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Alkusanat
Nuorisotyön ammattilaiset ja nuorten parissa

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy

tietoa, toimintamalleja, menetelmiä ja muuta

vistettiin nuorisoalan ammattilaisten ja vapaa-

vapaaehtoisesti työtä tekevät tarvitsevat

materiaalia nuoriin kohdistuvasta seksuaali-

sesta houkuttelusta (grooming) ja seksuaaliväkivallasta. Tähän tarpeeseen vastaa tämä

valtakunnallisessa Groomingin tunnistaminen
ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeessa

nuorisotyössä -hankkeessa (2019–2020) vahehtoisten työntekijöiden osaamista lasten ja

nuorten seksuaalisen houkuttelun (grooming)

ja seksuaaliväkivallan vastaisessa toiminnassa.
Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

koottu Materiaalivinkit-julkaisu. Materiaalivinkit

Hanke toteutettiin yhteistyössä:

leja, menetelmiä, oppaita ja verkkosivuja, joita

n Mannerheimin Lastensuojeluliitto

kokoavat yhteen hyviksi havaittuja materiaa-

nuorten parissa työskentelevät ammattilaiset ja
vapaaehtoiset voivat hyödyntää työssään.

Hyödynnä Materiaalivinkkejä Koordinaatin
Kysy, kohtaa ja kuuntele -oppaan rinnalla.
Opas on tuotettu yhteistyössä Groomingin

tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä

-hankekumppaneiden kanssa. Opas on ladattavissa Koordinaatin verkkosivulla ja sitä voi myös
tilata.

Lataa PDF

n Koordinaatti

n Pelastakaa Lapset
n Nuorten Exit

n Rikosuhripäivystys
n Loisto setlementti

n Helsingin kaupunki
n Oulun kaupunki
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1. Materiaalit nuorisoalan
ammattilaisille
Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hanke
Valtakunnallisessa hankkeessa vahviste-

taan nuorisoalan ammattilaisten osaamista
seksuaalisen houkuttelun (grooming) ja

seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä ja

tunnistamisessa. Opas on tuotettu yhteistyössä
hankekumppaneiden kanssa ja oppaan tueksi

tuotetut videot käsittelevät lyhyesti keskeisimpiä
teemoja. Hankkeessa tuotetuissa podcasteissa

n Podcastit ovat kuun-

neltavissa Koordinaatin
SoundCloud-kanavalla.

n Webinaarien tallenteet

ovat katseltavissa Koordi-

naatin YouTube-kanavalla.

ja webinaareissa on vieraina hankkeen yhteis-

Hankkeen verkkosivulta löy-

nuorisotyön näkökulmasta.

aikana kootut materiaalit ja

työkumppaneita ja niissä käsitellään aihetta

n Kysy, kohtaa ja kuuntele -opas on ladattavissa
tai tilattavissa Koordinaatin materiaalisivulta.
Tutustu

n Oppaan tueksi on tuotettu videoita, jotka

löytyvät Koordinaatin YouTube-kanavalta.
Katso videot

tyy kootusti kaikki hankkeen
lisätietoa.

Kuuntele
podcastit

Katso videot

Siirry
verkkosivulle

Koordinaatti on julkaissut tilannekatsauksen
(syyskuu 2020) lasten ja nuorten kokemasta

seksuaalisesta häirinnästä, seksuaalisesta houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta Suomessa.
Tutustu
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Turvallinen Oulu -hanke
Hankkeen (2019–2021) päätavoitteena on ennal-

taehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Oulussa.

n Hankkeessa on koottu materiaaleja päivä-

kotien, koulujen, ammattilaisten ja huoltajien
tueksi.

Tutustu

n Hankkeessa on tuotettu tunne- ja turvatai-

tokasvatuksen opetusmateriaalit valtakun-

nalliseen käyttöön. Materiaalit on suunnattu
eri ikäisten lasten parissa työskenteleville
aikuisille.

Tutustu
n Turvallinen Oulu -hanke on julkaissut toimintaohjeen, jonka on tehnyt Suojellaan

n Podcast-sarjasssa vahvistetaan ammatti-

laisten osaamista ja tuetaan vanhemmuutta
välittämällä tietoja, taitoja ja vaikuttamalla

asenteisiin. Kuuntele podcast-sarjaa Spotifyssa tai SoundCloudissa.
Kuuntele podcastit

Lapsia ry. Ohjeistus on suunnattu opetusalan
ammattilaisille lapseen kohdistuneen sek-

suaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ilmetessä.
Tutustu

Hankkeen materiaalit

My space, not yours! -menetelmäopas seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ilmiöiden käsittelemiseen
nuorten kanssa

Hankkeessa on kehitetty nuorten kokemasta

Viola - väkivallasta

pelikortit, tukisanasto, juliste, tuntisuunnitelmia ja

suunnattu nuorten

My space, not yours -hanke

seksuaalisesta väkivallasta useita materiaaleja:
opetusmateriaaleja. Materiaaleihin voi tutustua
Viola - väkivallasta vapaaksi ry:n sivulla. Löydät

materiaalit otsikon ”Nuorten kokema seksuaalisuutta loukkaava väkivalta” alta.
Siirry verkkosivulle

vapaaksi ry:n opas on
kanssa työskenteleville
aikuisille. Oppaassa on
eri aihealueisiin jaoteltuja harjoitteita, joiden
tarkoitus on helpottaa

seksuaalisen häirinnän
ja väkivallan teemojen
käsittelyä nuorten
kanssa.

