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Kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta yhdenvertaisesti koko 
elämänkaaren 
 

Mitä on kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus? 
Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus on jokaiselle kuuluva seksuaalioikeus. Kansainväliset 
ihmisoikeusstandardit turvaavat sen osana terveyteen ja koulutukseen liittyviä oikeuksia, ja sitä käsitellään 
useissa kestävän kehityksen tavoitteissa. Seksuaalikasvatus tähtää sukupuolten ja yksilöiden väliseen tasa-
arvoon sekä seksuaalisen hyvinvoinnin ja seksuaalioikeuksien lisäämiseen. Seksuaalikasvatuksen 
tavoitteena on hyvä seksuaaliterveys ja seksuaalinen hyvinvointi. Seksuaalikasvatus tukee jokaisen 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta, oikeutta kokea oma seksuaalisuus hyvänä ja arvokkaana sekä tarjoaa 
mahdollisuuden pohtia sukupuolia ja seksuaalisuuksia. Seksuaalikasvatus alkaa syntymästä ja kestää läpi 
elämän. 

WHO:n mukaan kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus 1. tarjoaa tutkittua tietoa, 2. kehittää taitoja toimia 
näiden tietojen pohjalta, 3. edistää kunnioittavien, avoimien asenteiden ja arvojen kehittymistä, 4. tukee 
tyydyttävää ja vastuullista seksuaalisuutta ja ihmissuhteita sekä 5. suojaa mahdollisilta riskeiltä ja 
väkivallalta. Seksuaalikasvatuksessa annetaan tietoja ja taitoja sekä vaikutetaan asenteisiin. 

Kokonaisvaltaisessa seksuaalikasvatuksessa annetaan puolueetonta, tieteellisesti paikkansapitävää tietoa 
seksuaalisuuden kaikista näkökohdista. Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus auttaa osaltaan kehittämään 
vastuullista ja ennakkoluulotonta suhtautumistapaa ja rakentamaan oikeudenmukaisia yhteiskuntia, joissa 
toimitaan aktiivisesti seksuaalisuuteen, sukupuoleen, kehoon ja ihmissuhteisiin liittyvää syrjintää, häirintää 
ja väkivaltaa vastaan.  

Seksuaalikasvatus nuorten valintojen tukena – nuorten mukaan ottaminen johtaa 
parhaimpaan lopputulokseen 
Jokainen ihminen tekee omaa seksuaali- ja lisääntymisterveyttään koskevia valintoja ja päätöksiä. Varsinkin 
nuorille seksuaaliterveyttä koskevat päätökset ovat merkittäviä ja vaikuttavat yleensä olennaisesti nuoren 
hyvinvointiin. Nuoruudessa opitut tiedot ja taidot kantavat läpi elämän, ja mahdollistavat 
seksuaaliterveyttä edistävät valinnat ja päätökset pitkin elämänkaarta. Ilman laadukasta tietoa ja 
kokonaisvaltaista kasvatusta nämä päätökset saattavat perustua seksuaalisuuteen liittyviin stereotypioihin, 
ennakkoluuloihin, uskomuksiin ja muiden kanssa jaettuun kokemusperäiseen tietoon. Seksuaalisuus on 
monissa yhteiskunnissa tabu, jolloin siihen liittyvää tietoa on hyvin heikosti saatavilla. Joidenkin ryhmien, 
kuten vammaisten ihmisten seksuaalisuus, voi olla niin suuri tabu, että he jäävät ryhmänä kaiken 
seksuaalisuuteen liittyvän tiedon ja palvelujen ulkopuolelle. Myös seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvat nuoret jäävät usein seksuaalisuuteen liittyvän tiedon ja palvelujen ulkopuolelle. 

