
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
ja uudet viestintäteknologiat

Moniammatillinen yhteistyö

Toimittanut Mari Laiho

Pelastakaa Lapset ry:n julkaisusarja n:o 8

raportti8_painoon.indd   1 2.4.2007   15:14:43



ISBN  978-951-98969-9-1

© Pelastakaa Lapset ry
Painopaikka: Forssan kirjapaino
Forssa 2007

raportti8_painoon.indd   2 2.4.2007   15:14:43



SISÄLLYSLUETTELO

ALKUSANAT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 7 
Hanna Markkula-Kivisilta

JOHDANTO  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 9

1 LASTEN SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .11
Lapseen kohdistuvat seksuaalirikokset .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 13
Sirpa Taskinen

Perheessä lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 16
Leena Karjalainen

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .20
Annaliisa Heikinheimo ja Sirkka Tasola

2 INTERNET JA IHMISKAUPPA – HYVÄKSIKÄYTÖN UUDET MUODOT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 25
Lasten seksuaalinen on-line hyväksikäyttö  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 27
Mari Laiho

Lapsen houkuttelu   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 33
Merja Laitinen

Virtuaalisen maailman turvattomuus – lapset verkkojen vietävissä?   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 38
Riitta Kauppinen

Uudet teknologiat ja globaali seksiteollisuus .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 41
Marjut Jyrkinen

Ihmiskauppa ja -salakuljetus viranomaisten haasteena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 43
Ilkka Herranen

Kiistaton näyttö – unohdetut lapset  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .48
Save the Children Eurooppa –ryhmä

3 LASTEN SEKSUAALISEEN HYVÄKSIKÄYTTÖÖN LIITTYVÄT SOPIMUKSET, LAINSÄÄDÄNTÖ JA 
VALVONTA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 61

Lapsen oikeudet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 63
Maria Kaisa Aula

raportti8_painoon.indd   3 2.4.2007   15:14:43



Kansainvälinen yhteistyö   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 67
Aleksandra Partanen

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva lainsäädäntö Suomessa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 71

Uusi laki lapsipornon levittämisen estotoimista  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 75
Kirsi Miettinen

Rikoslain vastaiset kuvaohjelmat ja niiden valvonta  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 77
Matti Paloheimo

4 VIRANOMAISTEN TOIMINTA LASTEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN SELVITTÄMISESSÄ JA 
LAPSEN HYVINVOINNIN VARMISTAMISESSA   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 81

Terveydenhuollon toiminta lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyssä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 91
Minna Joki-Erkkilä ja Maria Vahtola

Sosiaalihuollon rooli hyväksikäytön selvittämisprosessissa ja lapsen hyvinvoinnin 
varmistamisessa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .96
Tiina Mankonen

Lasten haastatteleminen epäiltäessä seksuaalista hyväksikäyttöä  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 102
Julia Korkman

Varhaiskasvatus ja koulu hyväksikäytön tunnistamisessa ja lapsen tukena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 106
Päivi Pihlaja

Lapsen kohtaaminen poliisitoiminnassa ja esitutkinnassa  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 114
Keijo Suuripää

Syyttäjän ja oikeusjärjestelmän toiminta epäiltäessä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä   .  .  .  . 118
Kari Ranta

Vankeinhoidon STOP-ohjelma seksuaalirikosten vähentämiseksi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 125
Pertti Hakkarainen

Työnohjaus ammattihenkilöiden tukena  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 128
Marita Paunonen-Ilmonen

5 KANSALAISJÄRJESTÖT JA MUUT TAHOT HYVÄKSIKÄYTÖN VASTAISESSA TYÖSSÄ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 133

NETTIVIHJE – Pelastakaa Lapset ry:n sähköinen lastensuojelupalvelu  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 135
Suvi Kuikka

raportti8_painoon.indd   4 2.4.2007   15:14:44



5

Väestöliiton NUSKA – kohtaamisprojekti  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 138
Maaret Limnéll

Operaattorit ja internetpalveluiden tuottajat  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 145
Reijo Svento

Kaupalliset mobiilipalvelut   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 147
Ville Nurmi

Lasten turvataitokasvatus seksuaalisen hyväksikäytön ja muun lapsiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemiseksi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 149
Kaija Lajunen, Minna Andell ja Mirja Ylenius-Lehtonen

Ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 156
Tapio Pajunen

Median vastuu ja mahdollisuudet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 160
Sanna Aaltonen

6 MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN KEHITTÄMINEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 163

Moniammatillisen toimintamallin kehittämistyö Tampereella  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 165
Kirsi Koponen

7 TULEVA KEHITYS ON RAKENNETTAVA ARVOISTA KÄSIN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 175
Tytti Solantaus ja Vappu Taipale

Lähteet  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 179

Liitteet
Liite 1 . Apua – tietoa   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 183
Liite 2 . Pelastakaa lasten vetoomus Suomen hallitukselle seksuaalista hyväksikäyttöä  
esittävän kuvamateriaalin tuottamisessa käytettyjen  
lasten tunnistamiseksi ja suojelemiseksi  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  . 186

raportti8_painoon.indd   5 2.4.2007   15:14:44



raportti8_painoon.indd   6 2.4.2007   15:14:44



7

ALKUSANAT

Hyvä lukija,
kädessäsi on kirja, jonka tarve on ollut ilmeinen jo pitemmän aikaa. Uusien viestin-
täteknologioiden rooli lasten ja nuorten elämässä on kasvanut viime vuosina 
suorastaan räjähdysmäisesti. Internet, chatit, mesettäminen, kamerakännykät ja 
monet muut uudet mediat ovat lasten ja nuorten arkipäivää, maailmaa, joka liian 
monelle aikuiselle on kovin vieras. 

Kaikkien hyvien, hyödyllisten ja viihdyttävien mahdollisuuksien lisäksi uudella 
teknologialla on myös kääntöpuolensa. Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö interne-
tin ja muun uuden viestintäteknologian avulla ja välityksellä on uusi ja kasvussa 
oleva rikosmuoto. Ja näin ollen se on myös uusi haaste lastensuojelulle. 

Pelastakaa Lapset ry järjesti syksyllä 2005 viisi moniammatillista asiantuntija-
seminaaria kaikissa maamme läänien pääkaupungeissa otsikolla ”Lasten seksuaa-
linen hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja internet”. Seminaarisarja huipentui Suomen 
EU-puheenjohtajuuskaudella samasta aiheesta järjestettyyn kansainväliseen semi-
naariin, jossa oli sekä alustajia että osanottajia eripuolilta Eurooppaa.

Näissä seminaareissa todettiin mm. että kyseessä on asia, josta on puutteellista 
tietoa ja ymmärrystä, mikä osaltaan estää asian havaitsemista ja siten jättää lapsen 
vaille huolenpitoa sekä että hyväksikäyttökuvausten mahdollisuus olisi huomioi-
tava kaikissa hyväksikäyttötapauksissa, sillä kyse on myös rikokseen liittyvästä 
todistusaineistosta. Samoin esille nousi yhä uudestaan tarve yhteistyöstä niin eri 
ammattikuntien edustajien kuin valtioidenkin välillä.  

Tämä kirja on syntynyt yli 30 eri ammattialoja edustavan kirjoittajan yhteis-
työnä. Se valottaa asian vakavuutta, monitahoisuutta ja haasteellisuutta eri toi-
mijoiden näkökulmasta. Keskeiseen rooliin nousee eri tahojen yhteistyön ja asian 
riittävän ymmärtämisen lisäksi uhrin tunnistamisen tärkeys. Ellei hyväksikäytön 
uhria pystytä tunnistamaan, ei häntä myöskään voida auttaa.

Lapseen kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön havaitsemista saattaa estää 
myös sen mahdollisuuden torjunta, sillä kyse on hyvin rankasta ja vastenmieli-
sestä rikoksesta. Pelastakaa Lapset toivoo, että tämä kirja antaa tietoa, ymmärrystä 
ja ennen kaikkea työkaluja kohdata seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi joutunut 
lapsi.

Hanna Markkula-Kivisilta
Pääsihteeri

Pelastakaa Lapset ry
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JOHDANTO

Lapsen etu täytyy asettaa etusijalle kaikissa toiminnoissa ja päätöksissä, jotka vai-
kuttavat lapseen tai lapsiin yleensä. Tämä koskee kaikkia päätöksiä, olivatpa ne 
sitten hallituksen, hallinto- tai oikeusviranomaisten tai perheen itsensä tekemiä.

YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen keskeinen periaate 

Uuden teknologian ja ennen kaikkea internetin merkitystä ja vaikutusta maail-
malle on verrattu kirjapainotekniikan käyttöönottoon. Vasta vuosisadan päästä 
voidaan kenties selkeästi piirtää internetin luoman uuden aikakauden linjaukset 
näkyviksi. Tämän vuosituhannen alussa tapahtunut mullistus työkäytänteissä ja 
ihmisten arkiviestinnässä selittyy internetillä. Sähköposti, kuvat, linkit ja videot on 
otettu haltuun ja tuskin on olemassa ammattialaa, jota tietotekniikka ei olisi vii-
meisten vuosien aikana jotenkin muuttanut. 

Ihmisten kanssa työtätekevien ammatillinen ajattelu perustuu edelleen kohtaa-
miseen. Lapsen kohtaaminen on aina omalla tavallaan hätkähdyttävää, rikastut-
tavaa ja tulevaisuuteen kantavaa. Entä kun kohdattava on lapsi, jonka osaksi on 
tullut joutuminen uhriksi uuden teknologian avulla tehtyyn väkivaltaan tai jopa 
rikokseen? Kuinka tunnistaa ja ymmärtää tämä yhteys? Miten menetellä ja miten 
muodostaa ammatillinen käytänne, kun mikään ei ole ennestään tuttua tai vanhat 
ratkaisumallit ovat täysin riittämättömiä. 

Kansainvälinen Save the Children -järjestö toimii kaikkialla maailmassa peri-
aatteenaan kaikkein vaikeimmassa asemassa olevien lasten auttaminen. Suomen 
Pelastakaa Lapset on omalta osaltaan kansainvälisessä yhteistyössä tehnyt vuo-
desta 2002 uraauurtavaa selvitystä uuden teknologian ja lastensuojelun sekä lap-
siin kohdistuvan väkivallan yhteyksistä. Nettiturvallisuuden hankkeissa tietoa on 
haettu maailmanlaajuisesti sekä teorian että käytännön tasolla samalla kun on 
koottu kotimaista osaamista ja tiedonhalua uusien asioiden ääreen.  Vuonna 2005 
järjestö kutsui jokaiseen maamme läänin pääkaupunkiin moniammatillisen semi-
naarin, jonka otsikkona oli: lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa ja 
internet. Luennoitsijoina toimivat asiantuntijat, joiden tehtävänä oli tarjota lasten 
kanssa työskenteleville ammattilaisille tietoa ja kokemuksia siitä, miten lapsiin 
kohdistuneita seksuaalirikoksia tutkitaan, millaista yhteistyötä ja moniammatilli-
suutta tarvitaan sekä miten uusi teknologia ja erityisesti internet vaikuttaa tapa-
usten käsittelyyn. Työtä tukeneen Euroopan unionin toivomus oli, että päätökseksi 
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sarjalle on tarjottava myös kansainvälinen asiantuntijaseminaari, päivittää taus-
tatietoa, -ohjeistus ja mahdolliset hyvät käytänteet aihealueesta eurooppalaiselle 
tasolle. Seminaari toteutettiin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella marraskuussa 
2006. Kotimaisten seminaarien ja kansainvälisen seminaarin alustajilta, sekä myös 
muilta asiantuntijoilta pyydettiin puheenvuoroja eri näkökulmista lasten aseman 
parantamiseksi niin tunnistamis-, hoito-, kuin rikosseuraamusprosesseissa tätä 
teosta varten. Vastaanotto oli innostunutta ja vaikuttavaa. Tähän teokseen kirjoit-
taneiden asiantuntijoiden puheenvuoroissa painottuu asian tärkeys ja merkitys. 
Pelastakaa Lapset, joka viettää järjestönä kuluvana vuonna 85-vuotisjuhlavuotta, 
osoittaa näin toimintansa ajanmukaisuuden ja toisaalta viestii, etteivät alussa mai-
nitut lapsen oikeudet maassamme eikä maailmassa ole toteutuneet. Työn jatkumi-
nen ja sen yhdessä jatkaminen kaikkien lasten oikeuksien puolustajien kanssa on 
tärkeää. 

”Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja uudet viestintäteknologiat. Moniamma-
tillinen yhteistyö” – on seksuaaliterapeutti Leena Karjalaisen käynnistämä kirjoi-
tushanke. Leenan asiantuntemuksen ja osaamisen laajuus sekä työhön paneutu-
minen nostavat tämän kirjahankkeen yhdeksi tärkeimmistä juhlavuoden julkai-
suista. Kiitos Jenny ja Antti Wihurin rahaston toimitus- ja painatustyö mahdollistui 
nopeassa tahdissa. Pelastakaa Lapset kiittää kaikkia seminaareihin ja tähän kirja-
hankkeeseen panoksensa antaneita ja toivoo omasta puolestaan, että lukijat saisi-
vat tästä teoksesta työkalun ja ohjeita omaan arjentyöhön. 

Suvi Kuikka
Kirjoittaja toimi Pelastakaa Lasten Nettivihjehankkeen projektipäällikkönä vuosina 
2002–2007 
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LASTEN SEKSUAALINEN HYVÄKSIKÄYTTÖ

Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan lapsen altistamista ikään kuulu-
mattomalle seksuaalisuudelle, johon lapsi ei missään olosuhteissa voi antaa suos-
tumusta. Seksuaalinen hyväksikäyttö lapsuudessa traumatisoi ihmistä monella eri-
laisella tavalla. Kohtelu seksuaalisena objektina, ja vääristynyt aikuisen ja lapsen 
välinen suhde vahingoittaa lapsen seksuaalista kehitystä. Jossain vaiheessa elä-
määnsä hyväksikäytetty ymmärtää myös tulleensa petetyksi ja väärin kohdelluksi, 
yleensä tekijänä on ollut joku läheinen ihminen. Pettymys voi kohdistua hyväksi-
käyttäjän lisäksi myös muihin ihmisiin, jotka eivät kyenneet tai halunneet suojella 
häntä lapsena, tai eivät uskoneet häntä. Traumoja aiheutuu myös lapsen alistami-
sesta ja puolustuskyvyttömyydestä hyväksikäytön yhteydessä. Lisäksi lapsi liittää 
hyväksikäytön vuoksi itseensä negatiivisia ominaisuuksia, jotka hän omaksuu 
hyväksikäyttäjän tai muiden ihmisten asenteiden, puheiden ja lukemansa perus-
teella.  Vaikutukset ulottuvat kaikille elämän osa-alueille. Hyväksikäytön fyysisyys 
tai siinä käytetyt voimakeinot eivät ole mittari vahingollisuudelle, sillä hyvyyden ja 
rakkauden alle peitetty hyväksikäyttö voi olla lapsen tulevalle hyvinvoinnille jopa 
tuhoisampaakin.  

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön toteutumisen tiellä on tavallisesti vahvat 
esteet, ja se voi toteutua ainoastaan tiettyjen ehtojen täyttyessä. Tekijällä tulee 
ensinnäkin olla jokin motiivi hyväksikäyttää lasta seksuaalisesti. Motiivi voi olla 
emotionaalinen tai seksuaalinen tarve, seksuaalisen tyydytyksen esteet tai, kuten 
internetin lasten hyväksikäyttökuvien osalta yhä selvemmin, taloudellisen hyödyn 
tai muun edun tavoittelu. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön toteutuminen edel-
lyttää, että tekijä kykenee ylittämään omat normaalisti lapsen hyväksikäytön vas-
taiset voimakkaat sisäiset estonsa.  Edelleen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 
toteutuminen edellyttää, että lapsen ympärillä ei ole riittävästi suojaavia ulkoi-
sia esteitä, tai hyväksikäyttäjä pystyy ne ohittamaan. Silloin, kun edellä mainitut 
esteet on jo ylitetty, on hyväksikäytön viimeisenä esteenä vielä lapsen vastustus.  
Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisyyn on siis mahdollista panostaa useilla 
eri tasoilla. 

Seksuaalista hyväksikäyttöä voi olla vaikea tunnistaa, vaikka se tapahtuisi osit-
tain avoimesti muiden silmien edessä – ja usein ehkä juuri siksi.  Tekijän osalta 
lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä on kyse narsistisesta seksuaalisten tarpei-
den oikeudettomasta tyydyttämisestä – tai oman hyödyn tavoittelemisesta, vallan-
käytöstä, rahasta, voimattomuudesta ja heikkoudestakin. Muiden silmissä hyväksi-
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käyttäjät ovat usein tavallisia ihmisiä, tai jopa tavallista luotettavampina pidettyjä 
lasten ystäviä. Kuitenkin lapsen hyväksikäyttö on aina äärimmäisen vahingollinen 
rikos, jota ei voi puolustella tai hyväksyä. Vastuu on yksiselitteisesti ja ainoastaan 
aikuisella. Hyväksikäyttö on mahdollista niin kauan kuin lapsen lähipiiri ei asiaa 
ja sen vakavuutta kykene ymmärtämään, tai ei uskalla siihen puuttua. Eri alojen 
ammattilaisilla on oltava seksuaalisesta hyväksikäytöstä riittävästi tietoa ja sel-
keät ohjeet toimia. Välttämätöntä on myös ymmärtää hyväksikäytetyn avuntarve 
ja uskaltaa ottaa vastaan kohtaamisen haaste. 
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Lapseen kohdistuvat seksuaalirikokset

Sirpa Taskinen

 

Kaikissa kulttuureissa tunnetaan insestitabu, ts. sukupuoliyhteyden kielto biologis-
ten lähisukulaisten kesken. Tabu koskee sekä aikuisia että lapsia. Perheen ulkopuo-
linen lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on kuitenkin sisällytetty monissa maissa 
rikoslakiin suhteellisen myöhään, esimerkiksi Englannissa vasta vuonna 1908. 
Ruotsi-Suomi oli aikanaan yksi lasten hyväksikäytön kieltämisen edelläkävijöistä. 
Jo vuoden 1734 laissa alle 12-vuotiaaseen tyttöön sekaantuminen rinnastettiin 
väkisinmakaamiseen ja rangaistiin kuolemalla. Sitä vanhempaan sekaantumista 
pidettiin salavuoteutena. Kuolemanrangaistuksen poistamisen jälkeen vuoden 
1866 asetuksella määrättiin sekaantuminen 12–16-vuotiaaseen ankaramman ran-
gaistuksen alaiseksi kuin tavallinen salavuoteus. Vuodesta 1889 lähtien alaikäisiä 
kohtaan tehdyistä seksuaalirikoksista annettavat rangaistukset ovat Suomen rikos-
laissa jatkuvasti tulleet ankarammiksi.

Nykyisin voimassa oleva seksuaalirikoksia koskeva rikoslain 20. luku on viimeksi 
uudistettu vuonna 1997. Yksi tärkeimpiä muutoksia oli se, että käytännöllisesti kat-
soen kaikki lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset tulivat tuolloin virallisen syyt-
teen alaisiksi. Aikaisemmin esimerkiksi perheessä isäpuolen tai äidin uuden mies-
ystävän tekemät teot olivat asianomistajarikoksia, jolloin äiti huoltajana ei aina 
uskaltanut tai halunnut viedä asiaa poliisille. Rikosnimikkeitä myös täsmennettiin 
ja modernisoitiin.

Kaikkein raskaimpia seksuaalirikoksia ovat raiskaus ja törkeä raiskaus (rikoslaki 
20. luku 1 §). Raiskaus on toisen pakottamista sukupuoliyhteyteen uhkaamalla tai 
käyttämällä väkivaltaa. Raiskausta pidetään törkeänä, jos sillä aiheutetaan tahalli-
sesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila tai 
erityisen tuntuvaa henkistä tai ruumiillista kärsimystä. Raiskaus on törkeä myös, 
jos tekijöitä on useita, jos rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttä-
vällä tavalla, jos käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista 
välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla. Väkivallan uhka siis riit-
tää törkeän raiskauksen tuomitsemiseksi, kun aikaisemmin edellytettiin, että väki-
valtaa oli jo käytetty, ja että uhri oli näyttävästi vastustanut tekoa.  Jos kohteena 
on ollut lapsi, tuomioistuin voi katsoa, että samanaikaisesti on ollut kysymyksessä 
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lapsen törkeä hyväksikäyttö. Tällöin tuomioon voidaan yhdistää myös sitä koskeva 
rangaistus.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
sisältyvät rikoslain 20. luvun 6. ja 7. pykäliin. Niitä ovat sukupuoliyhteys kuutta-
toista vuotta nuoremman lapsen kanssa tai lapsen sellainen koskettelu tai muu 
seksuaalinen teko, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä. Ikäraja on 
kahdeksantoista vuotta, jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastetta-
vassa asemassa lapseen nähden ja asuu samassa taloudessa. Säännös koskee tilan-
teita, joihin lapsi ryhtyy ilman pakottamista, esimerkiksi houkuttelun tai lahjojen 
vuoksi. Nuorten keskinäiseen vapaaehtoiseen seurusteluun tätä rikoslain kohtaa ei 
kuitenkaan sovelleta.

Hyväksikäyttöä pidetään törkeänä, jos kohteena on lapsi, jolle rikos on omiaan 
aiheuttamaan erityistä vahinkoa hänen ikänsä tai kehitystasonsa vuoksi, tai jos 
rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla. Teon tekee törkeäksi myös se, että 
tekijänä on henkilö, johon lapsi erityisesti luottaa tai josta hän on erityisen riip-
puvainen. Tällainen voi olla esimerkiksi perheessä asuva muu aikuinen kuin van-
hempi, lapsen opettaja, harrastusten ohjaaja tai vastaava.

Sukupuoliyhteys on kielletty oman lapsen tai tämän jälkeläisen kanssa, oman 
vanhemman tai isovanhemman kanssa sekä sisarusten kesken (rikoslain 17. luku 
22 §). Rangaistusta ei määrätä henkilölle, joka on teon tapahtuessa ollut alle 18-vuo-
tias, tai joka on pakotettu tai lainvastaisesti taivutettu sukupuoliyhteyteen.

Ainoa asianomistajarikos lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa on 16–18-vuo-
tiaan seksuaalinen hyväksikäyttö (rikoslain 20. luku 5 §), jos tekijä väärinkäyttää ase-
maansa koulussa tai muussa laitoksessa taivuttamalla nuoren sukupuoliyhteyteen 
tai muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaa-
liseen tekoon. Tämä koskee siis tilanteita, jossa lapsi ei ole vastustanut tekoa.

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta alle 18-vuotiaalta on sanktioitu (rikos-
lain 20. luku 8 §) ja paritus kaikissa muodoissaan (myös aikuisten osalta) on kiel-
letty. 

Rangaistavaa on myös ”lapsiporno” eli kuva, jossa esitetään lasta sukupuoliyh-
teydessä tai siihen rinnastettavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä tai muulla 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla. Kysymyksessä voi olla valokuva, 
videonauha, elokuva tai muu kuvatallenne esimerkiksi internetissä. Sukupuolisi-
veellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapitokin on rikos (rikoslain 17. 
luku 19 §).  Rangaistavaa on myös lasta esittävän loukkaavan kuvan levittäminen 
sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan, kuvatallenteen tai esineen myy-
minen alle 15-vuotiaalle, sellaisen mainostaminen ja asettaminen julkisesti näh-
täville. 
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Suomessa on tehty kolme selvitystä, joissa sosiaali- ja terveydenhuollon viran-
omaisilta on kysytty lasten hyväksikäyttöepäilyistä. Ensimmäisen teki Lasten-
suojelun keskusliitto vuosien 1983–1984 tilanteesta yhdessä silloisten sosiaali- ja 
lääkintöhallitusten kanssa. Tuolloin vuositasolla esiin tuli 170 epäilyä. Toisen tut-
kimuksen teki sosiaali- ja terveyshallitus 1990–1991, jolloin epäilyjä oli jo noin 500 
vuodessa. Stakesin tutkimuksessa vuosituhannen vaihteessa epäilyjen määrä oli 
778, eli epäilyt olivat siis nelinkertaistuneet 15 vuodessa.

Epäilyjen määrän kasvua selittää erityisesti se, että hyväksikäytöistä on puhuttu 
paljon julkisuudessa, joten niiden tunnistaminen ja niistä puhuminen on helpottu-
nut. On kuitenkin huomattava, että vain osassa tapauksista epäily sai varmistusta 
tutkimuksissa. Vuosituhannen alussa poliisille ilmoitettiin keskimäärin 375 lapsiin 
kohdistuneen seksuaalirikoksen epäilyä vuodessa. Rikostilastojen ongelmana on 
kuitenkin, että niissä ei erotella toisistaan yksittäisiä tekoja ja tekijän samaan lap-
seen kohdistamia useampia tekoja. Suurimmassa osassa (64 %) poliisille ilmoite-
tuista epäilyistä syyttäjä ei vienyt asiaa eteenpäin näytön puutteellisuuden vuoksi. 
Vuosina 1996–2001 annetuissa tuomioissa vuosittain noin sadan lapsen kohdalla 
todettiin hyväksikäyttö. Heistä tyttöjä oli 76 % ja poikia 24 %. Hyväksikäyttöjen sel-
vittämisestä annettujen uusien ohjeiden jälkeen poliisille ilmoitettujen epäilyjen 
määrät ovat suuresti lisääntyneet. (Taskinen, 2003.)

Usein esitetään kysymys: tuleeko viranomaisten tietoon vain murto-osa lasten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä? Onko näkyvissä vain jäävuoren huippu, kuten 
jotkut synkästi povaavat? On tietysti totta, että sen enempää poliisi kuin sosiaali- ja 
terveydenhuoltokaan eivät koskaan kohtaa kaikkia niitä lapsia, jotka ovat joutu-
neet hyväksikäytön kohteiksi. Lasten on vaikea kertoa kokemastaan, ja aikuisten on 
vaikea uskoa kuulemaansa. Seksuaalinen hyväksikäyttö, erityisesti kun kysymyk-
sessä on pieni lapsi, herättää sivullisessakin monenlaisia tunteita. Olisi helpom-
paa olla uskomatta ja sulkea silmät ja korvat. Näin usein tapahtuikin silloin, kun 
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö, insesti ja pedofilia olivat kartettujen puheen-
aiheiden listalla, eli Suomessa 1980-luvulle saakka. Ilmapiiri on kuitenkin noista 
ajoista muuttunut erittäin paljon. Nykyisin lasten ahdistelu tunnistetaan ja siitä 
ollaan valmiita ilmoittamaan viranomaisille. Lapsilla on myös hyvät mahdollisuu-
det saada terapiaa hyväksikäytöstä aiheutuneisiin ongelmiinsa.

Filosofian tohtori Sirpa Taskinen toimii Stakesin kehittämispäällikkönä.
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Perheessä lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta

Leena Karjalainen 

Perheen sisällä tapahtuva lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta on piilorikol-
lisuutta, josta ei puhuta sen tapahtumaympäristössä, julkisuudessa, viranomaisten 
keskuudessa ja harvemmin sitä käsitellään tutkimuksissakaan.

Miksi puhutaan vain pedofiileistä tekijöinä? Kotiin on vastenmielistä liittää 
negatiivisia tunteita, häpeää ja syyllisyyttä, koska kodin pitäisi olla yhteiskunnan 
peruspilari ja ihmisen turvapaikka elämässä. On pelottavaa ajatella, että joku tun-
temamme ja keskuudessamme oleva henkilö riistäisi lapsia seksuaalisesti. Suo-
jaamme itseämme ja sijoittamme lapsiin kohdistuvan väkivallan jonnekin kauem-
mas, internetin sivustoille, seksiturismiin namusetien toiminnaksi tai pelkästään 
seksuaalisiin poikkeavuuksiin liittyväksi. Suurin osa hyväksikäyttäjistä kuitenkin 
on lapsen tuntemia ihmisiä: isiä, isäpuolia, isoja veljiä tai muita lapsen lähipiiriin 
kuuluvia miehiä. Seksuaalinen tyydytys ei tutkimusten mukaan tyypillisesti ole 
naisen tekemän seksuaalirikoksen motiivina. Hyväksikäyttöön syyllistynyt nainen 
on yleensä joko vapaaehtoisesti tai pakotettuna ollut avustamassa miehen suoritta-
maa hyväksikäyttöä.  Nainen osallistuu toimintaan miespuolisen hyväksikäyttäjän 
tarpeen tyydyttämiseksi toimittamalla hyväksikäytettäviä tai osallisena aktissa.

Lapsiin kohdistuva väkivallan tekojen aste vaihtelee pelkistä fantasioista sadis-
miin saakka. Hyväksikäyttöön liittyy ns. ”grooming” eli suostutteluprosessi, jossa 
lasta valmistellaan hyväksikäyttöä varten. Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
pyrkivä henkilö rakentaa uhriin luottamuksellista suhdetta, on tukena, kuuntelee 
ja antaa sen mitä näkee lapsen olevan vailla. Tämä vaihe voi kestää pitkään, jopa 
vuosia. Hyväksikäyttäjillä on kyky tunnistaa lapsen tai nuoren vaille jääminen. 
Lahjominen voi tapahtua myös makeisten, tavaroiden tai muunlaisen lapsen suosi-
misen kautta. Vähitellen lapsi saadaan mukaan johonkin seksuaaliseen toimintaan. 
Lapsiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta vaihtelee leikkiin verhotusta hyväksi-
käytöstä sadistiseen väkivaltaan. Se voi olla sanallista tai fyysistä. Hyväksikäyttö 
alkaa usein seksuaalisilla puheilla, erilaisilla kosketteluilla, sylissä istuttamisella 
tai poikkeavalla tavalla esiintyvällä alastomuudella. Se on kuitenkin aina salaisuus. 
Uhri kokee häpeää ja syyllisyyttä, koska tietää olevansa osallisena mukana jossakin 
väärässä ja salattavassa toiminnassa.
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Syyllistämisen jälkeen hyväksikäyttäjä voi uhkailemalla ja pelottelemalla saada 
lapsen vaikenemaan. Lapsen psyyken torjuntamekanismit estävät asian mieleen 
palauttamisen ja muistot hyväksikäytöstä voivat tulla uhrin tietoisuuteen vasta vuo-
sikymmenien päästä. Perheessä ja lähipiirissä tapahtuva lasten seksuaalinen hyväk-
sikäyttö on erityisen traumatisoivaa, koska lapsella on tekijää kohtaan myös positii-
visia tunteita ja luottamusta. Tästä seuraa lapselle ylivoimainen ristiriitatilanne, jota 
lapsi ei pysty käsittelemään. Tämän seurauksena lapsi ”unohtaa” hyväksikäytön.

Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen kohdehäiriön taustalla voi olla tekijän itse 
kokema psyykkiseen tai fyysiseen väkivaltaan, laiminlyöntiin tai hylkäämiseen 
liittyvä trauma. Tällaista voi tapahtua perheissä, joissa on runsasta alkoholin ja 
muita päihteiden käyttöä, väkivaltaa tai muita ongelmia, kuten pitkään jatkunutta 
työttömyyttä. Pedofilia on osa persoonallisuuden kehitystä ja kiinteä osa henkilön 
persoonallisuutta.

Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyvän rikostausta on yleensä tahra-
ton. Hän on usein sosiaalinen ja jopa suosittu perheen lähipiirissä ja työelämässä. 
Häntä saatetaan pitää luotettavana, älykkäänä ja lahjakkaana. Lisäksi henkilö on 
usein taitava lasten ja nuorten käsittelijä ja ympäristönsä manipuloija. Jopa tutkin-
nan ja oikeusprosessin aikana hyväksikäyttöön syyllistynyt saattaa yrittää mani-
puloida viranomaisia. 

Suurin osa lapsen lähipiiriin kuuluvista hyväksikäyttäjistä voidaan luokitella ns. 
regressoituneiksi pedofiileiksi, joiden seksuaalisuus kohdistuu suurimman osan 
aikaa aikuisiin. Aikuissuhteissaan he kokevat usein kyvyttömyyttä, heikkoutta ja 
yksinäisyyttä. He voivat kärsiä voimakkaista tyhjyyden tunteista, masennuksesta 
ja ahdistuksesta. Hyväksikäyttötilanteessa hyväksikäyttäjä pakenee aikuisen roolia 
ja siihen kuuluvaa vastuunottoa ja korvaa ristiriitaisen aikuissuhteen kanssakäy-
misellä lapsen kanssa. Hyväksikäyttö voi toteutua jossakin elämän konfliktitilan-
teessa, usein voimakkaan stressin laukaisemana. Hyväksikäyttäjä itse voi kokea 
teon tilapäisenä itsekontrollin ja arvostelukyvyn pettämisenä, eikä tunnista sen 
kuuluvan omaan sisäiseen dynamiikkaansa tai minuuteensa. Tietoisuus seksuaali-
sen hyväksikäytön tuomitsevista asenteista tekee tekoon sisältyneen seksuaalisen 
kiihottumisen tavoittelun myöntämisen hyväksikäyttäjälle mahdottomaksi.

Häiriö ilmenee yleensä vasta aikuisiässä.  Kiinnostuksen intensiteetti vaihtelee, 
ja hyväksikäytön aloittaminen on impulsiivista. Varsinaista tekoa voi edeltää jopa 
vuosia jatkunut fantasiointi seksistä lapsen kanssa. Kohteena oleva lapsi voi joutua 
aikuisen asemaan korvaamaan toisen vanhempansa. Hyväksikäyttäjä voi kokea 
saavansa lapsen seksuaalisesta riistosta nautintoa, mitä hän ei voi saada muualta, 
pääpaino on omassa kiihottumisessa ja tyydytyksessä. Hyväksikäyttäjä purkaa 
omia sisäisiä jännitteitä, ahdistustaan ja yksinäisyyttään. Nämä sisäiset ongelmat 
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laukaisevat ja pitävät yllä tätä pakkomiellettä. Hyväksikäytön motiivina voi joskus 
olla myös kosto parisuhteen loputtua, etenkin jos toinen puolisoista on ollut eron 
aktiivisempi osapuoli ja lapset ovat jääneet hänen huollettavakseen. Hyväksikäyttö 
voi olla myös valta-aseman pönkittämistä, jolla halutaan nöyryyttää tai rangaista 
muita perheen jäseniä. Yleensä hyväksikäyttäjiä kuvaa kyvyttömyys empatiaan, 
laaja emotionaalinen turtuneisuus ja itsekeskeisyys.

Lasta seksuaalisesti hyväksikäyttävät henkilöt ovat varsin tietoisia yhteiskunnan 
asenteista heitä ja heidän tekojaan kohtaan. Tämän vuoksi he salaavat taipumuk-
sensa ja pyrkivät perustelemaan toiminnan oikeellisuutta. Tämä johtaa salailuun 
ja puolusteleviin ajatusvääristymiin. Tekijällä voi olla useita päällekkäisiä tarinoita 
itsensä suojelemiseksi mahdollisen paljastumisen varalta. 

Paljastumisen jälkeen tekijä voi vähätellä taipumuksensa hallitsevuutta ja koros-
taa kykyään hallita omaa käyttäytymistään. Hyväksikäyttäjä painottaa tekojen 
kertaluontoisuutta ja sattumaa, jolla hän yrittää todistaa niin itselleen kuin muille-
kin, ettei ole suunnitelmallinen hyväksikäyttäjä. Pikemminkin hyväksikäyttäjä voi 
syyttää tapahtuneesta lasta, tai omaa vaikeaa elämäntilannettaan. Sietääkseen itse 
omaa käyttäytymistään hyväksikäyttäjä voi käyttää puolustelevaa ajattelua, kuten 
”lasten kuuluu saada konkreettista opetusta ja johdatusta seksuaalisuuden saloi-
hin” tai ”lapsi oli kiinnostunut tai halusi sitä”. Lapsen normaali kehitykseen kuu-
luva vastakkaisen sukupuolen ihannoiminen tai keimailu näyttää pedofiilin sil-
missä seksuaalisuuteen viittaavilta kutsuilta, millä hyväksikäyttäjä myös oikeuttaa 
omaa käyttäytymistään itselleen. Jossakin vaiheessa lapsi ymmärtää kokemansa, 
ja käsittää tapahtuneen moraalittoman luonteen ja löytää tapahtuneelle sanat.

 Hyväksikäytön paljastuminen on aina shokki lapsen lähipiirissä. Osa läheisistä 
saattaa jopa tukea hyväksikäyttäjää, joka on usein taitava manipuloimaan ihmi-
siä. Yleistä on väittää, että lapsi kuvittelee tai valehtelee, eikä lapsen kertomusta 
uskota. Lisäksi aikuisten oma ahdistus ja henkinen lamaantuminen voivat estää 
näkemästä totuutta.

 Seksuaalisen väkivallan uhrit kokevat usein olevansa omassa perheessäänkin 
ulkopuolisia, vieraita, joukkoon kuulumattomia ja merkityksettömiä. Heidän itse-
tuntonsa voi olla heikko, ja he saattavat kokea tapahtuneesta valtavaa syyllisyyttä. 
Käsitys itsestä voi siirtyä kaikille elämän alueille; sosiaalisiin suhteisiin, vanhem-
muuteen ja seksuaalisuuteen. Usein he tarvitsevat myöhemmin jossain vaiheessa 
apua. Viranomaisilta puuttuu edelleen riittävää asiantuntemusta ja tarvittavaa 
ammatillista erityisosaamista. Perheterapia ei tukimuotona ole riittävä, vaan usein 
myös pitkä yksilöterapia on tarpeellista. Aikuiset uhrit tarvitsisivat pitkäkestoisen 
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terapian lisäksi erilaisia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluita. Seksuaalisen väki-
vallan uhreilla ei ole riittävästi tietoa saatavilla olevista palveluista. Palvelumarkki-
nat eivät toimi saumattomasti eikä mikään taho kanna kokonaisvastuuta.

Leena Karjalainen on kliininen seksologi, seksuaaliterapeutti (vaativa erityistaso), 
tradenomi ja sosiaalikasvattaja. Hän toimii elokuva- ja jälkivalvontatarkastajana
Valtion elokuvatarkastamossa.
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Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset

Annaliisa Heikinheimo  & Sirkka Tasola 

Miten trauma ilmenee

Seksuaalinen hyväksikäyttö on trauma, joka vaikuttaa lapseen ja nuoreen sekä 
välittömästi, että ilman hoitoa pysyvämminkin myöhempään elämään. Lasten 
välittömät reaktiot ovat samanlaisia kuin muihinkin elämänvaikeuksiin ja haavoit-
taviin kokemuksiin. Ne voivat ilmetä aggressiivisuutena, riehumisena, ylikiihottu-
neisuutena, karkailuna, erilaisina psykosomaattisina oireina, syömis- ja nukkumis-
häiriöinä, masennuksena, itkuherkkyytenä, toivottomuutena ja itsetuhoisuutena. 
Seksuaalisen sopeutumisen ongelmien lisäksi voi ilmetä ihmissuhdevaikeuksia, 
oppimisongelmia ja muita psykologisia oireita. Voimakas ahdistuneisuus, taantu-
minen ja takertuminen ovat myös tavallisia hyväksikäytetyillä lapsilla. Selvimmin 
juuri hyväksikäyttökokemukseen liittyvä oire on lasten ilmaisema ikätasoon kuu-
lumaton seksuaalinen käyttäytyminen, ylivirittyneisyys ja puheet. Hyväksikäy-
tetty lapsi voi leikeissään toistaa kokemuksiaan tai pyrkiä saamaan muita lapsia 
mukaan leikkeihin, joissa esim. jäljitellään yhdyntää tai kosketellaan sukupuolieli-
miä. Toisinaan hän saattaa lähestyä aikuista yrittämällä hyväillä tämän rintoja tai 
sukupuolielimiä tai suudella häntä seksuaalisella tavalla. Jotkut lapset voivat käyt-
täytyä aikuisia kohtaan viettelevästi ja seksuaalisesti provosoivalla tavalla. 

Hyväksikäytön vaikutukset voivat ilmetä välittöminä stressioireina tai viiveellä 
posttraumaattisesti tapahtumien jälkeen. Posttraumaattisen stressihäiriön (PTSD, 
Post-Traumatic Stress Disorder) on todettu olevan yleinen seuraus hyväksikäyte-
tyillä lapsilla. Oireenmuodostuksen viive voi johtua lapsen yrityksestä suojautua 
liian tuskallisilta kokemuksilta ja eristää itsensä niistä. Vasta kun hän on ilmitu-
lon jälkeen turvallisemmassa ympäristössä (esim. sijaisperheessä), hän voi sallia 
itsensä taas tuntea. Traumaattiseen stressioireeseen kuuluu vaikean kokemuksen 
takauma (ns. flash back), joka aiheuttaa hyvin voimakkaan ja elävän vaikutelman 
hyväksikäyttötilanteen uudelleen kokemisesta, ja vetäytyminen, joka ilmenee 
vähentyneenä reagoivuutena, ulkopuolisuutena, vieraantumisena ja jäätyneenä 
tarkkaavaisuutena. Korostunut ahdistuneisuus voi ilmetä ylivalppautena, unetto-
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muutena tai painajaisina. Lisäksi voi esiintyä muistin heikentymistä ja tyhjyyden, 
menetyksen, masennuksen tai ärtyneisyyden tunteita. 

Hyväksikäytön aiheuttamat vakavat ja häiritsevät vaikutukset estävät monin 
tavoin lapsen normaalia psyykkistä, emotionaalista ja seksuaalista kehitystä. Eri ikä-
vaiheissa nämä vaikutukset ilmenevät eri tavoin, esim. nuoruusiässä oman seksuaali-
sen identiteetin rakentamisessa, parisuhdetta solmittaessa tai omien lasten syntyessä. 
Hyväksikäytön seurauksena aikuisiällä on todettu masennusta, ahdistuneisuutta, 
itsemurha-ajatuksia ja itsetuhoista käytöstä. Seksuaalinen sopeutumattomuus tai 
epäasianmukainen käytös, vihamielisyys, hyökkäävyys, ylivilkkaus, keskittymis- ja 
muistivaikeudet, oppimisongelmat ja unihäiriöt ovat myös tyypillisiä. Vaikutukset 
ihmissuhteisiin ovat monesti huomattavat. Vetäytyminen, eristäytyminen, tunne 
pysyvästä häpeän merkistä, huono itsetunto, vaikeus luottaa toisiin ja erilaiset ihmis-
suhdeongelmat varsinkin mies-naissuhteissa ovat tavallisia. Monilla hyväksikäyte-
tyillä on myös taipumus joutua myöhemmin elämässään uhreiksi uudelleen. Tämä 
ei rajoitu vain seksuaalisuhteisiin, vaan heitä voidaan riistää ja väärinkäyttää muilla-
kin tavoin kuten henkisesti ja taloudellisesti. Heidän on vaikea sanoa ei, he eivät osaa 
pitää puoliaan, eivätkä pitää huolta itsestään ja omista oikeuksistaan. Päihteiden ja 
huumeiden käyttö, rikollisuus, somaattiset vaivat, fobiat, syömisongelmat, dissosia-
tiiviset häiriöt, posttraumaattinen stressihäiriö, multippelipersoonallisuus, rajatilat ja 
realiteettitajun pettäminen liittyvät myös usein hyväksikäytön jälkiseurauksiin. 

Jälkiseurauksiin vaikuttavia tekijöitä ovat hyväksikäytön luonne ja olosuhteet, 
kuten lapsen ja hyväksikäyttäjän suhde, seksuaalisen toiminnan laatu, fyysisen 
voiman käyttö ja määrä, lapsen ikä hyväksikäytön alkaessa, ympäristön reaktiot 
hyväksikäytön paljastuessa, lapsen käytettävissä olevat voimavarat ja keinot sekä 
hyväksikäytön kesto ja tiheys. Lapsen kehitystä eniten vahingoittava hyväksikäy-
tön muoto on perheen sisällä tapahtuva insesti. Sillä on ilman terapeuttista apua 
läpi koko elämän kestävät vaikutukset sekä myöhempään seksuaaliseen kehityk-
seen että ihmissuhteisiin. Voimakkaasti seksualisoituneelta lapselta puuttuu ter-
veelle psykologiselle ja sosiaaliselle kehitykselle sekä päätöksenteolle tarpeelliset 
emotionaaliset ja fyysiset rajat. Hän tuntee ja tunnistaa itsensä huonosti.

Käsityksemme mukaan seksuaalinen hyväksikäyttö vaurioittaa vakavasti lapsen 
kokemusta omista rajoistaan. Tämä rikotuksi tulemisen kokemus jättää jälkeensä 
kyvyttömyyden tunnistaa ja ylläpitää omia rajoja myöhemminkään. Niinpä hyväk-
sikäytettyjen on usein vaikea nähdä ja ymmärtää, missä kulkee raja itsen ja toisen 
välillä, jolloin he voivat käyttäytyä hyvin epäkunnioittavalla ja tunkeutuvalla 
tavalla. Samoin heidän on vaikeaa estää toisen ihmisen pyrkimystä loukata heidän 
yksityisyyttään. Myös tunteiden suhteen ilmenee samaa vaikeutta tunnistaa, mikä 
on oma, mikä toisen tunne. 
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Hyväksikäytön seurauksena lapsen tai nuoren koulunkäynti on saattanut kes-
keytyä ja myöhemminkin hänellä on voinut olla vaikeuksia hankkia omia kykyjään 
vastaavaa koulutusta. Näistä syistä ja myös hyväksikäyttökokemuksen heikentä-
mästä itsetunnosta johtuen urakehitys voi myöhemminkin kärsiä. 

Tunnevauriot

Pienelle lapselle on ominaista, että hän hakee selitystä itsestään aina, kun hän ei 
ymmärrä, mitä tapahtuu. Koska lapsi ei ole kehityksellisesti vielä siinä vaiheessa, 
että hän pystyisi ymmärtämään seksuaalista toimintaa, se on hänelle täysin käsit-
tämätöntä. Tästä johtuu, että hän helposti pitää itseään syyllisenä tapahtumaan. 
Voimakas syyllisyyden tunto leimaakin hyväksikäyttöä kokeneen käsitystä itses-
tään.

Toinen taakka, jota hyväksikäytetty joutuu kantamaan, on häpeän tunne. Hyväk-
sikäyttäjä on usein lapselle läheinen aikuinen, josta hän on riippuvainen. Heidän 
välisensä suhde on voinut olla aluksi hyvin tyydyttävä, tarjonnut läheisyyttä ja 
arvostusta ja ollut joskus lapselle jopa ainoa kontakti, jossa hän on kokenut hyväk-
syntää ja hellyyttä. Koko suhteen merkitys muuttuu aikuisen pettäessä lapsen luot-
tamuksen seksualisoimalla läheisyyden. Koska hyväksikäyttötapahtumassa usein 
fyysisestä läheisyydestä huolimatta korostuu emotionaalinen kohtaamattomuus 
ja vuorovaikutuksen puute, lapsen kokema pettymys ja sen herättämä häpeä on 
musertava. 

Syyllisyys ja häpeä estävät lasta tunnistamasta, että häntä kohtaan on tehty 
väärin. Sen sijaan, että hän tuntisi oikeutettua vihaa rajojensa rikkojaa kohtaan, 
hän tuntee tapahtuneesta syyllisyyttä ja häpeää. 

Salaisuus ja sanattomuus

Seksuaalisen hyväksikäytön luonteeseen kuuluu salailu. Se on tabu, josta vaietaan. 
Sen vuoksi se sekä ilmiönä että kokemuksena jää vaille sanoja. 

Hyväksikäyttö on tapahtumana hyvin ruumiillinen, jossa hyväksikäyttäjällä ja 
lapsella toisaalta on fyysinen kosketus toisiinsa, mutta vuorovaikutus ja henkinen 
kontakti puuttuu kokonaan. Lapsi kokee ruumiissaan erilaisia tuntemuksia, mutta 
hyväksikäyttäjä viestii, ettei se ole totta, mitään ei todellisuudessa olekaan tapahtu-
nut. Lapsi alkaa epäillä omaa kykyään tehdä havaintoja ja luottaa omiin tuntemuk-
siinsa. Myös muun ympäristön reagoimattomuus vahvistaa tätä. Hyväksikäyttöä 
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voi tapahtua jopa toisten ihmisten läsnä ollessa kenenkään puuttumatta tilantee-
seen (esim. hyväksikäyttäjä pitää lasta sylissään ja koskettelee tätä huoneessa, jossa 
useat ihmiset tekevät kotiaskareitaan, tai makaa lapsen kanssa peiton alla mastur-
boiden tätä ja muut huoneessa olijat eivät näe asiassa mitään huolestuttavaa). Kun 
lisäksi pienen lapsen ajattelu ja yritys ymmärtää maailmaa on itsekeskeistä, kaikki 
se pahalta ja vaikealta tuntuva, mitä hyväksikäyttö herättää, asettuu ikään kuin 
hänen sisälleen, osaksi häntä itseään. 

Jotta lapsi voisi kertoa kokemuksestaan, hänen kykynsä palauttaa mieleen 
tapahtuma ja kuvata sitä sanoin tulee olla tarpeeksi kehittynyt. Pienellä lapsella ei 
ole vielä riittävää kykyä sitoa kokemuksiaan eri asiayhteyksiin, jolloin tapahtumat 
tallentuvat hänen muistiinsa irrallisina ja vailla ajallista jatkumoa. Vaikka lapsella 
ei olisikaan kykyä kertoa kokemuksistaan sanoin, hän muistaa ne silti ja ilmaisee 
niitä toiminnallaan ja käyttäytymisellään. Traumaattinen kokemus voi säilyä muis-
tissa vuosikymmenet, vaikka siitä ei olisi koskaan puhuttu. Kun aikuinen puhuu 
lapselle ja antaa hänelle sanoja, se jäsentää hänen kokemuksiaan, organisoi hänen 
maailmaansa ja helpottaa hänen orientoitumistaan siihen. Lapsi, jolle aikuinen ei 
näin puhu, jää vaille tätä apua ja elämään jäsentymättömässä maailmassa irrallis-
ten kokemustensa keskelle. 

Koska kieli ja sanat eivät ole käytettävissä apuvälineinä, lapsi ei voi saada koke-
muksiinsa ja elämyksiinsä välimatkaa, eikä luoda niihin sellaista suhdetta, jossa 
niitä voi tarkastella, jäsentää ja liittää omaan elämään. Näin hän luo itseensä 
eräänlaisen pahan alueen, jonne hän sijoittaa kaiken kokemansa vaikean, joka pilaa 
hänen elämäänsä, jota hän vihaa ja inhoaa ja jonka hän haluaa tuhota. Hänellä on 
vankka uskomus, että tämän ’poltinmerkin’ näkee hänestä kuka tahansa heti ensi 
silmäyksellä ja se eristää hänet kaikista muista, tekee hänet poikkeavaksi ja erilai-
seksi. Tämä tunne ja uskomus säilyy vielä aikuisenakin. 

Toimijuuden tunnon elpyminen

Hyväksikäyttökokemuksen sanattomuus ja sen kieltäminen estävät sitä tulemasta 
kertomukseksi, joka voisi tulla kuulluksi ja uskotuksi. Lapsi vieraantuu omista 
havainnoistaan, kokemuksistaan ja tunteistaan, kun ympäristö ei anna niille sanoja, 
ei reagoi eikä vahvista niitä. Jos hän yrittää kertoa ja jakaa kokemuksiaan, yrityk-
set tulevat torjutuiksi tai niitä ei huomata. Lapsi menettää toimijuuden tuntonsa ja 
kokemuksen, että hän on subjekti omassa elämässään. Muut määrittelevät häntä. 

Toipuminen edellyttää, että salaisuus murretaan ja hyväksikäyttökokemus tulee 
jaetuksi ja vastaanotetuksi. Syyllisyyden ja häpeän lamaannuttavasta vallasta 
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vapautuminen vaatii vastuullisuuden määrittelyä uudelleen: hyväksikäytetyn 
on oikaistava vääristynyt käsityksensä siitä, että hän itse olisi vastuussa tapahtu-
neesta. Vasta sitten hän voi tunnistaa oman vihansa ja surunsa siitä, että häntä on 
kohdeltu väärin ja hän on menettänyt mahdollisuuden hoivaan, huolenpitoon ja 
hellyyteen lapsuudessaan.

Annaliisa Heikinheimo on psykologian lisensiaatti, psykoterapian erikoispsykologi, 
ja vaativan erityistason perheterapeutti, joka työskentelee omassa koulutukseen, 
konsultointiin ja psykoterapiaan keskittyvässä yrityksessään.
 
Sirkka Tasola  on psykologian lisensiaatti, psykoterapeutti ja perheterapeutti (VET). 
Hän on toiminut kasvatusneuvolan johtavana psykologina (emerita)
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INTERNET JA IHMISKAUPPA - 
 HYVÄKSIKÄYTÖN UUDET MUODOT 

Lapset käyttävät uutta teknologiaa ja sen luomia vaihtoehtoisia kommunikaatio-
tapoja luontevasti. He oppivat kokeilun ja etsimisen kautta, ja väistämättä välillä 
myös eksyvät. Virtuaalisessa maailmassa lapsilta puuttuu suurelta osin aikuisten 
tuki ja malli, kulttuuri on tältä osin vasta kehittymässä. Ilman aktiivista panostusta 
ja tiedostamista vanhemmat ovat alakynnessä internetin, chattailun, P2P-vertais-
verkkojen, pikaviestiohjelmien, pelikonsolien, webbikameroiden sekä kameroilla 
ja internetyhteyksillä varustettujen matkapuhelinten tuntemuksessa ja kehityk-
sessä. Teknologia on tuonut uudet tavat, ja niiden mukana uudet vaarat. Teknologia 
sinänsä antaa vain mahdollisuudet, päätökset sen käyttämisestä ja vastuu rikol-
liseen toimintaan ryhtymisestä kuuluvat aina ihmiselle. Rikoksen suorittamisen 
helppous teknologian kautta ei lievennä syyllisyyttä. Lasten hyväksikäyttöä ei voi 
hyväksyä missään muodossa, tapahtui se sitten on-line tai off-line. Lasten hyväksi-
käyttö virtuaalisesti tai siihen liittyen on maailmanlaajuinen ongelma, mutta jokai-
nen hyväksikäytön tai sen kuvauksen kohde on aina jossakin paikallisesti tavoi-
tettavissa. Hyväksikäytön kohteena olevilla lapsilla on oma koti, perhe ja yhteisö, 
johon he kuuluvat.  Vastuu lasten suojelusta kuuluu aikuisille, lasten vanhemmille, 
viranomaisille, järjestöille, yhteisöille ja koko yhteiskunnalle. 

Helsingin poliisin väkivaltarikosyksikköön perustettiin vuoden 2006 alussa tut-
kintaryhmä, jonka tehtävänä on selvittää lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia, 
erityisesti internetin avulla tapahtuneita rikoksia, joissa tekijä ja lapsi ovat koh-
danneet irc-kanavilla tai chat-palstoilla. Tutkintaryhmä on tehnyt merkittävää ja 
tuloksellista työtä. Lyhyessä ajassa se on pystynyt paljastamaan satoja yksittäisiä 
lapsiin kohdistettuja seksuaalirikoksia, joista osa oli jatkunut useiden vuosien ajan 
ennen paljastumista.  Tutkinnan yhteydessä on takavarikoitu suuria määriä lasten 
hyväksikäyttökuvia. Epäillyillä on myös ollut hallussaan huomattavia määriä sel-
laisia lasten kuvia, jotka eivät sinänsä ole laittomia, mutta joista epäillyt ovat olleet 
kiinnostuneita seksuaalisessa mielessä ja saaneet niistä seksuaalista tyydytystä. 
Suurin osa rikoksista tuskin olisi paljastunut ilman poliisin aktiivista toimintaa. 
(Poliisin tiedote 27.9.2006.)

 Paljastuneista hyväksikäyttörikoksista uutisoidaan lähes päivittäin, internet 
on usein mukana tavalla tai toisella. Helmikuussa 2007 Suomessa eteni syytehar-
kintaan laaja hyväksikäyttörikossarja, jossa 39-vuotiaan miehen epäillään syyllis-
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tyneen yli 30 lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Mies oli muutaman vuoden 
aikana ollut yhteydessä lähes sataan 9-15-vuotiaaseen tyttöön internetin keskuste-
lupalstoilla, puhelimitse tai henkilökohtaisilla tapaamisilla ympäri Suomen.  Mies 
oli tarjoutunut keskustelukaveriksi Messenger-keskusteluverkoston kuvagalleri-
oista tavoittamilleen tytöille ja esiintynyt osalle tytöistä ikäistään huomattavasti 
nuorempana. Hän oli pyrkinyt tyttöjen kanssa yhteyteen web-kameran välityksellä 
ja ehdottanut tapaamisia tyttöjen kotipaikkakunnissa tai omissa asunnoissaan 
kahdella eri paikkakunnalla. Kuulusteluissa mies myönsi yhteydenottojen tavoit-
teena olleen kaikissa tapauksissa pääsy sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaali-
sen kontaktiin lasten kanssa. Asia tuli tutkittavaksi 11-vuotiaan tytön vanhempien 
ilmoitettua lapsensa joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi. (Poliisin tie-
dote 8.2.2007.)

Samaan aikaan uutisoitiin 63-vuotiasta miestä epäiltävän kymmeniin lap-
siin kohdistuneista seksuaalirikoksista. Miehen epäillään maksaneen alaikäisille 
tytöille osallistumisesta pornokuviin, joissa käytettiin erilaisia välineitä ja sito-
mista. Viiden lapsen henkilöllisyys oli selvitetty, lisäksi tunnistamattomia kuvia oli 
poliisin hallussa kymmeniä.  (Turun Sanomat 9.2.2007.)
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Lasten seksuaalinen on-line hyväksikäyttö 

Mari Laiho

Maailma muuttui nopeasti internetin ja matkapuhelinten yleistymisen myötä. 
Niin lapset kuin aikuiset voivat nykyisin olla tavoitettavissa milloin ja missä vain 
tietokoneiden, matkapuhelinten ja pelikonsolien kautta. Digikameroiden, kamera-
puhelimien ja nettikameroiden avulla on yksinkertaista järjestää myös visuaalinen 
kontakti. Uusien mahdollisuuksien myötä tulivat myös uudenlaiset vaarat ja haitat, 
jotka kohdistuvat etenkin lapsiin karulla tavalla. Virtuaaliympäristössä tapahtuva, 
sen kautta tai sen vuoksi alkava lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on monessa 
suhteessa vakava ja erityisen huolestuttava ongelma, jonka teknologia on laajenta-
nut paikallistasolta maailmanlaajuiseksi.

Vuorovaikutus virtuaalimaailmassa on monella tavalla toisenlaista kuin todel-
lisissa ihmissuhteissa. Internetin avulla virtuaalinen, hyväksikäyttöön tähtäävä 
kontakti on mahdollista luoda sellaisiin lapsiin, joihin muuten olisi vaikea tai mah-
doton saada yhteyttä. Virtuaalinen kanssakäyminen tuntemattoman kanssa voi 
internetissä muodostua nopeasti välittömän ja läheisen tuntuiseksi. Tietojen vaihto, 
vuorovaikutus ja tutustuminen tapahtuvat reaalimaailmaan verrattuna huomatta-
vasti nopeammin. Lisäksi anonyymiyden tunne voi muuttaa käyttäytymistä, vähen-
tää käyttäytymiskontrollia, ja luoda virheellistä käsitystä että virtuaaliteoilla ei ole 
oikeassa maailmassa seurauksia. Internetin mittakaava on reaalimaailmaan verrat-
tuna aivan eri luokkaa. Hyväksikäyttäjillä on mahdollisuus tavoitella samanaikaisesti 
lukuisia lapsia. Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittäviä kuvia ja muuta materi-
aalia on internetissä myös tarjolla valtavasti, ja lukemattomilla ihmisillä on mahdol-
lisuus niitä nähdä. Reaalimaailmassa kuvan poistaminen ja tuhoaminen onnistuu, 
mutta internetiin laitetun materiaalin poistaminen ei enää ole itsestäänselvyys.  Vir-
tuaalimaailma tekee mahdolliseksi sen, että lapsista seksuaalisessa mielessä kiinnos-
tuneiden ihmisten välille syntyy suljettuja verkostoja, jotka luovat niihin kuuluville 
oikeutuksen tunnetta rikolliseen toimintaan. Virtuaalinen vuorovaikutus voi vääris-
tää ihmisen käsitystä todellisuudesta, ja oikeasta ja väärästä.  (Muir, 2005.)

Internetin ja muun uuden teknologian kautta tulevat riskit koskevat sekä niitä 
käyttäviä lapsia, että myös sellaisia lapsia, joilla itsellään ei ole käytettävissään 
uutta teknologiaa.  Uuden teknologian vuoksi lapset voivat kärsiä seksuaalisesta 
riistosta useilla eri tavoilla:
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•  lapsen altistuminen aikuispornografialle
•  lapsi voidaan myydä seksuaalista hyväksikäyttöä varten
•  lasta voidaan käyttää prostituutiossa, jossa asiakkaita hankitaan internetin tai 

kännykän avulla
•  lapsi voidaan alistaa nettiseksiin aikuisen tai nuoren kanssa
•  lapsen vanhemmat voivat olla lasten hyväksikäyttökuvien käyttäjiä tai välittäjiä
•  lapsi voi ladata netistä lasten hyväksikäyttökuvia
•  lapsi voi joutua netissä houkuttelun kohteeksi, jonka tavoitteena on lapsen seksu-

aalinen hyväksikäyttö todellisuudessa
•  lapsi voidaan myydä internetissä tapahtuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä varten
•  lapsi voi joutua itse internetiin päätyvien kuvien kohteeksi 

(Palmer & Stacey, 2004)

Hyväksikäyttö itsessään altistaa lapsen vakaville vaikutuksille tekohetkellä, 
myöhemmin lapsuudessa ja koko loppuelämän ajan. Hyväksikäytön kuvaaminen, 
ja kuvien päätyminen internetin loputtomaan ja hallitsemattomaan levitykseen 
lisää ongelman moniulotteisuutta, ja tekee siitä selviytymisen vaikeaksi. Internetiin 
kerran laitettua kuvaa ei enää voi hallita, kuka tahansa voi kopioida sen ja käyttää 
myöhemmin missä tarkoituksessa tahansa. Tämän tiedon kanssa lapsen on pystyt-
tävä elämään. Pornografinen kuva, jossa lapsi on mukana, on aina kuvaus lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sellaisenaan todiste tapahtuneesta rikoksesta. Se 
on inhimillinen tragedia ja häikäilemätöntä riistoa lapsen elämän kustannuksella. 

Tavallinen internetin käyttäjä, lapsi tai aikuinen, ei lasten hyväksikäyttökuviin 
juuri törmää, vaikka tosiasiassa kuvia hyväksikäytön kohteena olevista lapsista 
sekä seksuaalisessa kontekstissa esitettyjä lasten kuvia on loputtomasti. Kuvat kier-
tävät internetin sivustoilla, Peer-to-peer- eli P2P-vertaisverkostoissa, uutisryhmissä, 
chateissä ja sähköpostin välityksellä viesteissä ja roskapostina. Kuvien lapsia on 
huijattu, houkuteltu, pakotettu tai lahjottu, jotkut kuvista on otettu salaa lapsen 
tietämättä. Osa kuvista on alun perin viattomassa tarkoituksessa internetiin lai-
tettuja kuvia perhealbumeista, osa nuorten ajattelemattomia hulluttelukuvia tai 
kiusaamistarkoituksessa nettiin laitettuja kuvia. Jotkut lapsista näyttävät iloisilta, 
ymmärtämättömyyttään tai pakotettuina. Vakavasti otettava ongelma on lain kir-
jaimen mukaan lailliset, mutta pohjimmiltaan rikolliselle toiminnalle ja lasten häi-
käilemättömälle hyväksikäytölle perustuvat, lasten ”mallikuvasivut”, jotka toimivat 
porttina ihmisarvoa loukkaaville ja joidenkin aikuisten itsekkyyttä ruokkiville sul-
jetuille sivustoille. Lainsäädännön haasteena on pysyä tässä kehityksessä mukana. 