Lataa PDF
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Pelastakaa Lapset ry
Grooming lasten
silmin –selvitys
Selvitys 11-17-vuotiaiden

Lapset ja nuoret kokevat seksuaalista
häirintää ja siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa -selvitys

lasten ja nuorten ko-

Selvityksessä (2018)

netissä.

nuorten kokemaa sek-

kemasta groomingista

kartoitetaan lasten ja
suaalista häirintää ja

Lataa PDF

siihen liittyvää kiusaamista digitaalisessa
mediassa.

Sivustolle on koottu tietoa lapsiin kohdistuvasta

Lataa PDF

seksuaaliväkivallasta, kuten lapsen houkuttelusta seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming) ja
seksuaalisesta häirinnästä netissä.
Siirry verkkosivulle

Kehoni on minun -opas

n Miten puhua vaikeasta aiheesta? Vinkkejä

Oppaassa (2019) on

keskustelun aloittamiseen Pelastakaa Lasten

tietoa ja tukea lapseen

sivulla.

kohdistuvan seksuaalisen
häirinnän, houkuttelun ja

Siirry verkkosivulle

seksuaaliväkivallan käsit-

telemiseen lapsen kanssa.

Nettivihje

Suunnattu ammattilaisille,
huoltajille ja kasvattajille

Vihjepalvelun avulla kuka tahansa voi tehdä

turvataitojen opettamiseen. Lue lisää oppaasta

aaliseen houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan

suoraan PDF-muodossa.

ilmoituksen internetissä olevasta lasten seksuliittyvästä laittomasta toiminnasta (esim. seksuaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy alaikäisiä
lapsia ja nuoria).

Siirry verkkosivulle

ja videoista kampanjasivulta tai lataa opas

Siirry verkkosivulle
Lataa PDF
Opas on suunniteltu käytettäväksi Ylen tuotta-

man Kehoni on minun -animaatiosarjan rinnalla.
Ylen sivuilta löytyy kaikki neljä jaksoa.
Katso videot
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Nuorten Exit
Materiaalipankki
Nuorten Exitin monipuolisista materiaaleista

Kun olet kohdannut seksuaalista
kaltoinkohtelua -esite kokijalle

löydät muun muassa vinkkejä, miten ottaa

Esitteessä perustietoa seksuaalisesta kaltoin-

nuorten kanssa. Lisäksi sivulta löytyy esimerkiksi

Esite toimii tukena keskustelutilanteissa nuoren

puheeksi seksuaalisen kaltoinkohtelun teema

ohjelmarunko teemailtaan, lautapeli, bingo ja

ohjeita nuorille suunnattujen videoiden purkuun.
Siirry verkkosivulle

Toimintaohjeita ja tietoa
ammattilaisille – nuorten
seksuaalinen kaltoinkohtelu -opas

kohtelusta sekä listaus apua tarjoavista tahoista.
kanssa.

Lataa PDF

Seksuaalisen kaltoinkohtelun
tunnistaminen ja puheeksiotto.
Opas ammattilaisille
Exit – pois prostituutiosta ry:n

Nuorten Exitin opas (2020)

Usva-hankkeessa toteutetun

tarjoaa perustiedot nuorten

oppaan (2019) tarkoitus on

kohtaamasta seksuaalises-

helpottaa ammattilaisten

ta kaltoinkohtelusta sekä

työtä seksuaalisen kaltoin-

käytännön vinkkejä teemaan
liittyen.

kohtelun tunnistamisessa ja

puheeksi ottamisessa. Ohjeet

ja esimerkit ovat sovellettavissa myös muiden

kuin päihteiden aktiivikäyttäjien kanssa työskenLataa PDF

nellessä.

Lataa PDF
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Helsingin kaupunki ja Nuorten Exit
EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle.
Opas seksuaalisen kaltoinkohtelun
ehkäisemiseksi ja siihen
puuttumiseksi nuorisotyössä
Helsingin kaupungin ja Nuorten
Exitin yhdessä toteuttama

opas (2019) on suunnattu hel-

EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle
-juliste
EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle -juliste löytyy
Nuorten Exitin materiaalipankista.
Lataa PDF

sinkiläisille nuorisotyöntekijöille
seksuaalisen kaltoinkohtelun
ehkäisemiseksi sekä kaltoin-

kohtelua kokeneiden nuorten

auttamiseksi ja ohjaamiseksi oikean tuen piiriin.
Oppaasta löytyy apua muun muassa siihen,

miten käsitellä teemaa nuorten kanssa ennaltaehkäisevästi.

