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1.

Johdanto

Yksittäisen valtion velvollisuus suojella lapsia
perustuu kansallisen lainsäädännön ohella
ihmisoikeussopimuksiin. YK:n lapsen oikeuksien
yleissopimuksen mukaan kaikki alle 18-vuotiaat ovat lapsia ja heillä on oikeus erityiseen
suojeluun.

Eri alojen ammattilaisilla on mahdollisuus ennaltaehkäistä
ja havaita lasten seksuaalista hyväksikäyttöä, sekä toimia
ammatillisessa roolissaan lasten edun mukaisesti. Tämä
edellyttää kuitenkin ongelmien olemassaolon tunnistamista
ja tunnustamista, sekä digitaalisen median merkityksen
riittävää ymmärtämistä.

Vastaavasti lastensuojelulaissa alle 18-vuotiasta pidetään
lapsena. YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksen 34. artiklan
mukaisesti sopimusvaltiot ovat sitoutuneet suojelemaan
lasta kaikilta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta.
Yhdentekevää on, tapahtuuko hyväksikäyttö virtuaali- vai
reaalimaailmassa. Kyse on todellisista seksuaalirikoksen
kohteeksi joutuneista lapsista ja heille aiheutuvasta todellisesta vahingosta. Lapsen oikeudet pätevät täysimääräisesti
myös netissä.

Tämän tietopaketin tarkoitus on edistää lasten kanssa
ja heidän hyväkseen toimivien, sekä lapsiin seksuaalista
mielenkiintoa tuntevien parissa työskentelevien ammattilaisten ymmärrystä internetin ja muun digitaalisen median
osuudesta lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä. Lasten
oman netinkäytön sijaan tässä julkaisussa keskitytään siihen,
miten internetiä ja muuta digitaalista mediaa – digikameroita,
kännykkää, pelikoneita, tietokonetta ym. – käytetään
osana lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Tietopaketissa
käytetään selkeyden vuoksi pääsääntöisesti ”lapsi”-termiä
kuvaamaan kaikkia alle 18-vuotiaita.

Sisällön kuluttamisen ohella netillä on nykyisin merkittävä
osa niin lasten kuin aikuistenkin sosiaalisessa kanssakäymisessä ja sosiaalisten suhteiden ylläpidossa. Siinä missä
netti tarjoaa mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja, sisältää se
myös riskejä ja uhkia.
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Nuoret, internet ja seksi

Lähes jokainen nuori viettää päivittäin aikaa
netissä pitäen yhteyttä tuttujen kanssa. Kontakteja luodaan myös uusiin ihmisiin. Siksi
nuorten elämään kuuluu myös riski joutua
tekemisiin ei-toivottujen henkilöiden kanssa.

itsestä, riskinoton viehättävyys, uusien ystävien saaminen
sekä herännyt kiinnostus seksuaali- ja seurusteluasioita
kohtaan.

Lähes jokainen nuori viettää päivittäin aikaa internetin
maailmassa joko tietokoneen, kännykän tai pelikoneen
kautta: keskustelee, pelailee, etsii tietoa ja ajanvietettä – tai
on vain läsnä ja tavoitettavissa. Nuorten internetin käyttöön
miellettävät potentiaaliset riskit liittyvät heidän altistumisestaan ikäryhmään sopimattomalle tai lainvastaiselle
materiaalille (pornografia, rasismi, terrorismi, väkivalta,
huumeet ja muut päihteet), tai joutumisesta tekemisiin eitoivottujen henkilöiden kanssa (hyväksikäyttäjät, ahdistelijat,
kiusaajat, häiriköijät).

Internet on nuorille yksi väylä saada vastauksia seksuaalisuuteen ja seksiin liittyviin kysymyksiin, sekä oman
kehon normaaliuteen. Herännyt kiinnostus seksuaali- ja
seurusteluasioita kohtaan lisäävät myös halukkuutta testata
omaa viehätysvoimaa. Asiatiedon ohella seksiin voidaan
joko tarkoituksellisesti tai tahattomasti perehtyä myös
pornografisen aineiston kautta. Pornoon perustuva käsitys
seksistä ja seksuaalisuudesta jää kuitenkin vajaaksi ja
vääristyneeksi, eikä toden ja fantasian erottaminen toisistaan
ole nuorelle katsojalle välttämättä helppo tehtävä.

Riskien ei uskota osuvan omalle kohdalle

Anonyymi nettisuhde voi tuntua helpolta

Sosiaalisena mediana internetiä käytetään pääsääntöisesti
yhteydenpitoon reaalimaailmasta tuttujen kavereiden kanssa.
Kontakteja luodaan myös uusiin ihmisiin, joihin muuten olisi
vaikea tai mahdotonta saada yhteyttä. Nuoret ovat yleensä
tietoisia nettiin liittyvistä turvallisuusasioista. Virtuaalisiin
vuorovaikutuksiin liittyviä riskejä ja niistä koituvia seurauksia
ei kuitenkaan uskota osuvan omalle kohdalle.

Sosiaalisesti hyväksyttävän minuuden tai sosiaalisen kelvollisuuden arvottaminen internetissä reaalimaailman sijaan
voi lapsen näkökulmasta tuntua suhteellisen turvalliselta.
Tällöin riskit ja pettymykset torjutuksi tulemisesta tai
epäonnistuneesta identiteettikokeilusta kohdistuvat anonyymiksi koettuun virtuaaliminään.

Myönteisen palautteen saaminen ja itsensä hyväksytyksi
kokeminen ovat murrosikäiselle ja vielä itseään etsivälle
nuorelle tärkeitä. Oman identiteetin löytäminen on kriittinen
kehityksellinen vaihe, jolloin nuori pohtii muun muassa
henkilökohtaiseen ja seksuaaliseen identiteettiin liittyviä
kysymyksiä. Nuoruuden ikävaiheeseen kuuluvat epävarmuus

Tiedonhaku voi johtaa myös pornon pariin

Kiinnostusta, kannustusta ja hyväksyntää tarjoava tuttavuus
muodostuu netissä helposti tärkeän tuntuiseksi ihmissuhteeksi. Vuorovaikutuksesta puuttuvat eleet, ilmeet ja muu
fyysinen olemus jättävät sijaa mielikuvitukselle rakentaa
vastakeskustelijasta toiveita vastaava ideaaliystävä tai
kumppani. Verkossa muotoutuva suhde etenee nopeasti
välittömän ja luottamuksellisen tuntuiseksi, jossa aroiksikin
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koettuja asioita on helppo käsitellä. Myös seksuaalisuuteen
liittyvistä asioista keskusteleminen ja omien tuntemusten
jakaminen, sekä roolien kokeilu voi koetun anonyymiyden
tunteen suojassa tuntua houkuttelevalta ja turvatulta.
Anonyymiys on kuitenkin usein helposti murrettavissa
oleva harha.

Virtuaalisessa vuorovaikutuksessa
itsekontrolli pettää helpommin
Virtuaalinen vuorovaikutus voi vääristää ihmisten – lasten
ja aikuisten – käsitystä todellisuudesta, oikeasta ja väärästä, siitä mikä on hyvien tapojen mukaista tai muuten
hyväksyttyä käyttäytymistä. Anonyymiyden tunne voi
muuttaa käyttäytymistä, vähentää käyttäytymiskontrollia,
tuoda rohkeutta ja myös luoda virheellistä käsitystä, että
virtuaaliteoilla ei ole oikeassa maailmassa seurauksia.
Lapsen tahallinen tai tahaton tutkimusmatkailu omaan
seksuaalisuuteen voi netissä johtaa myös ongelmiin.
Oman kehittyvän kehon ja mielen raju reagoiminen netissä kohdattuihin seksuaalisiin ärsykkeisiin voi johtaa
hämmennyksen tilaan, jonka käsittelyyn lapsella ei ole
edellytyksiä. Esimerkiksi intensiivisessä ja nopeaa reagointia
vaativassa chattailussa impulsiivisten ja harkitsemattomien
tietojen tai kuvien lähettäminen voi helposti realisoitua
lapsen hyväksikäyttöön pyrkivän eduksi. Jo yksikin itsestä
lähetetty intiimi kuva voi antaa hyväksikäyttöön pyrkivälle
mahdollisuuden kiristykseen ja vallankäyttöön.

6

Nettiin ladattu kuva ei ole enää
hallittavissa
Nettipalveluiden asettamista ikärajoista huolimatta monet
alakoululaiset käyttävät nettisivuja omien tietojensa ja
kuviensa jakamiseen. Lapsen kertomia yksityiskohtia ja
muiden eri tahojen netissä julkaisemia tietoja yhdistelemällä
on todellinen henkilöllisyys usein helposti selvitettävissä.
Kerran internetiin ladattua tekstiä, kuvaa tai videota ei
enää voi hallita, vaan se voi jatkaa elämäänsä kopioituna,
muokattuna ja levitettynä. Joskus tämä voi saattaa lapsen
vakaviin ongelmiin, mutta myös altistaa kiusaamiselle,
häirinnälle tai haitalle myöhemmässä elämässä.

? Pohdittavaksi
• Miten vuorovaikutus internetissä eroaa
kasvokkaisesta kontaktista?
• Mitä nuoret hakevat netistä? Ja miksi?
• Mikä merkitys sosiaalisella medialla ja
internetillä on nuorille?

Case: 15-vuotias olikin 55
13- vuotias Antti näki nuorten suosimassa IRC-galleriassa lumilautailukuvan nuoresta pojasta, johon hän otti yhteyttä.
Poika kertoi olevansa 15-vuotias Maukka ja lupasi opettaa Antille lumilautailuun liittyviä juttuja. Ensin Antti ja Maukka vaihtoivat kommentteja IRC-galleriassa. Sitten Maukka ehdotti Antille pikaviestintäpalvelu ”Meseen” siirtymistä,
jotta muut eivät näkisi heidän keskustelujaan. Antti ja Maukka kirjoittelivat kuukausia niitä näitä. Aiheet liittyivät
aluksi lumilautailuun ja vähän tyttöihinkin.
Maukka alkoi vähitellen viedä keskustelua pois lumilautailusta ja siirtyi aiheessa pikku hiljaa ja huomaamatta seksin
suuntaan. Maukka kertoi omista seksikokemuksistaan Antille ja pyysi Anttia vastavuoroisesti kertomaan omistaan.
Antti oli aluksi vaivautunut, koska aihe oli hänelle uusi ja vähän nolo. Lopulta Antti kuitenkin suostui kertomaan
itsetyydytyskokemuksistaan ja jopa lähettämään itsestään kuvia masturboimassa, kun Maukka niitä alinomaan pyysi
tai aneli. Maukka selitti haluavansa vain nähdä, ovatko Antin ”vehkeet kunnossa”.
Antin ja Maukan yhteydenpito päättyi, kun poliisi otti kiinni 55-vuotiaan miehen, joka oli esiintynyt Antille 15-vuotiaana Maukkana. Antti oli hämillään ja pettynyt. Häntä ahdisti ajatus siitä, että oli puhunut aroista ja henkilökohtaisista
asioistaan aikuiselle miehelle. Lisäksi Antti pelkäsi, että mies oli laittanut Antin kuvia internetiin. Anttia vaivasi
miehen esittämät kysymykset ja hän mietti oliko mies jutellut samanlaisia juttuja muillekin pojille.
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Internet ja lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset

Lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteville
netti tarjoaa väylän kuluttaa ja jakaa lapsia
esittävää kuvamateriaalia, luoda kontakteja
samanmielisiin sekä tavoitella suoraa kontaktia
internetiä käyttäviin lapsiin.
Digitaaliseen mediaan liittyvään lapsen seksuaaliseen
hyväksikäyttöön voidaan lukea limittäisiä ja eri tavoin
toisiinsa yhteydessä olevia muotoja:
• Seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu (grooming) ja
toteuttaminen internetin vuorovaikutteisissa palveluissa
tai niitä hyödyntäen.
• Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneita lapsia tai
seksuaalisessa sävyssä lapsia esittävän materiaalin
- Kuluttaminen ja keräily
- Tuottaminen
- Levittäminen

• Lapsista tai heidän hyväksikäyttöä esittävistä kuvista
kiinnostuneiden sosiaalinen verkostoituminen (yhteisöt,
foorumit).
• Organisoitunut toiminta (lasten välittäminen hyväksikäyttöön online/offline, kuvamateriaalin tuottaminen ja
levittäminen kaupallisessa tarkoituksessa, ihmiskauppa).
Vaikka lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö saa ilmiasunsa
hyväksikäyttäjän ja uhrin välisessä vuorovaikutussuhteessa,
ovat seksuaalisen hyväksikäytön ilmiön yhteydessä muun
muassa lapsikauppa, lapsiprostituutio, lapsipornografian
tuottaminen ja välittäminen niin yhteiskunnallisia kuin
globaalejakin ilmiöitä. Eri puolilla maailmaa erityisesti
heikoissa taloudellisissa ja sosiaalisissa olosuhteissa elävät
lapset ovat otollisia ja helppoja kohteita kansainväliset rajat
ylittävälle rikollisuudelle. Tämä vaatii paikallisilta toimijoilta
kyvykkyyttä toimia moniammatillisessa yhteistyössä, sekä
ymmärrystä digitaalisen median laaja-alaisuudesta.