Uskomuksia ja tabuja murretaan ja tiedon puutetta paikataan parhaiten kokonaisvaltaisella 
seksuaalikasvatuksella. Seksuaalikasvatuksen tulee olla koko elämänkaaren kattavaa, ikätasoista, 
kulttuurisensitiivistä, yhdenvertaisuutta edistävää ja moninaisuutta kunnioittavaa. Tämä onnistuu 
parhaiten, kun seksuaalikasvatus perustuu osallisuutta lisääville toimintatavoille. Sen sijaan, että 
seksuaalikasvatus on jotain, mitä aikuiset antavat ja nuori oppii, nuoren tulee olla yhteistyökumppani, 
aktiivinen toimija ja sisältöön vaikuttaja. 
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Kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus mahdollistaa omasta ja kumppaneiden seksuaaliterveydestä 
huolehtimisen, turvallisten ihmissuhteiden solmimisen ja perhesuunnittelun sekä omasta seksuaalisuudesta 
nauttimisen ja tasapainoisen identiteetin kehittymisen. Seksuaalikasvatuksella on myös merkittävä asema 
seksuaaliväkivallan ehkäisyssä ja sen tunnistamisessa. Lisäksi se tarkastelee seksuaalisuutta ihmisoikeus-, 
globaali- ja mediakasvatuksellisista näkökulmista. Seksuaalikasvatus on avain tasa-arvoisempaan 
yhteiskuntaan. 

Eväitä mediakasvatukseen 
Seksuaalikasvatus kannustaa tarkastelemaan median seksisisältöjä kriittisesti. Seksuaalikasvatuksen avulla 
voidaan purkaa stereotyyppisiä mediaesityksiä seksuaalisuudesta, oppia toimimaan turvallisesti 
mediaympäristöissä sekä opetella tunnistamaan omia oikeuksia ja rajoja. Lapset ja nuoret ovat aktiivisia 
median käyttäjiä, joiden kanssa mediaa ja seksuaalisuutta on käsiteltävä monenlaisista näkökulmista käsin. 
Hyvä ja tehokas mediakasvatus on dialogista ja ottaa huomioon ne mediaympäristöt, joita lapset ja nuoret 
tosiasiassa käyttävät. Jotta mediakasvatuksessa puhuttaisiin oikeista aiheista, täytyy olla tietoa siitä, mitä 
ovat lasten ja nuorten mediankäyttötavat ja millaisia haasteita ja ongelmia heidän mielestään niihin liittyy. 

Seksi ja seksuaalisuus voivat olla iloa tuottavia asioita myös mediassa, ja suostumuksellinen 
seksuaalissävytteinen viestintä on tärkeää erottaa digitaalisesta väkivallasta.  

 

Seksuaalikasvatusta yhdenvertaisesti koko elämänkaaren 
Hyvä seksuaalikasvatus on saavutettavaa kaikille, se tuotetaan ja annetaan inklusiivisesti niin, että jokainen 
kokee, että kasvatus koskee häntä ja on tarkoitettu hänelle. Seksuaalikasvatuksessa otetaan huomioon 
ihmisten moninaisuus. Lisäksi se itsessään auttaa sukupuoleen ja risteäviin eroihin liittyvien 
yhteiskunnallisten normien ja stereotypioiden purkamista. 

Lapsesta asti alkanut kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus, eli kehotunnekasvatus lisää seksuaalista 
turvallisuutta. Kehotunnekasvatus kehittää kehoitsetuntoa, eli sitä, että lapsi kokee itsensä ja kehonsa niin 
arvokkaaksi, että haluaa suojata itseä ja sitä kautta hän oppii kunnioittamaan kaikkien kehoja. Tämä on 
perusta myös turvataito-osaamiselle. Kun lapsi tietää nimet kehon joka paikalle, yksityiset paikat, 
kosketuksen säännöt, hän voi oppia omat ja toisten kehon oikeudet ja saa harjoittelussa kokemuksia 
taitojen toimivuudesta. 

Kokonaisvaltaisen, ikätasoisen seksuaalikasvatuksen saavutettavuus lapsille ja nuorille tulee varmentaa 
osana kaikille pakollista formaalista opetusta/terveystietoa määrittämällä siihen tarvittavat kriteerit 
opetussuunnitelman perusteissa ja takaamalla opettajille riittävä koulutus. Opettajat toimivat perheiden ja 
vanhempien tukena seksuaalikasvatuksessa. Koulussa tapahtuvan seksuaalikasvatuksen lisäksi tarvitaan 
seksuaalikasvatusta vapaa-ajan nuoriso- ja harrastustoiminnassa. Euroopan ihmisoikeusistuimen linjaava 
päätöksen mukaan vanhempi ei voi kieltää lapseltaan seksuaalikasvatusta.  

