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Alkusanat

Nuorisotyön ammattilaiset ja nuorten paris-
sa vapaaehtoisesti työtä tekevät tarvitsevat 
tietoa, toimintamalleja, menetelmiä ja muuta 
materiaalia nuoriin kohdistuvasta seksuaali-
sesta houkuttelusta (grooming) ja seksuaali-
väkivallasta. Tähän tarpeeseen vastaa tämä 
valtakunnallisessa Groomingin tunnistaminen 
ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeessa 
koottu Materiaalivinkit-julkaisu. Materiaalivinkit 
kokoavat yhteen hyviksi havaittuja materiaa-
leja, menetelmiä, oppaita ja verkkosivuja, joita 
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 ladatta-
vissa Koordinaatin verkkosivulla ja sitä voi myös 
tilata. 

Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy 
nuorisotyössä -hankkeessa (2019–2020) vah-
vistettiin nuorisoalan ammattilaisten ja vapaa-
ehtoisten työntekijöiden osaamista lasten ja 
nuorten seksuaalisen houkuttelun (grooming) 
ja seksuaaliväkivallan vastaisessa toiminnassa. 
Hanketta rahoitti opetus- ja kulttuuriministeriö.

Hanke toteutettiin yhteistyössä: 
 n Koordinaatti
 n Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 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 sek-
suaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä ja tun-
nistamisessa. Opas on tuotettu yhteistyössä 
hankekumppaneiden kanssa ja oppaan tueksi 
tuotetut videot käsittelevät lyhyesti keskeisimpiä 
teemoja. Hankkeessa tuotetuissa podcasteissa 
ja webinaareissa on vieraina hankkeen yhteis-
työkumppaneita ja niissä käsitellään aihetta 
nuorisotyön näkökulmasta. 

 n Kysy, kohtaa ja kuuntele -opas on ladatta-
vissa tai tilattavissa Koordinaatin materiaa-
lisivulta. 

 n Oppaan tueksi on tuotettu videoita, jotka 
löytyvät Koordinaatin YouTube-kanavalta. 

 n Podcastit ovat kuunneltavissa Koordinaatin 
SoundCloud-kanavalla.

 n Webinaarien tallenteet ovat katseltavissa 
Koordinaatin YouTube-kanavalla.

Hankkeen verkkosivulta löytyy kootusti kaikki 
hankkeen aikana kootut materiaalit ja lisätietoa. 

https://www.koordinaatti.fi/fi/palvelut/grooming-hanke
https://koordinaatti.fi/fi/materiaalit/kysy-kohtaa-ja-kuuntele-opas-seksuaalisen-houkuttelun-ja-seksuaalivakivallan
https://soundcloud.com/koordinaatti/sets/groomingin-tunnistaminen-ja


Turvallinen Oulu -hanke

 Podcast-sarjasssa vahvistetaan ammatti-
laisten osaamista ja tuetaan vanhemmuutta 
välittämällä tietoja, taitoja ja vaikuttamalla 
asenteisiin. Kuuntele podcast-sarjaa Spoti-
fyssa tai SoundCloudissa. 

Hankkeen (2019–2021) päätavoitteena on en-
naltaehkäistä alaikäisiin kohdistuvia seksuaaliri-
koksia Oulussa. 

n Hankkeessa on koottu materiaaleja päivä-
kotien, koulujen, ammattilaisten ja huoltajien 
tueksi. 

n
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My space, not yours -hanke

Hankkeen materiaalit

Hankkeessa on kehitetty nuorten kokemasta 
seksuaalisesta väkivallasta useita materiaaleja: 
pelikortit, tukisanasto, juliste, tuntisuunnitelmia 
ja opetusmateriaaleja. Materiaaleihin voi tu-
tustua Viola - väkivallasta vapaaksi ry:n sivulla. 
Löydät materiaalit otsikon ”Nuorten kokema 
seksuaalisuutta loukkaava väkivalta” alta.

My space, not yours! -menetelmäopas 
eksuaalisen häirinnän ja väkivallan

lmiöiden käsittelemiseen nuorten 
anssa

iola - väkivallasta vapaaksi ry:n opas on suun-
attu nuorten kanssa työskenteleville aikuisille. 
ppaassa on eri aihealueisiin jaoteltuja harjoit-

eita, joiden tarkoitus on helpottaa seksuaalisen 
äirinnän ja väkivallan teemojen käsittelyä 
uorten kanssa.

s
i
k
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http://
https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/yhdistys/materiaalit/#1577704164956-184b97e9-0ade
https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/wp-content/uploads/sites/31/2020/03/MSNY-opaskirja_.pdf?x14354


Pelastakaa Lapset ry

n Mitä tarkoittaa grooming? Löydät vastauk-
sen Pelastakaa Lasten sivulta.

n Miten puhua vaikeasta aiheesta? Vinkkejä 
keskustelun aloittamiseen Pelastakaa Lasten 
sivulla. 

Nettivihje

Vihjepalvelun avulla kuka tahansa voi tehdä 
ilmoituksen internetissä olevasta lasten seksu-
aaliseen houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan 
liittyvästä laittomasta toiminnasta (esim. sek-
suaaliset kuvat ja videot, joissa esiintyy alaikäi-
siä lapsia ja nuoria).

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

Selvityksessä (2018) kartoite-
taan lasten ja nuorten koke-
maa seksuaalista häirintää 
ja siihen liittyvää kiusaamista 

LASTEN JA NUORTEN KOKEMA     
digitaalisessa mediassa. 

   SEKSUAALINEN HÄIRINTÄ JA  
SIIHEN LIITTYVÄ KIUSAAMINEN   
    DIGITAALISESSA MEDIASSA

”Sain alastonkuvan, vaikka en sitä kysynyt enkä 
halunnut. Estin ihmisen sosiaalisessa mediassa ja 
olin aika hämilläni.”

Kehoni on minun -opas 

Oppaassa (2019) on 
tietoa ja tukea lapseen 
kohdistuvan seksuaalisen 
häirinnän, houkuttelun ja 
seksuaaliväkivallan käsit-

OPAS 
AIKUISILLE telemiseen lapsen kanssa. 

