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Johdanto

Internet ja muu teknologinen kehitys ovat tuoneet uudenlaisia muotoja lasten seksuaaliseen
hyväksikäyttöön. Jokainen aikuinen voi osaltaan ehkäistä ongelmatilanteita ja tukea hyväksikäytön kohteeksi joutunutta lasta.
Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisyssä, ongelmiin
puuttumisessa ja hyväksikäytön kohteeksi joutuneiden lasten
auttamisessa tarvitaan edelleen lisää tietoa ja ymmärrystä
digitaalisen median osuudesta. Internetin ja muun digitaalisen median merkityksen ymmärtäminen on tarpeellista
lapsen kokemuksen ja avun tarpeen kuulemiseksi silloin,
kun internetin käytöllä on osuus lapsen seksuaalisessa
hyväksikäytössä.
Lapset tarvitsevat aikuisten läsnäoloa, tukea ja ohjausta
taitojensa ja oman turvallisuutensa vahvistamiseen sekä
ongelmien ratkaisemiseen. Tämän oppaan tarkoitus on

antaa ammattilaiselle tietoa ja välineitä aiheen käsittelyyn
lasten ja nuorten kanssa sekä antaa valmiuksia tukea lasta
mahdollisissa ongelmatilanteissa. Tieto ja ohjeistus auttavat
vaikeankin aiheen käsittelyssä.
Tehtäväosio sisältää harjoitteita, jotka auttavat lapsia ja
nuoria pitämään huolta itsestään ja omista rajoistaan, sekä
vahvistavat heidän taitojaan toimia internetissä turvallisesti ja vastuullisesti. Yhdessä tehtävät harjoitteet luovat
luottamusta ja toimivat tukena käsiteltäessä aiheita, joista
keskusteleminen on usein vaikeaa. Lähtökohtana ovat lasten
oikeuksien edistäminen ja lasten osallisuuden vahvistaminen.

Aineiston tehtäväosion laatimiseen on osallistunut opiskelija Sari Peltola osana yhteisöpedagogin tutkintoon kuuluvaa harjoittelujaksoa
Humanistisessa ammattikorkeakoulussa.
ISBN 978-952-5706-81-9
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2.

Taustaa

Aikuisen voi olla vaikea havaita
ja tunnistaa lasten oikeuksia
loukkaavaa toimintaa muuttuneessa
mediaympäristössä.

Internet ja digitaalinen media ovat muuttaneet
ihmisten välistä toimintaa ja kanssakäymistä
monin tavoin. Verkko on ihmisten keskeinen
toimintaympäristö, joka tarjoaa mahdollisuuksia
oppimiseen, tiedonhankintaan ja yhteydenpitoon toisten kanssa.
Internet, digitaalisen median välineet ja sosiaalinen media
tuovat rajattomat mahdollisuudet toimia verkossa niin
tiedon vastaanottajana kuin aktiivisena toimijana ja sisällön
tuottajana. Myös lasten on mukauduttava teknologian ja
toimintaympäristön muutoksiin yhä nopeammin. Jo pienet
lapset liittyvät osaksi internetin digitaalista maailmaa sekä
aikuisten julkaisuissa että itse mediankäyttäjinä.
Aikuisten jakaessa omia kokemuksiaan avoimessa mediassa,
tuodaan myös lasten yksityiselämää muiden ihmisten
ulottuville. Toisaalta monet lapset tutustuvat netinkäyttöön
jo vauvana vanhemman sylissä, kun lapsi seuraa vanhemman
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toimintaa netissä. Luku- ja kirjoitustaidon myötä lasten
itsenäinen netinkäyttö laajenee. Lapset tulevat aktiivisiksi
toimijoiksi verkossa ja tietoiseksi aikuisten maailmasta
yhä varhaisemmin.
Lasten uteliaisuus, ennakkoluulottomuus ja tekniset valmiudet avaavat heille toimintaympäristön, jonka ymmärtämiseen
ja tulkitsemiseen heillä itsellään ei vielä ole täysin taitoja.
Avoimessa mediassa on kaikenlaista sisältöä, ja sitä käyttävät monenlaiset ihmiset eri tarkoituksessa ja erilaisin
motiivein. Lapsi voi törmätä mieltä painavaan sisältöön
tai tulla johdatelluksi vahingolliseen vuorovaikutukseen tai
toimintaan. Haasteita aiheuttaa myös se, että aikuisten voi
olla vaikea havaita ja tunnistaa lasten oikeuksia loukkaavaa
toimintaa muuttuneessa mediaympäristössä. Ongelmien
ehkäisy ja avun tarve voi jäädä huomioimatta.
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3.

