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Lasten turvataito

• suomalainen lapsiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisyohjelma

• tarkoituksena estää lapsia joutumasta 
kiusaamisen, väkivallan, houkuttelun 
ja ahdistelun tilanteisiin

• opettaa lapsille taitoja kuinka toimia 
turvallisuutta uhkaavissa tilanteissa 

• vahvistaa lapsen omia valmiuksia 
suojella ja puolustaa itseään

• vastuu lasten turvallisuudesta on 
aikuisilla
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Lapsiin kohdistuva väkivalta
• Fyysinen kaltoinkohtelu

Lastensuojelun keskusliitto (2006): Kolmannes 
suomalaisista hyväksyy ruumiillisen kurituksen

Stakes (2003): 21% 9-luokkalaisista saanut 
ruumiillista kuritusta

• Seksuaalinen hyväksikäyttö

Sariola (1990, 1992): 7-8% tytöistä ja 2-3% pojista

Poliisin tietoon tulleita lapsiin kohdistuneita 
seksuaalirikoksia v.1999 oli 399, v.2005 tapauksia  
946.

Honkatukia (2000): 41% 9-luokkalaisista tytöistä 
ilmoitti kokeneensa seksuaalista ahdistelua joskus 
elämänsä aikana. 

Väestöliitto (2006) 11%  8-luokkalaisista on joutunut 
kokemaan seksuaalista kaltoinkohtelua. 

• Lapsi perheväkivallan todistajana

Oranen (2001): 17% alle 18-vuotiaista nähnyt 
kotonaan äitiinsä kohdistuvaa väkivaltaa



Lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö

• piilorikollisuutta
• 75-80% hyväksikäyttäjistä on hyväksikäytetylle 

lapselle tuttu luottohenkilö 
• hyväksikäyttö on usein hyvin naamioitua, 

leikkiin sekoitettua ja hitaasti kohti 
päämääräänsä etenevää

• uutena ilmiönä hyväksikäyttäjien siirtyminen 
internetiin, grooming eli houkuttelu

• hyväksikäyttäjä on useimmiten mies, 
mutta voi olla myös nainen

• uhrit ovat yleensä tyttöjä, mutta yhä 
useampi uhri on poika

• alle kouluikäisten lasten hyväksikäyttö 
on lisääntynyt

• ulkonaisesti hyväksikäyttäjät ovat 
tavallisia ihmisiä kaikista 
sosiaaliryhmistä, yhteiskuntaluokista ja 
roduista



Mahdolliset seksuaalisen hyväksikäytön 
merkit 5-12 -vuotiailla

Lapsi

- vihjailee salaisuudesta, jota ei voi kertoa

- sanoo, että ystävällä on ongelma

- pyytää sinua pitämään salaisuuden, jos hän kertoo jotain

- alkaa valehdella, varastaa, selvästi huijaa toivossa 
jäädä kiinni

- lapsella on selvittämättömiä rahanlähteitä

- näkee painajaisia ja alkaa kastella

- on vastahakoinen riisuutumaan liikuntaa varten

- pelkää tai kieltäytyy tapaamasta tiettyä aikuista 
ilman selvää syytä

- toimii seksuaalisella tavalla, joka ei ole normaalia 
hänen ikäiselleen

- muuttuu masentuneeksi

- näyttää kävelevän epämukavasti

- on huolissaan ja tarkkaileva

- sanoo olevansa huono, likainen, surkea



Lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa
• Emotionaalinen kaltoinkohtelu

• Laiminlyönti

• Lapset rikkovat toistensa rajoja

Sunnari ym. (2005) 20% 5-6 -luokkien tytöistä 
käpälöinnin kohteena koulussa tai koulumatkalla.

• Kiusaaminen  

10-15% alakoulun ja 5-10% yläkoulun oppilaista 
joutuu systemaattisen ja toistuvan kiusaamisen 
kohteeksi.  