Irlannissa on tehty COPINE – projektin (Combating Paedophile Information Net-
works in Europe) kuvatietokannan perusteella luokittelu kuvista, joihin seksuaalista 
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mielenkiintoa lapsiin kohdistavat voivat tuntea seksuaalista mieltymystä (Taylor & 
Quayle, 2001.) (taulukko 1.). Luokittelussa on 10 tasoa, näistä neljään ensimmäiseen 
luokkaan kuuluvat kuvat eivät sellaisinaan ole pornografisiksi kuviksi luokiteltavia. 
Silti ne voivat olla jollekin katsojalle seksuaalisessa mielessä hyvinkin kiihottavia. 
Kuvan viesti muuttuu toiseksi, jos se on tuntemattoman keräilijän kokoelmassa 
tuhansien muiden lapsikuvien joukossa tai pornokuvien rinnalla tyydyttämässä 
keräilijän seksuaalisia tarpeita, kuin jos se on täysin epäseksuaalisessa konteks-
tissa muiden perhekuvien rinnalla. Kuvan seksuaalinen luonne syntyy objektiivi-
sesti kuvan sisällöstä ja subjektiivisesti katsojan mielessä. Kuvia on oleellista tul-
kita niiden kontekstin ja esittämistavan kautta. Kuvan kohteena oleva lapsi joutuu 
seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi aina, kun kuvaa katsotaan seksuaalisessa tar-
koituksessa.

Taulukko 1. Typologia pedofiilisista kuvakokoelmista

Indikatiivinen (Indicative) Tavanomaiset lapsesta otetut kuvat perhealbumista, mainoskuvat 
tms . Lapsi voi olla alusasussa, uima-asussa, tai leikeissä normaali-
oloissa .  Kuvien esitysyhteys tai sijoittelu viittaa sopimattomuuteen

Alastomuutta sisältävä (Nudist) Kuvat alastomista tai puolipukeisista lapsista luonnollisissa tilan-
teissa, kuvia ei ole otettu seksuaalisessa tarkoituksessa

Eroottinen (Erotica) Salaa tai lapsen huomaamatta otetut kuvat lasten luonnollisessa 
ympäristössä . Kuvissa alastomuutta tai lapsi esim . alusvaatteissa

Poseerauskuvat (Posing) Tarkoituksella otetut poseerauskuvat, lapsi täysin tai osittain puet-
tuna tai ilman vaatteita (kuvien määrä, konteksti ja järjestely viittaa-
vat seksuaaliseen kiinnostukseen)

Eroottiset poseerauskuvat (Erotic 
posing)

Tarkoituksella otetut kuvat lapsista seksuaalissävyisissä tai provo-
katiivisissa asennoissa, täysin tai osittain puettuna tai ilman vaatteita 

Selkeästi eroottiset poseerauskuvat 
(Explicit erotic posing)

Kuvat, jotka esittävät lasten sukupuolielimiä, kun lapsi on joko alasto-
mana, osittain tai täysin puettuna

Selkeätä seksuaalista toimintaa 
esittävä (Exlicit sexual activity)

Kuvat, jotka esittävät lasten välistä koskettelua, masturbaatiota, 
oraalista seksiä tai sukupuoliyhteyttä, ei aikuisia

Seksuaalista väkivaltaa esittävä 
(Assault)

Kuvat seksuaalisen väkivallan kohteena olevista lapsista, lapsen sek-
suaalista koskettelua, aikuinen tekijänä

Raakaa seksuaalista väkivaltaa esit-
tävä (Gross assault)

Kuvat julman seksuaalisen väkivallan kohteena olevista lapsista, 
yhdyntä, masturbointia tai oraalista seksiä, jossa aikuinen osallisena

Sadistinen / Seksuaalista toimintaa 
eläimen kanssa esittävä (Sadistic/ 
Bestiality)

Kuvat, jossa lapsi on sidottu, lyöty, ruoskittu, tai muuten tuotettu 
lapsille kipua
Kuvat lapsista jotka on saatettu eläimen kanssa seksuaaliseen kon-
taktiin

(Taylor, Holland & Quayle, 2001)
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Lasten hyväksikäyttöä esittävää kuvamateriaalia tuotetaan omaan tarkoituk-
seen, myytäväksi ja vaihdettavaksi muiden hyväksikäyttäjien kanssa. Pedofii-
lien verkostoissa kuvat ovat keräilytavaraa ja vaihdon välineitä. Ne voivat toimia 
maksuvälineenä tai edellytyksenä verkoston jäsenyydelle ja muuhun materiaaliin 
käsiksi pääsemiseen. Tammikuussa 2007 Suomessa annettiin tuomio sukupuolisi-
veellisyyttä loukkaavien lasta esittävien kuvien hallussapidosta miehelle, joka oli 
kerännyt vajaan kolmen vuoden ajan lasten hyväksikäyttökuvia. Miehen tietoko-
neella oli kaiken kaikkiaan noin 1,7 miljoonaa kuvatiedostoa, joista suurin osa oli 
lasten hyväksikäyttökuvia. Kuvia ei käyty läpi tiedosto tiedostolta, sillä sen arvioi-
tiin vaativan 180 poliisityöpäivää. Näissä kuitenkin arvioitiin olevan noin miljoona 
lasten hyväksikäyttökuvaa. Mies jäi kiinni kansainvälisen poliisiyhteistyön avulla, 
rangaistuksena oli viisi kuukautta ehdollista vankeutta.  Hyväksikäyttökuvien 
kysyntä lisää niiden tarjontaa, ja tähän tarvitaan uusia kuvia – uusia todellisuu-
dessa tapahtuneita lasten hyväksikäyttötilanteita. 

Lasten hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin levittämisestä on tullut interne-
tissä osa kansainvälistä seksiteollisuutta, jossa järjestäytyneellä rikollisuudella on 
yhä selkeämpi ote. Keinot kuvamateriaalin hankkimisessa ovat myös yhä kovem-
pia. Hyväksikäytettyjen lasten, ja heistä otettujen kuvien määrä on valtava. Kukaan 
ei voi tietää, kuinka moni syyllistyy lasten hyväksikäyttöön kuvia tuottamalla, niitä 
hankkimalla tai levittämällä. Huolestuttavan uhkakuvan luo internetin yleistymi-
nen kolmannessa maailmassa, jossa on tilaa häikäilemättömille keinoille köyhyy-
den voittamiseksi. Hyväksikäyttökuvien tuotannosta on myös yhteydet kansainvä-
liseen lapsikauppaan, seksiturismiin ja lapsiprostituutioon.  

Hyväksikäyttökuviin liittyen lapsia voidaan hyväksikäyttää monella tavalla ja 
eri tarkoituksissa. (taulukko 2).

Hyväksikäyttökuvien lasten tehokkaaseen tunnistamiseen tarvitaan ehdot-
tomasti keskitettyjä tietokantoja sekä kehittynyttä kuvantunnistusteknologiaa. 
Ihmismieli ei enää riitä käsittelemään uskomattoman laajaa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävien kuvien määrää.  Teknologian avulla kuvien yksityiskoh-
dista pystytään löytämään samankaltaisuuksia ja siten kasvattamaan samaan 
kuvasarjaan liittyvien vihjeiden määrää. Toisiinsa liittyvistä kuvista saadaan lisää 
tapaukseen liittyviä yksityiskohtia. Näin on mahdollista saada kuvista tietoa, joka 
parhaassa tapauksessa johtaa rikospaikan, tekijöiden ja lapsen ja mahdollisten 
muiden lapsiuhrien tunnistamiseen. Kuvantunnistusmenetelmissä on myös mah-
dollista käyttää pientä tunnistetta kuvasta, jolloin näkyvää lapsen hyväksikäyttöti-
lannetta esittävää kuvaa ei edes kaikkien tutkijoiden tarvitse nähdä. 

Interpolilla on hallinnassaan suunnaton tietokanta lasten seksuaaliseen hyväk-
sikäyttöön liittyvistä kuvista. Valmisteilla on tietokannan käytön laajentaminen 
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niin, että eri maiden tutkijat voisivat käyttää sitä apuna kansallisessa ja kansain-
välisessä tutkimuksessa. Tämä tehostaa työskentelyä, ja auttaa rajaamaan pois jo 
selvitetyt tapaukset.  Kansainvälinen poliisiviranomaisten yhteistyö ja eri alojen 
asiantuntemuksen ja tietämyksen yhdistäminen lasten tunnistamisessa ja rikos-
tutkinnassa on ratkaisevaa. 

Taulukko 2. Hyväksikäyttökuvien kuluttajien tyypittely 

Selailija
(Browser)

Törmää lasten hyväksikäyttökuviin tarkoituksettomasti inter-
netissä tai sähköpostitse tulevan roskapostin kautta, mutta tal-
lentaa löytämänsä kuvamateriaalin . Ei suoraa kontaktia lapseen .

Seksuaalisen fantasian toteuttaja 
(Private fantasy)

Tallentaa tietoisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa 
materiaalia tietokoneelle oman seksuaalisen mieltymyksen 
toteuttamiseksi . Paljastuminen voi tapahtua jonkun muun 
löytäessä tietokoneelta laitonta kuvamateriaalia . Ei suoraa kon-
taktia lapseen .

Kalastelija 
(Trawler)

Käy aktiivisesti internetin pornosivuilla, joista etsii myös lasten 
hyväksikäyttökuvia . Kalastelija ei ole verkostoitunut muiden 
hyväksikäyttäjien kanssa, ja käyttää vain avoimia sivuja . Ei suoraa 
kontaktia lapseen .

Huoleton hyväksikäyttökuvien keräilijä 
(Non-secure collector)

Ostaa, lataa ja vaihtaa hyväksikäyttökuvia aktiivisesti internetin 
avoimilta sivuilta tai vertaisverkkojen kautta . Ei suoraa kontaktia 
lapseen .

Varovainen hyväksikäyttökuvien keräilijä 
(Secure collector)

Kerää aktiivisesti lasten hyväksikäyttökuvia suljetuilta internet-
sivustoilta, jotka edellyttävät jäsenyyttä, ovat maksullisia tai 
muuten salattuja . Näillä sivuilla jäsenyyden, ja yhä suurempaan 
ja julmempaan laittomaan kuvamateriaaliin käsiksi pääsemisen 
edellytyksenä voi olla uusien, jopa tuhansien kuvien tuominen 
verkkoon, mikä myös sitoo jäsenet rikollisen toiminnan salaam-
iseen . Lasten hyvinvoinnin ja tulevaisuuden tuhoavien kuvien 
keräily voi saada valtavat mittasuhteet . Ei suoraa kontaktia 
lapseen .

Lasten houkuttelija netissä 
(On-line groomer)

Pyrkii internetissä saamaan yhteen tai useampaan lapseen kon-
taktin tarkoituksenaan päästä suoraan seksuaaliseen toimintaan 
joko internetin välityksellä tai fyysisesti . Tähän kuuluu usein 
lapsen hyväksikäyttökuvien näyttäminen lapselle, tavoitteena 
normalisoida kuvissa esiintyvää toimintaa . Hyväksikäyttäjä voi 
myös itse käyttää pornografisia kuvia ennen lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön toteuttamista . 

Lasta fyysisesti hyväksikäyttävä 
(Physical abuser)

Hyväksikäyttää lasta fyysisesti, hyväksikäyttökuvat seksuaalisen 
tyydytyksen välineenä . Voi kuvata lapsen seksuaalisen hyväk-
sikäytön tilanteita lähinnä omaa käyttöä varten . Mahdollisesti 
tutustunut lapseen internetin välityksellä . Voi käyttää pornogra-
fiaa ennen hyväksikäytön toteuttamista . 

Lasten hyväksikäyttökuvien tuottaja 
(Producer)

Tuottaa kuvia lasten fyysisestä seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
muiden käyttöön . Fyysisen hyväksikäytön tekijänä joko itse tai 
joku muu . Voi myös houkutella lapsia lähettämään kuvia it-
sestään tai toisista lapsista . Suora kontakti lapseen . 

Hyväksikäyttökuvien jakelija 
(Distributor)

Ei välttämättä omaa seksuaalista kiinnostusta lasten hyväk-
sikäyttökuviin . Tarkoituksena saada taloudellista tai muuta hyö-
tyä kuvien jakelusta . Ei suoraa kontaktia lapseen .

Lähde: (Krone, 2004)
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Lasten auttamiseksi tarvitaan poliittista sitoutumista, moniammatillista kan-
sallista ja kansainvälistä yhteistyötä ja koordinoituja toimintatapoja, koulutusta, 
tietoa ja riittävästi resursseja.

Kauppatieteiden maisteri ja sairaanhoitaja (AMK) Mari Laiho toimii projektisuunnit-
telijana Pelastakaa Lapset ry:ssa.
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Lapsen houkuttelu 

Merja Laitinen
 

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä tarkastellaan seuraavassa lapsen houkuttelu-
prosessin ja siihen sisältyvän uhriuttavan vallan näkökulmasta. ”Grooming” käsi-
tettä on käytetty kuvaamaan hyväksikäyttäjän tekoja, jotka luovat pohjan ja tilan 
myöhemmälle lapsen seksuaaliselle hyväksikäytölle (esim. Alexy ym., 2005; Mit-
chell, 2005; McAlinden, 2006). Artikkeli pohjautuu tutkimusaineistoihin1 ja teoreet-
tiseen kirjallisuuteen. Tavoitteena on jäsentää ja havainnollistaa houkutteluproses-
sia seksuaaliselle hyväksikäytölle alistamisen väylänä. Lopuksi pohditaan lyhyesti 
globaalin seksiteollisuuden ja lapsen seksuaalisen hyväksikäytön suhdetta.

Grooming-prosessi ja uhriuttava valta 

Lapsen tai nuoren alistaminen tapahtuu vuorovaikutussuhteessa, jonka tavoitteena 
on hyväksikäyttäjän näkökulmasta katsottuna oikeuttaa ja neutralisoida myöhem-
min tapahtuvat seksuaaliset teot. Hyväksikäyttäjällä ei ole kykyä katsoa tilannetta, 
suhdetta tai tekoja uhrin silmin — loukkaavina, uhriuttavina, tuhoavina. Moraali-
set koodit, eettiset periaatteet ja juridiset rajat ovat merkityksettömiä, ne tulevat 
poisselitetyiksi vuorovaikutuksessa. Oikea ja väärä, rakkaus ja perverssi seksuaali-
nen halu kietoutuvat uhrin näkökulmasta katsottuna tahmaiseksi vyyhdeksi.

Kyse on prosessista, jossa hyväksikäyttäjä häivyttää teoillaan, sanoillaan ja ole-
muksellaan normaalin ja epänormaalin välisen rajan, suostuttelee ja taivuttelee 
lapsen tai nuoren hyväksikäyttösuhteeseen. Lapselle ennestään tuntemattoman 
hyväksikäyttäjän lähtökohtana on se, että hän tekee itsensä teoillaan, puheillaan 
tai olemuksellaan uhrille kiinnostavaksi siten, että uhri voi tuntea vähitellen suh-
teessa jotain tuttua, yhteistä, jaettavaa. Kyse on luottamussuhteen rakentamisesta 
uhriin. Vähitellen uhri voi uskoa suhteeseen merkityksellisenä ja itselleen tärkeänä. 
Kun hyväksikäyttäjä on lapselle tai nuorelle ennestään tuttu, hyväksikäyttäjän ei 
tarvitse käyttää aikaa luottamuksen hankkimiseen, ainoastaan sen vahvistami-
seen.

1 Artikkeli pohjautuu Suomen Akatemian rahoittamiin tutkimuksiin ja niissä kerättyihin empiirisiin 
aineistoihin: Insesti uhrin subjektiivisena kokemuksena 2001—2004 (esim. Laitinen 2004), Sensitii-
vinen haastattelututkimus ja sukupuolistetun lapsuuden siirtymät 2005—2008.
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Hyväksikäyttäjä etenee usein pienin askelin kohti tavoitettaan, jolloin se, mikä 
on kulttuurisesti soveliasta kanssakäymistä lapsen ja aikuisen välillä, hämärtyy 
(ks. Mellberg, 1995).  Samalla prosessuaalinen eteneminen häivyttää toisen ruumiin 
rajojen kunnioittamisen sisällön ja merkityksen. Vähitellen suhde muotoutuu tii-
viimmäksi, läheisemmäksi, jolloin siitä tulee hyväksikäyttäjän ja lapsen yhteisesti 
jakama asia. Se merkitsee toisten eristämistä ulkopuolelle. Samalla salaisuuden 
ylläpidosta muotoutuu yksi uhriuttavan vallan muoto.

Seksuaalisen hyväksikäytön houkutteluprosessi pohjautuu epätasa-arvoiselle 
valtasuhteelle. Hyväksikäyttäjä on uhriin nähden ylemmässä asemassa joko ikänsä 
tai vertaisryhmän hierarkkisten suhteiden vuoksi. Hän on usein henkilö, johon 
uhri luottaa, tuntee mieltymystä tai jota hän haluaa viehättää. Uhriuttava valta on 
useammin positiivista kuin negatiivista, pakottavaa fyysistä väkivaltaa. Hyväksi-
käyttäjät saavat uhrin puolelleen yksinkertaisin keinoin, osoittamalla lapselle tai 
nuorelle positiivista huomiota sekä teoin että sanoin. Tämä koskee myös vertais-
ryhmässä tapahtuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä. Olen jäsentänyt seksuaalisen 
hyväksikäytön uhrien kertomuksista uhriuttavan vallan ulottuvuuksia mielivallan, 
uhkaavan vallan, pakottavan vallan, manipulatiivisen vallan, hyvittävän vallan, 
viettelevän vallan sekä rakkaudeksi nimitetyn hoivaavan vallan käsitteiden avulla 
(Ks. Laitinen, 2004). Vallan muotoja yhdistää se, että niissä tuotetaan hyväksikäyt-
täjän totuutta ja oikeutusta teolle. Ne ovat yksisuuntaisia nimeämisen ja merkityk-
sen antamisen prosesseja. Valta peittää tehdyn teon vääryyttä. 

Seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten äitien haastatteluissa tulee esiin uhriut-
tavan vallan muodostama epäuskoisuuden kalvo – se, miten vaikeaa tilannetta on 
havaita ja uskoa. Hyväksikäyttäjät ovat usein sosiaalisesti taitavia. Vuorovaikutus 
lapsen lähiyhteisön tai perheen kanssa voi tuottaa heistä vain positiivista kuvaa: 
ystävällisyyttä, avuliaisuutta. Tapa, jolla hyväksikäyttäjä ujuttautuu uhrin ja joskus 
myös hänen perheensä elämään, voi olla ovela: todellisuuden hämärtävä. McAlin-
den (2006) toteaa ”grooming” toiminnan tapahtuvan paitsi suhteessa lapseen myös 
suhteissa heidän perheisiinsä ja jopa paikallisyhteisöön. ’Institutional grooming’ 
tapahtuu puolestaan yhteiskunnan instituutioissa, jolloin seksuaalisesta hyväksi-
käytöstä epäillyt pyrkivät vakuuttamaan kuulijat siitä, ettei heistä ole riskiä lap-
sille. Jokaisella tasolla toiminnan perusperiaate on sama: vakuuttava esiintyminen, 
luottamuksen rakentaminen ja sen väärinkäyttäminen.

Uhrin näkökulmasta katsottuna keskeistä houkutteluprosessissa on se, paljas-
taako lapsi tai nuori tapahtumat jo alkuvaiheessa, ennen kuin hyväksikäyttäjä 
pääsee tavoitteeseensa, seksuaalista tyydytystä tuottaviin tekoihin, ennen kuin 
uhri kokee häpeää ja syyllisyyttä osallisuudestaan. Paljastamista voi käsitteellistää 
myös prosessina, jossa lapsi tai nuori on vuorovaikutuksessa aikuisten kanssa ja 
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jossa meneillään oleva päätöksenteko kertomisesta ja myös sen perumisesta, kiel-
tämisestä ja vahvistamisesta muotoutuvat (Staller & Nelson-Gardell, 2005). Siksi ei 
ole mitenkään yhdentekevää, millaisia vuorovaikutussuhteita lapsilla ja nuorilla on 
heidän arjessaan tärkeisiin ihmisiin kotona, koulussa, harrastuksissa ja lähiyhtei-
sössä. Luottamus on avainasemassa. Siihen liittyvät kysymykset, millaisena haluan 
tulla nähdyksi ja miten minut nähdään. Ne ovat merkityksellisiä, kun uhri tekee 
valintaa puhumisen ja puhumattomuuden välillä. Esimerkiksi Sperryn ja Gilbertin 
(2005) tutkimuksessa alle neljäsosa lapsista, jotka olivat joutuneet vertaisryhmänsä 
jäsenen – toisen lapsen – hyväksikäyttämäksi, kertoivat asiasta vanhemmalleen. 
Nuorten haluttomuutta paljastaa seksuaalinen hyväksikäyttö, jonka tekijänä on 
toinen nuori, vahvistavat pyrkimykset itsenäisyyteen ja kyvykkyyteen huolehtia 
itsestään ja elämästään. He pelkäävät vanhempien rajoittavan heidän vapauttaan, 
mikäli he saisivat tietää tapahtuneista. (Crisma ym., 2004.) Kertomisen mahdolli-
suuden punnitsemisessa keskeistä on se, voiko uhri luottaa siihen, että hän tulee 
kertomuksellaan uskotuksi ja ymmärretyksi vai onko vastareaktiona kyseenalais-
taminen: voiko jotakin näin kauheaa tapahtua ilman, että kukaan on huomannut 
mitään tai miksi uhri ei ole kertonut asiasta aikaisemmin. Kuulijoiden epäily ja 
kyseenalaistaminen ovat seurausta uhriuttavan vallan vakuuttamasta, hyväksi-
käyttäjän luomasta todellisuuden illuusiosta.

Rajaton maailma ja seksuaalinen hyväksikäyttö

Seksuaalinen hyväksikäyttö saa ilmiasunsa hyväksikäyttäjän ja uhrin välisessä 
vuorovaikutussuhteessa, mutta sen muodot, merkitykset sekä ratkaisemisen ja 
puuttumisen mahdollisuudet eivät paikannu ainoastaan yksilötasolle. Kyse on 
ilmiöstä, joka rakentuu kulttuurisesti (Vrt. Conte 1984, 262; Parton ym., 1997, 54) ja 
joka saa muotonsa suhteessa yhteiskunnalliseen kontekstiin ja nykyisin yhä use-
ammin suhteessa globaaliin kontekstiin. Globalisaatio tarkoittaa omavoimaista, 
kansainvälistä talousjärjestelmää, joka ei ole valtioiden suorassa valvonnassa. 
Toiminta organisoituu yhä useammin sosiaalisten, taloudellisten ja teknologis-
ten verkostojen ympärille ja yhteiskunnallisen kehityksen ytimen muodostavat 
erilaiset pääoma-, informaatio- ja teknologiavirrat. Paikallinen, alueellinen ja glo-
baali linkittyvät toisiinsa uusin, muuttuvin tavoin. Samalla toimintaedellytykset ja 
-mahdollisuudet muuttuvat. (Castells, 1996, 411). Seksuaalisen hyväksikäytön ilmiön 
yhteydessä esimerkiksi lapsikauppa, lapsiprostituutio, lapsipornografian välittämi-
nen ja käyttö ovat globaaleja ilmiöitä. Pulmalliseksi asian tekee se, että merkitykset 
ja väkivallasta johtuvat ongelmien ratkaisumahdollisuudet ovat ensisijassa sidok-
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sissa yhteiskuntiin (Ronkainen, 1998, 22), mikä hankaloittaa globaalien ongelmien 
hallintaa.

Internet tarjoaa lapsille lukuisan joukon positiivisia asioita ja mahdollisuuksia: 
tietoa, viihdykettä ja kommunikointitiloja. Samalla se tarjoaa väylän rikollisille 
ujuttautua lasten ja nuorten elämään joko kodissa tai koulussa. Näitä rikollisia 
voidaan tyypitellä kauppaajiksi (traders) tai matkailijoiksi (travelers). Kauppaajat 
nimensä mukaisesti kauppaavat ja keräävät lapsipornografiaa.  Matkailijat puo-
lestaan yrittävät päästä kasvokkaiseen kontaktiin lasten kanssa ja käyttävät sosi-
aalisia taitojaan manipuloidakseen ja pakottaakseen lapset siihen. Osaa hyväksi-
käyttäjistä leimaa edellä mainitut molemmat piirteet. He osallistuvat lapsiporno-
grafian välittämiseen ja matkustavat jopa globaalisti toteuttaakseen tavoitteensa 
päästä seksuaaliseen kanssakäymiseen lapsen kanssa. (Alexy ym., 2005.) Internet 
ei ole työväline ainoastaan lapselle ennestään tuntemattomille pedofiileille, vaan 
se voi olla mukana myös sellaisissa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tapauksissa, 
joissa hyväksikäyttäjä on lapselle läheinen, tuttu henkilö. Digitaalinen valokuvaus 
ja videokuvaus ovat tuoneet mukanaan sen, että yhä useammin lapsipornografian 
tuottaminen ja välittäminen on osa myös läheissuhteissa tapahtuvaa seksuaalista 
hyväksikäyttöä. Verkko mahdollistaa vanhempien ohittamisen ja riistosuhteen 
rakentamisen lapseen: houkuttelun, seksuaalisten mielikuvien ja materiaalin tar-
joamisen. (Mitchell ym., 2005.)

Seksuaalisen hyväksikäytön tekoja voi tukea se, että verkko tarjoaa helpon 
pääsyn esimerkiksi lapsipornografiaan edullisesti ja anonyymisti. Se mahdollistaa 
myös potentiaalisten uhrien ja heidän tietojensa välittämisen. Samanmielisten 
yhteen liittyminen, hyväksikäyttäjien tuottama kollektiivinen puhe lasten rakas-
tamisesta ja siitä, miten seksuaalinen hyväksikäyttö ei vahingoita lapsia, tuottaa 
yhteisön oikeutusta yksittäisille seksuaalisen hyväksikäytön teoille. Yksittäinen 
henkilö voi saada vahvistusta teolleen toisilta hyväksikäyttäjiltä siinä vaiheessa, 
kun hän miettii rajojen ylittämistä. 

Globaali lapsikauppateollisuus — maailma lapsiprostituution ja lapsipornogra-
fian kauppapaikkana — koskettaa kaikkia: Jokaisella on kannanottamisen vaati-
mus. Lapset ovat haavoittuvia ja kykenevät vähiten suojelemaan itseään tai puhu-
maan puolestaan. Kyse on rakenteellisesta ilmiöstä, joka edellyttää rakenteellisia 
ratkaisuja. Vastatoimet vaativat eri maiden ja tutkijoiden yhteistyötä, tiedon kerää-
mistä ja välittämistä, käytäntöjen ja politiikkojen kehittämistä. Pohjimmiltaan kyse 
on ihmisoikeuksien läpiluotsaavasta keskustelusta epätasa-arvoistuvassa maail-
massa, jossa kuilu rikkaiden ja köyhien välillä kasvaa koko ajan: voivatko erityisesti 
köyhien maiden lapset olla omaisuutta, hyödykkeitä, tavaroita ilman oikeuksia 
selviytymisen, hengissä pärjäämisen nimissä. Voiko lapsen suostuminen ja alistu-

raportti8_painoon.indd   36 2.4.2007   15:14:50



37

minen seksuaalisesti hyväksikäytetyksi olla toisten hyvinvoinnin edellytys? (Vrt. 
Flowers, 2001; Haug, 2001.)

 
Yhteiskuntatieteiden tohtori Merja Laitinen on Suomen Akatemian tutkijatohtori 
Lapin yliopiston sosiaalityön laitoksella.
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Virtuaalisen maailman turvattomuus – lapset 
verkkojen vietävissä?

Riitta Kauppinen

Lapsille internet on normaali ja luonteva osa maailmaa, jossa he toimivat. Virtuaa-
litodellisuus on lapsille aivan yhtä totta kuin oma koululuokka, harrastuskerho tai 
kulmakunnan jengi. Verkosta löytyvät lapsen vertaisryhmät ja ennen kaikkea kave-
rit. Mannerheimin Lastensuojeluliiton kuvagallerioihin liittyvään kyselyyn (2006, 
N=11 300) vastanneista 90 % ilmoitti keskustelevansa gallerioissa lähinnä kave-
reiden kanssa.  Viidesosa kertoi tapaavansa nettituttuja myös oikeassa elämässä. 
Vastaavasti Pelastakaa Lapset ry:n Lapsen ääni 2006 – selvityksen mukaan lapset 
ovat netissä vuorovaikutuksessa lähes yhtä paljon ennestään tuttujen kuin tunte-
mattomien kavereiden kanssa. Selvitykseen vastanneista lapsista lähes 10 % kertoi 
tapaavansa myös sellaisia nettituttuja, joita ei tuntenut entuudestaan ns. oikeassa 
maailmassa. Netti on yhteydenpitoväline ja se verkostoi lapsia tehokkaasti.

Verkon turvattomuustekijät liittyvät ironisesti lasten verkkokäyttäytymisen 
positiivisiin piirteisiin. Verkko näyttäytyy lapsille sosiaalisena vuorovaikutteisena 
mediana. Lapset ystävystyvät ja verkostoituvat internetissä toistensa kanssa, leik-
kivät eri rooleilla, esiintyvät kenties jonakin muuna kuin oikeasti ovat. Tämä on 
lapsille kehittävää ja tärkeää. Oppiakseen sosiaalisia taitoja on tärkeä harjoitella 
vuorovaikutusta eri ryhmissä, osata asettua eri rooleihin ja testata samalla itseään 
yksilönä suhteessa muihin. Lasten verkkokäyttäytymistä koskeva olennainen ilmiö 
on juuri yhteisöllisyys: on tärkeää kuulua johonkin ryhmään. Virtuaalisessa glo-
baalissa maailmassa se on helppoa. Yhteisenä ryhmää koossa pitävänä nimittäjänä 
voivat olla harrastukset, koulukaverit, idolit tms. Jokaiselle löytyy oma ryhmänsä, 
paikka, jossa voi tuntea tulevansa hyväksytyksi ja tärkeäksi. Netin kautta solmitaan 
uusia ystävyyssuhteita, myös sellaisia, joissa ystävä on tuttu ainoastaan verkossa.

Lasten on joskus vaikea ymmärtää netin riskejä. Keskinäisviestinnän ja jouk-
koviestinnän ero on usein valitettavan epäselvä: kaveripiirin nähtäväksi tai luet-
tavaksi tarkoitettu itse tuotettu verkkosisältö onkin julkista tietoa. Moni lapsi on 
hämmentynyt tajutessaan, että hänen kuvansa tai tekstinsä on kenen tahansa kat-
sottavissa missä päin maailmaa tahansa. Yleistäen voi todeta, että mitä nuorem-
masta lapsesta on kyse, sitä vaikeampi lapsen on ymmärtää netin anonyymiä ja 
globaalia luonnetta. 

raportti8_painoon.indd   38 2.4.2007   15:14:51



39

Lapset saattavat tulla verkkomaailmassa suojattomiksi paljastaessaan interne-
tissä henkilökohtaisia tietoja paitsi itsestään, myös kavereistaan ymmärtämättä 
mihin heidän tietojaan voidaan käyttää tai kenen niitä on mahdollista nähdä. 
Netissä eri yhteisöjen välillä liikutaan ketterästi.  Jokaiseen yhteisöön jää oma hen-
kilökohtainen jälki. Pienellä, mutta tietoisella nettisurffailulla on mahdollista sel-
vittää lapsen todellinen nimi, ikä, asuinpaikka, harrastukset, yleensä myös kuva. 
Usein tietoa on saatavissa myös lapsen lähipiiristä, vanhemmista, sisaruksista ja 
kavereista. Lapsen henkilötietojen väärinkäytössä kyse on tavallisesti vertaisryh-
mien välisistä kiusaamistapauksista, mutta joukkoon mahtuu myös seksuaalista 
häirintää sekä mahdollisuus joutua hyväksikäyttäjän houkutteluyrityksen koh-
teeksi. Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön pyrkivästä houkutteluprosessista 
käytetään nimitystä grooming. 

Houkutteluprosessissa lasten kanssa seksuaaliseen kanssakäymiseen pyrkivä 
toimii tarkoituksellisesti ja määrätietoisesti saavuttaakseen tavoitteensa. Nettiä 
hyödyntävä houkuttelija liikkuu siellä missä lapsetkin: chat-palstoilla, irc-kana-
villa, kuvagallerioissa jne. Lasten käyttämät verkkopalvelut ovat lukemattomien 
yksittäisten lasten henkilökohtaisten tietojen aarreaitta. Lapsen on usein vaikea 
havaita houkutteluprosessia ennen kuin on liian myöhäistä. Houkuttelija esiintyy 
nimimerkkien takana ja antaa usein aluksi ymmärtää olevansa saman ikäinen koh-
teensa kanssa, aina ei näinkään. Yhtä hyvin houkuttelija voi kertoa uhrille olevansa 
aikuinen. Prosessi voi kestää kuukausia, jopa vuosia. 

Nettiturvallisuustyössä lasten omien mediataitojen kasvattaminen on lähtökohta. 
Lapsia on tärkeää tukea positiivisten verkkosisältöjen tuottamiseen ja itseilmaisuun, 
mutta samalla haasteena on opastaa heitä turvalliseen nettikäyttäytymiseen. Lähtö-
kohtana ovat kuluneelta tuntuvat fraasit ”älä paljasta henkilötietoja netissä”, ”kuka 
tahansa voi olla netissä mitä tahansa”, ”netissä on voimassa samat lait kuin oikeassa 
elämässäkin”. Lisäksi tarvitaan turvataitoja vääränlaisen lähestymisen varalta: lapsen 
on hyvä oppia tuntemaan rajat, joita kukaan ei saa ylittää. Lapsella on oikeus elää rau-
hassa myös virtuaaliympäristössä. Erityisen tärkeää on kuitenkin luottamuksellinen 
suhde turvallisiin, lapsen lähellä oleviin ns. oikean maailman aikuisiin. Pelkkä rajoit-
taminen netinkäytössä ei auta. Aikuisten on tuettava lapsen tasapainoista kasvua ja 
kehitystä sekä verkkomaailmassa että tavallisessa arjessa.  

Vanhemmat ovat usein melko tietämättömiä lastensa netin käytöstä. Manner-
heimin Lastensuojeluliiton vuonna 2006 tekemässä gallup-kyselyssä (N=1016) kävi 
ilmi, että 92 % vanhemmista oli epätietoisia esimerkiksi siitä, onko lapsi tavannut 
nettituttujaan myös netin ulkopuolella. Samalla kuitenkin ei-toivotut kontaktit 
arveluttavat vanhempia. Vanhemmat ovat usein myös huolissaan netin haitalli-
sista sisällöistä. 
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Kyselyyn vastanneet vanhemmat eivät oikein tienneet miten opastaa lapsia tur-
valliseen verkkokäyttäytymiseen, vaikka ilmoittivatkin tietävänsä netin käytön 
riskit. Nettikasvatuksessa keskitytään useimmiten aikarajoitusten asettamiseen. 
Vastaavia tuloksia on saatu vuonna 2005 Euroopan Unionin laajuisessa eurobaro-
metrissä, jonka mukaan 60 % eurooppalaisvanhemmista ei keskustele nettiturval-
lisuuteen liittyvistä asioista lasten kanssa erityisesti mitenkään ja nettikasvatus 
keskittyy lähinnä suodatin- ja esto-ohjelmiin tai aikarajoituksiin. Vanhempien suo-
jelevat kasvatustoimet vaikuttaisivat keskittyvän tällä hetkellä enemmän siihen, 
mitä lapset netissä näkevät, kuin siihen, mitä lapset netissä tekevät. Lasten netti-
turvallisuuden parantamisessa aikuisten kasvattamisella onkin erittäin merkit-
tävä asema. On ymmärrettävä, mitä lapset netissä oikeasti tekevät ja miten internet 
yhdistyy lapsen arkeen.

Viestintäteknologia kehittyy jatkuvasti. Voimme olla varmoja siitä, että lapset 
ovat myös tulevaisuudessa uuden tekniikan ja verkkomedian ensimmäisiä valloit-
tajia. Pelastakaa Lapset ry:n lasten kännykän käyttöä selvittävä kysely (2006) (N=17 
848) osoitti, että lapset käyttävät matkapuhelimia myös verkkopalvelujen hyödyn-
tämiseen. Lasten tieto- ja viestintätekniikan arjessa välineet yhdistyvät sujuvasti 
toinen toisiinsa ja viestintätavat monipuolistuvat. Välineet ja tekniikka eivät ole 
lapsille itseisarvo, vaan tekeminen itsessään. Lasten ja aikuisten verkko- ja mat-
kapuhelinkäyttäytyminen eroavat toisistaan, minkä vuoksi olemme tähän saakka 
kulkeneet askeleen jäljessä siinä tietoisuudessa, mitä lapset verkossa tai känny-
källä tekevät. Lasten netinkäyttö saa tulevaisuudessa mobiililaitteiden (kännykkä, 
pelikonsolit) myötä uusia muotoja. Myös nettiturvallisuuteen liittyvät kysymykset 
ovat entistä haasteellisempia, kun netti kulkee lapsen taskussa. 

Kasvatustieteiden kandidaatti Riitta Kauppinen toimii suunnittelijana Mannerhei-
min lastensuojeluliiton  Turvallinen nuorten netti -projektissa (TUNNE).
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Uudet teknologiat ja globaali seksiteollisuus

Marjut Jyrkinen

Viime vuosikymmenien aikana ihmiskehojen, seksin ja seksuaalisuuden kaupallis-
taminen on lisääntynyt huomattavasti sekä muuttanut muotoaan niin Suomessa 
kuin muissakin maissa. Muutosten syyt ovat lukuisia ja monimutkaisia, ja ne liit-
tyvät kiinteästi globalisaatioon sekä sen vaikutuksiin ja ilmenemiseen paikallisella 
tasolla. Erityisesti uusien informaatio- ja kommunikaatioteknologioiden kehitty-
misellä on ollut voimakas vaikutus seksin kaupallistumiseen. Kaupallisella seksillä 
tarkoitetaan tässä taloudellisen hyödyn nimissä tehtävää vaihtoa, jossa ihmisen 
kehoa ja seksuaalisuutta myydään, ostetaan tai välitetään (hyväksi)käytettäväksi 
asiakkaan seksuaalisten tarpeiden ja toiveiden täyttämiseksi.  Seksikauppa on yksi 
nopeimmin kasvavista harmaan talouden aloista maailmassa. Siihen liittyvistä 
ilmiöistä osa on puoliksi laillisia, osa täysin laittomia, osa laillisia, tai lähinnä sel-
laisia, joita ei lainsäädännössä ole erikseen kriminalisoitu. 

Tuskin kukaan, edes niin halutessaan, voi nykyisin välttyä kohtaamasta kaupal-
lista seksiä jossain sen eri muodoista.  Vanhemman teknologian ja median lisäksi 
seksikauppaan on tullut uusia muotoja ja moninaisuutta uuden teknologian ja sen 
eri sovellusten kautta. Niin kutsuttujen perinteisten seksikaupan muotojen, kuten 
katu- tai ravintolaprostituution, pornografisten lehtien ja elokuvien rinnalle on 
tullut uusia kaupallisen seksin formaatteja uuden teknologian kautta. Esimerkiksi 
videot, DVD:t, skannerit, matkapuhelimet ja internet ovat lisänneet seksikaupan 
vaihtoehtoja ja mahdollisuuksia moninkertaisesti.  Seksuaalinen tai pornografi-
nen roskaposti sähköpostin kautta, pop-up seksimainokset internetsivuilla, tekni-
sesti kehittyneet seksisivustot, joilla on maksutonta pornografiaa tai mainoksia 
seuralaispalveluista, prostituutiosta, ilotaloista tai vaimoehdokkaista eri puolilla 
maailmaa, teksti- TV:n mainokset maksullisesta seksiseurasta, konsolipelit, jotka 
sijoittuvat prostituutioympäristöön sekä pornografia matkapuhelimen kautta ovat 
esimerkkejä informaatio- ja kommunikaatioteknologiaan liittyvästä kaupallisesta 
seksistä.  Tarkkoja lukuja seksikaupasta on hankala määrittää tai arvioida, mutta 
siitä on tullut valtava ja nopeasti kasvava kaupallinen toimiala, jossa voitot ovat 
suuria sekä paikallisesti että globaalisti. Kaupallisen seksin toimintaedellytykset 
perustuvat pitkälti monimuotoisiin kytköksiin sen eri muotojen, toimijoiden ja toi-
mintamekanismien välillä. Tällaiset seksikauppaa ja sen laajentumista edistävät 
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kytkökset voivat olla muun muassa substantiivisia, taloudellisia tai organisaatioon 
liittyviä, aikaan, paikkaan tai kulttuuriin liittyviä, teknologisia sekä lainsäädännöl-
lisiä tai poliittisia. 

Kun puhutaan kehojen, seksin ja seksuaalisuuden kaupallistumisesta ja niihin 
liittyvistä toimintakäytännöistä, on Suomi mielenkiintoinen esimerkki sekä sek-
sikaupan että informaatio- ja kommunikaatioteknologian toimintatavoista. Suomi 
sijaitsee maantieteellisesti idän ja lännen välissä, Suomen ja Venäjän välinen raja 
on 1300 km pitkä ja merkittävä Euroopan Unionin ulkoraja. Suomen ja Venäjän väli-
nen raja on arvioitu yhdeksi maailman syvimmistä elintasokuiluista kahden naa-
purimaan välillä. Siten ihmisten lailliselle mutta myös laittomalle siirtymiselle ja 
siirtämiselle on molemminpuolisia syitä ja taloudellisia intressejä, joihin usein liit-
tyy myös järjestäytyneen rikollisuuden ryhmittymien pyrkimykset ottaa haltuun 
uusia markkina-alueita, erityisesti kaupallisen seksin markkinoiden kautta.  

Toinen syy, miksi Suomi on kiinnostava tarkastelukohde tässä, liittyy siihen, 
että Suomessa sukupuolten välinen tasa-arvo on perinteisesti ollut tärkeä arvo ja 
tavoite yhteiskunnan monilla aloilla. Siksi nopea kaupallisen seksin lisääntymi-
nen 1990-luvulla järkytti monia kansalaisia, erityisesti naisia ja naisasialiikkeitä, 
mutta myös viranomaisia ja poliitikkoja. Toisaalta kaikki eivät kuitenkaan olleet 
pahoillaan 1990-luvulla ja sen jälkeen lisääntyneestä seksikaupasta. Uusliberaalien 
arvojen kannattajat ja puolestapuhujat, seksikaupan liiketoimintaa harjoittavat 
tahot ja prostituution ja pornografian puolustajat ovat korostaneet ihmisen, eten-
kin miesten hedonistista oikeutta käyttää ja kuluttaa kaupallisia seksipalveluita ja 
tuotteita. Suomen asema on mielenkiintoinen myös maan edistyneen informaatio- 
ja kommunikaatioteknologian vuoksi: Suomi on yksi maailman kärkimaita tämän 
uuden teknologian kehityksessä ja sen käytössä yhteiskunnassa yleisesti sekä kan-
sainvälisessä liiketoiminnassa. 

Filosofian tohtori ja valtiotieteiden maisteri Marjut Jyrkinen toimii tutkijana 
Hankenilla  Johtamisen ja organisaatiotutkimuksen laitoksella.
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Ihmiskauppa ja -salakuljetus viranomaisten 
haasteena 

Ilkka Herranen

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjunnassa rajavartiolaitos keskittyy lähinnä 
rajat ylittävän liikenteen tarkastusten yhteydessä saatujen havaintojen pohjalta 
tehtäviin ihmiskaupan vastaisiin toimiin. Ihmiskaupan torjuntatoimet ovat olen-
nainen osa kansainvälisen järjestäytyneen rikollisuuden vastaista taistelua. Ihmis-
kauppa on nykyajan orjakauppaa. Kysymys on syvimpiin ihmisen perusarvoihin 
kohdistuvasta oikeudenloukkauksesta. Erityisen julmaa toiminta on silloin, kun 
kaupankäynti kohdistuu täysin puolustuskyvyttömiin lapsiin. Tällaisten rikosten 
estäminen on otettava huomioon kaikessa kansainvälisessä viranomaisyhteis-
työssä. 

Rajatarkastusviranomaisten näkökulmasta ihmiskauppa ja siihen linkittyvä 
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ovat kaksisuuntainen ilmiö. Toisaalta joidenkin 
suomalaisten matkustaessa ulkomaille ostaakseen seksuaalipalveluja alaikäisiltä, 
saapuu myös ihmiskaupan uhreja, joukossa myös alaikäisiä, rajojen yli Suomeen. 
Hyväksikäyttö tapahtuu joko maan rajojen sisäpuolella tai kuten suurimmassa 
osassa tapauksista jossain kolmannessa maassa, ja Suomi on kauttakulkumaana 
matkalla varsinaiseen kohteeseen.

Miltä tilanne Suomessa näyttää?

Ihmiskaupparikoksia lainsäädännössämme ovat ihmiskauppa ja törkeä ihmis-
kauppa. Olennainen ero laittoman maahantulon järjestämisen eli ihmissalakulje-
tuksen ja ihmiskaupan välillä on se, että ihmissalakuljetus vaatii kansainvälisen 
rajan ylityksen. Ihmiskauppaa sen sijaan voidaan käydä myös maan rajojen sisä-
puolella. Lisäksi erona voidaan pitää riippuvuussuhdetta tai sen päättymistä hen-
kilön ja matkan järjestäjän välillä määränpäähän saapumisen jälkeen. 

Ihmissalakuljetusta pidetään ensisijaisesti valtion suvereniteettiin kohdistuvana 
rikoksena kun taas ihmiskaupassa on ennen kaikkea kysymys henkilöön kohdistu-
vasta rikoksesta, ihmisoikeusloukkauksesta, joka tehdään hyväksikäyttötarkoituk-
sessa.
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Laiton maahantulo ja ihmiskauppa ovat maailmanlaajuisia ilmiöitä. Ihmissa-
lakuljetus on kansainvälisten rikollisjärjestöjen alati kasvavaa ja. suuria voittoja 
tuottavaa liiketoimintaa. Se on myös keino terroristeille rahoittaa toimintaansa. 
Tuotot kertyvät enimmäkseen matkajärjestelyistä, matkustusasiakirjojen hankki-
misesta sekä uhrien tai heidän perheenjäseniensä kiristämisestä ja hyväksikäyt-
tämisestä. Usein ihmissalakuljetukseen liittyy myös muuta vakavaa rajat ylittävää 
rikollisuutta. Ihmiskauppaa ei pystytä torjumaan ainoastaan kansallisilla keinoilla, 
ei myöskään Euroopan unionin tasolla, vaan se vaatii tiivistä kansainvälistä yhteis-
työtä lähtömaiden, kauttakulkumaiden ja kohdemaiden välillä. Tässä yhteistyössä 
rajavartiolaitos on aktiivisesti mukana.

Laittoman maahantulon ja siihen tiiviisti liittyvän ja vaikeasti erotettavan 
ihmiskaupan järjestämisen pääreitit Suomeen kulkevat edelleen Euroopan Uni-
onin sisärajojen yli. Vahvin laittoman maahantulon paine Suomeen tai Suomen 
kautta muualle Eurooppaan sekä Pohjois-Amerikkaan tulee Kaukoidästä. Finnairin 
lisättyä reittejään Kiinan kohteisiin on jokaisen uuden reitin avaamisen yhteydessä 
paljastunut heti useita kymmeniä tapauksia, joissa reittiä on käytetty laittoman 
maahantulon tarkoituksiin. Rajavartiolaitos on palkannut Helsinki – Vantaan len-
toasemalle kiinankielen tulkin helpottamaan kanssakäymistä kiinalaismatkailijoi-
den kanssa. Marraskuussa 2006 avattu uusi lentoyhteys New Delhiin, Intiaan, muo-
dostui merkittäväksi uudeksi laittomien maahan pyrkijöiden reitiksi.

Rajavartiolaitoksen aktiivisina laittoman maahantulon ja ihmiskaupan tor-
juntaan tähtäävinä toimina järjestettiin New Delhissä koulutustilaisuudet sekä 
Suomen suurlähetystön, että lentoyhtiön maapalveluyhtiön henkilökunnalle. Kou-
lutustilaisuuden jälkeen New Delhissä on jo kyetty estämään yli 50 Suomeen lait-
tomasti pyrkivän henkilön nousu koneeseen. Vastaava tilaisuus järjestetään myös 
Mumbaissa kesällä 2007 ennen suoran Suomeen suuntautuvan lentoreitin avaa-
mista.

Arvioiden mukaan Suomessa on tai Suomen kautta kulkee vuosittain ihmis-
kaupan uhreja muutamista kymmenistä joihinkin satoihin. Kaikista ihmiskaupan 
uhreista on naisia arvioitu olevan noin 70 %. Vaikka Suomeen suuntautuvan lait-
toman maahantulon paine on lievästi hellittänyt vuonna 2006, ovat sitä vastoin 
Suomen kautta kulkevaan laittomaan maahantuloon liittyvät ongelmat viime vuo-
sien aikana määrällisesti lisääntyneet ja saaneet yhä enemmän vakavan ja järjes-
täytyneen rikollisuuden piirteitä. 

Oma lukunsa on turvapaikkamenettelyn väärinkäyttö laittoman maahantulon 
ja jopa ihmiskaupan keinona. Pohjoismainen havainto muutama vuosi sitten olivat 
kiinalaislapset, jotka katosivat pian turvapaikkahakemuksensa jälkeen teille tiety-
mättömille. Yhteneviä havaintoja oli Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. 
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Kaikkiaan Pohjoismaista katosi noin kolmen vuoden aikana yli 100 turvapaikkaa 
anonutta kiinalaislasta. Kadonneiden kohtalosta ei ole varmaa tietoa. Tilanne Poh-
joismaissa rauhoittui vuonna 2006 se jälkeen kun Ruotsin poliisi selvitti erään kii-
nalaislasten maahantuloa järjestäneen rikollisorganisaation toimet. Alaikäisten, 
mahdollisten ihmiskaupan uhrien suojelemiseksi tulisi voida hyödyntää samoja 
keinoja, jotka ovat käytettävissä lastensuojelulain mukaisesti sijaishuollossa ole-
vien lasten kohdalla, kuten liikkumisvapauden rajoittaminen, esineiden haltuun-
otto ja yhteydenpidon rajoittaminen. 

Ihmiskaupan uhrien tunnistaminen on yksi ihmiskaupan vastaisen toiminnan 
suurista haasteista. Erityisesti kauttakulkumatkalla olevien ihmiskaupan uhrien 
tunnistaminen on vaikeaa. Tämä johtuu siitä, että useissa tapauksissa henkilöt 
eivät matkan aikana itsekään tiedä joutuvansa ihmiskaupan uhreiksi matkan jäl-
keen. Usein ihmiskaupan uhriksi päätyvät henkilöt joutuvat tekemisiin ihmiskaup-
piaiden kanssa tuttujensa tai sukulaistensa kautta, jolloin uhrin ja saattajan välille 
on muodostunut jonkinasteinen luottamussuhde. Tämän luottamussuhteen rikko-
minen viranomaistoimin kauttakulkumatkan aikana voi olla lähes mahdotonta. 
Kauttakulkumatkalla mukana oleva saattajakaan ei aina ole tietoinen saatettavan 
henkilön lopullisesta kohtalosta. Näillä keinoilla ihmiskaupasta hyötyvät rikollis-
järjestöt pyrkivät peittämään rikollisen toimintansa jäljet ja sitä kautta tekemään 
rikoksen havaitsemisen ja uhrien tunnistamisen viranomaisille mahdollisim-
man vaikeaksi. Niin ihmiskaupassa, laittoman maahantulon järjestämisessä kuin 
monella muullakin rikollisuudenalalla toiminta pyritään naamioimaan niin, että 
se näyttäisi ulospäin täysin lailliselta. Siinäpä viranomaishaastetta kerrakseen.

Emme kuitenkaan antaudu

Valtioneuvosto hyväksyi kansallisen ihmiskaupan vastaisen toimintasuunnitel-
man 25.8.2005. Tämän suunnitelman mukaiset linjaukset toteutetaan sisäasiain-
ministeriön hallinnonalalla ministeriön omassa suunnitelmassa vahvistetuilla 
konkreettisilla ihmiskaupan vastaisilla toimenpiteillä. 

Suunnitelman mukaisen operatiivisen toiminnan koordinoinnista vastaa kes-
kusrikospoliisin johdolla toimiva työryhmä, johon osallistuvat rajavartiolaitos, 
ulkomaalaisvirasto, suojelupoliisi ja paikallispoliisi. Suunnitelman mukaisesti kes-
kusrikospoliisi on tehostanut ihmiskaupparikosten vastaista toimintaa siirtämällä 
voimavaroja torjuntaan liittyviin operatiivisiin tehtäviin. Rajavartiolaitos, syyttä-
jälaitos ja keskusrikospoliisi ovat myös aloittaneet yhteistyön ihmiskaupparikos-
ten torjunnan ja yhteistyön tehostamiseksi. Yhteistyössä laaditaan muun muassa 
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tarkoituksenmukainen ohjeistus ihmiskauppaa ja ihmiskaupan kaltaisia rikoksia 
tutkiville viranomaisille, niin että rikokset voidaan tunnistaa ja ehkäistä ennalta 
paremmin ja että esitutkinta voidaan varmistaa.

Suomi on toiminut Itämeren maiden rajavalvontayhteistyön puheenjohtaja-
maana 1.7.2006 lukien. Puheenjohtajakaudella ihmiskaupan torjunta osana rajat 
ylittävää rikollisuutta on asetettu erääksi rajavalvontayhteistyön keskeiseksi tavoit-
teeksi. Ihmiskaupan torjunta ei aiemmin ole ollut tämän forumin yhteistyömuo-
tona. Forumin tiedonvaihto on ympärivuorokautista ja se painottuu merialueelle ja 
satamiin. Maarajoilla ja lentokentillä ihmiskaupan torjunta toimii BSTF -yhteistyön 
(Baltic Sea Region Task Force on Organized Crime) sisällä. Ihmiskaupan torjunta on 
määritelty yhteistyöelimen toiminnan painopisteeksi. Suomi on vastuussa BSRTF:n 
asiantuntijaryhmän ”Trafficking in Women and Children” toiminnasta. 

Rajatarkastus-, rikostiedustelu- sekä rikostutkintatehtävissä toimivat rajavartio-
miehet on koulutettu ihmiskauppailmiön ja ihmiskaupan uhrien tunnistamisessa 
perus-, jatko- ja täydennyskoulutuksen yhteydessä. 

Rajatarkastuksissa kiinnitetään erityinen huomio yksin tai muiden kuin vanhem-
piensa tai sukulaistensa kanssa matkustaviin alaikäisiin. Liikenteenharjoittajien 
kanssa tehtävää yhteistyötä on tiivistetty. IATA- CAWG (International Air Transport 
Association Control Authorities Working Group), jossa Suomen rajavartiolaitos ja 
poliisi ovat edustettuina, laatii liikenteenharjoittajille ja viranomaisille tarkoitet-
tuja ohjeita alaikäisten hyväksikäytön estämiseksi kansainvälisen lentoliikenteen 
erityisolosuhteet huomioiden. 

Eri puolille maailmaa sijoitettujen EU-maiden maahanmuuttoalanyhdyshenki-
löiden (immigration liaison officer, ILO) välistä koordinointia ja tiedonvaihtoa tulee 
edelleen kehittää mm. siten, että yksi yhdysmies voisi edustaa useampaa jäsen-
maata. Tästä yhteistyöstä on runsaasti hyviä kokemuksia pohjoismaiden kesken, 
mutta myös Yhdysvallat ja Kanada ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita. Rajavartio-
laitokselle on yhdyshenkilöt Muurmanskissa, Petroskoissa, Pietarissa ja Pekingissä.

Vielä riittää tehtävää

Lainsäädäntöä on harmonisoitava EU:ssa siten, että laittoman maahantulon järjes-
tämistä ja ihmiskauppaa vastaan voidaan taistella tehokkaammin – erityisesti sil-
loin, kun kyseessä ovat alaikäiset. Ihmiskaupan osalta on kehitettävä monialaista 
yhteistyötä ja siihen on otettava mukaan työvoimasta vastaavat tahot. Alihankin-
tajärjestelmän kautta tapahtuvaan riistoon on vaikutettava rankaisemalla emoyh-
tiöitä.
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Perhekoteihin tai perheryhmäkoteihin sijoitettuja alaikäisiä tulee valvoa tehok-
kaammin. Lasten yhteydenpitoa on valvottava siten, että lasten soittaessa puhelin-
numerot ovat aina henkilökunnan tiedossa ja puhelujen aikana on aina paikalla 
henkilökunnan edustaja ja tulkki. Lapsia tulee myös valvoa päivin ja öin. Valvon-
nasta huolimatta heille tulee taata oikeus koulunkäyntiin ja mahdollisuus osallis-
tua vapaa-ajan toimintaan.

Kaikilta alaikäisiltä turvapaikanhakijoilta tulisi ottaa sormenjäljet ja tallentaa 
ne Eurodac- sormenjälkirekisteriin. Nykyisellään sinne taltioidaan ainoastaan yli 
14-vuotiaiden sormenjäljet. Perheenyhdistämistapauksissa tulee aina tehdä DNA-
testaus ennen väitettyjen perheenjäsenten Suomeen pääsyä. 

Turvapaikkahakemusten nopean ratkaisun on kansainvälisen kokemuksen 
perusteella todettu olevan varoitussignaali salakuljettajille, ja alaikäisten palautta-
minen mahdollisimman nopeasti kotimaahan on ennalta ehkäisevää toimintaa. 

Lopuksi

Ovatpa viranomaisten käyttämät tutkinta- ja torjuntakeinot millaisia tahansa 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön estämiseksi, tulee lapsen edun olla aina keskei-
sessä asemassa. On varmistettava, että kaikkein heikoin ja haavoittuvin – lapsi- voi 
löytää jossain turvallisen sataman.  

Majuri Ilkka Herranen on rajaturvallisuusasiantuntija Rajavartiolaitoksen esikun-
nassa.
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Kiistaton näyttö – unohdetut lapset 

Suojelun tarve ja lasten oikeuksien huomioiminen seksuaalista 
hyväksikäyttöä esittävän kuvamateriaalin tuottamisessa käytettyjen 
lasten tunnistamisessa 

”Pornografisissa kuvissa näkyvistä lapsista ei juuri ole tietoa – vain harvat heistä 
tulevat koskaan tunnistetuiksi”. 

(Taylor, M & Quayle, E. 2003, 19)

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on salassa pidettyä ja torjuttua, valtaosa hyväk-
sikäytetyistä lapsista tai hyväksikäyttöä lapsuudessaan kokeneista aikuisista ei 
koskaan kerro kokemuksistaan. Hyväksikäyttäjät soluttautuvat lapsen elämään 
vähitellen (grooming-prosessi). Puutteellinen suojaverkko lapsen ympärillä ja sel-
laiset olosuhteet, joissa uhri ei voi vapaasti kertoa hyväksikäytöstä, tekevät tilan-
teen vielä hankalammaksi. Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä otetun kuvama-
teriaalin joutuessa uuden teknologian kautta kiertoon, jatkuu hyväksikäyttö kont-
rolloimattomasti, ellei uhria tunnisteta ja saada suojelun piiriin. 

Save the Children on useiden vuosien ajan pyrkinyt aktiivisesti lisäämään lasten 
seksuaalista hyväksikäyttöä koskevaa tietoisuutta, sekä toteuttanut kaikenlaisen 
hyväksikäytön vastaisia ohjelmia. Näihin ohjelmiin on kuulunut asianmukaisten 
terapiapalveluiden kautta suora tuki seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille lap-
sille. 

Save the Children -organisaation Eurooppa-ryhmä2 on vastustanut 1990-luvun 
puolivälistä lähtien aktiivisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan mate-
riaalin digitaalista levitystä, sekä pyrkinyt lisäämään tietoisuutta internetin ja 
muun uuden teknologian kautta tapahtuvasta lasten seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä ja riistosta. Save the Children järjestöjen yhteyteen eri maissa on perustettu 
Hotline -vihjepalveluita (Suomessa Nettivihje), asiaa on tuotu esille erilaisten kam-
panjoiden kautta, sekä pyritty vaikuttamaan niin, että lasten seksuaalisen hyväk-
sikäytön ja hyväksikäyttöä kuvaavan aineiston tuottamisen ja jakelun vastaisia 
toimia lisättäisi ja tehostettaisi niin kansallisella kuin kansainväliselläkin tasolla.  

Save the Children -organisaation Eurooppa-ryhmä on laatinut tämän toiminta-
ohjeen, koska vain hyvin pieni osa pornografian tuottamisessa hyväksikäytetyistä 

2 Save the Children Eurooppa-ryhmään kuuluu 11 eurooppalaista Save the Children-järjestöä: Tans-
kasta, Suomesta, Islannista, Italiasta, Liettuasta, Alankomaista, Norjasta, Romaniasta, Espanjasta, 
Ruotsista sekä Iso-Britanniasta. Ne edistävät ja suojelevat lasten oikeuksia yhteistyössä Euroopassa 
ja muualla maailmassa. www.savethechildren.net/brussels
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lapsista tunnistetaan – kiistattomasta kuvallisesta todistusaineistosta huolimatta. 
Interpolin tietokannassa on hyväksikäyttökuvia todisteena yli 20 000 lapsen 

seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Toukokuussa 2006 vain vajaa 500 näistä uhreista 
oli tunnistettu ja saatu suojelutoimien piiriin3.

Lasten seksuaalinen riisto ja hyväksikäyttö ovat vakavia ihmisoikeuksien ja YK:
n lapsen oikeuksien sopimuksen vastaisia rikkomuksia4. Niillä on kauaskantoiset 
ja tuhoavat vaikutukset lapsen senhetkiselle ja tulevalle kehitykselle. Nykyisellä 
panostuksella, resursseilla ja uhrien tunnistamismenetelmillä jää suurin osa uuden 
teknologian puitteissa hyväksikäytetyistä lapsista kuitenkin kokonaan ilman sitä 
suojelua ja terapiatukea, joka olisi heille välttämätöntä eheytymisen kannalta. 