Ihmiset tarvitsevat seksuaalikasvatusta läpi elämän, myös formaalin opetuksen jälkeen. Kokonaisvaltaisia 
seksuaalikasvatusmateriaaleja tulisi olla tarjolla myös aikuisille ja vanhemmille ihmisille, sillä esimerkiksi 
uusissa hiv-tartunnoissa korostuvat matkustelevat keski-ikäiset miehet. Aikuisten seksuaalikasvatuksella 
voidaan lisätä heidän tietoisuuttaan seksuaalioikeuksista ja näin vähentää riskejä väkivallan tekemiseen. 
Materiaaleissa on huomioitava se, että kaikki eivät ole aikanaan saaneet lainkaan seksuaalikasvatusta tai se 
on ollut hyvin vähäistä, ja aikuisiällä on mahdollisuus saada puutteelliset tiedot haltuun. 
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Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen taso Suomessa 
Kestävän kehityksen kannalta on erittäin tärkeää, että kaikille turvataan mahdollisuus saada oikeaa tietoa 
seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. Tiedon lisäksi on annettava mahdollisuus kokonaisvaltaisen 
seksuaalikasvatuksen pohjalta hankkia keskeisiä elämäntaitoja ja kehittää kunnioittavia ja ihmisoikeuksia 
kunnioittavia asenteita ja arvoja.  

Suomalaisessa seksuaalikasvatuksessa on jo paljon hyvää, mutta edelleen parannettavaa on erityisesti 
seksuaalikasvatuksen tasa-arvoisen tarjoamisen sekä sisällön normatiivisuuden vähentämisen suhteen.  

Seksuaalikasvatuksen sisällöissä on vielä parannettavaa. On teemoja, joita ei käsitellä riittävästi tai lainkaan 
nykyisissäkin teemoissa on kehitettävää.  

Alueellista tasa-arvoa opetuksen suhteen on lisättävä ja varmistettava, että jokainen Suomessa asuva saa 
yhdenvertaisesti laadukasta ja kokonnaisvaltaista seksuaalikasvatusta sen kaikkine sisältöineen. Kaiken 
laadukkaan seksuaalikasvatuksen taustalla on ammattitaitoiset kasvattajat. 

Lisäksi Suomella on mahdollisuus edistää seksuaalikasvatusta kehitysyhteistyössään ja EU-tasolla nykyistä 
enemmän. 

Monimuotoisuuden kehittäminen 
Seksuaalikasvatusmateriaalien kuvituksista, jäsentelystä tai kielellisistä rakenteista saattaa edelleen paistaa 
läpi vahvasti normatiivisia käsityksiä tai oletuksia lukijasta, minkä seurauksena sisältö ei puhuttele tai se 
ulkopuolistaa nuorta, joka ei vastaa normia esim. sukupuolensa, suuntautumisensa, ihonvärinsä, 
ulkonäkönsä, mahdollisen vammansa tai elämänkatsomuksensa suhteen.  

Sukupuolta, ihmissuhteita, seurustelua, seksiä, seksitauteja ja ehkäisyä tulee käsitellä 
normitietoisesti/normikriittisesti, ja moninaisuus tulee materiaaleissa pyrkiä tuomaan läpileikkaavasti 
näkyväksi. Normien tunnistaminen ja niiden purkaminen antaa välineitä käsittelemään mahdollisia oman 
seksuaalisuuden ja ympäristön oletusten tai vaikkapa elämänkatsomukseen liittyviä ristiriitoja. 

Seksuaalikasvatuksen oppimateriaalin tulee huomioida moninaisuus läpileikkaavana inklusiivisena 
kokonaisuutena siten, että moninaisuudesta ei tule tehdä erillistä sisältökokonaisuutta. 