Suunnattu ammattilaisille, 
huoltajille ja kasvattajille 

turvataitojen opettamiseen. Lue lisää oppaasta 
ja videoista kampanjasivulta tai lataa opas suo-
raan PDF-muodossa. 

Opas on suunniteltu käytettäväksi Ylen tuotta-
man Kehoni on minun -animaatiosarjan rinnal-
la. Ylen sivuilta löytyy kaikki neljä jaksoa. 
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https://www.pelastakaalapset.fi/tyomme-kotimaassa/lasten-suojelu-ja-nettivihje/nettivihje/ilmoita/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2018/08/31131602/Sexting_raportti_web-002.pdf
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/kehoni-on-minun/
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2020/02/11143233/Kehoni-on-minun-Opas-aikuisille.pdf
https://yle.fi/aihe/artikkeli/2019/09/02/kehoni-on-minun
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Nuorten Exit

Materiaalipankki

Nuorten Exitin monipuolisista materiaaleista 
löydät muun muassa vinkkejä, miten ottaa 
puheeksi seksuaalisen kaltoinkohtelun teema 
nuorten kanssa. Lisäksi sivulta löytyy esimerkiksi 
ohjelmarunko teemailtaan, lautapeli, bingo ja 
ohjeita nuorille suunnattujen videoiden purkuun.

Toimintaohjeita ja tietoa  
ammattilaisille – nuorten  
seksuaalinen kaltoinkohtelu -opas

Nuorten Exitin opas (2020) 
tarjoaa perustiedot nuorten 
kohtaamasta seksuaalises-

TOIMINTAOHJEITA JA 
TIETOA AMMATTILAISILLE 

Nuorten seksuaalinen 
ta kaltoinkohtelusta sekä 

kaltoinkohtelu käytännön vinkkejä teemaan 
liittyen. 

NUORTEN EXIT 2020 

 

Kun olet kohdannut seksuaalista  
kaltoinkohtelua -esite kokijalle

Esitteessä perustietoa seksuaalisesta kaltoin-
kohtelusta sekä listaus apua tarjoavista ta-
hoista. Esite toimii tukena keskustelutilanteissa 
nuoren kanssa. 

Seksuaalisen kaltoinkohtelun  
tunnistaminen ja puheeksiotto.  
Opas ammattilaisille 

Exit – pois prostituutiosta ry:n 
Usva-hankkeessa toteutetun 

SEKSUAALISEN  
KALTOINKOHTELUN  

oppaan (2019) tarkoitus on 
TUNNISTAMINEN JA  

PUHEEKSIOTTO helpottaa ammattilaisten 
OPAS AMMATTILAISILLE työtä seksuaalisen kaltoin-

kohtelun tunnistamisessa ja 
EXIT - POIS PROSTITUUTIOSTA RY

U S V A -  H A N K E  2 0 1 7 – 2 0 1 9 puheeksi ottamisessa. Ohjeet 
ja esimerkit ovat sovellettavissa myös muiden 
kuin päihteiden aktiivikäyttäjien kanssa työsken-
nellessä. 

https://nuortenexit.fi/materiaalipankki/
https://nuortenexit.fi/wp-content/uploads/2020/05/Nuorten-Exit-opas-2020.pdf
https://nuortenexit.fi/wp-content/uploads/2020/05/Nuorten-Exit-2020-Kun-olet-kohdannut-seksuaalista-kaltoinkohtelua_esite.pdf
https://nuortenexit.fi/wp-content/uploads/2019/11/Usva_Opas_ammattilaisille_NETTI.pdf
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Helsingin kaupunki ja Nuorten Exit

EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle. 
Opas seksuaalisen kaltoinkohtelun 
ehkäisemiseksi ja siihen  
puuttumiseksi nuorisotyössä

EI seksuaaliselle 
kaltoinkohtelulle Helsingin kaupungin ja Nuor-
Opas seksuaalisen kaltoinkohtelun ehkäisemiseksi 
ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä ten Exitin yhdessä toteuttama 

opas (2019) on suunnattu 
helsinkiläisille nuorisotyön-
tekijöille seksuaalisen kal-
toinkohtelun ehkäisemiseksi 
sekä kaltoinkohtelua koke-

neiden nuorten auttamiseksi ja ohjaamiseksi 
oikean tuen piiriin. Oppaasta löytyy apua muun 
muassa siihen, miten käsitellä teemaa nuorten 
kanssa ennaltaehkäisevästi. 

EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle 
-juliste

EI seksuaaliselle kaltoinkohtelulle -juliste löytyy 
Nuorten Exitin materiaalipankista. 

Tyttöjen ja Poikien Talot

Tyttöjen ja Poikien Talot ovat yhteistyössä eri 
toimijoiden kanssa tuottaneet oppaat seksuaa-
liväkivallasta. Oppaissa selitetään, mitä seksu-
aaliväkivalta tarkoittaa, miten sitä tulisi käsitellä, 
millaisia oireita siihen liittyy ja miten voi tukea ja 
auttaa seksuaaliväkivallan kohteeksi joutunutta 
nuorta. Oppaat on suunnattu ammattilaisille 
sekä vanhemmille ja huoltajille.

Nuoren seksuaaliväkivaltaa kokeneen 
kohtaaminen ja auttaminen. Opas 
nuorten kanssa työskenteleville

Kun nuori kokee  
seksuaaliväkivaltaa. 
Opas vanhemmille ja 
huoltajille 

Opas vanhemmille ja huoltajille

KUN NUORI 
KOKEE SEKSUAALI

VÄKIVALTAA

https://www.hel.fi/static/liitteet-2019/KuVa/nuoriso/nuortenexit_esite_seksuaalinenhairinta_rgb_aineisto.pdf
https://nuortenexit.fi/wp-content/uploads/2019/09/nuortenexit_juliste_A3_seksuaalinenhairinta_FI.pdf
https://tyttojentalo.fi/site/assets/files/1063/opas_nuorten_kanssa_tyoskenteleville.pdf
https://tyttojentalo.fi/site/assets/files/1063/seksuaalivakivalta_esite_vanhemmille_2017.pdf
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Mannerheimin Lastensuojeluliitto ry

Turvallisesti digitaalisissa  
ympäristöissä

Digiturvataidot auttavat suojautumaan seksu-
aaliselta häirinnältä ja houkuttelulta. Tutustu 
Mannerheimin Lastensuojeluliiton sivuihin, joilta 
löytyy kattavasti materiaalia ja tietoa aiheesta.