Lapsen oikeus suojaan

Lapsen seksuaalinen
hyväksikäyttö
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Jokaisella lapsella on oikeus koskemattomuuteen ja oikeus kasvaa ja olla rauhassa
ilman seksuaalisen häirinnän tai hyväksikäytön
kokemuksia. Yksittäisen valtion velvollisuus
suojella lapsia perustuu kansallisen lainsäädännön ohella ihmisoikeussopimuksiin. Lapsen
erityisiä tarpeita ja etua on luotu turvaamaan
YK:n lapsen oikeuksien yleissopimus (1989).

• Jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen
ja kehittymiseen.

Lasten katsotaan aikuisia heikompana ryhmänä tarvitsevan
erityistä suojelua ja huolenpitoa, jotka turvaavat heidän
oikeutensa tasapainoiseen kasvuun ja kehitykseen. YK:n
lapsen oikeuksien yleissopimuksen periaatteiden mukaisesti:

Lasten suojaaminen seksuaaliselta riistolta ja seksuaaliselta
hyväksikäytöltä liittyy perus- ja ihmisoikeuksien suojaamiseen. Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 34 mukaan
sopimusvaltioilla on velvollisuus suojella lasta kaikilta
seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön eri muodoilta.

• Jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja saada
näkemyksensä otetuksi huomioon.
• Kaikki lapset ovat tasa-arvoisia, eikä ketään saa syrjiä.
• Lapsen etu on otettava huomioon tehtäessä niin yksittäistä
lasta kuin lapsiryhmää koskevia suunnitelmia ja päätöksiä.
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Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö
Lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä on kyse
seksuaalisista teoista tai lapsen altistamisesta ikään kuulumattomalle seksuaalisuudelle,
johon hänellä ei ole mahdollisuutta antaa
suostumustaan. Se ei edellytä eivätkä sen
haittavaikutukset ole riippuvaisia pelkästään
fyysisen kontaktin toteutumisesta.
Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on alle 16-vuotiaaseen
kohdistettu seksuaalinen teko, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä, tai lapsen johdattaminen tällaiseen
tekoon. Seksuaalista hyväksikäyttöä ei kuitenkaan ole
nuorten keskinäinen ja yhteisymmärryksessä tapahtuva
toiminta silloin, kun heidän iässään ja henkisessä ja ruumiillisessa kypsyydessään ei ole suurta eroa. Alle 18-vuotiaan
vanhemmalla tai vanhempaan rinnastettavassa asemassa
olevalla henkilöllä, tai muuten auktoriteettiasemassa
nuoreen olevalla henkilöllä, esimerkiksi opettajalla tai
harrastusohjaajalla, ei myöskään ole oikeutta kohdistaa
heihin seksuaalisia tekoja.
Seksuaalinen hyväksikäyttö voi toteutua monin tavoin.
Se voi tarkoittaa esimerkiksi koskettelua, johdattelua tai
pakottamista suutelemiseen, suuseksiin, yhdyntään tai

lapsen altistamista katsomaan seksuaalista toimintaa tai
pornografista aineistoa. Internetissä seksuaaliset teot voivat
olla seksuaalissävytteisten viestien tai kuvien välittämistä
tai seksuaalista esiintymistä web-kamerayhteydessä.
Valtaosa hyväksikäytöstä tapahtuu lasten tai nuorten
lähiympäristössä ja sitä voi tapahtua hyvin erilaisissa
sosiaalisissa olosuhteissa ja tilanteissa. Usein lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön pyrkivä on joku tuttu henkilö
lapsen lähipiiristä. Lapsen iän karttuessa ja elämänpiirin
laajentuessa myös ulkopuolisten henkilöiden mahdollisuus
ottaa kontaktia lapseen kasvaa. Internetissä tapahtuvassa
seksuaalisessa hyväksikäytössä kyseessä on useimmiten
lapselle ennestään tuntematon henkilö. Myös lähisuhteessa
alkanut hyväksikäyttö voi jatkua internetissä.

Hyväksikäyttäjä mitätöi 			
toisen ihmisen edun ja oikeudet
Lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä ei ole kyse vain
seksuaalisista teoista. Hyväksikäyttäjä mitätöi toisen ihmisen
edun ja oikeudet, ja käyttää hyödykseen lapsen ymmärtämättömyyttä, hyväuskoisuutta, kiltteyttä tai alisteista
asemaa saavuttaakseen omat tavoitteensa. Etenkin silloin,
jos lapsi on luottanut tekijään, voi tapahtuman todellisen
merkityksen ja luonteen ymmärtäminen olla vaikeaa.