Suostumus on oltava seksuaalikasvatuksen lähtökohta 
Suostumus tulee asettaa seksuaalikasvatuksen lähtökohdaksi. Tähän kuuluu omien ja toisten rajojen 
tunnistaminen, mutta myös myönteinen suhtautumistapa seksuaalisuuteen. Tärkeä viesti on, että 
seksuaalisuus lähtökohtaisesti tuottaa iloa ja nautintoa, mistä käsin sitä tulee myös käsitellä. Seksuaalisuus 
tulee nähdä ennen kaikkea ihmisen voimavarana ja seksuaalisuuteen liittyvää häpeää tulee pyrkiä 
poistamaan. Seksuaalikasvatusta tulee tarjota läpi ihmisen elämänkaaren ja seksuaalikasvatuksen tulee olla 
pitkäjänteistä toimintaa varhaiskasvatuksesta jatkuen koulun ja muun nuoriso- ja vapaa-ajan toiminnan 
yhteistyössä. On tärkeää, että seksuaalikasvatuksessa on oppiainerajat ylittävä näkökulma. 

Kehotunnekasvatuksen kehittäminen 
Varhaiskasvatuksessa henkilöstöllä pitää olla riittävät taidot, jotta osaavat tukea ja suojata lapsen 
ikätasoista seksuaalisuutta, uteliaisuutta ja tutkimista. Ammattitaitoiset kasvattajat eivät paheksu tai 
rankaise seksuaalisuuden tavallisesta ilmenemisestä, mutta osaavat erottaa huolestuttavan käytöksen 
tavallisesta ja osaavat auttaa lasta. Tähän on esimerkiksi luotu pisarapuuttumisen malli, joka on pienten 
lasten välisen kiusaamisen ja kaiken häirinnän ehkäisyyn. Mallissa henkilöstö osaa pysäyttää vahingoittavan 
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vallankäytön ja häirinnän reaaliaikaisilla tunne- ja vuorovaikutustaidoilla ja opettaa tätä myös lapsille. 
Henkilöstöllä on asialliset sanat ikätasoiseen seksuaalisuuteen liittyvissä aiheissa. Kasvattajat avaavat 
aktiivisesti keskustelun ikätasoisen seksuaalikasvatuksen aiheista ja siten luo toimintakulttuuria, jossa on 
lupa puhua. 

Sisältöjen kehityskohteet 
Seksuaalikasvatuksessa on teemoja, joista pitää tarjota nykyistä parempaa tietoa ja puhua enemmän. 
Ensinnäkin sukupuoli ja sen moninaisuus eri näkökulmista (biologinen, kehollinen, hormonaalinen, 
sosiaalinen) tulee olla läpileikkaavana kaikissa sisällöissä. Seksuaalisista kehoista puhuttaessa tulee 
erityisesti muistaa sensitiivinen lähestymiskulma suhteessa ihmisen sukupuoleen huomioiden moninaisten 
kehojen olemassaolo. Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluville ihmisille tulee tarjota 
samanlaatuista seksuaalikasvatusta kuin muillekin ryhmille, jotta myös he saavat samantasoiset tiedot ja 
taidot esimerkiksi raskauden ja tautien ehkäisyyn sekä nautinnon hakemiseen nähden. 
Seksuaalikasvatuksessa tulee huomioida myös aseksuaalisuuden ja aromanttisuuden kirjo tasavertaisena 
seksuaalisuuden muotona. 

Kun seksuaalikasvatuksessa tulee ajankohtaiseksi seksin harrastamisen teemat, on pidettävä huolta siitä, 
että erilaiset seksin tekemisen tavat tulevat käsitellyiksi. Penis-vaginayhdynnän ja lisääntymisnäkökulman 
lisäksi tulee oppimateriaaleissa ottaa huomioon moninainen seksuaalinen nautinto erilaisten seksitapojen 
(mukaan lukien itsetyydytys, suuseksi, emätinyhdyntä, anaaliseksi jne.) puitteissa. Nautintoon liittyvien 
teemojen puitteissa tulee huomioida kehojen moninaisuus, jotta myös esimerkiksi inter- ja 
transsukupuoliset henkilöt oppivat tuottamaan ja saamaan nautintoa itselleen.  Kehojen moninaisuudesta 
on tärkeää puhua myös purkaaksemme ulkonäköpaineita ja ankaria kehoihin liittyviä ideaaleja, jotka 
vaikuttavat myös siihen kuka voi olla hyvä ja haluttava seksikumppani.  