Materiaalit ammattilaisille

Mannerheimin Lastensuojeluliiton verkkosivuilta 
löytyy myös ammattilaisille suunnattuja mate-
riaaleja esimerkiksi mediakasvatuksesta, tunne- 
ja vuorovaikutustaidoista ja itsetuntemuksesta. 
Tutustu tukioppilastoiminnan aineistoihin 
verkossa.

Lapsiystävällisen kohtaamisen  
tarkistuslista 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja lapsiasia- 
valtuutetun toimiston yhdessä tuottamaan 
tarkastuslistaan on koottu keskeisimpiä asioi-
ta lapsen ja nuoren huomioimiseksi julkisissa 
palveluissa. 

Rikosuhripäivystys 

Menetelmiä rikosasioiden puheeksiot-
toon -materiaalipaketit

Materiaalipakettien tavoitteena on lisätä nuor-
ten tietoisuutta rikosasioissa sekä auttaa heitä 
tunnistamaan rikokset ja niihin liittyvät ilmiöt. 
Löydät ohjeet aiheiden käsittelyyn ja linkit vide-
oihin Rikosuhripäivystyksen verkkosivulta.

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-lapsiperheen-elamasta/hyvinvointia-digiajassa/turvallisesti-digitaalisissa-ymparistoissa/
https://www.mll.fi/ammattilaisille/ammattilaisten-aineistot/koulujen-aineistot/tukioppilastoiminnan-aineistot/
https://dzmdrerwnq2zx.cloudfront.net/prod/2017/08/15133614/MLL_keskustelu_lapsen_kanssa_ohje.pdf
https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/materiaalia-puheeksiottoon-nuorten-kanssa/


13

Väestöliitto 

Materiaalit ammattilaisille verkossa

Väestöliiton verkkosivustolle on koottu työ-
välineitä, joita ammattilaiset voivat käyttää 
seksuaaliterveyskysymysten parissa ja seksu-
aaliopetuksessa. Vinkkejä ammattilaisille löytyy 
muun muassa nuorten kohtaamiseen, seksuaa-
literveyskasvatukseen ja nuorten seksuaalisen 
kaltoinkohtelun kohtaamiseen. 

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

Seksuaalioikeudet-julkaisu 

Seksuaalioikeudet-julkaisus-
sa (2015) on laajasti tietoa 
seksuaalioikeuksista. 

S
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Seksuaalioikeudet kouluissa -checklist 

Seksuaalioikeudet tulee huomioida eri ympäris-
töissä. Tätä kouluille suunnattua tarkistuslistaa 
voi soveltaa myös nuorisotyössä. 

ww

Yksittäistapaus.fi

Yksittäistapaus-lyhytelokuvat tuovat esiin 
naisiin kohdistuvaa näkymätöntä vallankäyttöä 
niin yksityiselämässä kuin yhteiskunnassa. Ta-
voitteena on tarjota välineitä sukupuolittuneen 
vallankäytön ja seksuaalisen häirinnän käsitte-
lyyn ja sanallistamiseen. Katso koko elokuvasar-
ja ja tutustu keskustelumateriaaleihin. 

https://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/tietoa-ammattilaiselle/
https://www.youtube.com/user/vaestoliittory/featured
http://www.vaestoliitto.fi/@Bin/5048510/va%CC%88esto%CC%88liitto_seksuaalioikeudet_web.pdf
https://www.vaestoliitto.fi/@Bin/5259624/Seksuaalioikeudet koulussa_checklist.pdf
https://www.yksittaistapaus.fi/elokuvat/


Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

Turvataitoja nuorille -opas  

S Jussi Aaltonen

PA
O Turvataitoja 

nuorille
Opas (2012) sukupuolisen 
häirinnän ja seksuaalisen 
väkivallan ehkäisyyn. Opas 
on suunnattu yläkoulun ja 
toisen asteen oppilaitosten 
opettajille, kuraattoreille ja 

321 Opas sukupuolisen häirinnän ja seksuaalisen väkivallan ehkäisyyn terveydenhoitajille. Oppaan 
tavoitteena on ennaltaeh-

käistä nuorten kokemaa seurusteluväkivaltaa, 
seksuaalista väkivaltaa ja sukupuolista häi-
rintää. Opas on ladattavissa Julkaisuarkisto 
Julkarissa.

Turva- ja tunnetaitoja lapsille  
-oppimateriaali  

Kaija Lajunen, Minna andeLL, Mirja YLenius-Lehtonen

Tunne- ja turvataitokasva-
Tunne- ja turvataitoja lapsille tuksen oppimateriaali (2015) 

on suunnattu noin 5-11-vuo-

Tunne- ja 
turvataitokasvatuksen 

tiaille. Menetelmät ovat lap-
oppimateriaali silähtöisiä, toiminnallisia ja 

selviytymistä tukevia. Opas 
on ladattavissa Julkaisuar-
kisto Julkarissa.

Seksuaalikasvatuksen tueksi

Kattava opas seksuaalikasvatuksen tueksi on 
ladattavissa Julkaisuarkisto Julkarissa.

SERI – seksuaaliväkivallan uhrin  
tukikeskukset

Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdan-
neiden tukiyksikkö yli 16-vuotiaille sukupuolesta 
riippumatta. Tukikeskus on matalan kynnyksen 
yksikkö, jonne voi hakeutua itse, omaisten kans-
sa tai viranomaisen ohjaamana.

Hoitoketju seksuaalisuutta  
loukkaavaa väkivaltaa kokeneen  
auttamiseksi

Julkaisu (2016) soveltuu toimintaohjeeksi sosi-
aali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin 
toimijoille. Opas on ladattavissa Julkaisuarkisto 
Julkarissa.
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http://www.julkari.fi/handle/10024/130504
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/vakivallan-ehkaisy/seksuaalivakivalta/seri-seksuaalivakivallan-uhrin-tukikeskukset
http://www.julkari.fi/handle/10024/90817
http://www.julkari.fi/handle/10024/126027
http://www.julkari.fi/handle/10024/129742
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Hivpoint 

Seksuaalikasvatuksen materiaalit

Hivpoint tuottaa materiaalia seksuaalikasvatuk-
sen tueksi. Sivulta löytyy muun muassa seksu-
aaliterveyden työkalupakki, puheeksioton kortti, 
sanaselityspeli, kuvakortit ja kondomipakkauk-
sia nuorille. Tutustu ammattilaisten materiaalei-
hin Hivpointin verkkosivulla. 

