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KEHOTUNNEKASVATUKSEN STARTTIPAKETTI 
AMMATTILAISILLE, OLE HYVÄ! 

 
Lasten kehotunnekasvatus on pienten lasten turvataito- ja seksuaalikasvatusta. 
Voit tutustua tämän tietopaketin avulla lasten luonnolliseen seksuaalisuuteen ja Väestöliiton 

Kehotunnekasvatukseen. Tästä saat hyviä vinkkejä ja perustietoja. 

Monet ammattilaiset kaipaavat perustietoja, toiset taas syvemmälle menevää.  

Tutustu rauhassa materiaaleihin Lasten Kehotunnekasvatuksesta.  

Väestöliiton mallit ja materiaalit perustuvat tutkimuksiin ja ovat siten turvallisia ja luotettavia. 

Niiden avulla löydät omat sanat ja tavat tukea ja suojata lasten tervettä kehitystä.  
Voit harjoitella puhumista aikuisten kesken ja sopia arjen käytännöt kodin, varhaiskasvatuksen ja 

koulun kesken. 

Juttele aiheesta lapselle tärkeiden aikuisten kanssa. Sopikaa yhdessä, miten teidän tiimissänne puhutte 

kehosta, tunteista, ihmissuhteista ja turvallisuudesta. 

 

Puheeksi ottamisen kortit ja ohjaajan opas 

Puheeksi ottamisen korttien avulla voit aloittaa puhumisen kehotunnekasvatuksesta helposti ja 
hauskasti. 

Kortteja on 21 erilaista. Ne sopivat vanhempien ja lasten kanssa keskusteluun, ammattilaisten 

keskinäiseen harjoitteluun ja suunnitteluun. 

 

 

 

 

Kortit 

Ohjaajan opas 

https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/831dba42-pok-kortit-arvioitavaksi.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2021/02/f7c3eafb-pok-opas-netti.pdf
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Varhaiskasvatusikäisen Tue lapsen kehitystä -juliste 

Julisteessa on lapsen seksuaalinen kehitys alle kouluiässä.  

Ikävaiheet 0-6 vuotta on esitetty portaittain. Voit perehtyä juuri sinulle tärkeään ikäryhmään. 

Näet mitä kehityksessä tapahtuu ja mitä lapsi voi kysellä. 

Saat ohjeet, miten aikuinen voi tukea ja suojata eri ikäistä lasta. 

 

 

Kouluikäisen Hei, mitä minussa tapahtuu -juliste 

Julisteessa on lapsen seksuaalinen kehitys ja seksuaalikasvatuksen aiheet alakouluiässä.  

Mitä 7-12 -vuotiaassa lapsessa tapahtuu? Mitä lapsi voi kysyä tai tehdä?  

Saat ohjeet, miten aikuinen voi tukea ja suojata eri ikäistä lasta. 

 

 

 

 

 

 

Turvataito -juliste 

Tutustu neljään tärkeään lapsen turvataitoon ja opeta ne lapsille. 

Samalla lapsi oppii ikään kuuluvat tiedot, taidot ja myönteisen asenteen kehoon. 

Julisteen voit tulostaa varhaiskasvatukseen, neuvolaan, alakouluun ja koteihin. 

 

0-6-vuotiaan kehitys ja kasvatus:  

Juliste Tue lapsen kehitystä  

Haitari esite Lapsen seksuaalisuus 

0-1v 
2-3v 
4-5v 
6v 

 

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/tue-lapsen-

kehitysta-juliste/ 

 

7-12-vuotiaan kehitys ja kasvatus: Juliste Hei mitä 

minussa tapahtuu?   

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/hei-mita-

minussa-tapahtuu-seksuaalikasvatusjuliste-

alakouluille/ 

 

https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/5d3763c4-tuelapsenkehitysta-a3-pdf-2020.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/44256a66-haitari-suomi-0-1v.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/a583d68f-haitari-suomi-2-3v-netti.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/7a85131f-haitari-suomi-4-5v.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/54535762-haitari-suomi-6v.pdf
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/tue-lapsen-kehitysta-juliste/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/tue-lapsen-kehitysta-juliste/
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/b0d0adbc-vaestoliitto_a1_alakoulu_2019_uusilogo.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/b0d0adbc-vaestoliitto_a1_alakoulu_2019_uusilogo.pdf
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/hei-mita-minussa-tapahtuu-seksuaalikasvatusjuliste-alakouluille/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/hei-mita-minussa-tapahtuu-seksuaalikasvatusjuliste-alakouluille/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/hei-mita-minussa-tapahtuu-seksuaalikasvatusjuliste-alakouluille/
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Keho on leikki - Kehotunnekasvatuksen käsikirja varhaiskasvatukseen ja 

neuvolaan 

Kirjassa on kolme osaa: Tutkimus, tieto ja taito.  