• Lasten altistuminen median väkivaltaviihteelle

• Lapset seksualisoidaan mainonnassa

• Lasten kuvien käyttö pornografisessa ja   
pedofiilisessa mielessä

• Internetin uhat: verkkokiusaaminen, 
houkuttelu, seksuaalinen hyväksikäyttö, 
kuvien väärinkäyttö, porno- ja väkivaltasivut



Lapset ja internet

• internet sisältää paljon hyviä asioita

• kasvattajat eivät tunne uutta teknologiaa, 
eivätkä osaa ohjata lapsia turvalliseen netin 
käyttöön

• netistä on tullut lasten ja nuorten suosima 
toimintaympäristö, jossa tavataan kavereita

• netin uhat: haitallinen K18 materiaali, 
riippuvuus, kiusatuksi tuleminen, houkuttelu, 
lapsiporno, verkkokameran edessä 
poseraaminen,  hyväksikäyttö tai sen yritys

• grooming = prosessi jossa hyväksikäyttäjä 
suostuttelee lapsen hyväksikäyttöön, 
luottamussuhteen rakentaminen uhriin

• netissä voi ottaa minkä tahansa identiteetin
• hyväksikäyttäjä pystyy tunkeutumaan lapsen 

kotiin ja huoneeseen 24 h/ vrk
• yhteydenotot vaikeasti muiden havaittavissa
• etäisyydet eivät ole esteenä, voi olla yhteydessä 

samaan aikaan useisiin lapsiin 



Turvallinen netin käyttö

• mll.fi

• edu.fi

• pelastakaalapset.fi

• apua.info 

• tietoturvaopas.fi

• tietoturvakoulu.fi





Turvataitoja lapsille-
turvataitokasvatuksen 

oppimateriaali

• suunniteltu päivähoidon ja 
koulujen käyttöön, noin 5-11-
vuotiaille lapsille

• toteutetaan lasten arjessa heidän 
vertaisryhmässään

• tutun aikuisen ohjauksessa
• menetelmät lapsilähtöisiä ja 

toiminnallisia
• yhteistyössä kotien kanssa 
• yhteensä 23 tuntikokonaisuutta
• Turre-tunti, turvistunti,minätunti,
• Turvisviikot, ”Mukava meininki”



TURVATAITOKASVATUS

• vahvistaa lasten itsearvostusta ja 
itseluottamusta

• edistää lasten tunne- ja 
vuorovaikutustaitoja ja hyviä kaverisuhteita

• lisää lasten valmiuksia suojella itseään 
turvallisuutta uhkaavissa ja hämmentävissä 
kiusaamisen, alistamisen, väkivallan ja 
ahdistelun tilanteissa

• ohjaa lapsia kertomaan huolistaan 
luotettavalle aikuiselle

Mitä turvataitokasvatus on?



Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy 
- Voimapyramidin kolme näkökulmaa

Lapsilähtöisyys

Yhteisöllisyydessä 
voimaa

Perheissä perusta



Terveystiedon opetuksen tarkoituksena on

• edistää oppilaiden terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta tukevaa osaamista

• kehittää oppilaiden tiedollisia, sosiaalisia, tunteiden 
säätelyä ohjaavia, toiminnallisia ja eettisiä valmiuksia.

Terveystieto on oppiaineena

� oppilaslähtöinen

� toiminnallinen

� osallistuvuutta tukeva

Tavoitteita
Oppilas oppii mm.

� ymmärtämään ihmissuhteiden ja keskinäisen 
huolenpidon merkityksen ihmisten hyvinvoinnissa

�tunnistamaan ja pohtimaan terveyteen ja turvallisuuteen 
liittyviä valintoja

� toimimaan tarkoituksenmukaisesti terveyteen, 
sairauteen ja turvallisuuteen liittyvissä tilanteissa

�ymmärtämään sääntöjen, sopimusten ja luottamuksen 
merkityksen yhteisöjen kuten perheen, koulun, vertais-
ryhmien ja yhteiskunnan hyvinvoinnin edellytyksenä.



MINÄ OLEN ARVOKAS JA AINUTLAATUINEN

Turvataitotuntien teemat

TUTUSTUMINEN JA RYHMÄYTYMINEN
Lempiesine
Tutustumme toisiimme

TUNNE OMA ARVOSI

Kerro, kerro kuvastin
Olen arvokas ja tärkeä
Aina en onnistu
Pidän huolta itsestäni

MINUSTA TUNTUU

Minusta tuntuu hyvältä, pahalta, 
turvalliselta ja turvattomalta

En ole koskaan pelännyt niin kuin silloin

OIKEUS OLLA TURVASSA
Minä turvassa
Milloin olo on turvaton?
Minusta huolehditaan



Tuntisuunnitelman 
rakenne

Tällä kerralla

Mitä tehdään?