Seksuaalikasvattajan käsikirja 

Opas (2019) on suunnattu 
seksuaalikasvatusta nuor-
ten parissa tekevälle ja siitä 
kiinnostuneelle ammatti-
laiselle. Sisältöinä seksu-
aalikasvatuksen perusteet, 
sen määritelmä, tavoitteet 

ja keskeiset lähtökohdat. Oppaassa esitellään 
myös monipuolisia toiminnallisia harjoituksia. 

SEKSUAALI-
KASVATTAJAN 

KÄSIKIRJA

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 teke-
vien ihmisten tueksi seksuaalisuuteen liittyvien 
asioiden käsittelemiseksi. Materiaali on tarkoi-
tettu erityisesti henkilöille, joilla ei ole kokemusta 
seksuaalikasvatuksesta.

https://www.rfsu.com/fi/sex-body-rights/
https://hivpoint.fi/wp-content/uploads/2019/09/Seksuaalikasvattajan-k%C3%A4sikirja_nettiversio.pdf
https://hivpoint.fi/ammattilaisille/seksuaalikasvatus/


Seta ry

Tutustu nuorisoalan ammattilaisille suunnattui-
hin menetelmiin ja lue lisää sateenkaarinuorista 
Setan verkkosivustolla.

Tilaa moninaisuudelle! Opas seksuaa-
li- ja sukupuolivähemmistöjen yhden-
vertaisuuden edistämiseen

Opas (2019) on 

Tilaa  suunnattu viran-
moninaisuudelle! 
Opas seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen yhdenvertaisuuden edistämiseen

omaisille sekä eri 
alojen ammattilaisil-
le, jotka osana omaa 
työtään kohtaavat 

seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä. Oppaas-
sa on oma osionsa nuorisotyölle. 

Sukupuolen moninaisuus -opas

Opas on monipuolinen tie-
topaketti sukupuolen merki-

SUKUPUOLEN 
tyksestä ja vaikutuksesta eri 

MONINAISUUS ikävaiheissa ja elämäntilan-
teissa, historiassa ja yhteis-

“Kaikki tavat elää
todeksi omaa
sukupuoltaan 

kunnallisesti. 
ovat luonnollisia.”

KAVI – Kansallinen audiovisuaalinen instituutti 

Yhdessä turvallisesti netissä -opas 

Opas auttaa puhumaan 
6–12-vuotiaan lapsen kanssa 
kolmesta tärkeästä aiheesta: 

Yhdessä 
turvallisesti kiusaamisesta, seksuaalises-
netissä ta häirinnästä ja seksuaalivä-

kivallasta sekä yksityisyyden 
suojaamisesta. 

Lapset ja media -opas

Lapset  
& media

Opas on tiivis katsaus me-
kasvattajan opas diaan osana perheiden 

elämää. Siinä pureudutaan 
lasten käyttämiin media-
sisältöihin ja niiden merki-
tykseen arjessa. Oppaasta 

1 löydät linkkejä lisätiedon 
äärelle. 
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https://seta.fi/sateenkaaritieto/ammattilaisille/nuorisotyo/
https://www.dropbox.com/s/nxuv9rfu011my65/Tilaa%20moninaisuudelle%21%20-opas%202019.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/xn6ncaqdmf6qr87/seta_sukupuolen_moninaisuus_kevyt.pdf?dl=0
https://www.mediataitokoulu.fi/netissa.pdf
https://www.mediataitokoulu.fi/lapsetjamedia.pdf
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Amnesty International 

Mun rajat -opetusmateriaali

mun raja
 maarit pihkala, pia puu oksanen & johanna lampinen

t Amnesty International - 
Suomen osasto ry:n opetus-
materiaalin (2012) keskeinen 
viesti on, että seksuaalinen 
itsemääräämisoikeus on 
ihmisoikeus. Tavoitteena on 

    © AMNESTY INTERNATIONAL                                                                                 WWW.AMNESTY.FI/MUNRAJAT    1     opettaa nuorta kunnioitta-
maan omia ja toisten nuorten oikeuksia. Val-
miita tuntisuunnitelmia voi kehittää ja soveltaa 
omaan työhön sopivaksi. 

1    WWW.AMNESTY.FI/MUNRAJAT                               © AMNESTY INTERNATIONAL

Opetushallitus 

Opas seksuaalisen häirinnän  
ennaltaehkäisemiseksi ja siihen  
puuttumiseksi kouluissa ja  
oppilaitoksissa

Opetushallituksen opas (2018) 
on tarkoitettu ensisijaisesti 

OPAS SEKSUAALISEN 
HÄIRINNÄN ENNALTA

perusopetuksen koulujen ja 
EHKÄISEMISEKSI JA SIIHEN 
PUUTTUMISEKSI KOULUISSA 
JA OPPILAITOKSISSA

toisen asteen oppilaitosten 
Pamela Granskog
Sanna Haanpää
Jouni Järvinen
Matti Lahtinen
Kristiina Laitinen

työn tueksi. Opas on sovellet-
Sari Turunen-Zwinger

tavissa myös nuorisotyöhön. 
Oppaat ja käsikirjat 2018:4a

Opetushallituksen sivulta 
löytyy opas PDF-muodossa sekä esittelymateri-
aali OPH:n verkkosivulta. 

Sosiaali- ja terveysministeriö 

Väkivallaton lapsuus:  
toimenpidesuunnitelma lapsiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 
2020−2025

Toimenpidesuunnitelman 
2020–2025 tavoitteena on 
ehkäistä  0–17-vuotiaisiin  
lapsiin kohdistuvaa väki-

Väkivallaton lapsuus

valtaa erilaisissa kasvu- ja 
Toimenpidesuunnitelma
lapsiin kohdistuvan väkivallan
ehkäisystä 2020−2025

toimintaympäristöissä. 
SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN JULKAISUJA 2019:27 Suunnitelmassa käsitellään 

lapsen oikeuksia, osallisuutta, 
väkivallalta suojaavia tekijöitä ja riskitekijöitä 
sekä sen seurauksia. Opas on ladattavissa 
Julkaisuarkisto Julkarissa.

