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Tutkielma käsittelee alle kouluikäisten lasten seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta alan tie-

teellisissä julkaisuissa. Sen tavoitteena on tutkia, mitä on lasten seksuaalikasvatus ja millaisia 

haasteita siihen liittyy. Menetelmänä tässä tutkielmassa on integroiva kirjallisuuskatsaus ja sen 

taustalla on laaja aineisto kotimaisia ja kansainvälisiä lähteitä. Aineistossa on huomioitu lap-

suuden ja seksuaalisuuden käsitteiden varsin tuore yhteys. Lapsuus ja seksuaalisuus, sekä lap-

sen seksuaalisuus ovat verrattain uusi yhdistelmä, eivätkä vanhemmat tutkimukset tunnista tätä 

yhteyttä samalla tavalla kuin tuoreempi tutkimustieto. Tämän vuoksi lähteet on rajattu mahdol-

lisimman tuoreiksi, jotta tutkielma pystyy vastaamaan tutkimuskysymyksiin luotettavasti ja oi-

keassa asiayhteydessä.  

Ajankohtaisuudestaan huolimatta teema voi olla haastava monelle huoltajalle ja ammattilai-

selle. Seksuaalisuus on moninainen ja monitahoinen käsite, josta jokaisella on oma käsityk-

sensä. Nämä käsitykset vaikuttavat tapaamme nähdä seksuaalisuus, puhua siitä ja toteuttaa sek-

suaalikasvatusta. Tämä tutkielma avaa seksuaalisuuden ja erityisesti lapsen seksuaalisuuden 

käsitteitä ja antaa näkökulmia niihin. Lisäksi perehdytään lasten seksuaalikasvatukseen, sen to-

teuttamiseen ja haasteisiin. Tähän kuuluu vahvasti myös seksuaalikasvattajan rooli ja asenteet, 

sekä niiden vaikutus seksuaalikasvatuksen laatuun ja toteuttamiseen.  

Tämän tutkielman tavoitteena on tuottaa tietoa alle kouluikäisten lasten seksuaalikasvatuksesta, 

sekä siihen liittyvistä haasteista ja ongelmakohdista. Ajatuksena on, että tieto ja tietoisuus hel-

pottavat seksuaalikasvatuksen stigmaa ja antavat rohkeutta tarttua vaikeisiin, noloihin ja kiu-

sallisiinkin kysymyksiin. Asenteemme, vastauksemme, katseemme ja suhtautumisemme hei-

jastuvat tietoisesti sekä tiedostamatta kohdatessamme tilanteita, joissa seksuaalisuus on läsnä. 

Avainsanat: seksuaalisuus, seksuaalikasvatus, kehotunnekasvatus, seksuaalikasvatuksen haas-

teet, varhaiskasvatus  



 

 

 

Sisältö  

1 Johdanto.............................................................................................................................................................. 4 

2 Tutkimuksen toteutus ........................................................................................................................................ 6 

2.1 Kirjallisuuskatsaus menetelmänä .............................................................................................................. 6 

2.2 Luotettavuus ja aineiston keruu ................................................................................................................ 6 

3 Seksuaalisuus ...................................................................................................................................................... 8 

4 Seksuaalikasvatus............................................................................................................................................. 11 

5 Lasten seksuaalikasvatuksen haasteet ............................................................................................................ 15 

5.1 Haasteena käsitys lapsen seksuaalisuudesta ........................................................................................... 15 

5.2 Vanhempien haasteet seksuaalikasvattajina ............................................................................................ 16 

5.3 Ammattikasvattajien haasteet seksuaalikasvattajina ............................................................................... 18 

6 Yhteenveto ja pohdinta .................................................................................................................................... 21 

Lähteet ................................................................................................................................................................. 24 



 

 

 

1 Johdanto  

Seksuaalikasvatus ei ole uusi asia, mutta alle kouluikäisten kontekstissa se on varsin tuore il-

miö. Tämän tutkielman tavoitteena on selventää ja avata teemaan liittyviä käsitteitä, sekä tar-

kastella erilaisten tutkijoiden ja tutkimuksien havaintoja alle kouluikäisten lasten seksuaalikas-

vatuksesta, sekä siihen liittyvistä haasteista.  

Suomessa seksuaalikasvatusta ja sen merkitystä puoltaa esimerkiksi Suomen hallitusohjelma 

(Valtioneuvosto, 2019) jossa nostetaan seksuaali- ja tasa-arvokasvatus läpileikkaavaksi tee-

maksi kaikilla koulutusasteilla, myös varhaiskasvatuksessa. Tämän tarkempia vaatimuksia tai 

toimia hallitus ei kuitenkaan ole laittanut täytäntöön. Seksuaalikasvatusta ja sen toteutusta oh-

jataan kuitenkin myös kansainvälisellä tasolla. Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa 

(Maailman terveysjärjestö [WHO], 2010) on Maailman terveysjärjestön luoma ohjeistus päät-

täjille, sekä opetus- ja terveydenhoitoalan ammattilaisille. Se sisältää hyvin yksityiskohtaiset 

ohjeet siitä mitä ja miten seksuaalikasvatusta tulisi olla tarjolla kaikille alle 18-vuotiaille.  

Merkittävä kansainvälinen, velvoittava ja ratifioitu asiakirja on Lanzaroten sopimus (2011). 

Tämä Euroopan Neuvoston yleissopimus on luotu velvoittamaan valtioita toimenpiteisiin vä-

hentääkseen lapsiin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja väkivaltaa. Sopimus sisältää toimeen-

panosuunnitelmassaan myös vaatimuksen siitä, että seksuaalikasvatuksen tulisi alkaa jo var-

haiskasvatuksessa ja sen on jatkuttava aina toiselle koulutusasteelle asti. Myös Euroopan ih-

misoikeustuomioistuin (2018) on ilmaissut kantansa, että kaikilla lapsilla on oikeus seksuaali-

kasvatukseen. Tuomioistuin näkee seksuaalikasvatuksen valmistavan lasta tulevaisuuteen, sekä 

ehkäisevän riskiä joutua seksuaalisen väkivallan uhriksi lapsuudessa tai myöhemmin. Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuin painottaa erityisesti seksuaalikasvatuksen aloittamista ja varhaislap-

suudessa.  

Seksuaalikasvatusta ja sen tärkeyttä puoltavat siis useat tahot (mm. WHO, 2010; Euroopan ih-

misoikeus tuomioistuin, 2018; Valtioneuvosto, 2019). Samaan aikaan esillä on kuitenkin huoli 

sen toteutumisesta käytännössä. Huolensa seksuaalikasvatuksen toteutumisesta ja sen nykyti-

lasta, on esittänyt muun muassa Suomen edellinen Lapsiasiavaltuutettu Kurttila (2019), joka 

nosti kirjelmässään esiin kuntien vastuun ikätasoisesta seksuaalikasvatuksesta ja sen merkityk-

sestä. Hän oli havainnut merkittäviä puutteita, mitä tulee seksuaalikasvatukseen kuntien päivä-

kodeissa. Lisäksi hän muistuttaa, että seksuaalikasvatuksen puute voi johtaa terveyden tai tur-

vallisuuden vaarantaviin tilanteisiin lasten välillä (Kurttila, 2019).  
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Useat kansainväliset tutkimukset ovat havainneet huolestuttavia eroja seksuaalikasvatuksen to-

teutumisessa tai sen laadun vaihtelussa (mm. Cheung, Kwan & Yim, 2021; McGinn ym., 2016). 

Monet vanhemmat, perheenjäsenet ja opettajat kokevat stressiä lapsen ilmaistessaan seksuaali-

suutta ja esittäessä kysymyksiä seksuaalisuudesta. Tämä stressi kertoo tarpeesta tutkia aihetta 

lisää ja edistää osaamista ja tietoutta (Sciaraffa & Randolph, 2011).  

Cheungin, Kwanin ja Yimin (2021) tutkimuksessa opettajat osoittivat korkeinta itsevarmuutta, 

kun piti opettaa oman kehon suojelua ja turvataitoja. Heikoin itsevarmuus oli eri sukupuolten 

kehonosien opettamisessa, sekä elämän synnystä kertomisessa (Cheung, Kwan & Yim, 2021). 

McGinnin ja kollegoiden (2016) tutkimuksessa havaittiin, että viattomuusdiskurssi vaikutti 

vanhempien tapaan huolehtia lapsen seksuaalikasvatuksesta. Suurin osa vanhemmista kertoi, 

että heidän lapsensa olivat jo esittäneet kysymyksiä esimerkiksi vauvoista ja niiden syntymi-

sestä. Tutkimuksen mukaan monet vanhemmat ymmärtävät lasten tarpeen avoimelle ja rehelli-

selle keskustelulle, sekä saada vastauksia kysymyksiin (McGinn ym., 2016).  