Lataa PDF

Tyttöjen ja Poikien Talot
Tyttöjen ja Poikien Talot ovat yhteistyössä eri

toimijoiden kanssa tuottaneet oppaat seksuaaliväkivallasta. Oppaissa selitetään, mitä seksu-

aaliväkivalta tarkoittaa, miten sitä tulisi käsitellä,
millaisia oireita siihen liittyy ja miten voi tukea ja

Kun nuori kokee
seksuaaliväkivaltaa.
Opas vanhemmille ja
huoltajille

auttaa seksuaaliväkivallan kohteeksi joutunutta
nuorta. Oppaat on suunnattu ammattilaisille
sekä vanhemmille ja huoltajille.

Nuoren seksuaaliväkivaltaa kokeneen
kohtaaminen ja auttaminen. Opas
nuorten kanssa työskenteleville
Lataa PDF

Lataa PDF
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry
Turvallisesti digitaalisissa
ympäristöissä

Lapsiystävällisen kohtaamisen
tarkistuslista

Digiturvataidot auttavat suojautumaan sek-

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja lapsiasia-

Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuihin, joilta

tarkastuslistaan on koottu keskeisimpiä asioita

suaaliselta häirinnältä ja houkuttelulta. Tutustu

löytyy kattavasti materiaalia ja tietoa aiheesta.

valtuutetun toimiston yhdessä tuottamaan
lapsen ja nuoren huomioimiseksi julkisissa
palveluissa.

Siirry verkkosivulle
Lataa PDF

Materiaalit ammattilaisille
Mannerheimin Lastensuojeluliiton verkkosivuilta
löytyy myös ammattilaisille suunnattuja mate-

riaaleja esimerkiksi mediakasvatuksesta, tunneja vuorovaikutustaidoista ja itsetuntemuksesta.
Tutustu tukioppilastoiminnan aineistoihin
verkossa.

Siirry verkkosivulle

Rikosuhripäivystys
Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon -materiaalipaketit
Materiaalipakettien tavoitteena on lisätä nuorten tietoisuutta rikosasioissa sekä auttaa heitä
tunnistamaan rikokset ja niihin liittyvät ilmiöt.

Sivulta löytyy tietokilpailuja, videoita sekä ohjeita
käsitellä mm. seksuaalirikoksen tunnistamista ja
avun hakemisen tärkeyttä.
Siirry verkkosivulle
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Väestöliitto
Materiaalit ammattilaisille verkossa

Seksuaalioikeudet-julkaisu

Väestöliiton verkkosivustolle on koottu ammatti-

Seksuaalioikeudet-julkai-

kehotunnekasvatuksesta, turvataitokasvatuk-

tietoa seksuaalioikeuksista.

laisille tietokokonaisuuksia muun muassa lasten

sussa (2019) on laajasti

sesta ja nuorten seksuaaliaalikasvatuksesta.

Lataa PDF

Siirry verkkosivulle

Väestöliiton YouTube-kanavalta löytyy videoita
muun muassa kehotunnekasvatuksesta ja
seksuaalisesta kehityksestä.

Seksuaalioikeudet-juliste
Lataa PDF

Katso videot

Suojellaan Lapsia ry

Yksittäistapaus.fi

Aineistopankista löytyy muun muassa lasten-

kirjoja, julisteita, opetusmateriaaleja, työpajoja,
muistilistoja, tutkimuksia, videoita sekä muuta
materiaalia lapsiin kohdistuvan seksuaalisen
häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan
ennaltaehkäisemiseksi.
Siirry verkkosivulle

Yksittäistapaus-lyhytelokuvat tuovat esiin naisiin
kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä niin

yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Tavoitteena on tarjota välineitä sukupuolittuneen val-

lankäytön ja seksuaalisen häirinnän käsittelyyn
ja sanallistamiseen. Katso koko elokuvasarja ja
tutustu keskustelumateriaaleihin.
Katso elokuva
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Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Turvataitoja nuorille -opas
Opas (2012) sukupuolisen

SERI – seksuaaliväkivallan uhrin
tukikeskukset

häirinnän ja seksuaalisen

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdan-

on suunnattu yläkoulun ja

riippumatta. Tukikeskus on matalan kynnyksen

väkivallan ehkäisyyn. Opas
toisen asteen oppilaitosten
opettajille, kuraattoreille ja

terveydenhoitajille. Oppaan
tavoitteena on ennaltaeh-

käistä nuorten kokemaa seurusteluväkivaltaa,

seksuaalista väkivaltaa ja sukupuolista häirintää.
Opas on ladattavissa Julkaisuarkisto Julkarissa.
Siirry verkkosivulle

