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YK Lapsen oikeuksien sopimus 1989

• Perusoikeuksien, terveyden, 
koulutuksen, tasa-arvon ja turvan 
takaaminen jokaiselle lapselle.

• Oikeus saada omaan terveyteen 
liittyvää tietoa.

• Lapsen näkökulman 
kunnioittaminen: Lasten mielipiteet 
ja tarpeet on otettava huomioon.

Ohjaavia asiakirjoja / Raisa Cacciatore



YK Lapsen oikeuksien sopimus 1989

13. artikla: 
Lapsella on oikeus ilmaista vapaasti 
mielipiteensä sekä hakea, 
vastaanottaa ja levittää 
kaikenlaisia tietoja ja ajatuksia.

19. artikla: 
Valtioilla on velvollisuus ryhtyä 
koulutuksellisiin toimiin 
suojellakseen lasta muun muassa 
seksuaaliselta hyväksikäytöltä.
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WHO:n Seksuaalikasvatuksen standardit 
Euroopassa

• Suuntaviivat poliittisille päättäjille, opetus- ja terveydenhoitoalan 
viranomaisille ja asiantuntijoille

• Osa 1: Tausta ja tarkoitus; 
• Osa 2: Seksuaalikasvatustaulukko; Miksi seksuaalikasvatus pitäisi 

aloittaa ennen neljän vuoden ikää? 
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Euroopan lapsiasiainvaltuutettujen (ENOC) lausunto 2017 
”Kokonaisvaltainen ihmissuhde- ja seksuaalikasvatus: Lasten 

oikeus saada tietoa”

• Suositus: pakollinen
seksuaalikasvatus
varhaiskasvatuksesta
lähtien!

ENOC Position Statement 2017 on
”Comprehensive Relationship and Sexuality Education: the right of children to be informed” 
http://enoc.eu/?p=1795



Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätös
2018 (ECHR 021)

Lapsilla on oikeus valtiolliseen seksuaali-
kasvatukseen vaikka vanhemmat kieltäisi

European Court of Human Rights 2018 ECHR 021  - request: 7yr free from SE lessons. 
Sex education in State schools in Switzerland (no. 22338/15) 
https://www.echr.coe.int/Documents/FS_Childrens_ENG.pdf

Perustelut: 
Seksuaalikasvatuksen tarkoituksena on 

➢Ehkäistä seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. Nämä
ovat todellisia uhkia lasten terveydelle ja kaikenikäisiä
lapsia pitää suojata. 

➢Valmistaa lasta sosiaaliseen todellisuuteen. Oikeuttaa
hyvin nuorten lasten seksuaalikasvatuksen
varhaiskasvatuksesta ja päivähoidosta lähtien. 



• Seksuaalikasvatus sisältyy kasvatus- ja opetustoimintaan 
varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen sekä aikuisväestön 
palveluihin. 

• Virallisen seksuaalikasvatuksen, jota annetaan esimerkiksi 
varhaiskasvatuksessa ja kouluissa, tulee olla lapsen oikeuksia ja 
moninaisuutta kunnioittavaa. 

• Seksuaalikasvatus sisältyy kasvatus- ja opetustoimintaan 
varhaiskasvatuksesta korkeakoulutukseen sekä aikuisväestön 
palveluihin. 

• Seksuaalikasvatuksen aikataulujen, sisältöjen suunnittelun ja 
toteutuksen tulisi perustua WHO:n standardeihin, joiden mukaan 
opetus alkaa vastasyntyneestä. 

• Alle kouluikäisten ja alakoululaisten seksuaalikasvatuksen tulee luoda 
pohjaa hyvälle itsetunnolle ja ihmissuhteille sekä toisten ihmisten 
kunnioittamiselle

Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- ja 
lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 THL
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Velvoittava, normi
ja 2018



”Lapsia ohjataan 
kunnioittamaan ja suojelemaan 
omaa ja toisten kehoa.”

”Turvallisuuden edistämiseen 
kuuluu myös 
turvallisuuskasvatus.”

-> lapsen oikeus kehotaitoihin ja 
turvataitoihin.



”Varhaiskasvatuksen 
tehtävänä on kehittää lasten 
kehontuntemusta ja –
hallintaa.”

”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.”

-> Myös jos hän ilmaisee seksuaalisuutta

”Jokaisella lapsella on oikeus hyvään opetukseen, 
huolenpitoon ja kannustavaan palautteeseen.”

-> Myös jos hän kysyy ’vaikeita’ tai toimii 
sukupuolelle epätyypillisesti



”Lapsia rohkaistaan kysymään, 
ja lasten kysymyksiin 
vastataan.”

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

-> Aikuisten tulee osata vastata. 
(normi)



”Lapsella on oikeus saada 
tietoa monipuolisesti, käsitellä 
tunteita ja ristiriitoja sekä 
kokeilla ja opetella uusia 
asioita.”

-> oikeus iänmukaiseen
kasvatukseen: 
kehotunnekasvatus.



”Varhaiskasvatus on 
sukupuolisensitiivistä. 
Henkilöstö rohkaisee lapsia 
tekemään valintoja ilman 
sukupuoleen tai muihin 
henkilöön liittyviin seikkoihin 
sidottuja stereotyyppisiä 
rooleja ja ennakko-odotuksia.”



”Tavoitteena on edistää 
sukupuolten tasa-arvoa sekä 
antaa valmiuksia ymmärtää ja 
kunnioittaa yleistä 
kulttuuriperinnettä sekä kunkin 
kielellistä, kulttuurista, 
uskonnollista ja 
katsomuksellista taustaa.”