Useista perusteluista huolimatta seksuaalikasvatuksen toteutuksessa on siis eroja. Mitkä tekijät 

vaikuttavat lapsen seksuaalikasvatukseen ja sen toteutumiseen, sekä miten käsitys lapsuuden 

seksuaalisuudesta vaikuttaa siihen? Mitä haasteita tai ongelmakohtia lasten seksuaalikasvatuk-

sesta on pystytty tunnistamaan tutkimuksissa? Tämä tutkielma lähestyy näitä pohdintoja seu-

raavien tutkimuskysymyksen kautta:  

1. Mitä on lasten seksuaalikasvatus? 

2. Mitä haasteita lasten seksuaalikasvatuksen tutkimuksissa on tunnistettu? 
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2 Tutkimuksen toteutus 

Tässä kappaleessa esitellään tutkielman tutkimusmenetelmä, aineiston keruu ja sen luotetta-

vuus. 

2.1 Kirjallisuuskatsaus menetelmänä  

Teoria on pohja tutkimukselle ja ilman sitä ei voi olla tutkimusta (Määttä, 2014). Jotta tutki-

muksen tuloksia voidaan arvioida, täytyy taustalla olla selkeä tutkimusmetodi. Metodin puut-

tuessa on riski, että tutkimus ja sen luotettavuus voivat vaarantua ja sisältö muuttuu omien ole-

tusten vakuutteluksi (Alasuutari, 2012). Tämä tutkielman metodina on integroiva kirjallisuus-

katsaus eli sen tieto perustuu jo tehtyihin tutkimuksiin.  

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on kerätä, analysoida ja koota yhteen jo olemassa olevaa 

tietoa, jota luotettavat tahot ja tutkijat ovat tehneet, sekä rakentaa lukijalle aiheesta kokonais-

kuvan aiemman tutkimuksen ja tiedon pohjalta (Salminen, 2011). Kun määritellään tutkimuk-

sen kannalta keskeiset käsitteet, voidaan kuvata tutkimuksessa tuotettua uutta tietoa. On tärkeää 

löytää ja nostaa esiin tiedon valtavasta määrästä tutkimuskysymyksen ja tutkimuksen kannalta 

relevantti tieto (Hirsjärvi ym., 2009).  

Koska kirjallisuuskatsaukseen käytetty tieto tulee aiemmista tutkimuksista, vaatii se syventy-

mistä lähdemateriaaleihin (Malmberg, 2014). Aineiston keruun yhteydessä tehdyt havainnot 

pelkistetään ja tämän jälkeen lähdetään luomaan merkitystulkintoja aiheesta (Alasuutari, 2012). 

2.2 Luotettavuus ja aineiston keruu  

Tutkimuksen tekemisen perusperiaatteet ovat All European Academiesin (2017) mukaan luo-

tettavuus, rehellisuus, arvostus ja vastuunkantaminen. Tämä tutkielma noudattaa näitä arvoja 

läpi prosessin ja huomioi ne työn suunnittelussa, aineiston keräämisessä, lähdevalinnoissa, kir-

joitustyössä ja tulosten esittelyssä. Tutkielmaa tehdessä osoitetaan arvostusta ja kunnioitusta 

sensitiivistä aihetta kohtaan, sekä on panostettu tutkimuksen luotettavuuteen, sen arvioimiseen 

ja parantamiseen. Tutkielma on läpinäkyvä ja se sisältää kuvauksen työskentelyn etenemisestä, 

perustelee lähteitä ja arvioi omaa sekä käytetyn aineiston luotettavuutta. Kaikki tieto työsken-

telyprosessista on saatavilla ja haut, sekä tutkielman saamat tulokset ovat täysin toistettavissa.  
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Jotta tutkimus on laadukas ja luotettava, tulee sen lähteiden täyttää tiettyjä tunnusmerkkejä. 

Aineiston keräämisen, analysoinnin ja tutkimustulosten esittämisen tulee olla luotettavia ja tut-

kimuksen eettinen (Tuomi & Sarajärvi, 2002). Tämän tutkielman aineiston luotettavuutta on 

parannettu valitsemalla aineistoon mahdollisimman tuoreita lähteitä, minkä vuoksi aineisto 

koostuu 2010 jälkeen julkaistuista, vertaisarvioiduista lähteistä. Tutkielman luotettavuutta on 

parannettu mahdollisimman laajalla otannalla tutkimuksia eri kulttuureista ja maista, jolloin 

aineisto ei sisällä ainoastaan kotimaista tai eurooppalaista tutkimustietoa. Lisäksi aineistossa 

on huomioitu myös tutkimukset, joissa ammattilaisten ja huoltajien näkemykset ja kokemukset 

lasten seksuaalikasvatuksesta. Tutkielman aineiston keruuseen käytetyt haut ovat täysin toistet-

tavissa ja samoja hakusanoja, tietokantoja ja rajauksia käyttämällä kuka tahansa voi hakea sa-

mat tutkimukset aiheesta. Kotimaisissa lähteissä korostuu LL, Lastenpsykiatri, asiantuntijalää-

käri, tietokirjailija, sertifioitu EMDR-terapeutti Raisa Cacciatore, sillä hän on ollut mukana lu-

kuisissa lasten seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta käsittelevissä kotimaisissa julkaisuissa. 

Tutkimuskysymyksiä "Mitä on lasten seksuaalikasvatus? ja "Mitä haasteita lasten seksuaalikas-

vatuksen tutkimuksissa on tunnistettu?" on lähestytty aineistolla, joka vastaa niihin mahdolli-

simman hyvin. Tutkimus aiheesta on kuitenkin vielä melko vähäistä ja kuten aiemmin todettiin, 

käsitys lapsen seksuaalisuudesta ei vanhemmissa tutkimuksissa vastaa nykyistä merkitystä. 

Tutkielmassa käsitellään myös seksuaalisuuden käsitettä, tutkimuskysymyksiin vastaamisen tu-

kena. Tutkielman lukemisen ja tulkitsemisen kannalta on ymmärrettävä mitä on seksuaalisuus 

ja ennen kaikkea lapsen seksuaalisuus, sen kehitys ja ilmeneminen. Kuten useat lähteet (mm. 

McGinn ym., 2016; Sciaraffa & Randolph, 2011) ovat osoittaneet, on käsitys seksuaalisuudesta 

hyvin vaihteleva. Tämän vuoksi käsitteiden avaaminen perusteellisemmin on tutkielman ym-

märrettävyyden kannalta merkityksellistä.  

Luotettavuutta arvioidessa on huomioitava, että seksuaalisuus tuottaa hakusanana paljon tulok-

sia, joissa käsitellään seksuaalista hyväksikäyttöä, kaltoinkohtelua tai muita vastaavia teemoja. 

Nämä teemat on kuitenkin rajattu pois tästä tutkielmasta, jotta se voisi keskittyä mahdollisim-

man hyvin vastaamaan tutkimuskysymyksiin. Tärkeimpiä hakusanoja ovat olleet ”seksuaali-

kasvatus”, ”lapsen seksuaalisuus”, ”sexuality”, ”early childhood sexuality” ja ”early childhood 

sex education”. Tässä tutkielmassa avataan muutamia näistä käsitteistä, sillä seksuaalisuus ja 

seksuaalikasvatus ovat laajoja käsitteitä, joista voidaan tehdä erilaisia tulkintoja.  Nämä käsit-

teet toistuvat läpi tutkielman ja väärinymmärryksien, sekä virhetulkintojen välttämiseksi on kä-

sitteet selitetty auki tämän tutkielman näkökulmasta. 
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3 Seksuaalisuus  

Maailman terveysjärjestö [WHO] on määritellyt teoksessaan Seksuaalikasvatuksen Standardit 

Euroopassa -julkaisussa (2010 s.10) seksuaalisuuden seuraavasti:   

”Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se käsittää sukupuo-

len, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, mielihy-

vän, sukupuolisuhteet ja lisääntymisen.”   

