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Seksuaali-
oikeudet



Seksuaalioikeuksien julistus (2014)

• Perusperiaatteet

- Vapaus, arvokkuus, tasa-arvo, syrjimättömyys

- Laaja käsitys seksuaalisuudesta

- Seksuaalisuus nautinnon ja hyvinvoinnin lähteenä

• Velvollisuus suojella ja toteuttaa ihmisoikeuksia
- Seksuaaliterveyden saavuttaminen

- Seksuaalisuuden monimuotoisuuden suojeleminen

- Väkivallan, häirinnän ja leimaamisen kielto

4



Seksuaalioikeuksien julistus

• Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

• Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen 
turvallisuuteen

• Oikeus itsemääräämiseen ja keholliseen 
koskemattomuuteen

• Oikeus vapauteen kidutuksesta ja julmasta, 
epäinhimillisestä tai alentavasta kohtelusta tai 
rangaistuksesta

• Oikeus vapauteen kaikista väkivallan ja pakottamisen 
muodoista

• Oikeus yksityisyyteen
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• Oikeus parhaimpaan saavutettavissa olevaan 

terveydentilaan

• Oikeus nauttia tieteellisen edistyksen ja sen soveltamisen 

eduista

• Oikeus tietoon

• Oikeus saada opetusta ja kokonaisvaltaista 

seksuaalikasvatusta

• Oikeus solmia, muodostaa ja purkaa avioliitto tai 

vastaavanlaisia ihmissuhteita, jotka perustuvat 

yhdenvertaisuuteen sekä täyteen vapaaseen 

suostumukseen
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• Oikeus päättää lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten 

ajoituksesta, sekä saada tietoa ja keinoja 

perhesuunnitteluun

• Oikeus ajatukseen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen

• Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja 

yhdistymisvapauteen

• Oikeus osallistua julkiseen ja poliittiseen toimintaan

• Oikeus hakea oikeutta, oikaisua ja hyvitystä
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Seksuaali-
kasvatus



Seksuaalikasvatuksen tavoitteet

• Lisätä mahdollisuuksia:

Auttaa saavuttamaan ja ylläpitämään kokonaisvaltaista 

hyvinvointia ja nauttimaan omasta seksuaalisuudesta

• Vähentää riskejä:

Auttaa vähentämään ei-toivottuja tapahtumia, kuten 

seksitauteja, ei-toivottuja raskauksia, seksuaalista 

kaltoinkohtelua

Lähde: Tiina Vilponen kliininen seksologi, Sexpo

seksuaalineuvontakoulutus 2020
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Mistä on hyvä seksuaalikasvatus tehty
• Myönteisyydestä

• Unohdetaan yhdyntäkeskeisyys

• Ei ole heteronormatiivista

• Edistää tasa-arvoa, opettaa kunnioittamaan toisia ja 

arvostamaan itseään

• Purkaa ja vähentää stereotypioita

• Muistuttaa ettei seksi ole suorittamista

• Antaa luvan nautintoon

• On hyväksyttävää ja auttaa lievittämään häpeää
Lähde: Tiina Vilponen kliininen seksologi, Sexpo

seksuaalineuvontakoulutus 2020
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Milloin ja mistä aloitetaan?
• Seksuaalikasvatus odotusaikana

• Sukuelimien nimeäminen muiden kehonosien kanssa

• Unnutus

• Miten kohtelemme toisiamme

• Ylpeys omasta kehosta ja sen mahdollisuuksista

• Missä kulkevat minun rajat ja miten opin tunnistamaan ja 

kunnioittamaan toisten rajoja?

• Turvataidot

Lähde: Tiina Vilponen kliininen seksologi, Sexpo

seksuaalineuvontakoulutus 2020
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Mitä lapsi muistaa tuokioiden jälkeen

• Tunnelman

• Jos on ollut kiusallista… seksi on kiusallista

• Uskaltaako lapsi lähestyä sinua uudestaan?

• Oliko tilanne turvallinen?

• Onko aihe ollut ajankohtainen? Toistuvan 

seksuaalikasvatuksen tärkeys. Oma vanhempi/ huoltaja 

avainasemassa.

Lähde: Tiina Vilponen kliininen seksologi, Sexpo

seksuaalineuvontakoulutus 2020
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Seksuaalisuus



Seksuaalisuus on…

• Ympäristö

• Kasvatus 

• Aikakausi

• Turva

• Luottamus

• Sukupuoli

• Rakkaus

• Seksuaalinen 

suuntautuminen

• Suhdemuoto

• Eleet

• Pukeutuminen

Lähde: Flang, Rakkaus on tekoja arjessa, 2021
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Seksi



Seksi on…

• Hellyys

• Hieronta

• Virittely

• Aistit

• Kosketus

• Katse

• Viettely

• Erotiikka

• Tantra

• Yhdyntäseksi

• Anaaliseksi

• Suuseksi

• Sooloseksi

• Suudelmat

Lähde: Flang, Rakkaus on tekoja arjessa, 2021
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• BDSM

• Porno

• Orgasmi

• Roolileikit

• Seksuaalivälineet

• Fantasiat

• Halu



Seksi on voimavara vai onko?
• Jokaisella vastuu omasta seksuaalisesta hyvinvoinnista

• Parisuhde seksi ei ole ottamista ja antamista vaan molemmille 
mieluisaa ja monitasoisesti tyydyttävää.