Save the Children -organisaatio katsoo, että sähköisten välineiden kautta levitetty-
jen hyväksikäyttökuvien lasten tehokkaampi tunnistaminen, ja heidän saattami-
nen asianmukaisen avun ja huolenpidon piiriin vaatii:

•  Poliittista sitoutumista ja erityistä huomiota sähköisten välineiden kautta levitet-
tävien lasten hyväksikäyttökuvien uhrien tunnistamiseen 

•  Hyvin koordinoidut, moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvat toimintatavat 
uhrien tunnistamiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla

•  Riittävästi resursseja ja työvoimaa uhrien tunnistamiseen
•  Selkeät valtuudet, rakenteet ja tutkimusvastuut kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla, myös silloin, kun rikoksen, tekijän ja/tai uhrin alkuperämaasta/ sijain-
nista ei ole varmuutta

•  Erityistä huomiota hyväksikäytettyjen ja tunnistettujen lasten suojeluun ja heille 
sopivien tukipalveluiden parantamiseen

•  Lasten suojeluun osallistuville ammattihenkilöille koulutusta hyväksikäyttöku-
vausten uhrien tunnistamisesta ja hyväksikäyttökuvausten seurauksista 

•  Ajantasaisia tilastotietoja ja akateemista tutkimusta internetissä tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön laajuudesta ja sen seurauksista 

3  Interpol, toukokuu 2006.

4   YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 19 artikla velvoittaa, että ”sopimusvaltiot ryhtyvät kaik-
kiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin 
suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja 
pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäy-
töltä, mukaan lukien seksuaalinen hyväksikäyttö, silloin kun hän on vanhempansa, muun laillisen 
huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa.” Artikla 34:n mukaisesti ”sopimusvaltiot sitoutuvat 
suojelemaan lasta kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta. Tässä tarkoituksessa 
sopimusvaltiot ryhtyvät erityisesti kaikkiin tarkoituksenmukaisiin kansallisiin sekä kahden- ja 
monenvälisiin toimenpiteisiin estääkseen: 

a) lapsen houkuttelemisen tai pakottamisen seksuaalisiin tekoihin; 
b) lasten hyväksikäytön prostituutiossa tai muussa laittomassa seksuaalisen toiminnan harjoittami-

sessa; 
c) lasten hyväksikäytön pornografisissa esityksissä tai aineistoissa.”
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Lasten hyväksikäyttökuvat – mitä ne ovat?

Termiä ”lapsiporno” (child pornography) käytetään yleisesti, kun tarkoitetaan sek-
suaalisen hyväksikäytön kohteena olevia lapsia esittävää tallennettua kuvamate-
riaalia. Save the Children on kuitenkin sitä mieltä, että tämä ei ilmennä riittävästi 
hyväksikäytön vakavuutta, eikä se siten sovellu lastensuojelun tai lasten oikeuksien 
puitteissa käytettäväksi. Se myös yksinkertaistaa liikaa todellisuudessa hyvin moni-
tahoista sosiaalista ongelmaa, sekä sitä, että on olemassa lapsista seksuaalisessa mie-
lessä kiinnostuneita aikuisia (ja nuoria).  Save the Children puhuu mieluummin lasten 
hyväksikäyttökuvista, mikä ilmentää paremmin asian lainvastaista luonnetta.

Lasten hyväksikäyttökuvilla tarkoitetaan lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
tehtyjä visuaalisia tallenteita, ja ne ovat sellaisinaan todisteita tapahtuneesta 
rikoksesta. Kuvaushetkellä lapset ovat ihmisarvoa alentavan hyväksikäytön ja nöy-
ryyttävän rikollisen toiminnan kohteena. Joissakin kuvissa heitä lyödään, poltetaan 
tai alistetaan perversseihin, tuskallisiin seksuaalisiin toimintoihin.  Nöyryyttävissä 
seksuaalisissa tilanteissa muiden ihmisten, myös toisten lasten kanssa, kuvattavat 
lapset joutuvat psyykkisesti ahdistavan manipuloinnin ja hyväksikäytön kohteeksi. 
Yhtäkään lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä esittävää (”pornografista”) kuvaa ei 
ole tehty ilman, että lapsi on kärsinyt tai ollut riiston kohteena. Hyväksikäyttökuvat 
päätyvät usein kiertoon internetissä ja muun uuden teknologian kautta. 

 Oikeus seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta suojeluun on lapsen perusoi-
keus. Se määrittää suurelta osin myös mahdollisuudet muihin, lapsen kehityksen 
kannalta oleellisiin perusoikeuksiin.  Uhrien tunnistaminen on oleellista, jotta 
hyväksikäytön jatkuminen voitaisiin estää. Hyväksikäytön uhreina olleet lapset 
tarvitsevat myös terapeuttista tukea selviytyäkseen hyväksikäytön, sekä sen kuvaa-
misen ja kuvien levittämisen aiheuttamasta traumasta. 

Runsaasti julkisuutta saanut ”Wonderland” -case oli varhainen esimerkki tapauk-
sesta, jossa suuri määrä lapsia joutui uuden teknologian kautta seksuaalisen hyväk-
sikäytön kohteeksi lasten hyväksikäyttökuvia tuotettaessa. Koska hyväksikäyttöku-
vien tuottamisesta ei ollut riittävästi tietoa, eikä lasten suojeluun osallistuvilla eri 
ammattiryhmillä ollut tehokasta yhteistyötä, pystyttiin yli tuhannesta seksuaali-
sen hyväksikäytön kohteena olleesta lapsesta tunnistamaan vain joitakin. 

 Tutkimuksissa keskityttiin tekijöiden kiinni ottamiseen, ja sitä kritisoitiinkin 
lastensuojelun näkökulman puuttumisesta. Samalla tuli ilmi, että kuvamateriaa-
lin sisältämää kiistatonta todistusaineistoa ei käytetty tehokkaasti hyväksikäytön 
uhrien tunnistamiseen.  Sosiaalitoimi ja muut lasta suojaavat ammattiryhmät eivät 
myöskään olleet riittävästi osallisina uhrien tunnistamisessa ja hyväksikäytettyjen 
lasten terapeuttisessa tukemisessa. 
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Miksi niin harvat uhrit tunnistetaan, ja mitä asialle voidaan tehdä?

”Poliisin resurssit olisivat tehokkaammin ja strategisemmin käytössä, jos ne kohden-
nettaisi yksittäisissä kuvissa näkyvien lasten tunnistamiseen. Tämä tarkoittaisi pai-
nopisteen siirtämistä tekijöistä uhreihin, missä poliisin toiminta ei yleisesti ottaen 
ole ollut erityisen tehokasta.” (Taylor & Quayle, 2003, s.20�)(Taylor & Quayle, 2003, s.20�)

Children´s House -malli
Lapsiuhrien tunnistamisen edellytyksenä on lapsen oikeuksien filosofian sisällyttä-
minen oikeusjärjestelmään . Nykyinen eurooppalainen lainsäädäntöjärjestelmä jättää 
suuren osan lapsia ilman oikeutta tai suojaa hyväksikäytöltä . (Save the Children Euro-
pe Group, 2002) .

Islannissa käytössä olevassa Children´s House -mallissa toiminnan lähtökohtana on 
lapsen etu . Malli pohjautuu YK:n lapsen oikeuksien sopimukselle, sekä moniammatil-
liselle yhteistyölle .  Children´s House:ssa on yhdessä paikassa tavoitettavissa lapsen 
tarpeisiin eri ammattialojen asiantuntijoita ja viranomaisia, lakimiespalveluita, las-
tenhoitopalveluita ja terveydenhuoltopalveluita . Mallin avulla saadaan hyväksikäyt-
tötutkimuksiin mahdollisimman paljon oleellista tietoa ilman, että lapsi joutuisi tois-
tuvasti kertomaan hyväksikäytöstä eri viranomaisille . 

Children´s House on sisustettu erityisesti lapsia varten, lapset huomioiva ilmapiiri 
luo talossa asioiville lapsille turvallisuudentunnetta . Turvallisessa ympäristössä lapsi 
todennäköisemmin pystyy avautumaan ja kertomaan oman tarinansa . Talon henkilö-
kunnalta edellytetään pätevyyttä ja ammattitaitoa . Sekä kuulustelijat että muut asi-

”Wonderland” -case

Eri puolilla Eurooppaa, Yhdysvaltoja ja Australiaa koordinoidusti toteutetut 107 
ratsiaa johtivat yli sadan ihmisen pidätykseen syyskuussa 1998.  Pidätetyt kuului-
vat ”Wonderland” -verkostoon, johon kuului enimmillään noin 200 jäsentä ympä-
ri maailman. Verkoston toiminta oli hyvin salassa pidettyä, ja sillä oli jäsentensä 
kautta käytössä hyvin edistynyttä teknistä tietämystä. Jokaisen jäseneksi halua-
van tuli lähettää verkkoon tuhansia uusia lasten hyväksikäyttöä esittäviä kuvia. 
Uhreja oli 1263. Näistä useimmat olivat alle 10-vuotiaita, jotkut alle 5-vuotiaita, 
joukossa oli sekä tyttöjä että poikia. Uhreista vain 16 on tunnistettu.

Lähde: Tech Web – CMP via COMTEX, Jan 11, 2001
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Save the Children -organisaation kokemuksen mukaan nykyisin suurimpia 
hyväksikäyttökuvien uhrien tunnistamisen esteitä ovat:

•  Poliisiviranomaisilta puuttuvat valtuudet, tuki ja tekniset resurssit selvittää 
internetissä ja muissa sähköisissä välineissä levitettyjen hyväksikäyttökuvien 
uhrien henkilöllisyyttä

•  Moniammatillinen yhteistyö ei ole riittävää
•  Lapset kertovat hyväksikäytöstä vain harvoin
•  Lasten suojelun ammattilaisilla ja poliisiviranomaisilla ei ole riittävästi tietoa 

lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä kuvamateriaalista 

Save the Children uskoo myös, että tutkimuksissa on vaikea päästä uhrin kan-
nalta myönteisiin tuloksiin, mikäli niistä puuttuu lapsen edun ja lasten suojelun 
periaatteet.  Seuraavassa tarkastellaan näitä ongelmia ja esitetään toimintasuosi-
tuksia. 

antuntijat ovat perehtyneet lasten kehitykseen yleensä, sekä erityisesti traumoihin . 

Children´s House:n toimintamalliin kuuluu yleensä 1) kuulustelun järjestäminen, 
2)lääketieteellinen tutkimus, 3) neuvontapalvelut lapselle, hänen läheisilleen sekä tu-
kijärjestelmässä toimiville asiantuntijoille, ja 4) psykiatrinen hoito ja terapiapalvelut 
lapselle . Näiden toimintojen kautta lapsen ja hänen läheistensä eduista huolehditaan 
kokonaisvaltaisesti, lapsiystävällisesti ja ammatillisesti yhdestä paikasta käsin . Toimin-
tamalli on laadukas ja lainmukainen myös oikeusjärjestelmän tarpeisiin .
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Asiaan tarttuminen – riittävien resurssien ja rakenteiden varmistaminen

”Toiminnan taso tai pikemminkin sitoutuminen uhrien tunnistamiseen, näyttää vah-
vasti riippuvan paikallisissa ja kansallisissa yksiköissä jne. työskentelevien omasta 
kiinnostuksesta… Tarvitaan kansainvälisellä tasolla laadittuja strategioita.  Niiden 
täytyy lähteä korkeimmalta tasolta ja levitä sieltä alemmaksi, jotta toiminta olisi 
kattavaa, kokonaisvaltaista ja tapahtuisi kiinteässä yhteistyössä sekä kansallisella 
että kansainvälisellä tasolla.”

(Holland, 200�, s.�)

Uhrien tunnistamiseen panostaminen riippuu usein pikemminkin asian parissa 
työskentelevien kiinnostuksesta kuin kansallisista strategioista. Vähäisen poliit-
tisen sitoutumisen ja priorisoinnin vuoksi uhrien tunnistamiseen ei ole ollut ole-
massa kansallisia rakenteita, työskentelyn vastuunjako ja tutkimusvastuu on ollut 
epäselvää, eikä toimintaan ole ollut käytettävissä riittävästi resursseja. 

Tieto kulkee huonosti kansainvälisellä ja kansallisella tasolla, että lapset saa-
taisiin tunnistettua ja suojelutoimien piiriin. Näin uhrit kantavat hyväksikäytön 
salaisuuden taakkaa, ja monien osalta hyväksikäyttö jatkuu huolimatta siitä, että 
seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaava materiaali todistaa kiistattomasti tapahtu-
neen rikoksen.

Hyvään uhrien tunnistamisen strategiaan kuuluu seuraavat vaiheet (Holland, 2005):

•  Tunnistamista edeltävä vaihe – tutkimuksen alkutilanne
•  Tunnistusvaihe – lapsen tunnistamiseen johtavat tutkimusmetodit
•  Tunnistamisen jälkeinen vaihe – tunnistamisen jälkeen lapselle annettava 

tuki

Tutkimukset osoittavat, että käytännössä uhrien tunnistamista tehdään usein 
ad-hoc -periaatteella ilman, että ne pohjautuisivat edellä mainittuja vaiheita yhdis-
tävään kansalliseen tai kansainväliseen strategiaan.  Uhrien tunnistamista tekevät 
poliisiviranomaiset ovat joutuneet tekemään omat päätöksensä ja toimintaoh-
jeensa (Holland, 2005, s.4).  Tämä johtaa epäyhtenäisiin tutkimusmetodeihin tun-
nistamisessa. Poliisilta puuttuvat usein riittävät valtuudet, tuki ja tekniset resurssit 
uhrien tunnistamiseen. Lisäksi yllä esitellyn kolmivaiheisen uhrintunnistuksen 
toteuttamiseksi välttämättömät eri viranomaisten väliset yhteydet ovat riittämät-
tömät.
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Hyväksikäyttökuvien tuottamisessa käytettyjen lasten tunnistaminen ja löy-
täminen on haaste lainsäätäjille ja kaikille muille lasten suojeluun osallistuville 
viranomaisille. Tässä tarvitaan teknistä asiantuntemusta, joka yhdistettynä yksi-
tyiskohtaiseen kuvamateriaalin analysointiin, voi johtaa hyväksikäytettyjen lasten 
tunnistamiseen. 

Interpol on pyrkinyt edistämään uhrien tunnistusta poliisin toiminnassa. Vuo-
desta 2003 se on tukenut 20 tutkijasta koostuvan kansainvälisen uhrintunnistus-
ryhmän työtä. Tällaisen rakenteen avulla asialle omistautuneet viranomaiset pyr-
kivät yhteistyössä sovittuun päämäärään virtuaalisen tietoverkon kautta. Yhteistyö 
näyttää lisänneen lasten tunnistamista viime vuosina.  Poliisin tutkijoille on järjes-
tetty seminaareja, joissa on keskusteltu tutkimusmenetelmistä ja käyty läpi inter-
netistä löydettyjä kuvasarjoja. Tavoitteena on jakaa tietoa hyvistä käytännöistä, 
sekä hyödyntää paikallista asiantuntemusta tietylle maantieteelliselle alueelle pai-
kallistettavien kuvien tutkimisessa. 

Seuraaviin tavoitteisiin pyrittäessä tulisi panostaa moniammatillisen yhteistyöhön:

•  Toimiva yhteistyösuhde kaikkien niiden osapuolten välillä, jotka osallistuvat 
uhrien tunnistamiseen, suojeluun ja terapeuttiseen jälkihoitoon. Tämä koskee 
poliisia, sosiaalitoimea, IT palveluja, tieteellistä tutkimusta sekä alalla toimivia 
yrityksiä ja järjestöjä. Islannissa kehitetty Children´s House -malli on esimerkki 
kumppanuudesta, jossa on huomioitu lasten etu.

•  Lastensuojelun näkökulma poliisin, sosiaalitoimen ja muiden lasten suojeluun 
osallistuvien tahojen yhteistyössä. Tähän liittyen riittävät resurssit ja sellaiset 
käytännöt, jotka varmistavat koulutettujen sosiaalialan ammattilaisten tuen 
hyväksikäytetyille lapsille ja heidän perheilleen tunnistamisen jälkeen. Osa 

Kuvista voidaan saada huomattavan paljon esimerkiksi sijaintiin liittyvää tietoa, ja 
joissakin tapauksissa lapsia on voitu tunnistaa pornografisten kuvien antaman tie-
don perusteella tai siihen liittyen . Tämä on huomattavasti matalamman profiilin 
työtä kuin kaupankäyntiverkoston paljastaminen, eikä sillä saada tuloksia, joita voisi 
luonnehtia ”lapsipornografian vastaiseksi taisteluksi”, tai ”sodan julistamiseksi lapsia 
pornografisesti kuvaavia vastaan”… Mutta mukana olleiden lasten tunnistaminen on 
huomattavasti tärkeämpää toimintaa kuin kaupankäyntiverkostojen paljastaminen . 
Se on myös vaikeampaa, vie enemmän resursseja, ja on paljon haastavampaa .

(Taylor & Quayle 2003, s . 205)
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uhreista on jätetty tunnistamisen, ja hyväksikäyttäjän tuomitsemisen jälkeen 
yksin. Lapset unohtuvat usein oikeusprosessissa.

•  Järjestelmä, joka tukee tiedon ja hyvien käytäntöjen jakamista paikallisella, 
kansallisella ja kansainvälisellä tasolla.

Tutkimustiedon lisääminen ja tehokkaampi tiedon keruu aiheesta sen vakavuu-
den ja laajuuden ymmärtämiseksi, mukaan luettuna internetin ja muun uuden 
teknologian käyttö lasten hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin levitykseen ja sen 
saatavuuteen. Tutkimustiedon kautta pitäisi lisätä ymmärrystä hyväksikäytön ja 
hyväksikäyttökuvien levityksen seurauksista uhrille. 

Kansallisten poliisiviranomaisten tulisi ottaa omalle vastuualueelleen kuuluvien 
tapausten lisäksi tutkittavakseen myös sellaiset tapaukset, joissa tekijän tai uhrin 
kansallisuudesta ei ole varmuutta.

Save the Childrenin suositukset uhrien tunnistamiseen tarvittavien riittävien 
resurssien ja ennalta laadittujen rakenteiden varmistamiseksi:

•  Poliittista sitoutumista ja erityistä huomiota sähköisten välineiden kautta levitet-
tävien lasten hyväksikäyttökuvien uhrien tunnistamiseen 

•  Hyvin koordinoidut, moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvat toimintatavat 
uhrien tunnistamiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla

•  Riittävästi resursseja ja työvoimaa uhrien tunnistamiseen
•  Selkeät valtuudet, rakenteet ja tutkimusvastuut kansallisella ja kansainvälisellä 

tasolla, myös silloin, kun rikoksen, tekijän ja/tai uhrin alkuperämaasta/ sijain-
nista ei ole varmuutta

Operaatio ”Deep Water” – tutkimusvastuun merkitys

Irlantilaisen University College Corkin COPINE-projekti sai 1990-luvun loppupuo-
lella tietää hyväksikäyttökuvien sarjasta. Siihen kuului tuhansia kuvia ainakin 36 
nuoresta tytöstä. Kuvat oli julkaistu kolmen vuoden aikana, vuosina 1997–2000. 
Tämä herätti suurta huolta, koska kuvien perusteella tyttöjen hyväksikäyttö oli 
jatkuvaa. Kuvissa oli nähtävissä muutoksia tyttöjen fyysisessä kehittymisessä, 
mikä tarkoitti sitä, että niitä oli otettu useamman vuoden aikana. COPINE otti 
yhteyttä poliisiin useilla tahoilla. Kuvasarjoista tiedettiin, mutta tutkimuksiin ei 
voitu ryhtyä, sillä niiden alkuperämaasta ei ollut tietoa. Mikään oikeusjärjestel-
mään kuuluva taho ei voinut tästä syystä ottaa tutkimuksia vastuulleen. COPINE:
ssa kuitenkin uskottiin, että kuvista voisi saada uhrien tunnistamiseen tarvitta-
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Salaisuuden rikkominen – huomio uhreihin

Uhrin vaikenemista pitkittää usein se, että lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittä-
vistä kuvista ja niiden tuottamiseen liittyvistä olosuhteista ei ole riittävästi tietoa. 

(Holland, 200�)

Tutkimusten mukaan vain hyvin pieni osa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esit-
tävän kuvamateriaalin tuottamisessa käytetyistä lapsista paljastaa hyväksikäytön. 
Yhdistettynä ongelmaa koskevaan rajalliseen tietoon sekä yhteiskunnan kykene-
mättömyyteen järjestää tehokkaita vastatoimia, tämä luo valtavat esteet uhrien 
tunnistamiselle sekä lasten suojelulle ja auttamiselle. 

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on globaali ongelma, joka on verhottu salai-
suuden ja sosiaalisen torjunnan alle.  Useimmat hyväksikäytetyistä tuntevat hyväk-
sikäyttäjänsä, joka usein on lapsen ensisijainen huoltaja. Manipuloituina he pysy-
vät vaiti ja tuntevat itsensä osasyyllisiksi ”grooming”5-prosessin vaikutuksesta.

Seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneet lapset häpeävät ja ovat hämmentyneitä siitä, 
mitä ovat joutuneet kokemaan. Hyväksikäytön kuvaaminen tai videoiminen voi vielä 
korostaa tätä. On olemassa näyttöä siitä, että hyväksikäytön tallentaminen pornogra-
fisena kuvamateriaalina tekee lapsen kokeman vääryyden raskaammaksi ja pitkittää 

5 ”Grooming” -prosessilla tarkoitetaan hyväksikäyttäjien lasta ja mahdollisesti hänestä huolehtivia 
aikuisia manipuloivaa strategiaa, joka mahdollistaa hyväksikäytön sellaisessa tilanteessa, jossa 
hyväksikäyttäjällä on täydellinen valta uhriinsa. Se on prosessi, jossa hyväksikäyttäjä murtaa 
lapsen vastustuksen vähitellen psykologisen manipuloinnin avulla.  Se myös pitää lapsen vaiti 
hyväksikäytön jälkeen.

vaa tietoa. Kesäkuussa 2001 he esittivät analyysin Interpolin alaikäisiin kohdistu-
vien rikosten asiantuntijaryhmälle, ja tekivät kuvamateriaalista tutkintapyynnön 
lasten tunnistamiseksi. 

Vuonna 2001 Norjan poliisi (Kripos) aloitti tutkimuksen Interpolin puolesta. Si-
itä, kun COPINE oli löytänyt kuvamateriaalin, kesti neljä vuotta ennen kuin jokin 
kansallinen poliisi otti tapauksen tutkittavakseen. Tämän jälkeen pitkään ja mon-
imutkaiseen kuvamateriaalin tutkimusprosessiin osallistui useiden alojen asian-
tuntijoita, esimerkiksi kalliomuodostumia tutkivia geologeja, sääilmiöitä tutkiv-
ia meteorologeja ja kasvillisuutta tutkivia biologeja jne. Kuvien analysoinnissa 
poliisi teki yhteistyötä useiden eri maiden poliisiviranomaisten kanssa. Lopulta 
monimutkainen selvitystyö johti hyväksikäyttäjän tunnistamiseen ja pidättäm-
iseen. Hän oli useimmissa hyväksikäyttökuvissa mukana olleen tytön isä, joka oli 
tyttärensä kautta saanut yhteyden muihin samanikäisiin tyttöihin.  Myöhemmin 
hänet tuomittiin lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin tuot-
tamisesta ja kahdeksan kuvissa käytetyn lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 
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uhrin kokemusta, sekä voi lisätä lapsen kokemaa tunnetta osasyyllisyydestään. 
Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tutkittaessa tulisi aina ottaa huomioon mah-

dollinen hyväksikäytön videoiminen tai kuvaaminen. Hyväksikäyttötapausten 
yhteydessä lasten suojeluun osallistuvat saattavat kokonaan unohtaa kysyä sitä 
(Holland, 2005). Asiaan voidaan vaikuttaa lisäämällä ammattihenkilöiden tietoa 
uudesta teknologiasta ja siitä, kuinka hyväksikäyttäjät sitä käyttävät. 

Jotta lapsi uskaltaisi kertoa hyväksikäytöstään, on tärkeä luoda turvallinen ja 
lapset huomioiva ympäristö, jossa pätevät lastensuojelun ammattihenkilöt ovat 
lapsen tukena. On myös tärkeätä varmistaa, että seksuaalisen hyväksikäytön uhrit 
saavat laadukasta ammattiapua, ja että tässä huomioidaan myös se tosiasia, että 
hyväksikäyttöä todistavat kuvat ovat jatkuvassa kierrossa internetissä. Kun seksu-
aalista hyväksikäyttöä esittävä kuva on laitettu internetiin, se voi kiertää verkossa 
ikuisesti.  Tämän seurauksena lapsen kuvaa voidaan ladata ja kopioida tietokoneille 
lukemattomia kertoja, jolloin useat ihmiset näkevät lapsen kokeman seksuaalisen 
hyväksikäytön. Tämä tieto seuraa uhria aikuisuuteen, ja se tekee hyväksikäytöstä 
selviytymisen vaikeammaksi. 

Tämänkaltaisen hyväksikäytön uhrien kanssa työskentelevien psykologien ja 
sosiaalityöntekijöiden käytettävissä on hyvin vähän tutkittua tietoa. Tieteellistä 
tietoa ongelman arvioimiseen ja ratkaisujen esittämiseen on aiheesta käytettä-
vissä hyvin vähän. Tutkimuslaitosten tulisi tarttua aiheeseen riittävän rahoituksen 
turvin. Yliopistoja ja muita tutkimusta suorittavia tahoja tulisi kannustaa aiheen 
tutkimukseen. 

COPINE uhrintunnistusprojektissa (Victim Identification Project VIP) University 
College Corkissa Irlannissa selvitettiin hyväksikäyttökuviin liittyvien lasten tunnis-
tamisprosesseja. Projektissa selvitettiin myös sosiaalitoimen ja muiden viranomais-
ten toimintaa lasten ja heidän perheidensä kannalta.  Projektin tulosten perusteella 
toiminta oli hajanaista ja siitä puuttui selkeä lastensuojelun näkökulma. Projektilla 
saatiin kerättyä ja analysoitua tärkeää tietoa eri maiden tilanteesta. Tämä myötä-

”Kameran läsnäolo muuttaa hyväksikäyttäjän toimintaa . Tässä on tietty kaava, joka 
usein näyttää lisäävän vallankäyttöä hyväksikäytön yhteydessä . Kamera korostaa 
lapsen voimattomuutta hyväksikäyttötilanteessa, se pienentää lapsen mahdollisuuksia 
ilmaista omaa mielipidettään tai sanoa ”Ei” tai ”Seis” .  Lapsi esiintyy yleisölle, hänen 
pyydetään hymyilemään jne . mikä lisää lapsen käsitystä omasta osallisuudestaan…” 

Anders Nyman VIP-erityisasiantuntijoiden ( victim identification process)  
kokouksessa Lontoossa, 2001
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vaikutti vertailevan uhrintunnistusmallin kehittämiseen, sekä uusiin interventio- 
ja tukikäytäntöihin.  Projektissa käytettiin COPINEn tutkimustarkoituksia varten 
arkistoimia lasten hyväksikäyttökuvia. Nyt jo päättyneestä projektista on ollut eri 
osapuolille hyötyä etsittäessä vastauksia äärimmäisen moniulotteiseen sosiaali-
seen ongelmaan.

Save the Childrenin suositukset uhrin huomioimiseksi kaikissa hyväksikäyttötutki-
musten vaiheissa:

•  Erityistä huomiota hyväksikäytettyjen ja tunnistettujen lasten suojeluun ja 
heille sopivien tukipalveluiden parantamiseen

•  Lasten suojeluun osallistuville ammattihenkilöille koulutusta hyväksikäyttö-
kuvausten uhrien tunnistamisesta ja hyväksikäyttökuvausten seurauksista 

•  Ajantasaisia tilastotietoja ja akateemista tutkimusta internetissä tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön laajuudesta ja sen seurauksista 

Operaatio Deep Water – lasten suojelu tutkimusten ytimessä

Operaatio Deep Waterin yhteydessä löydetyissä hyväksikäyttökuvissa oli 43 
yksittäistä lasta: heistä 37 tunnistettiin ja he saivat paikallisten tukipalveluiden 
ja Ruotsin Pelastakaa Lapset -järjestön kautta tukea . Monet uhreista olivat 
koulukavereita, heidät tunnistettiin koulukuvista . Yksikään 37 uhrista ei ollut 
paljastanut hyväksikäyttöään ennen kuin heidät tunnistettiin .

Hyväksikäyttäjä pystyttiin tunnistamaan ja löytämään . Samalla operaatiossa 
noudatettiin lastensuojelun periaatteita, jonka mukaisesti tutkimusten 
päätavoitteina oli uhrien tunnistaminen ja lasten etu . Seuraavia operaatiossa 
noudatettuja ammatillisia lasten suojelutoiminnan käytäntöjä voidaan pitää 
erityisen onnistuneina:

Norjan poliisi otti tutkimuksista vastuun COPINE -projektin ja Interpolin pyynnöstä . 
Lasten tunnistamista varten kaikki mahdollinen kuvamateriaalin sisältämä tieto 
tutkittiin perusteellisesti, ja siihen käytettiin huomattavasti aikaa ja voimavaroja .

Eri maiden poliisiviranomaiset toimivat tehokkaasti yhteistyössä .

Tutkimus siirrettiin Ruotsin poliisin vastuulle siinä vaiheessa, kun rikoksen tekijää 
epäiltiin ruotsalaiseksi .

Ruotsin poliisi pyysi sosiaalitoimen, mielenterveyspuolen sekä Ruotsin Pelastakaa 
Lapset -järjestön mukaan strategiakokoukseen ennen kuin epäilty pidätettiin . Ennen 
pidätyksen tekemistä poliisi otti yhteyttä kaikkien asiaan liittyvien viranomaisten 
johtoon varmistaakseen, että tarvittavat resurssit olivat käytettävissä . Poliisi 
otti yhteyttä myös sosiaalityöntekijöihin, joiden oli määrä huolehtia lasten ja 
heidän perheidensä tarvitsemista välittömistä tukipalveluista hyväksikäyttäjän 
pidättämisen jälkeen . 
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Lopuksi

Save the Children -organisaation Eurooppa-ryhmä on julkaissut nämä ohjeet, koska 
vain hyvin harvat hyväksikäyttökuvien lapsista tunnistetaan ja saadaan suojelu-
toimien ja tuen piiriin. 

Edellä on tuotu esille suurimpia uhrien tunnistamista estäviä tekijöitä, ja annettu 
niihin liittyviä suosituksia. Suositukset ja esimerkit hyvistä käytännöistä luovat 
viitekehyksen uhrien tunnistamisen, suojelun ja tarvittavan tuen järjestämiseksi. 

Save the Children haastaa kaikki asianosaiset tahot kehittämään toimintaansa 
esitettyjen ohjeiden mukaisesti ja toimimaan hyväksikäyttökuvien lasten tunnis-
tamiseksi ja suojelemiseksi.

EU:n instituutioiden ja jäsenvaltioiden tulee yhdessä kansainvälisten ja kansal-
listen päättäjien kanssa taata tähän poliittinen tuki ja tarvittavat resurssit. 

Save the Children Eurooppa –ryhmä:  Vernon Jones, Elizabeth Skogrand, Olivia Lind 
Haldorsson, Pepa Horno, Suvi Kuikka, Per-Erik Åström, Cristiana de Paoli

Ruotsin Pelastakaa Lapset -järjestöllä oli kokemusta uhrien ja perheiden tukemisesta, 
ja se otti vastuun avun järjestämisestä hyväksikäytetyille lapsille . Lasten välittömät 
tarpeet erotettiin vanhempien tarpeista, jotta lapset eivät traumatisoituisi 
vanhempiensa reaktioista hyväksikäytön paljastumisen yhteydessä .

Perustettiin kansallinen ”hotline”, jotta kaikki asianomaiset voisivat saada apua ja 
tietoa päteviltä ammattilaisilta .

Kaikilla asianosaisilla ammattihenkilöillä oli mahdollisuus työnohjaukseen 
ammatillisen loppuun palamisen ja traumojen välttämiseksi .

Käyttöön otettiin tiedotusstrategia, jotta asia voitaisiin uutisoida lapsia ja heidän 
perheitään enempää traumatisoimatta .

Tutkimuksiin valittiin syyttäjät, joilla oli asiantuntemusta internetiin liittyvästä lasten 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä .
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LASTEN SEKSUAALISEEN HYVÄKSIKÄYTTÖÖN  
LIITTYVÄT SOPIMUKSET,  

LAINSÄÄDÄNTÖ JA VALVONTA

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan on toimittu monin tavoin lainsäädän-
nön kautta. EU-lainsäädännön yhtenäistämisellä on suuri merkitys kansainvälisen 
hyväksikäytön vastaisen toiminnan ja yhteistyön kannalta. Hyväksikäytettyjen 
lasten oikeuksiin ja suojeluun tulee EU-tasolla kiinnittää erityistä huomiota, inter-
netin hyväksikäyttökuvien tuotantoon ja jakeluun tulee puuttua tehokkaammin. 
Hyväksikäyttökuvien uhrien tunnistamisella on tässä ratkaiseva merkitys. Todis-
teet ovat kiistattomat, ja uhrien tunnistamisen kautta pystytään myös selvittä-
mään rikoksia niiden koko laajuudessaan. Huomattava parannus lasten suojaami-
seksi internetin ja muun uuden teknologian kautta tapahtuvalta vakavalta rikolli-
selta toiminnalta olisi hyväksikäyttökuvien lapsiuhrien tunnistamisen, hoidon ja 
tuen vaatimuksen sisällyttäminen Euroopan Neuvostossa parhaillaan laadittavaan 
yleissopimukseen lasten suojelemiseksi seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä.

Suomen lainsäädäntö antaa nykyisellään mahdollisuudet puuttua hyväksikäyt-
töön – kunhan rikos on jo tapahtunut ja se tulee oikeuskäsittelyyn ja siitä on ole-
massa selkeä näyttö. Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen silloin, kun rikos 
vielä on estettävissä, on toki rikoslaissa sanktioitu (15. luku, 10§). Suuri ongelma 
kuitenkin on lain puutteelliset mahdollisuudet puuttua asiaan siinä vaiheessa, kun 
hyväksikäyttäjä on selkeästi valmistelemassa lapsen hyväksikäyttöä, tietokoneen 
välityksellä tai muuten, mutta mitään konkreettista seksuaalista tekoa ei ole vielä 
tapahtunut. Hyväksikäyttöön tähtäävään houkutteluun, grooming -prosessiin, 
tulisi myös Suomessa saada tehokkaammat keinot puuttua lain puitteissa. Monet 
maat ovat jo tarttuneet ongelmaan, ja esimerkiksi Iso-Britanniassa se on osoittanut 
merkityksellisyytensä lasten suojelemisessa uuden teknologian välityksellä tapah-
tuvalta hyväksikäytöltä. Norjassa grooming -laki tullee voimaan tänä keväänä, ja 
monissa muissakin maissa on havahduttu lain tarpeellisuuteen.   

Vuoden 2007 alusta Suomessa tuli voimaan uusi laki lapsipornon levittämisen 
estotoimista. Laki varmistaa sen, että poliisilla on oikeus luovuttaa teleyrityksille 
luettelo lasten hyväksikäyttökuvia sisältävistä ulkomaisista internet-sivustoista, 
jotta ne voivat estää pääsyn näille sivustoille. Norjan ja Ruotsin kokemusten 
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mukaan teknisillä estokeinoilla on voitu päivittäin estää tuhansia lasten hyväk-
sikäyttökuvien levitysyrityksiä. Jokainen käynti ”lapsipornosivustolla” tekee sivu-
jen ylläpidon ja kuvien tuottamisen rikollisessa mielessä kannattavammaksi, yhä 
uusien hyväksikäyttökuvien tuottaminen tarkoittaa uusia hyväksikäyttörikoksia 
lapsia kohtaan.  Lapsipornon levittämisen estäminen internetissä on merkittävä 
mahdollisuus lasten hyväksikäytön vastaisessa toiminnassa, johon eri osapuolet 
ovat omassa toiminnassaan ryhtyneet. 
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Lapsen oikeudet

Maria Kaisa Aula

Lapsen oikeuksien peruskirja on YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus, jonka Suomi 
ratifioi vuonna 1991.  Sopimus velvoittaa asettamaan lapsen edun ensisijalle kai-
kessa yhteiskunnallisessa päätöksenteossa. Se tarkoittaa sekä yksittäistä lasta kos-
kevaa päätöksentekoa että yleistä velvoitetta kehittää erilaisten päätösten lapsivai-
kutusten arviointia. Kaikkia lapsia on kohdeltava yhdenvertaisesti. 

Sopimuksen tärkeät periaatteet ovat lapsen oikeus suojeluun, oikeus riittävään 
osuuteen yhteiskunnan voimavaroista sekä oikeus osallistumiseen ja vaikuttami-
seen. Lapsen oikeudesta suojeluun vastaavat ensisijaisesti hänen vanhempansa. 
Viimesijaisesti siitä vastaa valtiovalta, jonka tulee myös eri tavoin edistää sopimuk-
sen toteutumista. 

Lapsen oikeus riittävään osuuteen yhteiskunnan voimavaroista tarkoittaa voi-
mavaroja niin ongelmien ehkäisemiseen kuin korjaavaankin toimintaan. Lapsen 
oikeus osallistua ja vaikuttaa oman ikätasonsa mukaisesti tarkoittaa hänen mie-
lipiteidensä kuulemista ja ottamista vakavasti. YK:n lapsen oikeuksien yleissopi-
muksen tarkoittamia lapsia ovat kaikki alle 18-vuotiaat. 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön, lapsikaupan ja internetin näkökulmasta tuon 
sopimuksen merkittäviä artikloja ovat seuraavat:

Artikla 19: Lapsia tulee suojella kaikelta väkivallalta ja hyväksikäytöltä 
Artikla 34: Lasta tulee suojella seksuaaliselta hyväksikäytöltä, mikä sisältää
– lapsen houkuttelemisen tai pakottamisen laittomiin seksuaalisiin tekoihin
– lasten hyväksikäyttöön prostituutiossa
– lasten hyväksikäyttöön pornografisissa esityksissä tai aineistoissa
Artikla 35: Valtioiden tulee estää lapsikauppa kahden ja monenvälisellä yhteis-
työllä
Artikla 39: Väärinkäytösten uhriksi joutuneita lapsia on autettava
Artikla 11: Valtioiden tulee estää lasten sieppaaminen
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Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyy vuonna 2000 hyväksytty valinnainen 
lisäpöytäkirja. Siinä lapsipornografia määritellään seuraavasti:

“Lapsipornografia tarkoittaa todelliseen tai simuloituun seksuaaliseen toimintaan 
osallistuvaa lasta esittävää kuvausta, joka on tehty millä tahansa tavalla, tai lapsen 
sukupuolielimiä esittävää kuvausta, joka on tehty pääasiassa seksuaalista tarkoi-
tusta varten.”

Lisäksi erityisesti internetnäkökulmasta seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyviä 
lapsen oikeuksien sopimuksen artikloja ovat seuraavat:

 
Artikla 13: Lapsella on oikeus ilmaista mielipiteensä (yleisen järjestyksen, terveyden 
ja moraalin rajoissa)
Artikla 16: Lapsella on oikeus yksityisyyden suojaan (mm. kunnian ja maineen hal-
ventaminen)
Artikla 17: Lapsella on oikeus tietää mitä maailmassa tapahtuu sekä oikeus tulla 
suojelluksi hänen hyvinvoinnilleen vahingolliselta aineistolta

Etenkin internetin kautta tapahtuvan lasten seksuaalisen hyväksikäytön vähen-
tämisessä kansainvälinen yhteistyö on avainasemassa. EU on sitoutunut omalla 
ministerineuvoston päätöksellään (v. 2000) vahvistamaan lapsipornografian vas-
taisia toimia internetissä. EU:n komissio valmistelee parhaillaan yleistä lapsen 
oikeuksien vahvistamisen strategiaa. 

Euroopan Neuvostossa laaditaan yleissopimusta lasten suojelemiseksi seksuaa-
liselta riistolta ja hyväksikäytöltä.  Asiantuntijaryhmä laatii luonnoksen vuoden 
2007 loppuun mennessä. Tähän mennessä esitelty sopimusluonnos sisältää ehdo-
tuksen artiklaksi, joka suosittaa jäsenmaita kriminalisoimaan myös lasten houkut-
telun seksuaaliseen toimintaan. Luonnoksen mukaan valtioiden tulisi kieltää tieto-
koneen välityksellä tai muuten tapahtuva lasten tarkoituksellinen houkuttelu sek-
suaaliseen poseeraukseen, seksuaaliset puheet tai lapsen tapaaminen rikollisessa 
tarkoituksessa. Tällaisen hyväksyminen olisi tärkeä edistysaskel. 

Sen lisäksi lapsipornografian kriminalisointi on mukana myös Euroopan Neu-
voston tietoverkkorikollisuutta koskevassa yleissopimuksessa, jonka Suomen edus-
kunta on hyväksynyt tammikuussa 2007. 

Kansainvälisen yhteisön vastuu on suuri myös internetin kautta leviävissä 
kuvissa olevien lasten tunnistamisessa ja havaitsemisessa, jotta väärinkäytösten 
uhriksi joutuneita lapsia voitaisiin auttaa.  Samoin tulee kehittää tieto-taitoa kuva-
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levityksen kohteeksi joutuneiden lasten kuntoutuksesta ja ylipäätään ilmiön vai-
kutuksesta lapsen kehitykseen. 

Arviolta puolet Euroopan lapsista käyttää internetiä. Internet ja muut mediat 
tuovat lasten oikeuksien kannalta sekä myönteistä että kielteistä. Tiedämme sen 
hyvät mahdollisuudet oppimiseen, tiedon saamiseen ja ilmaisuvapauden käyttämi-
seen, huviin ja hyötyyn. Enemmän tietoa ja tutkimusta tarvitaan myös internetin 
käytön riskeistä ja uhkatekijöistä.  Lasten tavat käyttää internetiä muuttuvat nope-
asti, joten tutkimuksessa on tärkeä kuulla lasten omia kokemuksia ja mielipiteitä.

On tärkeä huomata, että lapsen oikeuksien kannalta myös seksuaaliseen hyväk-
sikäyttöön internetin välityksellä liittyvien ongelmien kirjo on laaja.  Näitä eri 
asteisia ilmiöitä ovat seuraavat6:

•  joutuminen vahingossa pornografiaa sisältäville sivuille, 
•  kaveripiiristä nouseva seksuaaliväritteinen kiusaaminen netissä, 
•  oman seksuaaliväritteisen kuvan laittaminen nettiin ja sen joutuminen laa-

jempaan levitykseen, 
•  aikuisen tekemä houkuttelu luottamukselliseen suhteeseen nettikeskuste-

lupalstojen välityksellä joka voi johtaa tapaamiseen, hyväksikäyttöön sekä 
lopulta lapsen hyväksikäyttötilanteesta otettujen kuvien siirtämiseen nettiin 
ja levitykseen.

 
Internetin erityispiirre – hyvässä ja pahassa – on sen tapa luoda nopeasti intii-

mejä ja syvälliseltä tuntuvia ihmissuhteita. Yksityinen muuttuu internetin kautta 
helposti julkiseksi. Samoin sen ominaisuuksiin liittyy riski itsensä objektivointiin 
eli itsensä katsomiseen ulkopuolisena niin että lapsi ei tiedosta ottamaansa mah-
dollista riskiä ja väärinkäytöksen uhkaa. 

Lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön rikosten paljastumista hidas-
taa ylipäätään uhrin kokema häpeä sekä myös tietämättömyys omista oikeuksis-
taan. Mitä ilmeisimmin juuri internetin kautta tapahtuvassa lasten seksuaalisessa 
hyväksikäytössä nämä hämmennyksen ja häpeän tunteet voivat olla vieläkin suu-
rempi este rikosten ilmitulolle. Lapsi voi kokea olevansa itse osasyyllinen, eikä roh-
kene puhua sen paremmin lähiyhteisölle kuin ammattiauttajillekaan.  

Tästä syystä lapsen oikeuksien toteutumiseksi on tarpeen koko ajan, paitsi seu-
rata lasten internetin käyttötapoja, myös kehittää uusia tapoja auttaa internetin 
kautta hyväksikäytetyksi tulleita lapsia. Eri alojen ammattilaisten ja viranomais-

6 Expert Meeting on Children and Young Persons with Abusive and Violent Experiences Connected to 
Cyberspace – Challenges for Research, Rehabilitation, Prevention and Protection. Final Discussion; 
Summary and Conclusions from the Expert Meeting at Sätra Bruk, Sweden 29th – 31st of May 2006. 
Arranged by the Swedish Children’s Welfare Foundation and the Working Group for Cooperation on 
Children at Risk, WGCC, Council of the Baltic Sea States, CBSS.
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ten olisikin luotava sujuvia yhteistyömalleja ja ylläpidettävä niitä niin paikallisella, 
alueellisella kuin kansainväliselläkin tasolla. 

Lapset tarvitsevat myös entistä enemmän tietoa omista oikeuksistaan. Lasten 
omien kykyjen vahvistamiseksi tarvitaan sekä mediakasvatusta, seksuaalikasva-
tusta että turvataitojen kasvatusta. Nämä tarkoittavat internetin turvallisen käytön 
opastusta, tietoa siitä, mihin lapsen ei tarvitse suostua, kykyä sanoa ”EI” myös aikui-
selle sekä oman arvon tunnon ja itsetunnon vahvistamista.   

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön riskejä lisää lasta ympäröivän kuvamaailman 
ja julkisuuden yliseksualisoituminen. Se vääristää sekä lasten että aikuisten ymmär-
rystä siitä, mikä on normaalia ja lapsuuteen kuuluvaa ja mikä ei. Yliseksualisoitunut 
julkisuus uhkaa osaltaan lapsen oikeutta olla riittävän pitkään ja rauhassa lapsi. 

Kyse on toki myös lasten vanhempien ja ylipäätään aikuisten vastuusta. Lasten 
yksinäisyys ja tuttujen aikuisten ajan ja läsnäolon vaje voi lisätä riskejä hakea juttu-
seuraa internetistä. Vanhemmilla on myös vastuu arvioida lapsen median käyttöä ja 
estää altistumista ikäkautensa kannalta sopimattomalle aineistolle.  Median ja inter-
netoperaattoreiden tulee tukea vanhempien mahdollisuuksia kantaa oma vastuunsa. 

Seksuaalisen hyväksikäytön kysymykset jos mitkä, alleviivaavat sitä, että lapsen 
oikeudet ovat aikuisen velvollisuuksia. Lapsen ei kuulu ottaa vastuuta siitä, mitä 
hän haluaa esimerkiksi tilanteessa, jossa aikuinen lähtee houkuttelemaan häntä 
seksuaaliseen yhteydenpitoon internetin kautta. Lapsi on näissä tilanteissa aina 
uhri ja sellaisena häntä on kohdeltava myös mediassa ja uutisoinnissa. 

Lapsen oikeuksien toteutumisen kannalta erityistä huomiota julkisen vallan sek-
suaalista hyväksikäyttöä estävissä toimissa on syytä kiinnittää haavoittuvassa ase-
massa oleviin lapsiin. Tällaisia ryhmiä ovat etenkin EU:n ulkopuolelta ilman vanhem-
pia Suomeen tulevat lapset.  Samoin erityistä huomiota on kiinnitettävä vammaisten 
ja heikkolahjaisten lasten suojelemiseen seksuaaliselta hyväksikäytöltä. 

 Lapsen oikeuksien vahvistamisessa on kyse sekä vanhempien, julkisen vallan 
että median ja internetalan toimijoiden keskinäisestä vastuusta ja sitoutumisesta 
lapsen ja lapsuuden suojelemiseen. Myös YK:n lapsen oikeuksien komitea on vuosi 
sitten antamissaan suosituksissa Suomen valtiolle ehdottanut voimakkaampia 
toimia, joilla suojellaan lapsia mm. internetin kautta välittyvältä pornografialta. 
Tätä suositusta edistää pienin askelin myös uusi laki lapsipornon levittämisen 
estotoimista. Se antaa internetoperaattoreille nykyistä paremmat mahdollisuudet 
yhdessä poliisin kanssa estää pääsy lasten hyväksikäyttökuvia sisältäville ulkomai-
sille sivustoille. 

Valtiotieteen lisensiaatti Maria Kaisa Aula toimii lapsiasiavaltuutettuna Sosiaali- ja 
terveysministeriön yhteydessä.
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Kansainvälinen yhteistyö

Aleksandra Partanen

 
Tietoyhteiskunnan ja uuden tekniikan jatkuva kehittyminen tuo mukanaan suuria 
haasteita niin käyttäjille, sisällön tuottajille kuin lainlaatijoille. Aiempien vuo-
sien tietoyhteiskunta GSM puhelimineen sekä kiinteine laajakaistoineen on kato-
amassa ja korvautumassa uudella kehittyneemmällä tietoyhteiskunnalla. Eri tek-
niikoiden lähentyminen (konvergenssi) sekä uusien jakelukanavien syntyminen 
avaavat mahdollisuuksia, joita ei ennen ole ollut. Monikanavajakelumallit yhdessä 
nopeiden ja langattomien laajakaistayhteyksien kanssa mahdollistavat suurtenkin 
tietomäärien nopean levittämisen.

Internetin ihmeellinen maailma helpottaa tiedonsaantia, antaa uudet keinot 
yhteydenpitoon muiden kanssa sekä mahdollistaa monta muuta hienoa asiaa. 
Valitettavasti internet avaa pääsyn myös laittomaan aineistoon, kuten lasten sek-
suaalista hyväksikäyttöä kuvaavaan materiaaliin. Yksi internetin ominaisimmista 
piirteistä onkin juuri sen rajattomuus. Internetissä julkaistu materiaali ei pysähdy 
minkään maan rajalle vaan leviää pääsääntöisesti ilman estoja. Internetin rajat-
tomuus johtaakin siihen, että mikäli jonkinlaisia rajoituksia, sääntöjä tai eettisiä 
ohjeita internetissä levitettävän materiaalin osalta halutaan esittää, on kansainvä-
linen yhteistyö kansallisen yhteistyön rinnalla yhtä tärkeää.

Kansallisen ja ylikansallisen yhteistyön edellytyksenä on valtionhallinnon vahva 
poliittinen tahto. Sitoutuminen kansainvälisiin sopimuksiin auttaa tarvittavien toi-
menpiteiden sekä suuntaviivojen yhtenäisessä eteenpäin viemisessä. Tämä tarve 
on tiedostettu sekä Euroopan unionin että Euroopan neuvoston tasolla. Jäsenmai-
den välisellä yhteistyöllä on olennainen merkitys lasten seksuaalisen hyväksikäy-
tön vastaisessa taistelussa. Jäsenmailla on valta jakaa tietoa parhaista käytänteistä 
sekä tukea lasten suojeluun tähtäävien menettelytapojen käyttöönottoa. Euroopan 
unioni sekä Euroopan neuvosto ovat molemmat osoittaneetkin aktiivista otetta ja 
edistäneet toimia, joilla taistellaan internetissä olevaa laitonta aineistoa vastaan 
sekä parannetaan lasten suojelua uuden teknologian alalla.

Alla on lueteltu joitakin niistä toimenpiteistä, joita on jo toteutettu:
Neuvoston päätös internetissä välitettävän lapsipornografian vastaisista toimenpi-
teistä (2000/37�/YOS)
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Merkittävä kehitys internetissä levitettävän ja tuotetun lasten seksuaalista hyväk-
sikäyttöä kuvaavan materiaalin vastaisessa taistelussa tapahtui neuvoston touko-
kuussa 2000 tekemän päätöksen myötä. Päätös pyrkii ”lapsipornografian tuotan-
non, käsittelyn, hallussapidon ja levittämisen estämisen ja torjumisen tehostami-
seen sekä tämä alan rikoksia koskevan tehokkaan tutkinnan ja syytteeseenpanon 
edistämiseen”. Se velvoittaa jäsenmaita toteuttamaan toimenpiteitä, joilla rohkais-
taan internetin käyttäjiä ilmoittamaan viranomaisille havainnoistaan, jotka kos-
kevat internetissä tapahtuvaa lasten hyväksikäyttökuvien epäiltyä levittämistä. 
Päätöksellä pyritään myös edistämään internetin käyttäjien tietoisuutta niistä kei-
noista, joilla tällaisesta materiaalista voidaan raportoida. 

Neuvoston puitepäätös lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja lapsipornografian tor-
jumisesta (2004/68/YOS)
22. joulukuuta 2003 annettu puitepäätös täydentää 29. toukokuuta 2000 tehtyä pää-
töstä, sekä muutamia muita. Sen tarkoituksena on velvoittaa jäsenmaita panemaan 
täytäntöön tarvittavat toimenpiteet, joilla varmistetaan, että lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä sekä lapsipornografiaa koskevat rikokset säädetään rangaistaviksi. 
Päätöksellä tähdätään myös rikoksen uhrien asianmukaiseen suojeluun sekä uhrin 
perheen tarkoituksenmukaiseen tukemiseen.    

Neuvoston suositus Euroopan audiovisuaalisia ja tietopalveluja tuottavien yritysten 
kilpailukyvyn parantamisesta edistämällä kansallisia järjestelmiä, joiden tarkoituk-
sena on saattaa alaikäisten ja ihmisarvon suojelu vertailukelpoiselle ja tehokkaalle 
tasolle (98/�60/EY)

Neuvoston 24. syyskuuta 1998 antama suositus on ensimmäinen EU-tason oikeu-
dellinen väline, joka keskittyy audiovisuaaliseen sekä tietopalveluiden sisältöön ja 
kattaa kaikki jakelumuodot perinteisistä lähetystavoista internetiin. Suosituksen 
tavoitteena on edesauttaa alaikäisiä käyttämään verkossa olevia tietopalveluita 
täysimääräisesti, sekä estää heitä samalla pääsemästä käsiksi ilman heidän van-
hempiensa tai opettajiensa hyväksyntää sellaiseen sisältöön, jolla voidaan nähdä 
olevan haitallisia vaikutuksia heidän fyysiseen, henkiseen tai moraaliseen kehityk-
seen. 

Pysyäkseen tekniikan jatkuvan kehityksen perässä, komissio on vastannut sen 
luomaan haasteeseen antamalla täydentävän suosituksen, jonka neuvosto ja parla-
mentti hyväksyivät joulukuussa 2006:
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Euroopan parlamentin ja neuvoston suositus alaikäisten ja ihmisarvon suojelusta ja 
oikeudesta vastineeseen Euroopan audiovisuaalisia ja verkkotietopalveluja tuotta-
vien yritysten kilpailukyky huomioon ottaen    

Tämä suositus täydentää suositusta 98/560/EY ja vetoaa jäsenmaihin, teollisuu-
teen ja muihin asianomaisiin toimijoihin, sekä komissioon, että nämä edistäisivät 
toimia, joilla parannetaan alaikäisten sekä ihmisarvon suojelua niin perinteisessä 
lähetystoiminnassa kuin internetissä. Turvallisen käyttöympäristön luominen on 
noussut entistä tärkeämmäksi jatkuvan käyttö- ja säilöntäkapasiteetin kasvun joh-
dosta sekä sen takia, että laajakaistatekniikat mahdollistavat sisällönjakelun myös 
3G-puhelimiin. Suositus keskittyy audiovisuaali- sekä tietopalveluiden sisältöön 
kattaen kaikki mahdolliset jakelukanavat perinteisistä lähetyksistä internetiin.

Safer Internet Plus -ohjelma
Vuonna 1999 komissio käynnisti internetin käyttöturvallisuutta koskevan toimen-
pideohjelman (Safer Internet Action Plan, 1999–2002). Ohjelmalla pyrittiin turval-
lisemman käyttöympäristön luomiseen mm. vihjelinjojen avulla. Sillä kannustet-
tiin ottamaan käyttöön itsesääntelymenetelmiä sekä laatimaan menettelyohjeita. 
Ohjelman avulla pyrittiin myös kehittämään suodatus- ja luokitusjärjestelmiä, 
sekä tukemaan vanhempien, opettajien sekä lasten internet-tietämyksen kasvatta-
miseen tähtääviä koulutuksia. Ohjelmaa jatkettiin kahdella vuodella vuoteen 2004 
asti.

Safer Internet Plus -ohjelmalla (2005–2008) jatketaan aiemman toimenpideoh-
jelman pohjustamaa työtä. Ohjelman budjetiksi on määritelty 45 miljoonaa euroa 
ja se kattaa seuraavat neljä toimintalinjaa:

•  lainvastaisen sisällön torjunta,
•  ei-toivotun ja haitallisen sisällön torjunta,
•  turvallisemman käyttöympäristön luominen, sekä
•  tiedottaminen.

Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva kansainvälinen yleissopimus
Euroopan neuvoston tietoverkkorikollisuutta koskeva yleissopimus on ensimmäi-
nen kansainvälinen sopimus, joka koskee tietoverkkojen välityksellä tehtyjä rikok-
sia, lapsipornografia mukaan lukien. Sopimuksessa säädetään mm. tallennettuun 
dataan kohdistuvasta etsinnästä ja takavarikosta, sekä tiedon hankkimisesta vies-
tin sisällöstä. Sopimuksen perustavoitteena on yhteinen kriminaalipolitiikka, jolla 
pyritään suojelemaan yhteiskuntaa tietoverkkorikollisuudelta mm. omaksumalla 
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tarkoituksenmukainen lainsäädäntö sekä vaalimalla kansainvälistä yhteistyötä. 
Sopimus on astunut voimaan 1. heinäkuuta 2004.   

Uusien jäsenmaiden liittyminen Euroopan unioniin ja niiden myötä erilaisten 
lastensuojelukäytänteiden mukaantulo tekee yhteisten ratkaisujen löytämisen 
entistä hankalammaksi. Toisaalta voidaan myös ajatella, että laajentuminen tulee 
nähdä positiivisena varantona, jolla edistetään parhaiden toimintamallien jakoa 
ja levittämistä. Kansallisten hallitusten sekä näiden välisten tahojen tulee jatkos-
sakin sitoutua poliittisesti lasten suojeluun ja kehittää kansainvälisiä strategioita 
tämän edistämiseksi. Jäsenmaiden tulee rohkaista olemassa olevien verkostojen 
sekä uusien tekniikoiden asianmukaista hyödyntämistä. Niiden tulee investoida 
ihmisten jatkuvaan kouluttamiseen sekä T&K -toimintoihin, jotka pyrkivät paran-
tamaan lasten suojelua. Euroopan unionin sekä Euroopan neuvoston jäsenmailla 
on velvollisuus kantaa vastuunsa tässä tärkeässä asiassa. 

Filosofian maisteri Aleksandra Partanen on erityisasiantuntija Liikenne- ja 
viestintäministeriössä.
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Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskeva 
lainsäädäntö Suomessa

Seksuaalinen hyväksikäyttö

Rikoslain mukaan seksuaalista hyväksikäyttöä on toisen taivuttaminen omaa 
asemaa hyväksikäyttäen sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista itsemää-
räämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan 
sellaiseen silloin, kun kohde on 1) alisteisessa suhteessa tekijään oleva alle 18-vuo-
tias koulussa tai muussa laitoksessa, tai niihin rinnastettavassa suhteessa, 2) alle 
18-vuotias, jonka kyky itsenäisesti päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on 
kypsymättömyyden ja ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi kuin tekijällä, ja tekijä 
käyttää törkeästi väärin tämän kypsymättömyyttä, 3) laitoshoidossa oleva henkilö, 
jonka kyky puolustaa itseään on sairauden, vammaisuuden tai muun heikkouden-
tilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai 4) tekijästä erityisen riippuvainen ja tekijä 
käyttää törkeästi väärin tätä riippuvaisuussuhdetta. Seksuaalista hyväksikäyttöä 
on myös sukupuoliyhteys tai toisen saattaminen muuhun seksuaalista itsemää-
räämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan tekoon tai sellaiseen alistumiseen silloin, 
kun kohde on kyvytön puolustamaan itseään tai muodostamaan tai ilmaisemaan 
tahtoaan tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden tai muun avuttoman tilan 
vuoksi. Rangaistus seksuaalisesta hyväksikäytöstä on sakkoa tai vankeutta enin-
tään 4 vuotta. Myös seksuaalisen hyväksikäytön yritys on rangaistava. (Rikoslaki 20 
luku 5 §. 24.7.1998/563.)

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Suomen rikoslaissa lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan alle 16-vuo-
tiaaseen, tai lapsen vanhemman tai siihen rinnastettavassa asemassa olevan 16–
18-vuotiaaseen lapseen kohdistuvaa sukupuoliyhteyttä, koskettelua tai muuta sek-
suaalista tekoa, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä, tai sellaiseen 
tekoon johdattamista. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön yrityskin on rangaistava 
teko. Rangaistus lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on enintään neljä vuotta 
vankeutta.  Jos lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä kohteena on lapsi, jolle rikos 
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lapsen iän tai kehitystason vuoksi on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa, 
kun rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla, tai kun rikos on omiaan aiheut-
tamaan erityistä vahinkoa lapselle hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen 
luottamuksen tai muuten tekijästä riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos on koko-
naisuutena arvostellen törkeä, tuomitaan tekijä törkeästä lapsen seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. Rangaistus on tällöin vähintään yksi ja enintään kymmenen 
vuotta vankeutta. Samaa ikätasoa olevien lasten, tai henkiseltä ja ruumiilliselta 
kypsyydeltään samantasoisten välistä toimintaa ei katsota lapsen seksuaaliseksi 
hyväksikäytöksi.  (Rikoslaki 20. luku 6 ja 7 §. 24.7.1998/563.)

Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan laissa sukupuolielimellä tapahtuvaa tai suku-
puolielimeen kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon. Seksuaali-
sella teolla tarkoitetaan sellaista tekoa, jolla tavoitellaan seksuaalista kiihotusta tai 
tyydytystä ja joka tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon 
ottaen on seksuaalisesti olennainen.  (Rikoslaki 20. luku 10 § (24.7.1998/563.) 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, törkeän lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, 
alle 18-vuotiaan raiskauksen, törkeän raiskauksen sekä sukupuoliyhteyteen pakot-
tamisen syyteoikeus vanhentuu aikaisintaan asianomistajan täyttäessä 28 vuotta. 
(Rikoslaki 8. luku 1 §. 22.12.2005/1161.)

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta

Rikoslaissa (20. luku 8a §. 25.8.2006/743) kielletään seksuaalipalvelujen ostami-
nen alle 18-vuotiaalta lupaamalla tai antamalla korvaus sukupuoliyhteydestä tai 
muusta seksuaalisesta teosta. Rangaistuksena on sakkoa tai vankeutta enintään 
yksi vuosi. Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan myös tällaisten 
seksuaalipalveluiden käyttäminen, kun joku toinen on luvannut tai antanut siitä 
korvauksen. Myös yritys on rangaistava. 

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittäminen 

Laki kieltää sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti alle 18-vuotiasta tai perustellusta 
syystä kahdeksaatoista vuotta nuoremmaksi oletettua henkilöä esittävien kuvien 
tai kuvatallenteiden valmistamisen, kaupan tai vuokrattavana pitämisen, maasta 
viennin tai maahan tuonnin tai muuten levittämisen. Rangaistus sukupuolisiveel-
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lisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä on sakkoa tai vankeutta enintään kaksi 
vuotta. Myös yritys on rangaistava. (Rikoslaki 17. luku 18 §. 9.7.2004/650.)

Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan lapsi on erityisen 
nuori, kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua erityisen 
nöyryyttävästi, rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai rikos on tehty osana 
järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa, ja rikos on myös kokonaisuutena arvos-
tellen törkeä, on rikoksessa kyse törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan levittämisestä. Tällöin rikoksen tekijä on tuomittava vankeuteen 
vähintään 4 kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi. Myös yritys on rangais-
tava. (Rikoslaki 17. luku 18 a §. 9.7.2004/650.)

