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OHJELMA
13.05 Somehoukuttelun ennaltaehkäisy osana Valtion nuorisotyön ja -politiikan 

ohjelmaa 2020-2023 | johtaja Henni Axelin,  opetus- ja kulttuuriministeriö

13.20 Grooming lasten silmin -selvitys | erityisasiantuntija Tanja Simola, Pelastakaa Lapset

14.00 Tilannekatsausraportti: Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä, seksuaalinen 
houkuttelu ja seksuaaliväkivalta Suomessa | erityisasiantuntija Mika Pietilä, Koordinaatti

14.10 Tauko

14.25 Sua varten somessa -toiminta | hankepäällikkö Maria Talvitie, Loisto setlementti

14.40 Turvallinen Oulu –hanke
- Älä jää yksin - Turvallinen Oulu -hankkeen toimenpiteitä psykososiaalisen tuen 
lisäämiseksi Oulussa | projektikoordinaattori Joni Saarela
- Lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen edistäminen | projektikoordinaattorit 
Hanna Poijula & Arttu Kuivala

15.10 Kysy, kohtaa ja kuuntele - Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan 
ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä | erityisasiantuntija Mika Pietilä, Koordinaatti

15.20 Päivän yhteenveto | kehittämispäällikkö Jaana Fedotoff, Koordinaatti

15.30 Webinaari päättyy



KOORDINAATTI

Koordinaatti on nuorisotyön valtakunnallinen asiantuntija, osaamisen 
vahvistaja sekä monialaista ja verkostomaista yhteistyötä toteuttava 
kumppani. Tuotamme palveluita sekä vahvistamme nuorisoalan osaamista. 

Koordinaatti toimii osatoteuttajana kolmessa valtakunnallisessa opetus- ja 
kulttuuriministeriön nimeämässä nuorisoalan valtakunnallisessa 
osaamiskeskuksessa.

- DIGITAALISEN NUORISOTYÖN OSAAMISKESKUS
- Osana tehtävää tuetaan ja vahvistetaan nuorten kohtaaman seksuaalisen

houkuttelun ennaltaehkäisyä sekä

- vahvistetaan nuorisoalan ammattilaisten osaamista ja tietoisuutta digitaalisen
median mahdollisuuksista ja riskeistä.

- KUNNALLISEN NUORISOTYÖN OSAAMISKESKUS
- OSALLISUUDEN OSAAMISKESKUS

Osaamiskeskusten toiminta rahoitetaan opetus- ja kulttuuriministeriöstä.



WEBINAARIN MATERIAALIT

Webinaarin materiaalit jaossa osallistujille:

www.koordinaatti.fi/materiaalit/1905webinaari

http://www.koordinaatti.fi/materiaalit/1905webinaari


Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen 
häirintä, seksuaalinen houkuttelu ja 
seksuaaliväkivalta Suomessa - tilannekatsaus

- Tilannekatsauksessa esitellään keskeisimmät kansainväliset velvoitteet, sekä 
kansalliset ohjelmat ja strategiat, jotka edellyttävät toimenpiteitä lasten ja nuorten 
suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta niin verkossa kuin sen ulkopuolella. 

- Suomessa valtionhallinto ja viranomaiset ovat tehneet useita päätöksiä ja 
toimenpideohjelmia, joiden kautta edistetään erityisesti ennaltaehkäisevää työtä 
lasten ja nuorten kohtaaman seksuaaliväkivallan torjumiseksi. 

- Tilannekatsauksen havaintoja:

- Käsitteiden yhdenmukaistaminen lapsen oikeuksien näkökulmasta

- Moniammatillisen ja hallinnonalojen välisen yhteistyön tehostaminen

- Ammattilaisten kouluttaminen ja konkreettinen suunnitelma työyhteisöihin

- Tilannekatsaus löytyy Koordinaatti.fi-palvelussa suomeksi ja ruotsiksi: 
www.koordinaatti.fi/fi/grooming-tilannekatsaus-2020

http://www.koordinaatti.fi/fi/grooming-tilannekatsaus-2020


Kysy, kohtaa ja kuuntele -opas & 
Materiaalivinkit - Materialtips



Materiaaleja
Nuorten parissa työskenteleville:

- Kysy, kohtaa ja kuuntele – opas

- Materiaalivinkit – Materialtips

- Videot

- Podcastit

- Webinaarit

Kaikki materiaali löytyy myös: www.koordinaatti.fi/grooming

Verkkokurssi:

Itseopiskelukurssi Moodlessa

https://www.koordinaatti.fi/fi/materiaalit/kysy-kohtaa-ja-kuuntele-opas
https://www.koordinaatti.fi/fi/materiaalit/materiaalivinkit-nuorten-parissa-toimiville-grooming-ja-seksuaalivakivalta
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyIAsxaaWOhbkf9qshVirYN45jaKeqn7B
https://soundcloud.com/koordinaatti/sets/groomingin-tunnistaminen-ja
https://www.youtube.com/playlist?list=PLyIAsxaaWOhaOvraQyoFmPC6EzsN47Ftq
http://www.koordinaatti.fi/grooming
https://www.koordinaatti.fi/fi/ajankohtaista/perehdy-seksuaalisen-houkuttelun-ennaltaehkaisyyn-verkkokurssilla


Koordinaatti
kiittää!

www.koordinaatti.fi




