
Alaikäisiin kohdistuvan 
seksuaaliväkivallan vastainen työ 
– materiaalipankki ammattilaisille
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Stella Leoni, projektikoordinaattori

Kasvatuksen ja koulutuksen toimiala



Materiaalipankki 

• Sisältää Turvallisesti mediassa ja maailmalla – lapsiin ja nuoriin kohdistuvien 

seksuaalirikosten ehkäisy (ml. grooming) hankkeessa kerättyä materiaalia 

lasten kanssa työskentelevien tueksi
A. Työkaluja ennaltaehkäisyyn

B. Jos epäilet alaikäiseen kohdistuneen seksuaaliväkivaltaa

C. Turvallisuussuunnittelun lähtökohtia

D. Muu teemaan liittyvä materiaali

• On osa virtuaalivalmennus Suojellaan lapsia seksuaaliväkivallalta – Helviä, 

joka löytyy osoitteessa helvi.hel.fi

 Helviin kuuluvan ” Riko hiljaisuus – tietoa lapsiin ja nuoriin 

kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta podcastin ” löydät Kasvatus ja 

koulutus Youtube-kanavalta: https://youtu.be/0TzexyABn4c
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A. Työkaluja ennaltaehkäisyyn
Tekijä, julkaisija & linkki Vuosi Teoksen nimi Sisältö 

Lajunen, Kaija

Ylenius-Lehtonen, Mirja

Andell, Minna

THL

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-

467-0

2015 Tunne ja turvataitoja lapsille - opas Turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten omia voimavaroja ja 

selviytymiskeinoja, taitoja puolustaa itseään ja pitää huolta 

rajoistaan. 

Aaltonen, Jussi

THL

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-

611-3

2012 Tunne ja turvataitoja nuorille - opas Turvataitokasvatuksella vahvistetaan nuoren omia voimavaroja, 

lisätään tietoa seksuaalioikeuksista sekä tuetaan tunnetaitojen 

kehittymistä. Samalla vahvistetaan nuoren keinoja puolustaa 

itseään väkivaltaa, häirintää ja seksuaalista kaltoinkohtelua 

vastaan.

Pelastakaa lapset ry

https://www.pelastakaalapset.fi/ajanko

htaista/kampanjat/kehoni-on-minun/

Kehoni on minun –opas Tarkoitettu käytettäväksi Ylen tuottaman Kehoni on minun -

animaatiosarjan rinnalla, tarjoaa ammattilaisille, huoltajille ja 

kasvattajille tietoa ja tukea lapseen kohdistuvan seksuaalisen 

häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan 

käsittelemiseen lapsen kanssa.

Pelastakaa lapset ry

https://www.pelastakaalapset.fi/ajanko

htaista/kampanjat/turvallisesti-

verkossa/

Turvallisesti verkossa

Ohjeet nuorille

Ohjeet vanhemmille

Lasten ja nuorten verkkoturvallisuuteen liittyviä vinkkejä ja ohjeita 

vanhempien tueksi. Sivustolta löytyy myös erilliset ohjeet nuorille, 

joista kannustetaan vanhempia kertomaan lapsilleen.

Hyvakysymys.fi 

https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/st

arttipaketti-kehotunnekasvatukseen/

https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/laps

en-kehotunnekasvatus-verkkokurssi/

Kehotunnekasvatuksen starttipaketti

Lapsen kehotunnekasvatus -

verkkokurssi

Kehotunnekasvatuksen starttipaketit auttavat pääsemään alkuun 

lasten kehotunnekasvatuksessa! Pienten lasten kohdalla 

puhutaan Kehotunnekasvatuksesta, kun tarkoitetaan turvataito- ja 

seksuaalikasvatusta. 

Siihen kuuluu oman kehon arvostaminen, suojaaminen, 

turvataidot, tunteet ja oman kehon osien ymmärtäminen.