Tekoja, jotka täyttävät lapsen
seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistön:
• lapsen houkutteleminen katsomaan yhdyntää
tai pornograafista materiaalia
• masturbointi tai sitä esittävien eleiden näyttäminen
• sukupuolielimien näyttäminen lapselle reaaliaikaisesti
tai muulla tavoin
• seksuaalisesti latautuneiden tapahtumien kertominen
lapselle
• seksuaalisväritteisten tekstiviestien, sähköpostien,
kirjeiden lähettäminen lapselle
• lapsen saaminen toimimaan seksuaalisväritteisellä

tavalla vastaajan seuratessa lapsen toimintaa webkamerassa reaaliaikaisesti, kuten:
»» seurataan riisuuntuvaa lasta, alusvaatteita sovittavaa lasta tai pakotetaan pukemaan paljastavat
vaatteet
»» saadaan lapsi masturboimaan, ulostamaan tai
virtsaamaan
»» pyydetään lasta piirtämään sukupuolielimiä esittäviä kuvia
»» pyydetään esiintymään intiimissä kuvassa
»» tallennetaan reaaliaikainen videoyhteys näistä
tapahtumista
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Seksuaalinen kiinnostus
lapsiin

Lapseen kohdistuvassa seksuaalirikoksessa
on usein kyse tekijän omien seksuaalisten
tarpeiden tyydyttämisestä. Siihen voi liittyä
myös vallanhalu, hallinnan tarve, viha tai taloudellisen hyödyn tai sosiaalisen arvostuksen
tavoittelu.
Lapseen kohdistuva seksuaalirikos tapahtuu aina jonkun
henkilön tarpeiden tyydytyksen vuoksi. Kyse on usein
tekijän omien seksuaalisten tarpeiden tyydyttämisestä,
jotka kohdistuvat lapseen. Tilanteeseen liittyvänä laukaisijana voi toimia myös vallan halu, hallinnan tarve,
impulsiivinen toiminta, uteliaisuus tai vihan tunne, vaikka
tekijän primaarinen seksuaalinen kiinnostus muuten
kohdistuisi aikuisiin. Joillekin teon vääryys ja vaarallisuus
itsessään toimivat seksuaalisen kiihottumisen lähteenä.
Tasavertaisen seksuaalisen kohtaamisen puute toisen
aikuisen kanssa voi joidenkin osalta johtaa tarpeeseen
turvautua lapsiin kohdistuviin seksuaalisiin fantasioihin
tai kiihokkeisiin.

Hyväksikäyttäjä pyrkii oikeuttamaan
toimintaansa
Seksuaalirikokseen syyllistyvän motiivina voi toimia
myös taloudellisen hyödyn tai sosiaalisen arvostuksen
tavoittelu tuottamalla seksuaalirikosta todistavaa kuvamateriaalia jaettavaksi joko kaupallisessa tarkoituksessa
tai samanmielisten yhteisöissä. Kaikki lapsiin seksuaalista kiinnostusta tuntevat eivät etene ajatuksen tasolta
toimintaan, vaan he kykenevät hallitsemaan tarpeitaan
ryhtymättä rikollisiin tekoihin. Ihmiselle on kuitenkin

luontaista taipumus selittää käsitystensä ja toimintansa
”oikeutusta” sekä vähätellä niiden vahingollisuutta tai
vääryyttä. Moni lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteva
aikuinen pyrkii rationalisoimaan, kieltämään ja minimoimaan vääryyden ja rikollisuuden kokemukset lapseen
kohdistuvasta seksuaalisesta kontaktista ja siihen liittyvistä
ajatuksista. Sisäisten estojen rikkoutumista edesauttaa
fantasiointi lapsista ja seksuaalisesta kontaktista lasten
kanssa, missä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavalla
materiaalilla on usein vahva merkitys. Internetin kautta
saatavalla ”vertaistuella” on myös rohkaiseva vaikutus:
samanmielisten yhteisöissä voimistetaan vääristynyttä
oikeutuksentunnetta lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen
kiinnostukseen ja seksuaalisiin tekoihin.

Pedofiili-käsitteen käyttö kirjavaa
Lääketieteellisen määritelmän mukaan termillä pedofiili
viitataan parafiliseen henkilöön, jonka seksuaalinen kiinnostus kohdistuu pakonomaisesti pieniin lapsiin. Kiinnostus
voi ulottua lapsiin vauvasta esimurrosikäisiin saakka. Arkikielessä ja etenkin mediassa pedofiili-termiä käytetään
usein synonyyminä kaikista nuoriin henkilöihin seksuaalista
kiinnostusta tuntevista, tai alaikäiseen kohdistuneeseen
seksuaalirikokseen syyllistyneistä. Kaikki pedofiilit eivät
kuitenkaan syyllisty lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön,
eivätkä kaikki lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneet ole määritelmän mukaisia pedofiilejä.
Pedofiilin kiinnostuksen kohteena olevat pienet lapset eivät
juuri käytä internetiä itsenäisesti, ja esimurrosikäisten
lasten netinkäyttö on vielä melko rajallista. Internetin
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vuorovaikutuksellisten palvelujen kautta pienten lasten
tavoittaminen ei siten välttämättä ole todennäköistä. Netissä
kiinnostuksensa mukaisesti toimivan pedofiilin tavoitteena
voi sen sijaan olla lapsia seksuaalisessa kontekstissa esittävä
kuvamateriaali, kontakti samanmielisiin henkilöihin tai
välillinen kontakti lapsiin esimerkiksi lapsen vanhempien,
sisarusten tai muiden nuorten kautta.

Murrosikäisiin kohdistuu netissä
seksuaalista häirintää
Aikuisen seksuaalista taipumusta, jossa kiinnostus kohdistuu
itseä huomattavasti nuorempiin, ensisijaisesti murrosikäisiin
lapsiin, on kuvattu termeillä efebofilia tai hebefilia. Murrosikäiset lapset ovat fyysiseltä kehitykseltään potentiaalisesti
kykeneviä vastaamaan seksuaaliseen kontaktiin, mutta vailla

riittävää kypsyyttä ymmärtääkseen lähestymisen epätasaarvoisuutta ja oikeudettomuutta. Esimerkiksi 13–17-vuotiaat
pojat ja tytöt joutuvat netissä usein ei-toivottujen seksuaalissävytteisten yhteydenottojen ja häirinnän kohteeksi
aikuisten miesten ja naisten taholta. Seksuaalinen kontakti
aikuisen ja lapsen välillä ei ole missään olosuhteissa eikä
missään muodossa hyväksyttävää. Laittomuuden ohella
se loukkaa lapsen oikeuksia ja voi vakavasti vaurioittaa
lapsen tulevaa elämää. Vastuu hyväksikäytöstä on aina
siihen ryhtyneellä aikuisella – myös niiden lasten ja nuorten
suhteen, joiden viestintä voi olla oma-aloitteisestikin
seksuaalissävytteistä ja kokeilevaa.

Case: Aikuinen tarjoutuu
näyttämään mallia
Poika 14v: kerro nyt...
Mies 38v: Ok. Mut tää on sitten meidän välinen asia.
Sovittu?
P: Tietty
P: Plzzz :D
M: Onks sulla webkameraa? Vois eka kattoo et oot
oikeesti valmis näihin hommiin. Mä näytän mallia, teet sit
perässä…?
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M: Jos me nähdään joku päivä face to face ni voisin näyttää
käytännössä. Vaikee tälleen chatin kauttaa selittää oikeeta
tekniikkaa.

? Pohdittavaksi
• Millä tavoin lapsiin seksuaalista mielenkiintoa
tuntevat voivat oikeuttaa rikollisia ja lapselle
haitallisia tekojaan?
• Millaisia keinoja hyväksikäyttöön pyrkivät
voivat käyttää lapseen?

• Pohdi millainen on lapsiin seksuaalista kiinnostusta tuntevan henkilön profiili (mies,
nainen, ikä, sosiaalinen ja taloudellinen
tausta)?
• Miten stereotyyppinen ajattelu voi hankaloittaa lapsen seksuaalisen hyväksikäytön
tunnistamista?
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Digikamerat ja internet ovat helpottaneet
video- ja kuvamateriaalin tuottamista, levittämistä ja siihen käsiksi pääsemistä. ”Lapsipornoa” ei ole, vaan kuvamateriaalin taustalla
on aina todellisia lapsia, jotka ovat joutuneet
seksuaalirikoksen uhriksi.
Seksuaalinen kiinnostus lapsiin tai heitä esittäviin kuviin
ei ole uusi asia. Niin kauan kuin on ollut kameroita, on
lapsia myös kuvattu seksuaalisessa tarkoituksessa. Ennen
digikameroiden aikaa lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä
esittävän kuvamateriaalin tuottaminen kuitenkin edellytti
perehtyneisyyttä valokuvien kehittämiseen, tai sisälsi
paljastumisen riskin silloin kun filmi vietiin kehitettäväksi
valokuvausliikkeeseen. Digikameroiden myötä hyvälaatuista
kuvamateriaalia on helppo tuottaa itsenäisesti ilman välikäsiä.
Internet puolestaan on helpottanut kuvien ja videoiden
levittämistä ja niihin käsiksi pääsyä.

Suurin osa laittomasta kuvamateriaalista
kuvaa pieniä lapsia
Kuvamateriaalilla on nykyisin usein keskeinen merkitys
lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa. Lapseen kohdistuva
seksuaalirikos ja sen taltioiminen kuvamateriaaliksi tapahtuu
useimmiten lähisuhteissa. Suuri osa verkossa levitettävästä
laittomasta aineistosta kuvaa pieniä, alle 10-vuotiaita lapsia,
joiden tavoittaminen internetin tai muun vuorovaikutteisen
median kautta ei juuri ole todennäköistä. Lasten omalla
internetin käytöllä ei tässä yleensä ole minkäänlaista osaa.
Sen sijaan pienet lapsen joutuvat seksuaalirikoksen kohteeksi
yhä useammin sen vuoksi, että kuvamateriaalia saadaan
tuotettua levitettäväksi henkilöille, jotka ovat halukkaita

kuluttamaan ja käyttämään sitä omien seksuaalisten tarpeidensa tyydyttämiseksi. Kuvien levittäminen voi olla yksityistä
tai yhteisöllistä, mutta myös rikollista liiketoimintaa tai osa
järjestäytynyttä rikollisuutta.

Laitonta kuvamateriaalia on
monentasoista
Internetin avoimilla sivustoilla jaettava laiton tai selkeän
seksuaalisen sävyn sisältävä, mutta lain rajoissa pysyvä
kuvamateriaali, toimii usein mainosmateriaalina. Sen tarkoituksena on johdattaa kuluttaja ostamaan lisää materiaalia
tai siirtymään suljettuihin yhteisöihin. Kuvia löytyy monen
tasoisia, seksuaalissävyisestä poseeraamisesta lapsen sadistiseen fyysiseen hyväksikäyttöön. Kasvavana trendinä on
ollut yhä nuorempien, selkeästi alle teini-ikäisten suurempi
osuus laittomassa kuvamateriaalissa. Erityisesti raakaa
seksuaalista väkivaltaa todistavassa kuvamateriaalissa on
korostunut alle kouluikäisten lasten osuus.

Kuvien keräily voi muodostua
pakonomaiseksi
Kaikki lasta seksualisoivan kuvamateriaalin kuluttajat eivät
välttämättä pyri siirtämään fantasioitaan reaalimaailmaan.
Joillekin lapsia esittävän kuvamateriaalin kuluttaminen ja
keräily seksuaalisessa tarkoituksessa kuitenkin muodostuu
pakonomaiseksi ja voi täyttää lähes kaiken vapaa-ajan. Siihen
liittyy usein voimakas tarve täydentää kokoelmia, joihin voi
kuulua suuria määriä oman mieltymyksen mukaisia kuvia.
Terapiaan hakeutuneet henkilöt, jotka pakonomaisesti
kuluttavat lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavaa
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materiaalia sitä kuitenkaan itse tuottamatta, ovat usein olleet
yksinäisiä ja sosiaalisesta vertaisryhmästään eristäytyneitä.
Heidän on todettu kärsivän erityisesti läheisyystaitojen
puutteista sekä emotionaalisen itsesäätelyn heikkoudesta.
Yksinäisyyden kokemusta ja negatiivisia tunteita on voitu
paeta ja lievittää katselemalla lasta seksualisoivaa materiaalia,
jonka on koettu kiihottumisen ansiosta helpottavan hetkellisesti. Monesti tuloksena on ollut lisää negatiivisia tunteita,
kuten häpeää, itsesyytöksiä ja masennusta, jota on pyritty
helpottamaan lisäämällä laittoman materiaalin katselua.
Noidankehä voi johtaa pahenevaan ongelmakuluttamiseen
ja kohti fyysisessä kontaktissa toteutuvaa hyväksikäyttöä.

Uusien kuvien tuottaminen merkitsee yhä
uusia seksuaalirikoksia
Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin
kuluttajat eivät usein tunnista tai tunnusta yhteyttä kuvamateriaalin käyttämisen ja varsinaisen hyväksikäytön
välillä. Laittoman kuvamateriaalin kysyntä lisää tarvetta
tuottaa sitä lisää – joko itselle tai kuluttajille tarpeiden
mukaisesti. Kysyntä luo myös taloudellisia mahdollisuuksia,
joita erityisesti organisoitunut rikollisuus on kiinnostunut
hyödyntämään. Käytännössä tämä tarkoittaa yhä uusia
lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia kuvien tuottamiseksi.
Vaikka ensisijaisen seksuaalirikoksen tekee joku muu, on
kuvamateriaalin tuottamisen perimmäisenä syynä kuvien
kuluttajien tarpeiden täyttäminen.

”Lapsipornoa” ei ole
Kuvamateriaalin levittäminen ja kuluttaminen loukkaa
seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneiden lasten kunniaa ja
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oikeutta yksityisyyteen, eikä siis koskaan ole ”uhritonta”.
Internetissä jaettuna lapsen oikeuksien loukkauksesta
ja hyväksikäytöstä tulee pysyvää eikä se lopu koskaan.
Hyväksikäyttötilannetta dokumentoivaa kuvamateriaalia
käytetään, kopioidaan ja levitetään eri yhteyksissä uudelleen
ja uudelleen.
Kun puhutaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävästä kuvamateriaalista, täytyy näkökulman, käytettävän
terminologian ja käytäntöjen lähteä lapsen oikeuksien
näkökulmasta. Kyse ei ole pornografiasta – aikuisviihteestä
ja seksuaalisesti kiihottavasta aineistosta – vaan todellisiin
lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista. ”Lapsiporno”
terminä vääristää ja vähättelee asian vakavuutta.