Erilaisten seksitapojen käsittelemisen puitteissa tulee ottaa huomioon kivun näkökulma siten, että jokainen 
seksuaalikasvatusta saava henkilö tietää, että ei-toivottu kipu ei kuulu seksiin ja että siihen on mahdollista 
saada lievitystä ja apua. Seksitapojen moninaisuuteen liittyy oleellisella tavalla ihmissuhteiden ja 
seksuaalisuuden moninaisuus, kuten kinky, ryhmäseksi, fetissit, fantasiat, polyamoria, 
ihmissuhdeanarkismi, avoimet suhteet ym.  

Tärkeäksi kehotietoisuuden alueeksi tulee laskea kuukautisiin ja hedelmällisyyteen liittyvä tietous. 
Kuukautisista tulee käsitellä runsaiden kuukautisten, kuukautiskipujen ja endometrioosin sekä muita 
kuukautisiin liittyviä erityisteemoja, jotta he, joille kuukautiset aiheuttavat kärsimystä, voivat saada hoitoa. 
Tietoisuus omasta kuukautiskierrosta ja seksuaalisen halun sekä muun muassa fyysisen suoritustason 
vaihtelusta kuukautiskierron eri vaiheessa ja iän myötä voi olla voimaannuttava osa elämänkulkua. Myös 
vaihdevuosista on tarjottava enemmän tietoa. Vaihdevuodet vaikuttavat merkittävästi elämänlaatuun, 
mutta siihen voi vaikuttaa tietoisuutta lisäämällä. 

Tutkimusten mukaan nuorten aikuisten hedelmällisyystietoisuuden taso on heikko. Iän vaikutusta naisten 
hedelmällisyyden laskuun aliarvioidaan yleisesti, tiedot miesten iän yhteydestä hedelmällisyyteen ovat 
lähes olemattomia ja hedelmällisyyshoitojen tehokkuutta yliarvioidaan. Opetussisällöissä olisi käsiteltävä 
lisääntymisen biologiaa, hedelmällisyyttä ja lääketieteellisiä avusteisia lisääntymiskeinoja sekä 
perheellistymistä ikätasoisin ja sensitiivisin lähestymistavoin. Myös monimuotoiset perhepolut ja muut kuin 
heteroparisuhteeseen tai biologiseen vanhemmaksi tulemiseen rajatut perheenperustamisen keinot olisi 
otettava huomioon. Opetuksen tulisi olla luonteeltaan neutraalia ja tietoiseen päätöksentekoon 
kannustavaa. Hedelmällisyystietoutta tulee käsitellä sensitiivisesti moninaisuus tiedostaen ilman, että se 
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luo suorituspaineita. Hedelmällisyyden biologiaa tulisi erityisesti kiinnittää huomiota oikeusperustaisuuteen 
ja inklusiivisuuteen. Hedelmällisyystietoisuuden edistäminen on yksi keinoista edistää jokaisen 
mahdollisuutta toivottua lapsimäärää, oli se sitten nolla tai enemmän. 

Iso tärkeä teema seksuaalikasvatuksen alueella käsiteltäväksi on porno. Jokainen lapsi ja nuori tulee 
kohtaamaan pornoa, joten jokaisella tulee olla myös valmiudet teeman käsittelyyn ja tieto siitä, että on 
luotettavia aikuisia, joiden kanssa keskustella aiheesta. 