2019:27
Väkivallaton lapsuus – toim

enpidesuunnitelm
a lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 2020−2025

Väkivalta häiritsee ja vaurioittaa lapsen kehitystä sekä saa aikaan pelkoa ja 
epäluottamusta ihmisiin ja yhteiskuntaan. Haitallisilla lapsuuden aikaisilla 
kokemuksilla, kuten väkivallalla, on tutkitusti yhteys sairastuvuuteen sekä 
väkivallan toistumiseen aikuisuudessa. Pahimmillaan väkivalta voi johtaa 
kuolemaan. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi väkivallasta aiheutuu kustan-
nuksia mielenterveyden häiriöiden, riskikäyttäytymisen ja syrjäytymisen 
lisääntyessä.

Väkivallan kohteeksi joutuneet uhrit tarvitsevat nykyistä paremmin koordi-
noitua ja ajoitettua tukea. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn toi-
menpidesuunnitelmassa Väkivallaton lapsuus 2020−2025 kiinnitetäänkin 
erityistä huomiota väkivallalta suojaaviin tekijöihin ja uhkien varhaiseen 
havaitsemiseen. Riittävä, tilanteeseen sopiva tuki on tärkeää, jotta lapsella 
tai nuorella on mahdollisuus selvitä vaikeista kokemuksistaan. Monialai-
nen yhteistyö ja koulutus ovat olennaisia keinoja ehkäistä ja minimoida 
väkivallan haittoja.

Toimenpidesuunnitelma kattaa fyysisen ja henkisen väkivallan, seksuaali-
väkivallan ja nettihäirinnän ehkäisyn eri kasvu- ja toimintaympäristöissä. 
Suunnitelma on käytännönläheinen käsikirja lasten ja nuorten parissa 
työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa, poliisissa, sivistys- ja nuorisotoimessa, oikeuslaitoksessa ja järjestöis-
sä. Esitetyt toimet perustuvat tutkimusnäyttöön ja ammattilaisten työssä 
esiin nousseisiin tarpeisiin. 

Tutkimustiedon mukaan riski lapsiin kohdistuvalle väkivallalle kasvaa van-
hempien erotessa tai kun vanhemmat ovat pahoin kuormittuneet. Riskiti-
lanteet pitäisi havaita ajoissa, niissä pitää tarjota apua, tarvittaessa puuttua 
ja ohjata avun piiriin

Internet: stm.fi /julkaisut  

JULKAISUJEN MYYNTI:  
julkaisutilaukset.valtioneuvosto.fi 

ISSN Nid. 1236-2050
ISSN PDF 1797-9854
ISBN Nid. 978-952-00-4104-5
ISBN PDF 978-952-00-4123-6

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/161899
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opas-seksuaalisen-hairinnan-ennaltaehkaisemiseksi-ja-siihen
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/amnesty-fi/2014/04/MUN-RAJAT_TYOKIRJA_TA_lores-3.pdf
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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

Manja Nikolovskan (2020) Jyväskylän yliopistos-
sa julkaistussa väitöstutkimuksessa selvitetään 
keskeisimmät chatin eli verkkokeskustelun 
vaiheet, verkon erityispiirteet, jotka mahdollis-
tavat verkkorikollisuuden kuten hyväksikäytön 
sekä hyväksikäyttäjän ja uhrin vuorovaikutuksen 
sekvenssien rakentumiset hyväksikäyttöpro-
sessin aikana. Opas  on ladattavissa JYX-julkai-
suarkistosta. 

Nuorisotyöntekijöiden kokemuksia 
seksuaalisen houkuttelun ennalta 
ehkäisemisestä

Elina Koivisto (2020) on tutkinut nuorisotyönte-
kijöiden kokemuksia seksuaalisen houkuttelun 
ennaltaehkäisystä. Tutkielmassa avataan, miten 
seksuaalinen houkuttelu näyttäytyy nuorten 
kokemuksista nuorisotyöntekijöille, miten siitä 
kerrotaan ja miten sitä voidaan ennaltaehkäis-
tä. Tämän lisäksi tarkastellaan seksuaalisen 
houkuttelun ennaltaehkäisyyn liittyviä haasteita 
nuorisotyössä. Opas on ladattavissa Oulun 
yliopiston julkaisuarkistosta. 

"Oot niin söpö! Eikö voitais nähdä?": 
rooming-ilmiö sosiaalisessa  
ediassa

ilma Lamminpään (2019) tutkimuksen tar-
ituksena on päivittää ja selventää lasten ja 
orten parissa työskenteleville ammattilaisille 
siaalisen median roolia grooming-prosessis-
, sekä tuoda esille uusimpia ilmiöitä sosiaali-
n median ympäristössä. Opas on ladattavissa 
eseus - ammattikorkeakoulujen opinnäyte-
öt ja julkaisut verkossa palvelusta. 
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https://jyx.jyu.fi/handle/123456789/67584
http://jultika.oulu.fi/Record/nbnfioulu-202005161831
https://www.theseus.fi/handle/10024/263307


2. NUORILLE SUUNNATUT  
 PALVELUT JA MUUT    
 MATERIAALIT
Nuortenelämä.fi 

Koordinaatin ylläpitämältä Nuortenelämä.fi-si-
vustolta löytyy kattavasti nuorille suunnattuja 
tuki- ja kriisipalveluita myös seksuaaliväkival-
taan liittyvissä tilanteissa. 

Nuortenexit.fi

Nuorten Exitin verkkopalvelussa tietoa omista 
rajoista sekä tukea tilanteissa, joissa omia rajoja 
on rikottu. Kysy ja lue -palsta, blogi ja chat-pal-
velu ovat suunnattu 13–29-vuotiaille.

EHYT ry:n ja Nuorten Exitin toteuttamassa 
minivisassa voi testata tietonsa seksuaalisesta 
itsemääräämisoikeudesta. 