 

Seksuaalisuutta ja sen käsitettä voidaan tarkastella monen eri tieteenalan tai käsityksen silmin, 

riippuen miltä kannalta sitä halutaan lähestyä. Sitä voidaan lähestyä niin biologisesta kuin juri-

disestakin näkökulmasta tai sosiologian, psykologian tai henkisyyden kannalta (Bildjuschkin & 

Malmberg, 2000). Seksuaalisuus herättää mielikuvia ja ajatuksia, jokainen myös määrittelee 

sen eri tavalla. Tämä tutkielma mukailee Bildjuschkinin ja Ruuhilahden (2008) tavoin käsitystä 

seksuaalisuudesta osana ihmisyyttä. Se on luonnollinen ominaisuus, joka on ihmiselle omi-

naista, eikä se katoa ihmisestä koskaan. Seksuaalisuus ei ole ihmisestä erillinen osa, vaan tärkeä 

osa ihmisyyttä ja elämää. Seksuaalisuus ei herää tai valmistu missään tietyssä vaiheessa. Se on 

pysyvä osa ihmisyyttä ja kehittyy koko yksilön elämän ajan (Bildjuschkinin & Ruuhilahti, 

2008; Korteniemi-Poikela & Cacciatore, 2010).   

 

Siitä huolimatta, että lapsen seksuaalisuus on pohja yksilön aikuisiän seksuaaliterveydelle, vie-

roksutaan lapsen seksuaalisuuden ilmaisua. Se voidaan kokea lapsen kehityksen kannalta hai-

tallisena ja lapsen seksuaalisuus epänormaalina (Singer, 2002). Ingman-Friberg & Cacciatore 

(2016) kertovat, että sana seksuaalisuus hämmentää ja puhututtaa niin tutkijoita kuin kasvatta-

jiakin. Sana seksi herättää vaivaantumista ja hämmennystä. Yleensäkin seksuaalisuuden termit 

lapsiin liittyvissä keskusteluissa pohdituttavat. Aikuisten termit lapsia koskevassa kontekstissa 

voivat olla pelottavia ja tuntua vakavilta ja liioitelluilta, mitä ne ovatkin, sillä lapsen ja aikuisen 

seksuaalisuus eivät ole samanlaisia. Tämän vuoksi lasten seksuaalisuudesta puhuttaessa on käy-

tössä eri termejä. Sanaston muokkaamisella on haluttu helpottaa aiheen lähestymistä ja madal-

taa kynnystä sen toteutukselle (Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016).   

Parker, Wellings ja Lazarus (2009) mainitsevat, että tietyissä maissa kirkko ja seurakunta vai-

kuttavat merkittävästi siihen, miten ihmiset kokevat ja määrittävät oikeanlaisen ja hyväksyttä-

vän seksuaalisuuden. Smith, Cowie ja Blades (2003) toteavat aikuisten antaman mallin ja kult-

tuurin vaikuttavan merkittävästi lasten seksuaalisuuden kehittymiseen. Kulttuuri vaikuttaa eri-

tyisesti lapsen sukupuoli-identiteettiin ja sen kehitykseen. He rinnastavat aikuisten ja kulttuurin 
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olevan yhtä suuressa ja merkittävässä asemassa lapsen seksuaalisuuden kannalta, kuin esimer-

kiksi biologian (Smith, Cowie & Blades, 2003).   

 

Lapsen seksuaalisuus kehittyy asteittain ja siihen liittyy fyysinen, psyykkinen, emotionaalinen 

ja sosiaalinen kehitys kuten Kinnunen (2001), Ingman-Friberg ja Cacciatore (2016) huomaut-

tavat. Perusta seksuaalisuudelle syntyy jo varhain lapsuudessa, kun vauva tyydyttää tarpeitaan 

ja saa nautintoa läheisyydestä, imetyksestä tai yhdessäolosta. Jo tuolloin kehittyy pohja yksilön 

seksuaalisuudelle ja vauva alkaa rakentamaan kuvaa omasta kehostaan ja luomaan merkityksen 

koetulle läheisyydelle, sekä kontaktille. Myöhemmin pienet lapset alkavat muodostaa tietoja, 

taitoja ja asenteita, sekä muodostamaan kuvaa omasta kehostaan ja itsetunnostaan (Kinnunen, 

2001; Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016).   

 

Seksuaalisuus on moninainen ja haastava tie lapselle kuten Kinnunen (2001) kuvaa. Yksin kul-

jettuna se aiheuttaa kohtuuttomasti vahinkoa ja haavoittaa lasta. Sen vuoksi lapset tarvitsevat 

aikuisia ohjaamaan seksuaalista kasvua ja löytämään sille tasapainon ja suunnan (Kinnunen, 

2001). Aluksi lapsen seksuaalisuus pohjautuukin perheen kulttuuriin ja tapoihin, eikä niinkään 

valtaväestön käsityksiin. Myöhemmin lapsen elämänpiirin laajetessa, hän alkaa peilaamaan 

seksuaalisuuttaan laajemman ympäristön ja suuremman ihmisjoukon kautta. Tähän kuuluvat 

esimerkiksi koulu ja uskonnolliset tapahtumat (Shtarkshall, Santelli & Hirsch 2007).   

 

Omat vanhemmat ovat lapsen tärkeimmät seksuaalikasvattajat ja tämä tärkeä vastuu alkaa lap-

sen syntymästä (Stone, Ingham & Gibbins, 2013). Yhteyden lapsen vanhemmiltaan saaman 

seksuaalikasvatuksen ja psyykkisen, sekä fyysisen hyvinvoinnin välillä ovat tunnistaneet myös 

Stone ja kollegat (2013). He mainitsevat lapsuudessa saadulla seksuaalikasvatuksella olevan 

positiivinen vaikutus teini-iässä omaan kehoon suhtautumiseen, sekä eheään seksuaalisuuteen 

aikuisiällä (Stone ym., 2013).  Kakavoulis (2001) nimeää perheen jopa tärkeimmäksi ja mer-

kittävimmäksi tekijäksi lapsen sukupuoli-identiteetin kehityksessä. Hänen mukaansa vanhem-

mat antavat pohjan seksuaalisuudelle, sillä lapsi matkii usein ihailun kohteitaan, joita vanhem-

matkin lapselle ovat. Vanhemmat esimerkiksi opettavat lapselle omalla toiminnallaan eron ta-

hallisen ja tahattoman alastomuuden välillä (Kakavoulis, 2001).    

 

Larun (2016) mukaan lapsen seksuaalisuus eroaa olemukseltaan kriittisesti aikuisen tai nuoren 

seksuaalisuudesta. Aikuisten ja nuorten kokema seksuaalisuus on usein värittynyttä kokemus-
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ten tai fantasioiden kautta, kun lapsen seksuaalisuus on hyvin avointa ja viatonta. Lapsen sek-

suaalisuutta voidaankin luonnehtia hyvin kuvaavasti uteliaaksi oivaltamiseksi, joka pitää sisäl-

lään tiettyä alkeellista ja viatonta kehollisuutta. Lapsen seksuaalisuus on läheisyyttä eikä siihen 

liity häpeää omaa tai toisen kehoa, tunteita tai nautintoa kohtaan. Se on tunteita ja tutustumista, 

ihmettelyä ja mielihyvää (Laru, 2016).    

 

Ingman-Fribergin ja Cacciatoren (2016) mukaan varhaislapsuudessa seksuaalisuudessa koros-

tuu lapsen kehonkuva, itsetunto ja tunnetaidot. Lapsen kehittyessä, hän alkaa omaksumaan su-

kupuolten välisiä eroja ja tutkimaan omaa sukupuoltaan ja seksuaalista suuntautumista. 

Lapsi tekee jo hyvinkin varhain aktiivisesti eroa tyttöjen ja poikien välille. Tämän voidaan 

myös ajatella johtuvan kasvattajien tarjoamasta erottelusta, eikä ainoastaan lapsen omasta kä-

sityksestä. Heidän mukaansa lapsen seksuaalista kasvua voivat kuitenkin uhata monet tekijät. 

Varhaisessa ja hyvin herkässä vaiheessa oleva lapsen seksuaalisuus ei saisi joutua esimerkiksi 

nöyryytykselle, häpeälle, kivulle tai hyväksikäytölle alttiiksi. Kasvatusväkivalta eli fyysinen tai 

psyykkinen väkivalta kasvatusmenetelmänä vaikuttaa negatiivisesti lapsen kokemukseen 

omasta kehostaan ja sen arvosta (Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016).   