Moninaisen kehotietoisuuden alueella tärkeää on myös huomioida krooninen sairastelu ja kipu sekä 
erilaisten vammojen vaikutus seksuaalisuuden toteuttamiseen. Tärkeää on tarjota seksuaalisuuteen 
liittyvää tietoutta kaikenlaisille vammaisryhmille. Tällä hetkellä moni vammainen jää edelleen kokonaan 
vaille tietoa omasta seksuaalisuudestaan, jolloin monella vammaisella on puutteelliset tiedot kehon 
seksuaalisista toiminnoista ja esimerkiksi raskauden ja seksitautien ehkäisemisestä. Toisaalta 
kehotietoisuuden ja kehoon liittyvän moninaisuuden tuntemusta tulee lisätä kaikissa ihmisryhmissä, sillä 
sukuelinten anatomia ja eri osien nimeäminen tuottaa monille hankaluuksia. Eritoten vulvan anatomian 
ymmärtämisessä on puutteita (esim. Brittiläisessä pilottitutkimuksessa 40 % vastaajista ei osannut nimetä 
klitorista). Lisäksi kehotietoisuuteen kuuluu kehojen moninaisuuden arvostaminen edellä mainittujen 
esimerkkien ohella kehon koon ja muodon suhteen. Tähän auttaa, kun oppimateriaaleissa kuvataan 
mahdollisimman moninainen joukko erilaisia kehoja. 

Seksuaalikasvatusta antaville tahoille tulee järjestää koulutusta niin sosiaalisesta kuin kehollisesta 
dysforiasta. Tällä tavoin lapsi tai nuori saa tietoa transsukupuolisuudesta mahdollisimman aikaisessa 
elämänvaiheessa ja että hän tulee kohdatuksi oikealla tavalla oikeassa sukupuolessaan häntä 
kunnioittavalla tavalla. Tämä lieventää ja ennaltaehkäisee sukupuoliristiriitaan liittyviä haittoja. 
Transnuoren tulee olla tietoinen omista oikeuksistaan ja mahdollisuuksistaan lainsäädännön puitteissa mm. 
hoitomuodon ja kunnioittavan kohtaamisen suhteen. 

Seksuaalikasvatuksessa tulee käsitellä myös vaikeaksi koettuja aiheita, kuten parafilioita pedofilia mukaan 
luettuna On tärkeää, että lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta kokevat henkilöt eivät jää kokemuksensa 
kanssa yksin, vaan he saavat nuoresta asti kokemuksen, että palvelujärjestelmä voi auttaa heitä elämään 
mieltymyksensä kanssa ilman, että koskaan vahingoittaa lasta. 

Kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen tila maailmassa 
Globaalisti seksuaalikasvatuksen taso ja määrä vaihtelevat suuresti maittain. Unescon mukaan suuressa 
osassa maailman maita jotain seksuaalikasvatusta tarjotaan tai sen antamisesta on kirjattu lakeihin tai 
politiikkapäätöksiin, mutta seksuaalikasvatuksen taso saattaa jäädä hyvin alhaiseksi. Seksuaalikasvatus ei 
ole kokonaisvaltaista, vaan keskittyy esimerkiksi hivin ehkäisyyn ja seksuaaliterveyteen. Myös opettajien 
osaamisessa on paljon puutteita. Nämä puutteet eivät ainoastaan vaikuta opetuksen tasoon, vaan saattavat 
jopa olla haitallisista nuorten kehitykselle. Huonolaatuinen seksuaalikasvatus voi pahimmillaan lisätä 
häpeää ja negatiivisia asenteita. Seksuaaliopetusta hankaloittavat myös riittämätön resursointi, tai että ei 
ole aikaa antaa seksuaalikasvatusta tai materiaalit ovat huonolaatuisia. Monissa alhaisen ja keskitulontason 
maissa, seksuaalikasvatuksen resursointi on ulkomaisten lahjoitusten varassa.  Lisäksi monet opettajat 
saattavat pelätä vanhempien negatiivisia asenteita seksuaaliopetusta kohtaan. Jos seksuaalioikeuksia 
ylipäänsä vastustetaan yhteiskunnassa, se näkyy väistämättä myös seksuaalikasvatuksen laadussa ja 
määrässä. Pahimmillaan seksuaalikasvatus kielletään lailla ja valtio loukkaa ihmisten seksuaalioikeuksia. 
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YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin on kirjattu äärimmäisen köyhyyden poistaminen vuoteen 2030 
mennessä. Seksuaali- ja lisääntymisterveyden edistäminen on yksi keino tämän tavoitteen saavuttamiseksi. 
Erityisesti painopiste naisten ja tyttöjen valinnanmahdollisuuksien edistämisessä, johon liittyy keskeisesti 
ehkäisyn saatavuus ja tietoisuuden lisääminen seksuaaliterveydestä- ja oikeuksista. Toteutuneen 
seksuaaliterveyden on todettu parantavan naisten koulutus- ja työmahdollisuuksia.  