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapito

Rikoslaki kieltää alle 18-vuotiasta lasta sukupuoliyhteydessä tai siihen rinnastet-
tavassa seksuaalisessa kanssakäymisessä taikka muulla sukupuolisiveellisyyttä 
ilmeisen loukkaavalla tavalla esittävien valokuvien, videonauhojen, elokuvien tai 
muiden todellisuudenmukaisten kuvatallenteiden oikeudettoman hallussapidon. 
Rangaistus on sakkoa tai vankeutta enintään yksi vuosi. (Rikoslaki 17. luku 19 §. 
9.7.2004/650.)

Törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen

Vakavasta, erikseen mainitunkaltaisesta hankkeilla olevasta ja vielä estettävissä 
olevasta rikoksesta on velvollisuus ilmoittaa viranomaiselle tai sille, jota vaara 
uhkaa. Tällaisia erikseen mainittuja vakavia rikoksia ovat mm. raiskaus, törkeä 
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, ihmiskauppa tai törkeä terveyden vaarantami-
nen. Jos hankkeilla ollut rikos tai sen rangaistava yritys tapahtuu, ilmoittamisen lai-
minlyönyt voidaan tuomita törkeän rikoksen ilmoittamatta jättämisestä sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Törkeän rikoksen ilmoittamatta 
jättämisestä ei kuitenkaan tuomita rangaistukseen henkilöä, jonka olisi rikoksen 
estämiseksi täytynyt antaa ilmi perheenjäsen, lähisukulainen tai muuten henkilö-
kohtaisen suhteen takia läheinen henkilö. (Rikoslaki 15. luku 10 §.)
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Lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittäminen 

Laissa lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä säädetään työhön 
valittavan rikostaustan selvittämisestä silloin, kun työhön pysyväisluonteisesti ja 
olennaisesti kuuluu ilman huoltajan läsnäoloa tapahtuvaa alaikäisen kasvatusta, 
opetusta, hoitoa tai muuta työskentelyä henkilökohtaisessa vuorovaikutuksessa 
alaikäisen kanssa. Työnantajan tulee tällöin pyytää henkilöltä nähtäväksi ote 
rikosrekisteristä. (Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. 
14.6.2002/504.)

Lähestymiskielto 

Lähestymiskielto voidaan määrätä henkeen, terveyteen, vapauteen tai rauhaan 
kohdistuvan rikoksen, sen uhan tai muun vakavan häirinnän torjumiseksi enin-
tään vuodeksi (Laki lähestymiskiellosta 4.12.1998/898). Perheen sisäinen lähesty-
miskielto voidaan määrätä enintään kolmeksi kuukaudeksi henkeen, terveyteen 
tai vapauteen kohdistuvan rikoksen tai rikoksen uhan torjumiseksi. Lähestymis-
kiellon määräämistä voi pyytää uhatuksi tai häirityksi itsensä tuntevan henkilön 
lisäksi syyttäjä-, poliisi- tai sosiaaliviranomainen. Lähestymiskielto voidaan uusia 
enintään kahdeksi vuodeksi, ja perheen sisäinen lähestymiskielto kolmeksi kuu-
kaudeksi. Kiellon uudistamista voidaan kuitenkin pyytää jo ennen edellisen kiel-
lon päättymistä. Pidättämiseen oikeutettu virkamies tai tuomioistuin voi määrätä 
väliaikaisen lähestymiskiellon viran puolesta. Tähän ryhdytään, jos kiellolla suojat-
tavan henkilön suojan tarve on ilmeinen ja edellyttää kiellon välitöntä antamista. 
Lisäksi tulee olla ilmeistä, että kiellolla suojattava henkilö ei pelon tai muun syyn 
vuoksi kykene itse kieltoa hakemaan.

raportti8_painoon.indd   74 2.4.2007   15:14:59



75

Uusi laki lapsipornon levittämisen estotoimista

Kirsi Miettinen

Elokuussa 2005 liikenne- ja viestintäministeriön, oikeusministeriön, sisäasiain-
ministeriön ja valtakunnansyyttäjänviraston edustajat pitivät tarpeellisena, että 
Suomessa ryhdytään muiden pohjoismaiden ja Ison-Britannian tavoin teleyritys-
ten vapaaehtoisin toimin rajoittamaan pääsyä lapsipornografista aineistoa sisäl-
täville internet-sivustoille. Jo aiemmin tehtyjen estotoimenpideselvitysten lisäksi 
liikenne- ja viestintäministeriö toteutti kaksi uutta selvitystä loppuvuodesta 2005. 
Näiden selvitysten pohjalta todettiin, ettei muissa maissa käyttöön otettujen esto-
toimenpiteiden aloittamiselle myös Suomessa ollut mitään esteitä. 

Teleyritykset ilmoittivat olevansa valmiita aloittamaan vapaaehtoiset internetin 
kautta Suomeen levitettävän lapsipornografian estotoimet saatuaan lapsipornosi-
vuja koskevan luettelon poliisilta. Toimintaa ei kuitenkaan aloitettu, koska poliisi-
hallinnossa oli herännyt epäily siitä, etteivät he voisi luovuttaa kyseisenlaista luet-
teloa teleyrityksille nimenomaisen säännöksen puuttuessa.

Tämän johdosta liikenne- ja viestintäministeriössä valmisteltiin ehdotus laiksi 
lapsipornografian levittämisen estotoimista.  Valtioneuvosto antoi esityksensä hal-
litukselle 21. heinäkuuta 2006 ja se hyväksyttiin 17. marraskuuta 2006. Laki astui 
voimaan vuoden 2007 alusta. Uuden lain tarkoituksena on varmistaa, että poliisi 
voi luovuttaa lapsipornografista aineistoa sisältävistä ulkomailla ylläpidettävistä 
internet-sivustoista laatimansa luettelon teleyrityksille. Laki koostuu seitsemästä 
pykälästä.

Lain pääasiallinen sisältö on 6 §:n 2 momentissa, jossa säädetään poliisin oikeu-
desta luovuttaa lapsipornomateriaalia sisältäviä sivustoja koskeva luettelo tele-
yrityksille. Saman pykälän 1 momentti säätää, että asiakirjat ovat muutoin salassa 
pidettäviä.

3 §:n mukaan teleyrityksillä on oikeus tarjota palvelujaan siten, että niiden avulla 
ei ole pääsyä lapsipornosivustoihin. Ehdotettu säännös on luonteeltaan toteava. 
Laki jättää estojen teknisen toteutuksen teleyritysten harkintaan. Liikenne- ja vies-
tintäministeriö seuraa lain tarkoituksen toteutumista.

4 §:n mukaan poliisin tehtävänä on laatia, ylläpitää ja päivittää luetteloa sellai-
sista ulkomailla sijaitsevista internet-sivustoista, jotka sisältävät lapsipornoma-
teriaalia. Lain 5 §:ssä säädetään poliisin tiedottamisvelvollisuudesta. Sen mukaan 
sivustolle pääsyn estämisestä on joka kerran tultava näkyviin tiedote, joka kertoo 
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pääsyn olevan estetty sekä perustelut tälle toimelle. Tällä tavoin pyritään takaa-
maan järjestelmän läpinäkyvyys.

Lain tavoitteena on mahdollistaa sellainen toiminta, joka itsesääntelyyn perus-
tuen antaa sekä teleyrityksille että poliisille mahdollisuuden vaikuttaa yhteen 
vakavaan lasten seksuaalisen hyväksikäytön muotoon. Internet suurine mahdolli-
suuksineen sekä jokapäiväistä elämää helpottavine ja rikastuttavine ominaisuuk-
sineen tarjoaa valitettavasti myös mahdollisuuden erilaisille väärinkäytön muo-
doille. Internetin kautta leviävän lapsipornomateriaalin määrä on viime vuosina 
kasvanut huomattavasti. Teleyritykset voivat osoittaa kantavansa yhteiskunnal-
lista vastuuta sen sijaan, että ne antaisivat käyttää järjestelmiään hyväksi rikollisen 
aineiston tehokkaana levityskanavana. 

Vaikka teleyrityksillä olisi oikeus ryhtyä vapaaehtoisin toimin estämään pääsy 
ulkomaisille lapsipornosivustoille ilman kyseistä lakiakin, auttaa laki käytännön 
toimintaa poistamalla epävarmuuden, joka on liittynyt siihen, saako poliisi luovut-
taa teleyrityksille laatimansa luettelon lapsipornosivustoista. Järjestelyn toimivuu-
den edellytyksenä on eri tahojen tehokas yhteistyö. Poliisin ja teleyritysten lisäksi 
toivotaan myös muiden viranomaisten, kansalaisjärjestöjen ja jopa yksittäisten 
kansalaisten aktiivista myötävaikuttamista.

Laki edustaa uutta ajattelua siinä mielessä, että se osoittaa selkeästi, että maamme 
rajojen ulkopuolella tapahtuvaa mutta sähköisten viestintäjärjestelmien kautta 
maahamme tehokkaasti leviävää rikollista toimintaa vastaan voidaan toimia myös 
Suomesta käsin. On luonnollista, että kaikista tehokkain ja toivottavin tapa toimia 
valtioiden rajat ylittävää rikollista toimintaa vastaan olisi tehokas kansainvälinen 
yhteistyö. Tämä työ on kuitenkin varsin hidasta, minkä johdosta myös kotimaiset 
toimet asiassa ovat tarpeen. 

Oikeustieteen kandidaatti, varatuomari Kirsi Miettinen toimii neuvottelevana virka-
miehenä Liikenne- ja viestintäministeriössä.
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Rikoslain vastaiset kuvaohjelmat ja niiden valvonta

Matti Paloheimo

Lähtökohdat

Sananvapaus kuuluu kaikkien länsimaisten yhteiskuntien keskeisiin arvoihin. Mis-
sään sananvapaus ei ole kuitenkaan täysin rajoittamaton. Suomessa perustuslakiin 
on sisällytetty rajoituslauseke, jonka nojalla lailla voidaan säätää kuvaohjelmia 
koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. Tähän lausekkeeseen 
perustuu laki kuvaohjelmien tarkastamisesta (775/2000). Siihen sisältyy myös 
säännös tarkastamattomia kuvaohjelmia koskevasta ilmoitusvelvollisuudesta, 
jonka tarkoituksena on erityisesti mahdollistaa rikoslain vastaisten kuvaohjelmien 
levityksen ennaltaehkäisy, mutta myös niiden jälkivalvonta.

Se, mitä kirjallisia tai audiovisuaalisia tuotteita määritellään rikollisiksi, on 
yhteiskunnan arvoperustaan pohjautuva päätös. Listat ovat länsimaissa varsin 
yhteneväisiä, mikä kertoo yhteisistä arvoista. Suomessa on rikoslain vastaista levit-
tää kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esitetään 
lasta, väkivaltaa tai eläimeen sekaantumista (Rikoslaki 17, 18 ja 18 a §). Kysymyk-
sessä ovat siis lapsi-, väkivalta- ja eläinpornografia. Rikoslain vastaista on lisäksi 
väkivaltakuvauksen levittäminen (Rikoslaki 17, 17 §), kiihotus kansanryhmää vas-
taan (Rikoslaki 11, 8 §) ja uskonrauhan rikkominen (Rikoslaki 17, 10 §).

Kuvaohjelmalain 11 pykälässä säädetään ilmoitusvelvollisuudesta. Lain peruste-
luissa todetaan, että ”ilmoitusvelvollisuuden tarkoitus on tehostaa viranomaisen 
mahdollisuuksia valvoa kuvaohjelmien esittämistä ja levittämistä maassa”. Ilmoi-
tusvelvollisuuden piirissä ovat sekä ohjelmat, jotka on sisältönsä puolesta vapau-
tettu tarkastuksesta (esim. pienten lasten animaatiot, luonto-ohjelmat, matkailu-
ohjelmat, musiikkivideot) että aikuisille tarkoitetut ohjelmat, lähinnä kova por-
nografia ja rajut kauhu- ja väkivaltaelokuvat. Ilmoituksen tekijän on pyydettäessä 
toimitettava kopio ohjelmasta tarkastamolle mahdollisen lainvastaisen sisällön 
selvittämiseksi. Tarvittaessa pyyntöä voidaan tehostaa lääninhallituksen uhkasa-
kolla.

raportti8_painoon.indd   77 2.4.2007   15:14:59



78

Valvontakäytäntö

Nykyistä kuvaohjelmalakia säädettäessä lähdettiin siitä, että elokuvatarkastamo 
vastaa kuvaohjelmien ennakollisesta laillisuusvalvonnasta, poliisi jälkivalvon-
nasta. Eduskunta oli kuitenkin tietoinen siitä, että poliisin resurssien puutteellisuu-
den vuoksi jälkivalvonta voisi olla vain satunnaista. Tilanteeseen on vuoden 2007 
alusta tulossa parannus, kun kuvaohjelmalakiin lisätään säännökset valvontatar-
kastuksesta. Tarkastusviranomainen voi niiden nojalla tehdä tai valtuuttaa toisen 
viranomaisen tekemään levittäjän toimitiloissa valvontatarkastuksia levityksen 
laillisuuden varmistamiseksi. Vaikka Valtion elokuvatarkastamon mahdollisuuksia 
toimia myös jälkivalvonnassa näin laajennetaankin, perustuu jälkivalvonta jatkos-
sakin yhteistyöhön poliisin kanssa. Rikoslain vastaisen levityksen kohdalla poliisi 
vastaa aina varsinaisesta tutkinnasta.

Ennalta ehkäisevä laillisuusvalvonta ja jälkivalvonta edellyttävät toisiaan. Tämä 
kävi selväksi, kun elokuvatarkastamon ja poliisin yhteinen maanlaajuinen jälki-
valvontaprojekti osoitti, että yli 70 prosenttia kuvaohjelmatallenteita levittävistä 
liikkeistä oli laiminlyönyt suurelta osin lain vaatiman merkinnän, ja liikkeillä oli 
huomattavia määriä rikoslain vastaiseksi tuomioistuimissa myöhemmin tuomit-
tua aineistoa (Karjalainen, 2004.)

 Elokuvatarkastamon ennalta ehkäisevä laillisuusvalvonta ei suurten levitysmää-
rien vuoksi voi olla kattavaa. Vuonna 2005 tarkastamolle ilmoitettiin lähes 27.000 
pornografista kuvaohjelmaa. Niistä pyydettiin katsottavaksi vajaa 200 kappaletta. 
Tarkistuskatselut eivät kuitenkaan vapauta kuvaohjelmia mahdollisilta rikossyyt-
teiltä, vaikka ne olisikin arvioitu lainmukaisiksi. Ainoastaan tarkastukseen toimi-
tetut ja tarkastetut kuvaohjelmat saavat ns. syytesuojan (Rikoslaki 17, 17 ja 18 §). Elo-
kuvatarkastamon arvion mukaan kaikesta Suomessa levityksessä olevasta porno-
grafiasta on rikoslain vastaista 3- 5 prosenttia. Internetin kymmenistä miljoonista 
pornosivustoista ja niiden sisällöstä tuskin kukaan pystyy esittämään arviota. 

Elokuvatarkastamon rikoslain vastaisiksi arvioimista kuvaohjelmista lähtee 
levittäjälle levittämisvaroitus ja hieman myöhemmin myös ilmoitus paikalliselle 
poliisille. Poliisi käy yleensä tietyn ajan kuluessa tarkistamassa, onko levitysvaroi-
tuksen saanut ohjelma poistettu myynnistä. Tarvittaessa poliisi voi joko tällaisen 
tarkistuskäynnin yhteydessä tai omasta aloitteestaan takavarikoida levittäjän 
tiloista rikoslain vastaisiksi epäilemiään kuvaohjelmia. Elokuvatarkastamo antaa 
niistä yleensä lausunnon, ja esitutkinnan perusteella asia voi edetä syyttäjälle. 
Mikäli tuomioistuin katsoo takavarikoidut kuvaohjelmat rikoslain vastaisiksi, 
niiden levittäminen kielletään. Kokonaan kieltäminen on siis vain tuomioistuimen, 
ei elokuvatarkastamon päätettävissä.
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Elokuvatarkastamolla on kolme sähköistä puoliautomaattista ilmoitusjärjestel-
mää: E- ILMO tarkastuksesta vapautetuille ja muille kuvaohjelmille (lähinnä väki-
valta ja kauhu), P- ILMO tietokone- ja konsolipeleille ja X – ILMO pornografisille 
kuvaohjelmille.

Levittäjät rekisteröityvät järjestelmien käyttäjiksi tekemällä sopimuksen eloku-
vatarkastamon kanssa. Pornografisten kuvaohjelmien levittäjien on lisäksi liitet-
tävä ohjelman kansikuva ilmoituksen yhteyteen. Kansikuva on merkittävä, koska 
sen perusteella tehdään useimmiten päätös kuvaohjelman pyytämisestä katsotta-
vaksi.

Sisällön arviointi

Rikoslain vastaisiksi epäiltyjen kuvien tai kuvatallenteiden arvioinnin tulee perus-
tua lakeihin ja lakien perusteluihin. Kummatkin ovat usein varsin tulkinnanvarai-
sia. Lapsipornografian arviointia on selkiyttänyt huomattavasti rikoslakiin vuonna 
2004 tehty lisäys, jonka mukaan ”lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuo-
rempaa henkilöä sekä henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää, mutta jonka on perus-
teltua syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi”. Määritelmällä on 
ratkaiseva merkitys niin elokuvatarkastamon arvioinneissa ja lausunnoissa kuin 
myös poliisin esitutkinnassa ja tuomioistuinkäsittelyssä. Ennen muuta tämä koskee 
ns. teinipornografian arviointia, varsinainen lapsipornografia leviää lähinnä inter-
netin vertaisverkoissa. Sen ehkäisemiseksi ja levittäjien vastuuseen saattamiseksi 
ovat poliisi ja Pelastakaa Lapset ry:n nettivihje pitkään toimineet yhteistyössä. Tei-
nipornografian kohdalla on pitkään ollut ongelmana, että eräissä EU- maissa – kuten 
Hollannissa, Ruotsissa ja Tanskassa – on ollut laillista käyttää 16 vuotta täyttäneitä 
pornografisissa tuotannoissa. EU:n puitepäätökseen pohjautuva rikoslain määrit-
tely yhtenäistää nyt eurooppalaisen käytännön.  

Myöskään väkivaltapornografian arviointikriteerit eivät ole aivan yksiselitteisiä. 
Lain perusteluissa (1997) esitetään esimerkkinä väkivaltaisesta pornografiasta kuva-
tallenne, jonka sisältämä esitys todellisuudessa toteutettuna täyttäisi raiskauksen 
tuntomerkit. Yleisesti kuvaukselta edellytetään perusteluiden mukaan tiettyä rea-
listisuutta: ”leikkimieliset tai selvästi osapuolten suostumusta ilmentävät kuvauk-
set jäävät säännöksen soveltamisen ulkopuolelle”.

Valtion elokuvatarkastamo on omissa arvioissaan pitänyt keskeisenä arviointi-
perusteena sitä, sisältääkö kuvaohjelma aitoa pahoinpitelyä ja näkyykö se uhrin 
kehossa ja käyttäytymisessä. Mahdollinen uhrin suostumus ja vapaaehtoisuus on 
pahoinpitelyarviointiin nähden toissijainen, koska suostumusta on kuvaohjelmasta 
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usein mahdotonta todentaa. Väkivaltapornografia, lähinnä sadomasokistinen 
porno, on jatkuvasti yleistyvä pornografian alalaji, jonka kovimmat erityistyypit 
saattavat sisältää erittäin raakaa seksiin liittyvää väkivaltaa. Rikollisuusperusteita 
ovat siis sekä ohjelman kuvauksessa harjoitettu aito pahoinpitely että ohjelman 
katselusta todennäköisesti aiheutuvat haitalliset mallia antavat vaikutukset.

Eläinpornografian kieltäminen rikoslaissa on mielenkiintoista sikäli, että eläi-
miin sekaantumisen rangaistavuudesta on Suomessa luovuttu. Näiden kuvausten 
kriminalisointi perustuukin rikoslain perusteluiden mukaan lähinnä moraalisiin 
näkökohtiin: ”Eläimiin sekaantumisen kuvaaminen osoittaa kuitenkin moitittavaa 
suhtautumista ihmisen ja eläimen suhteeseen, minkä vuoksi sitä on perusteltua 
pyrkiä myös rikosoikeudellisin perustein torjumaan. Tällaisen aineiston valmista-
miseen ei liity sellaista sairaalloisuutta kuin eläimeen sekaantumiseen, vaan kysy-
mys on ennemminkin hyödyn tavoittelusta toisten sairautta hyväksikäyttäen.”

Väkivaltakuvauksen rikollisuusarviointi on yleisen ennakkotarkastuksen loput-
tua vuoden 2001 alusta muodostunut aikaisempaa ongelmallisemmaksi. Vuosit-
tain tulee ilmoitusmenettelyn kautta markkinoille parisensataa lähinnä toiminta-
väkivaltaa tai kauhua sisältävää kuvaohjelmaa. Elokuvatarkastamo ei siis tarkasta 
niitä, koska niitä levitetään ainoastaan täysi-ikäisille. Niissä voi kuitenkin olla sel-
laista rikoslain 17 luvun 17 pykälän tarkoittamaa raakaa väkivaltaa, jota vielä ennen 
nykyisen kuvaohjelmalain voimaantuloa olisi ollut mahdollista pitää rikoslain 
vastaisena. Rikoslain perusteluissa ei nimittäin erotella fiktiivistä ja autenttista 
väkivaltaa. Aikuissensuurin poistaminen on johtanut tilanteeseen, jossa elokuva-
tarkastamon on mahdollista tulkita rikoslain vastaisiksi väkivaltakuvauksiksi aino-
astaan aidot väkivaltakuvaukset: aidot teloitukset ja aidot pahoinpitelyt. Tällaisen 
kuvauksen on lisäksi oltava luonteeltaan viihteellistä, ei dokumentaarista tai uutis-
luonteista. Käytännössä aitoa väkivaltakuvausta esiintyy yhtyneenä kiihotukseen 
kansanryhmää vastaan.

Teologian maisteri Matti Paloheimo on Valtion elokuvatarkastamon johtaja.
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VIRANOMAISTEN TOIMINTA LASTEN SEKSUAALISEN 
HYVÄKSIKÄYTÖN SELVITTÄMISESSÄ JA LAPSEN 

HYVINVOINNIN VARMISTAMISESSA

Seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneen lapsen kannalta tärkeintä on, että hänet 
huomataan ja hän saa yksilöllisesti sen jälkeen kaiken tarvitsemansa avun ja tuen. 
Ilman tukea hyväksikäytetty lapsi on heitteillä. Hyväksikäytön kohteena olleet 
lapset voidaan jakaa kolmeen ryhmään: 1) ne lapset, joita ei ole havaittu eikä siten 
ole voitu auttaa, 2) lapset, joiden hyväksikäyttö on havaittu, mutta jotka eivät siitä 
huolimatta ole saaneet riittävää apua, ja 3) lapset, jotka on havaittu ja jotka ovat 
saaneet tarpeellisen avun ja tuen. Kahteen ensin mainittuun ryhmään kuuluvien 
osa on erityisen raskas.

Hyväksikäyttöselvityksissä ei ole kyse ainoastaan rikoksesta. Vaikka paha saa 
rangaistuksensa, pelkkä rikoksen selvittäminen jättää lapsen täydellisen yksin. 
Lapsen kannalta oleellista on suojelu, riittävä hoito ja sosiaalinen tuki. Rikoksen 
selvittämisen sekä lapsen tuen ja hoidon tuleekin liittyä saumattomasti ja ehdot-
tomasti yhteen.

Hyväksikäytön mahdollisuus internetin tai muun uuden teknologian kautta 
tulee nykyisin osata ottaa huomioon aina epäiltäessä lapsen seksuaalista hyväk-
sikäyttöä. Se tulee myös ottaa huomioon kaikessa tutkimuksessa, sekä lapsen hoi-
dossa ja tuessa. Viranomaisten toimintavalmiuden tulee olla jatkuva, ja sen tulee 
olla kattavaa myös silloin, kun paikallisessa yhteisössä paljastuu useampia lapsia 
koskeva hyväksikäyttötapaus joko poliisin tutkimusten kautta tai muuten. Tutki-
musten ja kriisituen käynnistämisen tarve voi tulla esiin missä tahansa, jolloin 
tarvitaan nopeita päätöksiä ja asiantuntevaa toimintaa.  Itsestään selvää on, että 
jokaisella paikkakunnalla ei tähän voi olla jatkuvaa omaa valmiutta. Siksi tarvi-
taan keskitettyjä asiantuntijaorganisaatioita asianmukaisen toiminnan varmista-
miseksi tai paikallistason tueksi käynnistämään ja ohjaamaan toimintaa hyväk-
sikäyttötapauksen tultua ilmi. Keskitettyjä asiantuntijayksiköitä tarvitaan sekä 
poliisin tehokkaan hyväksikäyttörikosten tutkinnan että akuuttivaiheessa hyväk-
sikäytön uhrin ja muiden asiaan liittyvien henkilöiden asianmukaisen hoidon ja 
tuen varmistamiseksi.  

raportti8_painoon.indd   81 2.4.2007   15:15:00



82

Yhtenä sosiaalialan kehittämishankkeena viime vuosina on Suomessa ollut kii-
reellisen sosiaalipäivystyksen järjestäminen kattavasti koko maassa (Sosiaali- ja 
terveysministeriö, 2006). Sosiaalipäivystyksellä varmistetaan toimivaltaisen sosi-
aaliviranomaisen tavoitettavuus kaikkina vuorokauden aikoina. Uusia ratkaisuja 
ja toimintatapoja on kehitetty kuntien, eri viranomaisten, yksityisen sektorin ja 
järjestöjen yhteistyönä. Toimintamallin valintaan vaikuttavat paikalliset olosuh-
teet, väestöpohja, maantieteelliset etäisyydet ja luonnolliset yhteistoiminta-alueet. 
Suurimmissa kaupungeissa on jo pitkään ollut toiminnassa sosiaalipäivystykseen 
erikoistuneet palveluyksiköt. Muualla maassa on sosiaalipäivystyksen organisoin-
tia alueellisesti seutu- tai maakunnallisina ratkaisuina usein pidetty tarkoituksen-
mukaisena ja taloudellisena vaihtoehtona. Poliisilaitoksella työskentelevän sosiaa-
lityöntekijän tehtäviin kuuluvasta sosiaalipäivystyksestä on saatu hyviä kokemuk-
sia. Suuri osa sosiaalipäivystyksen asiakkaista tulee poliisin kautta, joten sosiaali-
toimen ja poliisin yhteistyö on olennaista. 

Eri viranomaistahoilla ja muilla toimijoilla tulee olla kaikkien osapuolten tiedossa 
oleva moniammatillinen yhteistyötapa, jota pystytään toteuttamaan yksittäisissä 
tapauksissa tai mahdollisesti laajemmissa hyväksikäyttövyyhdeissä. Moniamma-
tillinen yhteistyö ja tapaamiset ovat tärkeitä tiedonvaihdon, asiantuntemuksen 
kasvattamisen, keskinäisen luottamuksen rakentamisen ja työnjaon käytännön 
toteuttamisen kannalta.  Lasten edun tulee kaikessa toiminnassa olla keskeisenä.  

Kuvio 1. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö: moniammatillinen yhteistyö rikoksen 
selvittämisessä, lapsen hoidossa ja tuessa sekä hyväksikäytön ehkäisyssä. 
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Hyväksikäytön epäily voi tulla esiin missä tahansa tai mille lasta lähellä olevalle 
taholle tahansa. Ennen kuin lapsi voi saada tarvitsemaansa apua, tulee jonkun 
kyetä näkemään hyväksikäyttö, pystyä ymmärtämään näkemänsä, uskaltaa puut-
tua, osata toimia ja usein vielä kyetä vakuuttamaan muut tahot todellisesta avun 
tarpeesta. Mikään näistä ei ole itsestäänselvyys. Kaikissa vaiheissa toiminnan tulee 
olla lasta säästävää ja tukevaa, mutta kuitenkin lapsen ja myös hyväksikäytöstä 
epäillyn oikeusturvan varmistavaa. 

Kaikkia eri ammattialoja, joita lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi koskettaa, 
ei tässä jaksossa ole erikseen huomioitu. Kyseessä ei myöskään ole kattava ammat-
tispesifisen toiminnan ohjeisto. Kullakin ammattialalla tulee olla omat yksityiskoh-
taiset suositukset ja ohjeet, ja näiden lisäksi tulee alueelliselle toiminnalle laatia 
yhtenäiset ja yksityiskohtaisemmat toimintaohjeet. 

Tässä yhteydessä ei ole käsitelty varsinaista hyväksikäyttöä kokeneiden lasten 
hoitoa ja terapiaa – tämä on kuitenkin ensisijaisen tärkeää ja ansaitsisi oman koko-
naisen kirjan. Asiantuntemusta ja tutkimusta tarvitaan laadukkaan lasten terapian, 
hoidon ja huolenpidon toteuttamiseen ja kehittämiseen. Tärkeätä on huomioida 
uuden teknologian kautta tapahtuneen hyväksikäytön ja erityisesti hyväksikäyt-
tökuvausten erityispiirteet ja niiden vaikutukset hoidontarpeelle lapsuudessa sekä 
myös myöhemmin lapsen elämässä. 

Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön reagoimisen ongelmat eivät koske aino-
astaan lasten kanssa työskenteleviä ammattihenkilöitä. Hyväksikäyttö on usein 
jäänyt selvittämättä heti tapahtuman jälkeen, ja moni joutuu kohtaamaan lap-
suuden hyväksikäyttökokemukset vasta myöhemmin aikuisiässä. Hyväksikäytetyt 
kärsivät usein aikuisena monenlaisista vaikeuksista, ja käyttävät myös runsaasti ja 
laajasti terveydenhuollon palveluita. Ammattiauttajalta edellytetään inhimillistä ja 
turvallista kohtaamista, tärkeintä on antaa hyväksikäytetylle mahdollisuus kertoa 
asiasta, sekä tarvittaessa ohjata hänet asianmukaisen avun ja terapian pariin.  Asi-
asta kysyminen on yksinkertaisinta, ja sen tulisi olla jopa rutiininomaista. Vuosi-
kymmenienkin jälkeen asianmukainen terapia voi antaa mahdollisuuden eheyty-
miseen, kunhan asiaan tartutaan.  (Laiho, 2006).

Hyväksikäytön ehkäisyn kannalta on myös tärkeätä, että lapsiin seksuaalista 
mielenkiintoa tunteville voidaan tarjota hyväksikäytön vastaista tukea. Avun 
hakeminen on vastuullinen teko, ja sen kynnystä tulisi saada madallettua.  Van-
keinhoidolla on seksuaalirikoksista tuomittuja varten käytössä rikoksen uusimisen 
vähentämiseen tähtäävä STOP-ohjelma. 
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Seksuaalisen hyväksikäytön epäily ja lastensuojeluilmoituksen 
tekeminen

Seksuaalisen hyväksikäytön epäily voi syntyä kenelle tahansa lapsen lähiympäris-
töön kuuluvalle tai viranomaiselle. Perheen ja lähiympäristön valveutuneisuus on 
korvaamatonta, mutta läheisyys voi myös hankaloittaa ongelmien havaitsemista 
ja ymmärtämistä. Lasten kanssa työskentelevillä viranomaisilla, esimerkiksi tervey-
denhuollossa (lastenneuvola, kouluterveydenhuolto, terveyskeskus), sekä päivä-
hoidossa tai koulussa, on tärkeä osa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön, niin kuin 
muunkin kaltoin kohtelun, tunnistamisessa.  

Lapset itse kertovat seksuaalisesta hyväksikäytöstään surullisen harvoin. Hyväk-
sikäytön epäily voi syntyä lapsen puheiden tai käytöksen perusteella, fyysisten 
oireiden tai ulkoisten merkkien perusteella, vanhempien tai jonkun muun aikui-
sen havaintojen tai huolen perusteella, hyväksikäyttötilanteen paljastuttua, muun 
hoidon, tutkimusten tai viranomaiskontaktien yhteydessä, pedofiilin toiminnan 
paljastumisen tai muiden lasten hyväksikäyttöselvitysten yhteydessä, tai hyväksi-
käyttäjän oman ilmoituksenkin perusteella. Selkeimmillään asia tulee esiin lapsen 
raskauden kautta.  Tätä lukuun ottamatta mikään yksittäinen oire tai käyttäytymi-
nen ei välttämättä vahvista seksuaalista hyväksikäyttöä, mutta voi antaa aiheen 
selvittää lapsen tilanne ja turvallisuus. 

Hyväksikäytön mahdollisuus on syytä selvittää, jos lapsi kertoo:

•  häneen kohdistetusta seksuaalisesta teosta 
•  kosketelleensa jonkun sukuelimiä 
•  nähneensä seksuaalista toimintaa tai sitä esittävää kuvamateriaalia 
•  häneen kohdistuneista kuvauksista erityisesti alastomana

Lapsen fyysisten oireiden tai ulkoisten merkkien perusteella hyväksikäyttö tai sen 
mahdollisuus on syytä selvittää, jos lapsella todetaan:

•  sukupuolitauti
•  fyysisen väkivallan merkkejä, turvotusta, mustelmia tai haavaumia sukupuolieli-

missä tai alapäässä muuten
•  reisien sisäpinnalla väkivallan merkkejä, joille lapsi ei osaa antaa selkeää seli-

tystä
•  vaatteissa spermajälkiä tai selittämättömiä verijälkiä
•  raskaus
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Lapsen käyttäytymisen perusteella hyväksikäytön mahdollisuus on syytä selvittää, 
jos lapsi

•  toimii avoimesti seksuaalista aktia muistuttavalla tavalla toisten lasten kanssa, 
tai pyrkii tällaiseen toimintaan jonkun aikuisen kanssa

•  käy käsiksi muiden sukuelimiin
•  masturboi pakonomaisesti julkisesti
•  työntää sukuelimeen tai peräaukkoon esineitä

(Käypä hoito –suositus lapsen seksuaalisen hyväksikäytön  
epäilyn tutkimisesta, 2006)

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily on ristiriitainen tilanne, jossa omia 
havaintoja on vaikea uskoa. Epäily voi herätä epämääräisenä huolena siitä, että 
kaikki ei ole lapsen elämässä kohdallaan. Se voi olla intuitiivinen tunne, jolle on 
vaikea löytää perusteluja tai todisteita. Kohtuutonta ja epäeettistä olisi sulkea 
silmät huolelta, lasten ahdingolta, ja jättää heidät avun tarpeessa huomiotta. 

Keuruulla kehitettiin Harava-projektin osahankkeena asiakaslähtöisiä toimin-
tamalleja ja – käytäntöjä psykososiaalisia palveluja tarvitsevien lasten, nuorten ja 
heidän perheidensä tukemiseen. Lasten huolen huomaamisen ja varhaisen puut-
tumisen avuksi laadittiin ”Huolen käsikirja”, jossa huolen voimakkuus ohjaa viran-
omaisten toimintaa ja vaadittavia toimenpiteitä. Huolen perusteiden selvittämi-
nen sekä lapsen turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen kaikissa tilanteissa 
on tärkeintä. Pienen huolen alueella huolen aihe otetaan mahdollisimman pian 
puheeksi lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa, sekä tarjotaan tarvittaessa tukea, 
hoitoa tai muuta apua. Keskustelu työtovereiden kanssa auttaa selkiyttämään ja 
konkretisoimaan huolen aihetta.  Viivyttely yleensä tekee asiat monimutkaisem-
miksi ja mahdollisesti vaarantaa lapsen terveyden ja hyvinvoinnin. Harmaan huolen 
vyöhykkeellä huolen ja epävarmuuden kasvaessa omien voimavarojen ja työtove-
reiden tuen lisäksi käytetään tarvittaessa apuna sosiaalityöntekijän tai muiden 
ammattilaisten asiantuntemusta. Moniammatillisessa työryhmässä kartoitetaan 
ja arvioidaan tilannetta, suunnitellaan toimintaa, sekä sovitaan työnjaosta ja vas-
tuualueista. Henkilökohtaiset suhteet yhteistyökumppaneihin madaltavat yhtey-
denottokynnystä silloin kun itsellä on epävarmuutta toiminnan tarpeesta. Lapsen 
perheen kanssa keskusteltaessa huoli ilmaistaan lapsen oireilun kautta. Mahdol-
listen tukitoimien lisäksi sovitaan myös muista tarvittavista jatkotoimista. Suuri 
huoli vaatii välitöntä toimintaa, ja työntekijän on saatava tilanteen hoitamiseen ja 
selvittämiseen lisävoimavaroja. Lapsi voi olla jopa välittömässä vaarassa. Sosiaa-
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lityöntekijään tulee ottaa yhteyttä, ja tarvittaessa tehdään lastensuojeluilmoitus. 
(Kari, Kuukankorpi & Maasalo, 2005.)

Pystyäkseen kertomaan, lapsi tarvitsee siihen tilaisuuden ja luottamuksen. 
Kaikki havainnot, se mitä lapsi kertoo ja mitä häneltä on kysytty, tulee huolellisesti 
ja yksityiskohtaisesti kirjata ylös mahdollista myöhempää oikeuskäsittelyä varten.  
Lapsen turvallisuudesta huolehtiminen on ensisijaista. Erityistä huomiota tulee 
kiinnittää lapsen ja myös hänen läheistensä henkisen hyvinvoinnin tukemiseen. 
Seksuaalisen hyväksikäytön ilmitulon ja sen käsittelyn aika on lapselle raskasta, 
hän on epävarma omasta asemastaan, tuesta ja hyväksynnästä. Lapsi voi tuntea 
syyllisyyttä läheisilleen aiheutuvasta taakasta, ja kantaa huolta omasta ja per-
heensä tulevaisuudesta. Silloin kun lasta on kuvattu seksuaalisessa tarkoituksessa, 
voi häpeä ja tietoisuus siitä, että hyväksikäyttöä todistavat kuvat ovat tulleet ilmi ja 
nähty, olla lapselle musertavaa. Selkeä ennalta sovittu toimintatapa tuo varmuutta 
ja rohkeutta hyväksikäytön kohtaamiseen ja auttaa toimimaan ilman ylimääräistä 
dramatiikkaa.   

Nykyisen lastensuojelulain mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, 
poliisitoimen tai seurakunnan ammattihenkilöillä on velvollisuus tehdä viipymättä 
lastensuojeluilmoitus sosiaalilautakunnalle, jos he saavat virkaa tai tointa hoitaes-
saan tietää ilmeisestä perhe- ja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta 
lapsesta. Sama koskee myös näiden alojen luottamustoimessa olevia henkilöitä. 
Ilmoitus perustellusta hyväksikäyttöepäilystä tehdään välittömästi joko suullisesti 
tai kirjallisesti lastensuojelusta vastaavalle sosiaaliviranomaiselle. (Lastensuojelu-
laki 5.8.1983/683, 8. luku, 40 §.) 

Eduskunnan hyväksymässä uudessa lastensuojelulaissa, jonka on tarkoitus tulla 
voimaan vuonna 2008, ilmoitusvelvollisuus laajenee nykyisestä kattamaan sosi-
aali- ja terveyshuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan 
tai muun uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat 
henkilöt sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, 
opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoi-
mintaa taikka hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön palveluksessa olevat hen-
kilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Uudessa laissa heidät velvoitetaan vii-
pymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta 
vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka 
hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäyty-
minen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä. (Hallituksen esitys Eduskun-
nalle lastensuojelulaiksi, HE 252/2006, 5.luku 25 §)  

Ilmoitusvelvollisen tekemästä lastensuojeluilmoituksesta on käytävä ilmi 
ilmoittajan nimi ja yhteystiedot, mihin tieto tai huoli perustuu, mitä on tapahtunut, 
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miten asia on tullut ilmoittajan tietoon ja miten hän on toiminut lapsen ja hänen 
perheensä kanssa kyseisessä asiassa. Ilmoituksen yhteydessä voidaan pyytää sosi-
aaliviranomaisia tekemään rikosilmoitus poliisille. Lastensuojeluilmoituksen voi 
tehdä kuka tahansa muukin kuin ilmoitusvelvollinen viranomainen, jolloin sen voi 
tehdä myös nimettömästi.  Akuutissa tapauksessa tulee huolehtia asian viiveettö-
mästä etenemisestä ja toimittaa lastensuojeluilmoitus välittömästi mihin vuoro-
kaudenaikaan tahansa.  Lastensuojeluilmoituksesta ja sen sisällöstä ilmoitetaan 
myös lapsen huoltajille.  Lastensuojeluilmoitus ei ole syytös, vaan varmistumista 
siitä, että lapsen kohdalla kaikki on hyvin.

Lastensuojeluilmoituksen teon jälkeen vastuu lapsen tilanteen selvittämisestä 
siirtyy lastensuojeluviranomaisille. Heidän vastuullaan on lapsen huollon, hoidon 
ja turvallisuuden takaaminen asian selvittelyn aikana sekä sen jälkeen. Lapsen sek-
suaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimus tehdään yhteistyössä poliisin, lasten-
suojeluviranomaisten ja terveydenhuollon kanssa.  Terveydenhuollon tehtävänä on 
tutkia lapsen fyysinen ja psyykkinen terveys, ja arvioida hoidon tarve. Poliisilla on 
vastuu epäillyn rikoksen selvittämisestä ja esitutkinnan suorittamisesta. Kaikilla 
lapsen kanssa toimivilla aikuisilla on vastuu lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta 
hyväksikäyttöepäilyn kaikissa vaiheissa sekä sen jälkeen.   

Viranomaisten salassapitovelvollisuus 

Seuraavassa on esimerkkejä lainsäädännöstä, joka voi tulla sovellettavaksi poh-
dittaessa viranomaisten salassapitovelvollisuutta lasten seksuaalisen hyväksikäy-
tön epäilyjen yhteydessä. Hyväksikäyttöepäilyyn liittyvät tiedot ja asiakirjat ovat 
pääsääntöisesti asiakirjasalaisuuden ja vaitiolovelvollisuuden suojaamia. Tällaisia 
asiakirjoja ei saa antaa sivullisen nähtäväksi tai käytettäväksi, eikä niiden salassa 
pidettävää sisältöä saa paljastaa.  Mahdollisesti lastensuojelun tarpeessa olevaa 
lasta koskevan ilmoitusvelvollisuuden ja useiden eriaikaisesti säädettyjen salas-
sapitoa ja tietojen luovuttamista koskevien säännösten tulkinta on koettu ongel-
malliseksi.  Uusi lastensuojelulaki on tässä suhteessa aiempaa yksiselitteisempi, 
siinä ilmoitusvelvolliset velvoitetaan ilmoituksen tekoon salassapitosäännösten 
estämättä. Tosin ilmoitusvelvollisuuden on jo nykyisenkin lain puitteissa tulkittu 
ohittavan vaitiolo- ja salassapitovelvollisuuden lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 
tapauksissa (esim. Taskinen, 2003; Hirvelä, 2006).  Rikoslaissa on myös säännökset 
virkavelvollisuuden rikkomisesta, joita voidaan soveltaa jos lastensuojeluilmoitus 
jätetään perusteetta tekemättä (Rikoslaki, 40 luku, 9 §).
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Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen ja lapsen hyvinvoinnin var-
mistaminen edellyttää moniammatillista yhteistyötä sosiaali-, terveys-, koulu- ja 
poliisiviranomaisten välillä, ja tässä yhteydessä mahdollisuus salassa pidettävien 
tietojen jakamiseen on välttämätöntä. Sosiaaliviranomaisilla on keskeinen osa 
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvässä yhteistyössä, ja sosiaalihuoltoa 
koskeva lainsäädäntö antaakin mahdollisuuden tietojen vaihtoon sosiaalihuollon 
ja muiden viranomaisten välillä. 

Viranomaisten toiminnan julkisuus

Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta antaa yleiset perusteet salassapitovel-
vollisuuden väistymisestä. Salassa pidettävästä asiakirjasta voidaan antaa tietoja, 
jos laissa on erikseen säädetty tiedon antamisesta tai oikeudesta tiedon saamiseen, 
tai sen henkilön suostumuksella, jonka etujen suojaamiseksi salassapitovelvolli-
suus on säädetty. Viranomaisella on oikeus antaa lakisääteisesti salassa pidettä-
västä asiasta tieto, jos se on tarpeen jonkun muun tahon tiedonantovelvollisuuden 
toteuttamiseksi, tai tiedon antajan hoidettavaksi kuuluvan muun vaatimuksen 
toteuttamiseksi.  Viranomaisella on oikeus antaa tietoa antamansa virka-aputeh-
tävän suorittamiseksi, sekä toimeksiannostaan tai muuten lukuunsa suoritettavaa 
tehtävää varten, jos se on sen suorittamiseksi välttämätöntä. (Laki viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta, 7. luku 26 §)  

Terveydenhuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuus

Salassapitovelvollisuus estää terveydenhuollon ammattihenkilöitä luvatta ilmai-
semasta sivulliselle aseman tai tehtävän perusteella tietoon saatua yksityisen 
henkilön tai perheen salaisuutta. (Laki terveydenhuollon ammattihenkilöistä 
28.6.1994/559 17 §.)

Sosiaalihuollon ammattihenkilöiden salassapitovelvollisuus ja 
tiedonsaantioikeus 

Yksityisestä henkilöstä tietoja sisältävät sosiaalihuollon asiakirjat ovat salassa 
pidettäviä. Sosiaalihuollon työntekijöitä ja luottamustehtäviä hoitavia koskee vai-
tiolovelvollisuus, joka estää paljastamasta salassa pidettäviä tietoja tai sellaisia tie-
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toja, jotka asiakirjaan merkittynä olisivat salassa pidettäviä. Tietoja saa antaa asi-
akkaan suostumuksella tai jos niin on laissa erikseen säädetty. (Laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 3. luku 14 -16§.)

Sosiaaliviranomaisilla on oikeus antaa salassapitovelvollisuuden estämättä vält-
tämättömiä tietoja asiakkaan hoidon, huollon tai koulutuksen tarpeen selvittämi-
seksi, sen järjestämiseksi tai toteuttamiseksi jos tieto on tarpeen lapsen edun vuoksi 
tai se, jota asiakirja koskee, on hoidon tai huollon ilmeisessä tarpeessa terveytensä, 
kehityksensä tai turvallisuutensa vaarantumisen vuoksi. Tietoja saa antaa toiselle 
sosiaalihuollon viranomaiselle tai sosiaalihuollon toimeksiannosta sosiaalihuollon 
tehtäviä suorittavalle taholle sekä muulle viranomaiselle. (Laki sosiaalihuollon asi-
akkaan asemasta ja oikeuksista 3. luku 17 §.)

Sosiaaliviranomaisella on oikeus antaa tietoja lapsen edun tai erittäin tärkeän 
yleisen tai yksityisen edun vuoksi tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle 
salassapitovelvollisuuden estämättä ja lapsen laillisen edustajan suostumuksesta 
riippumatta.  Sosiaaliviranomaisella on pyydettäessä velvollisuus antaa tieto salassa 
pidettävästä asiakirjasta poliisille, syyttäjäviranomaiselle ja tuomioistuimelle, jos 
se on tarpeen sellaisen rikoksen selvittämiseksi, josta on säädetty ilmoitusvelvol-
lisuus rikoslain 15. luvun 10 §:ssä (törkeän rikoksen ilmoittamatta jättäminen), tai 
josta enimmäisrangaistus on vähintään 4 vuotta vankeutta. Salassapitovelvollisuu-
den estämättä sosiaaliviranomainen saa antaa myös oma-aloitteisesti tiedon, kun 
epäillään tällaista rikosta, tai vähäisemmänkin rikoksen epäilyssä, kun sosiaalivi-
ranomainen arvioi sen olevan välttämätöntä lapsen edun tai erittäin tärkeän ylei-
sen tai yksityisen edun vuoksi (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuk-
sista. 3. luku 18 §.)

Sosiaalihuollon viranomaisilla on oikeus saada muilta viranomaisilta salassa 
pidettäviä tietoja, sekä tarvittavaa virka-apua. Virka-avun antajalla on pyydettäessä 
velvollisuus antaa salassapitovelvollisuuden estämättä sosiaalihuollon viranomai-
sen tarvitsemat tiedot. (Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista. 4. 
luku 20 § ja 22 §.)

Salassapitovelvollisuus koulussa

Koulun piirissä työskentelevät eivät saa luvattomasti ilmaista sivullisille tietoja 
oppilaiden tai heidän perheenjäsentensä henkilökohtaisista oloista ja taloudelli-
sesta asemasta, joista he ovat saaneet tietää koulutukseen liittyviä tehtäviä hoita-
essaan. Nämä sekä kouluterveydenhuollon ja muun oppilashuollon tehtäviä hoita-
vat henkilöt saavat kuitenkin salassapitovelvollisuuden estämättä antaa opetuksen 
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asianmukaisen järjestämisen edellyttämät välttämättömät tiedot toisilleen, sekä 
koulutuksesta vastaaville viranomaisille. (Perusopetuslaki 40§.)

Poliisin vaitiolovelvollisuus ja tiedonsaantioikeus 

Poliisilain mukaan poliisilla on oikeus saada virkatehtävän suorittamiseksi tarpeel-
liset tiedot ja asiakirjat viranomaiselta ja julkista tehtävää hoitamaan asetetulta 
yhteisöltä salassapitovelvollisuuden estämättä, ellei tätä ole laissa erikseen rajoi-
tettu (Poliisilaki, 35 § 1 mom.). Poliisilla on vaitiolovelvollisuus, joka ei kuitenkaan 
estä asian ilmaisemista viranomaiselle, jolla on säädetyn tehtävänsä vuoksi tarve 
saada tieto muuten salassa pidettävästä seikasta. Vaitiolovelvollisuus ei estä ilmai-
semasta sellaisia tietoja, joiden ilmaiseminen on yksittäistapauksessa tarpeen hen-
gelle tai terveydelle vaarallisen tapahtuman, tai vapauteen kohdistuvan rikoksen 
välttämiseksi. (Poliisilaki, 43 § 4 mom.)
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Terveydenhuollon toiminta lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön epäilyssä

Minna Joki-Erkkilä & Maria Vahtola

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnistaminen

Seksuaalista hyväksikäyttöä voi olla monenlaista ja näiden eri mahdollisuuksien tie-
täminen ja tunnistaminen on edellytys auttamiselle. Yleisesti lapsen seksuaaliseksi 
hyväksikäytöksi voidaan määritellä lapsen johdattaminen hänen ikäänsä ja kehi-
tystasoaan vastaamattomaan seksuaalikäyttäytymiseen. Tämä tarkoittaa kaikkia 
lapsen koskemattomuutta loukkaavia tekoja ovatpa ne sitten toisen tai omien sek-
suaalielinten koskettelua, katsomista tai näyttämistä seksuaalisessa tarkoituksessa, 
mitä tahansa penetraatiota mihin tahansa elimistön aukkoon, lapsiprostituutiota 
tai valokuvaamista seksuaalisessa tarkoituksessa. Jokaisella aikuisella tulisi olla 
riittävästi rohkeutta puuttua lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyyn. Epäily 
lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi tulla ilmi eri tavoilla. Lapsi saattaa kertoa 
siitä itse tai aikuinen epäilee hyväksikäyttöä. Useimmiten lapsen spontaani kerto-
mus on luotettavin. Epäily voi tulla esiin muiden tutkimusten yhteydessä ja sitä 
on osattava kysyä. Lapsella saattaa olla oireina esim. tuhrimista, kastelua, virtsa- 
ja sukupuolielinten tulehduksia, univaikeuksia, masennusta, ahdistuneisuutta, 
käytöshäiriöitä vetäytymistä, taantumista, seksualisoitunutta käytöstä tai itsetu-
hoisuutta, jotka voivat viitata hyväksikäyttöön. Osa oireista on epämääräisiä ja ne 
voivat sopia muihinkin ongelmiin. Tärkeää on, että kaikkiin epäilyihin suhtaudu-
taan vakavasti ja niiden perusteella tehdään lastensuojeluilmoitus.

Moniammatillinen toiminta

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimuksissa poliisi on mahdollisen rikoksen sel-
vittelyssä tutkinnan johtaja, ja erikoissairaanhoidossa oikeuspsykiatrisen ja somaatti-
sen tutkimuksen osuutena on antaa virka-apua, mutta tehdä myös hoidon arviointia. 
Tampereen oikeuspsykiatrisessa tutkimusyksikössä toimivat lastenpsykiatri, psyko-
logi, erikoissairaanhoitaja, sosiaalityöntekijä ja erikoistuva lääkäri. Somaattisessa 
työryhmässä työskentelevät lastenlääkäri, gynekologi ja sairaanhoitaja. Yhteistyötä 
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helpottavat eri ammattiryhmien yhteiset, säännölliset kokoukset, moniammatilliset 
koulutukset ja viranomaisneuvottelut poliisin ja yleisen syyttäjän kanssa sekä niiden 
myötä helpottuneet ja yksinkertaistuneet yhteydenottomahdollisuudet. Nämä tapaa-
miset avartavat kaikkien näkemystä. On tärkeätä, että jokainen tätä työtä tekevä 
osapuoli tuntee oman alueensa koko toimintaprosessin, siinä toimivat henkilöt sekä 
lainsäädännön. Jokaisen tulee tiedostaa omien tietojensa ja taitojensa rajat, koska sillä 
miten toimimme voi olla erittäin suuret sosiaaliset ja juridiset seuraamukset.

Esitutkinnan aikana terveydenhuollon henkilöstö ei saa kertoa löydöksistä van-
hemmille eikä myöskään antaa vanhemmille kopiota sairauskertomuksista. Esi-
merkiksi Tampereen yliopistosairaalassa esitutkinnan tieto-ongelma on ratkaistu 
erillisellä arkistolla, johon pääsy on vain tutkimuksiin osallistuvilla.

Sosiaalitoimen tulee huolehtia lapsen turvaamisesta. Jos päivystysaikaan ei 
saada sosiaalityöntekijää kiinni, voidaan lapsi aina ottaa osastolle jatkotutkimuksia 
varten. Mikäli vanhemmat tai lapsi eivät ole tehneet hyväksikäyttöepäilystä rikos-
ilmoitusta, tulee heitä ohjata tekemään se. Siitä huolimatta, että lapsi tai vanhem-
mat olisivat jo tehneet rikosilmoituksen tai ovat vasta tekemässä rikosilmoitusta, 
tulee terveydenhuoltohenkilökunnan aina tehdä lastensuojeluilmoitus viivytyk-
settä. Kaikilla kunnan työntekijöillä niin lastenneuvoloissa, kouluterveydenhuol-
lossa kuin terveydenhuollossa on lastensuojelullinen ilmoitusvelvollisuus lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön epäilyissä eikä silloin rikota vaitiolovelvollisuutta.  Las-
tensuojeluilmoituksen tekemättä jättäminen on virkavirhe ja siitä voidaan antaa 
rangaistus (Lastensuojelulaki 8.luku 40§).

Moniammatillisesta yhteistyöstä tiedottaminen ja jatkuva kouluttaminen edes-
auttavat sekä alueellista että valtakunnallista yhteistyötä. Eri ammattiryhmiin 
kohdennetut ja yhteiset koulutukset auttavat prosessin tuntemisessa ja vähentävät 
tätä työtä tekevien henkilöiden ahdistusta. 

Tutkimusten keskittäminen

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön somaattiset tutkimukset tulisi keskittää isoihin 
sairaaloihin, mielellään yliopistosairaaloihin ja sielläkin asiaan perehtyneille lää-
käreille. Moniammatillisessa yhteistyössä eri asiantuntijoihin luodut henkilökoh-
taiset kontaktit auttavat kehittämään paikallisia toimintatapoja. Jokaisella tulee 
olla selkeä käsitys omasta osuudestaan rikoksen selvittelyssä lain monimutkaisissa 
kiemuroissa ja kaikkien tutkimuksia tekevien täytyy tuntea oman sairaanhoitopii-
rinsä toimintatapa lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkimisessa.  Kouluttautu-
misen tulisi olla säännöllistä. 
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Somaattisen tutkimuksen kiireellisyys

Lasten seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn tutkimus tulee tehdä heti, jos oletetusta 
hyväksikäytöstä on kulunut enintään 72 tuntia. Oikeuslääketieteellisten näyttei-
den saaminen voi olla tunneista kiinni. Jo puhelimessa tulisi antaa ohjeita lap-
selle tai hänen saattajalleen. On tärkeää, että lapsi ei ole ennen tutkimusta käynyt 
WC:ssä, suihkussa tai muuten pesuilla, vaihtanut vaatteitaan, syönyt, juonut jne. 
Näin oikeuslääketieteellisten näytteiden saaminen on todennäköisempää. Päivys-
tystutkimuksissa on hyvä aloittaa tutkiminen heti ottamalla poliisin ”raiskauski-
tin” näytteet, vaikka poliisi ei olisikaan paikalla.  Mikäli näytteiden ottamisesta on 
epäselvyyttä tai kysyttävää, voi lääkäri soittaa poliisin tekniseen rikosyksikköön, 
josta usein löytyy päivystävä poliisi, joka tietää kuinka näytteet tulee ottaa.

Asiantuntija suorittaa somaattisen tutkimuksen kiireellisesti, mikäli oletetusta 
tapahtumasta on kulunut alle kaksi viikkoa. Mikäli aikaa on ehtinyt kulua yli kaksi 
viikkoa, aika tutkimuksiin varataan suunnitellusti.

Lapsen haastattelu

Somaattiseen tutkimukseen kuuluu  lapsen terveydentilan, lääkitysten ja sairaa-
lahoitojen selvittäminen sekä  lapsen kasvu- ja elinympäristön kartoittaminen 
haastattelemalla. Tämä muuttaa tutkimustilanteen lapsen neuvolakäyntejä vas-
taavaksi, jolloin lapsi alkaa tuntea olonsa turvalliseksi ja hän tulee tutummaksi tut-
kimusta tekevien henkilöiden kanssa, mikä taas voi lisätä luottamusta ja helpottaa 
tutkimusten onnistumista. 

Mikäli lapsi kertoo somaattisen tutkimuksen aikana jotain tapahtumiin liittyen, 
tulee kaikki lapsen kertoma kirjata lapsen sanoin, välttäen omia tulkintoja. Myös 
saattajan kertomus tulee kirjata kertomuksiin kertojan sanoin ja mainita kuka 
mitäkin sanoi ja mielellään myös se, mihin kysymykseen hän vastasi. Erityisesti alle 
kuusivuotiaiden lasten haastattelu tulee keskittää lastenpsykiatreille. Terveyden-
huollon resurssien salliessa keskittäminen on toivottavaa myös vanhempien lasten 
osalta. Lapsen varsinaista haastattelua seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn tutki-
muksen yhteydessä on käsitelty tarkemmin Julia Korkmanin artikkelissa.
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Lasten seksuaalisen hyväksikäytön somaattinen tutkiminen

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkimus on aina hoitohenkilökuntaa voi-
makkaasti ahdistavaa. Tärkeää on ennen tutkimisen aloitusta rauhoittaa tilanne 
ja laatia selkeä suunnitelma siitä, kuinka tutkimustilanteessa menetellään, ettei 
oikeudellisesti tärkeää tietoa menetetä. Mikäli tutkija on tilanteessa ensimmäistä 
kertaa, kannattaa ensin konsultoida asiantuntijaa. Tampereen yliopistollisessa sai-
raalassa tytöt tutkitaan lastenlääkärin ja gynekologin yhteistyössä ja pojat kahden 
lastenlääkärin voimin, joista toinen on lastengastroenterologi.

Ennen varsinaista tutkimusta lapselle ja saattajalle kerrotaan mitä vastaanotolla 
tulee tapahtumaan, sillä usein saattaja on vielä ahdistuneempi kuin lapsi. Somaat-
tinen tutkimus on helppoa aloittaa tavallisella ”neuvolatutkimuksella”, jolloin lapsi 
ensin mitataan ja punnitaan. Tämän jälkeen tarkistetaan iho, suu sekä auskultoi-
daan sydän ja keuhkot. Vasta viimeiseksi lapselle tehdään alapään tutkimus, jonka 
ehdottomana edellytyksenä on rauhallinen ja kiireetön tutkimustilanne. Lapselle 
kerrotaan koko ajan mitä seuraavaksi tulee tapahtumaan. Tutkijan on tunnettava 
eri-ikäisten lasten normaali anatomia, puberteetin aikataulu, hyväksikäyttöön 
liittymättömät ja siihen liittyvät sairaudet, oireet ja löydökset. Lapsen rentoutta-
miseksi hetkellisesti on käytettävä kaikki mahdolliset keinot saippuakuplista ja 
leluista videoihin. Mikäli lapsi ei tutkimuksen aikana rentoudu, jää tutkimus usein 
riittämättömäksi. 

Tytön tutkimusta tehtäessä tulee käyttää useita eri tutkimusasentoja parhaan 
mahdollisen näkymän aikaansaamiseksi. Spekulatutkimusta tarvitaan vain hyvin 
harvoin. Tutkimuksessa kiinnitetään huomio ulkosynnyttimien, välilihan, immen-
kalvon, emättimen ja peräaukon haavoihin, arpiin, muihin iho- tai limakalvomuu-
toksiin sekä mahdollisiin eritteisiin. Pojalta tutkitaan kivespussin, siittimen, välili-
han ja peräaukon iho ja limakalvot. 

Akuuteissa tilanteissa on hyvin tärkeää ottaa oikeuslääketieteelliset näytteet 
poliisien raiskauspakkauksessa olevia ohjeita tarkasti noudattaen. Lisäksi pitää 
muistaa ottaa tulehdusnäytteet ja niiden asianmukaiset kontrollit, raskaustesti 
teini-ikäisiltä tytöiltä sekä tarvittaessa päihdenäytteet.

Akuuteissa tilanteissa arvioidaan, onko lapsella välitöntä hoidon tarvetta, esim. 
kirurgisesti korjattavaa vammaa. Mikäli lapsi ahdistuu tutkimustilanteessa voimak-
kaasti, tulee tilanteissa, joissa oletusta hyväksikäytöstä on kulunut alle 72 tuntia, 
harkita anestesiatutkimusta. Suunnitelluilla tutkimuskäynneillä voi joskus voi-
makkaassakin ahdistustilanteessa riittää se, että sovitaan uusi aika uutta hereillä 
tehtävää tutkimusta varten. Joskus epäselvien löydösten vuoksi on hyvä katsoa löy-
dökset uudestaan myöhemmin, esim. viikon kuluttua.
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Lapsen somaattinen löydös tulisi valokuvata oikeutta varten ja myös tarvittaessa 
seurantaa varten. Kuvaamisen tarkoitus on hyvä selittää tarkasti jo aivan tutkimuk-
sen alkuvaiheessa. Kolposkooppiin liitetyn kameran kautta saadaan parhaat kuvat. 
Kuvia on säilytettävä hyvin tarkkaan vartioituina. Tampereen yliopistosairaalassa 
kuvat säilytetään digitaalisessa muodossa tietokoneella erityisesti tätä tarkoitusta 
varten luodussa arkistossa, jonne pääsyoikeus on vain ja ainoastaan somaattisella 
tutkimusryhmällä.

Erittäin tärkeää on, että somaattisen tutkimuksen jälkeen lapselle muistetaan 
kertoa, että hän on aivan normaali ja terve, vaikka tutkimustuloksista varsinaisesti 
ei saakaan kertoa lapselle tai saattajille.