 

Cheung, Kwan ja Yim (2021) nostivat esiin, että lapset alkavat jo varhain osoittaa kiinnostus-

taan ja uteliaisuuttaan seksuaalisuutta kohtaan. Heidän mukaansa on tyypillistä, että esikoulu-

laiset osoittavat seksuaalisuuteen viittaavaa käyttäytymistä ja esittävät kysymyksiä siitä. Erityi-

sesti lapsia kiinnostaa "miten voi tulla raskaaksi?", "mistä vauvat tulevat" ja "miksi kuvakir-

joissa tytöillä on uidessa yläosa, mutta pojilla ei?". Tämän lisäksi lapset voivat mallintaa ai-

kuisten seksuaalisuuteen liittyvää käyttäytymistä, kuten kotileikki, jossa äiti on raskaana, halu 

mennä naimisiin kaverin kanssa tai nuket voivat pussata leikissä (Cheung, Kwan & Yim, 

2021).   
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4 Seksuaalikasvatus  

WHO (2010) määrittelee seksuaalikasvatuksen seksuaalisuuden kognitiivisten, emotionaalis-

ten, vuorovaikutteisten ja fyysisten osa-alueiden opetukseksi. Sen tulisi alkaa ja varhaislapsuu-

dessa, mutta jatkua koko nuoruuden ja aikuisuuden. Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on opet-

taa tarvittava tieto ja taito, sekä arvot, jotta yksilö pystyy ymmärtämään omaa ja muiden sek-

suaalisuutta, kantamaan vastuuta seksuaaliterveydestä ja luomaan mielekkäitä ihmissuhteita. 

Seksuaalikasvatuksella on vaikutusta näin siis yksilön elämänlaatuun. Nämä taidot tukevat yk-

silön arviointi- ja päätöksentekokykyä ja edistävät yhteiskuntamme oikeudenmukaisuutta ja 

myötätuntoisuutta. WHO näkee seksuaalisuuden myönteisenä voimavarana ja tämä heijastuu 

käsitykseen seksuaalikasvatuksesta (WHO, 2010).   

 

Seksuaalikasvatus on Sciaraffan ja Randolphin (2011) sanoin elinikäinen prosessi, jonka pohja 

rakennetaan jo syntymässä. Avoimet ja positiiviset aikuiset lapsen ympärillä auttavat lasta ke-

hittämään terveen seksuaalisuuden ja hyvän suhteen omaan kehoon, sukupuoleen ja seksuaali-

suuteen (Sciaraffa & Randolph, 2011).  Jos lapsilta rajataan mahdollisuus saada tärkeää tietoa 

seksuaalisuudesta, vaikuttaa se heidän kykyynsä ymmärtää omaa kehoa ja sen rajoja. Tieto aut-

taa lasta käsittämään kehon yksityiset ja julkiset puolet, suostumuksen käsitteen, sekä vetämään 

itse rajoja (Balter, van Rhijn, Gores, Davies & Akers, 2021). Kehotunnekasvatuksessa koros-

tetaan ennen kaikkea oman kehon kuuntelemista, arvostamista ja luottamusta oman kehon tun-

temuksiin (Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016).  

 

Seksuaalikasvatuksen tärkeimmäksi tehtäväksi on mainittu nuorten valmistaminen riittävillä 

tiedoilla, taidoilla, asenteilla ja arvoilla (International Planned Parenthood Federation [IPPF], 

2006). Näiden avulla yksilö kykenee määrittämään oman seksuaalisuutensa ja nauttimaan siitä 

fyysisellä ja emotionaalisella tasolla, niin yksin kuin suhteessakin. Heidän mukaansa on muis-

tettava, että tieto yksinään ei riitä, vaan mahdollisuus kokemuksiin ja tekemiseen auttaa taitojen 

kartuttamisessa ja kehittää tärkeitä taitoja kuten kriittistä ajattelua, sosiaalisia taitoja, päätök-

sentekokykyä, itseluottamusta ja kykyä ottaa vastuuta itsestään. Laadukas seksuaalikasvatus 

kattaa niin fyysisen ja biologisen näkökulman, kuin emotionaalisen ja sosiaalisen näkökulman 

seksuaalisuuteen. On ymmärrettävä, että yksilöllä on muitakin huolia ja ajatuksia seksuaalisuu-

den suhteen kuin ehkäisy tai raskaus. Seksuaalikasvatus tulisikin mukauttaa aina ikään ja kehi-

tysvaiheeseen sopivaksi (IPPF, 2006).   
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Parkerin ja kollegoiden (2009) tutkimuksessa suomalaisessa seksuaalikasvatuksessa nähtiin 

merkittävinä etuina liberaali suhtautuminen seksuaalisuuteen yhteiskunnan puolesta ja varhai-

nen seksuaalikasvatuksen aloittaminen. Sama tutkimus kuvasi suomalaista seksuaalikasvatusta 

ikätasoiseksi ja alueellisesti yhdenvertaiseksi, kun useissa muissa Euroopan maissa seksuaali-

kasvatus oli tavoitteetonta ja hajanaisempaa. Suomen etuna havaittiin myös emotionaalisen nä-

kökulman läsnäolo, eikä seksuaalikasvatus perustunut ainoastaan biologiaan (Parker ym. 

2009).   

 

Vastaavasti suomalaisen seksuaalikasvatuksen haasteeksi on muodostunut Cacciatoren ja kol-

legoiden (2020) mukaan jo termi "seksuaalisuus". Se kuullaan ja mielletään aikuisille kuulu-

vaksi ja lapsuuden kontekstissa se koetaan haastavana. Seksuaalikasvatus herättää helposti vää-

rinymmärryksiä ja mielikuva seksuaalisuudesta voi saada kyseenalaistamaan seksuaalikasva-

tuksen konseptin. Tutkimuksessa Cacciatore ja kollegat (2020) arvioivat, voisiko vähemmän 

seksiä muistuttava termi edistää pienten lasten seksuaalikasvatusta ja sen toteutumista. Tutkijat 

yhdistivät sanat "keho" ja "tunne" ja näistä muodostettiin termi "kehotunnekasvatus". Tätä ter-

miä kokeiltiin seksuaaliterveyden ja varhaiskasvatuksen ammattilaisten, sekä terveydenhoita-

jien kanssa. Jokainen ammattiryhmä hyväksyi termin ja sen sanottiin herättävän vähemmän 

vähätteleviä ajatuksia seksistä ja olevan jopa positiivisempi tai vähintään neutraalimpi ilmaus. 

Suurin osa ammattilaisista, jotka työskentelevät pienten lasten kanssa päivittäin, kokivat uuden 

termin aiempaa "seksuaalikasvatusta" parempana (Cacciatore ym., 2020).   

 

Asenteilla on Ajzenin ja Fishbeinin (2005) mukaan suuri merkitys lapsen seksuaalisuuteen, 

sekä siihen mihin aikuiset panostavat. He esittävät, että jos aikuinen kokee seksuaalikasvatuk-

sen hyödyllisenä ja merkityksellisenä, tämä on myös valmis etsimään tietoa ja toteuttamaan sitä 

(Ajzen & Fishbein, 2005). Myös Balter ja kollegat (2016) korostivat, että lapset muodostavat 

käsityksiä seksuaalisuudesta pohjautuen vanhempien antamaan tietoon, tukeen ja asenteisiin. 

Vanhempien luoma salliva ilmapiiri, vastaukset kysymyksiin ja avoimuus edistävät lapsen ter-

vettä seksuaalista kehitystä.  

 

Kehotunnekasvatus on pienten lasten seksuaalikasvatusta, jolle on annettu kuvaavampi ja hel-

pommin lähestyttävä nimi (Cacciatore, Ingman-Friberg, Apter, Sajaniemi & Kaltiala, 2020). 

European Expert Group on Sexuality Education (2016) kuvaa lasten seksuaalikasvatuksen ta-

voitteeksi vahvistaa ja kehittää lasten toimintakykyä tietoisina päätöksentekijöinä. Lasta tue-
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taan terveisiin ja tasapainoisiin ihmissuhteisiin, seksuaalisuuden henkiseen ja fyysiseen tasa-

painoon, sekä toisten kunnioittamiseen (European Expert Group on Sexuality Education, 2016). 

Kehotunnekasvatuksen pyrkimyksenä on edistää lapsen myönteistä kehonkuvaa, kehoitsetun-

toa ja yleistä viihtyvyyttä omassa kehossaan. Tämän saavuttamiseksi lapsi tarvitsee keho-, 

tunne- ja turvataitokasvatusta. Jokainen näistä on tärkeä osa kokonaisuutta ja tukee lapsen eheää 

kehonkuvaa ja itsetuntoa (Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016).  

 

Lasten kanssa havainnoidaan miltä kehossa tuntuu, miten se toimii ja mikä siitä tekee erityisen. 