Turva- ja tunnetaitoja lapsille
-oppimateriaali
Tunne- ja turvataitokasva-

tuksen oppimateriaali (2015)
on suunnattu noin 5-11-vuo-

neiden tukiyksikkö yli 16-vuotiaille sukupuolesta

yksikkö, jonne voi hakeutua itse, omaisten kanssa
tai viranomaisen ohjaamana.
Siirry verkkosivulle

Hoitoketju seksuaalisuutta
loukkaavaa väkivaltaa kokeneen
auttamiseksi
Julkaisu (2016) soveltuu toimintaohjeeksi sosi-

aali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin
toimijoille. Opas on ladattavissa Julkaisuarkisto
Julkarissa.

Siirry verkkosivulle

tiaille. Menetelmät ovat

lapsilähtöisiä, toiminnallisia

ja selviytymistä tukevia. Opas

on ladattavissa Julkaisuarkisto Julkarissa.
Siirry verkkosivulle

Seksuaalikasvatuksen tueksi
Kattava opas seksuaalikasvatuksen tueksi on
ladattavissa Julkaisuarkisto Julkarissa.
Siirry verkkosivulle

Raiskauskriisikeskus
Tukinainen
Tukea, apua ja neuvontaa seksuaalirikosten

uhreille, heidän läheisilleen ja uhrien parissa
työskenteleville ammattilaisille.
Siirry verkkosivulle
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Hivpoint
Seksuaalikasvatuksen materiaalit

Seksuaalikasvattajan käsikirja

Hivpoint tuottaa materiaalia seksuaalikasvatuk-

Opas (2019) on suunnattu

aaliterveyden työkalupakki, puheeksioton kortti,

parissa tekevälle ja siitä

sen tueksi. Sivulta löytyy muun muassa seksu-

seksuaalikasvatusta nuorten

sanaselityspeli, kuvakortit ja kondomipakkauksia

kiinnostuneelle ammatti-

nuorille. Tutustu ammattilaisten materiaaleihin

laiselle. Sisältöinä seksu-

Hivpointin verkkosivulla.
Siirry verkkosivulle

aalikasvatuksen perusteet,
sen määritelmä, tavoitteet
ja keskeiset lähtökohdat.

Oppaassa esitellään myös monipuolisia toiminnallisia harjoituksia.
Lataa PDF

RFSU
Seksuaalikasvatuksen materiaali
”Sex, Body & Rights”
RFSU:n (Riksförbundet För Sexuell Upplysning)

seksuaalikasvatusmateriaali ”Sex, Body & Rights”

on tehty yläkoululaisten ja toisen asteen opettajille, kolmannella asteella työskentelevien tueksi
ja erilaisissa paikoissa ohjaustyötä tekevien
ihmisten tueksi seksuaalisuuteen liittyvien

asioiden käsittelemiseksi. Materiaali on tarkoi-

tettu erityisesti henkilöille, joilla ei ole kokemusta
seksuaalikasvatuksesta.
Siirry verkkosivulle
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Seta ry
Tutustu nuorisoalan ammattilaisille suunnattui-

hin menetelmiin ja lue lisää sateenkaarinuorista
Setan verkkosivustolla.

Tilaa moninaisuudelle! Opas seksuaalija sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen

Siirry verkkosivulle

Sukupuolen moninaisuus
ja kehon kirjo -opas
Perusteos (2021), joka tarkastelee sukupuolen moninai-

Opas (2019) on suunnattu viranomaisille sekä

kehovariaatioita esimerkiksi

työtään kohtaavat seksuaali- ja sukupuolivä-

suutta ja intersukupuolisia

psykologian, kulttuurintutkimuksen, lääketieteen ja ih-

misoikeustyön näkökulmasta.

eri alojen ammattilaisille, jotka osana omaa

hemmistöjä. Oppaassa on oma osionsa nuorisotyölle.

Lataa materiaali

Lataa materiaali

KAVI – Kansallinen audiovisuaalinen instituutti
Yhdessä turvallisesti netissä -opas

Lapset ja media -opas

Opas auttaa puhumaan

Opas on tiivis katsaus

kanssa kolmesta tärkeästä

elämää. Siinä pureudutaan

6–12-vuotiaan lapsen

mediaan osana perheiden

aiheesta: kiusaamisesta,

lasten käyttämiin media-

seksuaalisesta häirinnästä

sisältöihin ja niiden merki-

ja seksuaaliväkivallasta

tykseen arjessa. Oppaasta

sekä yksityisyyden suojaa-

löydät linkkejä lisätiedon

misesta.
Lataa PDF

äärelle.
Lataa PDF
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Vanhempien
mediataitokurssi
Kurssi on suunnattu ensisijaisesti alakouluikäisten lasten vanhemmille ja muille kasvattajille.

