
WHO ja Opetussuunnitelma  

Tässä paperissa ovat 8 WHO:n osa-aluetta ja jokaisen alle on haettu JOITAIN lauseita valtakunnallisesta 

opsista. Tästä näkee varsin hyvin, että opsiin on kyllä sisäänkirjoitettu kehotunnekasvatus (vaikka sanaa 

”seksuaalisuus” tai ”kehotunnekasvatus” tai ”seksuaalikasvatus” ei ole).  

 

Keho ja ihmisen kehitys 

-Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja niiden perusteluihin. Lisäksi harjoitellaan 
arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden kunnioittamista, 
kiusaamisen ehkäisyä, arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista. 
 
-Erilaisissa vaaratilanteissa tarvittavan toiminnan ja avun hakemisen taitoja harjoitellaan. 
 
-Sisältöjä valitaan siten, että oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja 

elintoiminnoista sekä elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään.  

 

-Kannustetaan oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja 
pienten tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.  
 
-Ohjataan oppilasta jäsentämään ympäristöä, ihmisten toimintaa ja niihin liittyviä ilmiöitä 
ympäristöopin eri tiedonalojen käsitteiden avulla.  
 
-Oppilaat saavat tilaisuuksia harjoitella toimimaan omasta ja muiden turvallisuudesta huolehtien 
eri tilanteissa. Heitä ohjataan ennakoimaan vaaratilanteita ja toimimaan niissä 
tarkoituksenmukaisesti. Heitä opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit 
sekä suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan. 
 

 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. 

 
 
 

 

 

 

 



Tunteet 

-Ohjataan oppilasta harjoittelemaan ryhmässä toimimisen taitoja 
ja tunnetaitoja sekä vahvistamaan itsensä ja muiden arvostamista. 
 
-Harjoitellaan tunnetaitoja ja mielen hyvinvoinnin edistämistä 
kuten itsensä ja muiden arvostamista ikäkauden mukaisesti.  
 
- Uusien tietojen ja taitojen oppimisen rinnalla oppilas oppii 

reflektoimaan oppimistaan, kokemuksiaan ja tunteitaan. 

Myönteiset tunnekokemukset, oppimisen ilo ja uutta luova 

toiminta edistävät oppimista ja innostavat kehittämään omaa 

osaamista. 

- Oppilaat harjoittelevat omien tunteiden tunnistamista ja 

ilmaisemista ja esimerkiksi leikkien ja draaman avulla kehittävät tunnetaitojaan. 

 

Seksuaalisuus, identiteetti, itsetunto, mielihyvä, läheisyys  

-Perehdytään arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä 
asiat tuottavat ihmiselle hyvää mieltä ja iloa. Koulupäivän toimintatapoja kehitetään yhdessä 
terveyden, hyvinvoinnin ja oppimisen kannalta. 
 
-Sisällöksi valitaan luontoon, rakennettuun ympäristöön, arjen ilmiöihin ja teknologiaan sekä 
ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. 

 Ihmisen keho ja sen toiminnat sekä seksuaalisuus aiheina mukaan. 

 
-Arjen pulmiin kokeillaan ja keksitään yhdessä vaihtoehtoja ja ratkaisuja.  
 
-Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta 
kokemaan ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselle.  
 
-Ohjataan oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä 
elämän perusedellytyksiä.  
 
-Kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten 
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.  
 
- Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vahvistaa oppilaan luottamusta omiin 
mahdollisuuksiinsa. Monipuolisen myönteisen ja realistisen palautteen antaminen ja saaminen 
ovat keskeinen osa sekä oppimista tukevaa että kiinnostuksen kohteita laajentavaa 
vuorovaikutusta. 

 Saa olla myös kiinnostunut seksuaalisuuden osa-alueista. 
 
 
 
 



 

 
 

 

Ihmissuhteet, moninaisuus, elämäntyylit 

-Harjoitellaan itsensä ja muiden arvostamista ikäkauden mukaisesti. 

 

- Kannustaa oppilasta ihmettelemään ja kyselemään sekä käyttämään yhteisiä pohdintoja pienten 
tutkimusten ja muun toiminnan lähtökohtana.  
 
-Tärkeää on kokemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhteisönsä 
toimintaa ja hyvinvointia. 
 

-Tasa-arvo suunnitelma 

 

-Tasa-arvon tavoite ja laaja yhdenvertaisuusperiaate ohjaavat perusopetuksen kehittämistä. 

 

- Sivistys merkitsee yksilöiden ja yhteisöjen taitoa tehdä ratkaisuja eettisen pohdinnan, toisen 

asemaan asettumisen ja tietoon perustuvan harkinnan perusteella. Eettisyyden ja esteettisyyden 

näkökulmat ohjaavat pohtimaan, mikä elämässä on arvokasta. Sivistys ilmenee tavassa suhtautua 

itseen, muihin ihmisiin, ympäristöön ja tietoon sekä tavassa ja tahdossa toimia. Sivistynyt ihminen 

pyrkii toimimaan oikein, itseään, toisia ihmisiä ja ympäristöä arvostaen. 