Seksuaalioikeuksien vastustaminen on vaarallista 
Viime vuosien aikana kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen ja muiden seksuaalioikeuksien vastustus on 
lisääntynyt eri puolilla maailmaa. Vastustus kytkeytyy usein niin sanottuun anti-gender-liikehdintään, jossa 
eri toimijat kehystävät sukupuolten tasa-arvoon ja sateenkaari-ihmisten oikeuksiin liittyviä kysymyksiä 
perinteisiä arvoja uhkaavaksi "gender-ideologiaksi". Toimijat ovat usein kansainvälisesti rahoitettuja ja 
verkostoituneita. Ihmisoikeusvastainen liikehdintä on eri konteksteissa pyrkinyt esimerkiksi kieltämään 
seksuaalikasvatuksen lailla, estämään asiaa koskevia päätöksiä sekä rajaamaan opetussuunnitelmien 
sisältöjä.  

 

Miten kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta pitäisi kehittää? 
Kaikilla toimijoilla, jotka työskentelevät lasten ja nuorten kanssa on oltava valmiudet kokonaisvaltaisen 
seksuaalikasvatuksen tekemiseen. Heidän ammatillisen peruskoulutuksensa on tarjottava riittävästi 
sisältöjä kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen laadukkaaseen toteuttamiseen. 

Seksuaalikasvatuksen stereotyyppinen, kuten hetero-, cis-, mono-, keho- ja rodullistava normittaminen on 
poistettava. Seksuaalikasvatuksen tulee tukea normikriittisyyttä ja monipuolisten medialukutaitojen 
kehittymistä. 

Seksuaalikasvatuksessa tulee ottaa huomioon myös nautinnon merkitys ihmisen hyvinvoinnille.  

Suomen tulee varmistaa seksuaalikasvatuksen alueellinen ja laadullinen tasa-arvoisuus Suomessa. Tiedon 
esteettömään saavutettavuuteen on kiinnitettävä erityistä huomioita. 

Suomen tulee edistää kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta kehitysyhteistyössään osana 
seksuaalioikeuksien edistämistä ja koulutusyhteistyötä. Suomi on kehityspolitiikassaan sitoutunut 
edistämään seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja -oikeuksia ja seksuaalikasvatus on näiden edistämisessä 
keskeinen tekijä. Suomen tulee ottaa aktiivinen rooli seksuaalikasvatuksen ja seksuaali- ja 
lisääntymisoikeuksien puolustamisessa muussa ulkopolitiikassa (EU, YK-taso jne.) ja toimia yhteisvoimin 
anti-gender-liikettä vastaan. 

Seksuaalikasvatuksessa tulee ottaa huomioon seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy, tukipalveluista 
tiedottaminen ja seksuaaliväkivaltaa kokeneiden oikeuksien korostaminen, erityisesti haavoittuvien 
ihmisryhmien kohdalla.  

Eri kieliryhmät Suomessa! Myös viittomakielisten tilanne: moni saa puutteelliset tiedot, koska ei saa 
seksuaalikasvatusta omalla äidinkielellään ja usein viittomakieltä ei tunnisteta/muisteta omaksi kielekseen. 
Tämä tosin yleisesti ottaen pulmana vammaisten kohdalla, että tietoa ei välttämättä anneta.  

 

 



 

 

 

7 
 

Suosituksia seksuaalikasvatuksen kehittämiseksi 
 

Ulkoministeriö 
Seksuaalikasvatusta edistetään Suomen kehityspolitiikassa ja siihen kohdennetaan resursseja. 
Seksuaalikasvatus on oleellista myös humanitaaristen kriisien keskellä etenkin kriisien pitkittyessä. 

Koululaitokset 
Kouluissa tulee ottaa kokonaisvaltainen seksuaalikasvatus osaksi konkreettista toimintaa. 

