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Päiväkoti-ikäisten lasten seksuaalinen käyttäytyminen 

Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Koskettelee/hankaa 
sukuelimiään vaippoja 
vaihdettaessa, nukkumaan 
mentäessä, jännittyneenä, 
kiihottuneena, peloissaan 

Jatkuvasti koskettelee 
sukuelimiään julkisesti, kielloista 
huolimatta 

Koskettelee/hankaa itseään 
sulkeutuakseen pois 
normaaleista lapsuuden 
toiminnoista. Vahingoittaa 
sukuelimiään 
koskettelemalla/hankaamalla 

Tutkii eroja miesten ja naisten, 
tyttöjen ja poikien välillä. 

Jatkuvasti kyselee miesten ja 
naisten sukuelinten välisistä 
eroista tyytymättä mihinkään 
vastaukseen 

Leikkii mies- ja naisroolileikkejä 
vihaisella surullisella tai 
aggressiivisella tavalla. Vihaa 
omaa tai toisten seksuaalisuutta. 

Koskettaa tuttujen aikuisten tai 
lasten ”yksityisiä alueita”. 

Koskettelee tuntemattomien 
aikuisten tai lasten tai tuttujen 
ihmisten ”yksityisiä alueita”, 
vaikka on kielletty. Pyytää, että 
häntä itseään kosketaan. 

Salakähmäisesti koskettelee 
aikuisia. Saa toiset suostumaan 
kosketteluun. Vaatii, että häntä 
kosketellaan. 

Käyttää hyväkseen tilaisuutta 
katsella alastomia ihmisiä. 

Tuijottaa alastomia ihmisiä, 
vaikka on nähnyt useita. 

Pyytää ihmisiä ottamaan pois 
vaatteet. Yrittää pakottaa ihmisiä 
riisumaan. 

Kyselee sukuelimistä, rinnoista, 
yhdynnästä, vauvoista. 

Jatkaa kyselemistä, vaikka 
vanhemmat ovat vastanneet 
kaikkiin mahdollisiin 
kysymyksiin, jotka ovat ikään 
kuuluvia. 

Kyselee tuntemattomilta 
ihmisiltä sen jälkeen, kun 
vanhemmat ovat vastanneet 
kaikkiin kysymyksiin. 
Seksuaalinen tietous ylittää iälle 
tyypillisen tiedon. 

Erektioita Jatkuvia erektioita Tuskallisia erektioita 

On mielellään alasti Haluaa esiintyä alasti julkisesti, 
vaikka vanhemmat ovat sen 
toistuvasti kieltäneet. 

Kieltäytyy pukemasta vaatteita 
päälle. Näyttää salaa itseään 
alasti julkisesti monien 
moitteidenkin jälkeen. 

Kiinnostunut katselemaan 
ihmisten tekemisiä 
kylpyhuoneessa. 

Kiinnostus kylpyhuoneen 
toiminnoista ei vähene 
päivien/viikkojenkaan kuluttua. 

Kieltäytyy jättämästä ihmisiä 
yksin kylpyhuoneeseen, on pakko 
päästä kylpyhuoneeseen. 

Kiinnostunut vauvan 
saamisesta/synnyttämisestä. 

Poikien kiinnostus ei vähene 
päivien/viikkojen 
vauvaleikkienkään jälkeen. 

Ilmaisee pelkoa tai vihaa vauvoja, 
synnyttämistä tai yhdyntää 
kohtaan. 

Käyttää ”tuhmia” sanoja 
kylpyhuoneesta ja seksuaalisista 
toiminnoista. 

Jatkaa ”tuhmien” sanojen 
käyttämistä kotona kielloista 
huolimatta. 

Käyttää ”tuhmia” sanoja kotona 
ja julkisesti huolimatta useista 
moitteista. 

Kiinnostunut omista ulosteistaan. Tuhrii ulosteillaan seiniä tai 
lattioita useammin kuin kerran. 

Leikkii ja sotkee toistuvasti 
ulosteillaan nuhteista huolimatta. 

Leikkii lääkäriä tutkien toisten 
ruumista. 

Leikkii lääkäriä toistuvasti 
huolimatta kielloista. 

Pakottaa toisia lapsia leikkimään 
lääkäriä ja riisumaan pois 
vaatteet  

Panee jotakin omiin 
sukuelimiinsä tai peräaukkoonsa 
kerran uteliaisuudesta tai 
tutkimisen halusta. 

Panee jotakin omiin tai toisten 
sukuelimiin, vaikka on kielletty. 

Pakottaa, painostaa tai aiheuttaa 
tuskaa panemalla jotakin omiin 
tai toisten lasten sukuelimiin tai 
peräaukkoon. 



Leikkii kotia, toimii äidin ja isän 
roolissa. 

Leikkii ”päällekkäis leikkejä” 
toisten lasten kanssa vaatteet 
päällä. 

Jäljiteltyjä tai oikeita yhdyntöjä 
ilman vaatteita, suuseksiä. 

Lasten seksuaalinen käyttäytyminen esikouluikäisestä ala-asteelle 

Luonnollinen, terve Huolestuttava Etsittävä ammattiapua 

Kysyy sukuelimistä, rinnoista, 
yhdynnästä, vauvoista. 