Kurssi sisältää osuuden turvallisesta digiarjesta.
Kurssin on tuottanut Pelastakaa Lapset yhteistyössä Mediametkan ja Telian kanssa.

Opetushallitus
Opas seksuaalisen häirinnän
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen
puuttumiseksi kouluissa ja
oppilaitoksissa
Opetushallituksen opas (2018)
on tarkoitettu ensisijaisesti

perusopetuksen koulujen ja

Tutustu

toisen asteen oppilaitosten

työn tueksi. Opas on sovellettavissa myös nuorisotyöhön.
Opetushallituksen sivulta

löytyy opas PDF-muodossa sekä esittelymateri-

Amnesty International
Mun rajat -opetusmateriaali

aali OPH:n verkkosivulta.
Siirry verkkosivulle

Amnesty International
- Suomen osasto ry:n

opetusmateriaalin (2012)
keskeinen viesti on, että

seksuaalinen itsemääräämisoikeus on ihmisoikeus.
Tavoitteena on opettaa
nuorta kunnioittamaan

omia ja toisten nuorten

oikeuksia. Valmiita tuntisuunnitelmia voi kehittää
ja soveltaa omaan työhön sopivaksi.
Lataa PDF

Sosiaali- ja terveysministeriö
Väkivallaton lapsuus:
toimenpidesuunnitelma lapsiin
kohdistuvan väkivallan ehkäisystä
2020−2025
Toimenpidesuunnitelman

2020–2025 tavoitteena on
ehkäistä 0–17-vuotiaisiin

lapsiin kohdistuvaa väki-

valtaa erilaisissa kasvu- ja
toimintaympäristöissä.

Suunnitelmassa käsitellään

lapsen oikeuksia, osallisuutta,

väkivallalta suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä
sekä sen seurauksia. Opas on ladattavissa
Julkaisuarkisto Julkarissa.
Siirry verkkosivulle
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Väitöstutkimus ja pro gradu -tutkielmat
The Internet as a creator of a criminal
mind and child vulnerabilities in the
cyber grooming of children

"Oot niin söpö! Eikö voitais nähdä?":
grooming-ilmiö sosiaalisessa
mediassa

Manja Nikolovskan (2020) Jyväskylän yliopistos-

Wilma Lamminpään (2019) tutkimuksen tar-

keskeisimmät chatin eli verkkokeskustelun

nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille

sa julkaistussa väitöstutkimuksessa selvitetään
vaiheet, verkon erityispiirteet, jotka mahdollistavat verkkorikollisuuden kuten hyväksikäytön

sekä hyväksikäyttäjän ja uhrin vuorovaikutuksen
sekvenssien rakentumiset hyväksikäyttöproses-

sin aikana. Opas on ladattavissa JYX-julkaisuarkistosta.

Siirry verkkosivulle

Nuorisotyöntekijöiden kokemuksia
seksuaalisen houkuttelun ennalta
ehkäisemisestä
Elina Koivisto (2020) on tutkinut nuorisotyöntekijöiden kokemuksia seksuaalisen houkuttelun

ennaltaehkäisystä. Tutkielmassa avataan, miten
seksuaalinen houkuttelu näyttäytyy nuorten

kokemuksista nuorisotyöntekijöille, miten siitä

kerrotaan ja miten sitä voidaan ennaltaehkäistä.
Tämän lisäksi tarkastellaan seksuaalisen houkuttelun ennaltaehkäisyyn liittyviä haasteita
nuorisotyössä. Opas on ladattavissa Oulun
yliopiston julkaisuarkistosta.
Siirry verkkosivulle

koituksena on päivittää ja selventää lasten ja

sosiaalisen median roolia grooming-prosessissa, sekä tuoda esille uusimpia ilmiöitä sosiaali-

sen median ympäristössä. Opas on ladattavissa

Theseus - ammattikorkeakoulujen opinnäytetyöt
ja julkaisut verkossa palvelusta.
Siirry verkkosivulle
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2. NUORILLE SUUNNATUT
PALVELUT JA MUUT			
MATERIAALIT
Nuortenexit.fi

Nuortenelämä.fi

Nuorten Exitin verkkopalvelussa tietoa omista

Koordinaatin ylläpitämältä Nuortenelämä.fi-

on rikottu. Kysy ja lue -palsta, blogi ja chat-pal-

tuki- ja kriisipalveluita myös seksuaaliväkival-

rajoista sekä tukea tilanteissa, joissa omia rajoja
velu ovat suunnattu 13–29-vuotiaille.
Siirry verkkosivulle

sivustolta löytyy kattavasti nuorille suunnattuja
taan liittyvissä tilanteissa.
Siirry verkkosivulle

EHYT ry:n ja Nuorten Exitin toteuttamassa mi-

RIKUchat

itsemääräämisoikeudesta.

