuun kaikissa arjen tilanteissa ja pystyy luontevasti tarttumaan lasten esille nos-

tamiin aiheisiin oli se sitten uteliaisuutta kehosta tai numeroista. Kasvatustietoisuutta on myös 

varhaiskasvattajien kyky tarttua asioihin niissä hetkissä, kun ne tulevat vastaan. Ahonen ja Roos 

(2021) muistuttavat, että arkisten kohtaamisten muuntaminen pedagogiikaksi vaatii 

joustavuutta ja tilannetajua (s. 225).  

Vaikka varhaiskasvatussuunnitelmassa tai laaja-alaisen oppimisen osa-alueiden alla ei suoraan 

ole mainittu kehotunnekasvatusta, voidaan varhaiskasvatuslaissa (540/2018) ja vasussa (2018) 

nähdä kehotunnekasvatuksen alle kuuluvia teemoja. Jokaisen lapsen ikä- ja kehitystasoinen 

kasvun, kehityksen, terveyden ja hyvinvoinnin edistäminen, elinikäisen oppimisen 

edistäminen, turvallisen varhaiskasvatusympäristön varmistaminen, yhteistyö- ja vuorovai-

kutustaitojen kehittäminen, eettisesti vastuulliseen ja kehittävään toimintaan ohjaaminen toista 

ihmistä kunnioittaen, yhteistyö vanhempien ja huoltajien kanssa lapsen kokonaisvaltaisen 

hyvinvoinnin parhaaksi sekä kasvatustyössä tukeminen liittyvät myös kehotunnekasvatukseen 

(Varhaiskasvatuslaki 540/2018; OPH, 2018).  

Balter, van Rhijn ja Davies (2016) ovat tutkineet varhaiskasvatuksen henkilöstön näkemyksiä 

varhaisiän seksuaalikasvatuksesta. He tuovat esille tutkimuksensa tuloksissa seksuaalisen käyt-

täytymisen nousevan esille varhaiskasvatuksessa monissa eri tilanteissa. Varhaiskasvatusten 

ammattilaisten vastauksissa seksuaalista käyttäytymistä esiintyi muun muassa wc-käyntien 

yhteydessä, itsensä koskettamisen kautta, leikeissä ja lasten perhe-elämästä kummunneissa ky-

symyksissä (Balter ym., 2016). Nämä teemat ovat varhaiskasvatuksen arkea ja kokopäiväped-

agogiikan mukaisesti pedagogisuus koskettaa kaikkea varhaiskasvatuksen suunniteltua ja suun-
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nittelematonta toimintaa (Lämsä, 2021, 79–86). Pedagoginen lähestyminen keho-

tunnekasvatukseen tekeekin siitä suunnitelmallista ja tavoitteisiin pohjaavaa toimintaa, mutta 

se ei sulje pois suunnittelemattomia arjen kohtaamisia, joissa pedagogiikkaa on myös läsnä. 

Alle 3-vuotiaat ovat seksuaalikehityksen osalta Cacciatoren ja Korteniemi-Poikelan (2018) 

luomien seksuaalisuuden portaiden mukaan Olet ihana – vaiheessa. Tässä vaiheessa lapsi 

rakastaa itseään ehdoitta ja hyväksyy itsensä sekä ympäröivän maailman sellaisena kuin se on. 

Lapsi tutustuu kehoonsa tutkien, koskettaen ja nimeten. Hän hakee vuorovaikutuksen kautta 

huomiota ja hoivaa. Tämän kaiken taustalla voidaan nähdä paitsi lapsen kehollinen 

lähestyminen myös varhaisen vuorovaikutuksen ja kiintymyssuhteen merkityksellisyys (Cac-

ciatore & Korteniemi-Poikela, 2018, s. 28). Kiintymyssuhdeteorian tausta-ajatuksena voidaan 

nähdä turvallisuudentarve ja vaaralta suojautuminen (Sinkkonen, 2019, s. 66). Tämä ajatus 

voidaan hyvin nähdä osana alle 3-vuotiaiden kehotunnekasvatusta. Turvallisessa kiintymyssu-

hteessa lapsi saa kokemuksen siitä, millainen kosketus ja vuorovaikutus on häntä rauhoittavaa 

ja vähentää ahdistusta sekä epämukavuutta (Sinkkonen, 20198, s. 66). Kiintymyssuhdeteoriaa 

voidaankin laajentaa myös varhaiskasvatuksen näkökulmaan. Sinkkonen (2019) nostaa esille 

Thomas Weisnerin näkemyksen, kuinka sen sijaan, että lapsi muodostaa kahdenkeskisen ki-

intymyssuhteen vanhempaansa on tavoitteena luottamuksen muodostaminen ympäröivään 

maailmaan (Sinkkonen, 2018, s. 108).  