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-467-0
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-611-3
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/kehoni-on-minun/
https://www.pelastakaalapset.fi/ajankohtaista/kampanjat/turvallisesti-verkossa/
https://www.hyvakysymys.fi/artikkeli/starttipaketti-kehotunnekasvatukseen/
https://www.hyvakysymys.fi/kurssi/lapsen-kehotunnekasvatus-verkkokurssi/


Tekijä, julkaisija ja linkki vuosi Teoksen nimi Sisältö

Mannerheimin lastensuojeluliitto

https://www.mll.fi/vanhemmille/tietoa-

lapsiperheen-elamasta/lapset-ja-

media/lapsi-sosiaalisessa-mediassa/

2019 Nettisivut: Lapsi sosiaalisessa mediassa Vanhemman tuki lapselle sosiaalisen median 

käyttöön - hyödyt ja haitat.

THL

Marke Hietanen-Peltola,

Marie Rautava,

Kristiina Laitinen,

Eva Autio (toim.)

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-

307-6

2019 Kohtaaminen keskiössä – lapsi ja nuori lähtöisyys 

opiskeluhuollon palveluissa

Miten kohdata

lapsia ja nuoria opiskeluhuollossa.

Ulla Korpilahti, Hanna Kettunen, Erika 

Nuotio, Satu Jokela, Vuokko Maria

Nummi, Pirjo Lillsunde (toim.)

Sosiaali- ja terveysministeriön 

julkaisuja 2019:27

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-

4123-6

2019 Väkivallaton lapsuus -Toimenpidesuunnitelma

lapsiin kohdistuvan väkivallan

ehkäisystä 2020−2025 Osa II

Käsittelee henkisen ja fyysisen

väkivallan sekä seksuaaliväkivallan ehkäisyä 

kolmesta eri näkökulmasta: ennaltaehkäisyn,

haittojen minimoinnin ja varsinaisen hoidon 

perspektiivistä, pääpainon ollessa 

ennaltaehkäisyssä.

Suunnitelmassa on pyritty huomioimaan 

väkivallan suhteen erityisen haavoittuvassa 

asemassa olevien lasten tilanteeseen liittyviä 

kysymyksiä 

Rikosuhripäivystys

https://www.riku.fi/oppaat-ja-

ohjeet/materiaalia-puheeksiottoon-

nuorten-kanssa/

Materiaalipaketit nuorten kanssa työskenteleville 

ammattilaisille

Materiaalipaketit pohjautuvat videoihin ja 

sisältävät muuta sähköistä materiaalia, joiden 

avulla nuorten kanssa voi käydä keskusteluja 

vaikeista asioista.
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Tekijä, julkaisija ja linkki Vuosi Teoksen nimi Sisältö

THL

Katriina Bildjuschkin (toim.)

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/1

0024/129742/TY%C3%962016_35_we

b_korjattu.pdf?sequence=5

2015 Seksuaalikasvatuksen tueksi Laaja julkaisu seksuaalikasvatuksesta: 

”Seksuaalikasvattajan tavoite on auttaa kasvajaa etsimään ja 

vahvistamaan käsitystään omasta sukupuolestaan, 

seksuaalisuudestaan, seksuaalisesta identiteetistään ja 

minäkuvastaan. Kasvattajan tehtävä on auttaa kasvajan 

itsetunnon ja itseymmärryksen parantumisessa sekä oman 

kehon tuntemisessa.”

MLL

Nuortennetti.fi

https://www.nuortennetti.fi/netti-ja-

media/seksuaalinen-hairinta-netissa/

Seksuaalinen häirintä netissä Ohjeita nuorille

Viola ry

Elisa de Boer ja Salla Hiltunen & Tiina 

Kainulainen

https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/y

hdistys/materiaalit/#1577704164956-

184b97e9-0ade

2017 My space not yours - Menetelmäopas 

seksuaalisen häirinnän ja väkivallan

ilmiöiden käsittelemiseen nuorten kanssa

Oppaan tavoitteena on helpottaa seksuaalisen häirinnän ja 

väkivallan teemojen käsittelyä nuorten kanssa. 

Opas on suunnattu nuorten kanssa työskenteleville aikuisille, ja 

siinä on eri aihealueisiin jaoteltuja harjoitteita käytettäväksi 

nuorten kanssa.