Osoittaa pelkoa tai ahdistusta 
seksuaalisista aiheista 
puhuttaessa. 

Loputtomat kysymykset seksistä 
senkin jälkeen, kun on saanut 
tietoa. Seksiä koskevia tietoja 
liian paljon ikään nähden. 

Kiinnostunut katselemaan tai 
kurkkimaan ihmisiä, jotka ovat 
kylpyhuoneessa. 

Tavataan jatkuvasti kurkkimassa 
ihmisiä, jotka ovat 
kylpyhuoneessa. 

Kieltäytyy jättämästä ihmisiä 
rauhaan kylpyhuone toimissaan. 

Käyttää ”tuhmia” sanoja 
kylpyhuonetoimista, sukuelimistä 
ja seksistä. 

Käyttää ”tuhmia” sanoja 
aikuisten kanssa huolimatta siitä, 
että vanhemmat jatkuvasti 
kieltävät, rankaisevat ja 
käyttävät itse tervettä kieltä. 

Jatkaa ”tuhmien” sanojen 
käyttöä vaikka rangaistukseksi 
suljetaan pois koulusta tai 
muusta toiminnosta. 

Leikkii lääkäriä tutkien toisten 
ruumista. 

Tavataan leikkimästä jatkuvasti 
lääkärileikkiä kielloista 
huolimatta. 

Pakottaa lapsia lääkärileikkiin 
riisuakseen pois vaatteet. 

Pojat ja tytöt ovat kiinnostuneita 
lapsen saamisesta / 
synnyttämisestä. 

Pojat pitävät yllä kuvitelmaa 
pidemmän aikaa, että he voivat 
saada vauvan. 

Lapsi ilmaisee pelkoa tai vihaa 
vauvoja tai yhdyntää kohtaan. 

Näyttää toisille sukuelimiään. Haluaa esiintyä alasti, vaikka 
vanhemmat ovat kieltäneet tai 
rangaisseet lasta siitä. 

Kieltäytyy pukeutumasta. 
Esiintyy alasti julkisesti 
useammankin moitteen jälkeen. 

Kiinnostunut pissimisestä tai 
kakkaamisesta. 

Leikkii ulosteen kanssa. Pissii 
tahallaan vessanpytyn 
ulkopuolelle. 

Leikkii tai tuhrii ulosteellaan 
toistuvasti. Pissii 
tarkoituksellisesti huonekaluille. 

Koskettelee ja hankaa 
sukuelimiään nukkumaan 
mennessä, jännittyneenä, 
kiihottuneena tai peloissaan. 

Jatkaa julkisesti sukuelinten 
koskettelua, vaikka on kielletty. 
Hankaa sukuelimiään 
huonekaluihin tai muihin 
esineisiin. 

Koskettelee/hankaa itseään 
julkisesti tai yksinään ja näin 
sulkeutuu pois normaalista 
tekemisestä tai toiminnoista. 
Hankaa sukuelimiään toisiin 
ihmisiin. 

Leikkii kotia. Matkii äidin ja isän 
rooleja. 

”Päällekkäisleikkejä” toisten 
lasten kanssa vaatteet päällä. 
Matkii seksuaalista 
käyttäytymistä nukkien tai 
pehmolelujen kanssa. 

”Päällekkäisleikkejä” alasti. 
Yhdyntä toisen lapsen kanssa. 
Toisen lapsen pakottaminen 
seksiin. 

Takaa-ajoleikkejä toista 
sukupuolta olevien lasten kanssa. 
Kutitteluleikkejä.  

Käyttää ”tuhmia” sanoja, kun 
toiset lapset todella valittavat 
hänen tekemisistään. 

Käyttää rumaa kieltä toisen 
perheestä. Loukkaa toista 
sukupuolta olevia lapsia. 

Puhuu seksistä ystävien kanssa. 
Puhuu poika/tyttöystävän 
saamisesta. 

Seksipuheet aiheuttavat lapselle 
harmia. Romantisoi kaikki 
suhteet. 

Pitää tapanaan puhua seksistä ja 
seksuaalisista toiminnoista. 
Joutuu toistuvasti vaikeuksiin 
seksuaalisten puheittensa 
johdosta. 

Haluaa olla yksin kun on 
kylpyhuoneessa tai vaihtaa 
vaatteita. 

Häiriintyy voimakkaasti, jos joku 
katsoo, kun vaihtaa vaatteita. 

Vaatii aggressiivisesti tai 
pelokkaasti yksityisyyttä. 



Kuuntelee tai kertoo mielellään 
”tuhmia” vitsejä. 

Tavataan jatkuvasti kertomasta 
”tuhmia” vitsejä. Matkii 
seksuaalista ääntelyä esim. 
huokailee tai voihkii. 

Jatkaa ”tuhmien” vitsien 
kertomista, vaikka on joutunut 
pois koulusta tai muista 
toiminnoista. 

Katselee alastonkuvia. Alastonkuvat viehättävät 
jatkuvasti. 