Kiintymyssuhdeteoria korostaa vuorovaikutuksellisuutta, kun taas kehollisuus nousee esille 

Kujalan (2021) artikkelissa, jossa hän esittelee Merleau-Pontyn näkemyksen kehosta subjek-

tina, mikä muodostaa ja kantaa merkityksiä mukanaan. Asiat kohdataan keholla, liikkuen, 

tuntien ja havainnoiden (Kujala, 2021). Kortelainen (2014) taas tuo ilmi artikkelissaan fenome-

nologisen näkökulman kehollisuuteen. Kehollisuus on vuorovaikutusta mielen, kehon ja so-

siaalisen ympäristön välillä (Kortelainen 2014). Siljamäki, Kalaja, Perttula ja Kokkonen (2021) 

tuovat kehofenomelogisen näkökulman kehon ymmärryksen perustaksi, kehon pohjalta 

olemme, havaitsemme ja opimme. Tärkeä huomio on avoimuus maailmalle ja valmius kokea 

ilman täyttä tiedostamistakin (Siljamäki ym., 2016). Tunteet tuntuvat kehossa ja kehotietoisuu-

den kautta lapsen tunteiden itsesäätely kehittyy. Itsesäätelyn kautta lapsi oppii hiljalleen vai-

kuttamaan tunteiden herättämiin kehon reaktioihin.  

Jokaisella meistä on keho, jonka olemassaolosta jokainen lapsi kiinnostuu jo varhaisessa lap-

suudessa. Lapsille keho on normaali ja kiinnostava, ja varhaiskasvatuksen tärkeä tehtävä on 

opettaa lapsi arvostaman omaa kehoa. Lapset kokevat asiat kokonaisvaltaisesti ja, vaikka 
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lapsella ei olisi sanoja käytössä hän näyttää ja kokee tunteita kehollisesti (Siren-Tiusanen, 

2002). Anttila (2009) määrittelee kehollisuuden tarkoittavan kokonaisvaltaista kehon tietoa, 

joka kattaa kehon liikkeen, aistit, tunteet, tuntemukset, kokemukset ja fysiologiset muutokset. 

Kehollisuus on subjektiivista ja kehon kokemusten kautta tullaan kehotietoisemmiksi (Anttila, 

2019). Näiden kehollisuuden myötä koettujen viestien kautta pienikin lapsi pystyy reagoimaan 

kehon viesteihin muun muassa turvasta ja turvattomuudesta. Tämä näkemys yhdistää ke-

hollisuutta ja kiintymyssuhdeteoriota, palaten kehollisista kokemuksista vuorovaikutuksellisiin 

kokemuksiin turvan ja turvattomuuden äärelle. 

Pedagogisessa viitekehyksessä kehotunnekasvatuksen osalta esille nousee kokopäiväpeda-

goginen lähestyminen ja kasvatustietoituus. Balter ja kollegat (2016) tuovat toisena tutkimus-

tuloksenaan esille varhaiskasvattajien näkemyksiä kehotunnekasvatuksesta var-

haiskasvatuksessa. Näitä näkemyksiä kehotunnekasvatuksen toteuttamisesta ovat itsetun-

temuksen tukeminen, kysymyksiin vastaaminen ja perheiden tunteminen (Balter ym. 2016). 

Nämä esiin nousseet teeman näkyvät myös Anttilan (2009) näkemyksessä kehotietoisuuden 

kehittymisestä ja Sinkkosen (2019) ajatuksessa kiintymyssuhteen muodostumisesta vuorovai-

kutuksessa (Anttila, 2009; Sinkkonen, 2019). Kehollisuuden ja vuorovaikutuksellisuuden 

teema nousee toistuvasti esille kehotunnekasvatukseen ja alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaan tu-

tustuessa. Avaankin seuraavissa kappaleissa kehotunnekasvatuksen toteuttamista näistä 

näkökulmista.  

4.1 Kehollisuus kehotunnekasvatuksessa  

Seksuaaliterapeutti Vilponen (2021) on sitä mieltä, että kehotunnekasvatuksen toteuttaminen 

varhaiskasvatuksessa lähtee siitä, kuinka otetaan huomioon lapsen kiinnostus omaa kehoa koh-

taan. Kehosta ja kehon osista puhutaan arvostavasti ja käytetään puheessa kehonosista niiden 

oikeita nimiä. Lapset suhtautuvat seksuaalisuuteen vilpittömästi ja Vilponen tuo esille sen, 

kuinka seksuaalisuudesta tulisi antaa myönteinen kuva (Vilponen, 2021). Alle 3-vuotiaiden 

pedagogiikkaa suunniteltaessa on nähtävissä monia luontevia hetkiä, jolloin ollaan ke-

hollisuuden ja kehon äärellä. Esimerkiksi vaippaa vaihtaessa kehoa liikutetaan ja samalla 

nimetään eri kehonosia, mutta voidaan myös sanallistaa sallittua kosketusta. Kehollisen op-

pimisen näkökulmasta näissä hetkissä korostuu arvostavan puheen käyttö (Kortelainen, 2014). 

Varhaiskasvatuksessa tulee sanoittaa hetket niin, että puheesta kumpuaa arvostus lapsen kehoa 

kohtaan, jolloin myös lapsi oppii arvostamaan omaa kehoaan. Ruuhilahti ja Bildjuschkin (2012) 
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nostavat esille, kuinka vauva ja pieni lapsi oppii oman kehonsa rajat kosketuksen kautta (Bild-

juschkin & Ruuhilahti 2012, 58). Kehonkokemusten ymmärtäminen alkaa oman kehon kuun-

telusta ilman arviointia ja vaatimusta muutokseen (Kortelainen, 2014).  