? Pohdittavaksi
• Mikä vaikutus teknologian kehittymisellä on
ollut lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön?
• Mikä on kuvamateriaalin rooli lasten seksuaalisessa hyväksikäytössä?
• Pohdi eri motiiveja 1) kuluttaa, 2) tuottaa tai
3) levittää lasten seksuaalista hyväksikäyttöä
esittävää kuvamateriaalia.

Case: Lapsuudessa koetun
hyväksikäytön ymmärtäminen yläasteiässä musersi Tainan
Tainan lapsuuden aikaiset muistikuvat isästä olivat
kovin ristiriitaisia. Taina muistaa isän ja hänen yhteiset
leikit, esimerkiksi sen miten yhdessä leikittiin lääkäriä ja
sairasta karhunpoikaa. Taina toimi noissa leikeissä isän
ohjeiden mukaisesti lääkärinä. Leikin ideana oli etsiä isän
alushousuista sairastunut karhunpentu. Isän määräyksestä Tainan tuli silitellä ja pussailla karhunpentu
terveeksi, isoksi ja voimakkaaksi. Leikki oli 5-vuotiaasta
Tainasta huvittava vaikka tosi outo. Jälkeenpäin isä aina
kehui häntä, halasi ja pussasi. Isä otti leikeistä muistoksi
valokuvia ja videota.
Taina oli yläasteikäinen, kun hän oivalsi kokonaisuudessaan isän tekojen vääryyden. Tainan maailma tuntui sor-

tuvan jalkojen alta. Hän tunsi itsensä likaiseksi, pahaksi
ja petetyksi.
Poliisi pääsi jutun jäljille verkkoyhteisön kautta löydettyjen valokuvien perusteella. Taina muisti isän kuvanneen
näitä lapsuuden tapahtumia. Ajatus siitä, että kuvat ja
videopätkät hänen ja isän ”leikkihetkistä” olivat verkossa ja jaettavana ties missä yhteisöissä ja yhteyksissä,
oli musertava. Kouluun meno muodostui ahdistavaksi
kokemukseksi: hän oli varma että kaikki tiesivät ja olivat
nähneet nuo kuvat. Vähitellen muutkin arkielämän askareet muodostuivat Tainalle ylivoimaisiksi. Muistikuvat
lapsuuden kokemuksista olivat alati läsnä ja varjostivat
jokaista elämän tapahtumaa.
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6. Yhteisöllis
yys osana
lasten hyväksikäyttöä
Internetin ansiosta lapsista seksuaalisesti kiinnostuneiden on aiempaa helpompi verkostoitua
ja muodostaa yhteisöjä.
Lapsiin kohdistuvaan seksuaaliseen kiinnostukseen ja
sen mukaisiin tekoihin liittyy voimakas yhteiskunnallinen
paheksunta. Ennen internetin aikaa lapsista seksuaalisessa
mielessä kiinnostuneiden oli vaikeampaa tavoittaa samanmielisiä tai jakaa kokemuksiaan kenenkään kanssa.

Nettiyhteisöissä jaetaan kuvia ja
kokemuksia
Nykyisin yhteydenpito ja sosiaalinen yhteisöllisyys on
maailmanlaajuista ja paikallisuuden rajat ylittävää. Lapsista
seksuaalisessa mielessä kiinnostuneilla on internetissä
avoimia ja suljettuja verkostoja sekä yhteisöjä. Ne voivat
keskittyä kuvien tai videoiden jakamiseen, tai toimia keskinäisenä sosiaalisena kohtaus- ja keskustelupaikkana. Yhteisöissä
ja verkostoissa annetaan tukea ja jaetaan kokemuksia,
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kuvamateriaalia, todisteita omasta aktiivisuudesta tai ohjeita
seksuaalirikoksen toteuttamiseen. Kynnys seksuaalirikoksen
toteuttamiseen voi yhteisön tuen myötä madaltua. Internetin
kautta saatu vertaistuki voi olla merkittävässä asemassa
lapsista seksuaalisesti kiinnostuneiden ajatusten, tarpeiden
ja tekojen järkeistämisessä ja oikeuttamisessa.

? Pohdittavaksi
• Mikä merkitys yhteisöllisellä tuella voi olla
lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteville?
• Miten yhteisön jäsenyys voi vaikuttaa yksilön
toimintaan?

Laitonta kuvamateriaalia levittävä
syyllistyy rikokseen
Yhteisöjen jäsenyyden edellytyksenä on usein lasten
seksuaalista hyväksikäyttöä esittävän kuvamateriaalin
välittäminen muiden käyttöön. Laitonta kuvamateriaalia
muille toimittaessaan kukin jäsenistä on jo lähtökohtai-

sesti syyllistynyt laittomaan tekoon. Tämä sitoo jäseniä
suojaamaan yhteisöä, ja samalla itseään, paljastumiselta.
Laadullisesti ”hyviä” ja omakohtaisia uusia kuvia tuottava
ja jakava yhteisön jäsen saa erityistä arvostusta ja suosiota.
Kuvamateriaalin ei tarvitse miellyttää sen jakajaa, vaan
sitä voidaan käyttää vaihdossa muiden materiaaleihin tai
kauppatavarana.

Case: ”100% luottamuksella”
A: Harmi kun en ehdi nyt jutella enempää, mutta 			
pidetäänkö meset tallessa, ehdin illemmalla tai 		
huomenna kertoa sitten lisää, ok?

A: onko sulla mitään siistejä kuvia tai videoit 			
lähettää

B: juu onhan meillä aikaa.

B: on mulla jotain mutta ne on tosi tarkasti piilossa

A: On on :). Mutta lupaatko että nämä jutut säilyy 		
täysin sun ja mun välisenä?

A: uskalla…?

B: toi pitäs mun mielestä olla selviö. ei näistä 			
meidän jutuista oo paljon varaa huudella

A: tietysti 100 % luottamuksella

A: Eipä niin.
A: ku näytit noin söpöjä poikia niin saanko
kertoa millaisen mä haluaisin?
B: totta kai
A: älä sit säikähdä, mut mulla on sellanen fantasia 		
että mulla olis 11–12v blondi ihanan näkönen 			
poikaystävä...se on siis fantasia.
B: mitä säikähtämistä tos on. Se on sun
fantasia ja okei
A: hyvä. kiitos ymmärtämisestä :)

B: en mä uskalla lähettää viel :D

A: kyl mä voin ainakin jotain sulle laittaa
B: mut ne on mulla muistitikulla ja se on tuol
kellarissa :D sopiiko että lähetän niitä joku
toinen päivä?
A: millaista seksiä teillä oli sen jonkun
13v kans josta kerroit?
B: suuteluu ja suihinottoo vaan
A: miltäs tuntu?
B: ihan jees, mut mä olin niin rakastunut siihen 			
muutenkin. se oli elämää suurempi juttu mulle
A: tiedän. oon itseki rakastanu 13vtä. siinä on 			
jotain maagisen hyväntuntuista
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7. Seksuaalisen
hyväksikäytön valmistelu
Grooming tarkoittaa seksuaalisen hyväksikäytön valmistelua. Tällöin hyväksikäyttöön pyrkivä
aikuinen rakentaa olosuhteet, jossa lapsen
seksuaalinen hyväksikäyttö on mahdollista.
Internetin vuorovaikutteiset palvelut tarjoavat
kanavan tutustumiseen.
Seksuaalisen hyväksikäytön valmistelu (grooming) käsittää
teot, jotka luovat pohjan ja tilan lapsen seksuaaliselle
hyväksikäytölle. Hyväksikäytön valmistelua voidaan kuvata
prosessimaisesti etenevänä hivuttautumisena osaksi lapsen
elämää. Hyväksikäyttöön pyrkivä rakentaa lapseen ja
hänen lähiympäristöönsä sellaiset olosuhteet, jossa lapsen
seksuaalinen hyväksikäyttö on mahdollista. Lapsista seksuaalisessa mielessä kiinnostuneet voivat myös hakeutua
sellaiseen ammatilliseen tai yhteiskunnalliseen asemaan, joka
mahdollistaa kanssakäymisen ja säännöllisen tapaamisen
lasten kanssa.
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Hyväksikäyttäjä pyrkii luomaan
luottamuksellisen suhteen lapseen
Hyväksikäytön valmisteluun sisältyvät kaikki ne teot, sanat ja
eleet joita hyväksikäyttöön pyrkivä kohdistaa lapseen, sekä
tarvittaessa myös lapsen lähipiiriin kuuluviin henkilöihin,
saavuttaakseen hyväksikäytön mahdollistavan yhteyden ja
tilan. Samaan prosessiin kuuluu vaihtoehtoisten selitysten
luominen tekojen seksuaalisen luonteen mitätöimiseksi
mahdollisen paljastumisen uhan tai epäilyjen varalta.

Netissä ikätoverina esiintyminen on
mahdollista
Internetin vuorovaikutteiset palvelut mahdollistavat kontaktin lukuisiin ihmisiin, joiden tavoittaminen muuten olisi jopa
mahdotonta. Lasten ja nuorten suosimia internet-palveluja
käytetään myös väylänä tavoittaa lapsia rikollisiin tarkoituksiin. Nykyteknologia tekee helpoksi esiintyä ikätoverina
tai aikuisena tuen ja turvan antajana. Yhtäaikaisesti ja
systemaattisesti useisiin lapsiin kohdistuvien kontaktien
ja kommentointien tarkoituksena on saada joku lapsista
jatkamaan vuorovaikutusta. Yhden rikoksesta epäillyn
tietokoneelta saattaa löytyä esitutkinnassa satoja tyttöjen
tai poikien osoitteita ja nimimerkkejä.

Kontaktin luominen voi olla
pitkäjänteinen prosessi
Lapseen luodun kontaktin perimmäisenä tarkoituksena
voi olla seksuaalinen hyväksikäyttö joko internetissä tai
reaalimaailmassa. Tekijä voi pyrkiä saamaan lapsen seksuaalissävytteiseen keskusteluun, saada lapsi välittämään

itsestään intiimiä kuva- tai videomateriaalia tai johdattaa
lapsi reaalimaailmassa tapahtuvaan fyysiseen seksuaaliseen
kohtaamiseen. Kontakti voi olla luonteeltaan suorasukaista seksiin liittyvää kommunikointia tai hienovaraista
pitkäjänteistä ja tavoitteellista toimintaa, jossa seksi ei
alkuvaiheessa ole lainkaan esillä.
Lapsen voi altistaa hyväksikäyttävälle suhteelle inhimillinen läheisyydentarve, lapsen uteliaisuus, hyväntahtoinen
luottamus muita ihmisiä kohtaan tai huomion, ystävyyden, rakkauden tai arvostuksen kaipuu. Lapset, joilla on
traumakokemuksia, tai jotka syystä tai toisesta kokevat
jääneensä vaille tarvitsemaansa tukea ja ymmärrystä, ovat
erityisen alttiita seksuaalirikokseen liittyvälle manipuloinnille.
Seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi voi kuitenkin joutua
kuka tahansa.

Hyväksikäyttö pohjautuu aina epätasaarvoiselle valtasuhteelle
Seksuaalisen hyväksikäytön valmisteluun voi sisältyä vähittäistä luottamukselliselta tuntuvan suhteen rakentamista
ja asteittaista soluttautumista lapsen elämään. Kohteena
oleva lapsi ei epäile, tunnista tai voi uskoa mitään väärää
olevan tapahtumassa. Saamansa huomion perusteella lapsi
saattaa myös aidosti uskoa kyseessä olevan tasaveroinen
ystävyys- tai rakkaussuhde. Seksuaalinen hyväksikäyttö
pohjautuu kuitenkin aina epätasa-arvoiselle valtasuhteelle.
Hyväksikäyttöön pyrkivä on usein uhriin nähden ylemmässä
asemassa joko ikänsä tai vertaisryhmän hierarkkisten
suhteiden vuoksi. Tekijän ei välttämättä tarvitse edes
käyttää internetin tarjoamaa anonyymisyyttä oikean iän
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peittelyyn. Kunnioitusta ja kiintymystä tuntevan, positiivisen
huomion nälkää potevan lapsen hyväksikäyttäminen on
siihen pyrkivälle helppo tehtävä. Hyväksikäyttäjän rooliin
pääsee usein henkilö, johon uhri luottaa, tuntee mieltymystä
tai jota hän haluaa viehättää.

Vallankäyttö voi perustua lapsen
vaihtoehtojen häivyttämiseen
Vallankäyttö hyväksikäyttävässä suhteessa on useammin
positiivista, kuin negatiivista, pakottavaa fyysistä väkivaltaa.
Hyväksikäyttöön pyrkivän valta voi perustua myös lapsen
vaihtoehtojen häivyttämiseen, jolloin lapsi joutuu alistumaan
hyväksikäyttösuhteeseen välttääkseen sietämättömäksi
kokemansa tilanteen. Kyse voi olla luottamuksellisesti
jaetusta tiedosta, tai intiimistä kuvamateriaalista, jonka
päätymistä julkisuuteen tai lapsen lähipiirin tietoon hyväksikäyttöön pyrkivä hallitsee. Alun perin uteliaisuudesta tai
viehätyksestä alkanut chattailu vieraan nettituttavuuden
kanssa, ja ajattelemattomasti jaetut intiimit valokuvat
tai kuvayhteys voivat pahimmillaan johtaa lapsen vuosia
kestävään painajaiseen. Lapsen on vaikea löytää ulospääsyä
tilanteessa, jonka muodostumiseen lapsi itse kokee olevansa
syyllinen.

Hyväksikäyttäjä pyrkii normalisoimaan
tekonsa
Pornografian tai muiden lasten seksuaalista hyväksikäyttöä
esittävien kuvien välittäminen lapselle on rikos ja voi olla
osa hyväksikäyttöä valmistelevaa prosessia. Kuvien tai
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videopätkien avulla hyväksikäyttäjä voi pyrkiä vaikuttamaan lapseen ja normalisoimaan ajatusta seksuaalisesta
kanssakäymisestä aikuisen ja lapsen välillä.
Vastapuolen toiminnan rikollisen luonteen ymmärtäminen
voi lapselle olla mahdotonta, koska lapselta puuttuvat
edellytykset arvioida kieroutuneen suhteen laittomuutta
ja vahingollisuutta.