Haluaa masturboida alastonkuvia 
katsoessaan tai näyttää niitä. 

Leikkii ikäistensä lasten kanssa 
pelejä, jotka liittyvät seksiin ja 
seksuaalisuuteen. 

Haluaa leikkiä seksiin liittyviä 
leikkejä paljon nuorempien/ 
vanhempien lasten kanssa. 

Pakottaa toisia leikkimään 
seksuaalileikkejä. 

Piirtää sukuelimet ihmiselle 
taiteellisista syistä tai koska 
ihmisen kuva on piirretty 
alastomaksi. 

Piirtää sukuelimet joillekin 
alastomille hahmoille, mutta ei 
toisille, tai ihmisille, joilla on 
vaatteet. Sukuelimet ovat 
kooltaan epäsuhtaiset ruumiin 
kokoon nähden. 

Sukuelimet ovat piirroksissa 
silmiinpistävin osa. 
Yhdyntäpiirroksia, 
ryhmäseksipiirroksia. Piirroksissa 
esiintyy sadismia tai masokismia. 

Tutkii eroja miesten ja naisten, 
poikien ja tyttöjen välillä.  

On sekaisin miesten ja naisten 
välisistä eroista vaikka on saanut 
vastauksia kaikkiin kysymyksiin. 

Leikkii mies- ja naisrooleja 
surullisella, vihaisella tai 
aggressiivisella tavalla. Vihaa 
omaansa tai toisen 
seksuaalisuutta. 

Käyttää tilaisuutta hyväkseen 
tarkastellakseen alastonta 
ihmistä. 

Tuijottaa tai salaa yrittää 
tuijottaa alastomia ihmisiä siitä 
huolimatta, että on nähnyt 
useita ihmisiä alasti. 

Pyytää ihmisiä riisuuntumaan 
lasti. Yrittää pakolla riisua 
ihmisiä. 

Teeskentelee olevansa 
vastakkaista sukupuolta. 

Haluaa olla vastakkaista 
sukupuolta. 

Vihaa omaa sukupuoltaan. Vihaa 
omia sukuelimiään. 

Haluaa verrata sukuelimiään 
samanikäisten ystäviensä 
sukuelimiin. 

Haluaa verrata sukuelimiään 
paljon vanhempien tai paljon 
nuorempien sukuelimiin. 

Vaatii nähdä toisten sukuelimiä, 
rintoja, takapuolta. 

On kiinnostunut koskettelemaan 
toisten samanikäisten lasten 
sukuelimiä, rintoja tai takapuolta 
tai saamaan toiset 
koskettelemaan omiaan. 

Haluaa jatkuvasti kosketella 
toisten lasten sukuelimiä, rintoja 
tai takapuolta. Yrittää päästä  
suu-, anaali- tai vagina seksiin. 

Manipuloi tai pakottaa toisia 
lapsia sallimaan sukuelinten, 
rintojen tai takapuolen 
koskettelua. Pakotettua tai 
vastavuoroista suu-, anaali- tai 
vagina seksiä. 

Suutelee tuttuja aikuisia ja lapsia. 
Sallii tuttujen aikuisten tai lasten 
suudella itseään. 

Ranskalaista suutelua. Puhuu 
seksualisoidulla tavalla toisten 
kanssa. Pelkää aikuisten halausta 
ja suukkoja. Ahdistuu julkisista 
hellyyden osoituksista. Suutelee 
tuntemattomia aikuisia tai lapsia. 

Ylituttavallinen vieraiden kanssa. 
Puhuu ja käyttäytyy 
seksuaalisesti tuntemattomien 
aikuisten kanssa. Fyysinen 
kontakti aikuiseen aiheuttaa 
suurta kiihottuneisuutta lapselle 
ja aikuiselle. 

Katselee toisten sukuelimiä, 
rintoja ja takapuolta. 

Koskettelee / tuijottaa toisten 
sukuelimiä, rintoja ja takapuolta. 
Pyytää toisia koskettelemaan 
itseään näistä paikoista. 

Vaivihkaa tai pakolla koskettelee 
toisten sukuelimiä, rintoja, 
takapuolta. Yrittää manipuloida 
toisia koskettelemaan itseään. 

Erektioita. Jatkuvia erektioita. Tuskallisia erektioita. 

Panee jotakin sukuelimiinsä/ 
peräaukkoonsa saadakseen 
fyysisiä tuntemuksia 

Panee jotakin sukuelimiinsä/ 
peräaukkoonsa usein tai kun se 
tuntuu epämiellyttävältä. Panee 

Käyttämällä pakkoa tai 
painostusta panee toisen lapsen 
sukuelimiin/ peräaukkoon 
jotakin. Vahingoittaa omia/ 



uteliaisuudesta tai tutkimisen 
halusta. 

jotakin toisten lasten 
sukuelimiin/ peräaukkoon. 

toisten lasten sukuelimiä/ 
peräaukkoa. 

Kiinnostunut eläinten 
parittelukäyttäytymisestä. 

Koskettelee eläinten sukuelimiä. Seksuaalista kanssakäymistä 
eläinten kanssa. 

 