Löydökset tulee kirjata tarkkaan ja yksityiskohtaisesti. Jokaisen, joka tekee näitä sek-
suaalirikosten tutkimuksia, tulee varautua lääkärinlausunnon tekemiseen esitutkin-
taa ja oikeutta varten. Melko usein asiantuntija haastetaan oikeuteen todistamaan. 

Esitutkinnan aikana lapsen tai perheen psyykkistä hoitoa ei voida aloittaa, ettei 
vaikuteta lapsen muistikuviin tapahtuneesta ja siten vaaranneta tutkinnan luo-
tettavuutta. Tästä huolimatta on tärkeää tarjota lapselle ja perheelle tukea ja apua 
tilanteesta selviämiseen. Vaikeassa tilanteessa voidaan tarjota kriisiluonteisia 
käyntejä lastenpsykiatrilla tai -psykologilla. Lapsen kannalta kaikkein tärkeintä on 
turvallinen asuinympäristö ja riittävä aikuisten tuki.

Ohjeistus lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutkimiseen

Tällä hetkellä käytössä olevia ohjeita lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tutki-
misessa ovat STAKES:n vuonna 2003 julkaisema asiantuntijatyöryhmän laatima 
ohjeistus (Taskinen, 2003) ja vuonna 2006 julkaistu Käypä hoito – ohje. Hyödyllistä 
lisätietoa löytyy myös RAP-kansiosta, joka on laadittu seksuaalista väkivaltaa koh-
danneen aikuisen tutkimusta ja hoitoa varten. Tampereen kaupunki on luonut pai-
kallisen ohjeistuksen, Kädestä pitäen – turvaa lapselle -käsikirja kaltoinkohdellun 
lapsen kanssa työskenteleville, jota päivitetään parhaillaan. Tätä työtä tekevien 
on syytä tarkastella yli viisi vuotta vanhoja asiaan liittyviä artikkeleita kriittisin 
mielin jatkuvasti lisääntyvän ja muuttuvan tiedon vuoksi.

Minna Joki-Erkkilä on naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, TAYS Naistenkli-
nikalla.

Maria Vahtola on  Lastentautien erikoislääkäri, Nuorisopsykiatrian vs. ol.
TAYS Nuorisopsykiatrian klinikalla.

raportti8_painoon.indd   95 2.4.2007   15:15:05



96

Sosiaalihuollon rooli hyväksikäytön 
selvittämisprosessissa ja lapsen hyvinvoinnin 
varmistamisessa

 
Tiina Mankonen

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisprosessi on hakenut muotoaan koko 
2000 -luvun ajan. Selvittämisprosessin epämääräisyydestä ja sattumanvaraisuu-
desta ollaan vähitellen siirtymässä selkeästi perusteltuun ja mallinnettuun yhtei-
seen toimintakäytäntöön. Tärkeitä välineitä yhteisten toimintakäytäntöjen luo-
misessa ovat Stakesin opas Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn 
selvittämisestä (Taskinen, 2003) sekä maakunnalliset tai seutukunnalliset, moni-
ammatillisesti työstetyt Lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkimisen ja hoidon 
mallit (esim. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkimisen ja hoidon malli Keski-
Suomessa / Harava).

Kullakin toimijalla tulee olla oma, selkeästi määritelty tehtävänsä selvittämis-
työn eri vaiheissa. Sosiaalihuollolla on keskeinen rooli koko lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön selvittelyprosessin ajan, usein prosessin käynnistäjänä, kokoajana 
sekä seurannan järjestäjänä. Sosiaalihuollon tärkeä tehtävä on myös lastensuojelun 
tarpeen arviointi ja tarvittavien sosiaali- ja terveyspalveluiden järjestäminen koko 
prosessin ajan. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn selvittämiseen perehty-
neet sosiaalihuollon työntekijät voivat tarvittaessa antaa konsultaatiota ja ohjeita 
eri alojen työntekijöille yleisluonteisesti tai yksittäisissä tilanteissa.

Sosiaalihuollon tehtävä on huolehtia siitä, että yhteiset toimintakäytännöt lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön moniammatilliseen selvittelytyöhön poliisin, sosiaali-
toimen ja terveydenhuollon välillä on selkeästi sovittu. Sosiaalihuollon vastuulla on 
myös pitää yllä lasten kanssa toimivien tahojen tietoisuutta siitä, että lasten seksu-
aalinen hyväksikäyttö on rikos ja vakava lastensuojeluasia, johon täytyy puuttua.

Tunnistamisvaihe ja ilmoitusvelvollisuus

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily voi syntyä kenelle tahansa lapsen kanssa 
työskentelevälle esim. päivähoidossa, koulussa, kerhoissa tai muissa harrastuksissa, 
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terveydenhoitajan tai lääkärin vastaanotolla, perheneuvolassa, sairaalassa tai sosi-
aalitoimistossa. Epäily voi herätä myös kotona tai lähipiirissä. Uuden teknologian 
kautta (internet, matkapuhelimet) tapahtuvan hyväksikäytön epäily voi herätä 
kaveripiirissä. Epäily voi olla selkeä ja helposti toteen näytettävissä tai se voi olla 
epämääräinen huoli, joka perustuu johonkin havaintoon. 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily on aina peruste lastensuojeluilmoi-
tuksen tekemiseen, ja viranomaisilla on siihen lakiin perustuva velvollisuus. Salas-
sapitovelvollisuus ei estä ilmoituksen tekemistä. Myös yksityishenkilö voi tehdä 
lastensuojeluilmoituksen. Lastensuojeluilmoituksen voi tehdä suullisesti tai kirjal-
lisesti. Lastensuojelun työntekijät toivovat kirjallisia ilmoituksia lastensuojelupro-
sessin asianmukaisen dokumentoinnin varmistamiseksi. Suulliset ilmoitukset on 
kirjattava sanatarkasti. Ilmoitukseen ei kirjata omia tulkintoja, vaan ne merkitään 
erikseen.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily voi tulla tietoon suoraan poliisille tai 
terveydenhuoltoon, esimerkiksi toisen vanhemman ilmoittamana. Poliisilla ja ter-
veydenhuollon työntekijällä on sellaisessa tilanteessa lakisääteinen velvollisuus 
tehdä lastensuojeluilmoitus sosiaalihuoltoon.  Jos epäily on epämääräinen ja ilmoi-
tuksen tekeminen mietityttää, asiasta kannattaa keskustella lastensuojelun sosi-
aalityöntekijän kanssa. Yhdessä on mahdollista arvioida, onko epäilylle sellaisia 
perusteita, että kysymys on lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta.

Virka-ajan ulkopuolella akuutissa tilanteessa esille tulleesta epäilystä on mah-
dollista ilmoittaa alueen sosiaalipäivystykseen. Vuoden 2007 alusta alkaen on 
kunnilla ollut velvollisuus järjestää sosiaalipäivystys kunnan omana toimintana, 
seutukunnallisena tai maakunnallisena toimintana tai ostaa päivystys yksityiseltä 
sektorilta tai järjestöiltä. Sosiaalipäivystyksen kautta tulee olla mahdollisuus saada 
yhteys toimivaltaiseen sosiaaliviranomaiseen, joka on sosiaalityöntekijän muodol-
lisen pätevyyden eli korkeakoulututkinnon ja sosiaalityön opinnot omaava sosiaa-
liviranomainen. Päivystykseen saa yhteyden pääsääntöisesti alueen hätäkeskuksen 
kautta. Sosiaalipäivystäjä vastaa välittömän kriisiavun ja välittömästi tarvittavien 
turvaamistoimenpiteiden järjestämisestä sekä tekee lastensuojeluilmoituksen 
tapahtumakunnan lastensuojeluun. Kiireellisen huostaanoton voi tehdä vain toi-
mivaltainen sosiaaliviranomainen. 

Jos tilanne ei ole akuutti, ilmoitus tehdään virka-aikana tapahtumakunnan las-
tensuojeluun.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä ottaa yhteyttä ilmoituksen tekijään tehdäkseen 
tarkentavia kysymyksiä ja kirjaa lastensuojeluilmoituksen lapsen asiakirjoihin.  

Lastensuojeluprosessi käynnistyy lastensuojeluilmoituksesta ja lapsen suoje-
lutarpeen arvioinnista. Lapsen suojelutarpeen ja palvelujen tarpeen arvioinnista 
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vastaa lastensuojelun sosiaalityöntekijä. Lapsen suojelutarpeen ja palvelujen tar-
peen arviointi jatkuu koko selvittämisprosessin ajan.

Epäilyn selvittäminen

Kun lastensuojelun sosiaalityöntekijän tietoon tulee epäily lapsen seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä ja on syytä epäillä rikoksen tapahtuneen, on sosiaalityöntekijän 
tehtävä tutkintapyyntö poliisille välittömästi. Salassapitovelvollisuus ei estä ilmoi-
tuksen tekemistä. Ohjaavana periaatteena on lapsen suojeleminen siten, että mah-
dollinen seksuaalinen hyväksikäyttö loppuu. 

Vastuu rikoksen selvittämisestä kuuluu poliisille. Poliisi tilaa tarvittavat lää-
kärinlausunnot sekä pyytää virka-apua terveydenhuollon viranomaisilta lapsen 
somaattisen ja psykologisen tutkimuksen tekemisessä. Poliisi tekee tarvittaessa 
myös maistraatille hakemuksen sijaisedunvalvojan määräämisestä lapselle kysei-
seen rikosasiaan.

Mikäli lapsi tarvitsee edunvalvojan muista kuin rikosprosessiin liittyvistä syistä, 
on sosiaalihuollon viranomainen velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin edunval-
vojan määräämiseksi. Tällainen syy voi olla lapsen tarvitseman hoidon laiminlyö-
minen tai estäminen.

Poliisin ja lastensuojelun sosiaalityöntekijän välinen tiivis yhteistyö selvityspro-
sessin aikana on tärkeää perheelle tarjotun tuen ja avun oikea-aikaisen kohdentu-
misen turvaamiseksi.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijä selvittää lastensuojelun tarpeen ja vastaa 
asianmukaisten sosiaali- ja terveyspalvelujen järjestämisestä. Sosiaalityöntekijä 
arvioi lapsen ja hänen perheensä kriisiavun tarpeen. Hän vastaa myös huoltosuun-
nitelman tekemisestä lapselle. Huoltosuunnitelmassa on syytä sopia ainakin:

•  yhteistyö: ketkä osallistuvat
•  tehtävänjako
•  suunnitelma lapsen turvallisuuden takaamiseksi
•  aikataulun yhteensovittaminen mm. poliisin ja terveydenhuollon kanssa.

Seksuaalisen hyväksikäytön tai sen epäilyn paljastuminen on aina vakava kriisi 
kaikille osapuolille. Kriisiavun tarpeessa voivat olla myös lapsen tai nuoren ystävät 
ja toveripiiri. Lastensuojeluilmoituksen tekijän (esim. perhepäivähoitajan) mahdol-
linen avun ja tuen tarve on hyvä huomioida. Kriisiapua antavat kuntien perheneu-
volat, nuorisopsykiatrian poliklinikat, terveyskeskusten psykologit ja kriisipalve-
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luyksiköt. Kriisiavun antamisesta on huolehdittava niin nopeasti kuin se voidaan 
tehdä tutkimusta vaarantamatta. Kriisiavusta on tarpeen laatia paikallinen ohjeis-
tus, joka on kaikkien yhteistyökumppaneiden tiedossa. Sosiaalityöntekijän on hyvä 
varmistaa, että myös hyväksikäytöstä epäillyllä henkilöllä on omalla tahollaan 
mahdollisuus kriisiapuun. 

Kriisiavun lisäksi perhe voi tarvita muita lastensuojelun tai sosiaalihuollon avo-
palveluja, esimerkiksi perhetyön palveluja, käytännön apua erilaisiin neuvottelui-
hin ja tutkimustilanteisiin pääsemiseksi tai keskusteluapua. Lapsen huoltajat ja 
lähiverkosto tulee vastuuttaa lapsen hyvinvoinnin turvaamisesta. Sosiaalityönteki-
jän tulee tarkistaa, että he kykenevät siihen ja vakuuttua siitä, että lapsi on turvassa. 
Tarvittaessa lapsen turvallisuus taataan kiireellisellä huostaanotolla (Lastensuoje-
lulaki 18§). Lapsen ja mahdollisesta hyväksikäytöstä epäillyn vanhemman tapaa-
misia voidaan joutua rajaamaan tai järjestämään valvottuina rikostutkimuksen ja 
lapsen terveydentilan arvioinnin ajaksi. 

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö voi koskettaa isoakin lapsijoukkoa samanaikai-
sesti. Sosiaalihuollossa on hyvä varautua antamaan lasten ja heidän perheidensä tar-
vitsemia sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja myös silloin, kun osallisia on useita. 

Sosiaalihuollon viranomaisten on tiedostettava uudet lasten seksuaalisen hyväk-
sikäytön muodot, esimerkiksi internetin kautta tapahtuva hyväksikäyttö. Näiden 
hyväksikäyttömuotojen erityispiirteet on huomioitava sekä hyväksikäytön selvit-
telyprosessissa että uhrien hoitoprosesseissa. Hyväksikäytetyn lapsen tai nuoren 
kanssa on esimerkiksi käsiteltävä tieto siitä, että hänen hyväksikäyttökuvansa ovat 
mahdollisesti olleet laajassa levityksessä ja useat ihmiset ovat ne nähneet, ja että 
hän ei saa kuviansa kenties koskaan kokonaan pois levityksestä. 

Terveydentilan arviointi

Lapsen somaattisen ja psykologisen terveydentilan arvioinnin suorittavat tervey-
denhuollon ammattilaiset poliisin pyynnöstä. Selkeä seutukunnallinen tai maa-
kunnallinen sopimus siitä, minne poliisi osoittaa virka-apupyyntönsä, helpottaa 
kaikkien osapuolten toimintaa ja prosessin sujumista.

Ennen lapsen tai nuoren lääkärin tutkimusta pidetään häntä hyväksikäyttöepäi-
lyn johdosta tavanneiden ja/tai hoitaneiden toimijoiden (terveydenhuollon, sosiaali-
toimen, poliisin) yhteisneuvottelu ja jaetaan tutkimusten kannalta tarpeelliset tiedot. 
Neuvottelussa voivat olla läsnä tilanteen mukaan myös lapsi ja hänen vanhempansa. 

Kaikkien asiassa mukana olevien toimijoiden informoiminen selvittelyn etene-
misaikataulusta on tärkeää koko prosessin ajan. Erityisen tärkeää on, että lastensuo-
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jelun sosiaalityöntekijä, jonka roolina on pitää käsissään lasta ja perhettä koskeva 
prosessi, tietää terveydenhuollon tutkimusten ja rikostutkimuksen etenemisaika-
taulun. Näin hän voi tarvittaessa informoida lasta ja perhettä sekä arvioida lapsen 
ja perheen kulloisenkin tuen ja palveluiden tarpeen (lastenhoitoapu, kuljetusten 
järjestäminen, kriisiapu).

Seuranta

Sosiaalitoimi vastaa seurannasta ja lastensuojelullisesta jatkotyöskentelystä. Muiden 
prosessissa mukana olleiden tahojen on välitettävä jatkotyöskentelyn kannalta olen-
naiset tiedot lapsen ja hänen perheensä tilanteesta lastensuojelun sosiaalityönteki-
jälle. Olennaisia tietoja ovat ainakin terveydentilan tutkimuksen tulokset ja niistä 
nousseet johtopäätökset sekä rikostutkinnan tulokset ja mahdolliset seuraamukset.

Sosiaalitoimen tehtävänä on varmistaa lapsen tarvitseman hoidon ja terapioi-
den toteutuminen. Mikäli lapsi ohjataan terveydentilan arvioinnin perusteella 
yksilöterapiaan, on varmistettava myös muiden perheenjäsenten mahdollisesti tar-
vitseman hoidon ja tuen toteutuminen.

Lastensuojelun tarve voi jatkua, vaikka hoidon tarvetta ei olisikaan. Tutkimuksissa 
voi nousta esille muita seikkoja, joiden selvittämistä on syytä jatkaa vanhempien 
kanssa, esimerkiksi vanhemman / vanhempien kyky ja mahdollisuudet taata lapsen 
turvallisuus jatkossa. Perheen kanssa voidaan joutua pohtimaan lapsen ja vanhem-
man valvottujen tapaamisten järjestämistä, tapaamisten järjestämistä vanhemman 
mahdollisen vankeustuomion kärsimisen aikana tai lähestymiskiellon hankkimista. 

Lastensuojelun tarve voi jatkua, vaikka terveydenhuollon tutkimusten ja polii-
situtkimusten perusteella näyttöä hyväksikäytöstä ei löytyisikään. Epäily lapsen 
hyväksikäytöstä herää harvoin ilman mitään syytä. Vaikka näyttöä hyväksikäy-
töstä ei löydy, voi tutkimusten aikana herätä muu lastensuojelullinen huoli tai 
tarve selvittää, onko lastensuojelulliseen huoleen perusteita. Perhe voi tarvita apua 
myös lapsen ja vanhemman tapaamisten uudelleen käynnistämisessä mahdollisen 
tutkimusten aikaisen tauon jälkeen.

Lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttäneiden henkilöiden hoitoon 
ohjaaminen

Sosiaalihuollon työntekijöiden on kohdattava myös lapsia seksuaalisesti hyväk-
sikäyttäneet, lapsiin seksuaalista vetoa tuntevat henkilöt. Lapsen seksuaalisen 
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hyväksikäytön selvittämiseen osallistuminen tulee vielä varsinkin pienemmissä 
kunnissa harvoin sosiaalihuollon työntekijän kohdalle. Aihealueen osaamista ei 
pääse kertymään samalla tavalla kuin tavallisemmissa sosiaalihuollon asioissa. 
Hyväksikäyttäjän kanssa työskentely on rajoittunut usein lasten tapaamisten jär-
jestelyyn valvottuina. Hyväksikäyttäjän tilanteen erityispiirteitä ei tunneta eikä 
hyväksikäyttäjän tarvitsemaa apua osata arvioida.

Lapsiin seksuaalista vetoa tuntevat ja lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyl-
listyvät voivat myös itse kärsiä omasta taipumuksestaan tai pakkomielteestään ja 
tuntea siitä syyllisyyttä. Kynnys avun hakemiseen ja omasta tilanteesta puhumi-
seen on suuri. Sosiaalihuollon työntekijöiden tai muiden ammattiauttajien tehtä-
vänä ei ole tuomita ihmisiä. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön selvittelyä organi-
soivan lastensuojelun sosiaalityöntekijän tehtävänä on huolehtia asiallisen tuen ja 
hoidon järjestämisestä myös hyväksikäyttäjälle terapian tai hoito-ohjelman avulla. 
Pienemmissä kunnissa hoidon järjestäminen ei aina ole yksinkertaista. Kuntien 
tuleekin sopia, mitä kautta hyväksikäyttäjän tuki ja hoito järjestetään. Hoitoa järjes-
tävä taho voi olla esimerkiksi mielenterveystoimisto tai Helsingissä Sexpo ry:n neu-
vonta-asema.

Ennaltaehkäisyn vuoksi on tärkeää, että hyväksikäyttäjille järjestettävä tuki ja 
hoitoketju toimivat hyvin. Näin saatetaan ehkäistä hyväksikäytön toistuminen. 
Samasta syystä on tärkeää, että myös hyväksikäyttäjä voi ottaa akuutissa tilan-
teessa yhteyttä sosiaalipäivystykseen tai muuhun päivystävään puhelimeen.

Lapsen suojelun näkökulma on ensisijainen, kun hyväksikäyttäjän tukea ja hoi-
toketjua järjestetään. Lastensuojeluilmoitus on tehtävä silloinkin, kun perusteltu 
epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tulee esille hyväksikäyttäjän oman 
kertoman perusteella. Joskus paine saada puhua asiasta saattaa olla niin suuri, että 
hyväksikäyttäjä antaa peiteltyjä vihjeitä tilanteestaan lähipiirilleen tai kertoo asi-
asta yllättävässä tilanteessa. Asian paljastuminen, selvittäminen ja rangaistuksen 
kärsiminen saattavat olla hyväksikäyttäjälle helpotus.

Mikäli hyväksikäyttäjä on itsekin lapsi tai nuori, on hänen palvelujen ja hoidon 
tarpeensa lisäksi arvioitava myös hänen lastensuojeluntarpeensa. Seksuaaliseen 
hyväksikäyttöön syyllistyminen on vähäistä suurempi rikos (Lastensuojelulaki 16 
§), joten lastensuojelun sosiaalityöntekijän arvioitavaksi tulee, täyttyvätkö hyväksi-
käyttöön syyllistyneen lapsen tai nuoren kohdalla huostaanoton perusteet. 

Yhteiskuntatieteiden maisteri Tiina Mankonen on Saarijärven kaupungin johtava 
sosiaalityöntekijä-lastenvalvoja
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Lasten haastatteleminen epäiltäessä seksuaalista 
hyväksikäyttöä

Julia Korkman

Seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjen yhteydessä lapsen kertomus on usein ratkai-
sevassa osassa. Usein muunlaista todistusaineistoa, kuten somaattisia löydöksiä, 
silminnäkijöitä, tai valokuvia, ei ole. Jos siis lapsi ei kerro mitään, voi olla erittäin 
vaikeaa saada tarpeeksi todistusaineistoa langettavaa tuomiota varten. Tämä vuo-
rostaan saattaa merkitä sitä, että lapsi jää tilanteeseen, jossa hyväksikäyttö jatkuu. 
Toisaalta tiedämme myös aiheettomia epäilyjä esiintyvän, esimerkiksi tuloksena 
lapsen kertomuksen tai käyttäytymisen väärästä tulkinnasta. Joskus tämä saattaa 
olla seuraus siitä, että lapselle läheinen aikuinen oman vaikean tilanteen tai elä-
mänkriisin takia näkee lapsessa hyväksikäytön merkkejä. Aiheettomia epäilyjä tie-
dämme esiintyvän myös joidenkin vaikeiden huoltajuuskiistojen yhteydessä.

Jo alle kouluikäinen osaa kertoa henkilökohtaisesti koetuista tapahtumista. 
Lapsen kyky kertoa kokemuksistaan on kuitenkin yhteydessä hänen kehitysikäänsä 
ja sosiaaliseen ympäristöönsä. Jo kolmevuotias ymmärtää keskustelun idean, eli 
että kysymys vaatii vastausta. Lapset ovat tottuneet siihen, että keskusteluissa 
aikuisten kanssa aikuiset esittävät tarkkoja kysymyksiä, joihin voi vastata lyhyesti, 
usein vain kyllä tai ei – vastauksilla. Lapset ovat myös tottuneet tilanteisiin, joissa 
aikuiset tarkistavat heidän tietojaan, ja voivat tämän takia usein yrittää antaa sel-
laisia vastauksia, joita he olettavat aikuisen haluavan. Jos haastattelija rohkaisee 
ainoastaan tietyntyyppisiä vastauksia, on olemassa riski, että lapsi yrittää antaa 
juuri sellaisia vastauksia ja että haastattelu ja lapsen kertomus siten peilaavat 
haastattelijan ennakkoluuloja pikemmin kuin lapsen omakohtaisia kokemuksia. 
Tutkimukset ovat osoittaneet haastattelijan käyttämillä kysymyksillä olevan suuri 
merkitys lapsen kertomukselle ja sen luotettavuudelle. Seuraavat kysymystyypit on 
yleensä eroteltu toisistaan: 

Avoimet kysymykset vaativat monisanaista vastausta, esimerkiksi: ”Voitko 
kertoa kaiken mikä tapahtui sinä päivänä?”. Haastattelijoita suositellaan käyttä-
mään ennen kaikkea tätä kysymystyyppiä koska ne minimoivat sen riskiä, että 
haastattelija vaikuttaisi lapsen kertomukseen.

Ohjaavat kysymykset, joissa haastattelija pyytää tiettyä tietoa, esimerkiksi: 
”Missä te olitte, kun tämä tapahtui?”. Näitä kysymyksiä voidaan käyttää lapsen ker-
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tomuksen epäselvyyksien selvittämiseksi sen jälkeen kun haastattelija on saanut 
mahdollisimman paljon tietoa avoimilla kysymyksillä.

Vaihtoehtokysymykset ovat kyllä/ei-kysymyksiä, esimerkiksi ”Sattuiko se?” 
tai kysymyksiä jotka sisältävät vaihtoehtoisia vastauksia, esimerkiksi: ”Oliko hän 
vanha vai nuori?”. Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapset usein vastaavat vaihto-
ehtokysymyksiin, vaikkeivät he olisi ymmärtäneet niitä, tai vaikka niihin on mah-
dotonta vastata, esimerkiksi: ”Onko paita vihaisempi kuin tiikeri?”.

Johdattelevat kysymykset. Näissä haastattelija voimakkaasti viestittää minkä-
laisen vastauksen lapsen odotetaan antavan, esimerkiksi: ”Siitä et pitänyt, ethän?”. 
Johdattelulla tarkoitetaan muistikuvien vääristymistä sen seurauksena, että henki-
lölle on annettu tapahtumasta tietoja, jotka ovat muuttaneet näitä muistikuvia.

Johdattelu voi myös johtua sosiaalisesta paineesta, eli siitä että lapsi vastaa tie-
tyllä tavalla, koska haastattelija viestittää minkälaiset vastaukset olisivat suotavia. 
Mm. USA:ssa, Isossa-Britanniassa ja Ruotsissa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet, 
että lasten oikeudelliset haastattelut ovat usein huonolaatuisia. Yksi suurimmista 
ongelmista on se, että haastattelijat käyttävät liian vähän avoimia kysymyksiä 
ja liian suuressa määrin johdattelevia kysymyksiä, mikä vähentää lapsen esiin-
tuoman tiedon luotettavuutta. Myös suomalaisissa haastatteluissa olisi paranta-
misen varaa. Syksyllä 2006 julkaistussa väitöskirjassa analysoitiin kahta eri otosta 
lasten haastatteluja. Otoksiin sisältyi poliisien, psykologien ja psykiatrien tekemiä 
haastatteluja. Valtaosa lapsista oli alle kouluikäisiä. Tutkimuksen tulokset ovat 
huolestuttavia: Haastattelijoiden kysymyksistä noin 50 % oli vaihtoehto- tai joh-
dattelevia kysymyksiä. Toisin sanoin puolet kysymyksistä oli sen laatuisia, että ne 
uhkasivat vaikuttaa lapsen vastauksiin kielteisesti ja vähensivät niiden luotetta-
vuutta. Haastattelijat käyttivät usein johdattelevia kysymyksiä heti haastattelun 
alussa. Mahdollisesti tämä johtuu siitä suhteellisen tavallisesta näkemyksestä, 
että lapset eivät yleensä halua kertoa vaikeista kokemuksista, ja haastattelija yrit-
tää  siksi ”auttaa” lasta kertomaan kokemuksistaan johdattelevien kysymysten 
avulla. Kun lasten vastauksia analysoitiin, todettiin kuitenkin, että lasten vasta-
ukset olivat lyhyempiä ja sisälsivät vähemmän uutta tietoa haastattelijan esittä-
essä vaihtoehto- ja johdattelevia kysymyksiä kuin hänen esittäessään avoimia ja 
ohjaavia kysymyksiä. Johdattelevat kysymykset eivät siis ole tehokkaita, koska ne 
eivät auta lasta kertomaan, vaan pikemminkin estävät lapsen kerrontaa. Haastatte-
lijoiden kielenkäyttö lapsia haastatellessa oli monimutkaista. Kielenkäyttö sisälsi 
pitkiä lauseita, monia peräkkäin esitettyjä kysymyksiä ilman, että lapsi sai mah-
dollisuuden vastata, hankalia lauserakenteita ja epäselviä viittauksia. Tämä voi 
johtua tietyistä seksuaalisen hyväksikäytön selvittelyjen ominaispiirteistä. Epäilyt 
ovat joskus hyvin epämääräisiä, mikä vaikeuttaa haastattelijan tilannetta hänen 
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yrittäessään ottaa epäilty hyväksikäyttö puheeksi. Terveydenhuollon ammattilais-
ten on ehkä myös vaikea keskustella seksuaalisuuteen ja seksiin liittyvistä asioista, 
varsinkin lapsen kanssa. 

Tiedämme, että on lapsia, jotka eivät kerro hyväksikäytöstä. On varmasti tapauk-
sia, joissa hyväksikäyttö on tapahtunut, mutta siitä ei ole saatu tarpeeksi todisteita, 
koska lapsi ei ole halunnut tai pystynyt kertomaan siitä. Kuinka näitä lapsia tulisi 
parhaalla mahdollisella tavalla kohdata ja haastatella on kysymys, johon on valitet-
tavan vaikeaa löytää vastausta. ”Ratkaisu” ei kuitenkaan ole lapsen ”auttaminen” 
kertomaan haastattelemalla johdattelevasti. Kun lasta haastatellaan johdattelevin 
menetelmin voi myöhemmissä haastatteluissa olla lähes mahdotonta päätellä hei-
jastaako lapsen kertomus lapsen omakohtaisia kokemuksia vai toistaako lapsi vain 
sellaista, mistä on ollut puhetta aiemmissa haastatteluissa. Näin ollen haastattele-
malla lasta johdattelevasti on tuhottu lapsen mahdollisuus kertoa hyväksikäytöstä 
luotettavasti. Pahimmassa tapauksessa voi olla, että lasta on käytetty hyväksi ja 
hän on kertonut siitä, mutta oikeudenkäynnissä kertomusta ei uskota, koska haas-
tattelutapa on ollut johdatteleva.

Tutkimuksen masentavista tuloksista huolimatta on tilannetta mahdollista 
parantaa. Stakesin vuonna 2003 julkaistut ohjeet lasten seksuaalisen hyväksikäy-
tön selvittelyistä ovat jo omalta osaltaan selkeyttäneet tilannetta. Ohjeissa esite-
tään pääpiirteissään kuinka lasten haastattelut tulisi suorittaa tieteellisiin tutki-
mustuloksiin nojaten. Stakesin ohjeistuksessa esitellään strukturoitu haastattelu-
menetelmä, niin sanottu NICHD- haastattelurunko. Se on kehitetty soveltamalla 
kliiniseen käytäntöön teoreettista tietoa siitä, kuinka lasten haastatteluja tulisi 
tehdä. NICHD- menetelmässä lasta valmistetaan haastatteluun ja oikeuspsykolo-
gisessa haastattelussa tarvittavaan kommunikointityyliin harjoitteluhaastattelun 
avulla. Lapselle selitetään, että hänen pitää sanoa, jos hän ei muista tapahtumaa tai 
ei tiedä vastausta kysymykseen. Itse haastattelu on strukturoitu mahdollisimman 
paljon avointen kysymysten ympärille. Vasta kun haastattelija ei saa esille uutta 
tietoa näillä kysymystyypeillä, siirrytään tarkkaan punnittuihin ohjaaviin kysy-
myksiin. Tämä merkitsee sitä, että lapsen esille tuoma tieto ei ole siinä määrin haas-
tattelijan kysymyksen värjäämää ja että lapsen oma ääni ja oma kertomus parem-
min pääsevät esille. Tutkimukset ovat osoittaneet, että kun haastattelijat käyttävät 
tätä menetelmää, haastattelujen laatu paranee huomattavasti. 

Teoreettinen viitekehys on siis olemassa. Valitettavasti tutkimukset ovat myös 
osoittaneet, ettei pelkästään teoreettinen tieto riitä parantamaan haastattelujen 
laatua pysyvästi, vaan siihen tarvitaan jatkuvaa työnohjausta. Tällä hetkellä meillä 
ei Suomessa ole systemaattista koulutusta lasten haastatteluja tekevälle henkilös-
tölle eikä minkäänlaista palautejärjestelmää. Tällainen mekanismi vaatisikin mer-
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kittävää taloudellista ja hallinnollista panosta. Tiedämme kuitenkin, että puutteel-
lisesti tehdyt haastattelut voivat johtaa pitkitettyihin oikeusprosesseihin, vääriin 
tuomioihin, sekä siihen, että lapsen oikeus tuoda oma äänensä kuuluviin, jää toteu-
tumatta.

Psykologian tohtori ja psykologi Julia Korkman työskentelee HYKSin Lasten ja nuorten 
sairaalan Lasten oikeuspsykiatrisessa osaamiskeskuksessa.
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Varhaiskasvatus ja koulu hyväksikäytön 
tunnistamisessa ja lapsen tukena

Päivi Pihlaja 

Päivähoito ja perusopetus ovat merkityksellisiä kasvatuksen alueita ja vaikuttavat 
osaltaan lasten kehitykseen ja oppimiseen. Hyvin moni suomalaislapsi on ennen 
kouluikää ns. julkisen varhaiskasvatuksen piirissä ja esiopetus tavoittaa jo lähes 
jokaisen kuusivuotiaan. Esiopetus ja peruskoulu ovat opetussuunnitelmallisesti ja 
hallinnollisesti yhtenäinen kasvatuksellinen kokonaisuus, sillä esiopetus on ope-
tusministeriön alaista toimintaa. Esiopetuksen järjestää kunnassa usein sosiaa-
litoimi ja päivähoito tai se on osa sivistystoimen/koulutoimen alaista toimintaa. 
Perusopetuksen piirissä ovat kaikki maamme lapset. Nämä peruspalvelut ovat tär-
keitä kasvun ja oppimisen ympäristöjä. Niiden tehtävänä on myös tunnistaa lasten 
erityiset tuen tarpeet ja vastata niihin pedagogisesti. Molempien perustehtävänä 
on tukea lasten kehitystä ja oppimista myönteisellä tavalla.

Tarkastelen artikkelissa näiden kahden julkisen palvelun lakisääteistä perustehtä-
vää ja sen ohella seikkoja, joiden avulla voidaan tukea eri tavoin lapsen seksuaalista 
koskemattomuutta ja suojata lasta ympäristössä olevilta haitallisilta ilmiöiltä.

Haasteet seksuaalisen hyväksikäytön osalta liittyvät koulussa ja päivähoidossa 
mm. seuraaviin asioihin:

•  miten tunnistaa suuressa lapsiryhmässä lapsi, jota on kohdeltu kaltoin
•  miten tukea pojan ja tytön tervettä seksuaalista kehitystä
•  miten tarjota vaihtoehtoja väkivaltaviihteelle, seksuaalissävytteisille kuville 

jne.
•  miten toteuttaa mediakasvatusta
•  miten ohjata lasta rajattomassa visuaalisessa ympäristössä.

Mikäli koulun tai päivähoidon kasvattajat epäilevät seksuaalisen hyväksikäy-
tön mahdollisuutta jonkin lapsen kohdalla, myös opettaja tarvitsee tukea. Oman 
luokan tai ryhmän lapsen ongelmat ovat niin lähellä opettajaa, että on luonnol-
lista, jos jo epäilyt voivat ahdistaa ja järkyttää. Tällöin on tärkeä puida tilannetta 
ja purkaa omaa oloaan oppilashuoltoryhmässä, työnohjauksessa tai mahdollisesti 
kasvatusneuvolan tuella.
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Päivähoidon ja koulun perustehtävät

Päivähoidon perustehtävänä on tukea lapsen fyysistä, sosiaalista ja tunne-
elämän kehitystä ja antaa aineksia lapsen esteettiseen, älylliseen, eettiseen ja 
uskonnolliseen kasvatukseen (Päivähoitolaki 2a§). Lain sisältö ottaa huomioon 
lapsen kehityspsykologiset tekijät ja kasvatukselliset eli pedagogiset elementit. 
Laki integroi kehityspsykologisen ja kasvatustieteellisen näkökulman toisiinsa. 
Päivähoidon tulee tukea myös koteja näiden kasvatustehtävässä ja yhdessä kotien 
kanssa edistää lapsen persoonallisuuden tasapainoista kehitystä. Päivähoidon tulee 
tarjota lapsille jatkuvat, turvalliset ja lämpimät ihmissuhteet. (Päivähoitolaki 2a§). 
Kasvatuksellinen funktio on selkeä ja haasteellinen, sillä lapsi oppii uusia asioita 
joka päivä. Jotta varhaiskasvattaja kykenee ohjaamaan lasta oppimisessa, tulee 
hänen tunnistaa lasten yksilölliset kehitykselliset piirteet ja tarpeet. Pedagoginen 
ohjaus ja opetus eri sisältöalueilla erilaisissa lapsiryhmissä on kasvattajien arjen 
työtä. 

Koulun tehtävänä on edistää sivistystä ja tasa-arvoa yhteiskunnassa ja perusope-
tuksen tulisi mm. tukea oppilaiden kasvua ihmisyyteen ja eettisesti vastuunkykyi-
seen yhteiskunnan jäsenyyteen. Lapsille tulee antaa elämässä tarpeellisia tietoja 
ja taitoja, joita opiskellaan eri oppiaineiden muodossa kuten äidinkieltä ja kirjal-
lisuutta, matematiikkaa, historiaa ja tietoa yhteiskunnasta jne. (Perusopetuslaki 
1998/628 2§; Opetushallitus 2004)

Lainsäädännön ohella perusopetuksen opetussuunnitelma on tärkeä asiakirja, 
se on normi, jota opettajien tulee noudattaa. Ehkä suuri ero varhaiskasvatuksen ja 
koulun välillä löytyy tästä. Varhaiskasvatusta on valtakunnassamme linjannut val-
tioneuvosto ja Stakes on laatinut Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet (Vasu) 
(Sosiaali- ja terveysministeriö 2001, Stakes 2005.) Vasu on informaatio-ohjausta ja 
luo lähinnä suuntaviivoja kunnille. Peruskoulunopetussuunnitelman perusteet on 
normittava. Lisäksi suunnitelmien opetukselliset tai pedagogiset sisällöt poikkeavat 
normittamisen ohella myös laajuudeltaan toisistaan. Yhtenä erona on mielestäni 
myös se, että varhaiskasvatuksessa lapsen kehitys ja oppiminen, sekä lapsi koko-
naisena persoonana on enemmän esillä, peruskoulussa taas lasten oppiminen eri 
oppiaineissa. Lisäksi lapset ovat alakoulussa vain ehkä noin neljä tuntia päivässä 
ohjatussa toiminnassa. Päivähoidossa voidaan olla jopa 8-10 tuntia, jolloin ohjatun 
toiminnan lisäksi on vapaita leikkiä, joka antaa pohjaa monipuoliselle observoin-
nille. 

Nykyisessä opetussuunnitelmassa on uusi oppiaine, terveyskasvatus, joka antaa 
välineitä monenlaisten asioiden käsittelyyn vuosiluokilla 7-9. Tätä kautta voidaan 
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toteuttaa seksuaalikasvatusta ja oppilaat voivat saada tietoa myös hyväksikäytöstä. 
Alemmilla vuosiluokilla taas ympäristö- ja luonnontiedossa on ihmisen terveyteen 
liittyviä sisältöjä. Opetussuunnitelmassa puhutaan myös aihekokonaisuuksista. 
Ihmisenä kasvamisen aihekokonaisuuden tavoitteena on tukea oppilaan kokonais-
valtaista kasvua ja elämänhallinnan kehittymistä. Tavoitteet liittyvät mm. yksilöl-
lisyyteen, terveeseen itsetuntoon sekä tasa-arvoon ja suvaitsevaisuuteen yhteisölli-
syydessä. Tarkoitus on, että oppilas oppii ymmärtämään omaa fyysistä, psyykkistä 
ja sosiaalista kasvuaan ja omaa ainutkertaisuuttaan. (Opetushallitus 2004.) Yhtä 
lailla kouluopetuksessa kuin varhaiskasvatuksenkin puolella lapsi voi saada tietoa 
lasten oikeuksista (mm. suojeluun) ja koskemattomuuden rajoista. Lasten ja nuor-
ten on tärkeää saada tietoa ja taitoja siitä, miten suojata itseä ja miten hakea apua. 
Itsearvostus ja oman kehon itsemääräämisoikeus ovat asioita, joita tulisi käsitellä. 
Näiden asioiden opetuksessa opettajan omat kokemukset ja asenteet ovat avainase-
massa, ja näistä olisi hyvä keskustella työyhteisössä esimerkiksi yhteisen materiaa-
lin tai opetuksen suunnittelussa, tai työnohjauksessa. 

Hyväksikäytön tunnistaminen

Alle kouluikäisen lapsen kehitykseen liittyvät riskit tai traumaattiset tapahtumat 
ovat usein helpommin tunnistettavissa kuin esimerkiksi 12-vuotiaan kuudesluok-
kalaisen kohdalla. Pieni lapsi on kokonaisvaltainen ja jopa kykenemätön peittele-
mään asioita, joita itselle on sattunut. Alle kouluikäinen lapsi reagoi traumaattisiin 
asioihin tavalla tai toisella näkyvästi. Lapsen kehityksellisen solmun tunnistaminen 
on päivähoidon ammattilaisten tehtävä. Se, mikä on aiheuttanut esimerkiksi lapsen 
ahdistuksen, vihamielisyyden, eristäytymisen tai seksuaalisten leikkien toistamis-
pakon, ei ole ensisijaisen pohdinnan aihe päivähoidossa. Pohdinnan aiheena tulee 
pikemminkin olla se, miten näiden havaintojen kanssa edetään, ja miten toimia 
vanhempien ja muiden ammattilaisten kanssa. 

Lapsen tai nuoren hädän tunnistamisessa myös pedagogin intuitio ja lapsen 
herättämät ajatukset voivat antaa tärkeitä viestejä. Viestejä voi ensi alkuun käsi-
tellä työtiimissä, työnohjauksessa tai konsultaatiossa, johon tulisi olla mahdolli-
suus. Sekä pedagogisen toiminnan että lapsikohtaisten havaintojen kohdalla on 
korostettu dokumentointia varhaiskasvatuksen koulutuksissa viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. Samaa voidaan edellyttää myös koulutyöltä. Kun lapsen kehi-
tyksestä ollaan huolissaan, niin aiemmat tiedot ovat aina pohjalla arvioitaessa 
lapsen tilannetta. Mitä lapsi on puhunut? Mitä ja miten leikkinyt? Mitä tehnyt? 
Miten reagoinut eri henkilöihin? Nämä ovat asioita, joiden kautta voidaan perehtyä 
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asiaan syvällisemmin esimerkiksi moniammatillisessa ryhmässä tai konsultaati-
ossa. Mikäli on aihetta epäillä, että kodin kasvuolosuhteissa on tekijöitä, jotka eivät 
ole hyväksi lapsen terveelle kehitykselle, on ammattilaisen tehtävä lastensuojeluil-
moitus (LSL 40§). Ennen varsinaisen ilmoituksen tekemistä voi aina konsultoida ja 
hakea varmuutta omiin havaintoihin ja toimintatapaan omassa kunnassa. Konsul-
toinnin voi tehdä tarvittaessa kertomatta lapsen nimeä. Mutta kun kunnan virka-
mies tekee lastensuojeluilmoituksen, niin ilmoituksen tekijä ja ilmoituksen sisältö 
tuodaan ilmi huoltajille.

Lapsen vaikeudet näyttäytyvät koulussa helposti opiskeltavien oppiaineiden 
vaikeuksien kautta. Tämä tekee kouluympäristöstä toisinaan myös haasteellisen 
lapsen erilaisten kehityksellisten ongelmien havaitsemisen kannalta. Lapsi oppii 
iän myötä myös piilottamaan todellisia tunteitaan ja johtamaan tietoisesti aikuista 
harhaan. ”Ei mulla mitään ole!” – vastaus voi olla helppo antaa kun opettaja kysyy 
onko kaikki hyvin. Iän myötä lapsi myös sisäistää perheen todellisuuden eri tavoin 
itseensä. Perheessä oleva väkivalta, alkoholiongelma tai toistuva hyväksikäyttö ovat 
asioita, joista 12-vuotias harvoin kertoo ulkopuoliselle. Asiaan kietoutuu häpeää ja 
syyllisyyttä lapsen omien huolten lisäksi.

Eli lapsen ja nuoren kehitystaso ja konteksti tekevät paikoin hankalaksi koulussa 
sen, mikä on alle kouluikäisten kanssa päivähoidossa helpompaa: lapsen kehityk-
sellisten solmujen havaitsemisen. Mikäli lapsi pärjää hyvin oppiaineissa, saattavat 
lapsen pulmat jäädä tunnistamatta vaikka kotona olisi kuinka hankalia tilanteita. 
Jopa lapsen masennus tai anorexia voi jäädä tunnistamatta, mikäli koulu sujuu hyvin 
ja koulupoissaolot ovat hallinnassa. On otettava huomioon, että koulun erinomainen 
suorittaminen voi olla lapselle myös keino selviytyä vaikeissa tilanteissa. Tällöin 
lapsen muut viestit tulisi ottaa vakavasti, esimerkiksi yksinäisyys, puhumattomuus 
tai liiallinen kiltteys. Ulospäin suuntautuneet ongelmat, kuten häiritsevä käytös, 
sopimaton seksuaalisväritteinen puhe, konfliktit aikuisten kanssa, kyllä havaitaan, 
mutta niiden taakse katsominen vaatisi hieman rohkeutta.  Näiden selvittely on pai-
kallaan, rangaistus saattaa toimia vain keinona negatiivisen kehän toistamisessa. 

Nykyinen ympäristö häiritsee jonkin verran sitä, että kyettäisiin erottamaan 
mistä on kysymys: seksuaalisesta hyväksikäytöstä vai ympäristön (haitallisista) 
vaikutuksista. Televisio ja radio-ohjelmat sisältävät eroottisesti ladattuja kieliku-
via ja sanoja, joita lapset maistelevat ja opettelevat. Lasten nykyinen kielen käyttö 
sisältää arkisessakin puheessa seksuaalisesti ladattuja käsitteitä. Termit, joita lähes 
20 vuotta sitten ei kuultu samassa määrin lasten suusta, ovat nykyisin jo päiväkoti-
ikäisten lasten käsitevarastossa. Tuleekin pyrkiä tunnistamaan erot siinä kenellä 
ne ovat vain käsitteitä ja kenellä siihen liittyy lasta uhkaavia kokemuksia. Lasta 
uhkaavat kokemukset saavat aikaan lapsessa joko aikuissuhteissa tai vertaissuh-
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teissa usein huolestuttavia piirteitä. Tässä julkaisussa Heikinheimo ja Tasola valot-
tavat enemmän hyväksikäytön ilmenemistä, jota voi myös koulussa sekä päivähoi-
dossa arvioida. 

Eri toimijoilla ja instituutioilla on eri perustehtävät ja niihin liittyvää osaamista. 
Lapsen pulmien taustojen selvittely ei sinällään kuulu päivähoidon tai koulun 
perustehtävään. Sen sijaan eri tavoin tuen antaminen ja terveen kasvun sekä oppi-
misen ohjaaminen ovat perustyötä silloinkin kun lapsi on joutunut kokemaan sek-
suaalista väkivaltaa.

Lapsen ja nuoren tukeminen ja ohjaaminen

Lapsen ja nuoren tukeminen hyväksikäytön tultua ilmi tai kun sen mahdollisuus 
liittyy vaikka internetin luomaan ympäristöön, tapahtuu monin eri tavoin tai eri 
tasoilla. Jopa ympäristön esteettinen ja suojattu ilme on osa tätä yhtä lailla kuin 
lapsen arjen tukeminen koulussa. Selkeästi ennaltaehkäisevä toiminta päivähoi-
dossa ja koulussa liittyy lapsen ja nuoren vahvistamiseen ja tiedon antamiseen sekä 
sen käsittelyyn. Tämän lisäksi on olennaista lapsikohtainen tilanteiden selvittely ja 
yksittäisen lapsen tai nuoren kannattelu vaikean ja ahdistavan tilanteen aikana. 

Päivähoito on pyrkinyt luomaan perinteisesti lapsen näköistä visuaalista päivä-
kotiympäristöä. Esteettinen ja suojattu visuaalinen ympäristö on olennainen osa 
lapsen todellisuutta päivähoidossa, johon tulee entisestään kiinnittää huomiota 
kuvakyllästeisessä maailmassa. Kuvat ja visuaalinen ilme voivat tarjota toisenlai-
sen todellisuuden kuin esim. iltalehtien lööpit tai isojen markettien väkivaltaiset 
pelikoneet, joissa karatehahmot pyrkivät tuhoamaan toisiaan.  

Mitä päivähoidossa ja koulussa voidaan tehdä:

•  tarjota pysyvät ja turvalliset ystävyys- ja aikuissuhteet
•  tukea lasten sosiaalisia suhteita
•  mahdollistaa ikätasoiset lapsuuden leikit tai pelit, maalaaminen, piirtäminen, 

tai laulaminen, liikkuminen, roolileikit…
•  huolehtia etenkin päivähoidossa lapsen kokonaisvaltaisesta kehityksen tuke-

misesta, oppimisesta ja perustarpeista kuten ulkoilu, lepo, ravinto ja puhtaus
•  ottaa huomioon lapsen fyysiset rajat ja koskemattomuuden kunnioitus esim. 

liikunnassa
•  ohjata ja opettaa lapsille turvallisen elämän pelisääntöjä (itsensä suojelua, tur-

vastrategioita)
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•  kohdella lasta kunnioittavasti ja arvostavasti
•  tunnistaa lapsen kaltoin kohtelu
•  tehdä tarvittaessa lastensuojeluilmoitus
•  ohjata lasta tutkimuksiin, mikäli on huolta lapsen kehityksestä

Päivähoidossa ja koulussa toiminnan yhteisölliseen luonteeseen tulee kiinnittää 
entisestään huomiota. Nykyiset haasteet liittyvät mm. oppilashuoltoon ja moniam-
matilliseen yhteistyöhön ja sen saamiseksi lähemmäs jokaista lasta ja jokaista kas-
vattajaa. Moniammatillinen yhteistyö on osa päivähoitoa, tosin pysyvät ryhmät toi-
mivat usein koko kunnan alueella, eivät niinkään yksikkötasolla. Uusi opetussuun-
nitelma (Opetushallitus 2004) kiinnittääkin kiitettävästi asiaan huomiota. Jokai-
sella oppilaalla, myös esiopetuksessa olevalla, on oikeus saada maksutta opetukseen 
osallistumisen edellyttämä tarvittava oppilashuolto. Oppilashuollolla tarkoitetaan 
oppilaan hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaali-
sen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toi-
mintaa. Tavoitteena on terve ja turvallinen oppimis- ja kouluympäristö, joka suojaa 
mielenterveyttä, ehkäisee syrjäytymistä ja edistää kouluyhteisön hyvinvointia. 
Opetuksen järjestäjän tulee laatia opetussuunnitelman yhteydessä suunnitelma 
oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä sekä toimeen-
panna suunnitelma ja valvoa sen noudattamista ja toteutumista. Oppilashuolto 
kuuluu kaikille kouluyhteisössä ja oppilashuoltoa toteutetaan yhteistyössä kotien 
kanssa. (Opetushallitus 2004.) Kunnan tasolla oppilashuoltoryhmää vastaava elin 
on päivähoidossa ollut useissa kunnissa moniammatillinen erityispäivähoidon tai 
erityiskasvatuksen työryhmä. 

Koulukohtaisesti oppilashuoltotyötä koordinoi säännöllisesti kokoontuva oppilas-
huoltoryhmä. Tähän voivat kuulua koulun rehtori, erityisopettaja, oppilaanohjaaja, 
kouluterveydenhoitaja, koululääkäri, koulupsykologi, kuraattori, sosiaalityöntekijä. 
Kokoonkutsujana toimii siihen nimetty työntekijä.  Yksittäiset opettajat tuovat oman 
koulun oppilashuoltoryhmään oppilaita koskevia huolenaiheita. Myös vanhemmat 
voivat olla mukana ryhmässä kun oman lapsen kouluasioita arvioidaan ja pohditaan.

Toimiva oppilashuoltoverkosto, koulun oppilashuoltoryhmä ja jopa luokkakohtai-
nen oppilashuoltotyö voivat vaikuttaa avoimen ilmapiiriin luomiseen. Tavoitteena on, 
että oppilaat voisivat kokea koulun henkilökunnan tai tukioppilaat riittävän luotet-
taviksi, jotta heille voisi kertoa myös pahoista asioista. Tätä kautta lasten ongelmien 
tunnistamiseen voisi saada tarvittavaa pohjaa. Kouluikäisten kohdalla se, että on joku, 
jolle voi puhua ja joka ennen kaikkea uskoo oppilasta, ottaa vakavissaan, on keskeinen 
asia. Tämän jälkeen voi keskustella muiden ammattilaisten kanssa siitä, miten tulisi 
toimia, ja myös oppilaan kanssa siitä, miten hänen kannaltaan on parasta edetä. 
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Kun lapsi tai nuori itse kertoo opettajalleen hyväksikäytöstä, on tärkeätä kuun-
nella ja uskoa lasta. Lapsi tarvitsee riittävästi aikaa puhumiseensa, sillä vaikeiden 
asioiden sanallistaminen vaatii paljon rohkeutta. Keskustelun kuluessa on olen-
naista, että se, jolle lapsi uskoutuu, ei epäile tai vähättele kokemusta, vaan rohkaisee 
kertomaan mahdollisimman paljon. Kysymyksillä painostaminen voi saada lapsen 
lukkoon. Lapsen kertomuksen kirjallinen dokumentointi on olennaisen tärkeää. 
Akuutissa tilanteessa on tärkeää yhteys koulun terveydenhoitajaan tai lääkäriin. 
Tai oppilashuoltoryhmä voi olla ensimmäinen paikka, johon opettaja saa kontak-
tin ja tätä kautta saa apua tilanteen hoitamiseen. Mikäli lapsi tai nuori tuo esiin 
kokemuksensa opettajalle, hänen on otettava asia vastaan luottamuksen osoituk-
sena. Alkukeskustelun jälkeen vastuu tulee siirtää lastensuojeluun. Akuutissa tilan-
teessa tarvitaan sekä koulussa että päivähoidossa nopeaa toimintaa. Toiminnassa 
pyritään siihen, että lasta ei rasiteta juoksuttamalla häntä useilla auttajatahoilla. 
Neuvoja siitä, mihin lasta ohjataan tai viedään tutkittavaksi, saa esim. koulun tai 
lastenneuvolan terveydenhoitajilta tai lääkäreiltä. Päivähoidossa voidaan pienten 
lasten kanssa jopa tehdä fyysisistä piirteistä havaintoja esimerkiksi wc-käynnin 
yhteydessä tai lapsi voi itse kertoa, että ”sattuu pissatessa”. Aina lapsi tai nuori ei 
kerro ongelmastaan sanallisesti, vaan hänen käyttäytymisessä on jotain sellaista, 
joka aiheuttaa epäilyn. Epäilystä on hyvä keskustella esimerkiksi koulupsykologin 
tai lastensuojelun työntekijän kanssa. Mikäli kunnassa on seksuaalisen hyväksi-
käytön selvittelyyn erikoistunut työryhmä, on tämän tahon apu paikallaan.  Lapsen 
hätä ei siis välttämättä näy äidinkielessä tai matematiikassa. Tosin joskus lapsen 
vapaavalintainen ainekirjoitus voi saada opettajan hämilleen: mistä on kysymys, 
kun lapsi paljastaa novellissaan todentuntuisia asioita. (ks Väestöliitto 2006.)

Psykologit, kuraattorit ja nuorisotyöntekijät tuovat tarvittavan lisän yksin lap-
siryhmän tai luokkansa kanssa työtään tekevän pedagogin arkeen. Toivottavaa 
onkin, että uskallettaisiin lähteä tekemään yhteistyötä eikä vaadittaisi itseltä lii-
koja. Peruskoulun opettajat ovat perinteisesti tehneet työtään yksin luokkansa 
kanssa ja siellä on ”täytynyt pärjätä”. Opettajan tulisi kuitenkin sekä ottaa muita 
ammattilaisia apuun että saada tukea lasten ongelmien käsittelyyn. 

Kouluikäisten kohdalla lapsen oma aktiivisuus on olennainen asia. Kun lapsi 
kasvaa, niin hänen oma osuutensa tai mahdollisuus omakohtaiseen avun hakemi-
seen lisääntyy. Tällöin onkin olennaista tehdä kynnys hakea apua mahdollisim-
man matalaksi. Tämän lisäksi yhtä olennainen asia on tiedon jakaminen erilaisista 
ongelmista ja myös siitä, mihin voi tarvittaessa ottaa yhteyttä. Lapsen ja nuoren 
syyllisyyttä on syytä purkaa jo siinäkin vaiheessa kun asiaa käsitellään vaikka ope-
tuksessa. Runsaat puhelut mm. Mannerheimin lastensuojeluliiton lasten ja nuor-
ten puhelimeen kertovat siitä, että lapset ja nuoret etsivät apua. Mitä suuremmasta 
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lapsesta on kyse, sen enemmän asiasta kertominen jää hänen oman aktiivisuuden 
varaan, ellei lapsen oireilu ole kovin selkeätä.

”Vaihtoehtoisen virtuaalisen ikkunan rakentaminen”

Nyky-ympäristö altistaa lapsen ja nuoren ennenaikaisille visuaalisille ärsykkeille, 
joita heidän on toisinaan jopa mahdotonta käsitellä. Ne voivat myös saada aikaan 
muutoksia lapsen käytöksessä. Seksi ja väkivalta värittävät vahvasti median, videoi-
den ja pelien maailmaa. Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan 80 % videopeleistä jo 
1980- ja 1990- luvuilla sisälsivät väkivaltaa ja rasismia, jossa naiset olivat usein uhrin 
asemassa (Provenzo, 1991). Myös Higgins ja McCabe (2001) sekä Hecht ja Hansen 
(2001) ovat esittäneet huolensa tämän tyyppisistä epäsuorista ja monimuotoisista 
kaltoinkohtelun muodoista. Interaktiivisissa peleissä lapset joutuvat mukaan proses-
siin, jossa he ovat itse aktiivisia ja osallisia, olipa pelissä sitten kyse potkuista toisen 
kasvoihin tai huvipuiston rakentamisesta. Aggressiolle tai pornografialle altistumi-
nen antaa mahdollisuuden lapselle luoda mielessään vuorovaikutteisia ja yksityis-
kohtaisia kuvia sekä fantasioita asioista, jotka ovat uhkaavia psyykkisen, emotionaa-
lisen, sosiaalisen ja seksuaalisen kehityksen kannalta. Uhkaavuus syntyy siitä, että 
osa internetin yms. ”aineistosta” on kehityspsykologisesti tunkeutuvia eikä suojaa 
kehitystä. Koulun ja päivähoidon tehtävänä on rajata internetin ja median käyttöä ja 
suojata näin lasta ja nuorta pornografialta.  (ks. Opetushallitus 2007.)

Päivähoidon ja koulun tehtävänä nyky-yhteiskunnassa on tarjota toisenlainen 
virtuaalisen todellisuuden ikkuna. Lapsille tulee tarjota uusia näkökulmia median, 
videoiden ja interaktiivisten pelien maailmaan. Tätä voi kutsua mediakasvatuk-
seksi. Näiden asioiden jättäminen kokonaan pois voi johtaa siihen, että jollakin lap-
sella on pääsääntöisesti kokemuksia vain väkivaltaisista peleistä kun toisenlaisia 
ei ole ollut tarjolla. Myös vanhemmat tarvitsevat tietoa siitä, miten väkivaltaiset 
pelit tai pornograafiset kuvat vaikuttavat kasvaviin lapsiin, sillä kaikki asiat, ihmi-
set ja tekemiset, joiden kanssa lapsi on vuorovaikutuksessa, osallistuvat lapsen per-
soonallisuuden kehitykseen ja oppimiseen yleensä.  Vanhempien on hyvä pohtia 
myös ikärajojen merkitystä ja sitä, että niillä todellisuudessa pyritään suojelemaan 
lapsen normaalia kehitystä, myös seksuaalista. Tähän Valtion elokuvatarkasta-
molta on olemassa hyvää informaatiota, esitteitä ja tutkimuksia, joita voi käyttää 
keskustelujen pohjana esimerkiksi vanhempainilloissa.

Kasvatustieteiden tohtori Päivi Pihlaja toimii yliopistolehtorina Turun yliopiston 
kasvatustieteiden laitoksella.
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Lapsen kohtaaminen poliisitoiminnassa ja 
esitutkinnassa

Keijo Suuripää 

Lastensuojelulain mukaan lapsella on oikeus turvalliseen ja virikkeitä antavaan 
kasvuympäristöön, tasapuoliseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä etusija eri-
tyiseen suojeluun. Suomen perustuslain mukaan lasta on kohdeltava yhdenvertai-
sesti, tasa-arvoisesti ja oikeudenmukaisesti. YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 
mukaan kaikissa julkisen tai yksityisen sosiaalihuollon, tuomioistuinten, hallinto-
viranomaisten tai lainsäädäntöelimien toimissa, jotka koskevat lapsia, on ensisijai-
sesti otettava huomioon lapsen etu. Esitutkinnasta ja pakkokeinoista annetun ase-
tuksen mukaan lasta on kohdeltava esitutkinnassa hänen ikänsä ja kehitystasonsa 
edellyttämällä tavalla. 

Poliisi ottaa esitutkinnassa, yleisen järjestyksen ja turvallisuuden valvonnassa, 
onnettomuustilanteissa sekä kotihälytystilanteissa erityisesti huomioon lasten 
hyvinvoinnin ja edun. Poliisi varmistautuu aina siitä, että lapsen tilanne ja olo-
suhteet jatkuvat kohtaamisen jälkeen turvallisena ja lapsen edun mukaisena. Jos 
tilanne vaatii, poliisi tekee asiasta lastensuojeluilmoituksen tai pyytää lastensuoje-
lutyöntekijän heti paikalle.  

Lastensuojelulaki velvoittaa poliisin ilmoittamaan sosiaalilautakunnalle, käy-
tännössä sosiaalitoimen lastensuojelutyöntekijälle, perhe- tai yksilökohtaisen 
lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta. Poliisin käsityksen mukaan lastensuo-
jeluilmoitus on yhteistyöaloite, joka mahdollistaa lastensuojelun ja muiden tarvit-
tavien tahojen osallistumisen lapsen tilanteen ja tuen tarpeen selvittämiseen ja 
jatkotoimien suunnitteluun.

Kun lapseen kohdistuneen rikoksen tekijäksi ei epäillä perheenjäsentä ja tehty-
jen selvitysten mukaan lapsen koti on turvallinen ja tukee lasta, ilmoitus rikoksesta 
poliisille riittää, eikä poliisi tee erillistä lastensuojeluilmoitusta. Jos poliisi kuiten-
kin päätyy lastensuojeluilmoituksen tekemiseen, annetaan siitä tieto lapsen huol-
tajalle.
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Lapseen kohdistuneen rikoksen ilmoituksen vastaanotto ja kirjaaminen

Lapseen kohdistunut rikosepäily voi tulla poliisin tietoon eri tavoin. Yleensä ilmoi-
tuksen tekijöinä ovat huoltajat, lastensuojelu- ja terveydenhoitoviranomaiset.  Lapsi 
voi itsekin tulla ilmoittamaan rikoksesta poliisille, jolloin ilmoittajaksi tulee lapsi, 
eikä esimerkiksi hänen saattajansa. Riippumatta siitä, miten tieto lapseen kohdis-
tuneesta rikosepäilystä on tullut, poliisi kirjaa asiasta aina rikosilmoituksen.

Yksittäiseen tai useampiin lapsiin kohdistuva hyväksikäyttöepäily voi tulla polii-
sin tietoon myös kansainvälisen tutkinnan tuloksena. Internetiin liittyvien rikosten 
selvittämisessä ja hyväksikäyttökuvien lasten tunnistamisessa tehokas kansainvä-
linen yhteistyö on avainasemassa.