? Pohdittavaksi
• Miten teknologian kehitys on muuttanut
mahdollisuuksia pyrkiä lapsen seksuaaliseen
hyväksikäyttöön?
• Mistä syistä lapsi voi joutua ”koukkuun”?
• Miten lapsen seksuaalisen hyväksikäytön
valmistelu eroaa aikuisen toiseen aikuiseen
kohdistamasta seksuaaliseen kontaktiin
pyrkivästä toiminnasta?

Case: Koekuvaus
14-vuotias Kaarina tutustui Kalleen verkostoyhteisön
sivuilla. Kalle oli laittanut Kaarinalle viestiä, että tämän
vastikään sivustolle lataamat valokuvat olivat kiinnittäneet hänen huomionsa. Kuvissa oli upeat värit ja valotuskin osunut juuri kohdalleen, niin Kalle kirjoitti, ja mainitsi
Kaarinan itsensä näyttävän kuvissa kauniilta ruskettuneena ja hymyilevänä. Kaarina oli itsekin tyytyväinen
perheen Teneriffan reissulta otettuihin valokuviin. Hän ei
kuitenkaan olisi uskonut kuvien olevan niin onnistuneita,
että ne kiinnittäisivät huomiota myös ventovieraissa
ihmisissä.
Kaarina vastasi Kallen kohteliaaseen viestiin uteliaana.
Ehkäpä Kalle itsekin oli kiinnostunut valokuvauksesta?
Muutaman viestin jälkeen selvisi, että Kalle toimi freelancetoimittajana ja etsi uusia malleja portfolioonsa. Hän
myös kyseli, olisiko Kaarina halukas esiintymään mallina.
Kaarina oli hyvin otettu Kallen ehdotuksesta. Hän ei juuri
pitänyt itseään kauniina – saati sitten valokuvamallina.
Kalle kuitenkin vakuutti että Kaarinassa todella oli ”sitä
jotain”. Kun Kalle sitten ehdotti testiotoksia webkameran
kautta, Kaarina suostui empimättä. Vaikka Kaarinasta
tuntui oudolta, että kuvia piti ottaa myös niissä Teneriffan

bikineissä ja hassuissa asennoissa, ei hän tohtinut epäillä
Kallen ammattitaitoa. Kun Kalle sitten ehdotti bikineiden
pois jättämistä, Kaarina alkoi tulla epäileväksi. Eihän
kukaan malli ilkosillaan esiintynyt.
Kaarina chattasi Kallelle ettei halunnut tulla kuvatuksi
alasti, Kalle lähetti hänelle muutamia webkameran kautta
taltioituja bikinikuvia. Kaarina kauhistui: kuvissa hänen
poseerauksensa näyttivät jotenkin rumalta ja rivolta –
ihan muulta kuin hän oli kuvitellut. Osaa kuvista oli myös
jotenkin muutettu ja muokattu, vaikka ne näyttivätkin
ihan aidoilta. Kalle uhkasi lähettää kuvat Kaarinan
vanhemmille ja levittää niitä netissä, mikäli Kaarina ei
suostuisi Kallen muihin ehdotuksiin.
Kaarina koki olevansa ansassa. Pettymys, häpeä ja kauhun tunne valtasi Kaarinan hänen ajatellessaan äidin ja
isän reaktiota hänen typerästä käyttäytymisestään. Kaarina laittoi pikaisesti Kallelle viestiä, että hän suostuu
kyllä Kallen vaatimiin alastonkuviin, kunhan vain kaikki
pysyy salassa.
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8. Ennaltaeh
käisy
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Lapsella on vain harvoin kykyä ymmärtää
hyväksikäyttöä ja siihen tähtäävää toimintaa.
Internetiin liittyvistä negatiivisistakin asioista
olisi tärkeä puhua lapsille ja nuorille suoraan
ja rehellisesti, ilman turhaa pelottelua.
Lapset tarvitsevat tietoa omista oikeuksistaan ja vahvistusta
pitää niistä kiinni niin reaalimaailmassa kuin internetissäkin.
Nuoret voivat keskenään puhua naureskellen ”pedareista” ja ”peeloista”, mutta eivät kuitenkaan osaa tunnistaa
seksuaalisessa mielessä lähestyvää aikuista tai itseään
huomattavasti vanhempaa nuorta todelliseksi riskiksi
itselleen. Vaikka vuorovaikutus selkeästi täyttäisi rikoksen
tunnusmerkistön, on lapsella vain harvoin kykyä ymmärtää
sen hyväksikäyttävää luonnetta ja omaa asemaansa uhrina.

Turvataitokasvatus osana lapsen
elämänhallintaa
Koulujen ja jo päiväkotien toimintaan sisällytettävä
turvataitokasvatus on merkittävä mahdollisuus lisätä
lasten kykyä pitää kiinni omista rajoistaan ja oikeuksistaan niin reaalimaailmassa kuin internetiin liittyen.
Turvataitokasvatuksen keskeisenä tehtävänä on kehittää
ikätasoisesti lapsen ja nuoren omaa itsearvostusta ja
-luottamusta, kykyä pitää paremmin omia puoliaan,
tunnistaa riskialttiita tilanteita ja opettaa suojaavia
toimintatapoja (ks. Brusila, Hyvärinen ym. 2009, 126-139).
Turvataito- ja seksuaalikasvatuksen tavoitteena on muun
muassa herättää lapsi näkemään oma ainutlaatuisuutensa
ja kuuntelemaan omaa toivettaan ja kypsyyttään. Itsensä
arvostaminen, sekä oman että muiden yksityisyyden
kunnioittaminen on keskeinen osa seksuaalikasvatusta.

Turvataitovalmiuksia voidaan vahvistaa osana lapsen
elämänhallintaa myös harrastetoiminnassa.

Puhu suoraan, älä pelottele
Internetiin liittyvistä negatiivisistakin asioista on tärkeää
puhua lapsille ja nuorille suoraan ja rehellisesti syyllistymättä
turhaan pelotteluun. Tieto siitä miten toimia mahdollisissa
epäilyttävissä tai oudoissa tilanteissa antaa varmuutta
toimia turvallisesti. Lasta saattaa oudoksuttaa esimerkiksi
se, että samanikäisenä esiintyvä keskustelukumppani ei
tunnu ymmärtävän lasten tiedossa yleisesti olevia ilmaisuja,
tai pyrkii itsepintaisesti saamaan yksityisluonteisia tietoja
lapsesta ja hänen elämästään.

Varo lapsen syyllistämistä
Kielteinen suhtautuminen internetiin ja netin käytön liiallinen
rajoittaminen – ja sen uhan käyttäminen rangaistuksena
– johtaa helposti tilanteeseen, jossa lapsella ei ole halua
tai uskallusta kääntyä vanhempiensa puoleen silloin, kun
siihen olisi tarvetta. Ikävyyksistä ja huonoista kokemuksista
netissä tulee olla lupa kertoa ilman, että se johtaa lapsen
rankaisemiseen tai syyllistämiseen. Vuorovaikutus netissä on
nuorille tärkeä sosiaalisen olemassaolon ulottuvuus ja uhka
netin käytön rajaamisesta estää kertomasta ongelmallisista
tilanteista.
Aikuisen tehtävänä on muistuttaa nuorta netinkäyttäjää
siitä, että internetiin kerran ladattuja ja liitettyjä kuvia
voi olla mahdotonta enää koskaan saada pois. Kuvat ja
videot voivat jäädä elämään omaa elämäänsä kopiointien
ja latausten myötä.
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Tee ilmoitus poliisille
Lapsiin seksuaalissävyistä kontaktia luomaan pyrkivät
tavoittelevat yleensä samanaikaisesti lukuisia lapsia. Lapsen
omien oikeuksien puolustamisen lisäksi on kannettava
vastuuta myös muiden lasten turvallisuudesta. Seksuaaliseen
kontaktiin pyrkivistä henkilöistä tulee tehdä ilmoitus poliisille.

Tukea seksuaalista mielenkiintoa lapsia
kohtaan tunteville aikuisille
Tukea täytyy olla tarjolla myös niille aikuisille, jotka tuntevat
seksuaalista mielenkiintoa lapsia kohtaan. Yhteiskunnan
ulkopuolelle sulkeutuminen oman erilaisuuden kokemuksen
vuoksi johtaa helposti samanmielisten vertaisryhmän
merkityksen kasvuun. Vääristynyt tuki ja kannustus lapsiin
seksuaalista kiinnostusta kokevien yhteisöissä voi vahvistaa
oikeutuksen tunnetta ja lisätä mahdollisuutta syyllistyä itse
lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Vastuullinen teko
lapsiin seksuaalista kiinnostusta tuntevan osalta on hakea
itselleen tukea kyetäkseen hallitsemaan käyttäytymistään
ja pidättäytymään rikoksista.

26

? Pohdittavaksi
• Millaisia valmiuksia lapsi tarvitsee
kyetäkseen itse suojautumaan seksuaalisen
hyväksikäytön pyrkimyksiltä?
• Mitä mahdollisuuksia ammattilaisilla on
ehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä?
• Mistä löytyy tukea ja materiaaleja ammattilaisten käyttöön?

Nuoren on syytä epäillä nettitutun
motiiveja silloin kun
• hän puhuu kuin toinen nuori, mutta väliin lipsahtaa
aikuisen puheelta kuulostavia sanoja

• hän ylläpitää jotenkin tyhjältä tuntuvaa, aina uudelleen
alkavaa keskustelua päivästä ja viikosta toiseen

• hän alkaa kysellä hyvin yksityiskohtaisesti seksuaalisuuteen liittyvistä asioista tai palaa uudelleen ja
uudelleen kysymyksiin kikkelin pituudesta, sperman lentämisestä, suihin ottamisesta tai pimpsan kosteudesta

• hän houkuttelee nuorta autoon tai asunnolle

• hän kehuu ylitsevuotavasti nuoren kypsyyttä, älyä,
rohkeutta ja reippautta
• netissä tytöksi esittäytyvä kehuu omalla seksuaalisuudellaan, lähettää alastonkuvan tai sukupuolielimensä
kuvan tai kehuu montako suihinottoa on tehnyt
• tytöksi esittäytyvä on paljon kiinnostuneempi pojan
peniksestä kuin tutustumisesta kahvikupin ja jäätelön
äärellä

• hän haluaa nuoren kuvan, puhelinnumeron, osoitteen tai
alastonkuvan
• hän haluaa lähettää parikymppiä, koska nuori on ollut
niin rohkea
• hän vetoaa nuoren sääliin tai aikaansaa pahan omantunnon heti jos nuori ei halua lähettää kuvaa, antaa numeroa
tai jutella seksistä ja sukupuolielimistä
• nuoresta tuntuu ettei hän pääse nettitutusta ollenkaan
eroon, vaan hän pitää nuorta monin eri tavoin ”koukussa”

• iso tyttö tai poika (esim. 17–20-vuotias) osoittaa kiinnostusta hyvin nuoreen (esim. 13–15-vuotiaaseen)
Brusila, Hyvärinen ym. (2009, 144): Eikö se kuulu kenellekään? Rohkene kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori. Helsinki. Väestöliitto
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9. Paljast
uminen
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Internetiin liittyvä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö paljastuu usein kansallisen tai
kansainvälisen poliisitutkinnan kautta. Lapset
itse kertovat hyväksikäytöstä vielä aivan liian
harvoin. Yhden tapauksen yhteydessä tulee
usein ilmi lukuisia muita rikoksia.

hallussapitoon tai levittämiseen liittyvissä rikosepäilyissä
on varmistettava mahdolliset viitteet seksuaaliseen hyväksikäyttöön joko lähisuhteissa tai netissä.

Rikoksesta epäillyn kotikoneelta mahdollisesti löytyvä kuvamateriaali ja nettikeskustelut voivat todistaa tapahtuneita
seksuaalirikoksia. Takavarikoiduilta koneilta löytyvä kyseenalainen tai laiton materiaali antaa aina syyn selvittää myös
mahdollisia muita lapsiin kohdistuneita seksuaalirikoksia.
Vastaavasti laittoman, hyväksikäyttöä kuvaavan aineiston

Todisteiden huomioiminen tutkinnassa antaa mahdollisuuden
säästää lasta kysymyksiltä joihin kuvamateriaali antaa
yksiselitteiset vastaukset. Tietokoneiden ja kameroiden
sisältö on tarvittaessa saatava talteen pikaisesti, ennen
kuin tieto epäilystä tulee mahdollisesti osallisena olevien
henkilöiden tietoon. Itse tuotettu sekä yhteisöjen kautta

Kuvamateriaali voi säästää lapsia
kysymyksiltä
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saatu ”uusi” kuvamateriaali voi sisältää ratkaisevan puuttuvan
palan, joka johtaa aineiston tuottamisessa käytettyjen lasten
tunnistamiseen joko Suomessa tai muualla maailmassa.

huolen, pettymyksen tai hämmennyksen aiheuttamista
huoltajilleen, sekä ammattiauttajien ja tekijän asettamista
hankalaan tilanteeseen.

Kuvamateriaali on analysoitava asianmukaisesti ja tieto
uusista kuvista sekä selvitetyistä tapauksista tulee jakaa
myös kansainvälisessä poliisiyhteistyössä. Samat kuvat voivat
olla tutkinnan alla jossain muussa maassa hyväksikäytön
kohteeksi joutuneiden lasten henkilöllisyyden selvittämiseksi.
Systemaattinen tiedon jakaminen on oleellista, jotta resurssit
kansainvälisessä yhteistyössä olisivat mahdollisimman
tehokkaassa käytössä.