Aikuinen on myös valmis vastaamaan lasten kysymyksiin tai etsimään tietoa yhdessä siihen 

miksi maha murisee, kun on nälkä, mistä vauvat tulevat tai miksi jollain on vaaleat hiukset. 

Koko keho on arvokas, tärkeä ja sallittu (Cacciatore ym., 2020; Ingman-Friberg & Cacciatore, 

2016).  

 

Turvataitokasvatus on osa lasten seksuaalikasvatusta ja se keskittyy lapsen yksityisyyteen, ke-

hon itsemääräämisoikeuteen ja turvallisuuteen. Lapsia opetetaan ymmärtämään, että kosketta-

minen on vapaaehtoista, siitä on oikeus kieltäytyä ja aikuisille kerrotaan, jos joku rikkoo sitä. 

Turvataitojen tarkoitus on suojella lasta vaarallisilta aikuisilta nyt ja tulevaisuudessa, uteliailta 

ikätovereilta, sekä kiusaamiselta (Cacciatore, Kauppinen & Ingman-Friberg, 2016).  

 

Laadukkaalla seksuaali- ja turvataitokasvatuksella on kauaskantoiset seuraukset. Tietoisuus voi 

esimerkiksi ehkäistä lapsen turvarajojen loukkaamista, myös myöhemmin elämässä. Lapsen on 

tärkeää tunnistaa omat rajansa ja kunnioittaa myös muiden rajoja (Laitinen ym., 2020).  Stone 

ja kollegat (2013) huomauttavat, että heikko seksuaalikasvatus ja esimerkiksi väärät nimitykset 

kehonosille mahdollistavat lapsen tietämättömyyden hyödyntämisen ja voivat altistaa lapsen 

hyväksikäytölle.   

 

Turvataitojen opettamista on Korpilahden ja kollegoiden (2019) mukaan kritisoitu muun mu-

assa lasten liiallisesta vastuuttamisesta. On herännyt pohdintaa ja huolta, asettavatko turvataito-

ohjelmat vastuun seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemisestä lapselle. Tutkimuksissa ei kuiten-

kaan ole havaittu turvataitojen aiheuttavan lapsissa negatiivisia ajatuksia tai kokemuksia (Kor-

pilahti ym., 2019). Vastuu ei kuitenkaan koskaan ole uhrilla tai lapsella, vaan turvataitojen 

osaamisella halutaan osaltaan edesauttaa lasten turvallisuutta ja pystyvyyttä vaikuttaa omaan 

elämäänsä. Parhaimmillaan turvataitokasvatus auttaa näkemään seksuaalisuuden positiivisena 



 

14 

 

ominaisuutena ja yksilön voimavarana. Tärkeä tavoite on normalisoida kehopuhetta, seksuaa-

lisuudesta ja sukupuolesta puhumista, sekä kannustaa kysymään, pohtimaan ja kertomaan myös 

vaikeista ja jännittävistä asioista (Laitinen ym., 2020).   

 

Aikuisissa voi aiheuttaa hämmennystä, häpeää ja kysymyksiä lapsen unnutus. Se liittyy Larun 

(2016) mukaan vahvasti lapsen seksuaalisuuden ilmenemiseen. Unnutus eli lapsen itsetyydytys 

on 2010 esitelty termi, jota käytetään kuvaamaan lapsen itsetyydytystä ja erottamaan se aikui-

sen tai nuoren vastaavasta toiminnasta. Unnuttamalla lapsi hakee turvaa ja mielihyvän tunnetta 

koskettelemalla sukuelimiään. Hän sanoo tämän voivan toimia lapselle tapana rauhoittua ja hel-

pottaa esimerkiksi unen saantia.  Joskus lapsi unnuttaa ihan vain omaksi ilokseen ja se toimii 

enemmänkin viihdytyksenä. Unnutuksella ei ole lainkaan eroottisia tavoitteita, vaan se on aina 

lapsen omaan kehoon tutkimista, hyvän olon hakemista ja tunteisiin tutustumista. Lapsi ei koe 

tästä koskettelusta häpeää, vaan kokemus häpeästä tulee aikuisen kautta. Lapselle eri kehon 

osat ovat yhtäläisen normaaleja eikä unnutus lapsen silmissä eroa nenän kaivamisesta, vaan on 

samalla tavalla luonnollista (Laru, 2016). 

 

Haasteena on monen aikuisen kokemus itse saadun seksuaalikasvatuksen riittämättömästä ja 

heikosta laadusta. Kentällä ei ole tarjolla riittäviä työkaluja ja valmiita toimintamalleja, resurs-

seja ja koulutusta. Kasvattajien pitää itse etsiä materiaalit ja kehittää menetelmät. Tämä herättää 

huolta, sillä seksuaalikasvatus on jokaisen oikeus, mutta myös merkittävä ihmisoikeus (Bild-

juschkin & Ruuhilahti 2008). Siitä huolimatta, että moni vanhempi toivoo avointa vuorovaiku-

tusta ja läheistä suhdetta lapsiin, on heillä toivomus myös lapsuuden viattomuuden pitkittämi-

sestä ja säilyttämisestä. Vanhemmat eivät aina näe tai halua nähdä lasta seksuaalisena olentoja 

ja seksuaalisuuden tiedostavana yksilönä. Ajatus lapsen tietämättömyydestä auttaa ylläpitä-

mään mielikuvaa lapsen viattomuudesta. Samaan aikaan vanhemmat kuitenkin haluaisivat, että 

lapsi voisi esittää kysymyksiä, joita tällä on mielessä ja keskustella avoimesti vaikeistakin asi-

oista (McGinn, Stone, Ingham & Bengry-Howell, 2016).  
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5 Lasten seksuaalikasvatuksen haasteet  

Tässä luvussa esitellään haasteita, joita tutkimuksissa on havaittu alle kouluikäisten lasten sek-

suaalikasvatuksesta. Lasten seksuaalisuutta ja seksuaalikasvatusta on tutkittu useista eri näkö-

kulmista kuten opettajan ja varhaiskasvatuksen henkilöstön näkökulmasta (mm. Cheung, Kwan 

& Yim, 2021), huoltajien näkökulmasta (mm. McGinn ym., 2016) sekä lasten seksuaalisuuden 

näkökulmasta (Blaise, 2013; White ym., 2018). Tutkimuksia on tehty eri mantereilla ja moni-

naisissa kulttuuriympäristöissä, mutta yhteistä on, että seksuaalikasvatukseen liittyy haasteita 

ja ongelmakohtia kulttuurista ja maasta riippumatta.    

  

5.1 Haasteena käsitys lapsen seksuaalisuudesta  

Lapsia seksuaalikasvatuksen kohteena ja heidän oppimistaan seksuaalikasvatuksen teemoista 

ei vaikuttaisi olevan tutkittu yhtä paljon, kuin aikuisia seksuaalikasvattajina. Merkittävä tekijä 

seksuaalikasvatuksessa on miten ja millaisena lapsen seksuaalisuus koetaan ja tunnustetaanko 

sen olemassaoloa lainkaan. Esimerkiksi liiallinen lapsuuden viattomuuden suojelu uhkaa lapsen 

seksuaalikasvatusta, sillä se voi estää näkemästä lasta seksuaalisena yksilönä (Davies & Robin-

son, 2010).  

 

Lapsuuden viattomuus on Taylorin (2010) mukaan nykyaikaisessa länsimaisessa ajattelussa 

"luonnollista" ja sitä tulisi suojata erilaisilta uhkatekijöiltä. Viattomuutta ei tulisi uhata, mutta 

mitä kaikkea viattomuuden kustannuksella voi tehdä tai jättää tekemättä? On monia tapoja mää-

ritellä lapsuuden viattomuus, ja sitä yrittivät vanhemmat McGinnin ja kollegoiden (2016) tut-

kimuksessa. Siinä nousi esiin käsitteen haasteellisuus, moniselitteisyys ja epävarmuus. Van-

hempien oli vaikeaa määritellä viattomuutta, sekä ilmaista missä vaiheessa lapsuuden viatto-

muus katoaisi tai lakkaisi olemasta (McGinn ym., 2016).   

 

Davies ja Robinson (2010) tuovat esiin huolen siitä, että lapsuuden viattomuuden suojelu on 

johtanut siihen, että lasta ei nähdä seksuaalisena olentona. Tutkimuksessa (Robinson, 2012) 

havainnollistettiin miten lapsuuden ja viattomuuden diskurssit vaikuttivat vanhempien tapaan 

puhua seksuaalisuudesta lasten kanssa. Lapsen viattomuus oli aikuisille suojaava asia ja lapsi 

miellettiin seksuaalisesti epäkypsäksi. Hän huomauttaa, että normien rikkominen lapsuuden 
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kulttuurissa ja erityisesti seksuaalisuudessa voi johtaa huoleen ja pelkoon, joka saa aikuiset 

suojelemaan lapsen viattomuutta, erityisesti seksuaalisuuden suhteen (Robinson, 2012).   