Kehollisuutta ja kehotietoisuutta voidaan tarkastella Kortelaisen (2014) mukaan laajemmin el-

etyn kehon ja objektikehon näkökulmasta. Eletyn kehon kokemus on kokonaisvaltaista ke-

hotietoisuutta esimerkiksi hengityksen ja sydämen sykkeen kokemista. Objektikeho taas 

esineellistää kehon ja auttaa näkemään kehon osat esineellistettyinä. Tässäkin kuitenkin pal-

ataan aina elettyyn kehoon, vaikka näemme kehon osan esineinä emme näe niitä kehosta irral-

lisina (Kortelainen, 2014). Siljamäki ym. (2016) tuovat artikkelissaan esille taas ke-

hotietoisuuden merkityksen tunteiden ja kehollisuuden kokemuksen muodostumisessa. Ke-

hotietoisuuden kautta pystytään aistimaan kehollisen tilan ja kehon kokemusten pieniäkin 

muutoksia ja muodostamaan niistä tietoa (Siljamäki ym. 2016). Alle 3-vuotias on vasta alussa 

kehotietoisuuden kehittymistä, hän harjoittelee nimeämään kehonosia ja opettelee paitsi 

toimimaan kehossa myös kehontoimintoja. 

Kehotietoisuuden rinnalle Siljamäki ym. (2016) nostavat kehonkuvan. Kehonkuva kattaa ke-

hotietoisuuden lisäksi käsitykset omasta kehosta. Nämä kehotietoisuuden kautta saadut 

kokemukset ja havainnot omasta kehosta saavat rinnalleen erilaiset tunnekokemukset omasta 

kehosta (Siljamäki ym. 2016). Kehonkuvan ja kehotietoisuuden muodostumiseen ei kuitenkaan 

vaikuta ainoastaan yksilön kokemukset vaan myös ympäristön antamat viestit luovat ko-

konaiskuvaa kehonkuvasta. Myönteisellä ja avoimella kehon ja kehon toimintojen koh-

taamisella vaikutamme myönteisen kehonkuvan kehittymiseen ja kehoitsetunnon muodostum-

iseen, kuten Sajamäki ja kollegat (2016) tuovat artikkelissaan ilmi.  

Kehotietoisuuden näkökulmasta kehotunnekasvatusta ja turvatataitoja tarkastellessa tärkeäksi 

kohdaksi nousee kehon rajojen hahmottaminen. Millainen kosketus on sallittua, miten minä ja 

muut voivat koskettaa minua ja, miten minua voidaan koskettaa (Ylimaunu & Ylkänen, 2018). 

Varhaiskasvatuksessa kehollisuus on vahvasti läsnä ja kehollisuuden huomioivien op-

pimismenetelmien kautta voidaan oppia ja opettaa paitsi paljon turvallisesta koskettamisesta ja 

kehotunnekasvatukseen sekä turvataitoihin liittyvistä rajoista. 

Kehollisessa oppimisessa on tärkeässä roolissa käytetty kieli, miten oppimistilanteissa puhu-

taan kehosta ja sen toiminnoista. Kortelainen (2014) nostaa esille tutkimusartikkelissaan sen, 

kuinka opettaja voi kysymysten ja mielikuvien kautta kääntää huomion siihen, miltä liike 
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tuntuu. Kokemus siitä, mille liike tuntuu vahvistaa myönteisen kehonkuvan kehittymistä, kun 

lapsi oppii luottamaan omaan kehoonsa jatkuvan arvioinnin sijaan (Kortelainen, 2014). 

Keho ja mieli eivät ole toisistaan irrallisia, vaikka pedagogisessa ajattelussa niiden yhteyttä on 

herätty tarkastelemaan vasta lähiaikoina laajemmin (Siljamäki ym. 2016). Kehollista oppimista 

voidaan tarkastella esimerkiksi somatiikan kautta. Kortelainen (2014) kuvaa tutkimusartik-

kelissaan filosofi Thomas Hannan ajatusta somatiikan käsitteestä, jossa sillä tarkoitetaan liik-

keen keinoin hyvinvointia lisääviä kehollisia ja kokemuksellisia menetelmiä. Somaattisilla 

menetelmillä tarkoitetaan erityisesti rantoutus-, hengitys- ja asentoharjoituksia, joissa keskity-

tään kehontuntemuksiin ja -kokemuksiin. Somaattisten menetelmien avulla voidaan lisätä 

muun muassa sensitiivisyyttä sekä oman kehon tuntemista (Kortelainen, 2014).  

Somaattisessa näkemyksessä nousee esille erityisesti tunnetaitojen kehittyminen sensitiivisyy-

den ja oman kehon tuntemisen kautta, mikä näkyy myös kontemplatiivisessa pedagogiikassa. 

Pulkin ja Saaren (2014) artikkelissa avataan kontemplatiivisen pedagogiikan tuovan läsnäolon 

ja kehotietoisuuden pedagogiseen viitekehykseen. Kontemplatiivisessä pedagogiikassa koros-

tetaan yksilöllä jo olevaa tietoa ja tuntemuksia tuoden kehotitetoisuuden harjoitukset tietoa li-

säävän opetuksen rinnalle. Esille nousee ruumiin ja tiedon yhteys sekä oppimisen näkemyksen 

laajeneminen ei-kognitiivisiin ja ei-järjellisiin ukottuvuuksiin, kuten tahdon ja aistikyvyn ke-

hittymiseen (Pulkki & Saari, 2014). 