Esitutkinnan käynnistyminen

Esitutkintalain mukaan poliisin on suoritettava esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoi-
tuksen perusteella, tai muutoin on syytä epäillä, että rikos tehty. Jokainen luonnol-
linen henkilö on asianomistajakelpoinen. Lapsen ollessa rikosasiassa asianomista-
jana esitutkintatoimenpiteet käynnistetään yleensä välittömästi. Lapseen kohdis-
tuneen rikoksen tehokas selvittäminen edellyttää usein myös nopeasti tehtävää 
teknistä tutkintaa ja lääkärin tai oikeuslääkärin tekemää oikeuslääketieteellistä 
tutkimusta.

Seksuaalista hyväksikäyttöä epäiltäessä selvitetään nykyisin myös onko hyväk-
sikäyttöä kuvattu. Hyväksikäyttötilanteesta otetut kuvat tulee huomioida mah-
dollisena todisteena tapahtuneesta rikoksesta. Ne voivat myös johdattaa muiden 
hyväksikäytettyjen lasten tunnistamiseen.

Lapsen ollessa rikoksen asianomistajana on huomattava, että virallisen syyt-
teen alainen rikos johtaa esitutkinnan käynnistymiseen asianomistajan tai hänen 
huoltajansa mielipiteestä riippumatta. Alle 15-vuotiaaseen kohdistunut lieväkin 
pahoinpitely on virallisen syytteen alainen rikos. Lapsen ollessa asianomistajana 
tutkinnanjohtaja ilmoittaa asiasta esitutkintalain mukaisesti myös syyttäjälle.

Lapsen edunvalvonnan järjestäminen

Esitutkinnassa alle 15-vuotiaan lapsen puhevaltaa käyttää hänen edunvalvojansa. 
Lapsen edunvalvoja on huoltaja tai maistraatin määräämä edunvalvojan sijainen. 
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Henkilöön kohdistuvassa rikoksessa yli 15-vuotiaalla alaikäisellä on oikeudenkäy-
miskaaren mukaan edunvalvojansa ohella rinnakkainen puheoikeus.  Lapsen edun-
valvonta järjestetään jo esitutkintavaiheessa, ja edunvalvoja kuulustellaan asian-
omistajan asemassa syytepyynnön, rangaistus- ja korvausvaatimusten osalta.

Jos epäiltynä on lapsen vanhempi tai muu huoltaja taikka huoltajan ja lapsen 
edut ovat muutoin ristiriitaisia, poliisi hakee lapselle edunvalvojan sijaisen paikal-
lisesta maistraatista tai sosiaaliviranomaisen kautta. Sama on tilanne myös silloin, 
kun epäiltynä on edunvalvojan puoliso tai muu edunvalvojalle läheinen henkilö 
esimerkiksi avopuoliso. 

Lapsen edunvalvojaksi voidaan määrätä tehtävään sopiva henkilö, joka antaa 
tähän suostumuksensa. Sopivuutta arvioitaessa on muun ohella otettava huomi-
oon edunvalvojaksi esitetyn taito ja kokemus sekä tehtävän laatu ja laajuus. 

Lapsen kuulustelu

Lapsen kuulustelun suorittaa pääsääntöisesti poliisi. Alle kuusivuotiaan lapsen 
kuulustelusta poliisi voi tarvittaessa neuvotella asiantuntijan kanssa ja sopia 
lapsen kuulustelusta asiantuntijan välityksellä. Poliisi on kuitenkin aina paikalla, 
kun lasta kuulustellaan, muttei välttämättä samassa tilassa lapsen kanssa. Päätök-
sen asiantuntijakuulustelijan käyttämisestä tekee tutkinnanjohtaja. 

Kuulusteltavalle lapselle tehdään selväksi, että hän voi korjata kuulustelijaa, jos 
tämä tulkitsee tai ymmärtää lasta väärin. Tärkeää on myös, että lapsi tuntee olonsa 
turvalliseksi kuulustelutilanteessa. Poliisi kertoo kuulusteltavalle lapselle myös 
totuuden puhumisen tärkeydestä. Esitutkinnassa totuusvelvollisen asianomista-
jan tai hänen edustajansa kertomus on usein ratkaisevan tärkeä asian selvittelylle, 
koska rikosasioissa pyritään lapsen ja yleisen edun nimissä saamaan rikosepäilyt 
selvitetyksi ja teot rangaistuksi.

Lapsen kuulustelutilanteessa on pääsääntöisesti mukana vain kuulustelija ja 
lapsi. Esitutkintalain mukaan alle 15-vuotiaan kuulusteltavan huoltajalla, edunval-
vojalla tai muulla laillisella edustajalla on oikeus olla läsnä kuulustelussa. Lapsella 
on oikeus myös avustajaan, tukihenkilöön ja todistajaan. Tutkittavan asian osalta 
rikoksesta epäillyn asemassa olevan huoltajan ei sallita olla läsnä lapsen kuuluste-
lussa ainakaan huoltajan ominaisuudessa. 

Kuulustelut nauhoitetaan videolle tai muulle ääni- ja kuvatallenteelle, kun lapsi 
on alle 15-vuotias ja kuulustelua on tarkoitus käyttää oikeudenkäynnissä. Tutkin-
nanjohtaja voi päättää kuulustelun taltioimisesta myös muulla tavoin. 
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Asiantuntijalausunto 

Lapsen ollessa väkivaltarikoksen uhrina poliisi pyytää usein lausunnon terveyden-
huollon ammattihenkilöstöltä lapsen psyykkisten ja fyysisten vammojen vakavuu-
desta ja pysyvyydestä. Pienten lasten osalta poliisi voi pyytää lapsen kuulustelu-
kertomuksen vahvistamiseksi terveydenhuollon ammattihenkilöltä asiantuntija-
lausuntoja erityisesti niissä tilanteissa, joissa lausunnolla voidaan katsoa olevan 
merkitystä asian esitutkinnassa, syyteharkinnassa tai tuomioistuinkäsittelyssä.

Varatuomari Keijo Suuripää  toimii ylitarkastajana Sisäasiainministeriössä.
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Syyttäjän ja oikeusjärjestelmän toiminta epäiltäessä 
lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä

Kari Ranta 

”Syyttäjän tehtävänä on lain mukaan huolehtia rikosoikeudellisen vastuun toteutta-
misesta rikosasian käsittelyssä, syyteharkinnassa ja oikeudenkäynnissä asianosais-
ten oikeusturvan ja yleisen edun vaatimalla tavalla. Toisin sanoen syyttäjä huoleh-
tii siitä, että rikoksesta seuraa lain tarkoittama rangaistus. Lainkäyttäjinä syyttäjät 
kuuluvat oikeuslaitokseen. Tehtävissään syyttäjän on noudatettava tasapuolisuutta, 
joutuisuutta ja taloudellisuutta. Syyttäjä on riippumaton: hän päättää itsenäisesti 
harkittavakseen tulleen asian ratkaisusta.” (Valtakunnansyyttäjänvirasto, 2003, 3).

Huolehtiessaan rikosvastuun toteuttamisesta syyttäjä on rikosprosessia aktiivisesti 
eteenpäin vievä asianosainen, rikosprosessin moottori. Syyttäjän tehtävänä on huo-
lehtia sekä asianosaisten oikeusturvasta että voimavarojen tarkoituksenmukaisesta 
kohdentamisesta. Syyttäjä toimii rikosprosessin suodattimena ja huolehtii siitä, 
ettei syyttömiä aseteta syytteeseen ja harkintavaltansa nojalla säätelee tuomiois-
tuimeen etenevien juttujen määrää. (Valtakunnansyyttäjänvirasto, 2003, 3).

Poliisi ja tutkinnanjohtajat hallitsevat tehtävänsä. Tästä huolimatta nykyistä 
järjestelmää on arvosteltu kirpeästikin, koska syyttäjän asema esitutkinnassa on 
säätelemättä.7 On myönnettävä, että säädöstasolla syyttäjän roolia on perusteltua 
selkiyttää. Nykyisin muun ohessa valtakunnansyyttäjä edellyttää syyttäjiltä aktii-
visuutta jo esitutkinnan aikana. Säädösvajeen vuoksi tilanne on kuitenkin jossain 
määrin selkiytymätön, mutta se ei estä syyttäjää olemasta aktiivinen esitutkin-
nassa. 

Syyttäjällä on oma itsenäinen ja riippumaton asema syyteharkinnassa, mutta 
myös itsenäinen rooli rikoksen esitutkinnasta lainvoimaiseen tuomioon asti. Syyt-
täjä on viimekädessä vastuussa siitä, että esitutkinnasta saatu materiaali on riittä-
vän täydellinen vietäväksi edelleen tuomioistuimeen. Näin syyttäjän velvollisuu-
tena on:

•  toimia aktiivisesti esitutkinnan aikana
•  vastata itsenäisesti ja riippumattomasti syyteharkinnasta

7 Päivi Hirvelä 2006, Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa, WSOYpro, Helsinki ss. 
113 – 119 Hänen mukaansa ongelmana on syyttäjän ja poliisin roolijako. Poliisin rooli on määritelty 
tarkasti, mutta syyttäjän rooli on selkiytymätön.
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•  osa sovitteluun menevistä jutuista syyttäjän pyynnöstä
•  asianomistajan edustaminen mahdollisuuksien mukaan
•  rangaistuksen vaatiminen: tuomiovalta on riippumattomalla tuomioistuimella, 

joka saa tuomita vain teosta, josta on vaadittu rangaistusta (Vuorenpää, 2007, 
59–71)

•  muutoksenhakumahdollisuus, -oikeus ja -velvollisuus

Syyttäjällä on todella laajat toimintavaltuudet. Syyttäjä kantaa vastuun jutun 
aineiston tuomisesta täydellisenä oikeuskäsittelyyn. Syyttäjän on varmistaudut-
tava mahdollisesti jo esitutkinnan aikana siitä, että tarpeellinen aineisto on koossa. 
Syyttäjän on oltava tasapuolinen ja oikeudenmukainen.

Esitutkinnassa syyttäjällä on mahdollisuus, oikeus ja velvollisuus kiinnittää 
huomiota niihin seikkoihin, jotka todennäköisesti tulevat olemaan keskeisiä jutun 
näytön kannalta. Esitutkintavaiheessa poliisin ja syyttäjän onnistuneella yhteis-
työllä on suuri merkitys koko jutun kannalta.

Esitutkinnan laatu ja kattavuus

Mikäli esitutkinnassa ei ole kyetty kattavasti selvittämään kaikkia näytön kannalta 
keskeisiä seikkoja, on juttu jäänyt puolitiehen ja syyttämättäjättämispäätöksen tai 
hylkäävän tuomion todennäköisyys kasvaa. Vain laadukkaalla esitutkinnalla saa-
daan tapauksen aineisto kattavasti käyttöön jolloin voidaan tarjota tasokasta oike-
usturvaa sekä uhrille8 että syytetylle.

Aina kaikkia seikkoja ei ole voitu esitutkinnan aikana selvittää. Selvittämättä 
jääneillä seikoilla saattaa olla niin suuri merkitys jutun kannalta, että tapahtumien 
kulku jää selvittämättä. Silloin kun esitutkinnassa jokin keskeinen seikka on jäänyt 
selvittämättä, on jokseenkin varmaa, että viimeistään oikeudessa asia otetaan esille 
ja selvittämättä jäänyt seikka aiheuttaa epävarmuutta. Jos juttuun jää liian monta 
kysymystä avoimeksi, niin tuomiolle ei ole perustetta.  Tällöin tuomioistuimen on 
hylättävä juttu. Yksikin epävarmuutta aiheuttava tekijä voi murentaa koko jutun 
näytön. Esitutkinnassa rakennetaan jokaiselle jutulle perustus, jonka on kestettävä. 
Esitutkinta saattaa myös osoittaa, että mitään rikosta ei ole tapahtunut. Tällöinkin 
esitutkinnan laadulla on ratkaiseva merkitys.

Syytteen nostaminen ja sen aktiivinen ajaminen tuomioistuimessa perustuu 
suoritettuun esitutkintaan. Syytteen menestymiselle laadukas ja kattava esitut-
kinta on ensiarvoisen tärkeä. Syyteharkinnan kuluessa aina silloin tällöin on todet-

8 Uhria nimitetään oikeuskirjallisuudessa säännönmukaisesti asianomistajaksi. 
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tavissa, että jokin seikka on jäänyt selvittämättä. Tämä johtuu usein siitä, että vasta 
teonkuvausta ja näyttöä harkitessaan syyttäjä saattaa todeta jonkin seikan jääneen 
selvittämättä. Mitään korvaamatonta ei kuitenkaan ole tapahtunut, koska syyttäjä 
voi vielä tässä vaiheessa pyytää poliisia täydentämään esitutkintaa. Jutun ratkai-
sun kannalta merkittävää aineistoa saattaa tulla esille vielä oikeuskäsittelyn kulu-
essa ja rikosprosessissa se on täysin sallittua.

Syyttäjän osuus lasten seksuaalisen hyväksikäytön tutkimuksissa

Säännönmukaisesti lapsen oma kertomus on tärkeä osa esitutkintaa. Huomattava 
osa jutuista on lähtenyt liikkeelle juuri lapsen puheista ja kommenteista. Mitä pie-
nemmästä lapsesta on kysymys, sitä suuremman haasteen edessä tutkijat ovat. 
Tutkintasuunnitelmaa ei voida laatia summittaisesti, tässä vaiheessa voidaan par-
haiten vaikuttaa tutkinnan suuntaamiseen ja sisältöön. Tässä vaiheessa yhteistyön 
merkitys on ehkä suurimmillaan. On kuitenkin selvää, että esitutkinnan kestäessä 
asioita on tarkennettava, joskus hyvinkin radikaalisti. Seksuaalirikosten tutkinta 
on poliisin tuoreen ohjeistuksen9 mukaan vaativaa esitutkintaa, jolloin tutkintaa ei 
pidä jättää yksille harteille.

Esitutkinnassa tapahtunut kömmähdys voi johtaa jopa hyödyntämiskieltoon10. 
Erityisesti tämä nousee pintaan silloin, kun on loukattu vastaajan oikeutta tehdä 
lapselle kysymyksiä. Käytännössä vastaajilla on harvoin kysyttävää lapselta esitut-
kinnan aikana, mutta kyselyoikeus on varmistettava. Tältä osin KKO 2006:107 on 
harvinaisen selvää luettavaa. Tuossa tapauksessa videokuulustelua hyödynnettiin 
kaikissa oikeusasteissa, mutta korkeimman oikeuden kannanotosta tulevat esiin 
poikkeukselliset perusteet, miksi tässä nimenomaisessa tapauksessa hyödyntämis-
kieltoa ei sovellettu. 

Videoidut haastattelut

Videokuulustelun ja – haastattelun pitäisi olla jo rutiinia. Käytännössä videotek-
niikkaa kuitenkin vasta harjoitellaan. Videokuuleminen on osa esitutkintaa ja tut-
kinnanjohtaja ratkaisee myös sen, millä tavalla tekniikkaa hyödynnetään ja kuka 

9 Sisäasiainministeriön määräyskokoelma /ohje 20.6.2006 SM-2006-02026/Ri-2, s 2 Lapsiin kohdis-
tuneet törkeämmät väkivalta- ja seksuaalirikokset ovat aina vaativaa esitutkintaa, jolloin tutkinta 
olisi hyvä suorittaa tiiminä tai parityöskentelynä

10 Hirvelä 2006, ss. 108–109 Hyödyntämiskiellossa on kysymys siitä, voidaanko jotain todistetta käyt-
tää oikeudessa.
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kuulemisen suorittaa. Sisäasiainministeriön ja Stakesin (2003) ohjeita noudatta-
malla pahimmat karikot tulee vältettyä. Se, kuka konkreettisen kuulemisen suorit-
taa, kuuluu tutkinnanjohtajan ratkaistaviin asioihin. Poliisin suorittaman kuulus-
telun osalta suuntaa on saatavissa KKO 2006:107 ratkaisusta. Käräjäoikeus arvioi 
aikanaan, että poliisin suorittamassa lapsen kuulustelussa lapsen kertomus olisi 
syntynyt hieman auttaen ja johdatellen. Vastaajan avustaja arvioi kuulustelun ala-
arvoiseksi. Mutta korkein oikeus oli eri mieltä:

”Tuomionsa perusteluissa korkein oikeus kertoi videotallenteen osalta 
havainneensa, että kuulustelija oli videoiduissa kuulusteluissa toiminut asian-
mukaisesti ja tilanteen vaatimalla tavalla eikä ollut sopimattomasti auttanut 
tai johdatellut B:tä. Videotallenteesta kävi selvästi ilmi, että B:n oli ollut vaikea 
kertoa palvelukeskukseen ja A:han liittyvistä tapahtumista. Tästä syystä oli 
luonnollista, että kuulustelija oli joutunut eri tavoin käynnistämään keskus-
telua ja lähestymään B:lle vaikeita asioita. B:n kertomuksen oli kuitenkin 
annettu kiireettömästi rönsyillä, ja keskustelun ohjaaminen hyväksikäytön 
teemaan oli tapahtunut luontevasti ja hienovaraisesti joskin määrätietoisesti. 
B:n kertomus antoikin pääosiltaan spontaanin ja uskottavan vaikutelman.”

Vastaavalla tavalla en muista korkeimman oikeuden aiemmin kommentoineen 
lapsen kuulemista. Tapauksesta on nähtävissä, että lapsen kuulustelu on herkkä 
tapahtuma, johon kuulustelijan on valmistauduttava ja varauduttava siihen, että 
kuulustelu rönsyilee eikä kuultava aina muista pysyä asiassa. Teemaan ohjaamisen 
on tapahduttava luontevasti, eikä kuulustelija saa missään vaiheessa mennä lapsen 
kertomuksen edelle.

Lapsen kuulemistilaisuudet ovat kaikki erilaisia, eikä yhtä toimintamallia voi 
sanoa toista paremmaksi. Poliisin saamassa ohjeistuksessa on pidetty hyvänä, että 
kuulustelijalla ei olisi tarkkoja taustatietoja. Tämä näkemys on perustunut poliisin 
omiin kokemuksiin. Käytännössä on toki ollut yksittäistapauksissa havaittavissa, 
että kuulustelu etenee ”liian johdonmukaisesti”. Uhkana on tällöin se, että lapsen 
oma kertomus jää pinnalliseksi. Lapsella olisi ehkä ollut jokin sellainen asia kerrot-
tavana, jota ei ollut kuulustelijan luettelossa. 

Videokuulustelussa saadun videonauhoitteen käyttäminen oikeudessa edellyt-
tää, että vastaajalle on varattu kyselyoikeus esitutkinnan aikana11. Tämän seikan 
unohtaminen saattaa olla kohtalokasta koko esitutkinnalle. Voimassa olevan polii-
sin ohjeistuksen12 noudattaminen johtaa kuitenkin siihen, että kyselyoikeuden 
varaamisesta löytyy aina esitutkintapöytäkirjasta merkintä.

11 OK 17:11
12  Sisäasiainministeriön määräyskokoelma /ohje 20.6.2006 SM-2006-02026/Ri-2, s 5

raportti8_painoon.indd   121 2.4.2007   15:15:11



122

Esitutkinnan laadun ja kattavuuden merkitys

Rikostutkinnassa ei ole itsestään selvyyksiä. Poliisille selvältä tuntuva asia ei ehkä 
ole sitä syyttäjälle tai tuomioistuimelle. Ennalta arvattavaa on myös se, että vähin-
täänkin vastaajan avustaja ottaa tällaisen seikan käsittelyyn.

On sanomattakin selvää, että esitutkinta, jossa on paljon aukkopaikkoja, aiheut-
taa epävarmuutta. Seksuaalirikosten kohdalla on usein kaksi osapuolta, jotka ker-
tovat samasta asiasta ikään kuin puhuisivat eri tapahtumasta. Tällöin on voitava 
selvittää kertomusten uskottavuus ja syy, minkä vuoksi toisen kertomusta voidaan 
pitää toista uskottavampana. 

Puutteet esitutkinnassa saattavat johtaa siihen, että syyttäjä tekee syyttämättä-
jättämispäätöksen tai tuomioistuin hylkää syytteen. Lähimenneisyydessä olleessa 
jutussa hovioikeus on todennut muun ohessa, että asianomistajan kertomus vai-
kuttaa uskottavalta eikä esiin ole tullut mitään syytä, minkä vuoksi hän olisi tehnyt 
väärän ilmiannon. Toisaalta vastaajien kertomuksissa olevat ristiriidat eivät ole 
olleet niin merkittäviä, että heidän kertomustaan voisi pitää epäuskottavana. Näin 
tuomioistuin ei ole voinut vakuuttua siitä, että rikos olisi tapahtunut. Toisessa tapa-
uksessa kysymys on syyttäjän tekemästä ratkaisusta. Syytettä vastaan oleva näyttö 
on ollut niin vahvaa, että syyttäjällä ei ole ollut edes vaihtoehtoa syyttämättäjättä-
miselle. Molemmissa tapauksissa esitutkinnan alkumetreillä näyttää unohtuneen 
sellaisten seikkojen selvittäminen, joiden paikkaaminen myöhemmin ei ole ollut 
mahdollista.

Jälkeenpäin on ikävää todeta, että tämä kohta olisi aikanaan voitu selvittää, mutta 
jostain syystä näin ei ole tapahtunut. Tuloksena on usein asianomistajan kärsimä 
oikeudenmenetys. Mahdollista on myös se, että vastaajan oikeusturva kärsii siitä, 
että hänen syyttömyyttään ei ole voitu varmistaa

Syytteen nostaminen

Syyttäjä tekee itsenäisen ratkaisun esitutkinnan valmistuttua syyteharkintavai-
heessa. Tällöin keskeistä on, minkä tunnusmerkistön mukainen teko on kyseessä. 
Syyttäjän on yksilöitävä se näyttö, millä hän näyttää väitteensä todeksi. Jos syyttäjä 
havaitsee, että näyttö ei ole riittävä, on hänen arvioitava myös syyttämättäjättämis-
vaihtoehto eli mahdollisuus, että epäilty ei olekaan syyllistynyt kyseiseen tekoon.  
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Lasten edun ja hyvinvoinnin huomioiminen kaikissa vaiheissa 

Lapsen etu on jokaisessa tutkinnan vaiheessa otettava huomioon. Lapsen seksu-
aalista hyväksikäyttöä koskevan jutun tutkinta vaatii suuren asiantuntijajoukon 
työpanoksen ja jokaisessa vaiheessa tulee huomioitavaksi lapsen etu.13 Tämä on 
ensisijainen tavoite kaikessa viranomaistoiminnassa. Hyväksikäyttöjutuissa ongel-
mana on kuitenkin kovin usein se, että valinta on tehtävä huonojen vaihtojen kes-
ken. Lapsen edun huomioiminen kaikessa toiminnassa on toisaalta itsestään selvä 
asia ja toisaalta ”lapsen etu” on sanapari, jota käytetään muuten vain jonkin asian 
korostamiseksi. Tämän vuoksi lapsen etu tulisi tuoda konkreettisesti esiin rikos-
tutkinnan eri vaiheissa esimerkiksi erilaisina vaihtoehtoisina toimintamalleina. 
Nykyisin lapsen etu jää liian vähälle huomiolle.

Lasten hyväksikäyttökuvien mahdollisuus

Videokuulemisen yhteydessä lapselle selvitetään aina miksi ja millä tavalla nauhoi-
tetta voidaan käyttää. Muun kuvamateriaalin osalta on ehkä paljonkin korjattavaa. 
Lasta ei pidä rasittaa sellaisella materiaalilla, jolla ei ole oikeudellista merkitystä. 
Viranomaisyhteistyössä on paikallaan selvittää erilaisen materiaalin käyttäminen 
esitutkinnassa ja oikeudessa. Tutkijalle ja syyttäjälle ei aina ”kynttilä” syty oikealla 
hetkellä. Tämän vuoksi on tärkeätä, että lasta hoitavat asiantuntijat kiinnittävät 
huomiota jo esitutkinnan alkuvaiheessa mahdollisen valokuvamateriaalin merki-
tykseen ja nimenomaan siihen, että erilaiset rikostutkinnan yhteydessä käsitellyt 
valokuvat saattavat aiheuttaa lapselle ylimääräistä painetta. Asiantuntijakannan-
otoissa on tullut esiin, että lapsen kannalta ei suinkaan ole merkityksetöntä se, että 
hänen kuviaan käsitellään esitutkinnan yhteydessä ja niitä saatetaan jopa näyttää 
teosta epäillylle. Tämän vuoksi valokuvamateriaalin  käsittelyyn pitäisi kiinnittää 
entistä suurempaa huomiota. Kuvamateriaali on usein tärkeää esitutkintamateri-
aalia. Valokuvien avulla on mahdollista täsmentää muun ohessa tapahtuma-aikoja. 
Valokuvien merkitys ei ole vähäinen, mutta aina kun kuvia käytetään, tulisi niiden 
käyttö selvittää myös lapselle ja ottaa huomioon se, että kuvien joutuminen vastaa-
jan haltuun saattaa kuormittaa myös asianomistajaa.

13 Päivi Hirvelä on kirjassaan ”Rikosprosessi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa” käsitellyt 
lapsen etua hyvin laajasti s. 228
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Yhtenäisen käytännön merkitys

Yhtenäinen käytäntö helpottaa monien asioiden hoitamista. On kuitenkin muistet-
tava, että se ei ole itsetarkoitus. Menettelytapojen yhtenäistyminen lähtee lainsää-
dännöstä ja ministeriöiden ohjeista. Toimintatavat määräytyvät tilannekohtaisesti 
ja tutkittava asia vaikuttaa ensisijassa valittavaan menettelytapaan. Suuret kehyk-
set ovat luonnollisesti koko maassa samat ja niin pitää ollakin. 

Vuosien myötä moni asia on kehittynyt. Nykyisin poliisi huolehtii myös lapsiin 
kohdistuneiden juttujen esitutkinnasta, tutkinnanjohto on jämäköitynyt ja syyttä-
jät ovat mukana jo esitutkintavaiheessa. Tämä ei kuitenkaan riitä. Tapausten sel-
vittäminen vaatii usean eri ammattiryhmän työpanosta, selvitystyössä tarvitaan 
myös psykologiaa, lääketiedettä, sosiaalitieteitä, psykiatriaa, oikeuspsykiatriaa, 
pediatriaa ja gynekologiaa (Hirvelä, 2006, 27). Eivätkä tässä ole välttämättä kaikki 
yhteistyötahot. Merkittävää edistystä on tapahtunut nimenomaan yhteistyön tii-
vistymisen myötä, mutta paljon on vielä parannettavaa. Yhteistyö on tiivistyessään 
opettanut eri ammattiryhmiä ymmärtämään toistensa ”kieltä”. 

Varatuomari, Nimismies, oikeustieteen kandidaatti Kari Ranta toimii kihlakunnan-
syyttäjänä syyttäjälaitoksessa.
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Vankeinhoidon STOP-ohjelma seksuaalirikosten 
vähentämiseksi

Pertti Hakkarainen

Työskentely lasten seksuaalisiin hyväksikäyttöihin syyllistyneiden henkilöiden 
kanssa ennalta ehkäisee uusien uhrien syntymistä. Vankeinhoitolaitoksessa toteu-
tetaankin seksuaalirikoksista tuomituille tarkoitettua, ns. STOP-ohjelmaa, joka 
tutkitusti vähentää seksuaalirikosten uusimisriskiä. STOP-ohjelmaan osallistuvat 
vangit työstävät seksuaalirikoksiin liittyviä uskomuksiaan ja ajatuksiaan, opettele-
vat uhrin kokemusten tiedostamista ja harjoittelevat rikoksettomaan elämään tar-
vittavia taitoja. Työskentelyn tavoitteena on, että seksuaalirikoksiin syyllistyneet 
saavat seksuaalirikoksiin johtaneen ajattelunsa tietoisen kontrollin alaisuuteen, 
motivoituvat muuttamaan rikollista käyttäytymistään ja oppivat elämään muita 
vahingoittamatta. 

 Vankeinhoidon STOP-ohjelmaan valitaan seksuaalirikoksista ehdottomaan 
vankeusrangaistukseen tuomittuja joilla on kohonnut seksuaalirikoksen uusimis-
riski (yli 10 % 10 vuoden sisällä vapautumisesta). Kansainväliset tutkimukset ovat 
osoittaneet, että STOP-ohjelma vähentää juuri tämän kohderyhmän uusimisriskiä 
merkittävästi. Valinnoissa kiinnitetään kohonneen uusimisriskin lisäksi huomiota 
siihen, että ryhmämuotoisena toteutettavaan STOP-ohjelman ryhmiin tulee sekä 
lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä että raiskauksesta tuomittuja vankeja. Eri 
rikoksista tuomitut haastavat toistensa rikoksiin liittynyttä ajattelua täysin homo-
geenistä ryhmää paremmin. Kuhunkin STOP-ryhmään osallistuu 7-8 seksuaaliri-
koksiin syyllistynyttä sekä kaksi ohjaajaa.

STOP-ohjelma perustuu kognitiivis-behavioraaliseen malliin jonka mukaan 
muuttamalla (rikolliseen) käyttäytymiseen liittyvää ajatteluaan henkilö voi muut-
taa (rikollista) käyttäytymistään. STOP-ohjelma on vahvasti strukturoitu mene-
telmä, joka määrää ryhmäistuntojen järjestyksen, aihealueet ja aikataulun. STOP-
ohjaajat puolestaan huolehtivat siitä, että ryhmän työskentely on rikoksettomuutta 
edistävää. Lisäksi ohjaajat toimivat jatkuvasti malleina sosiaalisesta, toisia kun-
nioittavasta ajattelusta ja käyttäytymisestä. Ryhmäläisten tehtävänä on tuottaa 
ryhmäistuntojen sisältö kertomalla seksuaalirikoksiin liittyvästä ajattelustaan ja 
ennen kaikkea työstää tuota ajatteluaan niin, että seksuaalirikosten uusimisriski 
vähenee. Käytännössä STOP-työskentely on intensiivistä omiin seksuaalirikok-
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siin liittyvän ajattelun tiedostamista, uudelleen arviointia ja muuttamista toisten 
ihmisten avulla. 

Valotan asiaa esimerkeillä ohjelman eri vaiheista. STOP-ohjelman aluksi kes-
kustellaan uskomuksista liittyen seksuaalisuuteen ja seksuaalirikoksiin. Ohjaajat 
haastavat jokaisen STOP-ryhmäläisen pohtimaan miten käsiteltävät uskomukset 
ovat mahdollisesti palvelleet heitä seksuaalirikoksen oikeuttamisessa. Samalla poh-
ditaan miten vääristyneitä kyseiset uskomukset ovat ja miten näitä uskomuksia 
voisi muotoilla uudelleen. Eräs ohjelmassa käsiteltävä uskomus on ”Jotkut seksuaa-
lirikokset vain tapahtuvat”. Tällaista uskomusta haastava kysymys voisi olla ”Kun 
ihmiset sanovat, että jokin asia vain tapahtui, miksi luulet heidän sanovan niin?” 

STOP-ohjelman edetessä jokainen ryhmäläinen kertoo tekemistään seksuaaliri-
koksista. Rikoksia käsitellään yhteisesti, keskittyen rikoksiin johtaneeseen ajatte-
luun. Tässä alkaa tarkentua ja yksilöityä kunkin ryhmäläisen rikoksiin liittyvien 
ajattelutapojen uudelleenarviointi ja uusien, ”rikoksettomien” ajattelutapojen 
omaksuminen. Kun ryhmäläinen kertoo seksuaalirikostaan edeltävästä ajattelus-
taan, hän saa STOP-ohjaajilta ja muilta ryhmän jäseniltä kysymyksiä mm. siitä mil-
laisia toistuvia – ajattelun ja toiminnan – kaavoja hänellä on liittyen seksuaalirikos-
tensa tekemiseen. 

STOP-ohjelman loppupuolen istunnoissa keskitytään erityisesti rikoksetto-
muutta tukevien ajattelu- ja käyttäytymismallien harjoitteluun ja vahvistamiseen. 
Tässä työskentelyvaiheessa rohkaiseva ja myönteistä palautetta tuottava työsken-
tely on erityisen tärkeää. 

Kaiken kaikkiaan STOP-ryhmäläiset pohtivat mm. omaa vastuuta rikoksistaan, 
omien rikosten suunnitelmallisuutta ja niiden seurauksia, uhrin asemaa sekä 
rikoksiin johtaneelle ajattelulle vaihtoehtoisia ajattelu- ja käyttäytymismalleja. 
Vankeinhoidon STOP-ohjelman kokonaiskesto on noin 8 kuukautta. Tuona aikana 
ryhmäistuntoja on 180 tuntia, kaksi tuntia kerrallaan, 3-5 päivänä viikossa.

Vankeinhoitolaitoksen STOP-ohjelmaan on sen 8-vuotisen historian aikana osal-
listunut noin 120 seksuaalirikoksista tuomittua vankia. Tähänastiset tulokset ovat 
erittäin rohkaisevia.  

111 STOP-ohjelman loppuun käyneestä vangista 99 on vapautunut. Heistä 4 on 
saanut uuden tuomion seksuaalirikoksesta ja muutama on palannut vankilaan 
muista rikoksista. Suomen vankeinhoidossa STOP-ohjelman käyneiden ja vanki-
lasta jo vapautuneiden henkilöiden uusimisprosentti näyttää siis jäävän noin nel-
jään prosenttiin. Kansainvälisissä tutkimuksissa seksuaalirikosten keskimääräinen 
uusimisriski on noin 20 % ja STOP-ohjelmaa vastaavan toiminnan on mm. Englan-
nissa ja Kanadassa todettu laskevan tätä riskiä noin kymmeneen prosenttiin. Suo-
malaisen STOP-toiminnan tulosten voi näin tarkasteltuna todeta ylittäneen odo-
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tukset. Näiden tulosten ja ohjelman todellisen vaikuttavuuden varmentamiseksi 
tarvitaan kuitenkin vielä tieteellisesti pätevää, suomalaista vaikuttavuustutki-
musta. Suomen vankeinhoidossa toteutetun STOP-ohjelman seuranta-aika on vielä 
lyhyt, ohjelman käyneiden vankien lukumäärä suhteellisen pieni ja uuden tuomion 
käyttäminen uusimisen mittarina karkea.  

STOP-ohjelmaan osallistuneet vangit ovat antaneet ohjelmasta positiivista 
palautetta. Yleisin palaute on ollut, että ohjelma oli ”rankka, mutta hyödyllinen”. 
Intensiivinen työskentely seksuaalirikoksiin liittyvän ajattelun parissa on useim-
mille ryhmäläisille psyykkisesti kuormittavaa. Silti ohjelman keskeyttämisiä on 
ollut vähän. Vaikeaksi koetun aiheen asiallinen työstäminen ja toivo paremmasta, 
rikoksettomasta elämästä kantavat vaikeiden aikojen yli. Ohjelman päätökseen asti 
käyneet ovat useimmiten kokeneet saaneensa konkreettisia keinoja muuttaa omaa 
toimintaansa ja elämäänsä.

Vuosi 2007 tuo muutoksia Vankeinhoitolaitoksen STOP-toimintaan. Ohjelmaa 
on toteutettu vuodesta 1999 Kuopion vankilassa. Vuonna 2003 STOP-toiminnan 
volyymi kaksinkertaistettiin ja Kuopion vankilassa on nyt viety läpi 18 STOP-ryhmää. 
Vankeinhoidon rakenneuudistuksen myötä STOP-toiminta siirretään Etelä-Suomen 
aluevankilan alueelle, Riihimäen vankilaan. Riihimäen vankilan ensimmäinen 
STOP-ohjelma on suunniteltu käynnistyväksi syksyllä 2007 ja vuoden 2008 alkuun 
mennessä koko Vankeinhoitolaitoksen STOP-toiminta toteutetaan Riihimäen van-
kilassa.    

Psykologian maisteri Pertti Hakkarainen on projektipäällikkö Etelä-Suomen 
aluevankilassa.
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Työnohjaus ammattihenkilöiden tukena

Marita Paunonen-Ilmonen

Työnohjausta pidetään tärkeänä ja välttämättömänä kaikissa ihmissuhdeamma-
teissa. Sen katsotaan takaavan toiminnan korkeatasoisen laadun, pitävän työyhtei-
söt kunnossa sekä kehittävän henkilöstön ammattitaitoa. Sosiaali-, terveys-, opetus- 
ja kasvatusalojen työ, sekä johtamis- ja esimiestyö kuormittavat ihmissuhteita, ja 
siksi kaikissa niissä työnohjauksella on tärkeä sijansa. Eri ammattialojen välillä on 
eroja siinä suhteessa, miten paljon ja syvällisesti ihmissuhdekylläinen työ kuormit-
taa. Lasten seksuaalisen hyväksikäytön selvittäminen ja työskentely hyväksikäytet-
tyjen lasten kanssa on erittäin rankkaa ja kuluttavaa työtä. Se on myös yksinäistä, 
mieltä painavaa ja epävarmuuden tuntemuksia tuottavaa. Työntekijä joutuu kestä-
mään ahdistusta kohdatessaan julmuuksia, joita on vaikeata ymmärtää ja hyväk-
syä. Salassapitovelvollisuuden vuoksi näitä ammattiasioita ei voi käsitellä perheen, 
läheisten tai ystävien kanssa. Näin työntekijän oma jaksaminen, hyvinvointi ja 
terveys ovat koetuksella, ja uupumuksen vaara uhkaa ilman asiantuntevaa tukea. 
Rankan työn tekemisen lisäksi työntekijän tulee voida kehittää omaa ammatillista 
osaamistaan niin, että hän pystyisi tekemään työnsä hyvin ja voisi myös ammatil-
lisesti uudistua. Työhön sisältyvänä työnohjaus ja siihen yhdistetty ammatillinen 
toimipaikka- ja täydennyskoulutus (SUED-malli) tuovat ratkaisun ja vankan tuen 
hyväksikäytettyjen lasten kanssa työskenteleville.

Työnohjaustoiminnalla on pitkät, vuosikymmenien perinteet. Se on kehittynyt 
yhteiskunnassamme melko hitaasti, mutta kuitenkin vakaasti, ja viime vuosina eri 
toimialoille liki räjähdysmäisesti. Perinteisiltä alueiltaan sosiaali- ja terveysalalta 
ohjaustoiminta on laajentunut liike- ja yrityselämään ja kasvatus- ja opetustyöhön. 
Edelleen on paljon tietämättömyyttä ja virheellisiä käsityksiä siitä, mitä työnohjaus 
on, ja mihin ja milloin sitä voidaan käyttää. Työnohjauksen vaikuttavuus on tieteel-
lisessä tutkimuksessa selvästi osoitettu, mutta tätä ei vielä riittävästi tunneta.

Työnohjauksen rinnalle sen lähityömuodoiksi ovat nousseet nopeasti mentorointi, 
sparraus, valmennus ja coaching. Nämä mielletään usein virheellisesti yhdeksi ja 
samaksi menetelmäksi. Edellä mainitut työmuodot tulevat useasti lähelle työnoh-
jausta sisällöllisesti, mutta kuitenkin eroavat selkeästi esimerkiksi strukturoinnin, 
prosessin, toteuttajan tms. osalta. Menetelmien käyttäjän on tiedettävä erot ja tuo 
tietäminen erottaakin selvästi työnohjauksen ammattilaisen muista. Kaikki edellä 
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mainitut menetelmät ovat sinänsä hyviä menetelmiä asiantuntevassa käytössä.
Samalla kun työnohjaustoiminta on laajentunut ja tuonut monilla aloilla hen-

kilöstölle oivan kasvu- ja kehittymisulottuvuuden omassa työssään, ovat myös 
työnohjaukseen sisältyvät lieveilmiöt lisääntyneet. Tällaisia lieveilmiöitä on ollut 
havaittavissa työnohjaajan toimintaan liittyvissä seikoissa ja työnohjaajien koulu-
tukseen sisältyvissä laatukysymyksissä. On kuitenkin muistettava, että suurin osa 
työnohjaajista on saanut hyvän työnohjaajakoulutuksen ammatillisen peruskoulu-
tuksensa lisäksi. Useimmilla on myös omaa kokemusta työnohjauksesta ja he nou-
dattavat myös työnohjaajille säädettyjä eettisiä koodeja.

Työnohjaajien ja työnohjauksen saatavuus ei ole vielä tälläkään hetkellä eri-
tyisen hyvä, etenkään erilaisisilla erityisaloilla, kuten esim. lasten hyväksikäytön 
tapauksissa. Tämä tuo haasteita työnohjaajien jatko- ja täydennyskoulutukseen.

Työnohjauksen merkitys ja vaikuttavuus

Työnohjaus voidaan määritellä usealla eri tavalla näkökulmasta riippuen. Määrit-
telen tässä työnohjauksen työntekijän oman työn ja itsen tutkimiseksi ammatti-
taitoisen työnohjaajan opastuksella. Tämän tutkimisen ja tarkastelun tuloksena 
voidaan parantaa oman toiminnan hallintaa, sekä vahvistaa ja selkeyttää omaa 
ammatti-identiteettiä. Usein yleisissä keskusteluissa työnohjaus mielletään työyh-
teisöjen ristiriitojen purkamisfoorumiksi. Tätä työnohjaus ei saa olla. Työyhteisö-
jen ristiriitatilanteet tulee hoitaa johtamisen keinoin ja johtajuuden apuna noissa 
tilanteissa voidaan käyttää tarvittaessa esimerkiksi kriisikonsultaatiota. Työnoh-
jausmenetelmä on varattu ohjattavan työn ja itsen tutkimiseen ilman ristiriitojen 
rasitusta.

Käytännössä seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten parissa työskentelevän 
ohjattavan työnohjaus tarkoittaa koko työalueen, ja työhön liittyvien henkilökoh-
taisten kokemusten ja tunteiden käsittelyä. Tämän reflektoinnin tarkoituksena on 
tulla tietoiseksi oman työn kokonaisuudesta, tunnistaa asiat, joihin voi vaikuttaa, 
ja työnohjaajan tuella pohtia keinoja sellaisista tilanteista selviämiseen, joille itse 
ei voi mitään.

Työnohjausprosessi voidaan toteuttaa yksilö- tai ryhmätyönohjauksena. Pro-
sessin pituudeksi suositellaan 1-3 vuotta. Kuitenkin rankassa asiakastyössä pitäisi 
työnohjauksen sisältyä työhön aina ja sen toteutuksen tulisi kuulua työaikaan. 
Työnohjauksen frekvenssi voisi olla kerran 2-3 viikossa kestäen kerralla 45 minuu-
tista 1,5 tuntiin riippuen siitä, onko kyse yksilö- vai ryhmäohjauksesta.

raportti8_painoon.indd   129 2.4.2007   15:15:13



130

Työohjaus on merkittävä johtamisen tukimenetelmä, joka varmistaa toiminnan 
laadun ja kehittää koko henkilöstöä ja työyhteisöä. Asiakaskyllästeisessä työssä 
työntekijän on jopa vaikea pysyä työkykyisenä ilman sellaista työnohjauksen tukea, 
jossa jatkuva itselle tärkeiden, koskettavien ja merkityksellisten asioiden pohtimi-
nen on mahdollista.

Työnohjausta on tällä hetkellä tutkittu kansainvälisesti ja tieteellisesti adekvaa-
teilla metodeilla eri tieteenaloilla sikäli riittävästi, että tutkimustuloksista voidaan 
todentaa selvästi kolme vaikuttavuuden päälinjaa. Nämä ovat 1) työnohjaus paran-
taa työntekijän työn laatua, 2) työnohjaus selkeyttää ammatti-identiteettiä, lisää 
motivaatiota ja työn iloa, ja vahvistaa työhön sitoutuneisuutta, sekä 3) työnohjaus 
parantaa työyhteisön toiminnan joustavuutta, auttaa ymmärtämään toisten työtä 
aikaisempaa paremmin, ja myös arvostamaan ja kunnioittamaan työtovereiden 
työpanosta.

Olen nimennyt nuo kolme työnohjauksen tutkimusten tulosta 3T-malliksi (työ, 
työntekijä, työyhteisö), jotta olisi helpompi muistaa työnohjauksen vaikuttavuus, 
esimerkiksi perusteltaessa työnohjauksen tarpeellisuutta budjetissa.

Eräässä työnohjauksen vaikuttavuutta käsittelevässä tutkimuksessa ohjattavat 
olivat voimakkaasti kokeneet itse oman työnsä arvostuksen lisääntymisen ja asiak-
kaiden ja asiakasperheiden yksilöllisen kokonaishoidon laadun parantuneen. Seu-
raavassa muutamia suoria lainauksia kokemuksista:

”Opin työnohjauksessa ottamaan huomioon asiakkaiden tarpeet entistä paremmin, 
olen ne ennenkin tiennyt, mutta en ole osannut käytännössä huomioida, kuten nyt”

”Työnohjaus auttoi analysoimaan ja tutkimaan toimiani ja itseäni, arvostan nyt työ-
täni ja näen oman työni arvokkaana osana isompaa kokonaisuutta”.

”Työnohjaus on avannut minulle aivan uusia työn ulottuvuuksia ja teen nyt työtäni 
sitoutuneena ja suorastaan nautin, että saan tehdä tällaista työtä”.

”Kuinka helpottavaakaan onkaan saada työnohjauksessa purkaa asiakastyöstä nou-
sevat paineet, riittämättömyyden tunteet ja kuulla, että en ole mitenkään muita huo-
nompi ja heikompi työntekijä”.
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Pohdintaa työnohjauksen mahdollistamisesta

Työnohjaus on kiistatta merkittävä henkilöstön ja työn sekä työyhteisöjen kehit-
tämismenetelmä. Työnohjauksella on myös tieteellinen näyttö vaikuttavuudesta. 
Työnohjaus ei milloinkaan korvaa johtamistyötä, koska työnohjaaja ei ota johta-
juutta itselleen, vaan toimii omalla alueellaan henkilöstön kanssa johtamistyön 
tukena. Organisaation johdon tehtävänä on rekrytoida ammattitaitoisia, kokeneita 
ja koulutettuja työnohjaajia, olla selvillä työnohjaajan viitekehyksestä, ja myös seu-
rata työnohjaukseen panostettujen resurssien käyttöä ja tuloksia. Työnohjaajalta 
edellytetään sopimuksen ja arviointisuunnitelman tekoa.

Sosiaali- ja terveysministeriön muistiossa vuodelta 1983 ehdotetaan ja lupaillaan 
1990-alkuun mennessä kaikille tarvitseville työnohjausta ja itse valittua mieleistä 
työnohjaajaa. Muistion suositus ei ole toteutunut ja noiden tavoitteiden saavutta-
miseen tullee kulumaan vielä aikaa. Koska edellä mainitun muistion kartoituksesta 
oli kulunut aikaa, syntyi itselläni kiinnostus kartoittaa tilannetta uudelleen vuo-
sina 2002–2004. Näin lähti käyntiin julkishallinnossa suoritettu työnohjaustutki-
mus, jossa kartoitettiin kaikkien Suomen kuntien kuntajohtajien, terveys-, sosiaali-, 
opetus- ja päivähoitoalueiden osastopäälliköiden sekä eri poliittisten puolueiden 
luottamushenkilöiden käsitykset työnohjauksesta ja sen tarpeellisuudesta ja toteu-
tuksesta. Ydintuloksina saatiin tietoa siitä, että kuntajohtajat ja eri alueiden osas-
topäälliköt tuntevat melko hyvin työnohjausmenetelmän, käyttävät sitä mahdol-
lisuuksien mukaan, ja tunnistavat työnohjauksen tarpeen tärkeänä kehittämis- ja 
tukimenetelmänä. Sosiaali-, terveys-, opetus- ja päivähoitoalueiden osastopäälliköt 
viestivät erityisesti työnohjauksen järjestämisen tärkeyttä ja sitä, että ammattitai-
toisia ja kokeneita työnohjaajia ei ole helppo löytää.

Luottamushenkilöiden vastaukset olivat mielenkiintoisia siksi, että he olivat sitä 
mieltä, että työnohjaukseen kyllä on ilmiselvästi rahaa varattavissa heidän pää-
töksellään, kun taas yleisesti työnohjaukseen varattavat taloudelliset voimavarat 
tuntuvat olevan erittäinkin niukat. Luottamushenkilöt tunsivat työnohjausta tutki-
tuista kohderyhmistä vähiten.

Viimemainittu tulos merkitsee sitä, että työnohjauksesta ja sen vaikuttavuudesta 
tulisi lisätä informaatiota juuri tälle kohderyhmälle, koska kuntapuolen päättäjinä 
he ovat avainasemassa työnohjausta kehitettäessä.
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Lopuksi 

Tutkitun tiedon perusteella seksuaalisesti hyväksikäytettyjen lasten parissa työs-
kentelevien henkilöiden toiminnan tukemiseksi ja työyhteisöjen kehittämiseksi 
SUED-malli (succeed, supervision, education) antaa jäsentyneen toimipaikka- ja 
täydennyskoulutusmallin. Siinä työn tuloksellisuus ja jaksaminen rankassa työssä 
varmistetaan yhdessä työhön sisältyvän työnohjauksen ja alan koulutuksen avulla. 
Mallin organisointi ja jalkauttaminen organisaatiossa vie aikaa ja voimavaroja. 
Jäsentyneenä toimintana se tukee laadullisesti korkeatasoista toimintaa ja antaa 
mahdollisuuden jaksaa tärkeässä työssä lasten auttamiseksi silloin, kun työsken-
nellään jokaista työntekijää syvältä koskettavassa prosessissa lasten ja perheiden 
kanssa.

Emeritaprofessori , terveydenhuollon tohtori, kasvatustieteiden maisteri, sairaanhoi-
donopettaja, sairaanhoitaja, erikoissairaanhoitaja ja erityistason psykoterapeutti. 
Marita Paunonen-Ilmonen on toimitusjohtaja  Työnohjausinstituutti Sued-Manage-
ment Oy:ssa.
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KANSALAISJÄRJESTÖT JA MUUT TAHOT 
HYVÄKSIKÄYTÖN VASTAISESSA TYÖSSÄ 

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön vastaisessa työssä viranomaisten toiminta ei 
yksin ole riittävää. Tarvitaan myös ei-julkisia organisaatioita – erilaisten yritysten, 
järjestöjen, projektien ja ohjelmien panosta osana kansallista ja kansainvälistä 
yhteistyötä.  Tähän tarvitaan riittävästi aktiivista toimintaa ja toteutusta, sekä myö-
tämielistä asennetta ja konkreettisia päätöksiä rahoittajilta ja päätöksentekijöiltä. 
Eri osapuolten toiminta ei ole kilpailevaa vaan toisiaan täydentävää ja tapahtuu 
yhteistyössä, kaikilla on tässä sijansa.  Tässä luvussa on esitelty joitakin hyväksi-
käytön vastaiseen toimintaan osallistuvia tahoja ja toimintamalleja. Eri näkökul-
mista lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää merkittävää työtä tekeviä ja 
erilaista asiantuntemusta omaavia tahoja tosin olisi näiden lisäksi ollut huomatta-
vasti enemmänkin.   

Kansainväliseen INHOPE-järjestöön kuuluvat 29 Hotline-vihjepalvelinta eri 
puolilla maailmaa toimivat tiiviissä yhteistyössä internetin laitonta aineistoa vas-
taan. Suomessa vihjeitä internetin laittomasta aineistosta ottaa vastaan Pelasta-
kaa Lapset ry:n ylläpitämä Nettivihje. Tieto lasten hyväksikäyttökuvia sisältävistä 
internet-sivuista toimitetaan jatkotoimenpiteitä varten joko sivuston alkuperä-
maan Hotlinelle tai Suomen poliisille. 

Väestöliitto on sosiaali- ja terveysalan järjestö, joka tekee merkittävää ja moni-
puolista työtä perhe-, väestö- ja seksuaaliterveyden alalla. Väestöliiton Seksuaali-
terveysklinikka on parhaillaan kehittämässä ammattilaisille tarkoitettua kohtaa-
mis- ja verkostoitumismallia 12–16- vuotiaiden seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen 
nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Väestöliitto tekee vastaanottotyötä ja mm. 
julkaisee ihmissuhde- ja seksuaalikasvatusaineistoa, ja järjestää täydennyskoulu-
tusta ihmissuhdetyötä tekeville. 

Operaattorit ja internetpalveluiden tuottajat pystyvät teknisin keinoin estämään 
pääsyn internetin lapsipornosivuille ja ne ovat myös ilmoittaneet halukkuutensa 
sen tekemiseen poliisilta saamansa listan perusteella. Tällä on suora vaikutus myös 
varsinaiseen lasten hyväksikäyttöön, sillä hyväksikäyttökuvien kulutuksen vähe-
neminen vähentää myös pyrkimyksiä tuottaa niitä. Internetiin liittyvät uhkat ovat 
osaltaan siirtyneet myös kännyköiden ongelmaksi silloin, kun internetiä käytetään 
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kännykän avulla. Kännykkä tekee myös mahdolliseksi hyväksikäytön uhrin tavoit-
tamisen koska tahansa.  Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta 
(MAPEL) valvoo puhelinpalveluiden kaupallista sisältöä. 

Seksuaalisen hyväksikäytön ennalta ehkäisemiseksi lapset tarvitsevat keinoja 
puolustautua mahdolliselta hyväksikäytöltä ja sen yrityksiltä. Jokaisella lapsella 
tulisi olla mahdollisuus turvataitokasvatukseen, saada tietoa omista oikeuksis-
taan ja valmiuksia toimia niiden puolustamiseksi. Sekä lapset, vanhemmat että 
ammatti-ihmiset tarvitsevat tietoa uuden teknologian avulla tapahtuvasta seksu-
aalisesta hyväksikäytöstä, siltä suojautumisesta ja sen tunnistamisesta.  Ongel-
maa on käsiteltävä myös eri ammattialojen koulutuksissa kaikilla koulutustasoilla 
sekä perusopetuksessa että lisä- ja täydennyskoulutuksessa. Kaikilla lasten kanssa 
työskentelevillä tulee olla mahdollisuus riittävään ammatilliseen, moniammatil-
liseen, sekä työyksikön sisäiseen koulutukseen. Tiedon tulee välittyä paikallisesti, 
alueellisesti, kansallisesti sekä kansainvälisellä tasolla. Tutkimustietoa tarvitaan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön uusista muodoista, sen vaikutuksista, suorista 
ja välillisistä kustannuksista, hoidosta ja tuesta, ammattihenkilöiden toiminnasta, 
tiedoista ja toimintavalmiudesta, internetin käytöstä ja sen merkityksistä jne.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava rikos, jolla on tuhoisat vaikutukset. 
Lapsipornografia ei ole harmitonta aikuisviihdettä, vaan se on aina kuvaus lapsen 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Lasten ja seksuaalisuuden yhdistäminen kaiken-
laisessa kuvituksessa on vakavampi ilmiö kuin moni viattomuuttaan kuvittelee. 
Hyväksikäytön vahingollisuuden tulisi heijastua kaikessa aihepiiriä koskevassa 
vastuullisessa tiedotuksessa. Medialla on merkittävä osa tiedon ja asenteiden väli-
tyksessä, ja siksi sen on tunnettava vastuunsa. Sillä on mahdollisuus rakentaa tur-
vallisempaa lapsuutta, mutta se voi myös tuhota. Tietoisuus lasten seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä ja sen eri muodoista on välttämätöntä lasten suojaamiseksi. Asia-
tieto voi auttaa myös hyväksikäytön uhria ymmärtämään kokemaansa ja näke-
mään oma avun tarpeensa. 
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NETTIVIHJE – Pelastakaa Lapset ry:n sähköinen 
lastensuojelupalvelu

Suvi Kuikka 

Pelastakaa Lapset käynnisti vuonna 2001 nettiturvallisuustyön, jolla haluttiin 
parantaa lasten asemaa ja turvallisuutta internetin maailmassa. Tärkeää oli tuoda 
esille verkossa tapahtuva lapsiin kohdistuva väkivalta, jonka ilmentymänä on sekä 
verkon kaupallinen että yksityisten kerääjien materiaali. Tavoitteeksi asetettiin 
vihjepalvelun perustaminen netin laittoman ja haitallisen aineiston poistamiseksi. 
Työ laajeni myöhemmin myös ennalta ehkäiseväksi lasten ja vanhempien ohjeista-
miseksi, mutta peruslähtökohtana oli edelleen kansalaisille suunnattu vihjepalve-
lintoiminta. Suunnitelma noudatti Ruotsissa jo aiemmin toimintansa aloittaneen 
internetin laittoman lapsipornografia-aineiston vastaista Rädda Barnen sisarjärjes-
tön palvelua. 

Palvelun perustaminen oli vuosituhannen alussa erittäin ajankohtainen sekä 
yritysmaailman että kotitalouksien liittyessä kasvavalla vauhdilla maailmanlaa-
juiseen tietoverkkoon ja verkon käyttäjämäärien ollessa jyrkässä kasvussa. Palve-
lun tarve kasvoi nimenomaan nopeiden ja jatkuvassa palveluvalmiudessa olevien 
laajakaistayhteyksien lisääntyessä erityisesti kotitalouksissa.  Vuonna 2002 järjestö 
käynnisti neuvottelut Euroopan unionin kanssa Safer Internet – ohjelman kautta 
saatavasta rahoituksesta. Kun sekä kotimaan rahoitus oli turvattu ja Euroopan uni-
onin kanssa tehty sopimus allekirjoitettu elokuussa 2002 käynnistyi varsinainen 
vihjepalvelinprojekti. Vihjepalvelimet (varsinaisilta nimiltään ”Hotline”) olivat 
perustaneet jo vuonna 1999 kansainvälisen yhteistyöyhdistyksen, Inhope (Inter-
net Hotline Providers). Perustamisvaiheessa mukana oli kahdeksan eri maata, tänä 
päivänä yhdistys on maailmanlaajuinen ja mukana olevia maita on 26 useista eri 
maanosista. 

Suomessa Nettivihjeen toiminta käsittää vihjepalvelimen, nettiturvallisuuteen 
liittyvän koulutustarjonnan, erilaiset kyselyt, julkaisut ja kampanjat. Laajemmat 
nettiturvallisuuskysymykset samoin kuin kampanjointi tietoisuuden lisäämiseksi 
ovat kuuluneet Nettivihjeen toimintaan alusta alkaen. Tämä yhteistoimintamalli, 
jota Suomessa on toteutettu, on nyttemmin asetettu Euroopan unionin rahoitus-
vaatimuksiin. 
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Vihjepalvelin toimii kiinteässä yhteistyössä muiden maiden Inhope-järjestöjen 
kanssa noudattaen yhdessä sovittuja toimintasääntöjä, joita ensisijaisesti ovat 

•  anonymiteetti – viestin vihjepalvelimeen voi lähettää nimettömänä automaat-
tilomakkeella eikä lähettäjätietoja selvitetä

•  nopeus ja luotettavuus – kaikki viestit avataan ja vihjeet analysoidaan työpäi-
vinä 48 tunnin kuluessa niiden saapumisesta ja laittoman aineiston osalta sel-
vitetään niiden palvelimen sijaintimaa

•  kotimaassa sijaitseva laiton aineisto toimitetaan viipymättä poliisille samoin 
kuin aineisto, jonka sijainnin maassa ei ole Inhopen jäsenyhdistystä, jonne 
aineisto voitaisiin luotettavasti toimittaa 

Jokainen vihjepalvelin toimii kansallisten lakien puitteissa, eli viestit luokittuvat 
laittomaksi aineistoksi vihjepalvelimen kotimaan lainsäädännön mukaisesti. Suo-
messa laittomaksi aineistoksi luokitellaan lapsi-, eläin- ja väkivaltapornografia ja 
yllyttäminen jotakin kansanosaa vastaan. Lainsäädäntömme sallii em. aineistojen 
katsomisen, mutta ei niiden hallussapitoa. 

Nettivihje toimii kiinteässä yhteistyössä keskusrikospoliisin kanssa. Suomessa 
sijaitseva laiton aineisto, sekä aineisto, jonka sijaintimaassa ei ole Inhopen jäse-
neksi hyväksyttyä vihjepalvelinta, toimitetaan keskusrikospoliisille. Ulkomaisen 
laittoman aineiston suuren määrän vuoksi lista ilmoitetusta aineistosta toimite-
taan viikkokoontina.   

Kuvio 2. Vihjepalvelimen toimintakaavio
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Vuosien 2002–2007 aikana vihjepalvelimeen on tullut yli 26 000 viestiä. Netti-
vihjeen saamista viesteistä yli 40 % on ollut laittomaksi tulkittua aineistoa, sekä 
jossakin määrin tiedusteluja sekä viestejä esimerkiksi chat-keskusteluissa ilmen-
neistä asiattomuuksista sekä lapsiin kohdistuvasta houkuttelusta. Nettivihje saa 
myös toistuvasti viestejä aikuispornografiasta, jonka osuus on ollut lähes 20 %. 
Esimerkiksi roskapostin joukossa saatu aikuispornografia voidaan kokea monin 
tavoin loukkaavana. Nettivihje ei puutu aikuispornografiaan mitenkään, ellei se 
edusta laittomuutta, kuten erityistä väkivaltaa. 

Nettivihjeen ydintoimintaan on kuulunut vaikuttaminen palveluntuottajiin ja 
lainsäädäntöön samalla kun toiminta on ollut lasten oikeuksien turvaamista verk-
komaailmassa. Vaikuttamistoiminnassa yhteydenpito liikenne- ja viestintäminis-
teriöön sekä viestintävirastoon on ollut jatkuvaa. Vuoden 2006 lopulla voimaanas-
tuneen lapsipornografian estolainsäädännön kehittämisessä projekti oli sekä käyn-
nistäjän että lausunnonantajan roolissa. Kokemus verkon todellisesta pimeästä 
puolesta lapsiin kohdistuvana väkivaltana sekä kansainvälisen verkoston tarjoama 
asiantuntemus ja koulutus ovat mahdollistaneet Nettivihjeen työn jatkumisen.  

Pelastakaa Lasten Nettivihjeeseen voi raportoida verkon laittomasta aineistosta 
osoitteessa www.nettivihje.net  

Yhteisö- ja verkkopedagogi (amk) ja nuorisotyön opettaja  Suvi Kuikka työskentelee 
Helsingin kaupungin nuorisoasiainkeskuksessa. Hän toimi Pelastakaa Lapset ry:n 
Nettivihje-hankkeen projektipäällikkönä 2002 – 2007.
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Väestöliiton NUSKA – kohtaamisprojekti

Maaret Limnéll

Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikalla on alkanut maaliskuussa 2006 Raha-auto-
maattiyhdistyksen rahoittama 3-vuotinen kohtaamisprojekti NUSKA (Nuorten Sek-
suaalinen Kaltoinkohtelu). Projektin päämääränä on kehittää kohtaamis- ja verkos-
toitumismalli ammattilaisille 12–16- vuotiaiden seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen 
nuorten kohtaamiseen ja tukemiseen. Kohtaamis- ja verkostoitumismallissa keski-
tytään seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen nuorten parissa työskentelevien ammat-
tilaisten tiedon ja osaamisen lisäämiseen sekä parantamaan hoidon yhtenäisyyttä 
ja suunnitelmallisuutta. Kohtaamis- ja verkostoitumismalli on suunnattu alkuvai-
heen psykososiaalisen kriisituen antamiseen ja suunnataan ensisijaisesti julkisen 
sektorin työntekijöille, kuten koulun työntekijöille, sosiaali- terveydenhuollon eri 
päivystyspisteiden henkilökunnalle ja nuorisotyöntekijöille.