 

- Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa toisten oppilaiden, opettajien ja muiden aikuisten sekä 

eri yhteisöjen ja oppimisympäristöjen kanssa. Se on yksin ja yhdessä tekemistä. Siksi 

oppimisprosessissa on olennaista oppilaiden tahto ja kehittyvä taito toimia ja oppia yhdessä.  



-Oppilaita ohjataan myös ottamaan huomioon toimintansa seuraukset ja vaikutukset muihin 

ihmisiin ja ympäristöön. Yhdessä oppiminen edistää oppilaiden luovan ja kriittisen ajattelun ja 

ongelmanratkaisun taitoja sekä kykyä ymmärtää erilaisia näkökulmia. 

 

-Oppilailla on kouluyhteisön jäseninä oma vastuunsa.  Se ilmenee reiluna ja arvostavana 

suhtautumisena koulutovereihin ja koulun aikuisiin.  Toisten ihmisten loukkaamattomuuden 

kunnioittaminen on välttämätöntä. 

 

-Perusopetuksen tehtävänä on osaltaan ehkäistä eriarvoistumista ja syrjäytymistä sekä edistää 

sukupuolten tasa-arvoa. Perusopetus kannustaa yhdenvertaisesti tyttöjä ja poikia eri oppiaineiden 

opinnoissa sekä lisää tietoa ja ymmärrystä sukupuolen moninaisuudesta. Jokaista oppilasta 

autetaan tunnistamaan omat mahdollisuutensa ja rakentamaan oppimispolkunsa ilman 

sukupuoleen sidottuja roolimalleja. 

 

-Vuorovaikutus, yhteistyö ja monipuolinen työskentely ovat yhteisön kaikkien jäsenten oppimista ja 

hyvinvointia edistäviä tekijöitä. Oppiva yhteisö rohkaisee kokeilemiseen ja antaa tilaa eri ikäkausille 

ja oppijoille tunnusomaiselle toiminnallisuudelle, luovalle työskentelylle, liikkumiselle, leikille ja 

elämyksille.  

 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. 

 

-Peruskouluaikana oppilaiden käsitys omasta sukupuoli-identiteetistä ja seksuaalisuudesta kehittyy. 

Oppiva yhteisö edistää arvoillaan ja käytänteillään sukupuolten tasa-arvoa ja tukee oppilaita oman 

identiteetin rakentumisessa. Opetus on lähestymistavaltaan sukupuolitietoista.  Yhteisö rohkaisee 

oppilaita tunnistamaan omat mahdollisuutensa sekä suhtautumaan eri oppiaineisiin, tekemään 

valintoja ja sitoutumaan opiskeluun ilman sukupuoleen sidottuja roolimalleja. Oppimisympäristöjä, 

työtapoja ja opetusmateriaaleja valitsemalla ja kehittämällä luodaan näkyvyyttä inhimillisen 

moninaisuuden arvostamiselle. 

-Koulussa ei sallita minkäänlaista kiusaamista eikä syrjivää käyttäytymistä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Terveys, hyvinvointi, turvallisuus 

-Perehdytään elämän perusedellytyksiin ravinnon, veden, ilman, lämmön ja huolenpidon osalta. 

Perehdytään arjen terveystottumuksiin ja harjoitellaan niihin liittyviä taitoja. Pohditaan, mitkä 

asiat tuottavat ihmiselle hyvää mieltä ja iloa.  

 

-Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, 
elämää, sen kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla.  
 
-Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä 
ympäristössä ja ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja turvallisuutta tukevaa 
osaamista. 
 
-Sisällöiksi valitaan ihmiseen ja ihmisen toimintaan liittyviä ongelmanratkaisu- ja tutkimustehtäviä. 

 

-Ympäristöopin opetuksen tavoitteena on ohjata oppilaita 

tuntemaan ja ymmärtämään luontoa, - itseään ja muita 

ihmisiä sekä terveyden ja hyvinvoinnin merkitystä. 

 

-Terveystiedon kannalta keskeistä on oppia ymmärtämään 
terveyttä tukevia ja suojaavia tekijöitä ympäristössä ja 
ihmisten toiminnassa, ja edistää terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta tukevaa osaamista. 
 
- Perehdytään turvataitoihin sekä turvallisuusohjeisiin ja 
niiden perusteluihin. Lisäksi harjoitellaan arjen 
käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa, fyysisen 
koskemattomuuden kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, 
arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista.  
 
-Opastetaan oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan 
niiden perusteluita.  
 
-Kodin ja koulun kasvatusyhteistyö lisää oppilaan, luokan ja koko kouluyhteisön hyvinvointia ja 
turvallisuutta. 

 Lasten kasvulle, kehitykselle tai terveydelle mahdollisesti haitallisiin kasvatustapoihin on 

puututtava. 

 
 

 

 

 

 

 



 

Lisääntyminen, hedelmällisyys 

-Ohjataan oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia tukevia tekijöitä sekä 
elämän perusedellytyksiä. 
 

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

 aikuisten tulee osata vastata. 