4.2 Vuorovaikutuksellisuus kehotunnekasvatuksessa  

Lapsen psykoseksuaalinen kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa määrittelee Bildjuschkin 

(2015). Psykoseksuaalisen kehityksen kautta lapsi hakee hyväksyntää muun muassa hänestä 

itsestään, kehostaan, ja mielihyvän kokemisesta. Kehotunnekasvatuksen näkökulmasta lapsen 

kysymykset tulee kohdata ikätasoisesti ja tarjota lapselle sekä tietoa että tilaa 

psykoseksuaaliselle kehitykselle, jolle varhainen vuorovaikutus ja kiintymyssuhteet luovat 

pohjaa (Bildjuschkin, 2015).  

Vuorovaikutuksellisuus näkyy alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa laajasti. Siren-Tiusanen (2002) 

kuvaa kehityksen tapahtuvan vuorovaikutuksessa ympäristön lisäksi lapsesta huolehtivien ai-

kuisten välillä. Sosiaalinen tietoisuus kehittyy taaperoikäisillä ja heillä on kyky olla vuorovai-

kutuksessa ymmärtäen sanallisia ja sanattomia viestejä. Jäljittely ja vuorovaikutussuhteiden py-
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syvyys ovat merkityksellisessä asemassa muun muassa normien mukaisen käyttäytymisen opet-

telussa (Siren-Tiusanen, 2002). Erityisesti alle kolmivuotiaiden kanssa työskennellessä on 

kyettävä kommunikoimaan sanattomasti, kehon ja tunteiden kielellä tuovat esille Siren-

Tiusanen ja Tiusanen (2002) artikkelissaan. Varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstöltä vaa-

ditaan kykyä kohdata lapsen aidosti ja sensitiivisesti tarpeet huomioiden (Siren-Tiusanen & 

Tiusanen, 2002). Tämä taas näkyy myös kehotunnekasvatuksessa. Toimiessa lasten kanssa vuo-

rovaikuttaen pystyy varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö toteuttamaan lapsista lähtevää, 

ikätasoista kehotunnekasvatusta. Kehotunnekasvatus alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa on 

laajalti lapsen tarpeisiin vastaamista, tunne- ja turvataitojen sekä minäkuvan kehittämistä.  

Vuorovaikutusta ja sosiaalista oppimista ei siis voida irroittaa kehotunnekasvatuksesta eikä alle 

3-vuotiaiden pedagogiikasta. Bildjuschkin (2015) tuo esiin kehotunnekasvatuksen taustoja, ja 

kuvaakin vuorovaikutuksen ja sosiaalisen oppimisen olevan sosiokonstruktivistisen op-

pimiskäsityksen taustalla, missä korostuu ohjaamisen merkitys ja vastuu oppimisesta nähdään 

olevan oppijalla. Sosiaalinen oppiminen taas sisältää esimerkiksi normien mukainen käyttäyty-

misen, mikä taas on suoraan liitoksissa kehotunnekasvatuksen ja esimerkiksi turvataitojen op-

pimiseen. Lapsi oppii mallien ja vuorovaikutuksen kautta näkemään, mikä on sallittua ja, mikä 

ei paitsi hänen omaa itseään myös toisia kohtaan. Bildjuschkin (2015) nostaa esille myös 

kokemuksellisen oppimiskäsityksen kehotunnekasvatuksessa, jonka mukaan oppiminen 

koostuu kokemusten muuttumista ja laajentumista. Myös Whitebeard (2012) kuvaa lasten op-

pivan kokemusten kautta. Kokemuksellisuus taas vaatii vuorovaikutusta ympäristön ja 

ympäröivien ihmisten kanssa, näiden erilaisten esimerkiksi aistikokemusten kautta lapsi oppii 

turvallisen kosketuksen sääntöjä (Bildjuschkin, 2015; Whitebeard, 2012, s. 12–13).  

Siren-Tiusanen ja Tiusanen (2002) korostavat, että perushoito, kuten wc-käynnit, pukeminen, 

riisuminen ja uni ei ole vain perushoitoa. Näissä hetkissä on mahdollista toteuttaa läsnäolevaa 

vuorovaikutusta yksilöllisen kohtaamisen kautta (Siren-Tiusanen ja Tiusanen, 2002). Sen 

lisäksi perushoitotilanteet näyttäytyvät suoraan kehotunnekasvatuksen pedagogisena toimin-

tana. Lapselta vaippaa vaihdettaessa hän on osittain alasti ja häntä kosketetaan, jolloin sanallis-

taen ja fyysisen kosketuksen kautta lapselle pystytään mallintaan turvallista kosketusta. Puke-

mistilanteissa taas voidaan harjoitella kehon eri osia nimeämällä niitä. Perushoitotilanne void-

aan näin nähdä Whitebeardin (2012) ja Bildjuschkinin (2015) kuvailemana kokemuksellisena 