NUSKA-kohtaamisprojektin työryhmä koostuu moniammatillisista asiantunti-
joista. Lisäksi kaikilla nuorten vastaanottotyötä tekevillä on seksologian erikoiskou-
lutusta.  Työryhmään kuuluvat ylilääkäri Dan Apter; projektikoordinaattori, sairaan-
hoitaja, seksuaaliterapeutti, erityistaso (NACS) Kirsi Porras; projektityöntekijä, sek-
suaaliterapeutti sosionomi (amk), Maaret Limnell; erikoissairaanhoitaja, kliininen 
seksologi, vaativa erityistaso (NACS) Tarja Sandberg; LL, lastenpsykiatrian erikoislää-
käri Raisa Cacciatore; naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri, pari- ja seksuaali-
terapeutti Pirkko Brusila; ja projektityöntekijä, sosionomi (amk) Salla Hyvärinen. 

Ammattilaisten avulla enemmän tukea nuorille

Seksuaalinen kaltoinkohtelu tai sen epäily on usein ammattilaiselle vaikea asia 
kohdata, minkä vuoksi asiaa ei välttämättä uskalleta tiedustella suoraan nuorelta 
tai nuoren avunpyyntöön ei osata vastata. Moni seksuaalista kaltoinkohtelua koke-
nut jää edelleen ilman ammattiapua eikä tule nähdyksi. Nuori voi kertoa seksuaa-
lisesta kaltoinkohtelusta, mutta asian haastavuuden vuoksi se ohitetaan tai nuori 
ohjataan jatkuvasti yhä uuteen vastaanotto- tai hoitopisteeseen. 

Nuorelle olisi tärkeintä tulla kuulluksi ja nähdyksi juuri siinä paikassa, jossa hän 
ensimmäisen kerran uskaltautuu kertomaan kokemuksestaan. Moni nuori kertoo, 
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ettei seksuaalisen kaltoinkohtelun mahdollisuudesta ole koskaan suoraan kysytty. 
Nuori voi oireilla monin eri tavoin vaikkei yhtä osoittavaa oiretta olekaan. Taustalta 
voi löytyä myös kokemus seksuaalisen intiimiyden rajustakin loukkauksesta. Koke-
muksemme mukaan nuoret pitävät hyvänä sitä, että asiaa kysytään suoraan tutus-
tumisen tai anamneesin teon ohessa samalla kun muitakin nuoren terveyteen ja 
hyvinvointiin liittyviä asioita kartoitetaan. 

Ammattilaisten kouluttamista tästä ilmiöstä sekä toimintatavoista käytännön 
työtä varten kaivataan kipeästi. Koulutus ja tiedon karttuminen lisäävät ammatti-
laisen valmiuksia ja uskallusta ilmiön tunnistamiseen ja kohtaamiseen.

Seksuaalinen kaltoinkohtelu

Seksuaalinen kaltoinkohtelu sisältää monimuotoista rajojen ylittämistä aina nimit-
telystä hyväksikäyttöön ja raiskaukseen. Siihen voi liittyä koskettamista tai se voi 
olla rajojen loukkaamista ilman fyysistä kontaktia. Seksuaalista kaltoinkohtelua 
voi olla muun muassa masturbointiin pakottaminen, intiimien alueiden koskettelu 
vastoin tahtoa, pornograafisen aineiston näyttäminen, härskit jutut tai ehdottelut, 
nimittely, seksuaalinen hyväksikäyttö sekä raiskaus. Seksuaalisella kaltoinkohte-
lulla on usein pitkäkestoiset ja haitalliset vaikutukset nuoren hyvinvointiin sekä 
seksuaaliseen kehitykseen. Seuraukset voivat näkyä välittömästi tai tulla esiin 
vasta myöhemmin erilaisina psyykkisinä ja fyysisinä oireiluina. Seksuaalinen kal-
toinkohtelu on lisäksi merkittävä riskitekijä ”uhriutumiseen”, aikuisena kokemuk-
sen uusiutumiseen tai itsetuhoisuuteen, koska nuoren rajat ja seksuaaliset oikeu-
det ovat tulleet rajusti rikotuiksi. 

Joidenkin suomalaisten ja kansainvälisten tutkimusten mukaan on arvioitu, että 
15-vuotiaista nuorista tytöistä 7-8 % ja pojista 3 % on kokenut seksuaalista hyväk-
sikäyttöä (mm. Sariola 1985; Sariola & Uutela 1994; Sariola & Uutela 1996, Helveg-
Larsen & Larsen 2002). 15,6 % naisista on kokenut alle 15-vuotiaana seksuaalisesti 
uhkaavaa käyttäytymistä tai seksuaaliseen kanssakäymiseen pakottamista (Heis-
kanen & Piispa 1998). Lisäksi Honkatukian tutkimuksen mukaan 41 % 15-vuotiaista 
tytöistä on kokenut sukupuolista ahdistelua (2000). Kliinistä työtä tekevien työnte-
kijöiden piirissä vaikutelmana on, että seksuaalisesti kaltoinkohdeltujen nuorten 
määrä on viime vuosina kasvanut.

Vuonna 2006 Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikan ja Väestöntutkimuslaitok-
sen kyselyssä ”Nuorten tiedot seksuaaliterveydestä” kartoitettiin 8.-luokkalais-
ten tietoja ja kokemuksia seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Kyselyyn vastasi noin 
33 000 nuorta, eli puolet koko ikäryhmästä. Yksi kysymyksistä koski nuorten koke-
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muksia seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. Vastanneista pojista neljä viidesosaa ja 
tytöistä kolme neljäsosaa ei ollut kokenut seksuaalista kaltoinkohtelua. Niitä, joiden 
vakavimpana kokemuksena oli kehon intiimialueiden koskettelu vasten tahtoa, oli 
6,2 % pojista ja 9,2 % tytöistä. Myös yhdyntään tai muuta seksiin pakottamista oli 
paljon: 4,1 prosentilla pojista ja 2,3 prosentilla tytöistä. Yhteensä seksuaalista kal-
toinkohtelua ilmoitti kokeneensa 10,3 % pojista ja 11,5 prosenttia tytöistä – kyse ei 
siis ole marginaalisesta joukosta nuoria. 

Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuminen herättää uhrissa usein häpeän ja syyl-
lisyyden tunteita, vaikka vastuu seksuaalisesta kaltoinkohtelusta on aina tekijällä. 
Kipeä kokemus voidaan yrittää unohtaa väkisin erilaisin negatiivisin ratkaisukei-
noin. Salaisuus, häpeä ja syyllisyyden tunne ovat tehokkaita suun sulkijoita, minkä 
vuoksi apua uskalletaan hakea liian harvoin. Nuori voi myös pelätä jo ennalta koko 
rikosprosessin läpikäymistä, sitä ettei häntä uskota, tai hänen kokemustaan vähä-
tellään.

Kun epäily herää – uskalla kysyä

Moni ammattilainen on jossain työhistoriansa vaiheessa joutunut tilanteeseen, 
jossa pohtii, onko lapsi/nuori joutunut seksuaalisen kaltoinkohtelun uhriksi. Asi-
asta haluaisi kysyä, muttei tiedä missä ja miten, jotta ei loukkaisi nuorta. Ennen 
kaikkea voidaan pelätä: mitä jos kysyisikin väärästä luulosta! Joskus ammattilai-
nen on saattanut joutua tilanteeseen, jossa nuori kertoo kokemuksestaan, mutta on 
itse hämmentynyt, ettei ole saanut sanaa suustaan. Nuori voi tällöin luulla asian 
olevan niin kammottava, ettei edes luottoaikuinen kestä sitä kuulla.

NUSKA-kohtaamisprojektissa luomme sanoja, kysymyksiä ja ohjeita juuri näihin 
tilanteisiin. Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta kertominen on aina kunnia-asia 
aikuiselle – se tarkoittaa sitä, että nuori on kokenut ja valinnut juuri tämän aikui-
sen luottohenkilökseen. Tätä kunniatehtävää tulee hoitaa huolella ja nuorta saat-
taen, jottei nuori jää kokemuksensa kanssa yksin, vaan saa tuekseen tarvittaessa 
hoitoa, tutkimuksia sekä asian seurantaa. Usein riittää, että aikuinen ottaa vastaan 
nuoren kokemukset, tunteet ja ajatukset, sekä kestää kuulla nuoren kertomuksen 
jättämättä häntä yksin. Tärkeää on, että aikuinen uskoo nuorta ja saattaen ohjaa 
hänet mahdollisten jatkotutkimusten tai hoidon piiriin.
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Työntekijän omat reaktiot

Seksuaalisen kaltoinkohtelun kohtaaminen käytännön työssä muuttaa väkisinkin 
työntekijän maailmankuvaa ja uskomuksia. Työntekijä voi kokea monia tunteita 
vihasta ja järkytyksestä aina inhoon ja pelkoon. Nämä tunteet ovat aivan normaa-
leja ja niillä on tärkeä tehtävänsä ammatillisessa kehittymisprosessissa. Tärkeää on, 
että työntekijä on työstänyt myös omat mahdolliset kokemuksensa seksuaaliseen 
kaltoinkohteluun tai muuhun traumaattiseen kokemukseensa liittyen. Työnteki-
jällä on oikeus saada tukea ja konsultaatioapua omalta työryhmältään tai työnoh-
jauksesta, jottei työssä kohdattu seksuaalinen kaltoinkohtelu vaikuta haitallisesti 
työntekijän työkykyyn tai omaan yksityiselämään. 

NUSKA-kohtaamisprojektin tuki ammattilaisille

NUSKA-kohtaamisprojektin ensisijaisena tavoitteena on luoda lisää välineitä ja 
osaamista ammattilaisille seksuaalisen kaltoinkohtelun ammatilliseen kohtaami-
seen sekä verkostoitumiseen yhteistyötahojen kanssa. Projekti tarjoaa ammattilai-
sille useita palveluita:

1) Projektin internet-sivut
NUSKA-kohtaamisprojektin internetsivuilta löytyy toimintaohjeita ammattilai-
sille, tärkeitä linkkejä sekä yhteystietomme. Sivuilta on tulostettavissa Väestöliiton 
asiantuntijoiden sekä lääkäreiden tekemä yleislausunto seksuaalisen hyväksikäy-
tön vaikutuksista. Lausuntoa voi hyödyntää myös apuna oikeudenkäynnissä sekä 
todistamisessa. Lisäksi sivuilla on yleispohja lastensuojeluilmoituksen tekemiseen 
ja psyykkisten sekä psykosomaattisten oireiden haastattelurunko seksuaalisen 
väkivallan kokemuksen tai koetun loukkauksen jälkeen.

 Sivuja kehitetään ja laajennetaan projektin edetessä. Projektin internetsivuilla 
nuoret voivat vastata myös kyselyyn, jossa kartoitetaan koettua seksuaalista kal-
toinkohtelua. 

http://www.vaestoliitto.fi/seksuaaliterveys/nuorten_seksuaalinen_kaltoinkoht/

2) Koulutusta ja konsultaatiota
Projektin työntekijöitä voi konsultoida nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun koh-
tamiseen ja hoitoon liittyen. Lisäksi työntekijät antavat aiheesta haastatteluita 
radioon, televisioon ja lehtiin. Projektin työntekijät kouluttavat ympäri Suomea 
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seksuaalisen kaltoinkohtelun ilmiöstä, sen kohtaamisesta ja verkostoitumisesta 
asian tiimoilta. Työntekijät pitävät myös vanhempainiltoja sekä oppitunteja kou-
lulaisille.

3) Neuvontapuhelin
Väestöliiton Seksuaaliterveysklinikalla toimii maanantaista torstaihin Neuvonta-
puhelin, johon voi soittaa nimettömänä seksuaaliterveyteen liittyvissä kysymyk-
sissä. Puhelimeen vastaa Seksuaaliterveysklinikan työntekijä. Neuvontapuheli-
meen voi soittaa nuori itse, ammattilainen tai vanhempi oman huolensa kanssa. 
Tarvittaessa puhelu voidaan ohjata NUSKA-kohtaamisprojektin työntekijälle.

NUSKA-kohtaamisprojektin palvelut nuorille

Lasten ja nuorten seksuaalinen kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö ovat valitettavasti 
selvästi tavallisempaa kuin yleisesti ajatellaan. Seksuaalinen kaltoinkohtelu ei ole 
koskaan lapsen syy tai vika. Vastuu on aina aikuisella, vaikka lapsi/nuori olisikin 
suostuvainen pakottamisen tai painostamisen alla. Useimmiten seksuaalisen kal-
toinkohtelun tekijä on lapselle tai nuorelle tuttu. Tapahtunutta seksuaalista kal-
toinkohtelua voi olla vaikea selvittää tai siitä eheytyä ilman ammattilaisten apua. 
Kuitenkin seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisyyn voivat vaikuttaa kaikki 
aikuiset. 

NUSKA-kohtaamisprojekti tarjoaa rajatusti palveluitaan myös nuorille. Projektin 
ensisijaisena tavoitteena on luoda kohtaamis- ja verkostoitumismalli, mutta nuor-
ten kanssa tehtävä työ on koettu myös äärimmäisen tärkeäksi. Seksuaalisesti kal-
toinkohdeltujen nuorten parissa työskenteleminen antaa realistisen näkökulman 
nuoren kokemusmaailmaan, kriisireaktioihin, muihin auttamistahoihin sekä rikos-
prosessin etenemiseen käytännössä. 

1) ONE-TO-ONE-vastaanotto internetissä
Väestöliiton internetsivuilla toimii NUSKA-kohtaamisprojektin reaaliaikainen 
One-to-one-vastaanotto. Vastaanotolla nuori voi keskustella projektin työntekijän 
kanssa anonyymisti ja luottamuksellisesti seksuaaliseen kaltoinkohteluun liitty-
vistä ajatuksistaan sekä kokemuksistaan. Tämän palvelun tarkoituksena on tavoit-
taa niitä nuoria, jotka eivät pitkän matkan vuoksi voi tulla vastaanotolle klinikal-
lemme tai jotka eivät rohkene vielä kasvotusten kertoa kokemuksistaan. One-to-
one-vastaanotolla kartoitetaan nuoren tilannetta, tukijoukkoja sekä ohjataan tar-
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vittaessa nuori lisäavun piiriin paikallisesti. Toisinaan nuoren kanssa keskustelua 
jatketaan uudella One-to-one-ajalla. 

2) Terapia- ja lääkärivastaanotot
NUSKA-kohtaamisprojektin työntekijät tapaavat seksuaalista kaltoinkohtelua 
kokeneita nuoria terapia- ja lääkärin vastaanotoilla. Asiakkaita ottaa vakituisesti 
vastaan neljä projektin työntekijää. Projektin asiakkaat ovat tulleet erilaisista läh-
töpisteistä: vanhemman, lastensuojelulaitoksen tai sairaalan yhteydenoton kautta 
sekä Väestöliiton Nuorten avoimien ovien ohjaamana. Iältään projektin asiakkaat 
ovat 13–19-vuotiaita. 

Projekti tarjoaa nuorille asiakkailleen tukea eheytymisen prosessissa, rikosilmoi-
tuksen teossa, rikosprosessissa sekä mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Tapaamiset 
sovitaan nuoren voinnin ja jaksamisen mukaan, vaihdellen kertaviikkoisista tapaa-
misista kuukausittaisiin. Nuorten kanssa on pystytty sitoutumaan pitkäaikaiseen 
työskentelyyn. Toisinaan nuorta on tavattu myös vanhempien kanssa tai vanhem-
mille on tarjottu konsultatiivista käyntiä nuoren työntekijän luona. Lisäksi nuorilla 
on mahdollisuus käydä projektin omalla lääkärillä gynekologisissa tutkimuksissa 
tai keskustelemassa jaksamisesta, mahdollisen lääkeavun tarpeesta sekä sairaus-
lomasta.

3) Turvataito-opetus
Projektissa on tehty oma turvataitomateriaali sekä ala-, että yläkoulun oppilaille. 
Turvataitojen tarkoituksena on kehittää lapsen ja nuoren omaa itsearvostusta ja 
– luottamusta, sekä kykyä pitää paremmin puoliaan, tunnistaa riskialttiita tilan-
teita ja opettaa vuorovaikutustaitoja. Turvataitojen avulla lapsi hakeutuu varhai-
semmassa vaiheessa turvallisen aikuisen luokse, joka voi auttaa lasta pois huolta 
aiheuttavasta tilanteesta.

Turvataitoja voidaan opettaa lapselle ja nuorelle ikätasoisesti jo päiväkotivai-
heessa. Opettajina turvataidoissa voi olla omat vanhemmat, päiväkodin henkilö-
kunta tai koulun väki. Myös terapeutti voi asiakassuhteessaan opettaa turvataitoja 
kertomalla nuorelle hänen oikeuksistaan sekä siitä, kuinka itseään on oikeus puo-
lustaa ja miten omia rajoja voi osoittaa toisille.

Turvataidot opettavat lapselle ja nuorelle oikeudesta omaan kehoon ja sen kos-
kettamisesta määräämiseen antamalla konkreettisia tietoja ja taitoja. Lisäksi 
opetetaan sitä, miten lapsi voi tunnistaa hyvän ja huonon kosketuksen, millaiset 
toimintatavat näyttävät punaista ja mitkä vihreää valoa. Lapsille opetetaan myös 
turvaohjeet, jotka auttavat toimimaan vaikeassa paikassa. Turvataitoihin sisältyy 
myös konkreettisia turvavinkkejä, joiden avulla sekä vanhemmat että lapset voivat 
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opetella suojautumaan riskeiltä muun muassa internetiin tai hämmentäviin tilan-
teisiin liittyen. 

Lopuksi

Koettu seksuaalinen kaltoinkohtelu koskee koko sitä kuvaa, joka nuorella on itses-
tään. Kokemus koettelee nuoren kaikkia tunteita ja voi olla hyvin traumatisoivaa. 
Seksuaalinen kaltoinkohtelu on rikkonut äärimmäisen rajusti nuoren omia rajoja 
ja oikeuksia sekä usein myös hänen käsitystään muista nuorista, aikuisista, rakkau-
desta, ihmissuhteista ja omasta arvostaan. 

Seksuaalisesta kaltoinkohtelusta voi kuitenkin selvitä ja eheytyä. Toipuminen 
on usein pitkä ja raskas matka, jossa tarvitaan hyvää hoitoa ja luotettavia aikuis-
kontakteja nuoren kompassiksi. Käsitelty kokemus jää nuoren historiaan ikävänä 
kokemuksena, muttei muodostu osaksi nuoren omaa identiteettiä, eikä näin ohjaa 
nuoren elämän kulkua. Tätä kautta estetään mahdollisimman hyvin uusiutuvat 
traumatisoivat tilanteet sekä voimavarojen ehtyminen salaisuuden kanssa elä-
essä.

Seksuaalisuus on ihmisen suuri voimavara, josta saa parhaimmillaan paljon nau-
tintoa ja mielihyvää sekä läheisyyden kokemuksia niin itsen kuin toisen kanssa. Me 
voimme aikuisina ja ammattilaisina auttaa nuoria selviytymään vaikeista koke-
muksistaan sekä ennen kaikkea ennalta ehkäisemään niiden tapahtumista opetta-
malla itsensä suojelemista, arvokkuutta ja ainutlaatuisuutta. 

Seksuaaliterapeutti, sosionomi Maaret Limnéll toimii projektityöntekijänä
Väestöliiton seksuaaliterveysklinikalla.
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Operaattorit ja internetpalveluiden tuottajat

Reijo Svento

Suomalaiset operaattorit ja internetpalvelujen tarjoajat ovat ilmoittaneet valmiu-
tensa muiden Pohjoismaiden tapaan osallistua osaltaan lapsipornon levittämisen 
vastaiseen työskentelyyn. Lasten oikeuksien suojaaminen sekä uhriksi joutumisen 
että lapsipornosivujen levittämisen osalta on katsottu toiminnaksi, jonka toteutu-
mista tule pyrkiä estämään myös teknisin keinoin.

Suomessa lainsäädännön tilanne lapsipornon suodattamisen aloittamiseksi oli 
epäselvä ja poikkesi muiden Pohjoismaiden tilanteesta. Niinpä maamme hallitus 
päätti antaa liikenne- ja viestintäministeriön valmistelemana eduskunnalle asiaa 
selkeyttävän lakiesityksen. Esityksen mukaan poliisiviranomaiset laativat muilta 
ulko- ja kotimaisilta viranomaisilta, järjestöiltä, nettivihjeiden ja operaattoreiden 
kautta saamiensa tietojen perusteella listan internetsivuista, joiden näkyminen 
tulee estää. Tämä lista annetaan luottamuksellisena operaattoreiden käyttöön. 

Laissa todetaan yksiselitteisesti, että operaattoreilla on oikeus tehdä suodatus 
poliisiviranomaisten antamien tietojen perusteella. Hallituksen esityksen perus-
teella operaattorit voivat ryhtyä lapsipornon suodattamiseen ilman, että heidän 
tulee pyytää siihen lupaa asiakkailtaan. Kyseiselle sivulle pyrittäessä näytetään 
ilmoitus, jossa todetaan sivun näkymisen estäminen ja peruste sille. Lisäksi sivulla 
ilmoitetaan poliisiviranomaisten yhteystiedot mahdollisia kyselyitä varten. Pää-
töksen sisällön laittomuudesta tekee aina poliisiviranomainen. Päätöksen tuleekin 
operaattoreiden näkökulmasta tapahtua aina viranomaisvastuulla. Operaattorit 
eivät voi toimia viranomaisten tai tuomioistuinten roolissa. 

Ulkomaalaisilla palvelimilla olevien lapsipornosivujen suodattamisella ei pys-
tytä kokonaisuudessaan poistamaan lasten hyväksikäyttökuvia maailmasta, mutta 
sen levittämistä ja erityisesti tahatonta näkemistä pystytään olennaisesti estä-
mään. Mikäli suomalainen operaattori tulee puolestaan tietoiseksi omille palve-
limilleen sijoitetuista lapsipornosivuista, suljetaan nämä sivut nykykäytännön ja 
lainsäädännön nojalla välittömästi.

Suomalaiset operaattorit ovat lisäksi linjanneet, että osallistuminen lapsipornon 
levittämisen estämiseen koskee nimenomaisesti vain lapsipornoa. Suodattamiskes-
kustelun yhteydessä on nostettu esiin useita muitakin haitallisiksi katsottuja sisäl-
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töjä. Rajan vetäminen ilman yleiseen sananvapauteen puuttumista ei ole muiden 
aihealueiden osalta mahdollista.   

 
Oikeustieteen kandidaatti Reijo Svento on Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskus-
liitto, FiCom ry:n toimitusjohtaja.
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Kaupalliset mobiilipalvelut

Ville Nurmi

Mobiilit eli kännykällä käytettävät lisäarvopalvelut ovat vakiinnuttaneet ase-
mansa osana suomalaista palveluyhteiskuntaa. Lähes kaikki lapset ja nuoret käyt-
tävät kännykkää soittamiseen ja tekstiviestien lähettämiseen. Nykyisin känny-
källä pystyy kuitenkin surffaamaan netissä, maksamaan palveluita, katselemaan 
televisiota ja paljon muuta, mitä ennen tehtiin kotona tietokoneelta vanhempien 
valvovan silmän alla. Nuoret keskenään keksivät kännyköille yhä uusia käyttöta-
poja. Teknologia voi mahdollistaa uudenlaisia tapoja kiusata tai aiheuttaa toiselle 
pahaa mieltä. Keskityn tässä kirjoituksessa kuitenkin kaupallisiin palveluihin, sillä 
käyttäjien keskinäisiin suhteisiin puuttuminen on useimmiten palveluiden kautta 
mahdotonta tai jopa laitonta. Kännykällä koulukiusaava pitää saada kuriin perin-
teisin keinoin.

Tällä hetkellä mobiilipalvelut eivät ole erityinen ongelma alaikäisiin kohdis-
tuvien seksuaalirikosten toteuttamiseksi. Kännykällä kuitenkin voidaan käyttää 
tavallista internetiä tai mobiili-internetiä, jolloin internetin ongelmat muuttuvat 
myös mobiilimaailman ongelmaksi. Tutkimusten mukaan erityisesti nuoret osaa-
vat selata internetiä myös kännyköiden avulla. Vanhemmille tämä on vieraampaa. 
Kun internetin palveluita pystyy käyttämään ilman valvontaa vapaa-ajalla tai kou-
lussa, se voi johtaa ylilyönteihin tai muihin ongelmiin. Internetin chat- ja treffipal-
velut ovat yhä useammin käytettävissä myös kännykällä. Näin yhteyksien solmimi-
nen on helpompaa. Mobiili-internetissä pätevät samat säännöt kuin tavallisessakin 
internetissä. Palveluntuottajien ja operaattoreiden vastuut ovat myös samat kuin 
tavallisen internetin puolella.

Kun kyseessä on julkinen internet, internetpalveluntarjoajan ja sisältöpalvelun-
tarjoajan on vaikea puuttua viesteihin ja yksityisten esille panemaan sisältöön. Sel-
keästi rikollinen materiaali on poistettava verkosta, mutta epäselvemmissä tapa-
uksissa tarvitaan viranomaisten toimenpiteitä, jotta materiaalia voidaan poistaa 
verkosta. Kun kyseessä on kaupallinen mobiilipalvelu, tilanne on toinen. Kaupal-
liset toimijat ovat sitoutuneet Suomessa itsesääntelyyn, jonka avulla Maksullisten 
puhelinpalveluiden eettinen lautakunta (MAPEL) valvoo palveluntuottajien tuot-
tamaa kaupallista sisältöä. Tällöin lapsia pystytään suojaamaan huomattavasti 
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paremmin myös haitallisilta sisällöiltä, jotka eivät ole laittomia. Palveluntuottajat 
jakavat sisällöt Viestintäviraston määräyksen mukaisesti asiointi-, viihde- ja aikuis-
viihdepalveluihin. Palveluntuottajat noudattavat luokitteluissaan MAPELin suosi-
tuksia ja uusien sisältöjen kyseessä ollessa MAPEL antaa uusia suosituksia. 

Sisällön luokittelu mobiilipalveluissa vaatii kuitenkin lasten vanhemmilta aktii-
visia toimia. Oma puhelinoperaattori kytkee lapsen kännykkään pyydettäessä lisä-
maksullisten kännykkäpalveluiden eston, joka estää lasta käyttämästä tai vahin-
gossa joutumasta aikuisille tarkoitetuille sivustoille tai palveluihin.

Ongelmatilanteissa MAPELin puhelinpalvelu auttaa numerossa 09-666 332 arki-
sin 10-14 välisenä aikana. Myös operaattoreiden asiakaspalvelusta saa apua erityi-
sesti estoihin liittyvissä asioissa.

Oikeustieteen kandidaatti Ville Nurmi on Teleforum ry:n toimitusjohtaja
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Lasten turvataitokasvatus seksuaalisen 
hyväksikäytön ja muun lapsiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisemiseksi

Kaija Lajunen, Minna Andell, & Mirja Ylenius-Lehtonen

Lasten turvataitokasvatuksella vahvistetaan lasten omia taitoja suojella itseään ja 
pitää huolta rajoistaan houkuttelun, ahdistelun, väkivallan ja kiusaamisen tilan-
teissa. Turvataitokasvatus on lasten omien voimavarojen ja selviytymiskeinojen 
laaja-alaista vahvistamista ihmisten välisissä suhteissa.  Sillä pyritään edistämään 
lasten itsearvostusta ja itseluottamusta, tunne- ja vuorovaikutustaitoja sekä hyviä 
kaverisuhteita. Vastuu lasten turvallisuudesta on kuitenkin aina aikuisen, ja aikui-
sen tehtävänä on suojella lasta. Lapsia ohjataan kertomaan huolistaan jollekin 
luotettavalle aikuiselle. Lasten omien valmiuksien edistämisen lisäksi on tärkeää 
vahvistaa lasten yhteisöjen turvallisuutta ja aikuisten valmiuksia huolehtia lasten 
turvallisesta kasvusta. Turvataitokasvatus toteutetaan yhteisöllisesti, alueellisesti 
ja moniammatillisesti verkottuen yhteistyössä kotien kanssa. 

Turvataitokasvatuksen taustaa

Eri puolilla Suomea vanhemmat, koulujen opettajat, päivähoidon työntekijät ja 
muut lasten parissa työskentelevät ammattilaiset ovat esille tulleiden lasten seksu-
aalisten hyväksikäyttötapausten myötä havahtuneet näkemään, että kaikki lapset 
tarvitsevat opastusta itsestä huolehtimiseen. Olosuhteet lasten seksuaaliselle 
hyväksikäytölle mm. seksin kaupallistumisen ja arkipäiväistymisen sekä interne-
tin käytön lisääntymisen myötä ovat entistä otollisemmat. Lapsista seksuaalisesti 
kiinnostuneiden henkilöiden on entistä helpompi saada kontaktia lapsiin. Lapset 
ovat luontaisesti uteliaita ja kiinnostuneita heitä ympäröivistä asioista. Luottavai-
suus ja miellyttämisen halu lisäävät heidän alttiuttaan houkuttelulle ja manipulaa-
tiolle. Lapset altistuvat väkivallalle ja hyväksikäytölle myös omassa kodissaan, jonka 
pitäisi olla turvapaikka lapselle. Lapset ovat myös usein perheväkivallan todistajia 
ja pahoinpitelyn kohteina. Myös keskinäisissä suhteissaan lapset rikkovat toistensa 
rajoja käpälöiden ja kiusaten toisiaan. 

raportti8_painoon.indd   149 2.4.2007   15:15:18



150

Turvataitokasvatuksen antaminen kaikille lapsille tasa-arvoisesti on siis perus-
teltua. Perus- ja esiopetuksen opetussuunnitelmat vuodelta 2004 velvoittavat kou-
luja ja varhaiskasvatussuunnitelmien perusteet vuodelta 2003 päiväkoteja ja muita 
varhaiskasvatuspalveluja huolehtimaan lapsen terveen ja turvallisen kasvuympä-
ristön turvaamisesta lapsille yhteistyössä kotien kanssa. Turvataitokasvatus sovel-
tuu hyvin terveystiedon oppiaineen sekä turvallisuuden ja ihmisenä kasvamisen 
aihekokonaisuuksien opettamiseen. 

Oppimateriaalia ja työtapoja lasten turvataitokasvatukseen on Suomessa kehi-
tetty käytännön työn tarpeeseen. Kotkassa 1990-luvulla laajan pedofiilirenkaan 
paljastuttua paikalliset ammattilaiset tutustuivat kotimaisiin (Juvonen, 1994) ja 
ulkomaisiin ohjelmiin, joista erityisesti englantilainen Kidsscape-malli (Elliott, 
1989, 1990, 1991, 1992, 2001) vaikutti hyödylliseltä. Moniammatillisen turvakasva-
tustyöryhmän työn tuloksena muotoutui Kotkassa suomalaiseen kulttuuriin sovel-
tuvia turvataitokasvatuksen työtapoja. Materiaalia lasten ryhmien ohjausta varten 
kehitettiin (Kemppainen & Pakkanen, 2002; Herttua-Ruuskanen, Kemppainen & 
Paatero, 2003). Kotkassa tehtyyn työhön pohjautui sittemmin perinteiset kuntara-
jat ylittävän, spontaanisti syntyneen ja itseohjautuvasti toimineen moniammatil-
lisen turvataitoverkoston yhteistyö (ks. Lajunen, Andell, Jalava, Kalilainen, Kalske 
& Kemppainen 2003; Lajunen & Kemppainen, 2004). Laajan yhteistyön tuloksena 
muotoutui oppimateriaalia lasten ryhmiin, Turvataitoja lapsille – Turvataitokasva-
tuksen oppimateriaali (Lajunen, Andell, Jalava, Kemppainen, Pakkanen & Ylenius-
Lehtonen, 2005) ja Pidän huolta itsestäni – Opas erityisryhmien käyttöön (Helama, 
2005). Turvataitokasvatuksen hanketta tuki vuosina 2002–2003 Keski-Suomen 
Harava-hanke. Vuosina 2003–2005 turvataitokasvatus oli osana Stakesin lasten sek-
suaalisen hyväksikäytön hoidon ja ehkäisyn projektia. 

Nykyään turvataitokasvatusta toteutetaan useilla paikkakunnilla mm. koulu-
jen yleis- ja erityisopetuksessa, päivähoidon, seurakuntien sekä lasten ja nuorten 
vapaa-ajan lapsiryhmissä niin alueellisina kuin yksittäisinä hankkeina. Turvatai-
tokasvatuksen ideoita on sovellettu myös yksittäisten lasten ja perheiden ohjauk-
sessa sosiaali- ja terveystoimessa kuten neuvolatyössä, lasten hoitolaitoksissa, per-
heneuvoloissa, lasten ja nuorten psykiatrisilla poliklinikoilla ja lastensuojelutyössä 
erityisesti silloin, kun on herännyt huoli lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tai 
muusta kaltoinkohtelusta.  Turvataitokasvatuksesta saadut käytännön kokemukset 
ovat olleet hyvin myönteisiä niin lasten, vanhempien kuin lasten ryhmien ohjaajien 
ja muiden ammattilaisten kokemina. Turvataitokasvatus ei ole herättänyt lapsissa 
pelkoja eikä se ole tuonut esille aiheettomia seksuaalisen hyväksikäytön tai muun 
kaltoinkohtelun epäilyjä. Sen seurauksena lapset ovat kertoneet läheisille aikuisille 
tilanteista, joissa he ovat soveltaneet oppimiaan asioita. 
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Lapset oppivat turvataitoja parhaiten yhdessä toisten kanssa

” Minusta tunnit ovat tosi kivoja, koska meidän luokka juttelee” (10 v.)

Lapsiin suunnatussa väkivallan ehkäisytyössä lapsi nähdään yhtä aikaa oman 
elämänsä subjektina, jolla on oikeus osallisuuteen omassa elämässään, ja samalla 
aikuisten hoivaa ja suojaa tarvitsevana. Lasten näkökulmasta katsottuna turvatai-
tokasvatuksen tavoitteena on lisätä lapsen tietoisuutta omasta kehosta ja itsemää-
räämisoikeudesta sen suhteen, auttaa lapsia tunnistamaan uhkaavia tilanteita ja 
toimimaan niissä itseään suojellen. Lapsia rohkaistaan kertomaan ja hakemaan 
apua, jos hän on joutunut ahdistelun tai pahoinpitelyn kohteeksi niin kauan, kunnes 
joku uskoo häntä ja hän saa avun. Edelleen turvataitokasvatuksen tavoitteena on 
edistää laaja-alaisesti lasten tunne- ja sosiaalisia taitoja sekä heidän itsearvostus-
taan. Itseään arvostava lapsi pitää vastarinnan edessä kiinni oikeiksi tietämistään 
asioista eikä anna kohdella itseään huonosti. Hyvät sosiaaliset taidot ovat lapselle 
avuksi ystävyyssuhteiden solmimisessa, ja hyvät ystävyyssuhteet voivat suojella 
lasta ajautumasta hyväksikäyttäviin suhteisiin. Tunnetaidot ja itsetuntemus aut-
tavat tunnistamaan itseä vahingoittavia tilanteita ja toisaalta asioita, jotka tuovat 
turvaa ja hyvinvointia. Turvataitokasvatus harjoittaa lasten ongelmanratkaisuky-
kyä.  Lasten kohtaamat hyväksikäytön ja väkivallan tilanteet ovat moninaisia. Kaik-
kien tilanteiden varalle lapsia ei voida ohjeistaa ja siksi onkin tärkeää rohkaista 
lapsia ajattelemaan itsenäisesti. 

”Turvataito antaa aivoille opetusta” (� v.)

”On mukavaa tehdä tehtäviä, kun ei ole väärää eikä oikeaa vastausta” (10 v.)

Lasten turvataitokasvatusta toteutetaan lasten arjessa heidän vertaisryhmissään 
tutun aikuisen ohjauksessa. Tällöin voidaan hyödyntää ryhmän ohjaajan lapsi- ja 
ryhmätuntemusta. Ryhmässä opittuja asioita voidaan harjoitella ja kerrata leik-
kien ja päivittäisten toimien lomassa toisten lasten kanssa. Turvataitokasvatuksen 
toteuttaminen pari- tai tiimityönä mahdollistaa lasten yksilöllisemmän huomioi-
misen ja ryhmän puolittamisen. Lapsilla on yleensä paljon keskusteltavaa.

”Hienoa kertoa itsestä” (9 v.)

”Hyvä, kun eilen puhuttiin pelottavista asioista” (9 v.)
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Lasten ohjauksessa käytetään hyväksi lasten luontaista tapaa tuottaa tietoa ja 
oppia uutta, leikinomaisuutta, toiminnallisuutta ja omaehtoista tutkimista yhdessä 
muiden lasten kanssa. Lähtökohtana ovat lasten omat kokemukset, tarpeet ja kiin-
nostuksen kohteet. Aikuisen rooli on olla kuuntelija, keskustelujen yhteen vetäjä, 
opas ja lasten ajatusten dokumentoija. Lapsilähtöisyys takaa sen, että turvataito-
kasvatus ei ole lapsia pelottelevaa, vaan heitä voimaannuttavaa.

”Kun toi oli luettu loppuun, tuntui siltä että mun ei tarvitse enää kauheesti mitään 
pelätä” (� v.)

”Mulle tuli sellainen turvallinen olo” (� v.)

”Turvataito on niin kivaa, että se tekee mun sydämelle hyvää” ( � v.)

Turvataitokasvatuksen avulla lapset saavat elämisen eväitä ja varustavat ”selviy-
tymisreppuaan” hankalien ja pelottavien tilanteiden varalle keskustellen, piirtäen, 
leikkien, liikkuen, tarinoiden ja näytellen. He oppivat tunnistamaan vahvuuksiaan 
ja heikkouksiaan. He tunnistavat tunteitaan, iloa, pelkoa, vihaa, turvassa oloa ja 
turvattomuutta. He piirtävät oman turvaverkkonsa ja tekevät itselleen turvapas-
sin. Lapset miettivät, miten he voivat saada ystäviä ja pitää huolta ystävyydestä ja 
ratkoa kavereiden kanssa syntyneitä ristiriitoja. He oppivat tunnistamaan kiusaa-
misen omassa ja toisten käyttäytymisessä. Lasten keskinäisiin kiusaamistilantei-
siin he oppivat turvaohjeet – Sano EI, Lähde pois ja Kerro luotettavalle aikuiselle. 

Lapsia rohkaistaan soveltamaan näitä samoja turvaohjeita myös niihin tilan-
teisiin, joissa aikuinen uhkaa heidän koskemattomuuttaan. Lapset oppivat erotta-
maan punaisen ja vihreän valon kosketukset toisistaan. Lapset oppivat, että mitään 
kosketusta ei saa pitää salaisuutena, vaikka joku niin vaatisikin. Kukaan ei saa 
koskettaa toisen yksityisiä alueita ilman tämän lupaa eikä ainakaan uimapuvun 
alle jääviä kohtia. Lapsi saa itse määrätä, miten häntä kosketaan. Kenelläkään ei 
ole oikeutta myöskään pakottaa häntä koskemaan toisen yksityisiä alueita. Jos sel-
laista on tapahtunut, vastuu on aikuisen, ei lapsen. Kenelläkään ei ole myöskään 
oikeutta satuttaa tai lyödä lasta, ei edes silloin, kun lapsi on tottelematon. Lapsella 
on oikeus kieltäytyä häntä satuttavista ja hämmentävistä kosketuksista, myös sil-
loin kun kyseessä on häntä isompi lapsi tai aikuinen tai joku lapsen läheisistä.

Lapset pohtivat yhdessä, kuinka he toimisivat erilaisissa turvallisuutta uhkaa-
vissa tilanteissa esimerkiksi silloin, jos joku tuntematon yrittäisi saada mukaan 
autoon, jos joku soittaisi häirintäsoittoja tai lähestyisi internetissä vihjailevalla ja 
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tunkeilevalla tavalla tai jos joku oman perheen jäsen tai joku tuttu tai tuntematon 
koskisi punaisen valon kosketuksella. Lapset kokoavat itselleen turvataitokansion. 

Aikuiset lapsen turvaverkossa

Lasten omien valmiuksien lisäksi turvataitokasvatuksella pyritään vahvistamaan 
lapsen lähellä olevien aikuisten valmiuksia niin ehkäistä lapsiin kohdistuvaa väki-
valtaa kuin edistää lapsen turvallista kasvua edistäviä tekijöitä. Aikuisten tietoi-
suutta lapsiin kohdistuvasta väkivallasta, heidän valmiuttaan tunnistaa ja ottaa 
väkivalta puheeksi ja puuttua siihen, on lisättävä.  Lapset eivät itse rohkaisusta huo-
limatta helposti kerro heihin kohdistuvasta hyväksikäytöstä tai muusta väkival-
lasta. Heillä ei ehkä ole tarvittavia sanoja, heitä on kielletty kertomasta tai uhkailtu 
kertomisen seurauksilla tai heidän kokemansa häpeä ja syyllisyys estävät kertomi-
sen. Pelko hylätyksi tulemisesta saattaa estää asian puheeksiottamisen. Aikuisten 
herkkyys kuunnella lapsen huolia ja kiireettömän ajan varaaminen lapsen kanssa 
on tärkeää.

Vanhempien ja muiden lähiaikuisten on hyvä miettiä myös, miten he itse koh-
televat lapsia. Rakkauden, välittämisen ja kunnioittamisen osoittaminen lapselle 
on parasta turvataitokasvatusta. Hyvä suhde lähiaikuiseen lisää lapsen itseluotta-
musta ja valmiutta itsestä välittämiseen. Lapset oppivat aikuisten mallista tunne- 
ja vuorovaikutustaitoja. Mitä isot edellä, sitä pienet perässä! 

Turvataitokasvatus on parhaimmillaan, kun se toteutetaan koko yhteisössä sen 
kaikissa lapsiryhmissä. Ennen turvataitokasvatuksen käynnistämistä on syytä 
miettiä, mikä on se kehikko, jonka puitteissa turvataitokasvatusta toteutetaan. On 
hyvä käydä keskustelua siitä, miten yhteisössä suhtaudutaan lapsiin kohdistuvaan 
väkivaltaan, miten se tunnistetaan ja miten siihen suhtaudutaan ratkaistavana 
ongelmana. Turvataitokasvatuksen myötä lapset saattavat rohkaistua kertomaan 
peloistaan ja huolistaan sekä tilanteista, joissa heidän rajojaan on ylitetty. Turvatai-
tokasvatuksen myötä myös aikuiset herkemmin huomaavat lasten pahaa oloa. Täl-
laisiin tilanteisiin on työyhteisöissä syytä valmistautua ja sopia toimintatavoista 
ja moniammatillisesta yhteistyöstä jo ennen turvataitokasvatuksen aloittamista. 
Paikallisten toimintamallien laatimisessa voi käyttää hyväksi Turvataitoja lap-
sille -kirjassa (Lajunen, Andell, Jalava, Kemppainen, Pakkanen & Ylenius-Lehtonen, 
2005) olevaa ohjeistusta ja Stakesin opasta sosiaali- ja terveydenhuollon henkilös-
tölle (Taskinen, 2003). On syytä myös hankkia valmiuksia huolen puheeksi ottami-
seen perheiden kanssa (ks. Eriksson & Arnkil, 2005). Turvataitokasvatuksen tueksi 
on hyvä koota moniammatillinen kontaktiverkko tai turvatiimi, johon voi kuulua 
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pedagogien lisäksi esimerkiksi lastensuojelun työntekijä, koulukuraattori, erityis-
lastentarhanopettaja, terveydenhoitaja, psykologi, koululääkäri ja poliisi. Kouluissa 
oppilashuoltotyöryhmät ovat oivia turvataitokasvatuksen yhteistyöryhmiä.

Kotien kanssa tehtävää yhteistyötä ei pidä unohtaa. Lasten turvallisuus raken-
tuu läheisissä ihmissuhteissa saatavan huolenpidon ja ymmärretyksi tulemisen 
kautta. Toisaalta läheisten ihmisten väkivaltaisuus on perusturvattomuuden ydin 
(Niemelä, 2000). Vanhemmat ovat kokeilupaikkakunnilla ilmaisseet halunsa olla 
yhteistyössä ja saada tietoa lapsiryhmässä esille otetuista teemoista (Muhonen & 
Sihvonen, 2002). Vanhempia on syytä tiedottaa turvataitokasvatuksesta ja pyytää 
heiltä palautetta. Vanhemmat saavat lasten mukana kotiin tehtäviä lasten kanssa 
pohdittavaksi. Kotitehtävien kautta vanhemmat saavat konkreettisia ideoita siitä, 
miten he itse voivat keskustella lasten kanssa turvallisuuteen liittyvistä asioista. 
Vanhempien keskusteluilloissa koteja informoidaan lapsiryhmässä toteutettavasta 
turvataitokasvatuksesta. On tärkeää, että vanhemmat yhdessä voivat keskustella 
lasten turvalliseen kasvuun liittyvistä näkemyksistään ja huolistaan ja että heidän 
toiveitaan yhteistyöstä kuullaan. Kotien kanssa tehtävä yhteistyö on hyödyllistä 
tehdä moniammatillisena pari- ja tiimityönä. Ylipäätään kotien ja erityisesti ns. 
riskiperheiden tukeminen kasvatustyössä on lasten turvallisen kasvun edistämistä 
ja ennalta ehkäisevää työtä.

Turvataitokasvatuksen työtapa ja oppimateriaali ovat osoittautuneet käyttökel-
poisiksi ja helposti käyttöön sovellettaviksi. Jatkossa olisi tarvetta työstää oppima-
teriaalia varhaisnuorten ja nuorten tyttöjen ja poikien ryhmiin, kehittää perheiden 
kanssa tehtävää yhteistyötä moniammatillisena tiimityönä ja järjestää ammatti-
laisille koulutusta turvataitokasvatuksen toteuttamiseen.

Jos  lapsen rajoja on jo rikottu?

Jos lapsen rajoja on jo rikottu, tarvitsee hän ja hänen perheensä lastensuojelulli-
sen ja hoidollisen tuen lisäksi ohjausta omien ja toisten rajojen kunnioittamiseen. 
Rikotuksi tulemisen kokemus vie lapselta kyvyn tunnistaa ja puolustaa omia rajo-
jaan. Samoin hän voi rikkoa toisten lasten ja aikuisten yksityisyyttä käyttäytymällä 
epäkunnioittavalla tavalla (Heikinheimo & Tasola, 2004). Lapsiryhmässä tällainen 
käytös aiheuttaa hämmennystä, levottomuutta ja turvattomuutta. Kaikkien ryhmän 
lasten on tällöin tärkeää saada opastusta siitä, miten toista on lupa koskettaa ja 
miten toisen kosketuksista voi kieltäytyä. Myös lapsen lähipiiri tarvitsee ohjausta 
siinä, miten he voivat auttaa lasta pitämään huolta itsestään ja kunnioittamaan 
myös toisten koskemattomuutta. 
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Lapsen lähiaikuisten valppautta ja voimavaroja tukea ja suojella lasta jatkossa on 
syytä vahvistaa. Tähän tarkoitukseen sopiva työväline on Heljestrandin ja Wester-
strömin Köpingin lastenpsykiatrisella osastolla kehittämä suojakeskustelun malli 
(Lajunen, Heljestrand & Heikkinen, 2005).  Sen tarkoituksena on osana lastensuoje-
lullista prosessia yhteistyössä lapsen lähipiirin kanssa käytävällä keskustelulla var-
mistaa, että lapsi ei ainakaan jatkossa tulisi hyväksikäytetyksi ja että hän saisi elää 
turvassa saaden tarvitsemaansa hoitoa ja huolenpitoa. Näkökulma suojakeskuste-
lussa on lastensuojelullinen, ei juridinen. Lapselle tärkeintä on hyväksikäytön lop-
puminen. Rikoksen selvittäminen on rinnakkainen ja erillinen prosessi, joka itses-
sään ei turvaa lapsen tilannetta. Suojakeskustelu sopii työvälineeksi myös niihin 
tilanteisiin, joissa varmuutta tapahtuneista ei ole saatu ja lastensuojelullinen huoli 
jää elämään. Jos hyväksikäyttäjäksi epäilty on perheenjäsen, hänen vastuullaan on 
keskusteluissa osoittaa, että lapsi on jatkossa turvassa. 

VM, psykologi, vaativan erityistason perheterapeutti Kaija Lajunen toimii omassa 
koulutukseen, konsultointiin ja  psykoterapiaan erikoistuneessa yrityksessään.

Kasvatustieteiden maisteri Minna Andell työskentelee erityisluokanopettajana
Mikaelin koulussa Turussa.

Lastentarhanopettaja ja erityisluokanopettaja Mirja Ylenius-Lehtonen toimii Turussa 
Vuorelan koulussa.
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Ammatillisen koulutuksen mahdollisuudet
Tapio Pajunen

Uusien ilmiöiden ilmaantuminen yhteiskunnassa nostaa esiin myös koulutuksen 
ja kouluttautumisen tarpeen. Viestintäteknologian nopea kehitys on kaikkien etu-
jensa ja hyötyjensä ohella tuonut myös uudenlaisia uhkia sekä mahdollisuuksia 
väärinkäytöksiin ja rikolliseen toimintaan. Lasten kaltoinkohtelu ja jopa seksuaa-
linen hyväksikäyttö internetin keskustelu- ym. palstojen avulla on yksi esimerkki 
tästä.  Tällaisiin ilmiöihin tulisi puuttua pikaisesti. Valitettavan usein virallinen 
kontrolli- ja tukijärjestelmä toimii näissä tilanteessa lähinnä reaktiivisesti. Ilmiö ja 
ongelman mahdollisuus tiedostetaan usein vasta siinä vaiheessa kun vahinko on 
jo tapahtunut.  

Ammatillisen koulutuksen yksi keskeinen tehtävä on pyrkiä ennakoimaan 
tämänkin tyyppisiä muutoksia maailmassamme ja luomaan eri alojen ammattilai-
sille valmiudet kohdata uudet vastaan tulevat asiat ja kyetä sekä ennaltaestävään 
että kontrolloivaan ja korjaavaan toimintaan.   Vaatimus tuntuu varsin mittavalta 
ja monelta osin suorastaan mahdottomalta. Kuitenkin kaikki se tulee tehdä, mikä 
on tehtävissä, mm. ammatillisessa koulutuksessa opettajakunnan tulee pitää itse-
ään ajan ja kehityksen tasalla myös näissä kysymyksissä.

Nopeasti uudistuvan ja kehittyvän teknologisen maailman monimuotoisuu-
den vuoksi tarvitaan hyvin laaja-alaista tietoa ja moniammatillista koulutusta. Ei 
riitä, että eri alojen tutkintotavoitteisissa koulutuksissa asiaa käsitellään kyseisen 
ammatti-alan ja oman tehtävän näkökulmasta.  Kyseessä on nimittäin ilmiö, jossa 
kytkeytyvät yhteen mm. lapsen kasvu ja kehitys, uusi teknologia, lainsäädäntö, 
hyväksikäyttäjän maailma ja tämän toimintatavat.  Lisäksi teknologian ja uusien 
tietoteknisten sovellusten kehitysvauhti on niin huimaa, että tarvitaan säännöllistä 
koulutusta, jonka avulla tietoja ja tietoisuutta päivitetään. Myös lasten- ja nuori-
sokulttuurin kehitys tapahtuu tänä päivänä aivan erilaisin sykäyksin kuin meidän 
keski-ikäisten kasvattajien nuoruudessa. Parin kuukauden takainen muoti-ilmiö 
esim. peli- tai internetmaailmassa voi tänään olla jo auttamatta aikansa elänyt. 

Tarvitaan jatkuvaa koulutusta ja tietojen päivittämistä nimenomaan virtuaali-
sen ulottuvuuden saralla. Kännykamerat, niihin liittyvät uhkatekijät, kuten kuvien 
käyttö koulukiusaamisen ja pahimmillaan seksuaalisena hyväksikäyttönä ovat jo 
nykypäivää. Internetin käyttöön liittyy myös lasten ja nuorten maailmassa hyvin 
moninaisia toimintoja, joista kasvattajat harvoin ovat tietoisia. Lapsi saattaa olla 
hyväuskoinen ja avata omaa maailmaansa erilaisten keskustelukanavien tai kuva-
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gallerioiden välityksellä niin paljon, että se koituu hänelle haitalliseksi. Tietoliiken-
teen saralla tarvitaan samanlaista liikennekasvatusta, jota esimerkiksi koulutiensä 
alkaville lapsille annetaan. Opetetaan turvalliset tavat ja väylät sekä valmennetaan 
lapset tunnistamaan riskipaikat ja -tilanteet mahdollisimman kattavasti. Missään 
tapauksessa ei tule lähteä kuitenkaan mustamaalaamaan itse teknologiaa ja väli-
nettä. Aina meillä on ollut ja tulee olemaan asioita ja ilmiöitä, jotka väärissä käsissä 
ja väärin käytettyinä ovat vaaraksi, mutta oikein käytettyinä ovat hyviä renkejä. 
Oleellista on riskien tiedostaminen ja niiden tunteminen. Teknologia on erinomai-
nen apuväline, oppimisessa, kanssakäymisessä ja monissa muissa toimissa.

Hyväksikäyttäjien toimintatavoista on meillä mm. onnistuneen rikostutkinnan 
seurauksena jo paljon tietoa. Hyväksikäyttäjät eivät kuitenkaan ole selkeästi tun-
nistettavissa oleva yhtenäinen ryhmä.  Tietotekniikan avulla lapsia hyväksikäyt-
täneen paljastuminen on usein tämän lähipiirillekin suuri yllätys.  Ranskalainen 
esseisti Montaigne, kirjoitti jo 1580-luvulla: ” Ne, jotka yrittävät laatia luetteloita 
ihmisten teoista, joutuvat näkemään kaikkein suurimman vaivansa niiden yhteen 
sovittamisessa ja soinnuttelemisessa, sillä yleensä ne ovat niin oudosti ristiriidassa 
keskenään, että niiden yhteinen alkuperä tuntuu mahdottomalta.”  Hyväksikäyttä-
jää on taustan tai persoonan perusteella vaikea tunnistaa. Toimintatapojen perus-
teella tunnistaminen onkin sitten hieman helpompaa. Hyväksikäyttäjille on hyvin 
tunnusomaista ns. grooming-prosessi, jossa soluttaudutaan vähitellen, hyvin hie-
notunteisesti ja varovaisesti lapsen maailmaan.  

Eri alojen ammattilaiset tarvitsevat entistä vankempaa tietoa myös siitä, mitä 
lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on ja miten monimuotoisena se ilmenee tänä 
päivänä. Aiheeseen liittyvän lainsäädännön perusteet on myös tärkeä tuntea. 

Seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuminen on lapselle tapahtuma, 
jota hän ei välttämättä kykene täysin hahmottamaan. Kokemusprosessiin liittyy 
monenlaisia ristiriitaisia tunnekokemuksia ja ajatuksia, jotka hämmentävät lasta. 
Lapsi saattaa itse kokea syyllisyyttä tapahtuneesta.  Tämä voi olla vaikuttamassa 
siihen, että lapsi ei kerro kokemuksestaan aikuisille. Tästä syystä ammattikasvat-
tajien tunnistamisvalmiuksien kehittäminen on ensiarvoisen tärkeää.  Miten tun-
nistaa ja ottaa puheeksi lapsen puheissa ja käytöksessä tapahtuneet muutokset, 
leikkien muuttumisen mekaanisiksi, uudenlaisen suhtautumisen kavereihin jne.?  
Tilanteessa, jossa lapsi kieltää tapahtuneen, tunnistaminen on usein monien asioi-
den ja havaintojen yhdistymisestä syntyvä oivallus.  

Yksi tunnistamisen ja sen myötä asiaan puuttumisen suuria esteitä on se, että 
lapsen seksuaalisen hyväksikäytön pelkkä olemassaolo ilmiönä tahdottaisiin koko-
naan sulkea pois ajatuksista.  Lapsen normaalista poikkeava käyttäytyminen halu-
taan mieluummin nähdä liittyvänä johonkin vähemmän haitalliseen seikkaan. 
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Tunnistamisen valmiuksia tulisi vahvistaa kaikkien niiden ammattilaisten koh-
dalla, jotka työskentelevät lasten ja nuorten parissa. Varhaiskasvatuksen ja ope-
tuksen henkilöstö, sosiaali- ja terveysalan työntekijät sekä lasten ja nuorten vapaa-
ajassa työskentelevät nuorisotyön ammattilaiset niin kunnissa kuin seurakunnis-
sakin, ovat keskeisessä roolissa.

Uhrin hoitoon ja korjaaviin toimenpiteisiin meillä on olemassa kohtuullisen 
hyvin toimiva järjestelmä. Esimerkkinä tästä mainittakoon vuonna 2006 valmistu-
neet terveydenhuollon Käypä hoito -suositukset seksuaalisen hyväksikäytön koh-
teiksi joutuneiden lasten hoitamiseen.

Täydennyskoulutusta alueellisena ja monialaisena

Koulutuksen yhtenä keskeisenä tavoitteena on kehittää olemassa olevia ammat-
tikäytäntöjä. Alueellisesti toimivat, ennalta ehkäisevät ja nopeasti reagoivat toi-
mintajärjestelmät lasten hyväksikäytön estämiseen edellyttävät sujuvaa verkos-
toinutta toimintaa. Tästä syystä on tarkoituksenmukaista, että esimerkiksi seutu-
kunnittain pyrittäisiin samanaikaisesti kouluttamaan eri ammattialojen edustajia 
tähän teemaan. Näin kyettäisiin vahvistamaan yhteisiä alueellisia toimintakäy-
täntöjä. Yhteisen koulutuksen vahvuutena on myös se, että sen myötä eri toimijat 
oppivat tuntemaan paremmin yhteistyökumppaninsa, heidän toimintatapansa ja 
resurssinsa.  Monialaisen koulutuksen avulla yksittäinen työntekijä kykenee myös 
hahmottamaan selkeämmin oman roolinsa kokonaisuudessa sekä sovittamaan 
muiden toimijoiden tehtävät omaan ammatilliseen toimintaansa.  Tämän tyyppi-
sessä koulutuksessa oppijalle myös valkenee muiden alojen toimijoiden osaami-
nen ja ammattitaito. Tällä kyetään estämään se, että kukaan ei ryhdy hoitamaan 
ja puoskaroimaan traumaattisen tapahtuman kokenutta lasta yli omien kykyjensä. 
Vahvinta ammatillisuutta on se, että tietää oman osaamisensa rajat.

Tällaisella järjestelmällä kyettäisiin myös luomaan vahva, ammatillinen ver-
kosto, joka kykenee kouluttamaan vanhempia kohtaamaan uuden teknologian 
tuomat haasteet. Vanhemmathan ovat keskeisessä roolissa niin lasten kasvattajina 
kuin myös mm kontrolloimassa näiden nettikäyttäytymistä.

Oikeanlaiselta arvopohjalta nousevan mediakasvatuksen avulla ei ajauduttaisi 
samanlaisiin ongelmiin, mihin jouduttiin pahimmillaan ”intomielisen”, aine- ja 
ongelmakeskeisen päihdevalistuksen myötä. Ammattitaidottomasti toteutettu 
valistus saattaa pahimmillaan lisätä lapsen ja nuoren mielenkiintoa sitä asiaa koh-
taan, josta tätä pyritään varoittamaan.  Asennekasvatus on kaikkiaan keskeisessä 
roolissa silloin kun puhutaan lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja uudesta tek-
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nologiasta. Ollaanhan tekemisissä sellaisen asian kanssa, johon liittyy ja joka syn-
nyttä hyvin voimakkaita tunteita. Kontrolloimattomat, voimakkaat tunteet puoles-
taan saattavat estää asiallisen suhtautumisen asiaan kuin asiaan.

Teologian maisteri Tapio Pajunen toimii lehtorina Diakonia-ammattikorkeakou-
lussa.
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Median vastuu ja mahdollisuudet

Sanna Aaltonen
 

Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on teema, johon törmääminen mediassa herät-
tää hämmennystä ja voimakkaita tunteita. Yhtäältä se on ilmiö, jonka ei halu-
aisi olevan olemassa ja siksi hyväksikäyttötapausten ilmitulo järkyttää. Toisaalta 
aihetta voi pitää siinä mielessä yleisesti merkittävänä, että se koskettaa ja kiinnos-
taa ihmisiä. Lasten hyväksikäyttö, tapahtui se sitten julkisella paikalla, instituuti-
ossa tai perheessä, on aina uutinen samoin kuin tapauksen ilmituloa seuraavat vai-
heet oikeuskäsittelyineen. Uutismaisen raportoinnin lisäksi hyväksikäytön uhrien 
näkökulma, toipuminen ja hoito ovat aiheita, joita käsitellään niin ajankohtais- ja 
asiaohjelmissa kuin erikoisartikkeleissa ja mielipidekirjoituksissa.  

Aina näin ei ole ollut, sillä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja erityisesti sen 
yksityisemmät muodot kuten insesti nousivat julkiseen keskusteluun monissa 
maissa vasta 1980–90-luvuilla. Britanniassa tämä tapahtui 1986, jolloin televisi-
ossa esitetty vetoomus käynnistää tutkimus lasten hyväksikäytöstä johti lukuisiin 
yhteydenottoihin, aihetta käsittelevän BBC:n Childwatch -ohjelmasarjan käynnistä-
miseen ja lasten palvelevan puhelimen Childline:n perustamiseen. Hyväksikäyttöä 
käsittelevät ohjelmat ja jutut yleistyivät nopeasti ja aihetta käsiteltiin 1990-luvulle 
tultaessa myös tv:n draamasarjoissa. (Kitzinger 2001; History of Childline)  Suomessa 
julkisen keskustelun vilkastuminen ajoittunee 1980 ja -90 lukujen vaihteeseen. 
Minulle on jäänyt tuolta ajalta mieleen pedofiliaa käsittelevä englanninkielinen 
tv-dokumentti. Katsottuani kohutun ohjelman opiskelija-asuntolani yhteisessä tv-
huoneessa olin – ja voi sanoa, että olen edelleen – järkyttynyt sen sisällöstä. Ohjel-
man merkittävyys ei ollut sen shokeeraavuudessa vaan siinä, että se oli osaltaan 
käynnistämässä keskustelua siihen aikaan vähän käsitellystä aiheesta.  

