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Koordinaatti
• Nuorisotyön asiantuntija, Oulun kaupungin sivistys- ja 

kulttuuripalvelut
• Toiminut vuodesta 2006
• Toimii osatoteuttajana kolmessa nuorisoalan valtakunnallisessa 

osaamiskeskuksessa
• Kunnallisen nuorisotyön osaamiskeskus
• Osallisuuden osaamiskeskus
• Digitaalisen nuorisotyön osaamiskeskus

• Koordinaatin fokus nuorille suunnatussa tieto-, neuvonta- ja 
ohjaustyössä sekä osallisuuden ja vaikuttamisen 
edistämisessä.

→ www.koordinaatti.fi



Digitaalisen nuorisotyön 
osaamiskeskus

• Toteutetaan yhdessä Verken (Helsingin kaupunki) 
kanssa

• Tavoitteet määritelty vuosille 2020-2023
• Kummallakin toimijalla omat tehtävät, myös yhteisiä
• Koordinaatin tavoitteet ja tehtävät

• Vahvistetaan nuorisotyöntekijöiden osaamista ja tietoisuutta 
digitaalisen median mahdollisuuksista ja riskeistä.

• Tuetaan hallinnonalojen välistä koordinaatiota nuorten 
somehoukuttelun ennaltaehkäisemiseksi.



Groomingin tunnistaminen
ja ennaltaehkäisy
nuorisotyössä - hanke

• Osaamisen vahvistaminen lasten ja nuorten 

seksuaalisen houkuttelun (grooming) ja 

seksuaaliväkivallan vastaisessa työssä ja toiminnassa, 

niin verkkoympäristöissä kuin kasvokkain.

• Nuorisoalalle kohdennettu toimenpiteiden 

kokonaisuus 

→ HANKE PÄÄTTYNYT, NYT OSANA OSAAMISKESKUSTEHTÄVIÄ



Seksuaaliväkivallassa on kyse seksuaalisen

itsemääräämisoikeuden ja yksityisyyden 

loukkauksesta.

Turvallisuuden tunteeseen kuuluu keskeisesti 

luottamus, joka rikotaan väkivallan teoissa.

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos)

Lapsen houkutteleminen 
seksuaalisiin tarkoituksiin. 

SeksuaaliväkivaltaSeksuaalinen 
houkuttelu 
(grooming)



Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019

Hilppa Hyrkäs / Yle



Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019

Hilppa Hyrkäs / Yle



Kouluterveyskyselyn tuloksia 2019

Hilppa Hyrkäs / Yle



9. Olen kohdannut työssäni nuorisotyön ammattilaisena lapsia tai nuoria, jotka ovat kokeneet

seksuaalista houkuttelua tai seksuaaliväkivaltaa? (2019 kysely)

Vastaajien määrä: 437
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9. Olen kohdannut työtehtävissäni viimeisen 12 kuukauden aikana lapsia tai nuoria, jotka ovat kokeneet seksuaalista

houkuttelua tai seksuaaliväkivaltaa? (2020 kysely)

Vastaajien määrä: 105
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10. Missä kohtaamasi lapsi tai nuori oli kokenut seksuaalista houkuttelua

tai seksuaaliväkivaltaa? Voit valita useita vaihtoehtoja. (2019 kysely)

Vastaajien määrä: 258, valittujen vastausten lukumäärä: 369
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10. Missä kohtaamasi lapsi tai nuori oli kokenut seksuaalista houkuttelua tai seksuaaliväkivaltaa? (kysely 2020)

Vastaajien määrä: 63
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Digitaalisessa verkkoympäristössä (esim. chat, some-kanavat, peliympäristöt)

Kasvotusten

Kasvotusten ja digitaalisessa verkkoympäristössä

En osaa sanoa



11. Millaista lapsen tai nuoren kokema seksuaalinen houkuttelu tai seksuaaliväkivalta oli ollut? Voit valita useita

vaihtoehtoja. (kysely 2020)

Vastaajien määrä: 63, valittujen vastausten lukumäärä: 221
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Seksuaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvä vihjailu, kommentointi ja huutelu