Tiina Nurmi, Krista Kokkonen, Saara 

Kokkonen

Helsingin kaupunki, nuorisopalvelut & 

Nuorten EXIT

https://www.hel.fi/static/liitteet-

2019/KuVa/nuoriso/nuortenexit_esite_

seksuaalinenhairinta_rgb_aineisto.pdf

2019 Ei seksuaaliselle

Kaltoinkohtelulle -

Opas seksuaalisen kaltoinkohtelun 

ehkäisemiseksi

ja siihen puuttumiseksi nuorisotyössä

Nuorisotyöntekijöille seksuaalisen kaltoinkohtelun

ehkäisemiseksi sekä kaltoinkohtelua kokeneiden nuorten 

auttamiseksi ja ohjaamiseksi oikean tuen piiriin.
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B. Jos epäilet alaikäiseen kohdistuneen 
seksuaaliväkivaltaa

Tekijä, julkaisija & linkki Vuosi Teoksen nimi Sisältö 

HUS

https://www.hus.fi/sairaanhoito/lasten-

sairaanhoito/lastenpsykiatria/lasten_se

ks_hyv_kaytto/Tietoa/Sivut/default.asp

x

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin 

internetsivut 

Apua

Tietoa

Ohjeita siitä, mitä tehdä jos epäilet että lapsi tai 

nuori on kokenut seksuaalista hyväksikäyttöä 

sekä tietoa eri viranomaisten toiminnasta 

rikosprosessissa.

Tyttöjentalo

https://tyttojentalo.fi/site/assets/files/10

63/seksuaali_esite_nuorille_2017.pdf

Kun olet kokenut seksuaaliväkivaltaa – Opas nuorelle Kuvaus seksuaaliväkivallasta, traumaattisesta

kriisistä, rikosprosessista ja kuinka huolehtia 

itsestä.

Tyttöjentalo

https://tyttojentalo.fi/site/assets/files/10

63/seksuaalivakivalta_esite_vanhemmi

lle_2017.pdf

Kun nuori kokee seksuaaliväkivaltaa – Opas 

vanhemmille ja huoltajille

Kuvaus seksuaaliväkivallasta ja sen käsittelystä, 

nuoren oireista ja kuinka tukea lasta. Kuvaus 

rikosprosessista ja oikeudenkäynnistä.

THL

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-

kulttuurinen-

moninaisuus/maahanmuutto-ja-

hyvinvointi/maahanmuuttajien-

seksuaali-ja-

lisaantymisterveys/tyttojen-ja-naisten-

sukuelinten-silpomisen-estaminen

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomisen estäminen Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen on 

yksi naisiin kohdistuvan väkivallan muoto, joka 

on Suomen lainsäädännön mukaan rangaistava 

teko. Tämä sivusto tarjoaa ammattilaisille tietoa 

tyttöjen ja naisten silpomisperinteestä ja ohjeet 

ehkäisevään käytännön työhön.
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Tekijä, julkaisija ja linkki Vuosi Teoksen nimi Sisältö

Väestöliitto

Miila Halonen

https://youtu.be/opAbxb-OHAg

2014 Youtube-video: 

Miten ottaa vastaan tieto seksuaalisesta kaltoinkohtelusta?

Kuinka kohdata nuori ja toimia nuoren 

kertoessa seksuaalisesta 

kaltoinkohtelusta.

Brandt, Pia; Brusila, Pirkko; 

Cacciatore, Raisa; Raijas, Riitta; 

Söderholm, Anna-Lisa; Vala, Ursula

http://urn.fi/URN:NBN:fi-

fe201211089653

2002 RAP - Raiskatun akuuttiapu : Seksuaalista väkivaltaa kokeneen 

tutkimus- ja hoito terveydenhuollon toimipisteissä

Seksuaalista väkivaltaa kokeneen 

akuuttiapu terveydenhuollon 

toimipisteessä.Seksuaalista väkivaltaa 

kokeneen tutkimus. Kun olet kokenut 

raiskauksen tai raiskausyrityksen.