RIKUchat 

Rikosuhripäivystyksen chat-palvelussa voi ky-
syä, kertoa ja saada ohjeistusta rikoksiin liitty-
vistä asioista. Chat löytyy Rikosuhripäivystyksen 
verkkosivulta. 
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https://www.riku.fi/palvelut/rikuchat-palvelu-verkossa/
https://nuortenexit.fi/minivisa/
https://nuortenexit.fi/
https://www.nuortenelama.fi/tuki-ja-kriisipalvelut
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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 lä-
hettää viestin kirjepalveluun. Tarkemmat tiedot 
löytyvät palvelun verkkosivulta. 

Nuortennetti.fi

Mannerheimin Lastensuojeluliiton nuorisotyön 
verkkosivustolla kattavasti tietoa ja tukea eri 
aiheista.

Esimerkiksi tietoa ja apua seksuaaliseen häirin-
tään liittyvissä kysymyksissä löytyy Nuortenne-
tistä.

  

Huoli puheeksi! -lomake

Vaikeista asioista keskustelemista helpottaa 
Huoli puheeksi! -lomake, joka on ladattavissa 
Nuortennetistä.

Tyttöjen & Poikien Talot 

Eri puolilla Suomea toimii Tyttöjen ja Poikien 
Taloja, joista useissa on seksuaaliväkivalta-
työntekijöitä, joilta saa maksuttomasti apua ja 
tukea, jos nuori on kokenut seksuaaliväkivaltaa. 
Tyttöjen Taloja on muun muassa Helsingis-
sä, Espoossa, Oulussa, Turussa, Kuopiossa ja 
Rovaniemellä. Poikien Talot ovat Helsingissä 
ja Oulussa. Talojen yhteistiedot ja verkkosivut 
löytyvät netistä.

Kun olet kokenut seksuaaliväkivaltaa 
- Opas nuorelle

KUN OLET KOKENUT 
SEKSUAALI-

Oppaassa tietoa muun muassa 
VÄKIVALTAA

Opas nuorelle
seksuaaliväkivallasta, puhu-
misen tärkeydestä, kriisistä ja 
itsestä huolehtimisesta. Oppaan 
on tuottanut Tyttöjen ja Poikien 
Talot yhteistyössä eri toimijoiden 
kanssa. 

Justwearit.fi

Hiv-säätiön ylläpitämä nuorten seksuaalitervey-
teen liittyvältä Justwearit.fi-sivustolta  
löytyy tietoa, Kysy seksistä -osio,  
seksuaalineuvonta-chat ja nettineuvonta. 
 

https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/lasten-ja-nuorten-puhelin/
https://www.nuortennetti.fi/
https://www.nuortennetti.fi/seksuaalisuus/seksuaalinen-hairinta-ja-hyvaksikaytto/
https://www.nuortennetti.fi/apua-ja-tukea/huoli-puheeksi-lomake/
https://tyttojentalo.fi/site/assets/files/1063/seksuaali_esite_nuorille_2017.pdf
https://justwearit.fi/


Nuorten Väestöliiton  
materiaalit verkossa

Väestöliiton verkkosivulta löydät kootusti nuo-
rille suunnattuja asiantuntijoiden kirjoittamia 
tekstejä sekä videoita, podcasteja ja nettitestejä 
muun muassa murrosiästä, kehosta, ihmissuh-
teista, seksuaalisuudesta, seksistä ja seksuaali-
väkivallasta. 

Q&A Seksuaalisuudesta 
nuorille -palsta

Väestöliiton Q&A Seksuaalisuudesta nuorille 
-palstalla vastataan 13–19-vuotiaiden nuorten 
lähettämiin viesteihin. 

Seksuaalineuvonta-chat

Alle 20-vuotiaille nuorille suunnattu Väestöliiton 
maksuton seksuaalineuvonta-chat löytyy Väes-
töliiton verkkosivulta. 

Huoneentaulu  
seksuaalioikeuksista

SEKSUAALIOIKEUDET

 1. OIKEUS OMAAN SEKSUAALISUUTEEN 

Väestöliiton nuorille suunnat-
Kuka saa nauttia seksistä? Pitääkö olla tietynlainen, että saa nauttia omasta sukupuolesta? 

Miltä tuntuu asua maassa,  jossa seksuaalivähemmistöt on kielletty lailla?

 2. OIKEUS TIETOON SEKSUAALISUUDESTA 
Millaista olisi elää maassa, jossa nuorille ei tarjota lainkaan seksuaali kasvatusta?  

Miten seksuaalikasvatus voisi tavoittaa ne, jotka eivät pääse kouluun?  
Saavatko kaikki tietoa seksuaalisuudesta, myös vähemmistöt kuten vammaiset?

tu huoneentaulu seksuaalioi-
 3. OIKEUS SUOJELLA ITSEÄÄN JA TULLA SUOJELLUKSI 

Miksi niin moni tyttö on naimisissa alaikäisenä? Mitä tarkoittaa sukuelinten silvonta?  
Mitä on seksuaalinen häirintä? Onko nimittely väkivaltaa?

 4. OIKEUS SEKSUAALITERVEYSPALVELUIHIN 
Minkälainen on hyvä lääkäri? Mitä tarkoittaa luottamuksellisuus?  
Miten varmistetaan, että kaikki saavat ehkäisyä sitä halutessaan? 

Mitä tapahtuu, jos abortti on maassa lailla kielletty?

keuksista. 
 5. OIKEUS TASA-ARVOON JA SYRJIMÄTTÖMYYTEEN 

Kenen ääni saa kuulua? Mistä löytää rohkeutta vastustaa epätasa-arvoisuutta?  
Voinko taiteen kautta vaikuttaa? Toimiiko politiikka?

 6. OIKEUS YKSITYISYYTEEN 
Kuka saa päättää, mitä kerrot seksuaalisuudestasi? Kuuluuko asiasi sukulaisillesi?  

Entä jos tarvitset esimerkiksi vamman takia apua päivittäisissä toiminnoissa?  
Mitä kannattaa postata nettiin?

 7. OIKEUS VAIKUTTAA 
Pelottaako sinua kävellä yksin kadulla, jos olet tyttö? Entä jos olet erinäköinen kuin muut?  

Voiko ihminen olla laiton? Minkälaiset parisuhteet maassasi sallitaan?