Vaikka vanhemmilla oli huoli liiasta tiedon välittämisestä lapselle, tiedostivat he tutkimuksen 

(McGinn ym., 2016) myös lasten tarvitsevan seksuaalikasvatusta. He käsittivät, että tietoa tar-

vitaan jo suojan ja turvallisuuden kannalta. Lasten toivottiin olevan hyvin perillä ja ymmärtä-

vän seksuaalisuuteen liittyviä asioita, kunhan se ei vaarantaisi näiden viattomuutta (McGinn 

ym., 2016).  

 

Kun puhutaan lasten seksuaalikasvatuksesta, korostuu siinä usein vuorovaikutus ja tiedon vä-

littäminen. Lasten käsityksiä sukupuolesta ja seksuaalisuudesta tutkinut Mindy Blaise (2013) 

esittää, että moraalinen paniikki vaientaa keskustelua siitä, miten lapset itse käsittävät sukupuo-

len ja seksuaalisuuden käsitteet. Hänen mukaansa tarvitaan kipeästi uusia menetelmiä, jotka 

eivät perustu moraaliseen paniikkiin. Blaise (2013) rakentaa merkityssuhteita lapsuuden, suku-

puolen ja seksuaalisuuden välille luomalla uuden laista keskustelua, joka ei rajoitu vain kehi-

tykselliseen kehykseen ja antaa tilaa uteliaisuudelle ja inhimillisyydelle varhaislapsuuden sek-

suaalisuudessa (Blaise, 2013).  

  

5.2 Vanhempien haasteet seksuaalikasvattajina  

Vanhempien tulkintoja lapsuuden viattomuudesta ja sen vaikutuksesta heidän kertomukseensa 

seksuaalisuuteen liittyvässä vuorovaikutuksessa pienten lasten kanssa ovat tutkineet McGinn ja 

kollegat (2016). Heidän tutkimuksessaan huoltajat osoittivat halua keskustella ja olla avoimia 

lasten kanssa seksuaalisuudesta. Silti he kohtaavat ja luovat esteitä avoimelle vuorovaikutuk-

selle. Merkittäväksi esteeksi nousi huoltajan halu suojella lasta ja tämän viattomuutta.  

 

McGinn ja kollegat (2016) havaitsivat, että lapsuuden viattomuus rinnastettiin usein lasten ei-

seksuaalisuuteen ja seksuaaliseen tietämättömyyteen. Huoltajat osoittivat halua pidentää lap-

suuden viattomuuden aikaa pitämällä lapsia tietämättöminä seksuaalisista asioista. Samaan ai-

kaan valtaosa huoltajista halusi avoimen suhteen lapseen, jossa lapsella on mahdollisuus kysyä 

heiltä asioista. Brittihuoltajien tapaan kommunikoida seksuaalisuudesta vaikuttaa kansallinen 

vahva halu pitää lasten sosiaalinen konstruktio luonnostaan mahdollisimman viattomana 

(McGinn ym., 2016).   
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Stone ja kollegat (2013) ovat tunnistaneet seksuaalikasvatuksen suurimmaksi haasteeksi van-

hempien epävarmuuden, epämukavuuden ja oman häpeän. Vanhempien omat kokemukset ja 

vaikeudet keskustella lapsen kanssa, vaikuttavat lapsen seksuaalikasvatuksen toteutumiseen ja 

laatuun. Vanhemmat itse nimeävät itsensä suurimmaksi haasteeksi ja esteeksi seksuaalisuu-

desta puhumiselle lapsen kanssa. He kokevat, etteivät osaa puhua lapsentasoisesti ja vaivaan-

tuvat ja nolostuvat helposti (Stone ym., 2013).  

 

Güderin ja Alabayn (2018) tutkimuksen päätavoitteena oli selvittää 3–6-vuotiaiden lasten sek-

suaalisuuteen liittyviä kysymyksiä ja vanhempien vastauksia niihin. Tutkimuksessa havaittiin, 

että yleisimmät lasten kysymykset liittyivät tyttöjen ja poikien välisiin eroihin, sekä raskauteen. 

Vanhempien vastauksissa havaittiin, että vain pieni osa vastauksista perustui tieteellisiin perus-

teisiin ja vanhemmat perustivat usein vastauksensa välttelyyn ja uskonnollisiin vakaumuksiin. 

Tuloksissa ollut korrelaatiota vanhempien vastausten ja sukupuolen, iän, lasten lukumäärän, 

koulutustason tai tulotason välillä (Güder & Alabay, 2018).   

 

Englantilaistutkimuksessa (Stone, Ingham, McGinn & Bengry-Howel, 2017) nostetaan esiin 

vanhempien huono valmistautuminen, mitä tulee lasten seksuaaliseen kehitykseen. Monet van-

hemmat eivät ole valmistautuneet siihen hetkeen, kun lapsella herää seksuaalisia kysymyksiä 

tai kun lapsi ilmentää seksuaalisuuttaan esimerkiksi leikeissä. Se, miten näitä lapsen kysymyk-

siä käsitellään ja käyttäytymiseen suhtaudutaan, luo perustaa lapsen seksuaalisuudelle. Lapsi 

alkaa tarkastella ja tulkita omaa ja toisten kehoa, sekä muuta seksuaalista maailmaa heidän ym-

pärillään näiden kautta.   

 

Stonen, Inghamin, McGinnin ja Bengry-Howelin (2017) tutkimuksessa ne vanhemmat, jotka 

olivat valinneet kommunikoida lasten kanssa, antoivat useita perusteluita sille, miksi lasten sek-

suaalisuudesta puhuminen on tärkeää ja tarpeellista. Tutkimuksessa havaittiin kuusi avaintee-

maa; kommunikaatiokehotukset, totuuden tarve, tietämättömyyden uhka, paljastuminen, avoi-

muus, sekä terveet ja positiiviset ihmissuhteet. Tulokset osoittavat, että useat vanhemmat teke-

vät strategisia päätöksiä siitä, miten keskustella pienten lasten kanssa suhteista ja seksuaalisuu-

desta. Tulosten avulla voidaan auttaa kehittämään epävarmempien vanhempien reaktioita ko-

rostamalla varhaisen vuorovaikutuksen merkitystä vanhemman ja lapsen välillä seksuaalisuu-

desta puhuttaessa (Stone, Ingham, McGinn & Bengry-Howel, 2017).   
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Myös yhdysvaltalaiset vanhemmat kokevat seksuaalisuudesta puhumisen vaikeana. Sciaraffa 

ja Randolph (2011) väittävät, että seksistä puhuminen lasten kanssa on edelleen tabu. Tätä us-

komusta ja tapaa vahvistavat aikuiset esimerkiksi silloin, kun he käyttävät intiimialueista kor-

vaavia sanoja oikeiden kehonosien sijaan. Aikuisia saattaa hävettää ja nolottaa oppia lasten 

seksuaalisesta kehityksestä tai pyytää apua sen kanssa. Vaikka yhdysvaltalaiset ihmiset ovat 

avoimia seksuaalisuudestaan tänä päivänä, on lasten seksuaalinen kehitys edelleen haaste var-

haiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen henkilöstön tulisi olla tietoisia ja perehtyä aiheeseen, 

jotta he voisivat tukea lasten tervettä seksuaalikehitystä.   

 

Sciaraffan ja Randolphin (2011) mukaan ihmisen seksuaalisuus on enemmän kuin seksiä ja se 

kattaa laajan skaalan eri osa-alueita kuten; sukupuoli, identiteetti ja arvot. Näitä seksuaalisuu-

den osia pienet lapset oppivat suoraan tai epäsuorasti aikuisilta, joihin he luottavat. Aikuiset, 

jotka ovat avoimia ja positiivisia, auttavat lapsia kehittämään tervettä suhdetta omaan kehoonsa, 

sukupuoleen ja ihmissuhteisiin. Samalla nämä aikuiset auttavat kehoon ja sen toimintaan liitty-

vien kysymysten kanssa. Aikuisten rehelliset vastaukset ja käyttäytyminen näiden kysymysten 

äärellä edistää lapsen tervettä seksuaalisuutta (Sciaraffa & Randolph, 2011).  