Muuta puuhaa

Kotiin





















OLEMME HYVIÄ KAVEREITA

Turvataitotuntien teemat

YSTÄVYYS, KAVERUUS JA YHDESSÄOLO

Minä ja kaverini
Yksin, kaksin, yhdessä
Kiva kaveri ja kelju kaveri
Huomaa hyvä toisessa

MUTKIA MATKASSA

Härnääminen, kiusoittelu, kiusaaminen , 
väkivalta
Kiva kaveri ei kiusaa
Jos kiusataan?
Yhteinen sopimus











KYLLÄ MINÄ PÄRJÄÄN

Turvataitotuntien teemat

Lapsi on kosketuksissa monien kanssa

Vihreän ja punaisen valon kosketuksia

Minä selviydyn

Kaikki tarvitsevat mukavia kosketuksia









Lapsen kertomuksen 
vastaanottamisen tulisi 
sisältää seuraavat viestit

• uskon sinua

• olen pahoillani siitä, mitä 
tapahtui

• olen iloinen, että kerroit

• se ei ollut sinun vikasi

• minä voin ja haluan auttaa sinua



Huolestuin-mitä teen?
Sosiaali- ja terveydenhuollon, 
opetustoimen, nuorisotoimen, 

poliisitoimen, ja seurakunnan tai 
muun uskonnollisen yhdyskunnan 

palveluksessa tai luottamustoimessa 
olevat henkilöt…ovat velvollisia 

viipymättä ilmoittamaan 
salassapitosäännösten estämättä 

kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle 
toimielimelle, jos he tehtävässään
ovat saaneet tietää lapsesta, jonka 

hoidon, ja huolenpidon tarve, 
kehitystä vaarantavat olosuhteet tai 

oma käyttäytyminen edellyttää 
lastensuojelun tarpeen selvittämistä. 

Uusi Lastensuojelulaki 25§



Toimintaohje epäiltäessä lapsen 
kaltoinkohtelua

1. Puutu kaltoinkohteluun!  

Tee muistiinpanot omista havainnoistasi ja/tai                  
oppilaan kertomuksesta. 

2. Keskustele esimiehesi/ työtoveriesi kanssa. Älä jää 
asian kanssa yksin, jaa se jonkun kanssa.

3. Vie asia oppilashuoltoryhmään!

Jokaisessa koulussa tulisi olla opettajan työn tukena 
toimiva OH-ryhmä: koulupsykologi, terveydenhoitaja, 
koululääkäri, rehtori sekä tarvittaessa muita 
asiantuntijoita esim.lastensuojelu.   

4. Arvioi, pitääkö lapsen kanssa keskustella lisää, ja 
keskustele tarvittaessa. Täydennä muistiinpanosi.

5. Kysy neuvoa tarvittaessa esim. lastensuojelusta, 
poliisilta, terveydenhoitajalta, kasvatus- ja 
perheneuvolasta. Sinun ei tarvitse kertoa nimeäsi.

6. Tee lastensuojeluilmoitus.



Lastensuojeluilmoitus
• ilmoituksen tekeminen on tarpeen siksi, että lapsiin 

kohdistuvat laiminlyönnit ja heitä uhkaavat vaarat 
voitaisiin havaita mahdollisimman varhain ja auttaa 
lasta sekä perhettä

• tarkoitus on turvata lapsen etua, ja tukea perhettä 
tilanteissa, joissa omin voimin on vaikea selvitä 

• salassapitovelvollisuus ei estä ilmoituksen 
tekemistä 

• ilmoitus tehdään kun on huoli lapsen 
hyvinvoinnista 

• ilmoitus tulee tehdä aina, jos lasta pahoinpidellään 
tai lapsiperheessä on parisuhdeväkivaltaa 

• syitä huolestua ovat esim.vanhemmat ovat lapsen 
seurassa vahvassa humalatilassa, lapsi on usein 
ulkona epätavallisina aikoina, lapsen vaatetus ei ole 
asianmukainen, lapsen käyttäytyminen muuttuu 
esim. hyvin vetäytyvää, apaattista tai aggressiivista  

• voi tehdä kuka tahansa lapsen tilanteesta 
huolestunut henkilö. Yksityishenkilöillä on 
ilmoitusoikeus ja ilmoituksen voi tehdä myös 
nimettömänä. 

• viranomaisilla on ilmoitusvelvollisuus. 

• lisätietoja: www.lastensuojelunkasikirja.fi





Kaikki murheet lasten

on nostettava valoa vasten,

että aikuiset näkevät

miksi lapset itkevät.

Hälvenee vain siten huoli,

näkyy polun valoisampi puoli.

Eppu Nuotio 


