
OHJEET AMMATTILAISELLE KORTTIEN KÄYTTÖÖN
Nämä kortit on tarkoitettu groomingin puheeksiottoon lasten parissa työskenteleville ammattilaisille. Kortit 
on kohdennettu 9–12 -vuotiaille lapsille, mutta ne ovat sovellettavissa myös hieman vanhemmille ja nuorem-
mille ikäryhmille. Korttien avulla voi lisätä lapsen tietoa, taitoja toimia ja kykyä tunnistaa groomingia. Ammat-
tilaisen korteissa on toisella puolella kuva ja toisella puolella keskustelua tukevia kysymyksiä. Lapsen korteissa 
on toisella puolella sama kuva kuin aikuisen kyseisessä kortissa ja toisella puolella kortin aihe.

Kortteja voi käyttää niin yksilötyöskentelyssä kuin lapsiryhmän kanssa. Ryhmässä käytettäessä ammattilaisen 
on arvioitava sopiva ryhmän koko sekä mahdollistettava yksilöllinen jatkotyöskentely lapsen kanssa, mikäli 
sille on tarvetta. Ryhmän tulee olla turvallinen ja jokaisella mahdollisuus kertoa ajatuksistaan. Vaikkei lapsi 
haluaisi puhua, voi hänelle olla silti merkittävää kuulla aikuisen kertovan asiasta. Tämä voi toimia lapselle esi-
merkkinä siitä, että asioista voi puhua. Älä koskaan syyllistä lasta! 

MITÄ ON GROOMING – TIEDÄ AINAKIN TÄMÄ:
Groomingilla tarkoitetaan aikuisen lapseen kohdistamaa houkuttelua seksuaalisiin tarkoituksiin. Groomingia 
voi tapahtua sekä netissä että sen ulkopuolella. Groomingia voi olla esimerkiksi seksuaalissävytteinen viestit-
tely, kuvien/videoiden lähettäminen tai pyytäminen. Grooming voi olla prosessi tai suora seksuaalissävytteinen 
ehdotus. Aikuisen ei tule koskaan lähestyä lasta seksuaalissävytteisesti. Kyse on seksuaaliväkivallasta, jos ai-
kuinen pyytää lapselta: alastonkuvaa tai lähettää sellaisen itsestään, viestittelee seksuaalissävytteisesti tai on 
lapsen kanssa seksuaalisessa kanssakäymisessä netin välityksellä tai fyysisesti.

Mikäli seuraavia asioita tulee lapsen kanssa käytävässä keskustelussa ilmi, on niihin hyvä tarttua ja kysyä 
niistä lisää:

• Lapsi kertoo viestittelevänsä tuntemattoman kanssa.

• Viestittelijä kieltää lasta kertomasta kenellekään viestittelystä.

• Lapsi on kokenut viestittelijän taholta syyllistämistä, painostamista tai pakottamista.

• Viestittelijä on huomattavasti lasta vanhempi tai aikuinen.

• Lapsella on herännyt outo olo tai epämieluisa tunne.

• Viestittelijä haluaa nopeasti siirtää viestittelyn julkisilta nettialustoilta yksityisviestimiin.

• Viestittelijä pyytää lapselta asioita, jotka eivät tunnu lapsesta hyvältä.

• Viestittelijä jakaa lapselle kuvia, videoita tai linkkejä, joista tulee ikävä tai epämiellyttävä olo.

Huomaa kuitenkin, että lapsen edun mukaista ei ole kertoa kokemastaan seksuaaliväkivallasta ryhmätilan-
teessa vaan päinvastoin. Tällaisessa tilanteessa aikuisen tulee ohjata keskustelua siten, että lapsi pääsee ker-
tomaan tapahtuneesta ja kokemastaan turvallisessa ympäristössä.



KORTTI 6
TUNNE

Nykyhetkeen palaaminen,  
maadoittuminen

KORTTI 1
NETTIKUULUMISET

Yhteyden luominen,  
orientoituminen

KORTTI 5
KERRO TURVALLISELLE  

AIKUISELLE
Toimintatapojen etsiminen, 

vahvistuminen

KORTTI 2
NETTI JA KAVERIT

Merkityksien tutkiminen, 
kiinnostuminen

KORTTI 4
OMAT RAJAT NETISSÄ

Omien taitojen vahvistaminen, 
uskominen

KORTTI 3
JOS TULEE OUTO OLO?

Kokemuksista kertominen, 
luottaminen

KORTTIEN  
KÄYTÖN 

PROSESSI

YHTEISÖLLINEN TASO

YHTEISÖLLINEN TASO

VIRITTÄYTYMISEN  TASO

YKSILÖLLINEN TASO

Korttien sisältö ja järjestys on merkityksellinen ja jokainen kortti on prosessin kannalta tärkeä.  

Bonuskortti kertoo Nettivihjeen toiminnasta.
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