Rikosuhripäivystyksen chat-palvelussa voi kysyä,

nivisassa voi testata tietonsa seksuaalisesta

Tutustu

kertoa ja saada ohjeistusta rikoksiin liittyvistä
asioista. Chat löytyy Rikosuhripäivystyksen
verkkosivulta.

Siirry verkkosivulle
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Lasten ja nuorten
puhelin ja chat
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Lasten ja

nuorten puhelimeen voi soittaa numeroon 116

111. Palvelussa voi keskustella myös chatissa tai

lähettää viestin kirjepalveluun. Tarkemmat tiedot
löytyvät palvelun verkkosivulta.
Siirry verkkosivulle

Nuortennetti.fi

Tyttöjen & Poikien Talot
Eri puolilla Suomea toimii Tyttöjen ja Poikien Ta-

loja, joista useissa on seksuaaliväkivaltatyöntekijöitä, joilta saa maksuttomasti apua ja tukea, jos
nuori on kokenut seksuaaliväkivaltaa. Tyttöjen

Taloja on muun muassa Helsingissä, Espoossa,
Oulussa, Turussa, Kuopiossa ja Rovaniemellä.

Poikien Talot ovat Helsingissä ja Oulussa. Talojen
yhteystiedot ja verkkosivut löytyvät netistä.

Kun olet kokenut seksuaaliväkivaltaa
- Opas nuorelle

Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön

Oppaassa tietoa muun muassa

aiheista.

tärkeydestä, kriisistä ja itsestä

verkkosivustolla kattavasti tietoa ja tukea eri

Siirry verkkosivulle

seksuaaliväkivallasta, puhumisen
huolehtimisesta. Oppaan on
tuottanut Tyttöjen ja Poikien

Talot yhteistyössä eri toimijoiden
kanssa.

Esimerkiksi tietoa ja apua seksuaaliseen häirintään liittyvissä kysymyksissä löytyy Nuortennetistä.

Tutustu

Huoli puheeksi! -lomake
Vaikeista asioista keskustelemista helpottaa

Huoli puheeksi! -lomake, joka on ladattavissa
Nuortennetistä.

Tutustu

Lataa PDF

Justwearit .fi
Hiv-säätiön ylläpitämä nuorten seksuaaliterveyteen liittyvältä Justwearit.fi-sivustolta
löytyy tietoa, Kysy seksistä -osio,

seksuaalineuvonta-chat ja nettineuvonta.
Siirry verkkosivulle
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Nuorten Väestöliiton
materiaalit verkossa
Väestöliiton verkkosivulta löydät kootusti nuorille
suunnattuja asiantuntijoiden kirjoittamia tekste-

jä sekä videoita, podcasteja ja nettitestejä muun
muassa murrosiästä, kehosta, ihmissuhteista,

seksuaalisuudesta, seksistä ja seksuaaliväkivallasta.

Siirry verkkosivulle

Q&A Seksuaalisuudesta
nuorille -palsta

Et ole yksin -palvelu
Väestöliiton ja suomalaisen urheilun yhteis-

hankkeessa edistetään jokaisen oikeutta nauttia
urheilusta turvallisesti sekä tulla kohdelluksi

tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti. Tukea epä-

asiallista käyttäytymistä, häirintää tai väkivaltaa
urheilussa kohdanneille tarjotaan puhelimessa
ja chat-palvelussa.

Siirry verkkosivulle

#EmmeVaikene: Mitä on
vihapuhe ja miten se liittyy
sukupuoleen? -opas

Väestöliiton Q&A Seksuaalisuudesta nuorille

Oppaaseen (2017) on koottu

lähettämiin viesteihin.

jos kohtaa vihapuhetta sekä

-palstalla vastataan 13–19-vuotiaiden nuorten

Tutustu

ohjeita siitä, miten toimia,

tahoja, joilta voi saada apua.
#EmmeVaikene
Mitä on vihapuhe
ja miten se liittyy sukupuoleen?

ton maksuton seksuaalineuvonta-chat löytyy
Väestöliiton verkkosivulta.
Siirry verkkosivulle

Seksuaalioikeudet
Väestöliiton nuorille suunnattu huoneentaulu

seksuaalioikeuksista ja Sexual Rights Q&A -podcast-sarja.

Lataa PDF
Kuuntele podcastit

13–18-vuotiaille nuorille. Opas

on ladattavissa Julkaisuarkis-

Seksuaalineuvonta-chat
Alle 20-vuotiaille nuorille suunnattu Väestölii-

Materiaali on suunnattu

to Julkarissa.
Siirry verkkosivulle

Ohjeita lapsille ja nuorille
Pelastakaa Lasten verkkosivulle on koottu

toimintaohjeita ja vinkkejä turvallisesta netinkäytöstä.