Hyväksikäytön ilmitulo on traumaattinen
kokemus

Syyllisyys ja häpeä vaikeuttavat asioiden
ilmituloa
Lapsen tai nuoren voi olla vaikea tai jopa mahdotonta
kertoa kokemastaan hyväksikäytöstä. Syynä voi olla häpeä,
syyllisyyden kokemus tai syytösten pelko, pelko asian
mitätöimisestä tai viranomaisten ylireagoinnista, lojaalisuus
hyväksikäyttäjää kohtaan, vanhempien suojeleminen tai
yksinkertaisesti ymmärtämättömyys. Lapsella ei välttämättä
ole edes sanoja tai ymmärrystä kuvaamaan kokemuksiaan.
Asian selvittämisen ja rikosprosessin läpikäymisen tai
lastensuojelun puuttumisen pelko voivat myös estää asian
esille ottamista. Erilaiset myytit ja oletukset esimerkiksi
poikien urheudesta ja kyvystä puolustaa itseään johtavat
helposti siihen, että poikien on hankala kertoa kokemastaan
seksuaalirikoksesta, tai sitä ei oteta vastaan riittävällä
vakavuudella. Myös sisäistetyn kiltteyden vaatimuksen
vuoksi teon kohteeksi joutunut lapsi voi pyrkiä välttämään
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Seksuaalisen hyväksikäytön tai sitä todistavan kuvamateriaalin ja siihen liittyvien viestien ilmitulo on seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneelle lapselle traumaattista.
Tapahtumien tullessa ilmi ja viralliseen käsittelyyn sekä
vanhempien tietoon, voi pelko, syyllisyys ja häpeä, sekä
koettu vastuu omasta osuudesta tapahtumiin olla lapselle
lamaannuttavaa. Lapsi ei välttämättä osaa eikä voi nähdä
itseään seksuaalirikoksen uhrina. Tietoisena tai tiedostamattomana puolustuskeinona voi olla tapahtuminen
täydellinen kieltäminen.

? Pohdittavaksi
• Miksi lapsen voi olla vaikea kertoa
kokemastaan hyväksikäytöstä?
• Mitkä seikat voivat edesauttaa ja
helpottaa sitä, että lapsi kertoo
hyväksikäytöstä tai sen yrityksestä?

Case: 14-vuotiaan lausunto johti
satoja kuvia keränneen miehen jäljille
Eräässä Pohjois-Suomessa sijaitsevassa poliisilaitoksessa
oli tutkittavana tapaus, jossa yli 40-vuotiaan miehen
tietokoneelta löytyi kotietsinnän yhteydessä tuhansittain
ns. lapsipornoksi luokiteltavia kuva-ja videotallenteita.
Kuvamateriaalin lisäksi koneelta löytyi tallennettuna pikaviestikeskusteluja miehen ja useiden alle 16-vuotiaiden
suomalaisten poikien kanssa. Viestien sisältö oli vahvasti
seksuaalinen ja joukossa oli myös kuvia sukupuolielimistä, joita pojat olivat itsestään ottaneet ja lähettäneet
miehelle tämän pyynnöstä ja osittain maksua vastaan.
Yksi pojista asui pääkaupunkiseudulla, joten tapausta
tutkiva poliisipiiri pyysi virka-apuna Etelä-Suomessa
sijaitsevaa poliisilaitosta kuulustelemaan pojan ja hänen
vanhempansa asianomistajana rikokseen.
Kun 14-vuotias poika tuli isänsä kanssa kuulusteluun,
halusi hän kyseisen tapauksen lisäksi kertoa toisesta
vastaavanlaisesta tapauksesta, jossa epäilty mies asui
Keski-Suomessa. Selvisi, että poika oli tutustunut internetin chat-sivustolla nimimerkkiin, joka myöhemmin ilmeni

yli 50-vuotiaaksi mieheksi. Mies sai houkuteltua pojan
paljastamaan sukupuolielimensä web-kameran välityksellä ja lopulta jopa fyysiseen tapaamiseen. Tämä tapahtui
hiihtolomalla, kun poika matkusti yksin junalla KeskiSuomeen isovanhempiensa luokse. Mies sattui asumaan
vain muutaman kilometrin päässä pojan isovanhempien
osoitteesta, joten tapaaminen oli helppo järjestää miehen
asunnolle.
Poika kertoi videoidussa puhutuksessaan miehen kosketelleen häntä asunnolla sukupuolielimestä ja kuvanneensa koskettelun kännykkäkamerallaan.
Asiasta laadittiin rikosilmoitus kyseisen tapahtumapaikan poliisilaitokselle Keski-Suomeen, jossa myöhemmin
kotietsinnän yhteydessä tämän yli 50-vuotiaan miehen
tietokoneelta löytyi satoja vastaavanlaisia lapsipornoksi
luokiteltavia tallenteita, kuin kyseisen tapahtumaketjun
aloittaneen, Pohjois-Suomessa sijainneen poliisilaitoksen
suorittamassa tutkinnassa.
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10. Lapsen
tukeminen
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Seksuaalinen hyväksikäyttö on sen kohteeksi
joutuneelle kipeä asia. Hyväksikäyttö altistaa
lapsen erittäin vakaville seurauksille.
Seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuminen on kipeä
kokemus, jonka vaikutus tulevaisuuden elämälle määrittyy
subjektiivisen kokemuksen kautta. Joku lapsi selviytyy
vaikeasta traumaattisesta kokemuksesta hyvin, kun taas
toinen traumatisoituu syvästi ja laaja-alaisesti ulkoisesti tai
ulkopuolisen arvioimana melko lievästä traumasta. Hyvin
usein seksuaalisen hyväksikäytön aiheuttamat vauriot
tulevat käsiteltäväksi ja kokonaisuudessaan näkyväksi vasta
elämän myöhemmissä vaiheissa.

Fyysinen väkivalta ei määritä
hyväksikäytön vakavuutta
Lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä ei koskaan ole kyse
vain fyysisistä kokemuksista, vaan laajemmasta lapsen luottamuksen pettämisestä ja lapsen oikeuksia loukkaavasta vääristyneestä ihmissuhteesta. Hyväksikäytön vakavuutta ei voida
mitata tilanteen väkivaltaisuudella tai fyysisen voimankäytön
asteella, eikä internetiin liittyvässä hyväksikäytössä edes
fyysisen kontaktin toteutumisella. Rakkauteen, hyvyyteen,
luottamukseen ja välittämiseen verhottu hyväksikäyttö voi
myös olla vaikeampi asia käsitellä, kuin helpommin vääräksi
ymmärrettävä väkivalloin tapahtunut teko.

Tietoisuus kuvamateriaalin leviämisestä
on lisätaakka
Seksuaalinen hyväksikäyttö voi altistaa lapsen vakaville
seurauksille tekohetkellä, myöhemmin lapsuudessa ja

koko loppuelämän ajan ilman asianmukaista käsittelyä.
Seksuaalirikoksen tarkoituksellinen kuvaaminen ja kuvien
levittäminen internetissä lisää ongelman moniulotteisuutta.
Verkossa kuvamateriaalia voidaan kopioida, kuluttaa ja
tallentaa loputtomasti ilman että sitä on mahdollista hallita.
Tietoisuus kuvamateriaalin olemassaolosta, sen leviämisestä
julkisessa mediassa ja sen käyttämisestä lukemattomien
ihmisten seksuaalisten tarpeiden tyydyttäjänä on lapselle
huomattava lisätaakka, mikä täytyy huomioida niin rikosta
selvitettäessä kuin lapsen auttamisessakin.

Lapsi tarvitsee läheisten kaiken tuen
Selviytymisen kannalta on tärkeää saada mahdollisuus
käsitellä asiaa. Jos lapsi tai nuori kertoo ikävistä kokemuksistaan, hänen on välittömästi saatava ymmärrys siitä, että
hän on menetellyt oikein kertoessaan tapahtuneesta, ja
että teon tehnyt on toiminut väärin. Lapsen kertomukseen
täytyy aina suhtautua vakavasti. Muistiinpanot lapsen kertomasta tehdään käyttäen hänen itsensä käyttämiä sanoja.
Suuri merkitys on sillä, onko lapsella vanhempien, muiden
läheisten tai ammattilaisten tuki psyykkisessä toipumis- ja
korjaantumistyössä. Tärkeää on nähdä lapsen avun ja tuen
tarve alusta lähtien niin rikosprosessin, kuin auttamis- ja
eheytymisprosessin ajan ja sen jälkeen.

Kuulusteluissa pitää välttää tarpeetonta
lisätraumatisointia
Poliisin täytyy videoida alle 15-vuotiaiden kuulustelut. Tällöin
pitää huolehtia siitä, että tallentimia käytetään hienovaraisesti lapsen tuntemukset huomioon ottaen erityisesti
silloin kun seksuaalirikoksen dokumentointi kameralla tai
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webkameralla on seksuaalirikoksen toteuttamisessa ollut
keskeisessä osassa. Lasta tai hänen haastatteluja kuvattaessa
ja tallennettaessa tulee mahdollisuuksien mukaan välttää
tarpeetonta uudelleen traumatisointia.

Aito välittäminen ja kuuntelu auttavat
eniten
Lasten seksuaalinen kaltoinkohtelu ja hyväksikäyttö herättävät ammattilaisissa monia tunteita, toisinaan myös
torjuntaa ja epäuskoa. Auttajalle voi syntyä tunne siitä,
että hänellä ei ole kykyä auttaa seksuaalirikoksen uhriksi
joutunutta. Ammattilaisen ei kuitenkaan tarvitse olla
terapeuttikoulutuksen saanut erityisosaaja. Usein jo inhimillinen vuorovaikutus, tilanteeseen tarttuminen, aito
välittäminen ja kuunteleminen auttavat lasta käsittelemään
kokemustaan. Jokainen yksittäinen, lasta kunnioittava ja
läsnäoleva kohtaaminen on terapeuttinen ja kannattelee
seksuaalirikoksen kohteeksi joutunutta.
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? Pohdittavaksi
• Miten ammattilaisena voit omassa roolissasi
tukea seksuaalirikoksen kohteeksi joutunutta
lasta?
• Mitä seksuaalisen hyväksikäytön kuvaaminen
ja kuvamateriaalin levittäminen internetissä
merkitsee lapselle/nuorelle ja hänen läheisilleen nyt ja myöhemmin elämässä?

Kohtaamismalli
Lapsi voi itse kertoa seksuaalisen kaltoinkohtelun
kokemuksestaan tai hänen toimintansa herättää huolen.
Kerro huolestasi lapselle, kysy onko jotain tapahtunut ja
voitko auttaa.
1. Pysy rauhallisena, kuuntele ja ota lapsen kertoma
vakavasti. Kiitä häntä luottamuksesta.
2. Rohkaise lasta kertomaan mahdollisimman paljon,
painostamatta häntä.
3. Huomioi, että lapsen toiminta ja kertomus voivat olla
tapahtuneeseen nähden epäjohdonmukaisia, jopa sekavia. Auta lasta kertomaan, käytä lyhyitä ja yksinkertaisia kysymyksiä. Älä johdattele.
4. Tee sanatarkat muistiinpanot, kirjaa kysymyksesi ja
havaintosi, myös ei-sanallisesta viestinnästä. Kerro
lapselle, että muistiinpanot tehdään, jotta tiedot tulevat
oikein.

5. Juuri tapahtuneessa hyväksikäyttötilanteessa tai raiskauksessa ota yhteys poliisiin ja tarvittaessa saata lapsi
sairaalan päivystyspoliklinikalle tutkimuksiin.
6. Ilmoita lapsen huoltajille. Jos hyväksikäytöstä epäilty
on perheenjäsen, soita poliisille tai lapsen oman alueen
sosiaalityöntekijälle ja kysy neuvoa.
7. Lapsen nimeä kertomatta voit konsultoida esim. sosiaalityöntekijää tai poliisia. Tee lastensuojeluilmoitus
lapsen tai nuoren oman alueen sosiaalityöntekijälle
(LsL 25§).
8. Älä jää yksin asian kanssa. Toimi työpaikkasi kriisisuunnitelman mukaisesti.
9. Huolehdi omasta jaksamisestasi. Hae tarvittaessa keskusteluapua työterveyshuollosta.
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11. Internetiin liittyvä
lapsen
seksuaalinen hyväksikäyttö
– ammattilaisen rooli
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Eri aloilla lasten kanssa työskentelevät
ammattilaiset

Poliisi

Terveydenhuollon, sosiaalitoimen, varhaiskasvatuksen
ja opetuksen, nuorisotyön alalla toimivat, seurakunnan
työntekijät, vapaaehtoista nuorisotyötä tekevät jne.

• Rikoksen tutkinta ja tapahtumien kulun selvittäminen.

• Nähdä ja kuulla lasta koskeva huoli.
• Lastensuojeluilmoituksen tekeminen. Tarkoituksena on
selvittää huolen kohteena olevan lapsen (ja lapsen perheen)
mahdollinen avuntarve. Epäily lapseen kohdistuneesta
kaltoinkohtelusta on riittävä peruste lastensuojeluilmoituksen tekemiselle.
• Tukea ja kannatella avun tarpeessa olevaa lasta.

Lastensuojeluviranomainen
• Velvollisuus rikosilmoituksen tekoon.
• Huolehtia siitä, että lapsi saa asianmukaista hoitoa, tukea
ja apua koko selvitysprosessin ajan, sekä sen jälkeen.
• Lapsen kokemukseen liittyvän digitaalisen median osuuden
ymmärtäminen – ja sen huomioiminen sekä tutkinnan
että lapsen tuen tarpeen kannalta.
• Annettava poliisille mahdollisuus ottaa talteen kotikoneelta
löytyvät mahdolliset viitteet tai todistusaineisto lasten
seksuaalisesta hyväksikäytöstä ennen kuin tieto epäilystä
välitetään asianosaisille.
• Apu ja tuki myös silloin kun rikoksen tunnusmerkistö
ei täyty.

• Selvittää objektiivisesti, onko rikosta tapahtunut.

