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Tunne- ja turvataitokasvatus

Kehitystyötä moniammatillisesti yli kahdenkymmenen 

vuoden ajan sekä kouluissa että päiväkodeissa.

■ Turvataitoja lapsille 2005, Stakes 

■ Turvataitoja nuorille, 2012, THL

■ Tunne- ja turvataitoja lapsille 2015, THL 



Väkivallaton lapsuus ja 
nuoruus



Kaltoinkohtelu ilmiönä



■ Fyysinen kaltoinkohtelu

■ Lapsi ja nuori perheväkivallan todistajana

■ Laiminlyönti

■ Emotionaalinen kaltoinkohtelu

■ Kiusaaminen

■ Lapset ja nuoret rikkovat toistensa rajoja

■ Internetin uhat

■ Seksuaalinen häirintä ja hyväksikäyttö

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan    
kaltoinkohtelun muodoista



JOKAISELLA ON OIKEUS
TURVALLISEEN OLOON !



Mikä turvataitokasvatuksessa 
on tärkeää? 

■ Vahvistaa lasten ja nuorten  itseluottamusta

■ Edistää lasten ja nuorten tunne- ja vuorovaikutustaitoja ja hyviä 

kaveritaitoja

■ Lisää lasten ja nuorten taitoa uskoa omiin selviytymiskeinoihin

turvallisuutta uhkaavissa ja hämmentävissä 

kiusaamisen, väkivallan ja ahdistelun tilanteissa

■ Ohjaa lapsia ja nuorta kertomaan huolistaan luotettavalle 

aikuiselle

Nämä taidot suojaavat lasta ja nuorta 

altistumasta hyväksikäyttäviin ihmissuhteisiin! 



■ Lasten ja nuorten 

osallisuus

■ Yhteisöllisyys  

■ Perhe              

Tunne- ja turvataitokasvatuksen
voimanlähteet    

Kuva Heidi 

Tammero



Turvataitokasvatuksen 
materiaalit



Selviytymistaitoja



Turvaohjeet

• Sano EI 

Opettele kuuluva , jämäkkä ja vakuuttava EI . 

• Poistu paikalta tai nettisivustolta

Saat poistua aina sanomatta sanaakaan. Et tarvitse 
kenenkään lupaa tai suostumusta epäilyttävästä 
tilanteesta poistumisen. 

• Kerro luotettavalle aikuiselle

Kerro, vaikka tilanne olisi jo ohi. Aikuinen voi puuttua 
tilanteeseen ja tukea nuorta. 



Turvallinen ja luotettava
aikuinen

Lapsen ja nuoren TURVAVERKKO



Lapsi ja nuori on kosketuksissa 
monien kanssa päivittäin

KEHOTUNNE



Vihreän ja punaisen valon 
kosketukset     



Hyvä ja huono salaisuus

Hyvä salaisuus

■ Olo on turvallinen, mukavalla tavalla jännittävä

Huono salaisuus

■ Saa olon tuntumaan pelokkaalta ja kurjalta.

■ Jos joku käskee sinua pitämään huonon salaisuuden, sinun ei 

tarvitse totella häntä.

■ Kerro huonosta salaisuudesta aina turva-aikuisellesi.

Halaukset, kosketukset ja suukot eivät 

koskaan voi olla salaisuuksia!



■ Jämäkkyys auttaa kertomaan, mitä haluaa ja 

tarvitsee

■ Jämäkkyys on kykyä puolustaa omia 

näkemyksiä, sanoa EI ja poistua tilanteesta.

■ Jämäkkyys on taito, joka auttaa 

suojautumaan vahingollisilta asioilta.

Jämäkkä minä



Hyvä itsetunto

■ Tunnistan omia vahvuuksia ja kestän myös 

pettymyksiä !

■ Uskon omaan pärjäämiseen !

■ Olen hyvän kohtelun arvoinen !



Tunnetaidot suojaavat lasta 
ja nuorta

- Tunteita on monenlaisia ja ne tulevat ja menevät.

- Tunne on eri kuin teko.

- Haastava tunne ja kesyttäminen



Kaveritaidot suojana

Kuva Heidi 

Tammero



Sosiaalisia taitoja voi 

harjoitella ! 

• Kykyä solmia ja ylläpitää ihmissuhteita 

• Empatia 

• Toisen kuuntelu

• Kykyä ilmaista tunteita tilanteisiin sopivalla 

tavalla

• Kommunikointi, myös sanaton viestintä

• Toisiin reagointi

• Neuvottelun ja riitelyn taito

• Yhteistyö

• Omat vahvuudet ja pettymykset



Nyt riitti kiusaaminen –
Lopeta se !

Kuva Savon 

Sanomat



Nettiturvataidot

Nettimaailman plussat ja miinukset 



Nettiturvataidot

■ MITÄ TEKISIT JOS -kysymykset



Nettiturvataidot

■ Kuvien ottaminen ja lähettäminen

■ Paljastavat ja vähäpukeiset –

heru/nudekuvat

■ Kuvilla kiristäminen – Sextortion



Miten selviydyn netissä? 
Learning cafe -kysymykset

■ Mitä teet, jos sinusta halutaan vähäpukeisia tai 

liian palastavia ”herutus/nudekuvia” ?

■ Millainen kuva on liian vähäpukeinen ja 

paljastava ?

■ Millaisen kuvan lähettäminen on mielestäsi 

sopivaa ?

■ Miksi joku lapsi tai nuori voisi lähettää itsestään 

vähäpukeisen ja paljastavan kuvan?

■ Milloin omien ”HÄLYTYSKELLOJEN” pitäisi 

soida?



Parasta turvataitokasvatusta 
■ Kohtele nuorta kunnioittavasti ja hyvin, niin hän kokee 

olevansa hyvän kohtelun arvoinen.

■ Opeta nuorelle TURVAOHJEET: Sano ei, poistu tilanteesta 
ja kerro turvalliselle aikuiselle.

■ Kerro, että halaukset ja suukot eivät voi olla 
salaisuuksia. Ahdisteluun ja houkutteluun liittyy usein 
salaisuuksien vyyhti.

■ Kuuntele kiireettömästi.

■ Tunnistakaa yhdessä tunteita ja harjoitelkaa kaveritaitoja.

■ ”Mitä tekisit jos?” –kysymykset, joiden avulla nuori voi 
pohtia etukäteen toimimista erilaisissa tilanteissa.

■ Miettikää yhdessä nuoren turvalliset aikuiset.

■ Avoin suhde nuoreen on paras turvataito !



Turvallisesti eteenpäin