  

  

5.3 Ammattikasvattajien haasteet seksuaalikasvattajina  

Hongkongilainen tutkimus selvitti varhaiskasvatuksen opettajien itseluottamuksen määrää sek-

suaalisuuteen liittyvien teemojen opetuksessa. Cheung, Kwan ja Yim (2021) haastattelivat 216 

varhaiskasvatuksen opettajaa ja pyrkivät selvittämään näiden käsityksiä seksuaalikasvatuksesta 

ja niiden vaikutusta käyttäytymiseen lasten uteliaisuutta kohtaan. Tutkimuksessa selvisi, että 

itsevarmimmillaan opettajat olivat opettaessaan turvataitoja ja itsesuojelua. Heikoin itsevar-

muus tuli esiin kehonosien nimeämisessä ja opettamisessa, sekä puhuttaessa elämän alkuperästä 

eli siitä, miten elämä ja ihminen saavat alkunsa. Merkittävää yhteyttä opettajan kokonaisvaltai-

sen itseluottamuksen ja käyttäytymisaikomusten välillä ei esiintynyt. Koetut hyödyt seksuaali-

kasvatuksesta ja seksuaalisuudesta puhumisen häpeä pystyttiin yhdistämään välttelyn aikeisiin. 

Tulokset viittaavat siihen, että varhaiskasvatuksen opettajien koulutuksen tulisi etsiä uusia ta-

poja auttaa opettajia ymmärtämään seksuaalikasvatuksen tuomia etuja ja vähentämään häpeää 

ja epävarmuutta puhua seksuaalisuudesta avoimesti (Cheung, Kwan & Yim, 2021).   

 



 

19 

 

Wan Nawin & kollegoiden (2021) tavoitteena oli luoda keskustelua seksuaalikasvatuksen to-

teuttamisesta esikoulussa. Tutkimus pohjautui malesialaisten esiopetuksen opettajien koke-

muksiin ja käsityksiin. Heidän mukaansa aiemmat tutkimukset ovat vakuuttaneet, että opetta-

jilla on äärimmäisen tärkeä rooli varhaislapsuudessa seksuaalikasvatuksen onnistumisen kan-

nalta. Useat paikalliset ja aasialaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että heikko ja puutteellinen 

koulutus, sekä resurssien puute rajoittavat ja haastavat seksuaalikasvatuksen toteutusta esikou-

lussa.   

 

Tutkimuksessaan Wan Nawi ja kollegat (2021) halusivat vastata tähän haasteeseen ja haastat-

telivat malesialaisten esikoulujen opettajia. Haastatteluilla haluttiin selvittää opettajien tietoutta 

seksuaalikasvatuksen sisällöstä ja toteutuksesta varhaislapsuudessa. Haastatteluihin valikoitui 

kymmenen pätevää ja kokenutta esikouluopettajaa Klang Valleysta. Tuloksissa havaittiin opet-

tajien osoittavan vaihtelevaa ymmärrystä seksuaalikasvatuksesta ja sen merkityksestä varhais-

lapsuudessa. Vastauksissa näkyivät muun muassa opettajien aiemmat kokemukset, sosiaaliset 

ja kulttuuriset normit, sekä opettajien mukavuusalue. Samalla havaittiin mahdollinen riski opet-

tajien keskeisestä väärintulkinnasta lasten seksuaalisessa käyttäytymisessä. Tämän taustalla oli 

liian vähäinen tieto lapsen seksuaalisuudesta ja seksuaalisuuden kehittymisestä. Esikoulujen 

opetuksen havaittiin tapahtuvan hyvin epämuodollisesti lasten arjen ja rutiinien lomassa, sen 

sijaan, että opetus olisi ollut suunniteltua ja harkittua (Wan Nawi ym., 2021).   

 

Koulutus toimii pohjana opettajuudelle ja antaa eväät toiminnan suunnitteluun ja toteuttami-

seen. Brouskeli ja Sapountsis (2017) tutkivat tulevien varhaiskasvatuksen ammattilaisten asen-

teita ja käsityksiä seksuaalikasvatuksesta varhaiskasvatuksessa. Heidän mukaansa seksuaali-

kasvatus on yksi kiistanalaisimmista terveysohjelmista, kun puhutaan varhaiskasvatuksesta. 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää varhaiskasvatuksen opiskelijoiden eli tulevien ammatti-

laisten asenteita ja käsityksiä, sekä pohdintoja seksuaalikasvatuksen toteuttamisesta tuleville 

lapsiryhmille. Tutkimus toteutettiin kvalitatiivisena tutkimuksena ja siihen sisältyi puolistruk-

turoituja haastatteluita kahdelle opiskelijaryhmälle Pohjois-Kreikan yliopiston varhaiskasva-

tuksen laitoksella.   

 

Tuloksissa havaittiin, että ne opiskelijat, jotka olivat valinneet seksuaalikasvatusta käsittelevän 

kurssin ja suorittaneet sen, mainitsivat aiheen yhdeksi opetettavaksi aineeksi päiväkodissa. 

Nämä opiskelijat osoittivat myös enemmän valmiuksia tuoda esille seksuaalikasvatuksen tee-
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moja kuin muut opiskelijat. Ne opiskelijat, jotka eivät olleet käyneet samalla kurssilla, viittasi-

vat vain kehityksen kannalta sopimattomiin aihealueisiin. Tämä osoitti kyvyttömyyttä toteuttaa 

seksuaalikasvatusta. Tulosten perusteella voitiin havaita, että opiskelijoiden tarvitsevan aiheen 

kannalta relevanttia tietoa, sekä käytännön opetusta seksuaalikasvatuksen toteuttamisesta var-

haiskasvatuksessa (Brouskeli & Sapountsis, 2017). Myös Balterin ja kollegoiden (2016) tutki-

muksessa nousi esiin koulutuksen merkitys ja varhaiskasvattajien toivomukset lisäkoulutuk-

sesta. Kasvattajat eivät kokeneet omaavansa riittävää tietoa ja taitoa varhaiskasvatusikäisten 

lasten seksuaalisuudesta. He kokivat myös ohjeistukset sen toteutuksesta haastavina ja ympäri-

pyöreinä.  
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6 Yhteenveto ja pohdinta  

Tämä tutkielma etsi vastauksia kysymyksiin mitä on lasten seksuaalikasvatus ja mitä lasten 

seksuaalikasvatuksen haasteita tutkimuksissa on havaittu. Tutkielmassa selvisi, että lapsen 

seksuaalisuus on luontainen ominaisuus jokaisessa ihmisessä ja kehittyy koko elinkaaren ajan 

(Bildjuschkinin & Ruuhilahti, 2008). Se luo pohjan myöhemmälle seksuaaliterveydelle (Sin-

ger, 2002) ja lapsi peilaakin seksuaalisuuttaan ympäristöönsä (Shtarkshall, Santelli & Hirsch 

2007). Seksuaalisuus kehittyy vain vuorovaikutuksessa ja siihen liittyy vahvasti niin fyysinen, 

psyykkinen, emotionaalinen, kuin sosiaalinenkin kehitys Kinnunen (2001). Lapset muodosta-

vat tiedon, asenteet ja taidot omasta kehosta ja itsetunnosta tämän vuorovaikutuksen kautta 

(Ingman-Friberg & Cacciatore, 2016). Koska lapsuuden seksuaalikasvatus vaikuttaa yksilöön 

koko tämän elämän ajan, on tärkeää tukea sitä ja tämän vuoksi seksuaalikasvatus on tärkeää 

jo lapsuudessa. Lasten seksuaalikasvatus pyrkii vahvistamaan lapsen toimijuutta, sosiaalisia ja 

emotionaalisia taitoja, sekä tukemaan oman ja toisten kehon kunnioitusta (European Expert 

Group on Sexuality Education, 2016). Lapsen halutaan viihtyvän omassa kehossaan, ymmär-

tävän sen toimintaa ja rakentavan tasapainoista kuvaa itsestään ja muista. Eheä ja terve kehon-

kuva ja itsetunto ovatkin lasten seksuaalikasvatuksen tärkeimpiä tavoitteita (Ingman-Friberg 

& Cacciatore, 2016).  