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

Muulla tavoin loukkaavat tai ahdistavat viestit, kuva- tai videomateriaali

Pyyntö lähettää kuvia tai videoita itsestä

Pornografisen materiaalin näyttäminen alaikäiselle

Luottamuksen rakentaminen ja seksuaalinen houkuttelu (grooming)

Kiristäminen tai uhkailu seksuaalisiin tekoihin (sextortion)

Tirkistely tai seksuaalissävytteisen materiaalin kuvaaminen luvatta

Seksuaaliseen tekoon houkuttelu lahjomalla (vastineena esim. raha, päihteet, vaatteet, majoitus)

Lapsen tai nuoren vastentahtoinen koskettelu

Raiskaus tai sen yritys

Prostituutioon pakottaminen

Ihmiskauppa / lapsikauppa

Jokin muu, mikä?



Miten seksuaalinen 
houkuttelu ilmenee?
• Muuttaa jatkuvasti muotoaan digitaalisissa 

palveluissa 

• Yleensä nopeaa, tavoitellaan useampia lapsia 

→ 3-5 päivän aikaikkuna (M. Nikolovska, 2020.) 

• Selvitetään, mistä lapsi pitää tai mitä hän 

tarvitsee 

• Ujuttaudutaan osaksi lapsen sosiaalista 

ympäristöä 

• Madalletaan kynnystä seksuaaliseen 

toimintaan 

https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67584


Tilanteesta vaikea 
irrottautua
• Tekijä tarjoaa sen, mitä lapsi tai nuori 

eniten kaipaa

• Yleensä tekijä on niin taitava, että lapset ja 

nuoret eivät tunnista tilannetta

• Lojaalius tekijää kohtaan

• Häpeä, syyllisyys ja pelko → lasten tulee 

tietää, että tekijä on aina syyllinen

• Tilanteesta vaikea irrottautua



Mikä voi estää nuorta 
kertomasta?

• Häpeä, pelko tai syyllisyys 

• Ei uskalleta/kehdata pyytää 

apua tai kysyä neuvoa

• Ei ole tietoa omista oikeuksista 

tai lainsäädännöstä

• Ajatellaan kuuluvan asiaan tai 

olevan normaalia



Seksuaaliväkivallan seurauksia ja 
oireita
- Seksuaalisuus on herkkä ja haavoittuva ydinosa ihmistä, johon psyykkinen, fyysinen, 

sosiaalinen ja taloudellinen väkivalta vaikuttaa.

- Monenlaisia seurauksia yksilölle, seurauksia ja kustannuksia myös yhteiskunnalle

Yksilölle aiheutuvia seurauksia:

- Luottamus itseen ja muihin järkkyy, pelko ja ahdistuneisuus, keskittymisvaikeudet

- Itsetuhoisuus, itsensä satuttaminen, syömiseen liittyvät ongelmat

- Unettomuus, painajaiset

- Seksuaalinen rajattomuus / seksuaalisuuden kieltäminen

- Päihteet, sosiaaliset ongelmat, eristäytyneisyys



Ota haltuun nämä 
neljä vinkkiä!

• Etsi tietoa ja tutki

• Puhu rohkeasti ja kohtaa

• Vahvista nuorten turvataitoja

• Ole esimerkkinä



Tunnista median riskit, 
vältä pelottelua tai uhkakuvia
• Seksuaalinen houkuttelu ja häirintä