Siirry verkkosivulle

Mun keho mun rajat -opas
Oppaassa on tietoa nuorille alastonkuvien jakamisesta ja seksuaalissävytteisestä viestittelystä.
Lataa PDF
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3. MATERIALTIPS
Inledning
Yrkesutbildade personer inom ungdomsarbetet

I projektet ”Att identifiera och förebygga

behöver information, handlingsmodeller,

stärktes ungdomsarbetarnas och volontärernas

och volontärer som arbetar med unga

metoder och annat material om lockande i

sexuella syften (gromning eller grooming) och
sexuellt våld riktade mot unga. Publikationen
”Materiaalivinkit” som sammanställts i det

riksomfattande projektet ”Att identifiera och

grooming i ungdomsarbetet” (2019–2020)

kunskaper om att motverka grooming och
våld riktade mot barn och unga. Projektet
finansierades av undervisnings- och
kulturministeriet.

förebygga grooming i ungdomsarbetet” svarar

Projektet genomfördes i samarbete med:

volontärer i ungdomsarbetet kan ha nytta av

n Mannerheims Barnskyddsförbund

på detta behov. De som arbetar med unga och
publikationen "Materiaalivinkit - Materialtips"

med beprövade material, metoder, guider och
webbplatser.

Utnyttja "Materiaalivinkit - Materialtips"

tillsammans med Koordinaattis handbok

”Fråga, bemöta och lyssna”. Handboken är

utarbetad tillsammans med samarbetspartner
i projektet ”Att identifiera och förebygga

grooming i ungdomsarbetet”. Handboken kan

laddas ner på Koordinaattis webbsida och den
kan också beställas.
Ladda ner

n Koordinaatti

n Rädda Barnen

n Nuorten Exit (Exit för unga)
n Brottsofferjouren

n Loisto setlementti
n Helsingfors stad
n Uleåborgs stad
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Att identifiera och förebygga grooming i ungdomsarbetet
n Att fråga, bemöta och lyssna - En handbok
om att förebygga grooming och sexuellt

våld i ungdomsarbetet finns på Koordinaattis
webbplats.

Kolla upp

n Podcast om sexualiserat våld och normer
finns på Soundcloud.

Lyssna på podcast

n Podcast om hur kan ungdomsarbetare

stödja barn och unga som har blivit offer för
sexuallbrott på nätet.

Lyssna på podcast

n Du kan hitta flera videor på svenska på
Koordinaattis YouTube-kanal.
Kolla upp

Ytterligare information om projektet finns på
Koordinaattis webbplats.
Gå till webbplatsen

n Sexuella trakasserier, lockande i sexuella

syften (grooming) och sexuellt våld som barn
och unga utsätts i Finland - Lägesrapport
september 2020

Kolla upp

24

Räddä Barnen
Hotline nettivihje

Stopp! Min kropp!

Här kan du tipsa om misstänkt olagligt material

Stopp! Min kropp! är ett verktyg för barn och

övergrepp av barn till exempel i turism.

sexuella övergrepp, både i verkliga livet och

med sexuellt innehåll rörande barn och sexuellt

vuxna att prata om kroppen, gränser och

på nätet. På Rädda Barnens sidan finns olika
material (Sverige).

Gå till webbplatsen

Min kropp är min - En serie för barn om
kroppen, gränser och sexuellt våld
Min kropp är min är

en serie som ger barn

Gå till webbplatsen

#nätsmart – prata med barn om
övergrepp på nätet

kunskap om egna

Handboken finns på Rädda

Barnens webbplats (Sverige).

kroppen och om

sexuellt våld. Serien

gör barn måna om sin egen säkerhet på ett sätt

Läs mer

som barn förstår.

Ladda ned

Se serien här

Rädda Barnen har gett ut handboken Min kropp
är min som ett tilläggsmaterial till serien Min
kropp är min. Handboken är avsedd för alla

som arbetar med barn, och den är ett utmärkt

verktyg när man ska lära barn om säkerhet. Alla
vuxna som verkar med barn kan ha nytta av
materialet.

Ladda ned

Min kropp mina gränser
– guide för unga
Information om delning av nakenbilder och
meddelanden med sexuell anspelning.
Ladda ned

Vägledning – Stopp! Min Kropp!
UPPDATERAD
VERSION

Handboken finns på Rädda

Barnens webbplats (Sverige).
Läs mer
Ladda ned

Nuorten Exit (Exit för unga)
ja Helsingfors stad
NEJ till sexuell misshandel

-affischen finns på Nuorten
Exits webbplats.

Ladda ned
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Riku.fi - Brottsofferjouren

Utbildningsstyrelsen

Metoder att föra brottmål på tal.