oppimistilanteena, jossa vuorovaikutuksen ja aistikokemusten kautta lapsella on mahdollisuus 

oppimiseen. 
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Vastuu ammatillisesta vuorovaikutuksesta on varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstöllä. Am-

matillisuutta kuvaa se, että varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö toimii lapsen edun muk-

aisesti ja on valmis mukautumaan erilaisiin vuorovaikutustilanteisiin lapsilähtöisesti (Kie-

siläinen, 2002). Kehotunnekasvatuksessa varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstön vastuulla on 

lähestyä lapsilähtöisesti kasvatuksellisia kohtaamisia paitsi ennalta suunnitellun myös suunnit-

telemattoman toiminnan lähtökohdista. Bildjuschkin (2015) kuvaa yhteistoiminnallisen op-

pimisen olevan sovellus sosiokonstruktivistisesta ja kokemuksellisesta oppimiskäsityksestä. 

Yhteistoiminnallisesa oppimisessa oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toimien. Op-

pimisen tavoitteena on lisätä itsetuntemusta ja tietoisuutta omasta kasvusta. Tätä kautta itse-

tunto, itsenäisyys ja vastuullisuus vahvistuu ja sosiaaliset taidot kehittyvät. Yhteistoiminnal-

lisen oppimisen menetelminä voidaan nähdä muun muassa leikit, pelit, toiminnallisuus, 

draamakasvatus, ongelmalähtöisyys ja ilmiöpohjaisuus (Bildjuschkin, 2015). 

Leikki on lapselle vuorovaikutuksellista toimintaa, jonka kautta he ilmaisevat itseään. Leikin 

kautta he nostavat esille kokemuksiaan, joita eivät muuten vielä sanallisesti ilmaise (Kronqvist 

& Oiva-Kess, 2021). Leikki mahdollistaa kokemuksellista ja kehollista oppimista. Leikin roolia 

seksuaalikasvatuksessa ei voida ohittaa. Leikin kautta lapsi kehittää sosiaalisia taitoja ja vah-

vistaa sekä ilmentää persoonaansa ja ympäröivää maailmaa. (Bildjuschkin, 2015.) Kihertävät 

ja hyväntuuliset leikit, kuten lääkärileikit, voidaan nähdä osana portaittain kehittyvää sek-

suaalisuutta (Moilanen, 2018). Kankkunen ja Takala (2016) tuovat artikkelissaan esille myös 

lääkäri- ja kotileikin osana seksuaalista kehitystä. Lapsi käsittelee leikin kautta asioita, kuten 

sukupuolirooleja ja kehonosia (Kankkunen & Takala, 2018, 193–194).  

Ilmiöpohjaisuus taas lähtee oppijan kysymyksistä ja havainnoista (Bildjuschkin, 2015). Lasten 

kokemukset ja aktiivinen toimijuus ovat ilmiöpohjaisen oppimisen perustana Mäki-Kivistön 

(2021) proseminaarityössä todetaan. Lasten kysymyksistä herännyt vuorovaikutuksellinen 

keskustelu on paitsi motivoivampaa myös lapsilähtöistä ja osallisuutta tukevaa oppimista 

(Mäki-Kivistö, 2021). Ilmiöpohjaisuus tukee seksuaaliterapeutti Vilposen (2021) ajatusta, että 

kehotunnekasvatuksen toteuttaminen varhaiskasvatuksessa lähtee siitä, kuinka otetaan hu-

omioon lapsen kiinnostus omaa kehoa kohtaan. Lapsen kiinnostus ja lapsen esille nostamat 

teemat ohjaavat kehotunnekasvatusta suunnitelmallisuuden rinnalla, ja nämä var-

haiskasvatuksen kasvatushenkilöstö kohtaa sensitiivisesti ja ikätasoisesti. 
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5 Yhteenveto 

Alle 3-vuotiaiden kehotunnekasvatuksessa avainasemassa on lapsen itsetunnon ja myönteisen 

kehonkuvan rakentaminen (Kosunen, Cacciatore & Hervonen, 2003). Kehotunnekasvatus, 

kuten kaikki kasvun, kehityksen ja oppimisen tukeminen vaatii nonverbaalien viestien huomi-

oimista kehitystä tukien. Merkitykselliseksi nousee lapsituntemus, jonka myötä kyky ymmärtää 

lapsen sanattomia ja sanallisia viestejä kehittyy. Tunnetasolla lapsen kohtaaminen on sensi-

tiivisyyttä, jonka kautta lapsi oppii ymmärtämään, että hän on arvokas juuri sellaisena kuin hän 

on (Ranta, 2021, s. 69).  