• Ikätasolle sopimaton / ahdistava mediasisältö

• Huijaukset, tietojenkalastelut, identiteettivarkaudet

• Kiusaaminen 

• Vihapuhe

• Valeuutiset

• Mainokset, kaupallinen / maksullinen sisältö



Turvallisempi 
netinkäyttö
• Hyvät tavat 

• Lainsäädännön tunteminen

• Sovellusten säännöt ja 

ominaisuudet 

• Yksityisyyden suojeleminen, 

sisällön jakaminen

• Tietoturva



Hyvä itsetunto ja hyvät 
kaveruussuhteet suojaavat 
nuorta

• Nuoren kohtaaminen: kuule, näe & välitä

• Luottamuksellinen suhde turvalliseen 

aikuiseen

• Ystävät ovat tärkeä turvaverkko nuorille

• Itsetunto ja itsearvostus kehittyvät 

vuorovaikutuksessa muihin ihmisiin



Turvataidot vahvistavat 
nuorta

Taito pitää huolta itsestä ja omasta turvallisuudesta

• Omat oikeudet ja omat rajat

• Oman äänen tunnistaminen ja ilmaiseminen

• Omien rajojen puolustaminen, 

muiden asettamien rajojen kunnioittaminen 

• Itsetunnon vahvistaminen

Lähde: THL: Turvataitoja nuorille -opas

https://www.julkari.fi/handle/10024/90817


8. Valitse jokaiselle väittämälle se vaihtoehto, joka kuvaa parhaiten omaa tilannettasi tällä hetkellä. (2020 kysely)

Vastaajien määrä: 105

Täysin eri mieltä Jokseenkin eri mieltä Jokseenkin samaa mieltä Täysin samaa mieltä En osaa sanoa Keskiarvo Mediaani

Tiedän, mitä on sexting. 8,57% 11,43% (13,735) 22,86% 55,24% 1,9% 3,27 4

Tiedän, mitä on sextortion. 21,91% 24,76% 25,71% 23,81% 3,81% 2,53 3

Tiedän, mitä grooming tarkoittaa 

ja millainen siihen liittyvä prosessi 

yleensä on.

4,76% 5,71% 40% 47,62% 1,91% 3,33 3

Tiedän, mitä lapsiin ja nuoriin 

kohdistuvalla seksuaaliväkivalla 

tarkoitetaan.

0% 0,95% 17,15% 80,95% 0,95% 3,81 4

Tiedän, mitä tarkoittaa

vastikkeellinen seksi.

0% 3,81% 11,43% 83,81% 0,95% 3,81 4

Tiedän, miten lapsi tai nuori voi

oirehtia, kun hän on kokenut

seksuaaliväkivaltaa.

0,95% 10,48% (19,45%) 57,14% 31,43% 0% 3,19 3

Tunnen

seksuaalirikoslainsäädännön

0,95% 22,86% (27,23%) 50,48% 25,71% 0% 3,01 3

Tunnen lastensuojelulain ja 

ilmoitusvelvollisuuden.

0% 0% 25,72% 73,33% 0,95% 3,74 4

Minulla on riittävästi tietoa siitä, 

millaista digitaalisessa mediassa

tapahtuva seksuaalinen houkuttel

u tai seksuaaliväkivalta voi olla.

3,81% 16,19% (28,83%) 52,38% 27,62% 0% 3,04 3

Tiedän, miten toimia, jos kohtaan

lapsen tai nuoren, joka on kokenut

seksuaalista houkuttelua tai 

seksuaaliväkivaltaa.

0,95% 12,38% (21,05%) 47,62% 39,05% 0% 3,25 3

Minulla on riittävästi osaamista

ottaa seksuaaliväkivaltaan liittyviä

teemoja puheeksi lasten ja 

nuorten kanssa.

3,81% 21,91% (33,87%) 45,71% 28,57% 0% 2,99 3

Minulla on riittävästi tietoa ja 

osaamista digitaalisista

turvataidoista.

1,9% 23,81% (32,72%) 42,86% 31,43% 0% 3,04 3





Materiaaleja
Nuorten parissa työskenteleville:

- Kysy, kohtaa ja kuuntele – opas

- Materiaalivinkit – Materialtips

- Videot

- Podcastit

- Webinaarit

Kaikki materiaali löytyy myös:

www.koordinaatti.fi/grooming/materiaalivinkit

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/materiaalivinkit


Koordinaatti kiittää

erityisasiantuntija Mika Pietilä
p. 044 703 8216 

Sähköpostiosoitteemme ovat muotoa
etunimi.sukunimi@ouka.fi

Koordinaatti.fi/grooming 

mailto:etunimi.sukunimi@ouka.fi

