WHO ja VASU.
Tässä paperissa ovat 8 WHO:n osa-aluetta ja jokaisen alle on haettu JOITAIN lauseita valtakunnallisesta vasusta.
Tästä näkee varsin hyvin, että vasuun on kyllä sisäänkirjoitettu kehotunnekasvatus (vaikka sanaa ”seksuaalisuus” tai
”kehotunnekasvatus” tai ”seksuaalikasvatus” ei ole).

Keho ja ihmisen kehitys
-Lapsia rohkaistaan sanalliseen ja keholliseen ilmaisuun.
-Varhaiskasvatuksen tehtävänä on kehittää lasten kehontuntemusta ja –hallintaa.
-Lasten valmiuksia pitää huolta terveydestään sekä henkilökohtaisesta hygieniastaan tuetaan.
-Varhaiskasvatuksen hoitotilanteet ovat aina samanaikaisesti kasvatus- ja opetustilanteita, joissa opitaan
esimerkiksi vuorovaikutustaitoja, itsestä huolehtimisen taitoja, ajan hallintaa sekä omaksutaan hyviä
tottumuksia.
-Lapsia ohjataan kunnioittamaan ja suojelemaan omaa ja toisten kehoa.
-Leikki on keskeinen toimintatapa varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen tehtävä on tarjota lapsille
mahdollisuuksia erilaisiin leikkeihin. Leikki edistää lapsen kehitystä, oppimista ja hyvinvointia. Leikissä lapsi
oppii, mutta lapselle itselleen leikki ei ole tietoisesti oppimisen väline vaan tapa olla ja elää sekä hahmottaa
maailmaa.
-Tavoitteena on, että harjoitukset ja leikit tarjoavat lapsille mahdollisuuden monipuoliseen kielelliseen ja
keholliseen kokemiseen, ilmaisuun ja viestintään. Lasten mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan
ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä.


Lapset kehittävät mielellään kehollisia leikkejä, kuten oman kehon koskettaminen, näyttäminen ja
tutkiminen; toisen lapsen koskettaminen, katsominen ja tutkiminen; sekä erilaiset painit ja läjät. Se on
lapsilähtöisiä kehollista ilmaisua, oppimista ja leikkiä, jota tulisi arvostaa ja jossain määrin mahdollistaa
(koskettamisen ja turvallisuuden säännöt muistaen), koska se syntyy lapsen tarpeesta edistää
kehotuntemusta, normeja ja kehonkuvaa.
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Tunteet
-Lapsia autetaan tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä.
-Varhaiskasvatuksen tehtävänä on ohjata lapsia terveyttä ja hyvinvointia edistäviin elämäntapoihin. Lapsille
tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaitojaan ja esteettistä ajatteluaan.
-Turvallisessa ilmapiirissä erilaisten tunteiden näyttäminen on sallittua ja henkilöstö auttaa lapsia
tunteiden ilmaisussa ja itsesäätelyssä.
-Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella
uusia asioita.
-Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja
nimeämään tunteita.
-Leikki tuottaa lapsille iloa ja mielihyvää.
-Ryhmässä leikkiessään lapset oppivat säätelemään tunteitaan ja tahtomistaan sekä huomioimaan toisten
ihmisten näkökulmia. Yhteisöllisyys kasvaa leikin kautta ja vahvistaa myönteistä tunneilmastoa.
-Henkilöstöllä on keskeinen rooli lasten emotionaalisten taitojen harjoittelun ja kehittymisen tukemisessa.
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Seksuaalisuus, identiteetti, itsetunto, mielihyvä, läheisyys
-Kokemukset, jotka herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin.
-Leikki tuottaa lapsille iloa ja mielihyvää.
-Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan.
-Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa käsitystä itsestään,
identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.