Seksuaaliseen kontaktiin lasten kanssa pyrkivät muodostavat
lähtökohtiensa ja taustojensa suhteen hyvin heterogeenisen
ryhmän. He voivat olla miehiä tai naisia, nuoria tai aikuisia,
suomalaisia tai ulkomaalaisia. Taustalla voi olla seksuaalinen
kiinnostus, joka kohdistuu nimenomaisesti lapsiin. Lapsen
seksuaaliseen hyväksikäyttöön voi kuitenkin syyllistyä nuori
tai aikuinen, jonka ensisijainen seksuaalinen kiinnostus
teoista huolimatta ei varsinaisesti edes kohdistu lapsiin.
Joillekin päällimmäisenä tavoitteena voi olla seksuaalisen
kuvamateriaalin hankkiminen.
Keskeistä lasta seksuaalisessa tarkoituksessa lähestyneille
ja lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön syyllistyneille on
ymmärtämättömyys tai piittaamattomuus lapsen oikeuksista
ja oman toiminnan haitallisista ja usein varsin kauaskantoisista
seuraamuksista lapselle.

• Laki suojaa erityisesti alle 16-vuotiaita. Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on alle 16-vuotiaaseen kohdistettu
seksuaalinen teko, joka on omiaan vahingoittamaan lapsen
kehitystä, tai johdattaminen tällaiseen tekoon.
• 16-vuotiaalla on lain mukaan oikeus päättää omasta seksuaalisesta käyttäytymisestään. Seksuaalinen hyväksikäyttö
on kuitenkin aina rikos.
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• Suomen lain mukaan alle 18-vuotiasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti esittävän kuvamateriaalin valmistaja,
levittäjä tai hallussapitäjä syyllistyy rikokseen.
• Seksuaalipalvelujen ostaminen alle 18-vuotiaalta lupaamalla
tai antamalla korvaus seksuaalisia tekoja vastaan on lain
mukaan rikos.
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Miten yleistä lasten seksuaalinen
hyväksikäyttö on?
Lasten seksuaalisen hyväksikäytön todellista
esiintyvyyttä on vaikea selvittää. Sitä ei välttämättä osata tunnistaa tai mieltää haitallisena saati rikollisena, jolloin siitä ei myöskään
ilmoiteta viranomaisille. Lisäksi häpeän- ja
syyllisyydentunne voi estää asiasta kertomisen.
Seksuaalinen hyväksikäyttö voi koskettaa sekä tyttöjä että
poikia. Ilmitulleissa tapauksissa kohteena ovat olleet tytöt
poikia useammin. Tilastollisesta sukupuolijakaumasta huolimatta voidaan olettaa, että poikiin kohdistuva hyväksikäyttö
on tiedettyä yleisempää. Hyväksikäytön ilmituloon poikien
kohdalla voi vaikuttaa se, että hyväksikäytöstä vaietaan
tyttöjä useammin. Pojille hyväksikäytöstä kertominen ja
avun hakeminen voi olla tyttöjä vaikeampaa liittyen mm.
näkemyksiin ja odotuksiin miehen roolista. Puhumista voi

vaikeuttaa myös pelot homoseksuaaliksi leimautumisesta tai
käsitykset miehen roolista seksuaalisessa kanssakäymisessä.
Suomessa tilastoitiin vuoden 2012 aikana 1 567 poliisin
tietoon tullutta lapsiin kohdistunutta hyväksikäyttörikosta.
Merkittävän osan on arvioitu viime vuosina liittyneen jollain
tavalla internetiin.
Lapsiin seksuaalista kontaktia luomaan pyrkivät tavoittelevat usein samanaikaisesti muitakin lapsia. Lapsen omien
oikeuksien puolustamisen lisäksi on kannettava vastuuta
myös muiden lasten turvallisuudesta. Vaikka asia ei olisikaan edennyt vielä vakavaksi, on lapsiin kohdistuneista
seksuaalisista lähestymisistä tärkeä ilmoittaa poliisille myös
muiden lasten turvallisuuden vuoksi.

Kysely nuorten kokemuksista
Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa Lapset ry
toteuttivat vuonna 2011 kyselyn, jolla kartoitettiin nuorten
kokemuksia internetissä tapahtuvasta seksuaalisesta häirinnästä ja hyväksikäytöstä. Kyselyyn vastanneista alle 16-vuotiaista 33 % kertoi vastaanottaneensa itseään selkeästi vanhemmalta tai aikuiselta henkilöltä seksuaalisesti häiritseviä
viestejä, kuvia tai videoita. Seksuaalisviritteisiä keskusteluja
itseä selkeästi vanhemman tai aikuisen henkilön kanssa oli
käynyt 24 % ikäryhmän vastaajista. 20 % vastaajista kertoi
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myös olleensa itseään selkeästi vanhemman tai aikuisen
henkilön kanssa seksuaalisessa webkamerayhteydessä, jossa
joko lapsi tai toinen osapuoli oli esiintynyt vähäpukeisesti tai
alasti. Tuntemattomalta henkilöltä seksiehdotuksia oli vastaanottanut 35 % alle 16-vuotiaista. 8 % kertoi tavanneensa
aikuisen seksiä ehdottaneen henkilön myöhemmin reaalimaailmassa ja 3 % kertoi harrastaneensa seksiä itseään selkeästi
vanhemman tai aikuisen henkilön kanssa, jonka oli alun perin
tavannut internetissä.