 

Vaikka aineiston tutkimusten kohteet olivat erilaisia, löytyi niiden takaa yhdistäviä käsityksiä 

seksuaalisuudesta ja seksuaalikasvatuksesta lapsuuden kontekstissa ja siihen liittyvistä haas-

teista. Tuloksissa voitiin havaita, että käsitys lapsuudesta värittää aikuisten tapaa kohdata lapsi 

seksuaalisena olentona (Cheung, Kwan & Yim, 2021; McGinn ym., 2016). Lapsia ja erityisesti 

lapsuuden viattomuutta suojeleva aikuinen saattaa vältellä ja jopa pelätä seksuaalisuudesta pu-

humista lapsen kanssa, sillä seksuaalisuus nähdään helposti lapsuuden ja etenkin sen viatto-

muuden uhkana (McGinn ym., 2016). Seksuaalisuus on kuitenkin synnynnäinen osa jokaista 

ihmistä ja se ei uhkaa lapsuutta, vaan on luonnollinen osa sitä (Sciaraffa & Randolph, 2011).   

 

Tutkielmassa selvisi, että aikuisten käsitykset, asenteet, ennakkoluulot ja väärinymmärrykset 

kuitenkin vaikuttavat merkittävästi lapsen saamaan seksuaalikasvatukseen ja sen laatuun (mm. 

Brouskeli & Sapountsis, 2017). Seksuaalikasvatuksella on tärkeä merkitys lapsen kokonaisval-

taisen hyvinvoinnin ja identiteetin kehityksen kannalta. Avoimuus, vuorovaikutus ja luottamus 

auttavat lasta rakentamaan suhdetta kehoonsa ja minuuteensa, sekä seksuaalisuuteensa. Lapsi 
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tarvitsee ympärilleen aikuisia, jotka ovat valmiita vastaamaan kysymyksiin, ihmettelyyn ja luo-

vat sallivaa ilmapiiriä (Stone, Ingham, McGinn & Bengry-Howel, 2017). Jos lapsi ei saa tällai-

sia aikuisia ympärilleen, vaan joutuu pelkäämään, jännittämään tai vaikenemaan näistä kysy-

myksistä, välitetään lapselle aikuisen häpeää seksuaalisuudesta. Puutteelliset tiedot ja taidot 

voivat myös altistaa lapsen vaikeille tai vaarallisille tilanteille, sekä aiheuttaa vaikeuksia myö-

hemmin suhtautua kehoonsa ja seksuaalisuuteensa, sekä hyväksyä ne (Sciaraffa & Randolph, 

2011; White ym., 2018).   

 

Kasvattajat kokivat seksuaalisuuden irrallisena osana lapsuudesta ja halusivat välttää näiden 

kahden yhdistämistä. He antoivat lasten kysymyksiin vastauksia, joiden uskoivat suojelevan 

näitä. Useat vanhemmat kuitenkin tiesivät, että tietämättömyys ei ole lapsen suoja (Cheung, 

Kwan & Yim, 2021; Stone, Ingham & Bengry-Howell, 2016; Wan Nawi ym., 2021). Kenties 

onkin helpompaa vedota lapsen suojelemiseen, kun pitäisi puhua aikuisen hankaliksi tai kiu-

sallisiksi kokemista aiheista. Useiden tutkimusten osoittamasta tarpeesta huolimatta, kohtaa 

lasten seksuaalikasvatus myös vasta-argumentteja. Huoli lasten hyvinvoinnista ja altistami-

sesta vahingolliselle tiedolle, sekä negatiivisille kokemuksille huoletti Korpilahden ja kolle-

goiden (2019) mukaan ihmisiä.  

 

Keskeisimmiksi lasten seksuaalikasvatuksen haasteiksi havaittiin kasvattajien asenteet ja käsi-

tykset lapsuudesta ja seksuaalisuudesta, koulutuksen ja kokemuksen puute, sekä yleinen mie-

likuva seksuaalisuudesta. Aikuisten pelot, ennakkoluulot ja uskomukset vaikuttavat heidän 

käsityksiinsä lapsesta seksuaalisena olentona ja tämän myötä myös haluun tai kykyyn toteut-

taa seksuaalikasvatusta (mm. Brouskeli & Sapountsis, 2017; Stone ym., 2013 Sciaraffa & 

Randolph, 2011). Ihmisoikeuden asemasta huolimatta seksuaalikasvatus ei siis ole itsestään-

selvyys, vaan kuten tutkielma osoittaa, sen toteutus voi vaihdella perheiden, kulttuurien ja ar-

vojen mukaan hyvinkin vahvasti.   

 

Lasten seksuaalikasvatuksen haasteisiin ratkaisuja ehdottivat esimerkiksi Cheung, Kwan ja 

Yim (2021). He ilmaisivat tutkimuksensa lopussa merkittävän puutteen opettajakoulutuk-

sessa. Heidän mukaansa olisi tärkeää, että opettajien koulutus sisältäisi sellaisia kursseja, 

joilla kehitettäisiin opettajien valmiuksia käydä lasten kanssa seksuaalikasvatuksen teemoja ja 

puhua kehonosista. Samalla se voisi lisätä positiivista suhtautumista seksuaalikasvatusta koh-

taan ja vähentää siihen liittyvää epävarmuutta ja epämukavuutta. He arvelevat, että tämä voisi 

edistää merkittävästi lasten seksuaalikasvatusta (Cheung, Kwan & Yim, 2021).  
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Ammattilaisten epävarmuus nousi esille myös Balterin ja kollegoiden (2016) tutkimuksessa, 

jossa merkittävä löydös oli varhaiskasvatuksen henkilöstön kokema puutteellinen koulutus ja 

ohjeistus.  Myös Sciaraffa ja Randolph (2011) mainitsevat, etteivät monet opettajat tiedä, miten 

reagoida lasten seksuaaliseen käyttäytymiseen tai kysymyksiin. Heidän mukaansa ei ole epäta-

vallista, että opettaja järkyttyy tai häpeää, jos lapsi koskettelee intiimialueitaan esimerkiksi le-

pohetkellä (Sciaraffa & Randolph, 2011). Huolestuttavana pidettiin varhaiskasvatuksen henki-

löstön kokemusta vanhempien valvonnasta, joka rajoittaa keskustelua seksuaalisuudesta. Jos 

vanhemmat pitävät näitä aiheita sopimattomina, saattaa se vaikuttaa koko ryhmän saamaan sek-

suaalikasvatukseen (Balter ym., 2021).   

 

Nämä tunnistetut haasteet ja ratkaisumallit kertovat, että jatkotutkimukselle on edelleen tar-

vetta. Tässä tutkielmassa on hyvä pohja esimerkiksi Pro Gradu -tutkielmalle ja täytettäviä tut-

kimusaukkoja aiheen ympärillä on vielä useita. Aihetta voisi syventää esimerkiksi syväluotaa-

vammalla empiirisellä tutkimuksella seksuaalikasvatuksen haasteista ja mitä ratkaisuja niihin 

voitaisiin kehittää.   

 

Tutkielma on toteutettu kirjallisuuskatsauksena ja kaikki sen tieto perustuu näin ollen aiem-

paan, jo olemassa olevaan tietoon. Koska aineisto on rajallinen, vaikuttaa sen keräämiseen käy-

tetyt menetelmät lopulliseen tulokseen. Aineiston rajauksessa on tavoiteltu mahdollisimman 

laajaa otantaa erilaisia lähteitä ja hyödynnetty useita tietokantoja (mm. Google Scholar, EBSCO 

ja Oula Finna) ja niin kotimaisia kuin englanninkielisiä hakusanoja (mm. seksuaalikasvatus, 

sexuality ja early childhood sexuality). On kuitenkin huomioitava, että lääketieteellisestä, bio-

logisesta tai muusta näkökulmasta tehtynä, tulokset voisivat olla hyvin erilaiset. Tämä tutkielma 

kuitenkin haki tietoa nimenomaan lapsuuden tutkimuksen näkökulmasta. Aiheen ja aineiston 

rajaus oli tiivis, jotta se voisi vastata tutkimuskysymyksiin. Tämän vuoksi aineistosta jäi pois 

teemaan liittyviä tutkimuksia ja julkaisuja, joissa pääpaino oli esimerkiksi lapsen seksuaalinen 

hyväksikäyttö, väkivalta tai seksuaalivähemmistöt. Nämä rajaukset vaikuttavat osaltaan tutkiel-

man luotettavuuteen ja tuloksiin. Tuloksia voidaan pitää luotettavina tutkimuskysymykset ja 

nämä rajaukset huomioiden, sillä se on noudattanut tieteen tekemisen perusperiaatteita (AL-

LEA, 2017). Aineistoa uudelleen rajaamalla tulokset olisivat voineet olla erilaiset ja lapsuuden 

seksuaalisuus seksuaalivähemmistöjen tai seksuaaliväkivallan näkökulmasta on erilainen kuin 

tässä tutkielmassa saadut tulokset.  
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