Medialla on ollut merkittävä rooli siinä prosessissa, jossa lasten seksuaalista 
hyväksikäyttöä on pyritty määrittelemään ja ratkaisemaan. Tämän prosessin pohja 
on erilaisten kansalaisjärjestöjen, viranomaisten ja hyväksikäytön uhrien teke-
mässä määrittely- ja tunnistamistyössä. Tiedotusvälineiden ansiosta lasten hyväk-
sikäyttö on aiempaan verrattuna vähemmän häpeällinen, yksityinen salaisuus 
ja selkeämmin sosiaalinen ongelma, jolla on nimi. Kääntäen voi miettiä, mitä ja 
miten tietäisimme aiheesta, jos siitä ei kerrottaisi lehdissä, radiossa ja TV:ssä. (Kit-
zinger 2001.)  
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Brittiläinen mediatutkija, Jenny Kitzinger, korostaa, että aiheen käsittely medi-
assa on luonut tilaa, ei vain julkiselle vaan myös yksityiselle keskustelulle ja tiedos-
tamiselle. Kitzinger teki hyväksikäyttöä lapsuudessaan kokeneiden naisten haas-
tatteluja sekä ennen vuotta 1986 että sen jälkeen ja havaitsi selkeän eron kahden 
eri aikakauden naisten puheessa. Ennen kuin hyväksikäytöstä puhuttiin julkisuu-
dessa, uhreille oli vaikeaa löytää haastatteluissa sanoja kuvaamaan vaiettua ja 
mahdollisesti kyseenalaistettua kokemustaan. Vuoden 1986 jälkeen syntynyt julki-
nen keskustelu antoi hyväksikäyttöä kokeneille naisille välineitä nimetä, käsitellä 
ja myös jakaa omia kokemuksiaan julkisesti mutta nimettömänä. Tätä kautta heillä 
oli paremmat mahdollisuudet rikkoa eristyneisyyden tunnetta ja saada tukea toi-
pumiselleen. (Kitzinger 2001.) 

Aikuismainen mediakäsittely ei välttämättä anna tukea hyväksikäyttöä koke-
ville lapsille heidän sen hetkisessä tilanteessaan, mutta jo nuoret saattavat saada 
suoranaista tukea erityisesti heille suunnatusta tiedonvälityksestä. Tämä näkö-
kulma tuli esille nuoria ja sukupuolista häirintää käsittelevässä tutkimuksessani 
(Aaltonen 2006), jossa kaksi yhdeksäsluokkalaista tyttöä otti ainekirjoituksessaan 
esille insestin. Tytöt pohtivat sekä avun hakemisen vaikeutta että median tarjoa-
maa tietoa ja tukea tilanteessa, jossa oma koti on hyväksikäytön tapahtumapaikka. 
Tiedotusvälineiden kautta voi saada apua sellaisissa vaikeissa tilanteissa, joissa ei 
haluta tai voida turvautua tavanomaisiin tuen lähteisiin, ystäviin tai vanhempiin.

”Joskus on tullut luettua nimettömiä artikkeleja esim Me kaks -lehdestä, tai Sinä-
Minä lehdestä, joissa kysytään neuvoa, että mitä tehdä kun OMA isä ahdistelee. Sekin 
on jonkunlainen merkki, että ei halua tulla esille. Siihenkin on syynä se, että häpeää, 
mutta ahdistelijanhan se pitäisi hävetä.”

”Monesti nuorten palstoilla osuu silmään kysymyksiä tytöiltä, jotka kysyvät mitä 
tehdä kun esim. isäpuoli, eno tai jopa oma veli tai isä ahdistelee eikä äidille tai kave-
reille uskalla kertoa tai sitten äiti tietää, muttei kiinnitä asiaan huomiota tai ei 
uskalla. Monissa ns. uusioperheissä voi esiintyä tätä samoin kuin kodissa jossa alko-
holi on pääasiana ja uusia ihmisiä tulee ja menee. Toisinaan esim. äiti voi vähätellä 
asiaa, kun tyttö tai poika kertoo äidin uuden poikaystävän hiplailleen. Mielestäni 
liian usein vanhemmat sulkevat silmänsä tällaisilta asioilta tai asioilta jotka ovat 
heillekin vaikeita. [...] TV:ssä käsitellään myös tätä asiaa joissain nuorten ohjelmissa. 
Mielestäni se on hyvä asia auttaa ahdistuneita samoin kuin nuortenpuhelimet. 
Uhriksi joutunut nuori on kuitenkin henkilö joka kertoo asiaa omassa tahdissa ja 
omalla tavalla. ”

(Lainaukset yhdeksäsluokkalaisten tyttöjen ainekirjoituksista)
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Vaikenemista ehdottomasti parempi vaihtoehto on siis pitää kipeää asiaa esillä. 
Tätä voisi pitää jopa median velvollisuutena. Juuri aihealueen kipeyden takia medi-
alla on myös erityinen vastuu käsitellä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sensi-
tiivisellä tavalla. Kansallisen lainsäädännön ohella tiedonvälitystä ohjaa alan oma 
eettinen säännöstö. Siinä todetaan, että yleisöllä on “oikeus saada tietää, mitä 
yhteiskunnassa tapahtuu”, mutta myös että “kaikki julkinen ei ole välttämättä jul-
kaistavissa” ja että “rikosten uhreista uutisoitaessa on aina noudatettava hieno-
tunteisuutta” (Journalistin ohjeet). Yleisluontoisten ohjeiden ohella yhteiskunnal-
linen ilmapiiri suuntaa rajanvetoja julkaistavuuden ja hienotunteisuuden suhteen.  
Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä pidetään yleisesti tuomittavana ja erittäin ras-
kaana rikoksena – jopa rikollisten keskuudessa – joten tuntuu epätodennäköiseltä, 
että toimittajat pyrkisivät haastamaan tai kyseenalaistamaan tämän ajatteluta-
van. 

Lähestymistavoissa ja rajanvedoissa on kuitenkin eroja tiedotusvälineen lajityy-
pin mukaan ja yksi ero liittyy sensaationhakuisuuteen. Yhtäältä nämä erot ovat 
yleisön tiedossa: lukijat ovat tottuneet odottamaan vakavasti otettavilta päiväleh-
diltä asiantuntijavetoista asiallisuutta ja vastaavasti iltapäivälehdiltä raflaavuutta 
ja kärjistyksiä (ks. myös Aaltonen & Honkatukia 2002). Toisaalta erityisesti lööppien 
kärjistykset tavoittavat kaikki, myös lapset, joilla ei ole samanlaista medialukutai-
toa kuin aikuisilla. Median vastuun voisi siksi ulottaa lasten seksuaalisen hyväksi-
käytön maltilliseen käsittelyyn siinä mielessä, että vaikka ne kannustaisivat varo-
vaisuuteen, ne eivät osallistu paikallisten kauhukertomusten paisutteluun eivätkä 
lietso kohtuuttomasti pelkoja.

Valtiotieteiden tohtori Sanna Aaltonen työskentelee tutkijana Helsingin yliopiston 
Sosiologian laitoksella.
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MONIAMMATILLISEN YHTEISTYÖN  
KEHITTÄMINEN 

Pääministeri Matti Vanhasen hallituskaudella Suomessa on kiinnitetty erityistä 
huomiota sisäisen turvallisuuden kehittämiseen. Tähän liittyen Suomessa laadit-
tiin yhdeksän ministeriön ja lukuisten muiden asiantuntijoiden yhteistyönä kat-
tava, sektorirajat ylittävä ja laajasti poikkihallinnollinen sisäisen turvallisuuden 
ohjelma, jonka keskeisenä tavoitteena on viranomaisten yhteistyön parantaminen 
sisäisen turvallisuuden lisäämiseksi ja palvelujen laadun parantamiseksi. Ohjelma 
on ensimmäinen viranomaisten sektorirajat ylittävä sisäisen turvallisuuden 
alueen useampivuotinen kehittämissuunnitelma, jolla on myös ylimmän poliitti-
sen johdon tuki. 

Hallitusohjelman pohjalta on luotu strategisia ohjelmia ja ryhdytty toimenpi-
teisiin alue- ja paikallistasolla turvallisuuden edistämiseksi ja väkivallan vähentä-
miseksi sekä ennalta ehkäisemiseksi. Sosiaali- ja terveysministeriössä on laadittu 
lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisemiseksi vuosille 2004–2007 toimintaohjelma, 
jonka tavoitteena on parantaa koko maan kattavaa julkista palveluverkostoa väki-
vallan uhrien ja tekijöiden tukemiseksi. Vuoden 2004 lopussa perustettiin jokai-
seen lääniin alueelliset kehittämisryhmät.

Sosiaali- ja terveysministeriö on suositellut kuntiin perustettavaksi väkivalta-
työn organisointia ja koordinointia varten yhteistyöryhmiä, jotka koostuvat niiden 
toimijatahojen edustajista, jotka työssään tarjoavat apua ja palveluja väkivalta-
ongelmiin. Työryhmä koordinoi pari- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisytyötä, vastaa 
toimintaohjelman toteuttamisesta ja arvioimisesta, palvelujen kehittämisestä, 
tiedotuksesta ja koulutuksen järjestämisestä. Työryhmän tehtävänä on ottaa esille 
ongelmia, tehdä aloitteita niiden ratkaisemiseksi ja tarjota asiantuntija-apua eri 
organisaatioille. Moniammatilliseen työryhmään kuuluu jäseniä ainakin sosiaali- 
ja terveydenhuollosta, poliisista, opetustoimesta, seurakunnista ja järjestöistä.  Toi-
minnan koordinoinnin ja tiedon kulun sujuvuutta lisää erikseen nimetty yhdys-
henkilö.  Sosiaali- ja terveysministeriö suosittaa perhe- ja lähisuhdeväkivallan 
ehkäisytyöryhmälle myös omaa erillistä budjettia.

Sisäisen turvallisuuden ministeriryhmän päätöksestä eri hallinnonalojen yhtei-
senä väkivallan vähentämisen painopisteenä vuonna 2007 on lapsiin ja nuoriin 
kohdistuvan väkivallan vähentäminen. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan 
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vähentämisen tavoite tulee ottaa huomioon kaikkien viranomaisten toiminnassa 
vuonna 2007. Tämä tarkoittaa sitä, että viimeistään nyt on aika toimia konkreetti-
sella tasolla. Sen lisäksi, että lapsen etu tulee nykyistä paremmin ottaa huomioon 
kaikessa lainsäädännössä, suunnittelussa ja päätöksenteossa, tulee parantaa lasten 
kanssa työskentelevien valmiuksia tunnistaa myös lapsiin kohdistuvaa seksuaalista 
hyväksikäyttöä sen kaikissa muodoissaan, lisätä tietoa sen seurauksista ja siihen 
puuttumisesta. Viranomaisten ja järjestöjen yhteistyöhön ja palveluketjuihin tulee 
kiinnittää huomiota lasten ja heidän perheidensä tuen ja hoidon varmistamiseksi. 
Tarvitaan lisää tietoa, tutkimusta, koulutusta ja yhteistyötä. 

Ministeriryhmä on päättänyt myös koota poliisi- ja sosiaalitoimen yhteistyön 
hyvät toimintamallit ja ottaa ne huomioon lainsäädännössä, sekä sosiaali- ja polii-
sitoimen koulutuksessa. Myös opetustoimen kanssa tehtävän yhteistyön kehittä-
miseen sisäisen turvallisuuden parantamiseksi on kiinnitetty huomiota. Esillä on 
ollut muun muassa yhteistyön kehittäminen koulujen oppilashuoltoryhmissä, pai-
kallisessa turvallisuussuunnittelussa, poliisikoulutuksen kehittämisessä sekä maa-
hanmuuttajanuorten kanssa tehtävässä työssä. 

Moniammatillisen asiantuntemuksen turvaaminen on erikseen huomioitu 
myös eduskunnan hyväksymässä uudessa lastensuojelulaissa, joka astuu voimaan 
vuoden 2008 alussa. Siinä velvoitetaan kunnat huolehtimaan siitä, että lapsen asi-
oista vastaavalla sosiaalityöntekijällä on käytettävissään lapsen kasvun ja kehityk-
sen, terveydenhuollon, oikeudellista sekä muuta lastensuojelutyössä tarvittavaa 
asiantuntemusta. Tämän järjestämiseksi kunta tai useampi kunta yhdessä voivat 
asettaa sosiaali- ja terveydenhuollon edustajista, lapsen kasvun ja kehityksen asi-
antuntijoista sekä muista lastensuojelutyössä tarvittavista asiantuntijoista koos-
tuvan lastensuojelun asiantuntijaryhmän. Asiantuntijaryhmä voi avustaa sosiaa-
lityöntekijää lastensuojelun toteuttamisessa sekä antaa lausuntoja lastensuoje-
lutoimenpiteitä koskevan päätöksenteon tueksi. (Hallituksen esitys Eduskunnalle 
Lastensuojelulaiksi HE 252/2006. 3. luku 14 §.)

Lait ja kansainväliset sopimukset antavat jo melko paljon mahdollisuuksia 
puuttua lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Poliittinen tahto on myös selkeästi 
ilmaistu. Kaikkia mahdollisuuksia ei kuitenkaan ole käytetty vielä lähestulkoon-
kaan täysimääräisesti. Vielä puuttuu se, että lapsi huomataan, ja hänestä pidetään 
huolta. Poliittinen tahto ja mahdollisuudet tulee muuttaa käytännön toiminnaksi. 
Tarvitaan konkreettisia käytännön toimintaan ulottuvia päätöksiä, resursseja, ja 
toimintaa, jotka pelastavat yhä useamman lapsen elämälle. Tämän tulisi olla kaik-
kien viranomaisten, toimijoiden, ja jokaisen vastuullisen aikuisen ihmisen tavoit-
teena. 
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Moniammatillisen toimintamallin kehittämistyö 
Tampereella

Kirsi Koponen
 

Toimintamallin kehittämistyö Tampereella

Toimiva moniammatillinen yhteistyö, selkeä työnjako ja yhdessä sovitut toiminta-
käytännöt ovat edellytyksiä lapsen auttamiseksi seksuaalisen hyväksikäytön epäi-
lyn herätessä. Kuvaan tässä luvussa moniammatillisen yhteistyön ja toimintamal-
lin kehittämistyötä Tampereella vuosina 2004 ja 2005.  

Vuonna 2003 Stakesin asiantuntijatyöryhmä antoi suosituksensa lapsen pahoin-
pitelyn ja seksuaalisen hyväksikäytön selvittämisestä Suomessa. Sosiaali- ja ter-
veystoimen apulaiskaupunginjohtaja Vesa Kauppinen asetti vuoden 2003 lopussa 
Kaltoin kohdeltu lapsi -työryhmän selvittämään toimintakäytäntöä Tampereen 
kaupungin sosiaali- ja terveystoimessa lapsen pahoinpitelyn ja seksuaalisen hyväk-
sikäytön selvittämisessä. Työryhmän käynnistyttyä ryhmää vahvistettiin ja laajen-
nettiin kutsumalla siihen mukaan myös muita prosessissa mukana olevia tahoja. 
Kaltoin kohdeltu lapsi – työryhmän työskentelyyn osallistuivat sosiaali- ja terveys-
toimesta kouluterveydenhuollonkoordinaattori Hannele Järvi, psykologi Risto Kart-
tunen, terveyskeskuslääkäri Sari Manninen, päivähoidon palvelupäällikkö Riitta 
Hannelius, lakimies Vuokko Ylinen ja sosiaalityöntekijä Janne Karhunen, koulutoi-
mesta vastaava koulukuraattori Hanna Gråsten-Salonen ja koulukuraattori Mira 
Kumpula, lastenpsykiatri Merja Mäki Tays:n lasten oikeuspsykiatrisesta työryh-
mästä, osastonylilääkäri Juhani Merikanto Tays:n lastenklinikalta, apulaispoliisi-
päällikkö Ari Sarjanen ja rikoskomisario Juha Siljamäki sekä komisario Jari Kapiai-
nen Tampereen kihlakunnan poliisilaitokselta, johtava kihlakunnan syyttäjä Jouko 
Nurminen Tampereen kihlakunnan syyttäjänvirastosta sekä vastaava ohjaaja Esa 
Kangasjärvi Tampereen Ensi- ja turvakodilta. Työryhmän puheenjohtajana toimi 
sosiaalipalvelupäällikkö Mirja Saarni ja sihteerinä erityissosiaalityöntekijä Kalevi 
Juntunen. 

Kehittämistyön tueksi haettiin Länsi-Suomen lääninhallitukselta rahoitusta 
Kädestä pitäen – turvaa lapselle -projektille, jonka projektityöntekijät Kirsi Kopo-

raportti8_painoon.indd   165 2.4.2007   15:15:21



166

nen ja Tarja Turklin olivat mukana kaltoinkohteluun puuttumisen toimintamallin 
rakentamisessa. Kaltoinkohteluun puuttumisen toimintamallin rakentamisen rin-
nalla projektityöntekijöiden tehtävänä oli kartoittaa työntekijöiden koulutustar-
peita ja lisätä heidän tieto-taitoaan puuttumisen prosessissa toimimiseen. Projekti 
käynnistyi keväällä 2004 ja päättyi vuoden 2005 lopussa. 

Lähtötilanteen kartoitus

Keväällä 2004 tehtiin kartoitus sen hetkisistä toimintakäytännöistä lapsen kaltoin-
kohteluun puuttumisen prosessissa. Kehittämisen tarpeita koottiin peilaten sen 
hetkistä käytäntöä Stakesin asiantuntijaryhmän antamiin suosituksiin. Moniamma-
tillisen yhteistyön ja lapsen kaltoinkohteluun puuttumisen selkeitä haasteita olivat 
mm. tiedonkulun kehittäminen, lainsäädännön tuntemus, kaltoinkohdellun lapsen 
tunnistaminen ja kaltoinkohteluun puuttumisen taitojen kehittäminen. Moniam-
matillisen yhteistyön toimivuuden yhtenä peruspilarina on selkeä käsitys omasta 
tehtävästä prosessissa sekä muiden prosessissa toimivien tehtävien tuntemus. 

Toimintamallin rakentaminen ja moniammatillisesta yhteistyöstä sopiminen 
tapahtui kahdessa pienryhmässä. Toinen ryhmä, jossa olivat mukana sosiaali- ja 
terveystoimen lakimies, sekä poliisin, Tampereen yliopistollisen sairaalan ja syyt-
täjän edustajat tarkastelivat erityisesti rikosoikeudellista prosessia, jossa keskei-
sinä toimijoina Tampereella ovat sosiaalitoimi, poliisi sekä Tampereen yliopistol-
linen sairaala (Tays). Tampereella poliisi ja Taysin lasten oikeuspsykiatrinen työ-
ryhmä olivat jo pitkälti sopineet työkäytännöistä tilanteissa, joissa poliisi aloittaa 
rikostutkinnan ja pyytää työryhmältä virka-apua tutkintaan. Erityisesti pohdittiin 
rikosilmoituksen tekemistä ja viranomaisyhteistyötä rikostutkinnan käynnistyt-
tyä tarpeellisen tiedon saamiseksi ja yhteisen toimintasuunnitelman tekemiseksi. 
Myös lapsen turvaaminen ja lapsen edunvalvonta vaati tarkastelua.  Keskeiseksi 
toimijaksi näissä asioissa todettiin sosiaalitoimi.

Toinen pienryhmä koottiin miettimään lapsen hoidon ja tuen järjestämistä. Työ-
ryhmä pohti, miten prosessin eri vaiheissa lapsen ja perheen hoito ja tuki tulisi jär-
jestää, ja millaista ohjeistusta näistä asioista on tarve antaa.  Haasteellisena asiana 
nähtiin erityisesti lapsen psyykkisen hoidon järjestäminen ja lapsen turvaaminen 
rikosprosessin käynnistyttyä ja rikostutkimuksen kestäessä.  Huoli siitä, onko tukea 
ja hoitoa antavia tahoja riittävästi lapsille ja perheille kriisin eri vaiheissa askar-
rutti työryhmää.  
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Toimintamallin testaus

Alustavan toimintamallin rakentamisen jälkeen kolmella pilottialueella Tampe-
reella testattiin toimintamallia ja koottiin kolmen kuukauden ajalta kokemuksia 
mallin toimivuudesta arjen näkökulmasta kolmella pilottialueella Tampereella. 
Mukana testaamassa olivat kaikki pilottialueilla lasten ja nuorten kanssa toimi-
vat tahot. Pilottialueen työntekijöiden kokemusten perusteella toimintamalliin ja 
siihen liitettävään käsikirjaan tehtiin joitakin tarkennuksia ja parannuksia. 

Työntekijöiden tieto-taidon vahvistaminen ja lisääminen

Työntekijöille tarjottiin koulutusta lasten kaltoinkohteluun puuttumisen proses-
sista sekä siihen liittyvästä lainsäädännöstä, erityisesti salassapitosäädöksistä, 
lasten oikeuksista ja lastensuojelulainsäädännöstä. Muiden toimijoiden työn sisäl-
töjen tuntemusta pyrittiin myös lisäämään. Koulutusta järjestettiin lapsen kaltoin-
kohteluun liittyvistä teemoista, erityisesti pahoinpidellyn ja seksuaalisesti hyväk-
sikäytetyn lapsen tunnistamisesta ja auttamisesta. 

Näiden laaja-alaisten koulutusten lisäksi pyrittiin vahvistamaan päivähoidon 
henkilökunnan taitoja varhaiseen puuttumiseen ja huolen puheeksiottamiseen. 

Toimintamallista tiedottaminen ja käytännön juurruttaminen

Lapsen kaltoinkohteluun puuttumisen toimintamallin kehittämisprosessin viimei-
senä ja erittäin tärkeänä vaiheena oli toimintamallista tiedottaminen ja käytännön 
toteutuksesta sopiminen eri toimijoiden välillä eri asuinalueilla sekä eri toimin-
tayksiköissä. 

Tiedottaminen tehtiin alueilla toimiville viranomaisille ja muille toimijoille alu-
eellisissa foorumeissa, joissa toimintamallia kuvattiin ja prosessia avattiin. Jokai-
selle alueella toimivalle työyksikölle (koululle, päiväkodille, neuvolalle, sosiaaliase-
malle jne.) jaettiin oma painettu versio lasten kaltoinkohteluun puuttumisen käsi-
kirjasta. Käsikirja laitettiin myös kaupungin internet-sivustolle, jossa se on kaik-
kien toimijoiden saatavilla. Toimintamallista tiedotettiin lehdessä sekä kaupungin 
omilla sisäisillä foorumeilla. Vastuu toimintamallin viemisestä käytäntöön ja siitä 
tiedottamisesta jatkossa jäi kunkin tahon esimiehille ja organisaatioille sekä kehit-
tämistyöskentelyssä mukana olleille yhdyshenkilöille. 
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Päivityksestä ja seurannasta sopiminen

Kaltoin kohdeltu lapsi -työryhmän työskentely päättyi lokakuussa 2005. Viimeisessä 
kokoontumisessa päätettiin, että vastuu toimintamallin seurannasta ja päivittämi-
sestä jää sosiaalityön tehtäväalueelle, joka kutsuu vuoden päästä käyttöönotosta 
työryhmän koolle miettimään toimintamalliin ja ohjeistukseen liittyviä päivitys-
tarpeita kokemusten pohjalta. Tämän artikkelin kirjoittamisen aikaan päivitys on 
meneillään.

Moniammatillinen yhteistyö kaltoinkohteluun puuttumisen 
toimintamallissa Tampereella

Kokoan lopuksi ajatuksia siitä, mitä asioita kehittämistyön kokemusten pohjalta on 
hyvä huomioida lapsen kaltoinkohteluun puuttumisen prosessissa ja moniamma-
tillisessa yhteistyössä.

 On hyvin tärkeää sopia, kenellä on kokonaisvastuu kaltoinkohteluun puuttumi-
sen prosessin aikana lapsen tilanteesta. Yleensä tämä vastuutaho on lastensuojelun 
viranomaiset. Erityisesti tämä rooli korostuu tilanteissa, joissa lapsen vanhempi on 
syystä tai toisesta kykenemätön tai esteellinen valvomaan lapsen etua prosessissa. 
Myös moniammatillisen yhteistyön pelisäännöistä, tiedonkulusta ja koordinaati-
osta on sovittava. 

Lapsen kaltoinkohteluun puuttuminen ja puuttumisen prosessissa toimiminen 
kuormittaa usein työntekijöitä henkisesti. Työnohjaus ja muu tuki työntekijöille 
on erittäin tärkeää työssä jaksaminen näkökulmasta, mutta erityisesti varmistaak-
semme sen, että lapsi saa tarvitsemansa tuen tutussa päivähoidossa tai koulussa. 
Lapset, jotka kriisin takia tarvitsevat erityistä tukea, tulee ohjata tukea ja hoitoa 
antavien tahojen piiriin. Kaupungin tulisi varmistaa riittävät tukiresurssit ja pal-
velut sekä asiakkaille, että heidän kanssa toimiville työntekijöille. Riittävän tuen 
ja toimintaedellytysten turvin työntekijät voivat parhaiten toimia lapsen edun 
mukaisesti lapsen kaltoinkohteluun puuttumisen prosessissa.

Toimintamallin päivittäminen oman toiminnan näkökulmasta vaatii säännöl-
listä toiminnan tarkastelua, asiasta keskustelua ja kouluttautumista. Työpaikka-
kohtaiset vastuuhenkilöt olisi hyvä nimetä. Viimekädessä esimiesten vastuulla on 
lasten kaltoinkohteluun puuttumista koskevan prosessin toimivuus arjen näkökul-
masta.

Tuen varmistaminen lapselle ja perheelle havaittiin yhdeksi haasteeksi Tampe-
reella. Hoitoa ja tukea antavien tahojen resurssit tuntuivat liian pieniltä tarpeeseen 
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nähden ja kriisityön pitäisi olla koordinoitua. Lapset ja perheet joutuvat usein odot-
tamaan apua liian pitkään. Työntekijöiden on voitava tarjota asiakkaille muuta 
tukea, jos omat toimintaedellytykset eivät riitä. Johtajien tietoisuus kaltoinkohte-
luun puuttumisen prosessista on tärkeää ja esimiesten tulee tukea työntekijöitä ja 
mahdollistaa puuttuminen. 

Moniammatillisen yhteistyön keskeinen peruspilari on luottamus muihin pro-
sessissa toimijoihin.  Tämän vuoksi on hyvä tuntea yhteistyökumppanit  ja heidän 
tehtävänsä prosessissa. On hyvä jäsentää (myös) oma tehtävä prosessissa ja mitkä 
on liittymäkohdat muiden toimijoiden tehtäviin. Riittävä tieto oikeassa paikassa 
oikeaan aikaan, yhteisesti sovitut toimintakäytännöt, moniammatillinen ja ruo-
honjuuritasoinen työnkehittäminen, siinä joitakin elementtejä tiellä toimivaan 
moniammatilliseen yhteistyökulttuuriin. Tarvitaan riittävästi yhteisiä foorumeja, 
joissa luodaan ja vahvistetaan yhteistä ymmärrystä ja yhteistä kieltä asiasta. 
Moniammatilliset koulutukset ovat yksi keino yhteisen ymmärryksen rakentami-
seen. Kukin tarkastelee asiaa omasta tehtävästään käsin, mutta osaa kuulla toisen 
toimijan näkökulmia ja suhteuttaa omaa toimintaa siihen.  Yhteistyötä tekemällä 
ja toimintaa moniammatillisesti kehittämällä olemme askeleen lähempänä toimi-
vaa ja luottamuksellista yhteistyötä yhteisten asiakaslasten ja perheiden hyväksi. 

Tampereen toimintamalli lapsen kaltoinkohteluasiassa

Seuraavassa taulukossa on kuvattu Tampereella noudatettava toimintamalli lapsen 
kaltoinkohteluasiassa, joka on kirjan ilmestymisen aikaan päivityksen alla. Tähän 
toimintamallikaavioon on tehty joitakin korjauksia talvella 2007 ja muutoksia malliin 
tulee vielä kevään 2007 aikana liittyen mm. uuteen lastensuojelulakiin, joka astuu 
voimaan vuoden 2008 alusta.  Toimintamallin päivitystyö ja moniammatillisen 
yhteistyön tarkastelu on jatkuva prosessi, jolla varmistamme toiminnan laadun 
lapsen turvaamiseksi.
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TOIMINTAMALLI  LAPSEN  KALTOINKOHTELUASIASSA

Asia Mitä tehdään Kuka tekee

Huoli lapsen kaltoinkohtelusta 
herää

Kirjataan havainnot tarkasti ylös .
Kirjataan mitä lapsi on kertonut 
(lapsen sanoin) ja mitä työntekijä on 
häneltä kysynyt .

Työntekijä, jolle huoli lapsen 
hyvinvoinnista herää

Jatkotoimien pohdinta Pohditaan omassa työyksikössä jatko-
toimia . 
Arvioidaan lastensuojeluilmoituksen 
tarvetta .
Pyydetään tarvittaessa konsultaatio-
apua yhteistyökumppaneilta . 

Työntekijä
Työtiimi
Lähiesimies

Lastensuojeluilmoituksen teke-
minen

Jos on syytä epäillä lapsen hoidon 
laiminlyöntiä, pahoinpitelyä tai seksu-
aalista hyväksikäyttöä, siitä tehdään 
välittömästi lastensuojeluilmoitus . 
Lastensuojelulaki velvoittaa työnte-
kijän tekemään lastensuojeluilmoi-
tuksen lastensuojelua tarvitsevasta 
lapsesta . Tämä ilmoitusvelvollisuus 
kumoaa muut salassapitosäädökset . 

Lastensuojeluilmoitus tehdään suul-
lisesti tai kirjallisesti omalla nimellä 
lapsen asuinalueen sosiaalityönteki-
jälle ja päivystysaikana sosiaaliasema 
Paussille . Sovitaan jatkotoimista .

Huolen havaitsija

Lastensuojeluilmoituksen vastaan-
ottaminen

Sosiaalityöntekijä kirjaa lastensuoje-
luilmoituksen ja aloittaa asian selvit-
tämisen .

Sosiaaliaseman sosiaalityön-
tekijä

Epäily lapsen seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä 

Akuutissa tilanteessa, jossa epäillään 
seksuaalisen hyväksikäytön tapahtu-
neen 72 h sisällä lapsi ohjataan heti 
päivystyslähetteellä Tays:iin lasten 
päivystykseen . 

Yli 72 h oletetusta tapahtumasta: 
1-kiireellinen lähete naistentautien/
lastentautien poliklinikan lapsi- ja 
nuorisogynekologiseen yksikköön (vas-
taanotto tiistaisin), jos lapsen kotiin 
päästäminen on turvallista . 

Huolen havaitsija/ Terveyden-
huollon työntekijä

Epäily lapsen pahoinpitelystä Akuutissa tilanteessa, jossa epäil-
lään pahoinpitelyn tapahtuneen tai 
todetaan ulkoisia merkkejä pahoinpi-
telystä, lapsi ohjataan Tays:iin lasten 
päivystykseen .

Jos ei-akuuteissa tilanteissa lapsen 
turvallisuus kotiin päästettäessä 
voidaan taata, tehdään 1-kiireellinen 
lähete Tays:iin

Huolen havaitsija                             

Terveydenhuollon työntekijä
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Lastensuojelun selvitys Lastensuojelu arvioi välittömän kii-
reellisen huostaanoton tarpeen ja 
selvittää lastensuojelutoimien tarpeel-
lisuuden sekä tarvittavat jatkotoimet, 
kuten edunvalvojan tarpeen, lapsen 
turvaamisen ja kriisihoidon järjestä-
misen .

Ennen mahdollisen esitutkinnan 
valmistumista ei tule aloittaa lapsen 
mahdollisesti tarvitsemaa psykotera-
piaa tai muuta pitkäaikaista hoitoa .

Jos kysymyksessä on perheen sisäi-
sen hyväksikäytön epäily, selvitetään 
lapsen asumisolosuhteet ja otetaan 
kantaa valvottuihin tapaamisiin esi-
tutkinnan ja mahdollisen oikeuden-
käynnin ajaksi .

Lapsen huollosta ei esitutkinnan ja 
rikosoikeudenkäynnin aikana anneta 
suositusta .

Sosiaalityöntekijä

Tutkintapyynnön tekeminen Lastensuojelu ilmoittaa poliisille tie-
toonsa tulleet epäilyt seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä tai pahoinpitelystä . 

Akuuteissa ja törkeissä tilanteissa 
tutkimuspyyntö tehdään viipymättä 
poliisille (myös suullisesti) .

Muissa tapauksissa sosiaalityönte-
kijä tekee tutkintapyynnön, jos on 
perusteltu syy epäillä kaltoinkohtelua . 
Sosiaalityöntekijä voi tarvittaessa kon-
sultoida lastensuojelun asiantuntija-
ryhmää ja Tampereen poliisilaitoksen 
tutkintayksikön päällikköä tai päivys-
tävää komisariota asiaan liittyvistä 
kysymyksistä .

Lakimies avustaa tutkintapyynnön 
tekemisessä .

Myös lapsen vanhempi tai huoltaja voi 
tehdä rikosilmoituksen .

Sosiaalityöntekijä 

Sosiaalityöntekijä
Asiantuntijaryhmä
Poliisi

Lakimies 

Edunvalvojan sijaisen hakeminen Mikäli epäiltynä on lapsen vanhempi 
tai muu huoltaja, lapselle tulee mää-
rätä edunvalvojan sijainen . Edunvalvo-
jan sijainen saatetaan tarvita silloin-
kin, kun huoltajalla on läheinen suhde 
epäiltyyn (esim . puoliso, isovanhempi, 
perheystävä) .

Lakimies avustaa edunvalvontahake-
muksen tekemisessä .

Lakimies ja sosiaalityöntekijä
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Lähestymiskiellon hakeminen Lähestymiskieltoa voidaan hakea tilan-
teissa, joissa on olemassa vaara, että 
lapsen henkeä, rauhaa tai vapautta 
uhataan tai että häntä muutoin vaka-
vasti häiritään .

Lähestymiskielto voidaan määrätä 
myös silloin kun kiellolla suojattava 
ja kieltoon määrättävä henkilö asuvat 
samassa asunnossa .

Lähestymiskieltoa haetaan joko polii-
silta tai käräjäoikeudelta ja hakemuk-
set käsitellään aina kiireellisenä . 

Lakimies hakee lähestymiskiellon 
sosiaaliviranomaisen puolesta .

Lapsen huoltaja
Lapsen edunvalvoja
Sosiaaliviranomainen
/ lakimies 

Esitutkinta

Lapsen seksuaalisen hyväksikäy-
tön tutkimus

Viranomaisneuvottelu

Lapsen pahoinpitelyepäilyn tut-
kimus

Tutkintapyynnön saatuaan poliisi 
selvittää esitutkinnan käynnistämisen 
edellytykset ja niiden täyttyessä aloit-
taa tutkinnan .
Poliisi voi pyytää tarvittaessa muilta 
viranomaisilta virka-apua rikosasian 
selvittelyssä .

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
epäilyjen selvitykset on keskitetty Tays:
n Lastenpsykiatrian klinikan lasten 
oikeuspsykiatriselle työryhmälle . Tays:
n työryhmä tekee haastattelut seksu-
aalisen hyväksikäytön selvittämiseksi 
poliisin johdolla .

Vastaavat somaattiset tutkimukset 
on keskitetty tyttöjen osalta Tays:n 
lapsi- ja nuorisogynekologiselle polikli-
nikalle ja pojat tutkitaan lastentautien 
poliklinikalla .

Tutkimusten alussa Tays:n lasten oike-
uspsykiatrinen työryhmä kutsuu koolle 
viranomaisneuvottelun, joka kokoaa 
tarvittavat tiedot ja käy läpi tutkimuk-
sen yhteydessä huomioitavat asiat .

Poliisi voi pyytää lausuntoa tai selvi-
tystä lapsen pahoinpitelyn selvittämi-
seksi terveydenhuollon viranomaisilta . 

Pahoinpitelyepäilyn selvitykseen liitty-
vät tutkimukset tehdään keskitetysti 
Tays:n lastenklinikalla . Tays:ssa on 
pahoinpitelyepäilytapauksia varten 
toimintaohjeet tutkimusten suoritta-
mista varten .

Poliisi

Tays:n lasten oikeuspsykiatri-
nen työryhmä

Poliisi, Tays:n lapsi- ja nuori-
sogynekologinen klinikka/ 
lastentautien klinikka

Tays:n työryhmä
Poliisi
Sosiaaliviranomainen

Poliisi
Tays:n lastenklinikka
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Syyteharkinta Esitutkinnan valmistuttua poliisi siir-
tää asian syyttäjälle syyteharkintaan, 
kun on syytä epäillä rikoksen tapah-
tuneen .

Syyttäjä nostaa syytteen, kun esitut-
kinnassa kerätty näyttö siihen riittää .

Poliisi

Syyttäjä

Oikeudenkäynti Oikeudenkäynti käräjäoikeudessa .
Työntekijät voidaan kutsua tarvitta-
essa todistajiksi oikeudenkäyntiin . 

Syyttäjä
Käräjäoikeus
Todistajat

Toimenpiteet rikosprosessin jäl-
keen

Tuen ja hoidon järjestäminen

Sosiaalityöntekijä arvioi lapsen tilan-
teen ja tarvittavat tukitoimet ja var-
mistaa lapsen hoidon asiantuntijoiden 
suositukset huomioiden .

Niissäkin tapauksissa, joissa esitut-
kintaa ei käynnistetä tai syytettä ei 
nosteta, saattaa lapsella olla tarvetta 
muusta syystä hoitoon tai lastensuo-
jeluun .

Järjestetään lapselle ja perheelle riit-
tävä tuki ja hoito

Sosiaalityöntekijä
Terveydenhuollon asiantun-
tijat

Tukipalvelut
Hoito ja terapiapalvelut
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Vuokaavio toimintamallista

Sosionomi (AMK), työnohjaaja Kirsi Koponen on varhaisen puuttumisen vastaava 
koordinaattori Tampereen kaupungin, Hyvinvointipalvelujen yleisen sosiaalityön 
osastolla Varhaisen puuttumisen hankkeessa.

raportti8_painoon.indd   174 2.4.2007   15:15:26



175

TULEVA KEHITYS ON RAKENNETTAVA  
ARVOISTA KÄSIN

Tytti Solantaus & Vappu Taipale

Internet pitää sisällään valtavia mahdollisuuksia – ja valtavia uhkia, kuten tämän 
kirjan sivut kertovat. Se tarjoaa ennen näkemättömiä tilaisuuksia ihmisten kohtaa-
misille yli maantieteellisten ja kulttuuristen etäisyyksien. Ulkomaiseen ystävään 
on helppo pitää yhteyttä, uusia tuttavuuksia voidaan luoda. Matkustaa ei tarvitse, 
eikä yhteydenpitoon tarvita rahaa. Netti on lähtökohdiltaan tasa-arvoinen tarjo-
tessaan samat mahdollisuudet kaikille. Parhaimmillaan se on väline, jonka avulla 
ihminen voi toteuttaa monia unelmiaan. Internetin kehittyminen on ollut kuin kir-
japainon keksiminen, mullistus ihmiskunnan mahdollisuuksissa. 

Mutta kauneimmankin ruusun alla piilee piikki pistävä, eikä painokonekaan 
aina tuota pelkkää hyvää. Internetin voima ja vaara on sen miltei rajoittamatto-
missa mahdollisuuksissa yhdistää ihmisiä ja luoda kanssakäymistä. Netti antaa 
yhtäläiset mahdollisuudet sekä ystävyydelle, seikkailulle ja uusille elämyksille, että 
nolaamiselle, nöyryyttämiselle, hyötymiselle ja hyväksikäytölle. Kaikelle on tilaa, 
eikä netin tekniikassa toteudu heikompien suojelu. Valtiot ja yhteisöt suojelevat 
lapsia monin tavoin ja ihmisten välisissä kohtaamisissa lapsen ja nuoren olemus, 
ilmeet, eleet ja puhetavat viestittävät, että häneen on suhtauduttava lempeästi ja 
hänen olemustaan ymmärtäen. Netissä näitä viestejä ei ole, eikä siellä toteudu 
itsestään myöskään lapsia suojeleva kulttuuri.  Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö 
on netin avulla kasvanut nopeasti valtavaksi monikansalliseksi teollisuuden alaksi. 
Sitä me emme tulleet ajatelleeksi, kun tervehdimme nettiä upeana mahdollisuu-
tena rakentaa siltoja valtamerten yli.  

Toinen vaara, joka tässä kirjassa on otettu esille, on lasten ja nuorten oman vies-
tinnän karkaaminen käsistä. Omat seksuaaliset fantasiat voidaan siirtää nettiin 
kuvia ja tekstiä käyttäen. Se, minkä olisi pitänyt jäädä vain omiksi mielikuviksi, 
muuttuukin vuorovaikutukseksi ja toiminnaksi ja voi monistuakin nettiavaruu-
dessa. Emme vielä kaikilta osin tiedä, mitä tämä merkitsee lapsen ja nuoren kehi-
tykselle, mutta jo nyt on riittävästi näyttöä siitä, että huoleen on aihetta. 

Suomi on tietoyhteiskuntakehityksen pilotti maailmassa – yksi niistä maista, 
joissa tietoyhteiskuntakehitys etenee nopeasti ja vaikuttaa syvällisesti koko yhteis-
kuntaan. Tällä hetkellä emme itse edes selvästi hahmota, mitä ympärillämme 
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tapahtuu. Tuotannon muutokset ovat jo näkyvissä, tietoyhteiskunnan välineet ovat 
runsaassa käytössä, ja on kaikki syyt pohtia, mitä tapahtuu lapsille. Lapsi kehittyy 
vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa – puhutaan lapsen kehitysympäristöistä. 
Ne ovat fyysisiä ympäristöjä, joissa eläen lapsi kehittyy. Kehitysympäristöt synty-
vät ja muokkautuvat yhteiskunnallisen kehityksen myötä. Tietoyhteiskunta muut-
taa lapsen kehitysympäristöjä. 

Suomi oli pitkään maatalousyhteiskunta, teollinen yhteiskunta ehdimme olla vain 
vähän aikaa. Silti teollisen yhteiskunnan mallit ovat syvällä toiminnoissamme. Teol-
linen tuotantotapa loi koko elämänkaaren käsitteen. Syntyi lapsuus ja rakenteelli-
nen nuoruus. Tutkijat puhuvat sadan vuoden lapsuuden projektista, jonka teollinen 
malli synnytti ongelmiensa ratkaisuksi. Lasten terveyteen jouduttiin panostamaan, 
koska terveys oli tärkeä tuotannontekijä. Lapset haluttiin siirtää koulutuksen piiriin 
tehtaista ja pelloilta työtä tekemästä, jotta he oppisivat kunnolla tuotannon vaati-
mia asioita – koulusta tuli uusi kehitysympäristö lapsille. Lapset myös perheistettiin. 
Siirryttiin maatalousyhteiskunnan kotitaloudesta ydinperheeseen – ydinperheestä 
muodostui lapsen tärkein kehitysympäristö. Mutta uudet ongelmat näkyvät jo. Jos 
lasten ruumiillinen terveys onkin kohentunut, nousevat mielenterveyden ongelmat 
esiin uutena haasteena. Jos lapset asuvatkin nyt ydinperheissä, näyttää tuo raken-
nelma hauraalta ja helposti särkyvältä. Elämä on liikkeessä. 

Onkohan uskaliasta ajatella, että netistä on tulossa oma kehitysympäristönsä 
lapsille? Netissä vietetään aikaa, surffaillaan, chattaillaan, pelataan ja se voi joil-
lekin lapsille ja nuorille muodostua jopa tärkeimmäksi seurustelukumppaniksi. 
Kodissa, päivähoidossa ja koulussa lapsen kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa 
fyysisesti läsnä olevien ihmisten kanssa, jotka jakavat iloja ja suruja sekä säätele-
vät ja ohjaavat lasta ja nuorta. Netti on aivan toisenlainen kehitysympäristö: siellä 
ei olekaan toista ihmistä kumppanina kasvussa. Virtuaalimaailmaan voi syntyä 
uudenlaista yhteisöllisyyttä, mutta kasvun kumppaniksi siitä tuskin vielä on.

Internetin maailma on syntynyt niin nopeasti, ettei ole päässyt syntymään tietoa 
ja taitoa hallita sitä. Jopa kieli on uutta. Sähköposti ja nettikeskustelu ovat kuin kir-
jeiden kirjoittamista, mutta eivät kuitenkaan. Kirjeitä kirjoitetaan ajan kanssa, mie-
titään miten asiat sanotaan, heitetään yksi sivu roskakoriin ja aloitetaan uusi. Sitten 
odotetaan viikko, pari, ja aletaan vahtia postilaatikkoa vastauksen toivossa. Nettikieli 
taas on nopeaa ja lyhyttä. Siinä se muistuttaa puhekieltä, mutta ei ole aivan sitäkään. 
Nettikielestä jää aina jälki, sana jääkin pysyväksi. Eikä siinä vielä kaikki, vaan viesti 
voi lähteä elämään omaa elämäänsä kirjoittajasta riippumatta. Lähetetty kuva ei jää-
kään saajan kuva-albumiin, vaan alkaa ilmestyä miljoonien ihmisten tietokoneiden 
ruuduissa. On siis opeteltava kokonainen uusi kieli ja sen kielioppi. Tämä koskee sekä 
lapsia että aikuisia; siinä meille tulevaisuuden haastetta.
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Tietoyhteiskunnan välineet muuttavat lasten kokemusmaailmaa. Kuva- ja ääni-
maailma täyttävät aistit, voimakkaita elämyksiä saadaan yllin kyllin. Lastenoh-
jelmillekin on ominaista nopeus, yllätyksellisyys, väkivaltaisuus rusentamisina, 
räjähdyksinä, litistämisinä. Miten lapsen sisäinen maailma kehittyy? Tarvitaan 
hiljaisuutta, pohtimista, leikkejä, asioiden ja mielikuvien mielessä pyörittämistä, 
jotta oma sisäinen puhe kehittyy ja kasvaa persoonallisuutta kantavaksi. Känny-
kät ja netti houkuttelevat jatkuvaan yhteydenpitoon, jossa hetkelliset tunnelmat 
ikään kuin vuodatetaan suodattamatta eteenpäin. Ihmisen mielen kyky säilyttää 
ja työstää asioita ja tunteita voi tulla uhanalaiseksi, jollei sitä huomata varjella ja 
rikastuttaa lapsuuden ja nuoruuden aikana. 

Lasten maailma ei ole enää kokonaan vanhempien ja muiden aikuisten käsien 
välissä. Kun radio oli ainoa yhteys maailmaan ja uutisia kuunneltiin isän ja äidin 
kanssa korva radiossa kiinni, tiesivät vanhemmat kutakuinkin mitä lasten maa-
ilma piti sisällään. Nyt tilanne on toinen ja vanhempien mahdollisuudet hallita 
lapsia kohtaavaa informaatiotulvaa ovat varsin pienet. Vaikka vanhemmat vahti-
sivat silmä tarkkana lapsen ja nuoren touhuja netin ääressä kotona, voi hän netti-
kahvilassa mennä minne itse haluaa.  Kuka silloin on vastuussa? On tärkeää, että 
vanhemmat seuraavat ja ohjaavat lastaan netin käytössä, mutta vain vanhempien 
perään huutaminen on vastuun pakoilua. Vastuussa on kulttuuri, joka tuottaa lap-
sille ja nuorille vahingollista materiaalia. Vastuussa on maailma, jossa nämä ilmiöt 
syntyvät ja kasvavat. Eikä maailmalla vielä ole selkeää globaalia toimintapolitiik-
kaa tietoyhteiskunnan lapsuuden varalta, ei edes sen kehittyneimmillä tietoyhteis-
kunnilla.

Tämän kirjan asettama haaste on lasten ja nuorten turvallinen kehitys nettiyh-
teyksien maailmassa.

Yksi tärkeimmistä yhteiskuntamme lähtökohdista on, että heikompia on suojel-
tava. Lapset ja nuoret eivät pysty itse valvomaan etujaan tai edes aina tietämään 
mitä ne ovat. Oman seksuaalisen kuvan lähettäminen toiselle nettipalstalla voi 
lähteä henkilökohtaisesta luottamuksen tunteesta tai päähänpistosta leikkiä uska-
liasta leikkiä, mutta se voi kääntyä julkiseksi nolaamiseksi ja nöyryytykseksi ja 
saada aikaa pitkäaikaisia jälkiä omaan identiteettiin. Meidän on rakennettava suo-
jaavia mekanismeja sekä yhteisöihin ja niiden toimintatapoihin ja pelisääntöihin 
että yksilöiden omaan elämään.

Millainen kehitys kurkistelee tulevaisuudesta päin katsottaessa? Näkyvissä on jo 
myönteisiä kehityssuuntia. Suomeen on saatu estolainsäädäntö, yhteinen Netiketti 
hyvien nettikäytäntöjen ohjeeksi, lasten seksuaalisen hyväksikäytön hallinnassa 
toimivat kansainväliset verkot lapsia suojaten, Euroopan Unioni on herännyt tähän 
kysymykseen. YK:n tasolla keskustellaan yleisemmin globaalista sosiaalipolitii-
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kasta ja säällisestä työstä. Decent Work -käsite tuli tutuksi Tansanian presidentin 
ja Suomen Tarja Halosen yhdessä johtamasta ILO:n, Kansainvälisen Työjärjestön 
työryhmästä. Globalisaatio ei saa eikä voi jatkua pelkästään ihmisiä hyväksikäyt-
tävänä ja polkevana kehityksenä, vaan se tulee muuttumaan ihmistä ja ihmisten 
yhteisöllisyyttä kannustavaksi yhteisten ponnistusten kautta. Syntyy koko maail-
maa kattavaa sääntelyä, joka suojelee ihmistä ja antaa kaikkien hyötyä globalisaa-
tiokehityksestä. Kaaoksesta syntyy järjestystä.

Tekninen kehitys ei koskaan pysähdy. Nuoriso tulee olemaan aina aikuisten edellä 
tekniikan omaksumisessa. Parhaimmillaan opitaan kuitenkin elämään nopeasti 
kybermaailman kanssa. Netti ei voi jatkaa elämäänsä kaikkien lakien ulkopuolella, 
vaan se hakee järjestyksensä. Nettikulttuurin anonyymisyys tulee murtumaan, 
aika, paikka ja identiteetti asettumaan kohdalleen. Uudet vanhempien sukupolvet 
tulevat olemaan entistä tietoisempia lastensa asemasta ja kehityksestä.

Lapset voidaan rokottaa myös henkisesti. Aikuisten tuella ja kannustamana lap-
sille syntyvät edellytykset sisäiseen kontrolliin. Mediakasvatus auttaa muodosta-
maan omaa arviota järkevästä ja järjettömästä, kauniista ja rumasta, hyvästä ja 
pahasta. 

Arvot ovat tärkein asia tulevaisuutta ajatellen. Vain lujien arvojen varassa voi-
daan pitää huolta siitä, että lasten seksualisoimista ei hyväksytä, ja että yksittäiset 
ihmiset, kokonaiset yhteisöt, ja kulttuurit voivat toimia sen mukaisesti. Meidän on 
vahvistettava inhimillisiä arvoja ja pyrkimyksiä ja luotava sellainen humaani arvo-
maailma, joka torjuu seksualisoitumisen, ilkeyden ja nöyryyttämisen diskurssin. 
Kyse on ensisijassa aikuisista ja siitä, mitä aikuiset tekevät.  Maailmassa, jossa por-
nografiaa on alettu kutsua aikuisviihteeksi, voi olla aika tarkastella rajoja uusien 
arvojen näkökulmasta. Tähän tarvitaan kaikkia aikuisia, ei vain pientenlasten van-
hempia.

 Netti syntyi niin nopeasti ja yllättäen, että se on tehnyt meidät varovaiseksi 
ennustamaan tulevaa. Ehkä kulisseissa on jo odottamassa jotain aivan muuta. 
Tulevaisuus ei kuitenkaan synny itsestään, vaan jokainen ihminen, jokainen maa 
ja jokainen organisaatio tuo siihen oman kortensa. Tämä kirja on yksi askel kohti 
tulevaa. 

Lastenpsykiatri, dosentti Tytti Solantaus toimii Stakesin kehittämispäällikkönä.
 
Professori Vappu Taipale on Stakesin pääjohtaja.
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APUA – TIETOA

Apua .info http://www.apua.info

Ensi- ja turvakodit http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/

 Nettiturvakoti http://www.turvakoti.net/

Miesten keskus  https://ensijaturvakotienliitto-fi .directo .fi/tyomuodot/miesten_
keskus/

Evankelis-luterilainen kirkko, 
palveleva puhelin 10071 joka päivä iltayön tunteina http://evl.fi/EVLfi.nsf/
Documents/BB87738F60E32B3CC22570650044C335?OpenDocument&lang=FI 
palveleva netti https://www.verkkoauttaminen.fi/portal/

FiCom http://www.ficom.fi

Finnet  http://www.finnet.fi

INHOPE  The International Association of Internet Hotlines  http://www.inhope.org/

Kasvatusneuvolat

Kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori tai koulupsykologi

Lastensuojelun keskusliitto www.lskl.fi 

Lyömätön linja  http://www.lyomatonlinja.fi/taustaa.htm

Mannerheimin lastensuojeluliitto www.mll.fi

Lasten ja nuorten puhelin 0800 120400 (ma-pe klo 14-20, la-su klo 17-02)

Lasten ja nuorten netti http://www.lastenjanuortennetti.net/

 Vanhempainpuhelin Olka 0600 12277 (0,08 e/min + pvm eli 0,48 mk/min + pvm), 
ma 17-20, ti ja to 10-13 ja 17-20

Mediamuffinssi www .mediamuffinssi .fi

Miessakit www.miessakit.fi

Mobile-tukiasemat 020 344 5566,  ma 15–22, ti–la 15–06, su 15–22

Naisten linja www.naistenlinja.com

 0800 02400 (neuvontaa, ohjausta, tukea tytöille ja naisille, jotka kokevat 
väkivaltaa, uhkaa tai pelkoa, ma-pe 16-20) 

Nuorten Kriisipiste www.nuortenkriisipiste.fi

Nyyti ry, opiskelijoiden tukikeskus http://www.nyyti.fi/

 puhelinpäivystys ma-pe klo 10-11 .00 puh . 010 80 6656

 virtuaaliolkapää

Maksullisten puhelinpalveluiden eettinen lautakunta, Mapel  http://www.mapel.fi/

Liite 1.
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Mielenterveyden keskusliitto www.mtkl.fi

Mieli maasta ry  www.mielimaasta.fi

Pelastakaa Lapset ry www.pelastakaalapset.fi

 Nettivihje http://www.pelastakaalapset.fi/nettivihje/index.php

 Manteli-chat http://www.pelastakaalapset.fi/manteli/kriisiapu.html

 Hiiripiiri http://www.pelastakaalapset.fi/hiiripiiri/

 Hiirimutaattori http://www.hiirimutaattori.fi/

Perheneuvolat

Poliisi  www.poliisi.fi 

 Yleinen hätänumero 112

 www.poliisi.fi/nuoret

Raiskauskriisikeskus Tukinainen www.tukinainen.fi 

 0800 – 97899 ma – to klo 9 – 17, pe – su klo 17 – 240800 – 97899 ma – to klo 9 – 17, pe – su klo 17 – 24

 maksuton juristipäivystys 0800 97895, pe klo 9-17

Rikosuhripäivystys www.rikosuhripaivystys.fi

 auttava puhelin 0203-16116 ma-ti klo 13-21, ke-pe klo 17-21

 juristin puhelinneuvonta 0203 16117 ma-to klo 17-19

 Rikunet https://www.rikunet.fi/main.site?action=siteupdate/view&id=17

Sexpo ry, Seksuaalinen tasavertaisuus http://www.sexpo.fi/

 Puhelinneuvonta (09) 6866 4556

Sosiaaliviranomaiset

Stakes http://www.stakes.fi

Suomen Delfins ry www.kolumbus.fi/jyrki.vartiainen/suomendelfinsry.htm

 050 583 5000 ma-pe klo 10-14

Suomen internetopas  http://www.internetopas.com/

Suomen laki www.finlex.fi

Suomen mielenterveysseura www.mielenterveysseura.fi

 valtakunnallinen kriisipuhelin 0203 445 566 ma 9-22, ti-pe 9-06, la 15-06, su 15-22

 SOS-keskus, kriisikeskus Helsingissä

 kriisivastaanotto (09) 4135 0510 arkisin 9 – 16(09) 4135 0510 arkisin 9 – 16 

 SOS-auto 040 5032 199, ympäri vuorokauden, joka päivä .

Suomen punainen risti https://www.redcross.fi/
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 nuorten turvatalot https://www.redcross.fi/apuajatukea/nuortenturvatalot/fi_FI/
index/

Terkkari .fi http://www.terkkari.fi/

Terveydenhuollon neuvontapuhelin 10023 http://www.10023.fi/suomi/

Terveyskeskukset

Tieke, Tietoyhteiskunnan kehittämiskeskus http://www.tieke.fi/

Tietoturvakoulu  http://www.tietoturvakoulu.fi/etusivu.htm

 kummipankki http://www.tietoturvakoulu.fi/kummi.htm

 nuorten netiketti

Tietoturvaopas  http://www.tietoturvaopas.fi/tietoturvaopas

  Netiketti – netinkäyttöpas

Tietoturvasanasto, Sanastokeskus http://www.tsk.fi/fi/info/TiivisTietoturvasanasto.pdf 

Tukinet https://www.secure-tukinet.net

Tukirengas .net www.tukirengas.net

Tyttöjentalo www.tyttojentalo.fi

Valtion elokuvatarkastamo http://www.vet.fi

Viestintävirasto http://www.ficora.fi/

Väestöliitto http://www.vaestoliitto.fi/

 Seksuaaliterveysklinikan neuvontapuhelin 09- 644 066 ma-to klo 13-15

Yleinen hätänumero 112
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VETOOMUS Suomen hallitukselle

Seksuaalista hyväksikäyttöä esittävän kuvamateriaalin tuottamisessa käytetty-
jen lasten tunnistaminen ja suojeleminen

Lasten seksuaalinen riisto ja hyväksikäyttö kaikissa muodoissaan rikkovat vaka-
vasti ihmisoikeuksia ja YK:n lapsen oikeuksien sopimusta. Inhimillisinä tragedi-
oina ne tuhoavat lapsen kehityksen ja koko hänen loppuelämänsä.   
Internet ja matkapuhelimet ovat avanneet ennenkuulumattomia uusia mahdolli-
suuksia lasten hyväksikäyttöön. Internetissä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö ja 
sitä esittävien kuvien jakelu on kovaa bisnestä, joka on kasvattanut voimakkaasti 
lapsiin kohdistuvaa rikollisuutta. Rikoksiin osallistuvat tuottajat, käyttäjät, välittä-
jät ja myyjät. Joukossa on yksittäisiä ihmisiä ja ihmisryhmiä, ja tällä rikollisella toi-
minnalla on paikkansa osana järjestäytynyttä rikollisuutta. 

Internetin ja matkapuhelinten käytön yleistyminen myös kolmannessa maail-
massa luo pelottavan uhkakuvan uuden teknologian kautta tapahtuvan lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön ja lasten kohtaaman julmuuden lisääntymisestä myös 
köyhissä maissa. 

Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävä kuvamateriaali internetissä laajenee ja 
raaistuu sisällöltään. Uhrien lukumäärä kasvaa, mutta suurin osa uuden teknolo-
gian puitteissa hyväksikäytetyistä lapsista jää tunnistamatta, koska resurssit ovat 
olemattomat, eivätkä tutkintamenetelmät pysy mukana rikollisen toiminnan kehi-
tyksessä. Toukokuussa 2006 Interpolin tietokannassa oli kuvamateriaalia yli 20 000 
yksittäisen lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Alle 500 näistä lapsista on pys-
tytty tunnistamaan. Yksittäisiä kuvia tietokannassa on nyt jo yli 900 000. Rikoksen 
uhrit, tunnistamattomat lapset joutuvat kärsimään loppuelämänsä saamatta apua 
ja eheytymisen mahdollistavaa terapiatukea. 

Liite 2.
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YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 19. artikla velvoittaa sopimusvaltioita ryhty-
mään ”kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja 
koulutuksellisiin toimiin suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henki-
seltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpi-
tämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaan lukien seksuaa-
linen hyväksikäyttö, silloin kun hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa 
tai kenen tahansa muun hoidossa”.
 
Artikla 34:n mukaisesti ”sopimusvaltiot sitoutuvat suojelemaan lasta kaikilta sek-
suaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta. Tässä tarkoituksessa sopimusvaltiot 
ryhtyvät erityisesti kaikkiin tarkoituksenmukaisiin kansallisiin sekä kahden- ja 
monenvälisiin toimenpiteisiin estääkseen:
– lapsen houkuttelemisen tai pakottamisen seksuaalisiin tekoihin
–  lasten hyväksikäytön prostituutiossa tai muussa laittomassa seksuaalisen toi-

minnan harjoittamisessa
–  lasten hyväksikäytön pornografisissa esityksissä tai aineistoissa.”
 
Pelastakaa Lapset ry järjesti Helsingissä 22.11.2006 kansainvälisen seminaarin, jossa 
asiantuntijat Suomesta ja muualta Euroopasta esittivät yhteisen huolensa interne-
tissä tapahtuvasta lapsiin kohdistuvasta rikollisesta toiminnasta. Todellinen puut-
tuminen vakavaan ja yhä paisuvaan ongelmaan edellyttää korkean tason poliittista 
sitoutumista ja riittäviä voimavaroja. Seminaarin tuloksena päätettiin vedota EU:n 
puheenjohtajamaana parhaillaan toimivan Suomen hallitukseen. Suomella on nyt 
mahdollisuus ja moraalinen velvollisuus ryhtyä YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
sen edellyttämiin konkreettisiin toimiin sekä varmistaa tulevien puheenjohtaja-
maiden, Saksan ja Portugalin samansuuntaiset toimenpiteet internetin seksuaali-
sen hyväksikäytön lapsiuhrien auttamiseksi. 

Vetoamme Suomen hallitukseen, jotta se EU:n puheenjohtajana ryhtyisi toimiin 
internetin hyväksikäyttökuvien lasten tunnistamiseksi ja heidän saattamiseksi 
asianmukaisen avun ja huolenpidon piiriin niin Suomessa kuin kansainvälisesti-
kin. Suomen Pelastakaa Lapset ry ja Save the Children -järjestön Eurooppa-ryhmä 
katsovat sen vaativan:

–   Poliittista sitoutumista ja erityistä huomiota sähköisten välineiden kautta levi-
tettävien lasten hyväksikäyttökuvien uhrien tunnistamiseen 

–  Hyvin koordinoituja, moniammatilliseen yhteistyöhön perustuvia toimintata-
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poja uhrien tunnistamiseen sekä kansallisella että kansainvälisellä tasolla

–  Riittävästi resursseja ja työvoimaa uhrien tunnistamiseen

–  Selkeät valtuudet, rakenteet ja tutkimusvastuut kansallisella ja kansainväli-
sellä tasolla, myös silloin, kun rikoksen, tekijän ja/tai uhrin alkuperämaasta/ 
sijainnista ei ole varmuutta

–  Erityistä huomiota hyväksikäytettyjen ja tunnistettujen lasten suojeluun ja 
heille sopivien tukipalveluiden parantamiseen

–  Lasten suojeluun osallistuville ammattihenkilöille koulutusta hyväksikäyttö-
kuvausten uhrien tunnistamisesta ja hyväksikäyttökuvausten seurauksista 

–  Ajantasaisia tilastotietoja ja akateemista tutkimusta internetissä tapahtuvan 
lasten seksuaalisen hyväksikäytön laajuudesta ja sen seurauksista 

Helsingissä 11. joulukuuta 2006

Hanna Markkula-Kivisilta   Seppo Innanen
Pääsihteeri     Kansalaistoiminnan johtaja
Pelastakaa Lapset ry

Liitteenä:
Kiistaton näyttö – unohdetut lapset. 
Suojelun tarve ja lasten oikeuksien huomioiminen seksuaalista hyväksikäyttöä 
esittävän kuvamateriaalin tuottamisessa käytettyjen lasten tunnistamisessa. 
Save the Children 2006.
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