• Lastensuojeluilmoituksen teko.
• Huomioitava mahdollinen seksuaalirikosta todistava
kuvamateriaali tai viestit yksiselitteisenä todistusaineistona, jolloin lasta voidaan säästää asioiden kertaamiselta.
• Huomioitava kotikoneelta tai kameroista löytyvä itse
tuotettu tai verkostojen ja yhteisöjen kautta saatu laiton
tai epäilyttävä lapsia esittävä kuvamateriaali mahdollisena
viitteenä muihin lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista
Suomessa tai jossain muualla.
• Laittoman tai epäilyttävän lapsia esittävän uuden kuvamateriaalin löytyminen kotikoneilta laajentaa tutkimuksen
paikalliselta tasolta kansainväliseksi riippumatta siitä,
onko kyse suomalaisista vai ulkomaisista lapsista.
• Kuvamateriaali tulee analysoida asianmukaisesti ja tieto
uusista kuvista sekä selvitetyistä tapauksista tulee jakaa
kansainvälisessä poliisiyhteistyössä. Tavoitteena tulee
olla seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneiden lasten
tunnistaminen ja avun piiriin saattaminen.

Syyttäjä
• Syytteen nostamisesta päättäminen.
• Huomioitava mahdollinen seksuaalirikosta todistava
kuvamateriaali tai viestit yksiselitteisenä todistusaineistona, jolloin lasta voidaan säästää asioiden kertaamiselta.

• Apua ja tukea tarjottava myös uhrin perheelle.
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• Lapsen kokemuksen ja digitaalisen median osuuden
ymmärtäminen.
• Huomioitava, ettei lapsen aikaisemmilla seksuaalisilla
kokemuksilla ikätovereiden kanssa tai lapsen aiemmin
kokemilla oikeuksien loukkauksilla ole lieventävää merkitystä lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen vakavuuteen.

Kunkin toimipisteen tulisi laatia sisäinen
ohjeistus omista käytännöistä ja
vastuista
• Kuka työyhteisössä tekee lastensuojeluilmoituksen?
• Kuka on yhteydessä lapsen huoltajiin?

Tuomioistuin

• Mihin lapsen lähimmäiset ohjataan saamaan tukea?

• Tuomiosta tai tuomitsematta jättämisestä päättäminen.

• Kuka on päävastuussa lapsen asian eteenpäin viemisessä
ja lapsen tukemisessa?

• Lapsen kokemukseen ja tekijän toimintaan liittyvän
digitaalisen median osuuden ymmärtäminen.

• Keneltä työntekijät saavat tukea haastavien tunteiden
käsittelyssä?

Valitus hovioikeuteen

Rikosprosessin portaat

Tuomitsematta jättäminen
Rangaistus
täytäntöön
Tuomio

Syyttämättä jättäminen
Oikeudenkäynti

Esitutkinta lopetetaan
Syyte
Syyteharkinta
Esitutkinta
Rikosilmoitus
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< Tuomioistuin

< Syyttäjä

< Syyttäjä

< Poliisi

< Uhri ja lastensuojelu

Brusilan, Hyvärisen ym. (2009, 105): Eikö se kuulu kenellekään? Rohkene kohdata
seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori. Helsinki. Väestöliitto.

Lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden on hyvä ottaa selville,
kenellä paikkakunnalla on erikoisosaamista seksuaalisesti
hyväksikäytetyn lapsen ja hänen läheistensä hoitamiseen.
Jos omalla paikkakunnalla ei ole tällaista osaamista tai
palvelua, tulee selvittää, mistä kunta voi ostaa palvelut.

Mikäli työ toistuvasti ”valuu” työaikojen ulkopuolelle,
vapaapäiviin palautuminen ja työroolin purkaminen vaikeutuvat. Oman jaksamisensa tueksi työntekijän kannattaa
kiinnittää huomiota siihen, että hän pystyy hyödyntämään
vapaa-aikansa mielekkäällä tavalla.

Ammattilaisille oman jaksamisen tueksi
Vaikeiden ja traumaattisten asioiden sekä ihmiskohtaloiden
kohtaaminen asettaa ammattilaisille erityisiä vaatimuksia
oman jaksamisen suhteen. Lapsiin kohdistunut seksuaalinen
väkivalta ja hyväksikäyttö tuovat konkreettisesti näkyväksi
sen tosiasian, että pahuutta ja väärinkäyttöä tapahtuu.
Seksuaalisesti hyväksikäytetyn lapsen kohtaaminen koskettaa
työntekijää eri tasolla kuin seksuaaliseen väkivaltaan liittyvien
uutisten lukeminen tai niistä kuuleminen. Silloin asiaan voi
ottaa etäisyyttä irrottaen sen omasta elämästään.
Työstä nousseiden tunteiden tunnistaminen, niiden salliminen
ja käsitteleminen ovat tärkeitä asioita lapsen ammatilliseen
ja empaattiseen kohtaamiseen sekä työntekijän omaan
jaksamiseen.

Tunteiden käsittelemättä jättäminen voi
johtaa loppuunpalamiseen
Heränneitä tunteita voi purkaa työnohjauksessa oman tiimin
tai kollegoiden parissa. Tunteiden käsittelemättömyys voi
johtaa empatian puutteeseen, epäeettiseen työskentelemiseen, sijaistraumatisoitumiseen tai loppuun palamiseen.
On hyvä karsia ylitöistä ja erottaa työaika vapaa-ajasta, jotta
työasiat eivät siirtyisi vapaa-ajalle ahdistavina ajatuksina.

? Pohdittavaksi
• Miten omassa ammatillisessa roolissa voin
edistää lapsen oikeuksien toteutumista?
• Miten varmistaa moniammatillisen yhteistyön
sujuvuus ja tiedonkulku lapsen seksuaalista
hyväksikäyttöä selvitettäessä?
• Miten voin välttää lapsen uudelleen traumatisoitumista?
• Miten huolehdin omasta hyvinvoinnistani?
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SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN JATKOHOITO- JA YHTEISTYÖTAHOT
Ota selvää oman kuntasi jatkohoito- ja yhteistyötahojen yhteystiedoista ja kirjaa ne tähän.
Lastensuojeluilmoitus (virka-aikana):

Lastensuojeluilmoitus (virka-ajan ulkopuolella):

Poliisi:

Terveyskeskus:

Sairaala:

Perheneuvola:

Nuorisopsykiatrian poliklinikka:

Kriisiapu:

Muut:
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12. Seksuaalinen hyväksikäyttö on koko
perheen kriisi
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Lapseen kohdistunut seksuaalirikos ja sen
ilmitulo on kriisi myös lapsen perheelle ja
läheisille. Lapsen ohella myös he tarvitsevat
tukea omaan selviytymiseensä ja tietoa kyetäkseen tukemaan seksuaalisen hyväksikäytön
kohteeksi joutunutta lasta.
Tieto tapahtumista tulee yleensä täytenä yllätyksenä lapsen
perheelle. Vanhempien ensireaktio voi olla voimakas ja lasta
syyllistäväkin. Vanhemman voi olla ensin vaikea hahmottaa ja
ymmärtää lapsen osaa seksuaalirikoksen uhrina, erityisesti
jos käsitys internetiin liittyvistä riskeistä on puutteellista.
Kyetäkseen tukemaan lasta, on kasvattajan ymmärrettävä,
että lapsi ei ole vastuussa häneen kohdistuneesta rikoksesta.
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Valvottujen olosuhteiden turva
näennäistä
Seksuaalinen hyväksikäyttö voi olla tapahtunut lapsen
lähisuhteissa, suhteissa joiden on kuviteltu olevan luotettavia
ja turvallisia. Internetin kautta toteutettu seksuaalirikos
tapahtuu yleensä turvallisiksi koetuissa oloissa lapsen ja
myös muun perheen ollessa kotona. Valvottujen olosuhteiden luoma turva voi todellisuudessa osoittautua
hyvin näennäiseksi. Usein vanhemmat saavat tietää lapsen
joutuneen hyväksikäytön uhriksi vasta poliisin ottaessa heihin
yhteyttä. Vanhemmat ovat ymmällään, koska kaikki on voinut
näyttää olevan lapsen suhteen kohdallaan. Vanhemmat ovat
luottaneet siihen, että lapsi kyllä kertoisi, jos jotain olisi
vialla. Koulunkäynnissä ei ole välttämättä havaittu olevan
mitään erityistä.

Myös läheiset tarvitsevat aikaa
toipumiselle
Alkushokissa ihminen kykenee ottamaan vastaan vain hyvin
vähän tietoa kerrallaan. Läheiset haluavat yleensä tietää,
mitä tapahtuu seuraavaksi, mitä minun vanhempana täytyy
tehdä tai olla tekemättä. Lapsen vanhemmat saattavat
tarvita myös hetkellisesti sairaslomaa työstä. Tällöin heidät
voi neuvoa ottamaan yhteyttä terveyskeskukseen tai
työterveyshuoltoon. Moni läheinen on huolissaan teon
kohteeksi joutuneen lapsen auttamisesta ja tukemisesta.

? Pohdittavaksi
• Miten auttaa lapsen läheisiä niin että he
kykenevät tukemaan seksuaalirikoksen
kohteeksi joutunutta lasta?
• Miten toimia tilanteessa, jossa vanhemmilta
ei riitä tukea lapselle?

Tietoa ja tukea läheisille
• ”Sinulle läheinen, kun nuori on kokenut seksuaalista
kaltoinkohtelua” -esite (Väestöliitto ry)

• ”Eikö se kuulu kenellekään? Rohkene kohdata seksuaalisesti kaltoinkohdeltu nuori.” (kirja, Väestöliitto)

• ”Olet kokenut jotain järkyttävää” -lehtinen (SPR)

• www.vaestoliitto.fi

• Käytännön oikeusopas väkivaltarikoksen uhrille (Suomen mielenterveysseura ja Rikosuhripäivystys 2007).

• www.tukinet.net

• Valtakunnallinen kriisipuhelin: 010 195 202

• www.tukinainen.fi
• Oman kunnan lastensuojelu

• Rikosuhripäivystyksen puhelinnumero: 020 316 116
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13. Vanhem
mat ja internet
Osa vanhemmista saattaa internetiä käyttäessään tahtomattaan tulla loukanneeksi omien
lastensa oikeutta yksityisyyteen ja jopa saattaa
heidät alttiiksi riskeille.
Pienten lasten vanhemmat hakevat vanhemmuudessa jaksamista tukevaa sosiaalista vertaistukea netistä. Internetissä
avoimesti jaetut lapsia koskevat yksityisluonteiset asiat
ovat kaiken muun ohella pysyvää tietoa jota muut käyttäjät
voivat käyttää omiin tarkoitusperiinsä. Samoin hellyttävät
perhealbumin kuvat julkisesti jaettuna voivat päätyä aivan eri
yhteydessä käytettäväksi ja kopioituna levitettäväksi myös
lapsiin seksuaalista mielenkiintoa tuntevien yhteisöissä.
Näiden kanssa lapsi voi joutua elämään vielä aikuisuudessaan.
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Lapsen hyväksikäytön valmisteluprosessi
voi välillisesti kohdistua vanhempiin
Pienten lasten tavoittaminen internetissä on vaikeaa.
Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön tähtäävä valmisteluprosessi voi sen sijaan välillisesti kohdistua pienten
lasten vanhempiin. Heihin rakennetun luottamuksen kautta
hyväksikäyttöön pyrkivällä on mahdollisuus luoda yhteys
lapseen joko reaalimaailmassa tai vaihtoehtoisesti saada
vanhempi välittämään lapsestaan kuvamateriaalia, joskus
jopa kohdistamaan lapseen seksuaalisia tekoja.

! Internet sanastoa
Internet: maailmanlaajuinen tietoverkko, joka yhdistää paikallisia tietoverkkoja toisiinsa. Internet-termillä tarkoitetaan
yhteen liitettyjen tietoverkkojen kokonaisuutta.
Vertaisverkko, p2p: (peer-to-peer), arkikielessä viitataan
usein tiedostonjakoverkkoon, jossa jokainen verkkoon kytketty taho toimii sekä palvelimena että asiakkaana muille verkon
jäsenille. Tiedostonjakoon keskittyneessä vertaisverkossa toimiminen edellyttää erillisen ohjelman lataamista, jonka kautta
tiedostoja (musiikkia, kuvamateriaalia, elokuvia, videoita) kyetään lataamaan ja jakamaan muille jäsenille. Käytetään usein
myös laittomiin tarkoituksiin.
Online: puhekielessä tarkoitetaan tavoitettavissa olemista,
erityisesti internetin kautta joko tietokoneen, kännykän tai
muun teknisen laitteen kautta (esim. iPad).
Offline: onlinen vastakohta, olla tavoittamattomissa verkossa.
Chat/chatti: tarkoittaa ”verkkojuttelua”, jolla viitataan
verkossa toimiviin palveluihin joissa voidaan keskustella reaaliaikaisesti. Kirjoittamalla toteutuvaa kommunikointia voidaan
käydä verkkosivuilla, pikaviestimillä tai IRC-palvelun (Internet
Relay Chat) kautta.
Mese/meseillä: Mesellä viitataan reaaliaikaiseen pikaviestintäpalvelu MSN Messengeriin (Windows Live) joka voidaan
myös ladata omalle koneelle. Meseilyksi kutsutaan vähintään
kahden henkilön välistä viestittelyä, joka toteutuu Messengerin kautta. Viestit voivat olla tekstiä, kuvia tai muita jaettavia
liitetiedostoja. Toisin kuin chattaillessa, messengerissä keskustelukumppanit tulee ensin hyväksyä omalle henkilökohtaiselle
kaverilistalle ennen kuin kommunikointi on mahdollista.