myös jos lapsen leikkien kohteena on seksuaalisuus tai sukupuolen ilmentäminen

-Lasten ideat, leikit ja heidän tekemänsä työt näkyvät oppimisympäristöissä.
-Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja sekä kokeilla ja opetella
uusia asioita.
-Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään
sekä yhteisönsä jäsenenä.
-Lapsen varhaiskasvatussuunnitelman lähtökohtana tulee olla lapsen etu ja tarpeet. Lapsen mielipide ja
toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa. Henkilöstön vastuulla on etsiä sopivat keinot lapsen
näkökulmien selvittämiseksi.
-Tavoitteena on, että lapsi tuntee itsensä arvostetuksi ja ymmärretyksi sekä kokee olevansa yhteydessä
toisiin ihmisiin.
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-Lapsella on oikeus yhteisöllisyyteen ja ryhmään kuulumiseen.
-Vastavuoroinen ja kunnioittava vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja läheisyys muodostavat
perustan hyvälle hoidolle ja huolenpidolle.
-Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja rakennetaan yhdessä lasten kanssa. Niiden tulee tukea lasten
luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin, fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä
taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.
-Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman
sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakkoodotuksia.
-Leikkiessään lapset sekä jäljittelevät että luovat uutta ja muuntavat näkemäänsä. Samalla he mallintavat ja
testaavat haaveitaan ja toiveitaan. Mielikuvitus mahdollistaa sen, että lapset voivat kokeilla erilaisia rooleja
ja ideoita, joita he muuten eivät voisi toteuttaa.
-Myönteisellä ja kannustavalla vuorovaikutuksella tuetaan lapsen oman identiteetin ja itsetunnon
kehitystä.
-Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannustavaan palautteeseen.


myös jos lapsi ilmaisee identiteettiään, sukupuoltaan tai seksuaalisuuttaan omintakeisilla tavoilla.
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Ihmissuhteet, moninaisuus, elämäntyylit
-Lapsia rohkaistaan tutustumaan toisiin ihmisiin, kieliin ja kulttuureihin.
-Leikkiessään lapset - jäsentävät ja tutkivat ympäröivää maailmaa, luovat sosiaalisia suhteita sekä
muodostavat merkityksiä kokemuksistaan. Leikissä lapset rakentavat käsitystä itsestään ja muista ihmisistä.
-Oppimisympäristöjä suunnitellaan ja kehitetään siten, että ne vahvistavat yhdenvertaisuutta ja
sukupuolten tasa-arvoa. Tämä mahdollistaa perinteisten sukupuolistereotypioiden rikkomisen.
-Varhaiskasvatuksen valtakunnallisen ohjauksen tarkoituksena on luoda yhdenvertaiset edellytykset
varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten kokonaisvaltaiselle kasvulle, kehitykselle ja oppimiselle.
-Varhaiskasvatus tukee ja täydentää kotien kasvatustehtävää ja vastaa omalta osaltaan lasten
hyvinvoinnista.


Lasten kasvulle, kehitykselle tai terveydelle mahdollisesti haitallisiin kasvatustapoihin puututtava.

-Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasaarvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi
sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta.
Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri.
-Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä
antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista,
uskonnollista ja katsomuksellista taustaa;
-Perheiden monimuotoisuus. Ammatillinen, avoin ja kunnioittava suhtautuminen monimuotoisiin
perheisiin ja perheiden erilaisiin kieliin, kulttuureihin, katsomuksiin ja uskontoihin, perinteisiin sekä
kasvatusnäkemyksiin luo edellytyksiä hyvälle kasvatusyhteistyölle. Lasten perheidentiteettiä ja
perhesuhteita tuetaan siten, että jokainen lapsi voi kokea oman perheensä arvokkaaksi.
-Varhaiskasvatuksessa ei sallita kiusaamista, väkivaltaa eikä häirintää. Kiusaaminen tunnistetaan, siihen
puututaan ja sitä ehkäistään tietoisesti ja suunnitelmallisesti. Lasten kanssa opetellaan tunnistamaan ja
ratkaisemaan ristiriitoja rakentavasti. Häirintä-, kiusaamis- tai väkivaltatilanteista keskustellaan lasten
huoltajien kanssa ja etsitään yhdessä ratkaisuja.
-Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä,
terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö; (8) kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja,
edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti
vastuulliseen ja kestävään toimintaan, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja
yhteiskunnan jäsenyyteen.
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Terveys, hyvinvointi, turvallisuus
-Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on
toimia yhdessä lapsen sekä lapsen vanhemman tai muun huoltajan
kanssa lapsen tasapainoisen kehityksen ja kokonaisvaltaisen
hyvinvoinnin parhaaksi sekä tukea lapsen vanhempaa tai muuta
huoltajaa kasvatustyössä.
-Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten hyvinvointiin ja
turvallisuuteen liittyviä taitoja.
-Itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvallisuuteen liittyvät taidot
ovat kaikille tärkeitä. Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa
lasten hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja sekä ohjata
heitä tekemään kestävän elämäntavan mukaisia valintoja.
-Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille
valmiuksia pyytää ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
Turvallisuuden edistämiseen kuuluu myös turvallisuuskasvatus.
-Lasten kanssa opetellaan turvallisuuteen liittyviä asioita päivittäisissä tilanteissa.
-Leikkiessään lapset voivat käsitellä itselleen vaikeita kokemuksia.
-Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun
keinoilla, joita hänellä on.


