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Kyselyn vastausaika 18.6.-18.8.2019
Vastaajia 456

65 %
19 %

12 %
4 %

Kunta tai
kaupunki

Seurakunta

Järjestö

Jokin muu

Organisaatio n = 456
Kunta tai 
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297

Seurakunta 86
Järjestö 56

Jokin muu 17

• Palkattuja työntekijöitä 427

• Vapaaehtoisia tai vapaaehtoistyötä 

palkkatyön lisäksi tekeviä 45



Vastaajat maantieteellisesti
Vastaajat työskentelevät 122 

kunnassa tai kaupungissa

• Helsinki 16 % (72)

• Oulu 10 % (44)

• Turku 4% (17)

• Jyväskylä 4 % (16)

• Kokkola 3 % (13)

• Lappeenranta 3 % (13)
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• Työskentelevät pääsääntöisesti 

13-17-vuotiaiden kanssa

• 48 % työskentelee sekä

kasvokkain että digitaalisissa 

verkkoympäristössä

• 61 % tekee sekä yksilötyötä että 

työskentelee ryhmien kanssa

Vastaajien taustatiedot (n = 456)



Vastaajilla on tietoa 
ja osaamista

• Käsitteistä: grooming, lapsiin ja nuoriin 

kohdistuva seksuaaliväkivalta, vastikkeellinen 

seksi

• Lastensuojelulaki 

• Ilmoitusvelvollisuus

• Toimintatavat kriisitilanteissa



Tarve tiedolle ja 
osaamisen 
vahvistamiselle
• Puheeksi ottaminen

• Digitaaliset turvataidot

• Seksuaalisen houkuttelun tai väkivallan eri 

muodot digitaalisessa mediassa 

• Asiantuntijatieto aiheesta 

• Seksuaalirikoslainsäädäntö 



59 % vastanneista on kohdannut työssään 
lapsia ja nuoria, jotka ovat kokeneet 
seksuaalista houkuttelua tai väkivaltaa

59 %19 %

22 %

Olen
kohdannut
työssäni

En ole
kohdannut
työssäni

 En osaa sanoa

59 % = 269 vastaajaa

• Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen 
liittyvä vihjailu, kommentointi ja 
huutelu

• Ei toivotut viestit, jotka sisältävät 
seksuaalissävytteistä tekstiä, 
kuva- tai videomateriaalia

• Pyyntö lähettää kuvia tai videoita 
itsestä



Missä asia on tullut esiin 
työntekijälle? 
• Nuortenilta, nuorisotalo tai -tila

• Jalkautuva nuorisotyö kadulla

• Leirillä, kerhossa, pienryhmätoiminnassa

• Koulussa, koulupäivystyksessä, koulukuraattorilla

• Koulukodissa, lastensuojelussa

• Viesti nuorelta sosiaalisen median palvelussa

• Auttavassa puhelin- tai chat-palvelussa

• Lapsen vanhempi on ottanut puheeksi



Mikä kuvaa tilannetta, 
jossa asia on tullut esiin? 

• Luottamuksellisuus

• Kahdenvälinen keskustelu

• Hiljaisempi tai rauhallisempi tilanne 

• Kerrotaan kaverin tukemana

• Mainitaan sivulauseessa 

• Keskustelu aloitetaan muilla asioilla

• Otetaan esiin vitsillä



70 % vastanneista jokseenkin tai täysin eri mieltä 

seuraavasta väittämästä:

”Tiedän toimivia ja käyttökelpoisia 

työkaluja ja menetelmiä käsitellä lasten ja 

nuorten seksuaaliseen houkutteluun ja 

seksuaaliväkivaltaan liittyviä asioita” 



Tarve menetelmille, materiaaleille 
ja koulutukselle aiheesta
• Lyhyet työpajat, koulutukset, seminaarit ja toiminnalliset menetelmät

• Puheeksi ottaminen ja keskustelu lasten ja nuorten kanssa

• Riskissä olevien lasten ja nuorten tunnistaminen

• Asiantuntijatieto

• Materiaalilistaus olemassa olevista oppaista ja muista materiaaleista 

www.koordinaatti.fi/materiaalipankki/grooming

http://www.koordinaatti.fi/materiaalipankki/grooming


• Perehdy aiheeseen – hyödynnä 

valmista materiaalia ja 

menetelmiä

• Välitä tietoa työyhteisölle

• Ota rohkeasti asia puheeksi ja 

keskusteluun nuorten kanssa

• Pysy ajan tasalla ja 

seuraa @Koordinaatti 

www.koordinaatti.fi/grooming 



Koordinaatti
kiittää!

www.koordinaatti.fi/grooming 
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