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TUTKA –Päijät-Hämeen 
turvataitokasvatusmalli

Hanke on suunnattu opetus-, oppilas- ja opiskelijahuoltohenkilöstölle Päijät-Hämeen alueella

• Ennaltaehkäistään lasten ja nuorten kokemaa seksuaalista väkivaltaa

1) vahvistamalla henkilöstön tietoperustaa turvataitokasvatuksesta

2) parantamalla valmiuksia turvallisuussuunnitelmien päivittämisessä ja tietojen arkeen saattamisessa 

3) vahvistamalla menetelmällistä osaamista seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisyssä

• Hankkeessa tuotetaan materiaalia turvataitokasvatukseen, päivitetään oppilaitosten 
turvallisuussuunnitelmat sekä järjestetään monimuotokoulutusta turvataitokasvatuksesta.

• Hanketta rahoittaa Opetushallitus

TOTEUTUSAIKA 1.9.2019 - 31.12.2020 (1vuosi ja 4 kuukautta)

TOTEUTTAJAT LAB, Lahden kaupungin seudullisen kehittämisen yksikkö ja

Väestöliitto ry 



Tietoperustan vahvistaminen

• Kerätään olemassa oleva turvataitokasvatusmateriaali perusopetuksesta
toiselle asteelle

• Tuotetaan työpajatoiminnassa turvataitokasvatusmateriaalia alakouluihin

• Kootaan digitaalinen materiaalipankki

Turvallisuussuunnitelmien päivittäminen

• Luodaan koko alueelle yhtenäinen turvallisuussuunnitelma, joissa 
huomioidaan toimenpiteet lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten 
vähentämiseksi

• Laaditaan sähköinen ohje seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisemiseen

Turvataitokasvatus osaaminen

• Koulutetaan oppilas- ja opiskeluhuollon henkilöstöä sekä peruskoulun ja 
toisen asteen opettajia seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ehkäisystä

• Sähköinen julkaisu Väestöliiton verkkosivuille



Sähköinen 
julkaisu

Käyttöohje ja verkkosivuaineisto

Tavoitteet eri materiaaleille

1.-2. luokka: Kolmen kohdan sääntö, uimapukusääntö, 
kosketuksen sääntö, ystävyyden säännöt.

3.-4. luokka:  ystävyyssuhteet, digi- ja pelimaailma, hyvä 
ja huono salaisuus, turvallinen nettituttu.

5.-6- luokka: digi- ja pelimaailmassa suojautuminen, 
turvallinen nettituttu, netiketti. 



Materiaalipaketti 
yläkoulu ja toinen aste

• Julisteet

• Opetusmateriaalit

• Videot

• Nettisivut ja verkko-oppaat

• Kirjallisuus

• Nuorille suunnattu materiaali

• Huoltajille suunnattu materiaali



Opiskeluhuollon kysely

• 72 vastaajaa

• Vastaajien joukossa oli opettajia, kuraattoreja, psykologeja, terveydenhoitajia, rehtoreita
ja muita oppilashuoltoryhmän jäseniä

• Valtaosa vastaajista (40%) työskenteli Lahden kaupungilla, 19% työskenteli Hollolan
kunnalla. Muista kunnista vähemmän vastauksia

• Työvuosien keskiarvo oli 10 vuotta



▪ Hoitopolku seksuaalisen 
väkivallan uhreille

▪ Seksuaalisen trauman 
vaikutukset lapseen ja 
nuoreen

▪ Seksuaalirikosten 
lainsäädäntö

▪ Seksuaalisen väkivallan 
tunnistaminen

▪ Grooming ilmiönä (huom
eos.)

▪ Seksuaalinen häirintä ja 
välivalta digitaalisessa 
mediassa



Tietoisuus 
suunnitelmista



Kokemuksia koulutuspäivästä ja työpajasta

• Koettiin, että saatiin uutta tietoa 

• seksuaalisen häirinnän ilmiöstä ja 
ehkäisystä.

• saatua tietoa voidaan hyödyntää 
kohdatessa lapsia tai nuoria, jotka ovat 
kokeneet seksuaalista häirintää tai 
väkivaltaa

”Todella tärkeitä aiheita ja tuntuu tarpeelliselta -
tietouden lisääminen mahdollisimman laajasti 
näistä ilmiöistä on parasta ennaltaehkäisyä.”

”Ohjeistus toiselle asteelle tulee tosi tarpeeseen 
ja kaikki siihen liittyvä lisä tuki.” 

”Hienoa, että jossain on näitä ehditty 
miettimään ja tuodaan jo näin valmista matskua 
jakoon.”

”Mahdollisuus eri keinoin pitää asiaa yllä niin 
opiskelijoiden kuin henkistönkin keskuudessa. 
Ottaa teemaksi eri työryhmiin ja keskusteluihin. 
Myös asiakastyössä uskaltaa ottaa asioita 
puheeksi.” 







SÄHKÖINEN JULKAISU 
VÄESTÖLIITON VERKKOSIVUILLA