Leikeissä lapset voivat tuoda esiin näkemiään tai kokemiaan seksuaalisuuteen liittyviä kysymyksiä tai
hämmentäviä tai traumaattisia kokemuksia. Näihin tilanteisiin tulee suhtautua kuunnellen, kysyen, selittäen
ja tarvittaessa avun piiriin ohjaten.

-Tavoitteena on tukea lasten turvallisuuden tunnetta, antaa heille valmiuksia antaa heille valmiuksia pyytää
ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä.
-Varhaiskasvatuksessa ehkäistään kiusaamista ja puututaan siihen. Turvallisuuden edistämisen tulee olla
suunnitelmallista ja säännöllisesti arvioitua.
-Henkilöstö tunnistaa lasten keskinäisten kohtaamisten eriarvoistavia piirteitä sekä puuttuu niihin
hienotunteisesti ja johdonmukaisesti.
-Lapsia autetaan, ja heitä kannustetaan pyytämään apua sitä tarvitessaan.
-Varhaiskasvatuksessa mediakasvatuksen tehtävänä on tukea lasten mahdollisuuksia toimia aktiivisesti ja
ilmaista itseään yhteisössään.
-Henkilöstö ohjaa lapsia tieto- ja viestintäteknologian monipuoliseen ja turvalliseen käyttöön. Lasten
elämään liittyvää mediasisältöä ja sen todenmukaisuutta pohditaan yhdessä lasten kanssa.
-Samalla harjoitellaan kehittyvää lähde- ja mediakriittisyyttä. Lapsia ohjataan käyttämään mediaa
vastuullisesti ottaen huomioon oma ja toisten hyvinvointi. Mediassa esiintyviä teemoja voidaan käsitellä
lasten kanssa esimerkiksi liikunnallisissa leikeissä, piirtämällä tai draaman keinoin.
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Lisääntyminen, hedelmällisyys
-Lapsia rohkaistaan kysymään, ja lasten kysymyksiin vastataan.




myös kun lapsi kysyy raskaudesta, lisääntymisestä, mistä vauvat tulee, seksistä.
aikuisten tulee osata vastata.

-Kokemukset, jotka herättävät lapsissa tunteita, uteliaisuutta ja kiinnostusta, virittävät leikkiin.
-Lasten mielikuvituksesta nousevia tai heidän kokemiaan ja havaitsemiaan asioita työstetään yhdessä.
-Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun
keinoilla, joita hänellä on. Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja kannustavaan
palautteeseen.
-Lapsella on oikeus leikkiä, oppia leikkien ja iloita oppimastaan sekä rakentaa käsitystä itsestään,
identiteetistään ja maailmasta omien lähtökohtiensa mukaisesti.


myös kun lapsen leikit koskettavat lisääntymistä, hedelmöitymistä,
raskautta, syntymää tai aikuisten seksuaalisuutta

Normit, tavat, arvot, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät
-Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa kehittävä, oppimista edistävä,
terveellinen ja turvallinen varhaiskasvatusympäristö; kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja,
edistää lapsen toimimista vertaisryhmässä sekä ohjata eettisesti vastuulliseen ja kestävään toimintaan,
toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen.
-Eettisen ajattelun taitojen kehittymistä tuetaan pohtimalla lasten kanssa eri tilanteissa esiintyviä tai lapsia
askarruttavia eettisiä kysymyksiä. Teemat voivat liittyä esimerkiksi ystävyyteen, oikean ja väärän
erottamiseen, oikeudenmukaisuuteen tai pelon, surun ja ilon aiheisiin. Eettisiä kysymyksiä käsitellään
lasten kanssa niin, että he voivat tuntea olonsa turvalliseksi ja hyväksytyksi. Lasten kanssa pohditaan myös
ryhmän sääntöjä ja niiden perusteita.
-Yhteisesti sovitut säännöt ja toimintatavat auttavat luomaan ilmapiiriltään turvallisen, muita
kunnioittavan ja yhteisvastuullisen oppimisympäristön.
-Tavoitteena on edistää sukupuolten tasa-arvoa sekä antaa valmiuksia ymmärtää ja kunnioittaa yleistä
kulttuuriperinnettä sekä kunkin kielellistä, kulttuurista, uskonnollista ja katsomuksellista taustaa.
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-Varhaiskasvatus edistää suomalaisen yhteiskunnan demokraattisia arvoja, kuten yhdenvertaisuutta, tasaarvoa ja moninaisuutta. Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi
sukupuolesta, syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta.
Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri.
-Varhaiskasvatus on sukupuolisensitiivistä. Henkilöstö rohkaisee lapsia tekemään valintoja ilman
sukupuoleen tai muihin henkilöön liittyviin seikkoihin sidottuja stereotyyppisiä rooleja ja ennakkoodotuksia. Henkilöstön tulee luoda moninaisuutta kunnioittava ilmapiiri.
-Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla
kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.
-Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus,
lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä
yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun vaatimus ja lapsen syrjintäkielto YK:n Lapsen oikeuksien
sopimuksen, varhaiskasvatuslain58 ja YK:n vammaisten henkilöiden oikeuksia koskevan yleissopimuksen
mukaisesti.
-Lapset havainnoivat, kokeilevat ja oppivat yhteisön sääntöjä leikissä.