Seksuaalioikeudet käsittävät laajasti seksuaalisuuteen liittyviä elämänalueita, eikä niille ei ole yhtä ainoaa määritelmää. 
Esimerkiksi Kansainvälisellä perhesuunnittelujärjestöjen liitolla IPPF:llä ja Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö WAS:lla  

on omat seksuaalioikeuksien julistuksensa. Myös Maailman terveysjärjestö WHO on määritellyt seksuaalioikeudet. 
Seksuaali- ja lisääntymisoikeudet mainitaan myös useissa kansainvälissä toimintaohjelmissa ja sopimuksissa.  

Niiden edistäminen on tärkeää kestävän kehityksen saavuttamiseksi ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi. 

www.vaestoliitto.fi
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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. 

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

Oppaaseen (2017) on koottu 
ohjeita siitä, miten toimia, 
jos kohtaa vihapuhetta sekä 
tahoja, joilta voi saada apua. 

#EmmeVaikene
Mitä on vihapuhe  

Materiaali on suunnattu 
ja miten se liittyy sukupuoleen? 13–18-vuotiaille nuorille. Opas 

on ladattavissa Julkaisuarkis-
to Julkarissa.

Ohjeita nuorille: Tiedätkö 
kuinka toimia turvallisesti 
verkossa? 
Pelastakaa Lasten verkkosivulle on koottu 
toimintaohjeita ja vinkkejä turvallisesta netin-
käytöstä.

https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/turvallisesti-verkossa/ohjeetnuorille/
http://www.julkari.fi/handle/10024/135444
https://etoleyksin.fi/nuorille/
http://www.vaestoliitto.fi/@Bin/5075627/Seksuaalioikeudet_info_A4_pdf.pdf
http://www.vaestoliitto.fi/nuoret/
https://www.hyvakysymys.fi/kysymys-vastaus-palstat/qa-seksuaalisuudesta-nuorille/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/nuorten-vaestoliitto-artikkelit/
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3. MATERIALTIPS
Inledning 

Yrkesutbildade personer inom ungdomsarbetet 
och volontärer som arbetar med unga behöver 
information, handlingsmodeller, metoder och 
annat material om lockande i sexuella syften 
(gromning eller grooming) och sexuellt våld 
riktade mot unga. Publikationen ”Materiaalivin-
kit” som sammanställts i det riksomfattande 
projektet ”Att identifiera och förebygga groo-
ming i ungdomsarbetet” svarar på detta behov. 
De som arbetar med unga och volontärer i 
ungdomsarbetet kan ha nytta av publikationen 
"Materiaalivinkit - Materialtips" med beprövade 
material, metoder, guider och webbplatser. 

Utnyttja "Materiaalivinkit - Materialtips" till-
sammans med Koordinaattis handbok ”Fråga, 
bemöta och lyssna”. Handboken är utarbetad 
tillsammans med samarbetspartner i projek-
tet ”Att identifiera och förebygga grooming i 
ungdomsarbetet”. Handboken kan laddas ner 
på Koordinaattis webbsida och den kan också 
beställas.  

I projektet ”Att identifiera och förebygga groo-
ming i ungdomsarbetet” (2019–2020) stärktes 
ungdomsarbetarnas och volontärernas kunska-
per om att motverka grooming och våld riktade 
mot barn och unga. Projektet finansierades av 
undervisnings- och kulturministeriet.  

Projektet genomfördes i samarbete med: 
 n Koordinaatti
 n Mannerheims Barnskyddsförbund
 n Rädda Barnen
 n Nuorten Exit (Exit för unga)
 n Brottsofferjouren
 n Loisto setlementti
 n Helsingfors stad 
 n Uleåborgs stad



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. 

 n Podcast om sexualiserat våld och normer 
finns på Soundcloud. 

n Podcast om hur kan ungdomsarbetare 
stödja barn och unga som har blivit offer för 
sexuallbrott på nätet. LYSSNA PÅ PODCAST 

23

n Du kan hitta flera videor på svenska på Koor-
dinaattis YouTube-kanal.

Ytterligare information om projektet finns på 
Koordinaattis webbplats. 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLyIAsxaaWOha8fEOmwf291jW0HDpjodo4
https://soundcloud.com/koordinaatti/hur-kan-ungdomsarbetare-stodja-barn-och-unga-som-har-blivit-offer-for-sexualbrott-pa-natet
https://soundcloud.com/koordinaatti/sexualiserat-vald-och-normer
https://koordinaatti.fi/sv/materialer/att-fraga-bemota-och-lyssna-en-handbok-om-att-forebygga-grooming-och-sexuellt-vald-i
https://koordinaatti.fi/sv/koordinaatti/tjanster/att-identifiera-och-forebygga-grooming-i-ungdomsarbetet
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Räddä Barnen

Hotline nettivihje

Här kan du tipsa om misstänkt olagligt material 
med sexuellt innehåll rörande barn och sexuellt 
övergrepp av barn till exempel i turism. 

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

Min kropp är min är 
en serie som ger barn 
kunskap om egna 
kroppen och om 

sexuellt våld. Serien gör barn måna om sin egen 
säkerhet på ett sätt som barn förstår. 

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. 

Handbok Skydda barn från övergrepp 
på nätet: #nätsmar t 

Stopp! Min kropp!

Handboken finns på Rädda 
Barnens webbplats (Sverige). 

#nätsmart
Tips och råd för att förebygga 
sexuella övergrepp mot barn 
på internet

Stopp! Min Kropp! 

Handboken finns på Rädda 
Barnens webbplats (Sverige). 

UPPDATERAD

VERSION

Nuorten Exit (Exit för unga) ja Helsingfors stad

NEJ till sexuell 
misshandel!
Sexuell misshandel kränker de 

NEJ till sexuell misshandel 
sexuella rättigheterna och är alltid fel. 
Det är ofta även ett brott som du kan 
brottsanmäla. -affischen finns på Nuorten 
Du har rätt till dina 
gränser och är skyldig 
att respektera andras! 
Tolerera inte dålig 
behandling.

Var och en bestämmer 

Exits webbplats. 
själv vad som känns 
obehagligt eller Du 
kränkande. Ingens 

har 
fysiska eller psykiska 

rätt att 
integritet får kränkas. säga 

och 
Det går att överleva 

visa 
alla slags upplevelser. 