Se sisältää ikätasoista tietoa, miten tukea ja suojata pienen lapsen seksuaalisuutta.  

Myös vanhemmat kaipaavat tukea kehotunnekasvatuksen toteuttamiseen. 

 

 

 

Uteliaana seksuaalisuudesta 

Vihkonen on perustietopaketti lapsen seksuaalisesta kehityksestä ja tavallisesta käytöksestä. 

Siinä tuodaan selkeästi esille, millaista käytöstä lapsen luonnolliseen seksuaalisuuteen kuuluu. 

Saat myös tietoa, kuinka voit puhua asioista ja mitä tehdä, jos lapsen seksuaalinen käytös huolestuttaa. 

Vihko on suunnattu ammattilaisille, mutta sopii myös vanhemmille. 

 

2-12-vuotiaan turvataitojuliste: Turvataidot ja 

lapsen keho 

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/turvatai

dot-ja-lapsen-keho-juliste/ 

 

Käsikirja varhaiskasvattajille, lastenneuvolan 

terveydenhoitajille, lastensuojeluun ja 

leikkipuistojen henkilöstölle: Keho on leikki 

esittelyvideo ja kirja. 

 

https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/987d8053-a3_turvataitojuliste_selkosuomi_2020.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/987d8053-a3_turvataitojuliste_selkosuomi_2020.pdf
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/turvataidot-ja-lapsen-keho-juliste/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/turvataidot-ja-lapsen-keho-juliste/
https://www.youtube.com/watch?v=2yTLOdPEZyU&list=PLP9tu512V7j08BerowfXjrk7uEKdyE0-K&index=22&t=0s
https://verkkokauppa.duodecim.fi/6952.html
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Väestöliiton kehotunnekasvatus verkkosivut  

Löydät perustiedot lasten kehotunnekasvatuksesta ja uusimmat materiaalit varhaiskasvatuksen 

ammattilaisille. Sinun kannattaa tutustua sivustoon hyvin. Se on kattava ja ohjaa varhaiskasvatus-, 

sosiaali- ja terveysalan henkilöstöä työssään Lasten Kehotunnekasvatuksessa. 

 

 

 

 

Tutustu myös tietoon: 
Mitä on kehotunnekasvatus- vihkoseen 

Lasten Kehotunnekasvatusta käsitteleviä videoita  

Lapsen kehotunnekasvatus verkkokurssi 

Seksuaalisuuden portaat 

Tässä vinkkilista lasten kanssa toimimiseen: 

Kuvakirjalistat lasten kehotunnekasvatukseen 

Laululista kehotunnekasvatuksen aiheista 

Toiminnallisia harjoituksia lapsiryhmille kehotunnekasvatuksen hetkiin 

Turvataitolaulu. Tuttu laulu on tässä uusilla sanoilla. Sanat kertovat, että jokainen keho on arvokas ja 

jokaisella lapsella on oikeus määrätä omasta kehostaan. Harjoittele laulu lapsen kanssa. 

 

Kieliversiot materiaaleista löytyvät täältä. 

Tavallinen ja huolestuttava käytös lapsilla, 

tietovihko Uteliaana seksuaalisuudesta   

 

www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus 

 

 

https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2021/01/17d8cd7e-tiivistelma-suomi-netti-1-2020.pdf
https://www.youtube.com/playlist?list=PLP9tu512V7j08BerowfXjrk7uEKdyE0-K
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/lapsen-kehotunnekasvatus-verkkokurssi/
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/e7b8d9d9-kirjalista-kaikki-hs.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/7abbb9e3-laulut-hs.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/uploads/2020/11/b2b6d365-stea-harjoitukset-valmis.pdf
https://www.hyvakysymys.fi/podcast/turvataitolaulu-lapsille/
https://www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset/lasten-kehotunnekasvatus/verkkokurssit-ja-materiaalit/materiaalit-mallit-ja-tyokalut/
https://vaestoliitto-fi-bin.directo.fi/@Bin/27dd4673c03e400e380966760f9bb4df/1577693020/application/pdf/9351263/Uteliaana%20seksuaalisuudesta%20-tietovihko.pdf
http://www.vaestoliitto.fi/kehotunnekasvatus