Oikeudet
-Lapsen mielipide ja toiveet tulee selvittää ja huomioida suunnitelmassa. Henkilöstön vastuulla on etsiä
sopivat keinot lapsen näkökulmien selvittämiseksi.
-Varhaiskasvatuslain mukaan varhaiskasvatuksen tavoitteena on varmistaa lapsen mahdollisuus osallistua
ja saada vaikuttaa itseään koskeviin asioihin.
-Lapsella on oikeus saada tietoa monipuolisesti, käsitellä tunteita ja ristiriitoja, sekä kokeilla ja opetella
uusia asioita.


myös seksuaalisuuteen liittyvää ikätasoista tietoa

-Lapsella on oikeus ilmaista itseään, mielipiteitään ja ajatuksiaan sekä tulla ymmärretyksi niillä ilmaisun
keinoilla, joita hänellä on.
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myös kun lapsi ilmentää seksuaalisuuttaan sanoin, teoin ja leikein.
lapsen iänmukaiseen kehitykseen kuuluu oleellisena osana kehoon,
tunteisiin ja ihmisenä olemiseen tutustuminen ja lapsella on oikeus
itseilmaisuun, mielipiteisiin ja ajatuksiin näistä asioista turvassa.

-Lapsella on oikeus hyvään opetukseen, huolenpitoon ja
kannustavaan palautteeseen.



myös kun lapsi ilmentää seksuaalisuuttaan sanoin, teoin ja leikein.
myös jos lapsi tutkii sukupuolistereotypioita ja ilmentää niitä
ylittävää käytöstä.

-Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään
sekä yhteisönsä jäsenenä.



myös kun lapsi ilmentää seksuaalisuuttaan sanoin, teoin ja leikein.
ikätasoisten tietojen, taitojen ja hyvien asenteiden tarjoaminen

-Oppimisympäristön tulee tukea lasten luontaista uteliaisuutta ja oppimisen halua sekä ohjata leikkiin,
fyysiseen aktiivisuuteen, tutkimiseen sekä taiteelliseen ilmaisuun ja kokemiseen.
-Lapsilla tulee olla mahdollisuus kehittää taitojaan ja tehdä valintoja esimerkiksi sukupuolesta,
syntyperästä, kulttuuritaustasta tai muista henkilöön liittyvistä syistä riippumatta.
-Lapsilla tulee olla mahdollisuus tutkia maailmaa kaikilla aisteillaan ja koko kehollaan.
-Varhaiskasvatuksen tehtävänä on suojella ja edistää lasten oikeutta hyvään ja turvalliseen lapsuuteen.
Varhaiskasvatus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatuinen ja arvokas
juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja
ymmärretyksi omana itsenään sekä yhteisönsä jäsenenä.
-Arvoperustan yleisperiaatteina ovat lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus hyvinvointiin, huolenpitoon
ja suojeluun, lapsen mielipiteen huomioon ottaminen sekä yhdenvertaisen ja tasa-arvoisen kohtelun
vaatimus ja lapsen syrjintäkielto.




lapsen seksuaalinen kehitys ja seksuaaliterveys suojattava
lapsen iänmukaiseen seksuaalisuuteen suhtauduttava suojaten ja tukien
lapsen huolestuttava seksuaalinen käytös tunnistettava ja osattava toimia lasta auttavalla tavalla

-Varhaiskasvatus perustuu elämän, kestävän elämäntavan ja ihmisoikeuksien kunnioittamiseen
sekä ihmisarvon loukkaamattomuuteen.




lapsen ikätasoinen seksuaalinen kehitys ja käytös tunnettava ja suojattava loukkauksilta
ammattialisilla oltava koulutusta asianmukaiseen loukkaamattomaan suhtautumiseen lasten seksuaalisessa
kehityksessä.
huolestuttava seksuaalinen käytös johtaa lapsen saamaan apuun.
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