Koivuniemen (2021) mukaan varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstöllä tulee olla vahva am-

matillinen osaaminen ja ymmärrys sensitiivisyyden merkityksestä, jotta pystytään kohtaamaan 

lapsi sensitiivisesti. Sensitiivisyys on liitoksissa esimerkiksi lapsen turvallisuuden tunteen ke-

hittymiseen, vuorovaikutusilmapiirin syntymiseen ja kuulluksi tulemisen kokemukseen, lisäksi 

se luo pohjan tunnetaidoille ja tunteiden säätelylle (Koivuniemi, 2021, s. 75–77). Kuten aiem-

min on tullut ilmi, kehotunnekasvatukseen kuuluu turvan tunteen kehittyminen ja tunnetaitojen 

harjoittelu. Myös Vasussa (2018) nostetaan esille sosiaalisten ja emontionaalisten taitojen ke-

hittymisen tukeminen. Rannan (2021) näkökulman mukaisesti opettajan sensitiivisyys tukee 

lapsen tunnetaitojen kehittymistä lapsilähtöisesti. Sensitiivisyys on vuorovaikutusta paitsi 

yksittäisen lapsen myös koko lapsiryhmän välillä (Ranta, 2021, s. 71–74).  

Myös alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa korostuu sanattoman viestinnän merkitys. Pieni lapsi ei 

vielä välttämättä tuota puhetta vaan kommunikoi kehollisesti ja toiminnan kautta. Pieni lapsi 

myös lukee opettajan sanattomia viestejä, minkä vuoksi toiminnan sanoittaminen ja lapsen sen-

sitiivinen kohtaaminen on ensiarvosen tärkeää. Kuten Ranta (2021) tiivistää teoksessaan, mitä 

pienempi lapsi, sitä vähemmän on sanoja ja sanattoman viestinnän ymmärtäminen korostuu. 

Lämmin vuorovaikutussuhde antaa mahdollisuuden paitsi läheisyydelle myös auktoriteetille. 

Opettajan fyysinen olemus, sanaton viestintä, ja kosketus viestivät parhaimmillaan turval-

lisuudesta. Opettajan positiivisuus, ystävällisyys ja aito kiinnostus lasta kohtaa lisäävät 

toimintaa sitoutumista (Ranta, 2021, s. 78–79). Tämä korostaa kehotunnekasvatuksen ja alle 3-

vuotiaiden pedagogiikan yhteyttä, joissa molemissa läsnäoleminen, sensitiivisyys ja 

monisyinen vuorovaikutus on toiminnan taustalla.  

Ranta (2021) tuo esille lapsen arvostamisesta kirjoittaessaan sen, kuinka puheenaihetta ei tule 

vaihtaa arkoja ja hankaliakin asioita kohdatessa. Hanna Moilanen (2018) taas tuo artikkelissaan 
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esille Cacciatoren ajatuksen siitä, kuinka kehotunnekasvatukseen liittyvät kysymykset voivat 

aiheuttaa ammattilaisissakin hämmennystä. Näitä hämmennyksen ja ahdistuksen tunteita ei kui-

tenkaan saa siirtää lapselle. (Moilanen, 2018.) Tämä vaatii ammattitaitoa ja sensitiivisyyttä var-

haiskasvattajilta erilaisissa kasvatustilanteissa. Jotta tämä on mahdollistä täytyy var-

haiskasvatuksen kasvatushenkilöstön saada koulutusta kehotunnekasvatuksen ikätasoisesta 

opettamisesta (Balter ym. 2016). Samoin seksuaaliterapeutti Vilponen (2021) peräänkuuluttaa 

koulutusta kehotunnekasvatuksesta kaikille lasten kanssa toimiville. 

Kehotunnekasvatuksen vuorovaikutuksellisuuteen kuuluu paitsi lasten kanssa vuorovaikutta-

minen myös yhteistyön tekeminen perheiden kanssa. Balter ym. (2016) tuovat tutkimuksessaan 

esille sen, kuinka varhaiskasvatuksen kasvatushenkilöstö saattaa kokea luontevana lasten 

kanssa kehotunnekasvatuksen teemojen käsittelyn, mutta huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö 

aiheuttaa epämukavuutta (Balter ym. 2016). Ingman-Fribergn, Friberg-Hommas’n & Caccia-

toren (2016) näkemyöksen mukaan perheiden tunteminen ja varhaiskasvattajan ammatillisuus 

tukevat varhaiskasvattajia vanhempien kanssa käydyissä keskusteluissa. Yhteisen sanaston 

muodostuminen lähtee avoimesta, mutta kunnioittavalla tavalla tunnustelevan keskusteluyhtey-

den muodostumisesta. Yhteisen sanaston kautta kehotunnekasvatuksen teemojen läpikäyminen 

perheiden kanssa muuttuu luontevammaksi (Ingman-Friberg ym., 2016, 216–219). Vuorovai-

kutuksellisuus paitsi alle 3-vuotiaiden pedagogiikassa myös kehotunnekasvatuksessa ei kosketa 

ainoastaa varhaiskasvatushenkilöstön vuorovaikutusta lasten vaan myös perhein kanssa.  

Ingman-Friberg ja kollegat (2016) muistuttavat, että seksuaalikasvatus ei ole seksikasvatusta, 

aikuislähtöisen ajattelun sijaan kehotunnekasvatusta tulisi katsoa lapsilähtöisesti. Lasten sek-

suaalikasvatus on ennen kaikkea kehotunnekasvatusta, kasvatusta kehosta ja tunteista sekä 

niihin liittyvien taitojen kehittämisestä (Ingman-Friberg ym., 2016, 220–222). Cacciatore ja 

kollegat (2020) nostavat myös esille tutkimuksessaan aikuislähtöisen näkökulman sek-

suaalisuuteen, jonka kautta seksuaalisuus nähdään seksinä ja täten lapsille kuulumattomana. 