Handboken för att förebygga

annat elektroniskt material med hjälp av vilka

trakasserier i skolor och

Materialpaketen bygger på videor och innehåller

och ingripa i sexuella

man kan diskutera svåra brottsrelaterade

läroanstalter finns på

saker med ungdomar. Materialpaketen finns på

Utbildningsstyrelsens

Brottsofferjourens webbplats.

webbplats.

Läs mer
Gå till webbplatsen

Mannerheims
Barnskyddsförbund

Institutet för hälsa
och välfärd

Ytterligare information om Hjälptelefonen

Vårdkedjan för att hjälpa personer som

Barnskyddsförbundets webbplats.

Nätpublikationen finns på Institutet för hälsa och

och nätet för barn och unga på Mannerheims

Läs mer

utsatts för våld som kränker sexualiteten.
välfärdens webbplats.
Ladda ned

Kavi.fi - Nationella
audiovisuella institutet
Barn och media - En guide
för uppfostrare finns på

Nationella audiovisuella
institutets webbplats.

#ViTigerInte - Vad är
hatretorik och hur hör den
samman med kön?
#ViTigerInte publikationen
kan laddas ned på social-

och hälsovårdsministeriets
förvaltningsområdes

gemensamma öppna

publikationsarkiv Julkari
Ladda ned
Beställ material

webbplats.
Gå till webbplatsen
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Befolkningsförbundet

Skydda Barn

Affischer och olika material kan laddas ned på

På webbplatsen finns guider och anvisningar

Befolkningsförbundets webbplats.
Gå till webbplatsen

Kumita-kampanjen
Information om Kumita-kampanjen finns på
Befolkningsförbundets webbplats.
Gå till webbplatsen

Poikien puhelin YouTube-kanal
På Poikien Puhelin YouTube-kanalen kan man

hitta videor om frågor som rör unga mäns liv.

och olika material.

Gå till webbplatsen

Mångfalden av kön och
kroppar
Denna handbok (2021) från Kompetenscentrum
för könsmångfaldär ett grundläggande verk

som behandlar mångfalden av kön och kroppar
ur olika synvinklar.
Läs mer
Ladda ner

Kolla upp

Yksittäistapaus.fi
- Engångsföreteelser
Engångsföreteelser-kortfilmerna och

diskussionsmaterial hittas från Yksittäistapaus.fi
webbplats.

Gå till webbplatsen

Föreläsningsserie om
sexuella övergrepp mot
barn och unga
I denna föreläsningsserie kan professionella och
studerande bekanta sig med frågor gällande
sexuella övergrepp mot barn och unga,

om förebyggande arbete, om bemötandet
och anmälningsskyldighet. Videoserien är
producerad i samarbete mellan Ab Det

YLE: Sex & sånt
Sex & sånt är både ett tv- och ett radioprogram
om sexualitet för unga. Av tv-programmen

finns ett hundratal 15-minuters snuttar som kan
användas i sexualundervisning. Allt kan ses och
höras på Yle webbsidan.
Gå till webbplatsen

finlandssvenska kompetenscentret inom det

sociala området och Yrkeshögskolan Arcada,
med stöd ur Svenska kulturfonden.
Gå till webbplatsen
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Raiskauskriisikeskus
Tukinainen
Ger stöd och handledning till offer som utsatts
för sexuellt våld och/eller utnyttjande samt
även till deras närstående Erbjuder olika

yrkesgrupper; myndigheter; organisationer och
läröinträttningar samarbete, konsulthjälp och
utbilding.

Gå till webbplatsen

RFSL Ungdom
Allt det viktigaste om sex -materialet kan laddas
ned på RFSL Ungdoms webbplats (Sverige).
Gå till webbplatsen

Gränser-metodmaterial om gränssättning,

säkrare sex, alkohol och droger finns på RFSL
Ungdoms webbplats.
Ladda ned

Undersökning och vård av personer som utsatts
för sexuellt våld – Akut hjälp för våldtagna.
Ladda ner

ECPAT Sverige

Sensitivitetsmodell för
professionella inom juridik
Syftet med sensitivitetsmodellen Senja är att

sprida information om följderna för dem som

utsätts för våld i en nära relation eller för sexuellt
våld.

Gå till webbplatser

RFSU:s webbplats
RFSU-material för pedagoger och

yrkesverksamma som innehåller broschyrer
och lärarhandledningar som passar t.ex. på
ungdomsgårdar. Material hittas på RFSU:s
webbplats (Sverige).

Gå till webbplatsen

ECPAT Hotline rapport 2020.
Ladda ned

Bekanta dig med senaste rapporter och
remissvar på ECPAT Sverige webbplats.
Gå till webbplatsen

Tieto kuuluu
kaikille nuorille
www.koordinaatti.fi