Opettajien ja muiden kasvatusalan ammattilaisten osaamista seksuaalikasvatuksesta vahvistettava 
tarjoamalla säännöllistä täydennyskoulutusta 

Vahvistetaan intersektionaalista otetta eri tasoilla tehtävässä seksuaalikasvatuksessa ja tarjotaan 
kohdennettua seksuaalikasvatusta myös marginalisoiduille ryhmille 

Opettajat  
Opettajat ja koulun henkilökunta tarvitsevat tietoa, tukea ja koulutusta sekä konkreettisia materiaaleja 
kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen osaamisen kehittämiseen. 

Varhaiskasvattajat 
Varhaiskasvatuksen opettajat tarvitsevat tietoa ja tukea ja koulutusta sekä konkreettisia materiaaleja 
kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen sekä kehotunnekasvatuksen teemojen edistämiseksi ja 
konkreettisessa työssään. 

Päättäjät valtion tasolla 
Päättäjät tarvitsevat tietoa kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen merkityksestä ja tärkeydestä ihmisten 
hyvinvoinnin ja terveyden sekä seksuaaliterveyden hyvinvoinnin edistämiseksi. 

Kuntapäättäjät 
On huolehdittava, että kuntapäättäjillä on riittävä ymmärrys seksuaalikasvatuksen merkityksestä. 
(Tarvittavat resurssit eivät ole välttämättä kovin isoja, mutta ongelmana on asian merkityksen 
ymmärtäminen.) 

Hyvinvointialuepäättäjät 
Varmistetaan matalan kynnyksen tukipalvelujen riittävyys läpi elämänkaaren seksuaalisuutta ja sukupuolta 
koskevissa kysymyksissä. 

Perhekeskusten toimijat ja henkilökunta laajalti 
Perhekeskusten henkilökunta tarvitsee konkreettisia välineitä sekä koulutusta kokonaisvaltaisen 
seksuaalikasvatuksen sekä kehotunnekasvatuksen teemojen edistämiseksi ja esiin nostamiseksi 
asiakastyössä perheiden ja lasten ja nuorten kanssa. 

Neuvolat 
Äitiys- ja lastenneuvoloiden henkilökunta tarvitsee konkreettisia välineitä sekä koulutusta kokonaisvaltaisen 
seksuaalikasvatuksen sekä kehotunnekasvatuksen teemojen edistämiseksi ja esiin nostamiseksi 
asiakastyössä perheiden ja lasten kanssa. 
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Neuvoloiden ohella myös esimerkiksi terveyskeskuslääkäreille (ja lääkäreille yleensä) olisi hyvä tuoda 
ohjeistusta koskien:  

 fraasien käyttöä ja sensitiivisyyttä potilastyössä (potilaan kohtaaminen neutraalisti tekemättä 
oletuksia sukupuolesta ja ihmissuhdemallista)  

 lisätä henkilökunnan tietoisuutta kulttuureista ja uskonnoista ja tapoja tuoda vastaanotolla 
puheeksi myös niihin liittyvät seksuaaliterveyteen liittyvät asiat sensitiivisesti 

 transtaustaisen potilaan kohtaamista 
 seksitautien ehkäisystä tulee tarjota riittävästi tietoutta myös esimerkiksi naispareille 

Opetushallitus 
Varmistetaan kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen sisältyminen opettajankoulutukseen sekä laajasti 
kasvatus- ja sote-alojen ammatillisiin ja korkeakoulututkintoihin. Sisällytetään kokonaisvaltaisen 
seksuaalikasvatuksen periaatteet opetussuunnitelman perusteisiin. 

Kehitetään rakenteita kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen toteuttamiseksi esimerkiksi osana eri 
toimijoita velvoittavaa tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnittelun prosessia 

Ihmisoikeusperustaista, normitietoista ja suostumusta käsittelevää lähestymistapaa kaikessa 
seksuaalikasvatuksessa kehitettävä. (esim. materiaalien arvioiminen ja tuottaminen, koulutuksen 
tarjoaminen) 

OPH:n nettisivujen seksuaaliopetustuntien sisältöjen päivitys: 
https://www.oph.fi/fi/oppimateriaali/kosketus  

 

 