• Seksi on omaan ja kumppanin kehoon tutustumista

• Seksi voi olla suhteen voimavara

• Seksiin vaikuttavat arjen kiire, stressi, elämäntilanteet

• Läsnäolo, tunteet, tarpeet

• Seksipuhe parisuhteen tärkein seksitemppu

• Mistä toivon meidän puhuvan seksissä enemmän ja mistä 
vähemmän?

• Kuinka tyytyväinen olen parisuhteessa saatavaan nautintoon 
ja mielihyvään asteikolla 1-10?

3.9.20XX Flang, Rakkaus on tekoja arjessa, 2021 17



Halu

Esityksen otsikko



Tuli tarvitsee happea 
Kipinät voivat sinkoilla, 
vain jos niillä on tilaa.
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Millainen on seksuaalinen haluni?
• Mieli on vahva seksielin

• Seksuaalinen halu on yksilöllistä

• Halu vaihtelee elämän aikana

• Seksuaalinen itsetuntemus – kaasu ja jarru

• Halu on muuttuva

biologiset tekijät: hormoonit, ikä, vireystila, 

elämäntilanteet, terveydentila, sairaudet

kulttuuriset tekijät: mikä on oikein ja väärin, mitä media 

kirjoittaa seksistä ja halusta, uskonto, perhe, läheiset

3.9.20XX Esityksen otsikko 20



• Psyykkinen taso
onko parisuhde tyydyttävä, luotammeko kumppaniin, 

millainen tunneyhteys meillä on

• Halu tarvitsee turvaa, luottamusta, aikaa ja läsnäoloa

• Millainen on sinun halupiirakkasi?

3.9.20XX Esityksen otsikko 21



Millainen on halupiirakkani?
• Läheisyys

• Silittely

• Keskustelu

• Läsnäolo

• Orgasmi

• Nautinto

• Puhtaus, siisteys

• Kuunteleminen

• Seksikkyys

• Arvostus

• Hellyys, intiimisyys

• Viettely

• Uskottomuus

• Hormonit

• Kehu

• Kunnioitus

• Oma aika

• Tuoksu

• Erotiikka, eroottisuus

• Yhteinen tekeminen

• Tilaisuus seksille

• Leikkisyys

• Huumori, hauskuus

• Rentous

• Luottamus

• Sopiva vireystila

• Avoimuus

• Humala, krapula
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• Yhteys

• Väsymys

• Liikunta, rentous

• Roolileikit

• Työ

• Stressi

• Paine

• Sovintoseksi

• Pettymys

• Syyllisyys 

• Häpeä

• Urautuminen seksissä

• Huonot seksikokemukset

• Kumppanin eleet



Halun herättelyä…

• Pakan sekoittaminen, toisin tekeminen, vaihtelu, 
piristäminen (myös oman pään sisällä) 

• Lisää sitä mikä toimii 

• Keskittymistä (ei suorittamista), läsnäoloa, tietoisuutta, 
kohtaamista, kontaktia 

• Jo kädestä pitäminen voi olla todella kuumaa 

• Rentous mahdollistaa luovuuden, joustamisen, 
kokeilemisen, hassuttelun 

• Uskallusta leikkiä, vietellä

• Tunnista lukot
23



Aistit



• Aistit virittelevät seksuaalista haluamme

• Aistit ovat osa esileikkiä

• Visuaaliset aistimukset, maku, tuoksut, auditiiviset 

ärsykkeet, tuntoaisti

• Millaiset vaatteet saavat tuntemaan sinut seksikkääksi?

• Millaiset vaatteet kumppanin päällä saavat sinut 

syttymään?

• Mikä kohta kehossani on herkin?

• Millainen kosketus saa sinut syttymään?

Esityksen otsikko 25



Fantasiat



Fantasiat
• Ovat jokaisen ihmisen oikeus kaikissa elämäntilanteissa

• Nautitaan mielikuvitusmaailmassa, mutta niitä ei välttämättä 

haluta toteuttaa käytännössä

• Fantasiat lisäävät kiihotusta sekä seksuaalista nautintoa

• Voivat auttaa orgasmin saavuttamisessa

• Pitävät yllä ja kehittävät seksuaalista halua

• Voivat tuoda kipinää suhteeseen

• Häpeä ja syyllisyys tavallista: Onko normaalia? Saako tällaista 

ajatella? Onko ok kiihottua tästä? Olenko hirveä pervo? Mitä 

jos joku saa tietää? Onko kaikilla muilla normaaleja ajatuksia?

27



Kuumat 
vinkit



Kirja-
loksahdukset
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• Brochmann, Stokken-Dahl; Vau, mikä 
vagina!

• Flang, Rakkaus on tekoja arjessa

• Kihlström, Matkaopas huipulle

• Kihlström, Iso O – harjoituskirja

• Kihlström, Oikeilla nimillä –
seksuaalikasvatusopas aikuisille

• Kuosmanen, Hehkuvan naisen 
salaisuuksia

• Mikkola, Runkkarin käsikirja

• Tanskanen, Parempaa seksiä

• Tanskanen, Onnellisesti yhdessä

• Perez, Respektiä seksikirja pojille

• Vasara, Seksi ja läsnäolo – opas rentoon 
nautintoon

• Wikström, Parisuhteen unelmakarttakirja
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