Kun läheisesi on kokenut raiskauksen. 

Lääkärinlausunto oikeudenkäyntiä 

varten.Seksuaalista väkivaltaa 

kokeneen psyykkisen tilanteen arviointi 

oikeudenkäyntiä varten.

Väestöliitto

http://www.vaestoliitto.fi/seksuaalisuus/

asiantuntijalausuntoja-oikeudenk/

1/2019

5/2016

Väestöliiton internetsivut:

Asiantuntijalausuntoja oikeudenkäyntiin

- Lausunto alaikäisiin kohdistuvan seksuaalisen 

kaltoinkohtelun, hyväksikäytön ja väkivallan vaikutuksista

- Lausunto seksuaalisen trauman vaikutuksesta nuoreen

Lausuntoja voi käyttää mm. lisä- ja 

taustamateriaalina omassa 

asiantuntijalausunnossa. Niitä voi 

hyödyntää myös yleistietona alaikäisiin 

nuoriin kohdistuneista 

seksuaalirikoksista ja niiden 

vaikutuksista. 

https://www.terveyskyla.fi/naistalo

https://www.terveyskyla.fi/naistalo/seks

uaaliterveys/seksuaaliv%C3%A4kivalt

a

Naistalosta löydät tietoa mm; seksuaaliterveyden eri osa-alueista Naistalo.fi tarjoaa luotettavaa tietoa ja 

tukea naistentauteihin ja synnytyksiin 

liittyen naisille, perheille ja 

ammattilaisille.
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C. Turvallisuussuunnittelun lähtökohtia 
Tekijä, julkaisija ja linkki vuosi Teoksen nimi Sisältö

Opetushallitus

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-

julkaisut/julkaisut/opas-seksuaalisen-

hairinnan-ennaltaehkaisemiseksi-ja-

siihen

2020 Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja 

siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa

Opas käsittelee lainsäädännön ja 

opetussuunnitelmien sekä opetuksen ja 

opiskeluhuollon tarjoamia keinoja seksuaalisen 

häirinnän ehkäisemiseksi ja siihen 

puuttumiseksi.

Opetushallitus

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-

julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-

vastainen-tyo-kouluissa-ja-

oppilaitoksissa

2020 Opas kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja 

oppilaitoksissa

Oppaassa kuvataan kiusaamisen vastaista työtä 

kouluissa ilmiön ennalta ehkäisyn ja siihen 

puuttumisen näkökulmista.

Sosiaali- ja terveysministeriön 

julkaisuja 2019:27

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-

4123-6

2019 Väkivallaton lapsuus -Toimenpidesuunnitelma

lapsiin kohdistuvan väkivallan

ehkäisystä 2020−2025 Osa II

Käsittelee henkisen ja fyysisen

väkivallan sekä seksuaaliväkivallan ehkäisyä 

kolmesta eri näkökulmasta: ennaltaehkäisyn,

haittojen minimoinnin ja varsinaisen hoidon 

perspektiivistä, pääpainon ollessa 

ennaltaehkäisyssä.

Suunnitelmassa on pyritty huomioimaan 

väkivallan suhteen erityisen haavoittuvassa 

asemassa olevien lasten tilanteeseen liittyviä 

kysymyksiä 

THL

http://urn.fi/URN:9789522618191

2018 Turvallisuuden edistäminen opetusalalla : Edusafe-

projektin loppuraportti

Työterveyslaitoksen ja Turun yliopiston 

toteuttamassa EduSafe-tutkimus- ja 

kehittämishankkeessa oppilaitoksen 

turvallisuutta arvioitiin ja kehitettiin henkilöstön, 

työn ja työpaikan turvallisuuden näkökulmasta, 

tarkastelemalla turvallisuusjohtamisen 

käytäntöjä, turvallisuuskulttuuria ja 

turvallisuusosaamista opetusalan työyhteisöissä.8

https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opas-seksuaalisen-hairinnan-ennaltaehkaisemiseksi-ja-siihen
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-vastainen-tyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-4123-6
http://urn.fi/URN:9789522618191