NEJ!
Bli inte ensam, tala 
med en vuxen.

https://www.pelastakaalapset.fi/sv/vart-arbete-i-finland/finlands-hotline-nettivihje-webbtips/
https://svenska.yle.fi/artikel/2019/09/02/min-kropp-ar-min-en-serie-for-barn-om-kroppen-granser-och-sexuellt-vald
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/pelastakaalapset/main/2020/02/11142710/Min-Kropp-Ar-Min-Handbok-For-Vuxna.pdf
https://nuortenexit.fi/wp-content/uploads/2019/09/nuortenexit_juliste_A3_seksuaalinenhairinta_SV.pdf
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/natsmart/
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/handbocker/natsmart_radda_barnen.pdf
https://www.raddabarnen.se/rad-och-kunskap/foralder/stopp-min-kropp/
https://www.raddabarnen.se/globalassets/dokument/rad--kunskap/handbocker/stopp-min-kropp/stopp-min-kropp_vagledning_2019.pdf
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Riku.fi - Brottsofferjouren
Metoder att föra brottmål på tal. Materialpa-
keten bygger på videor och innehåller annat 
elektroniskt material med hjälp av vilka man 
kan diskutera svåra brottsrelaterade saker med 
ungdomar. Materialpaketen finns på Brottsoffer-
jourens webbplats. 

Mannerheims  
Barnskyddsförbund 

Ytterligare information om Hjälptelefonen och 
nätet för barn och unga på Mannerheims 
Barnskyddsförbundets webbplats. 

Kavi.fi - Nationella  
audiovisuella institutet 

Barn  
och media

Barn och media - En guide för 
en guide för 
uppfostrare uppfostrare finns på Natio-

nella audiovisuella institutets 
webbplats. 

1

Utbildningsstyrelsen 
Handboken för att förebyg-
ga och ingripa i sexuella 

HANDBOK FÖR ATT 
FÖREBYGGA OCH 

trakasserier i skolor och 
INGRIPA I SEXUELLA 
TRAKASSERIER I SKOLOR 
OCH LÄROANSTALTER

läroanstalter finns på Utbild-
Pamela Granskog
Sanna Haanpää
Jouni Järvinen
Matti Lahtinen

ningsstyrelsens webbplats. 
Kristiina Laitinen
Sari Turunen-Zwinger

Guider och handböcker 2018:4b

Institutet för hälsa  
och välfärd

Vårdkedjan för att hjälpa personer som utsatts 
för våld som kränker sexualiteten. Nätpublikatio-
nen finns på Institutet för hälsa och välfärdens 
webbplats. 

#ViTigerInte - Vad är  
hatretorik och hur hör den 
samman med kön? 

#ViTigerInte publikationen 
kan laddas ned på social- 
och hälsovårdsministeriets 
förvaltningsområdes ge-

#ViTigerInte
Vad är hatretorik och 

mensamma öppna publika-
hur hör den samman med kön? tionsarkiv Julkari webbplats. 

https://www.riku.fi/sv/guider-och-anvisningar/metoder-att-fora-brottmal-pa-tal/
https://www.mll.fi/tietoa-mllsta/information-om-mannerheims-barnskyddsforbund/hjalptelefonen-och-natet-barn-och-unga/
https://kavi.fi/sites/default/files/documents/barn_och_media.pdf
https://link.webropolsurveys.com/Participation/Public/5d4a67ce-e5a8-4cf8-8b88-4350adb08b02?displayId=Fin1816603
https://www.oph.fi/sv/statistik-och-publikationer/publikationer/handbok-att-forebygga-och-ingripa-i-sexuella-trakasserier
http://www.julkari.fi/handle/10024/131696
http://www.julkari.fi/handle/10024/136422
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Befolkningsförbundet

Affischer om sexualfostran kan laddas ned på 
Befolkningsförbundets webbplats:
n Affisch: Åldersenlig, barnanpassad sexual-

fostran
n Affisch: Vad är det som händer i min kropp?

Kumita-kampanjen

Information om Kumita-kampanjen finns på 
Befolkningsförbundets webbplats. 

Poikien puhelin YouTube-kanal

På Poikien Puhelin YouTube-kanalen kan man 
hitta videor om frågor som rör unga mäns liv. 

Yksittäistapaus.fi  
- Engångsföreteelser

Engångsföreteelser-kortfilmerna och diskus-
sionsmaterial hittas från Yksittäistapaus.fi 
webbplats. 

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. 

http://www.vaestoliitto.fi/pa_svenska/familjeverksamhet/for_foraldrar/smabarnsforaldrar/
https://kumita.fi/till-experter/
https://www.youtube.com/channel/UC0m2DENDl-E4ayt0D0Wfs9g
https://www.yksittaistapaus.fi/sv/engangsforeteelser/
https://arenan.yle.fi/1-3081482


RFSU:s webbplats
RFSU-material för pedagoger och yrkes-
verksamma som innehåller broschyrer och 
lärarhandledningar som passar t.ex. på ung-
domsgårdar. Material hittas på RFSU:s web-
bplats (Sverige). 

RFSL Ungdom

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

Gränser-metodmaterial om gränssättning, 
säkrare sex, alkohol och droger finns på RFSL 
Ungdoms webbplats.
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ECPAT Sverige

HOTLINERAPPORTEN 2020 I BÖRJAN VART DET LITE LÄSKIGT MEN NU ÄR DET VARDAG

”I början vart det  
lite läskigt men  

ECPAT Hotline rapport 2020. 
nu är det vardag”
En rapport om yngre barn och egenproducerat material

1

Bekanta dig med senaste rapporter och remiss-
var på ECPAT Sverige webbplats.

https://www.ecpat.se/uploads/ECPAT_HotlineRapport_2020.pdf
https://www.ecpat.se/detta-gor-ecpat/remissvar-och-rapporter
https://www.rfsu.se/sex-och-relationer/for-pedagoger-och-yrkesverksamma/rfsu-material/
https://rfslungdom.se/advos-ovningsbank/
https://rfslungdom.se/granser/


Tieto kuuluu 
kaikille nuorille

www.koordinaatti.fi
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