Tutkimuksessaan he tutkivat vaihtoehtoisen termin eli kehotunnekasvatuksen käyttöä var-

haislapsuuden seksuaalikasvatusta ja termi sai kannatusta sekä perheiltä että ammattilaisilta 

positiivisena ja lapsen seksuaalisuutta paremmin kuvaavana (Cacciatore ym., 2020). Kehotun-

nekasvatus nousee lasten kehityksestä, siitä kuinka he näkevät oman kehonsa ja tutustuvat ute-

liaasti siihen ja ympäröivään maailmaan luoden minäkuvaansa ja käsitystä ympäristöstä. Var-

haiskasvatuksen kasvatushenkilöstö tukee lasten kasvua ja kehitystä kaikilla osa-alueilla myös 

seksuaalisen kehityksen näkökulmasta.  
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Varhaiskasvatuksen pedagoginen toiminta perustuu laaja-alaiseen osaamiseen, jonka rinnalla 

kulkee oppimisen alueet sekä lasten yksilölliset mielenkiinnon kohteet ja tarpeet, taustalla taas 

vaikuttaa toimintakulttuuriin liittyvät tekijät, kuten arvoperusta ja oppimiskäsitys. Pedagogisen 

toiminnan tavoite ei ole tiettyjen tietokokonaisuuksien omaksuminen vaan laaja-alaisen ajatte-

lun, ja ymmärryksen kehittymisen tukeminen. Kehotunnekasvatus on osa laaja-alaisen op-

pimisen osa-alueita ja tarvitsee huomiota, kun puhutaan lapsen itsetunnon ja myönteisen kehon-

kuvan muodostumisessa, jotka vaikuttavat lapsen kasvuun ja kehitykseen läpi elämänkaaren 

(Kosunen, Cacciatore & Hervonen, 2003).  Alle 3-vuotiaiden pedagogiikkaa ja keho-

tunnekasvatusta vertaillessa kehotunnekasvatuksen teemat nivoutuvat paljon arjen pedagogiik-

kaan ja tulevat esille monessa kohdassa, vaikka niitä ei ole suoraan mainittu. Erityisesti ke-

hollisuus ja vuorovaikutuksellisuus yhdistävät kehotunnekasvatuksen alle 3-vuotiaiden peda-

gogiikkaan. Keholliset sekä vuorovaikutukselliset oppimismenetelmät ja näitä ohjaavat teoriat 

taas luovat pohjaa kehotunnekasvatuksen suunnitelmalliselle toteuttamiselle. Suun-

nitelmallinen ja tavoitteellinen kehotunnekasvatus vaatii kuitenkin sen, että kehotunnekasvatus 

tunnistetaan osaksi laaja-alaista oppimista.  



28 
 

6 Pohdinta 

Työni on ajankohtainen ja lapsen kasvuun ja kehitykseen vahvasti kuuluva kokonaisuus. Olen 

henkilökohtaisesti oman koulutustaustani myötä kiinnostunut varhaisesta vuorovaikutuksesta 

ja varhaisen kehitysvaiheen vuorovaikutussuhteista sekä seksuaalisuuden normalisoinnista 

osaksi kasvua ja kehitystä. Kehollisuus taas kiinnostaa tanssijuuden kautta, kuinka keholla voi-

daan ilmaista ja ilmentää sekä kokea ja käsitellä erilaisia asioita sekä tunteita laajasti. 

Omat henkilökohtaiset kiinnostuksenkohteet ajavat pohtimaan sekä tutkimaan aihetta ja asetta-

vat samalla eettisen haasteen minulle. Eettisesti ajatellen minun täytyy pohtia aihetta kriittisesti 

ja huomioida sekä sen hyödyt ja haitat. Lisäksi täytyy pystyä löytämään laajasti erilaista lähde-

materiaalia, jota täytyy tulkita mahdollisimman objektiivisesti. Salmisen (2011) mukaan eetti-

sesti ajateltuna tutkimuksen tulee olla avointa, toistettavaa, luotettavaa ja tutkittuun tietoon pe-

rustuvaa, lähdekriittistä. Vaikka kirjallisuuskatsauksessa tehdään tutkimusta tutkimuksista, se 

vaatii erityistä huomiota käytettyihin lähteisiin ja se ei saa muodostua yksittäiseksi kirja-arvos-

teluksi vaan tietoa yhdistelemällä tuotetaan jäsenneltyä, uudelleen arvioitua tietoa (Salminen, 

2011).  

Tutkimusta toteuttaessa pyrin etsimään mahdollisimman laajan aineistoin käsiteltäväksi. Keho-

tunnekasvatuksen alta tutkittua tietoa ei ollut vielä paljon saatavilla ja päädyin hakemaan tietoa 

jonkin verran myös seksuaalikasvatuksen puolelta. Tutkimuskysymyksiä vastatessa tietoa täy-

tyi yhdistellä ja verrata, jotta pystyin vastaamaan asettamiini tutkimuskysymyksiin. Kiviniemen 

(2018) mukaan aineistokeskeisyys vaikuttaa tutkijan ajatteluun ja siihen, mitä tutkimuksesta on 

opittavissa. Tutkijan kyky tarttua aineistosta nouseviin yllättäviinkin, mutta tutkimuksen kan-

nalta kriittisiin näkökulmiin syventää tutkimuksen lopputulosta (Kiviniemi, 2018, s. 124). Yh-

distelyn ja vertailun kautta sain sekä vahvistusta omille ajatuksilleni, että uusia näkökulmia 

työhöni.  