Turvallisuussuunnittelun lähtökohtia
Tekijä, julkaisija ja linkki vuosi Teoksen nimi Sisältö

Sisäministeriön julkaisuja 2019:27

http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstrea

m/handle/10024/161676/SM_27_19_M

aailman%20turvallisinta%20maata%20

tekemassa.pdf

2019 Maailman turvallisinta maata tekemässä Sisäisen 

turvallisuuden strategian toimeenpanoraportti 

31.5.2019

Strategia toimeenpannaan 

valtionhallinnossa osana hallinnonalojen

toiminnan ja talouden suunnittelua

(grooming ennaltaehkäisy)

Pelastakaa Lapset ry

https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/pelastakaalapset/m

ain/2018/08/31131602/Sexting_raportti

_web-002.pdf

2018 Lasten ja nuorten kokema

seksuaalinen häirintä ja

siihen liittyvä kiusaaminen

digitaalisessa mediassa

2018 tehty selvitys lasten kokemasta 

seksuaalisesta häirinnästä ja siihen 

liittyvästä kiusaamisesta

Väestöliitto

TUTKA-Päijät-Hämeen 

turvataitokasvatusmalli -hanke ajalla 

1.9.2019-31.12.2020. 

https://www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset

/turvataitokasvatusta-kouluille/

2020 Turvataitokasvatusta kouluille ja oppilaitoksille

(ks. turvallisuussuunnitelmaohje)

Turvataitokasvatusmateriaalia 

hyödynnettäväksi niin perusasteen kuin 

toisen asteen opetukseen. Lisäksi  

turvallisuussuunnitelmaohje kouluihin ja 

oppilaitoksiin.

Pelastakaa lapset ry, Nettivihje

https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/pelastakaalapset/m

ain/2016/04/15164111/nettivihje_uusile

hti_web.pdf

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja digitaalinen 

media

COPINE:n (Combating

Paedophile Information Networks in Europe) 

projektin asteikko, joka tehty erityisesti

lapsiuhrin näkökulmasta. 
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D. Muu teemaan liittyvä materiaali
Tekijä, julkaisija & linkki Vuosi Teoksen nimi Sisältö

THL

https://www.julkari.fi/handle/10024/139

150

2019 Väkivaltakäsitteiden sanasto Sanaston tarkoituksena on tukea 

asiantuntijoita ja ammattilaisia 

keskustelemaan väkivallasta 

yhdenmukaisin termein ja jakamaan 

ymmärryksen siitä, mitä niillä 

tarkoitetaan.

YLE

Keskustelupeli on tehty yhteistyössä 

Helsingin yliopiston 

kasvatustieteellisen tiedekunnan 

erityispedagokiikan opiskelijoiden 

kanssa.

https://yle.fi/uutiset/3-11603623

2020 Chattibotti - keskustelupeli Mitä teet, kun pieni koululainen kertoo 

nähneensä pornoa kaverin 

puhelimesta? Testaa pelissä, miten 

selviydytte vaikeasta paikasta yhdessä

EUROPOLtube

https://youtu.be/B4K1nif0JPk

Say No! (Finnish) - A campaign against online sexual coercion 

and extortion of children

Youtube-video seksuaaliväkivallan 

ehkäisyyn.

Kuulu.fi

https://youtu.be/BiA2-dfyvQs

2019 Video: 

Ohjeita turvalliseen somen käyttöön

Videossa kerrotaan, kuinka lasten 

sometilit voidaan suojata ulkopuolisten 

kommenteilta tai yksityisviesteiltä.

Pelastakaa lapset ry

https://youtu.be/guh6rOKZOvo

Video: 

Pelastakaa lapset Nettivihje - grooming

Kuvaus grooming-prosessista

Turvallinen Oulu – Hanke

https://www.ouka.fi/oulu/kehittamishan

kkeet/materiaalit

Materiaalit Materiaaleja päiväkotien, koulujen, 

ammattilaisten ja huoltajien tueksi.
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