Skype/ skypeillä: Skype on palvelu, jonka kautta voidaan
puhua puhelimessa internetverkon välityksellä. ”Skypeilyllä”
viitataan puhelinkeskusteluun, jossa käydään verkon välityksellä.
Loggautua: tulee englanninkielisestä termistä ”log in”, kirjautua sisään. Loggautua ulos (log out) tarkoittaa palvelusta
poistumista.
Dataaminen: ”onlinea” tai ”olla online” laajempi yleistermi
netissä olemiselle ja tekemiselle. Tarkoittaa tietokoneella olemista, surffailua netissä tai pelaamista.
Moderaattori: nettiyhteisöjen ja foorumeiden valvoja, jonka tehtäviin kuuluu seurata ja valvoa (moderoida) palvelussa
toteutuvaa julkista keskustelua. Moderaattorin ensisijainen
tehtävä on valvoa, että palvelun sääntöjä noudatetaan. Moderaattoreista käytetään palvelukohtaisesti erilaisia nimikkeitä
(esim.seriffi, admin, mode). Moderaattoreilla on sekä oikeus
että velvollisuus poistaa ja muokata verkkokeskusteluja, sekä
ilmoittaa lainrikkomuksista poliisille.
Nikki: tulee sanasta ”nickname”, tarkoitetaan nimimerkkiä
mikä näkyy palvelussa muille käyttäjille.
Trollata, fleimata: haastaa riitaa, pilailla, ilkeillä.
D(/)L: ”downloadata”, ladata verkosta jotakin.
Idlata/idlaaja: termillä viitataan henkilöön, joka vain oleskelee verkkokeskustelussa (chat, IRC), eikä puhu mitään (idle=
toimeton).
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14. Mitä ammattilaise
n tulee
ymmärtää ja tietää
digitaaliseen mediaan liittyvästä
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Lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä ei koskaan ole kyse vain fyysisistä kokemuksista, vaan
laajemmin lapsen luottamuksen pettämisestä
ja lapsen oikeuksia loukkaavasta vääristyneestä
ihmissuhteesta.
• Hyväksikäytön vakavuutta ei voida mitata tilanteen
väkivaltaisuudella tai fyysisen voimankäytön asteella,
eikä internetiin liittyvässä hyväksikäytössä edes fyysisen
kontaktin toteutumisella.
• Laki, moraali ja lapsen oikeudet pätevät täysimääräisesti
myös netissä.
• Lapset tarvitsevat tietoa oikeuksistaan ja vahvistusta pitää
niistä kiinni niin reaalimaailmassa kuin internetissäkin.
• Teknologia tarjoaa lapsiin seksuaalista kiinnostusta tunteville väylän tuottaa, kuluttaa ja jakaa lasten seksuaalista
hyväksikäyttöä esittävää kuvamateriaalia, luoda kontakteja
samanmielisiin, sekä tavoitella suoraa kontaktia internetiä
käyttäviin lapsiin. Vastaavasti teknologia tarjoaa poliisille
uudenlaiset mahdollisuudet tavoittaa lapsiin kohdistuneisiin
seksuaalirikoksiin syyllistyneitä.

Kuvamateriaali ei ole koskaan uhritonta
• Lasten seksuaalista hyväksikäyttöä esittävän kuvamateriaalin kuluttaminen ei ole ”uhritonta” silloinkaan kun aineistoa
kuluttava ei itse syyllisty fyysiseen hyväksikäyttöön.
Kuvamateriaalin käyttö loukkaa aina seksuaalirikoksen
uhriksi joutuneen lapsen oikeutta kunniaan ja yksityisyyteen sekä lapsen seksuaalioikeuksia. Materiaalin
kysyntä ruokkii tarvetta tuottaa sitä lisää – joko itselle
tai kuluttajille tarpeiden mukaisesti.

• Erityisesti 13–17-vuotiaat pojat ja tytöt saavat seksuaalissävytteisiä viestejä ja ehdotuksia aikuisilta ja itseään
vanhemmilta tuntemattomilta. Useimmiten he kokevat
tämän häiritsevänä ja osaavat torjua lähestymiset. Kontaktien tavoitteena voi olla lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
joko verkossa tai reaalimaailmassa, sekä usein myös
kuvamateriaalin tai webkamerayhteyden hankkiminen.
Häpeä, pelko ja syyllisyys omasta osuudesta voi saada
lapsen mukautumaan vastapuolen vaatimuksiin.
• Lapsella on oltava ”lupa” kertoa mahdollisista oudoksi
tai hämmentäviksi koetuista tai ikävyyksiin johtaneista
kokemuksista ilman, että siitä seuraa kohtuuttomia
rangaistuksia internetin käytön suhteen tai lapseen
kohdistuvaa paheksuntaa.
• Lapsella ei välttämättä ole ymmärrystä vuorovaikutuksen rikollisesta, hyväksikäyttävästä ja vahingollisesta
luonteesta. Pelko, syyllisyys ja häpeä, sekä koettu vastuu
omasta osuudesta tapahtumiin voi olla lamaannuttavaa.
Lapsen tuen tarve on huomioitava kaikissa vaiheissa
rikosprosessin selvittämisessä, oikeuskäsittelyssä sekä
sen jälkeen. Vahingollisuus ja avun tarve ei ole sidoksissa
siihen tuleeko rikos toteen näytetyksi vai ei.
• Kuvamateriaalin olemassaolo ja sen myöntäminen voi
seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneelle lapselle olla
kaikkein traumaattisinta. Kopioituna ja tallennettuna
aineisto leviää internetissä, ilman että kukaan pystyy
sitä hallitsemaan tai poistamaan lopullisesti.
• Lapsen avun tarpeen ymmärtäminen ja tukeminen ei edellytä
teknistä osaamista. Eri alojen ammattilaisilla on mahdollisuus
ennaltaehkäistä ja havaita lasten seksuaalista hyväksikäyttöä,
sekä toimia ammatillisessa roolissa lasten edun mukaisesti.
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Selvitettäessä on huomioitava myös
muihin lapsiin kohdistuneiden rikosten
mahdollisuus
• Seksuaalista hyväksikäyttöä epäiltäessä tai selvitettäessä täytyy huomioida sitä todistavan ja mahdollisesti
myös muihin lapsiin kohdistuneisiin rikoksiin viittaavan
kuvamateriaalin tai netissä tapahtuneiden kontaktien
olemassaolo. Poliisilla on oltava mahdollisuus ottaa
tietokoneen ja kameroiden sisältö talteen ennen kuin
tieto epäilystä tulee mahdollisesti osallisena olevan tai
olevien tietoon.
• Hyväksikäyttötilanteessa taltioitu kuvamateriaali on
hyödynnettävä yksiselitteisenä todistusaineistona lapseen
kohdistuneesta seksuaalirikoksesta. Lasta on säästettävä
sellaisilta kysymyksiltä, joihin kuvamateriaali itsessään
antaa vastaukset.
• Kameroiden ja muiden tallentimien käyttöön täytyy
kiinnittää erityistä huomiota silloin kun seksuaalirikoksen
dokumentoiminen kuvamateriaalina on ollut keskeisessä
osassa. Lapsen haastatteluja kuvattaessa tai muuten
tallennettaessa tulee välttää lapsen tarpeetonta uudelleen
traumatisointia.
• Kaikki epäillyn takavarikoiduilta koneilta saatu itse
tuotettu tai yhteisöissä jaettu ”uusi” kuvamateriaali
voi olla tärkeää ja sisältää ratkaisevan puuttuvan palan,
joka johtaa aineiston tuottamisessa käytettyjen lasten
tunnistamiseen joko Suomessa tai muualla maailmassa.
Kuvamateriaali tulee analysoida asianmukaisesti ja tieto
uusista kuvista sekä selvitetyistä tapauksista tulee jakaa
kansainvälisessä poliisiyhteistyössä.
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• Tieto lapseen kohdistuneesta seksuaalirikoksesta tulee
yleensä yllätyksenä lapsen perheelle. Vanhempien ensireaktio voi olla voimakas ja lasta syyllistävä. Heillä ei
ole käsitystä digitaaliseen mediaan liittyvän seksuaalisen
hyväksikäytön luonteesta, jolloin heidän voi olla aluksi
vaikea nähdä lapsen osaa seksuaalirikoksen uhrina.
• Vastuu lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä on aina
hyväksikäyttäjällä – myös niiden lasten ja nuorten
kohdalla, joiden viestintä voi olla oma-aloitteisen seksuaalissävytteistä ja kokeilevaa. Lapsen mahdollinen
aktiivinen osallistuminen, ja kyvyttömyys ymmärtää
suhteen hyväksikäyttävää ja rikollista luonnetta ei vähennä
tapahtuneen vakavuutta.
• Lapsiin seksuaalista kiinnostusta tuntevan osalta vastuullinen teko on hakea itselleen tukea kyetäkseen
hallitsemaan käyttäytymistään ja pidättäytymään rikoksista.
Asiantunteva ja helposti lähestyttävä tuki on oleellinen osa
ennaltaehkäisyä ja sitä on oltava saatavilla valtakunnallisesti.

Lisätietoa, apua ja tukea
Poliisi

Mielenterveystoimisto

Virtuaalinen lähipoliisi

Poikien talo

Pelastakaa Lapset ry

Tyttöjen talo

Väestöliitto

Perheneuvola

Oman kunnan lastensuojelu

Rikosuhripäivystys, RIKU

Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Rikosuhripäivystys

Perheasiain neuvottelukeskus,
Suomen evankelis-luterilainen
kirkko

Terveyskeskus

Nuorten kriisipiste

Kouluterveydenhoitaja

www.tukinet.net

Nuorisopsykiatrinen poliklinikka

15. Lains
äädäntöä
FINLEX -tietopankista (www.finlex.fi) löytyy ajantasainen ja päivittyvä Suomen lainsäädäntö kokonaisuudessaan. Tarkista tarvitsemasi pykälän lainsäädölliset
määrittelyt sieltä.

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää lainsäädäntöä on
muutettu ja tullaan edelleen täydentämään vuoden 2011 aikana.
Muutosten myötä suomalainen lainsäädäntö vastaa Euroopan neuvoston yleissopimusta lasten suojelemiseksi seksuaalista riistoa ja
seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Tähän poimitut lainkohdat
perustuvat elokuussa 2011 voimassa olevaan lainsäädäntöön.

1) tekijä on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman
lapsen tai 6 §:n 2 momentissa tarkoitetussa tapauksessa kuusitoista
mutta ei kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa taikka

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Rikoslaki 20.luku 6§
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta
nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa tämän ryhtymään sellaiseen tekoon,
on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen
vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuodeksi.
Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä tuomitaan myös se, joka
on sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen
kanssa, jos rikos ei 7 §:n 1 momentissa tarkoitetulla tavalla ole
kokonaisuutena arvostellen törkeä. Lisäksi lapsen seksuaalisesta
hyväksikäytöstä tuomitaan se, joka menettelee 1 momentissa tai
edellä tässä momentissa tarkoitetulla tavalla kuusitoista mutta ei
kahdeksantoista vuotta täyttäneen lapsen kanssa, jos tekijä on lapsen
vanhempi tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa lapseen nähden
sekä asuu lapsen kanssa samassa taloudessa.

Rikoslaki 20.luku 7§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Jos

2) lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä
a) kohteena on lapsi, jolle rikos lapsen iän tai kehitystason vuoksi
on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa,
b) rikos tehdään erityisen nöyryyttävällä tavalla tai
c) rikos on omiaan aiheuttamaan erityistä vahinkoa lapselle
hänen tekijää kohtaan tuntemansa erityisen luottamuksen tai
muuten tekijästä erityisen riippuvaisen asemansa vuoksi, ja rikos
on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on
tuomittava törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä
vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Rajoitussäännös
Rikoslaki 20.luku 7 a §
Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai törkeänä lapsen seksuaalisena
hyväksikäyttönä ei pidetä tekoa, joka ei loukkaa kohteen seksuaalista
itsemääräämisoikeutta ja jonka osapuolten iässä sekä henkisessä ja
ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa.

Yritys on rangaistava.
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Seksuaalinen teko
Rikoslaki 20.luku 10§ määritelmät
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Seksuaalisella teolla tarkoitetaan tässä luvussa sellaista tekoa, joka
tekijä ja kohteena oleva henkilö sekä teko-olosuhteet huomioon
ottaen on seksuaalisesti olennainen. (20.5.2011/540)

Seksuaalinen hyväksikäyttö
Rikoslaki 20.luku 5§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai
ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti
loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon
kohteeksi
1) kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, joka on koulussa
tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen
taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa häneen,
2) kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, jonka kyky itsenäisesti
päättää seksuaalisesta käyttäytymisestään on hänen kypsymättömyytensä sekä osapuolten ikäeron vuoksi olennaisesti heikompi
kuin tekijällä, käyttämällä törkeästi väärin tämän kypsymättömyyttä,
3) henkilön, joka on hoidettavana sairaalassa tai muussa laitoksessa ja
jonka kyky puolustaa itseään on sairauden, vammaisuuden tai muun
heikkoudentilan vuoksi olennaisesti heikentynyt, tai
4) henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä
törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä, on tuomittava
seksuaalisesta hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen enintään
neljäksi vuodeksi.
Yritys on rankaistava.

Raiskaus
Rikoslaki 20.luku 1§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön
kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on
tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään
kuudeksi vuodeksi.
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Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka käyttämällä hyväkseen sitä,
että toinen tiedottomuuden, sairauden, vammaisuuden, pelkotilan tai
muun avuttoman tilan takia on kykenemätön puolustamaan itseään
tai muodostamaan tai ilmaisemaan tahtoaan, on sukupuoliyhteydessä
hänen kanssaan.
Yritys on rankaistava.

Törkeä raiskaus
Rikoslaki 20.luku 2§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Jos raiskauksessa
1) aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava
sairaus tai hengenvaarallinen tila,
2) rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa
henkistä tai ruumiillista kärsimystä,
3) rikos tehdään erityisen raa’alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla tai
4) käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista
välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla
ja raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä
tuomitaan törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään kahdeksi
ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan
levittäminen
Rikoslaki 17.luku 18§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Joka valmistaa, pitää kaupan tai vuokrattavana taikka muulla tavoin
tarjoaa tai asettaa saataville, pitää saatavilla, vie maasta, tuo maahan
tai Suomen kautta muuhun maahan taikka muuten levittää kuvia tai
kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti todellisuuspohjaisesti tai todenmukaisesti esitetään
1) lasta,
2) väkivaltaa tai
3) eläimeen sekaantumista,

on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Yritys on rankaistava.
Lapsena pidetään kahdeksaatoista vuotta nuorempaa henkilöä sekä
henkilöä, jonka ikää ei voida selvittää mutta jonka on perusteltua
syytä olettaa olevan kahdeksaatoista vuotta nuorempi. Kuva tai
kuvatallenne on 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla todellisuuspohjainen, jos se on valmistettu tilanteesta, jossa lapsi on
tosiasiallisesti ollut sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan
kohteena, ja todenmukainen, jos se erehdyttävästi muistuttaa
valokuvaamalla tai muulla vastaavalla menetelmällä valmistettua kuvaa
tai kuvatallennetta tilanteesta, jossa lapsi on sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavan toiminnan kohteena.

Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta
esittävän kuvan levittäminen
Rikoslaki 17.luku 18a§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä
1) lapsi on erityisen nuori,
2) kuvassa esitetään myös vakavaa väkivaltaa tai lapsen kohtelua
erityisen nöyryyttävästi,
3) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti tai
4) rikos on tehty osana 1 a §:n 4 momentissa tarkoitetun järjestäytyneen rikollisryhmän toimintaa
ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on
tuomittava törkeästä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän
kuvan levittämisestä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja
enintään kuudeksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta
esittävän kuvan hallussapito
Rikoslaki 17.luku 19§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Joka oikeudettomasti pitää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta,
jossa 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti

esitetään lasta, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta
esittävän kuvan hallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään
yhdeksi vuodeksi.
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan hallussapidosta tuomitaan myös se, joka on maksua vastaan tai muuten
sopimalla hankkinut pääsyn 1 momentissa tarkoitettuun kuvaan tai
kuvatallenteeseen niin, että se on hänen käytettävissään tietokoneen
tai muun teknisen laitteen välityksellä ilman laitteelle tallentumista.

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
Rikoslaki 20.luku 8 a §
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Joka lupaamalla tai antamalla korvauksen saa kahdeksaatoista vuotta
nuoremman henkilön ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun
seksuaaliseen tekoon, on tuomittava seksuaalipalvelujen ostamisesta
nuorelta sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.
Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan myös se, joka
käyttää 1 momentissa tarkoitettuja seksuaalipalveluja, joista toinen
on luvannut tai antanut korvauksen.
Yritys on rangaistava.

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin
tarkoituksiin
Rikoslaki 20.luku 8 b §
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Joka ehdottaa tapaamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa
siten, että ehdotuksen sisällöstä tai olosuhteista muuten ilmenee
tekijän tarkoituksena olevan 17 luvun 18 §:n 1 momentissa tarkoitetulla
tavalla valmistaa kuvia tai kuvatallenteita, joissa sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavasti esitetään lasta, taikka kohdistaa lapseen tämän luvun 6
tai 7 §:ssä tarkoitettu rikos, on tuomittava lapsen houkuttelemisesta
seksuaalisiin tarkoituksiin sakkoon tai vankeuteen enintään yhdeksi
vuodeksi.
Jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, lapsen
houkuttelemisesta seksuaalisiin tarkoituksiin tuomitaan myös se,
joka houkuttelee kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön
ryhtymään sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaaliseen tekoon
8 a §:ssä tarkoitetulla tavalla taikka esiintymään sukupuolisiveellisyyttä
loukkaavassa järjestetyssä esityksessä.
Edellä 2 momentissa tarkoitetun rikoksen yritys on rangaistava.
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Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta
koskevan esityksen seuraaminen
Rikoslaki 20.luku 8 c §
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
Joka seuraa järjestettyä esitystä, jossa kahdeksaatoista vuotta
nuorempi henkilö esiintyy sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla
tavalla, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta
koskevan esityksen seuraamisesta sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi.

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään
kuudeksi kuukaudeksi.
Edellä 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettuna kunnianloukkauksena
ei pidetä arvostelua, joka kohdistuu toisen menettelyyn politiikassa,
elinkeinoelämässä, julkisessa virassa tai tehtävässä, tieteessä, taiteessa
taikka näihin rinnastettavassa julkisessa toiminnassa ja joka ei selvästi
ylitä sitä, mitä voidaan pitää hyväksyttävänä.

Yritys on rangaistava.

Kunnianloukkauksesta tuomitaan myös se, joka esittää kuolleesta
henkilöstä valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko on omiaan
aiheuttamaan kärsimystä ihmiselle, jolle vainaja oli erityisen läheinen.

Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen

Törkeä kunnianloukkaus

Rikoslaki 24.luku 8§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Rikoslaki 24.luku 10§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001

Joka oikeudettomasti

Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa

1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai

1) rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville taikka

2) muuten toimittamalla lukuisten ihmisten saataville
esittää toisen yksityiselämästä tiedon, vihjauksen tai kuvan siten,
että teko on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle
taikka häneen kohdistuvaa halveksuntaa, on tuomittava yksityiselämää
loukkaavasta tiedon levittämisestä sakkoon tai vankeuteen enintään
kahdeksi vuodeksi.

2) aiheutetaan suurta tai pitkäaikaista kärsimystä taikka erityisen
suurta tai tuntuvaa vahinkoa
ja kunnianloukkaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä,
rikoksentekijä on tuomittava törkeästä kunnianloukkauksesta
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

Yksityiselämää loukkaavana tiedon levittämisenä ei pidetä sellaisen
yksityiselämää koskevan tiedon, vihjauksen tai kuvan esittämistä
politiikassa, elinkeinoelämässä tai julkisessa virassa tai tehtävässä
taikka näihin rinnastettavassa tehtävässä toimivasta, joka voi vaikuttaa
tämän toiminnan arviointiin mainitussa tehtävässä, jos esittäminen
on tarpeen yhteiskunnallisesti merkittävän asian käsittelemiseksi.

Ilmoitusvelvollisuus

Kunnianloukkaus

2) opetustoimen;

Rikoslaki 24.luku 9§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001
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2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

Lastensuojelulaki 5.luku 25§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417
1) Sosiaali- ja terveydenhuollon;

3) nuorisotoimen;
4) poliisitoimen;

Joka

5) Rikosseuraamuslaitoksen;

1) esittää toisesta valheellisen tiedon tai vihjauksen siten, että teko
on omiaan aiheuttamaan vahinkoa tai kärsimystä loukatulle taikka
häneen kohdistuvaa halveksuntaa, taikka

6) palo- ja pelastustoimen;
7) sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan;

8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän;

10) turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa harjoittavan yksikön;

Lastensuojeluviranomaisen ilmoitusvelvollisuus
ja salassa pidettävien tietojen antaminen
poliisille

10 a) kotoutumisen edistämisestä annetun lain (1386/2010) 28 §:ssä
tarkoitetun perheryhmäkodin ja muun asuinyksikön; (30.12.2010/1391)

Lastensuojelulaki 5.luku 25d§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417

L:lla 1391/2010 lisätty 10 a kohta tulee voimaan 1.9.2011.

Jos lapsi muuttaa pois kunnasta 27 §:ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen aikana tai ollessaan muutoin lastensuojelun
asiakkaana, sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoitettava muutosta lapsen uudelle
kotikunnalle tai 16 §:n 1 momentissa tarkoitetulle asuinkunnalle.
Uudelle koti- tai asuinkunnalle on tarvittaessa toimitettava viipymättä myös ne asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä
lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojelutoimenpiteiden
järjestämiseksi. Lapsen uuden koti- tai asuinkunnan on jatkettava
selvityksen tekemistä tai muita lastensuojelutoimenpiteitä ottaen
huomioon, mitä 16 §:ssä säädetään.

9) seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan;

11) hätäkeskustoimintaa harjoittavan yksikön; taikka
12) koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan yksikön
palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt tai vastaavissa
tehtävissä toimeksiantosuhteessa tai itsenäisinä ammatinharjoittajina
toimivat henkilöt sekä kaikki terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat
velvollisia salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoittamaan
kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat
tehtävässään saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon
tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai oma käyttäytyminen
edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen
ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten
estämättä.
Edellä 1 momentissa tarkoitetuilla henkilöillä on velvollisuus tehdä
salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille, kun heillä on
tehtävässään tietoon tulleiden seikkojen perusteella syytä epäillä
lapseen kohdistunutta rikoslain (39/1889) 20 luvussa rangaistavaksi
säädettyä tekoa. (20.5.2011/542)
L:lla 542/2011 lisätty 3 momentti tulee voimaan 1.1.2012.
Sen estämättä, mitä 1 ja 3 momentissa säädetään, on voimassa, mitä
rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta
erikseen säädetään tai määrätään. (20.5.2011/542)
L:lla 542/2011 muutettu 4 momentti tulee voimaan 1.1.2012. Aiempi
sanamuoto kuuluu:
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, on voimassa, mitä
rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta
erikseen säädetään tai määrätään.

Kun kiireellistä sijoitusta tai sijaishuoltopaikan muuttamista koskeva
päätös tehdään lapsen huostaanottoa tai sijaishuoltoa koskevan
asian ollessa vireillä hallinto-oikeudessa tai korkeimmassa hallintooikeudessa, on päätöksentekijän ilmoitettava tekemästään päätöksestä
välittömästi hallinto-oikeudelle tai korkeimmalle hallinto-oikeudelle.
Lastensuojeluviranomaisen on salassapitoa koskevien säännösten
estämättä ilmoitettava poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että
lapseen on kasvuympäristössään kohdistettu rikoslain 21 luvussa
rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus
on vähintään kaksi vuotta vankeutta. Lastensuojeluviranomaisella
on velvollisuus ilmoittaa poliisille lapseen kohdistuneesta rikoslain
20 luvussa rangaistavaksi säädetystä teosta siten kuin tämän lain
25 §:n 3 momentissa säädetään. (20.5.2011/542)
L:lla 542/2011 muutettu 3 momentti tulee voimaan 1.1.2012. Aiempi
sanamuoto kuuluu:
Lastensuojeluviranomaisen on salassapitoa koskevien säännösten
estämättä sen lisäksi, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta
ja oikeuksista annetun lain (812/2000) 18 §:n 2 ja 3 momentissa
säädetään oikeudesta ja velvollisuudesta antaa tietoja poliisille,
ilmoitettava poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapseen on
kasvuympäristössään kohdistettu rikoslain (39/1889) 20 tai 21 luvussa
rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on
vähintään kaksi vuotta vankeutta.
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Salassa pidettävien tietojen antaminen
asiakkaan suostumuksesta riippumatta eräissä
muissa tilanteissa
Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 3.luku 18§
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2000/20000812
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa
laissa tai henkilötietolaissa säädetään, sosiaalihuollon järjestäjä tai
toteuttaja saa, jos se on välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin
tärkeän yleisen tai yksityisen edun vuoksi, antaa tiedon salassa
pidettävästä asiakirjasta asiakkaan tai tämän laillisen edustajan
suostumuksesta riippumatta tuomioistuimelle tai muulle viranomaiselle
asiassa, jossa sosiaalihuollon viranomaiselle on laissa säädetty oikeus
tai velvollisuus panna asia vireille taikka osallistua vireillä olevan
asian käsittelyyn tai toimeenpanoon antamalla lausunto tai selvitys
taikka muulla vastaavalla tavalla. Lisäksi tiedon salassa pidettävästä
asiakirjasta saa antaa sosiaalietuuksia käsittelevälle viranomaiselle
tai laitokselle etuutta koskevan väärinkäytöksen selvittämiseksi, jos
väärinkäytöstä on perusteltua syytä epäillä.
Sosiaalihuollon järjestäjän tai toteuttajan tulee pyydettäessä antaa
asiakkaan tai tämän laillisen edustajan suostumuksesta riippumatta
tieto salassa pidettävästä asiakirjasta poliisille, syyttäjäviranomaiselle
ja tuomioistuimelle, jos se on tarpeen sellaisen rikoksen selvittämiseksi, josta säädetään ilmoitusvelvollisuus rikoslain (39/1889) 15
luvun 10 §:ssä, taikka jonka enimmäisrangaistus on vähintään neljä
vuotta vankeutta.

Salassa pidettävästä asiakirjasta saa antaa oma-aloitteisestikin tiedon,
kun epäillään edellä 2 momentissa tarkoitettua rikosta taikka silloin,
kun epäillään jonkun syyllistyneen siinä mainittua vähäisempään
rikokseen, jos sosiaalihuollon järjestäjä ja toteuttaja arvioi sen
olevan välttämätöntä lapsen edun taikka erittäin tärkeän yleisen
tai yksityisen edun vuoksi. Sosiaalihuollon viranomainen saa 1–3
momentissa tarkoitettujen tapausten lisäksi antaa tiedon salassa
pidettävästä asiakirjasta, jos se on välttämätöntä tarkistettaessa
sosiaalihuollon viranomaiselle laissa säädetyn tehtävän hoitamiseksi
olennaisen tärkeää tietoa tilanteissa, joissa viranomaisella itsellään
on oikeus saada tieto.
Salassa pidettävään asiakirjaan sisältyvien tietojen antamisesta tieteellistä tutkimusta varten on voimassa, mitä siitä säädetään viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa ja henkilötietolaissa. Lisäksi
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos voi antaa luvan tietojen saamiseen
yksittäistapauksessa, kun tieteellistä tutkimusta varten tarvitaan
tietoja useamman kuin yhden sosiaalihuollon palveluja tuottavan
kunnan tai kuntayhtymän ja yksityisesti sosiaalihuoltoa järjestävän
palvelun tuottajan asiakasta koskevista asiakirjoista. Lupa voidaan
antaa, jos on ilmeistä, ettei tiedon antaminen loukkaa niitä etuja,
joiden suojaksi salassapitovelvollisuus on säädetty. Lupaa harkittaessa
on huolehdittava siitä, että tieteellisen tutkimuksen vapaus turvataan.
Lupa voidaan antaa määräajaksi, ja siihen on liitettävä yksityisen edun
suojaamiseksi tarpeelliset määräykset. Lupa voidaan peruuttaa, jos
siihen harkitaan olevan syytä. (10.9.2010/796)

Esitteen kuvissa esiintyvät henkilöt eivät liity esiteltyihin tapauksiin, eikä heillä ole mitään tekemistä seksuaalisen hyväksikäytön kanssa.

54

Yhteistyössä:

Helsingin poliisilaitos

Kiitämme:
päivikki ja sak ari
sohlbergin
säätiö