 
 
-Biologian kannalta keskeistä on oppia tuntemaan ja 
ymmärtämään luonnonympäristöä, ihmistä, elämää, sen 
kehittymistä ja reunaehtoja maapallolla.  
 
- Tarjotaan oppilaalle mahdollisuuksia toteuttaa luontaista 
uteliaisuuttaan ja auttaa oppilasta kokemaan 
ympäristöopin asiat merkitykselliseksi itselle.  
 
 
 

 

Normit, tavat, arvot, sosiaaliset ja kulttuuriset tekijät 

-Oppilaita ohjataan ja sitoutetaan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimintaan ja 
oppimisilmapiiriin. 
 
-Opastetaan oppilasta toimimaan turvallisesti, noudattamaan annettuja ohjeita ja hahmottamaan 
niiden perusteluita.  
 
-Harjoitellaan arjen käyttäytymistapoja erilaisissa tilanteissa, fyysisen koskemattomuuden 

kunnioittamista, kiusaamisen ehkäisyä, arjen pieniä itsehoitotaitoja ja avun hakemista. 

 

-Rohkaistaan oppilasta ilmaisemaan itseään ja harjoittelemaan näkemystensä perustelemista.  

-Arvokasvatuksen merkitys korostuu maailmassa, jossa monimediainen tiedonvälitys, globaalit 

tietoverkot, sosiaalinen media ja vertaissuhteet muokkaavat lasten ja nuorten arvomaailmaa. 

Arvokeskustelu oppilaiden kanssa ohjaa oppilaita tunnistamaan ja nimeämään kohtaamiaan arvoja 

ja arvostuksia sekä pohtimaan niitä myös kriittisesti.  

-Henkilöstön avoin ja kunnioittava suhtautuminen kotien erilaisiin uskontoihin, katsomuksiin, 

perinteisiin ja kasvatusnäkemyksiin on rakentavan vuorovaikutuksen perusta.  

-Perusopetus tukee oppilaan kasvua ihmisyyteen, jota kuvaa pyrkimys totuuteen, hyvyyteen ja 

kauneuteen sekä oikeudenmukaisuuteen ja rauhaan. 



-Perusopetus rakentuu elämän ja ihmisoikeuksien kunnioittamiselle. Se ohjaa niiden 

puolustamiseen ja ihmisarvon loukkaamattomuuteen.  Perusopetus edistää hyvinvointia, 

demokratiaa ja aktiivista toimijuutta kansalaisyhteiskunnassa.  

-Perusopetuksen yhteiskunnallisena tehtävänä on edistää tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja 

oikeudenmukaisuutta. 

 

 
 

 

 

 

Oikeudet 

- YK:n lapsen oikeuksien sopimus antaa perusopetukselle oikeudellisen perustan. Sopimuksen 

mukaan lasten kanssa ja lasten hyväksi työskenteleviä velvoittavat sopimuksen yleisperiaatteet, 

jotka ovat yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys, lapsen edun ensisijaisuus, lapsen oikeus suojeluun, 

huolenpitoon ja kehittymiseen sekä lapsen oikeus ilmaista näkemyksensä ja tulla kuulluksi ja lapsen 

näkemysten kunnioittaminen.  Sopimuksen mukaan jokaisella lapsella on oikeus hyvään elämään 

sekä yksilölliseen, ruumiilliseen, henkiseen, hengelliseen, moraaliseen ja sosiaaliseen 

kehittymiseen. 



- Perusopetus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvoisesta 

merkityksestä. Jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas 

juuri sellaisena kuin hän on.  

 Myös jos lapsi tutkii sukupuolistereotypioita ja ilmentää niitä 
ylittävää käytöstä. 

 

-Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja 

yhteiskunnan jäsenenä. Tässä oppilas tarvitsee kannustusta ja 

yksilöllistä tukea sekä kokemusta siitä, että kouluyhteisössä 

häntä kuunnellaan ja arvostetaan ja että hänen oppimisestaan ja hyvinvoinnistaan välitetään.  

 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. 

 

 

- Jokaisella oppilaalla on oikeus hyvään opetukseen ja onnistumiseen koulutyössä. Oppiessaan 
oppilas rakentaa identiteettiään, ihmiskäsitystään, maailmankuvaansa ja -katsomustaan sekä 
paikkaansa maailmassa. Samalla hän luo suhdetta itseensä, toisiin ihmisiin, yhteiskuntaan, 
luontoon ja eri kulttuureihin.   
 
- Koulutyössä edistetään suunnitelmallisesti ihmisoikeuksien, erityisesti lapsen oikeuksien 
tuntemista ja arvostamista sekä niiden mukaista toimintaa. 
 

 Ikätasoisten tietojen, taitojen ja hyvien asenteiden tarjoaminen 

 Lapsen seksuaalinen kehitys ja seksuaaliterveys suojattava 

 Lapsen iänmukaiseen seksuaalisuuteen suhtauduttava suojaten ja tukien 

 Lapsen huolestuttava seksuaalinen käytös tunnistettava ja osattava toimia lasta auttavalla tavalla 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 