Tutkimuskysymykseni ja aiheeni tarkentuivat tutkimusta tehdessä, mikä on laadulliselle tutki-

mukselle tyypillistä ja mahdollista. Lähdin aloittamaan tutkielman kirjoittamisen tarkemmalla 

rajauksella kehollisuuden ja kehotunnekasvatuksen kautta, mutta aineiston hankkimisen kautta 

päädyin laajentamaan aihetta. Poistin kehollisen rajauksen ja toin esille myös vuorovaikutuk-

sellisen näkökulman kehotunnekasvatuksen toteuttamiseen, joka nousi lähteissä usein esille alle 

3-vuotiaiden pedagogiikasta puhuttaessa ja kehotunnekasvatusta esiin nostettaessa. 
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Työni oli tarkoitus antaa minulle sekä muille työhöni tutustuville jäsenneltyä tietoa sekä teo-

riapohjaa ja nostaa esille erilaisia menetelmiä kehotunnekasvatuksen toteuttamiselle alle 3-vuo-

tiaiden varhaiskasvatuksessa ja koen tämän toteutuneen hyvin. Kiviniemien (2018) mukaan 

laadullinen tutkimus voidaan nähdä tutkijan tulkinnoista muodostuneeksi näkemykseksi tutki-

mustuloksista. Tämä tekee laadullisesta tutkimuksesta luonteeltaan tulkinnallisen (Kiviniemi, 

2018, s. 127–128). Ja tiedostan, että vaikka pyrin tuottamaan objektiivista tietoa, on tutkielmani 

tietyiltä osin minun tulkintaani. Minä olen tulkinnut muiden kirjoittamaan tietoa ja tuonut sen 

oman näkökulmani kautta tutkielmani osaksi muodostaen omat johtopäätökset tutkittavan ai-

neiston pohjalta. 

Kiviniemi (2018) korostaakin sitä, kuinka laadullisen tutkimuksen validiteetti perustuu osittain 

aineistonkeruuseen liittyvän prosessin kehittymisen tiedostamisesta ja hallinnasta. Tutkimuk-

sen laadullisuuteen ei vaikuta pelkästään kerätty aineisto vaan myös tutkijan kehittyvä näkemys 

ja tulkinta. Validiteetin kannalta keskeistä on pystyä kuvaamaan tutkimusprosessin aikainen 

vaihtelu (Kiviniemi, 2018, s. 128–129). Aineistossani on paljon tutkimuksia ja vertaisarvioituja 

artikkeleita, mutta myös oppikirjamateriaalia ja verkkolähteitä. Aiheen vähäisen tutkimusma-

teriaalin vuoksi koen, että oli perusteltua käyttää myös ei vertaisarvioituja artikkeleita ja verk-

kolähteitä hyödyksi tutkielmaa kirjoittaessa. Tiedostan näiden kuitenkin laskevan tutkielman 

tieteellistä validiteettia.  

Alle 3-vuotiaiden pedagogiikasta ja kehotunnekasvatuksesta löytyy paljon yhtäläisyyksiä ja 

useimmilla teorioilla voidaan perustella molempien toteuttamista sekä tarpeellisuutta. Tämä 

vahvisti omaa ajatustani siitä, että kehotunnekasvatusta toteutetaan jo paljon osana alle 3-vuo-

tiaiden pedagogiikkaa. Tämä ei kuitenkaan poista tarvetta aiheen laajemmalle tutkimiselle ja 

näkyväksi tekemiselle. Kehotunnekasvatuksen tärkeyden tunnistaminen varhaiskasvatuksessa 

antaisi lapsille yhtäläisemmät mahdollisuudet oman seksuaalisuuden sekä minäkuvan ra-

kentamiselle. Jatkossa voisin laajentaa tutkielmaani pro gradu - tutkielmaksi lähtemällä kartoit-

tamaan kokemuksia varhaiskasvatuksessa toimivilta opettajilta esimerkiksi kehollisen oppimi-

sen tukemisesta tai kehoitsentunnon tukemisesta kehollisen oppimisen kautta alle 3-vuotiailla 

lapsilla kvalitatiivisena kysely- tai haastattelu- ttutkimuksena. Alasuutarin (2014) mukaan em-

piirisen tutkimuksen hyötynä voidaan nähdä uuden aineiston tuoman kriittisen ja ennakkoluu-

lottoman tarkastelun kautta mahdollisesti löytyvät uudet teoriat tieteenkentille. Empiirinen tut-

kimus mahdollistaa tämän toisin kuin teoreettiset tutkimukset, joissa pohjataan jo olemassa ole-

vaan tietoon ja sen tuottaneiden tutkijoiden näkemyksiin. (Alasuutari, 2014.) 
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