”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.



”Varhaiskasvatuksen tehtävä on vahvistaa lasten 
hyvinvointiin ja turvallisuuteen liittyviä taitoja.”

”Esiopetuksessa ohjataan 
myönteiseen kehoitsetuntoon ja 
kehonkuvaan. Lasten ikätasoista 
uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja 
kehoon ohjataan kunnioittavasti.”

Kaksivuotisen esiopetuksen kokeilun
opetussuunnitelman perusteet 2021:



”Lapset saavat tietoa oikeudestaan turvalliseen elämään, arvostavaan 
kohteluun ja koskemattomuuteen.”
”Lasten kanssa pohditaan ystävyyttä, toisten kunnioittamista, ilon ja pelon 
aiheita, tyttönä ja poikana olemiseen liittyviä oletuksia sekä oikean ja väärän 
erottamista. ”
”Tavoitteena on osaltaan tukea lasten kasvua ihmisyyteen sekä antaa heille 
elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja.”

-> ikätasoon sopivat tiedot ja taidot

”…oppilaalle muodostuu ymmärrys ihmisen kehon osista ja elintoiminnoista sekä 
elämänkulusta ja oman ikäkauden kasvusta ja kehityksestä pääpiirteissään. ”
”Ohjata oppilasta pohtimaan kasvua ja kehitystä, terveyttä ja hyvinvointia 
tukevia tekijöitä sekä elämän perusedellytyksiä.”

-> kuten syntymä ja hedelmöittyminen

EOPS

1.-2.lk OPS



Vetoomus 9.10.2019: 
Lasten seksuaalikasvatus

• Sisällytetään osaksi valtakunnallista,  
varhaiskasvatussuunnitelman perusteita.

• Oman kehoitsetunnon ja kehonkuvan haltuunottoa.
• Varhaiskasvatuksen henkilöstöllä olisi maan laajuisesti 

koulutusta, riittävät tiedot lasten 
seksuaalikehityksestä.

• Veimme vetoomuksen helmikuussa                                    
2020 opetusministeri Li Anderssonille

http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=10356510

http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=10356510


Vetoomuksen 9.10.2019 allekirjoittaneet tahot:

Väestöliitto
Eija Koivuranta, toimitusjohtaja

Lasten ja nuorten oikeuspsykologian 
yksikkö, HUS 
Julia Korkman, oikeuspsykologian  
dosentti

Barnahus-hanke, THL 
Taina Laajasalo, johtava asiantuntija 

HUS 
Leena Repokari, Lastenpsykiatrian  
linjajohtaja

Suomen lähi- ja perushoitajien 
liitto
Silja Paavola, puheenjohtaja 

Lastentarhanopettajien liitto 
Anitta Pakanen, puheenjohtaja 

Kehitysvammaliitto
Marianna Ohtonen, 
toiminnanjohtaja 

SamiSoster
Ristenrauna Magga, 
toiminnanjohtaja 

http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=10356510

http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=10356510


Lanzaroten sopimus 2011
• EN yleissopimus
• Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän ja väkivallan vastainen 

työ.
• Edellyttää, että valtiot ryhtyvät tarvittaviin lainsäädäntö- ja muihin 

toimenpiteisiin.
• Keskeinen ennalta ehkäisevän työn muoto on lasten ikätasoinen 

seksuaalikasvatus, jossa lapset oppivat myös turvataitoja. 
Seksuaalikasvatuksen on alettava jo varhaiskasvatuksessa ja 
jatkuttava koulussa ja toisella asteella.

• Hyvä ikätasoinen seksuaalikasvatus vähentää seksuaalisen väkivallan 
käyttöä sekä auttaa suojautumaan siltä.

• 25.3.2019 Kannanotto: ”Suomeen tarvitaan suunnitelma lapsiin 
kohdistuvan seksuaalisen väkivallan torjuntaan”. 

1) Lastensuojelun Keskusliitto, 2) MLL, 3) Pelastakaa Lapset, 4) 
Vanhempainliitto, 5) Ensi- ja turvakotien liitto, 6) Väestöliitto. 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2011/20
110088

http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=9571107

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2011/20110088
http://www.vaestoliitto.fi/?x27375=9571107


Ohjaavia asiakirjoja / Raisa Cacciatore





Väestöliiton suositus kuntien vasun tueksi

KEHOTUNNEKASVATUS 
MUKAAN KUNNAN 
VASUUN!

-> ammattilaisten 
koulutus
-> lapsille ikätasoinen 
kehotunnekasvatusOhjaavia asiakirjoja / Raisa Cacciatore

Jo 45% Suomen alle kouluikäisistä lapsista 
saa kunnan varhaiskasvatuksessa 
ikätasoista lasten kehotunnekasvatusta. 
Alueelliset vasut velvoittavat:
Alavieska, Espoo, Helsinki, Iitti, Kaarina, 
Kajaani, Kauhajoki, Kurikka, Lempäälä, 
Liperi, Nokia, Oulu, Parikkala, Pirkkala, 
Porvoo, Pyhtää, Rautjärvi, Riihimäki, 
Rovaniemi, Tampere, Turku, Vantaa, 
Vesilahti, Ylöjärvi



Lapsen seksuaalioikeudet

• Tärkeintä on saada kehittyä 
omanlaiseensa seksuaalisuuteen
• omassa tahdissa ja häiritsemättä 
• tuettuna ja suojattuna 

• Jokaisella on oikeus kokea olevansa 
sellaisenaan hyvä ja arvokas

26Video Lasten seksuaalioikeudet: https://youtu.be/P7AAJqiB-JQ