4.

Internetin rooli
seksuaalisessa hyväksikäytössä
Merkittävä osa viime vuosien
hyväksikäyttötapauksista liittyy
jollain tavalla internetiin.
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Vuorovaikutus verkossa
Luku- ja kirjoitustaidon myötä lasten toiminta
ja kaverisuhteet laajenevat myös verkkomaailmassa. Vuorovaikutuksen tavat monipuolistuvat, ja internetistä tulee monelle tärkeä
väylä ihmissuhteiden ylläpitämiseen, uusien
yhteyksien luomiseen sekä oman identiteetin
ilmaisuun ja sosiaalisen aseman löytämiseen.
Merkittäviä ihmissuhteita luodaan ja vaalitaan niin verkossa
kuin muissakin lapsen elämään liittyvissä sosiaalisissa
tilanteissa. Joillekin omaan verkostoon hyväksymisen
kriteeriksi riittää se, että ihminen näyttäisi olevan jonkin
muun kaverin kaveri, osa kelpuuttaa mukaan myös täysin
tuntemattomat yhteyttä ottaneet. Satunnaisia tai pitkäjänteisempiäkin kontakteja luodaan myös eri teemoihin
keskittyneillä palstoilla tai peleissä.
Sosiaalinen media antaa mahdollisuuden ilmaista itseään,
rakentaa identiteettiään ja ylläpitää arkipäivän sosiaalisia
suhteita. Se antaa uuden ulottuvuuden ihmisten väliseen
vuorovaikutukseen ja yhteenkuulumiseen. Median avoimuus
ja julkisuus sisältävät kuitenkin positiivisten mahdollisuuksien ohella myös kääntöpuolen. Mahdollisille riskeille
voi altistua niin oman kuin muidenkin toiminnan kautta,
sekä ennen kaikkea joidenkin ihmisten vahingollisten
tarkoitusperien vuoksi.
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Epävarmuus, hyväksynnän kaipuu ja
uteliaisuus kuuluvat nuoruuteen
Nuoret ovat useimmiten hyvin tietoisia nettiin liittyvistä
turvallisuusasioista. Verkossa toimimiseen tai siellä tapahtuvaan vuorovaikutukseen liittyvien riskien ja niiden
seurauksien ei kuitenkaan uskota osuvan omalle kohdalle.
Nuoruuden ikävaiheeseen kuuluvat epävarmuus, hyväksynnän kaipuu ja halu luoda uusia ihmissuhteita lisäävät
alttiutta ryhtyä vuorovaikutukseen kiinnostusta osoittavan
ihmisen kanssa. Nuoren elämänkokemus ei kuitenkaan
välttämättä aina riitä arvioimaan netissä yhteyttä ottavan
kiinnostuksen todenperäisyyttä ja kantavuutta, tai sitä ei
tilanteessa pidetä edes merkityksellisenä.
Vuorovaikutus on verkossa monin tavoin toisenlaista kuin
kasvokkain tapahtuvassa kohtaamisessa. Niin tuttujen kuin
ennestään tuntemattomienkin kanssa keskustelu voidaan
kokea helpoksi ja mutkattomaksi. Asiaan voidaan mennä
suoraviivaisesti ja nopeasti, tai keskustelu voi muodostua
syvälliseksi ja luottamuksellisen tuntuiseksi. Keskustelun
ylläpitäminen vaatii nopeaa reagoimista ja vastaamista
toisen viestiin, ja sen intensiivisyys imaisee helposti
mukaansa. Tulkinta toisesta ihmisestä tehdään välitettyjen
viestien ja niistä syntyvien mielikuvien pohjalta, mutta se
värittyy usein omilla haaveilla ja toiveilla.

Anonyymiyden tunne ja fyysinen etäisyys vahvistavat
koettua hallinnan tunnetta. Ne voivat myös antaa rohkeutta
heittäytyä välittömään, kokeilevaan tai estottomaankin
vuorovaikutukseen, johon kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ei välttämättä oltaisi valmiita ryhtymään.
Nuoruuteen kuuluva kiinnostus seksiasioihin ja riskinoton
viehätys saattavat myös altistaa heittäytymään riskialttiiseen vuorovaikutukseen tai toimintaan ajattelematta
mahdollisia seuraamuksia.

Median avoimuudella on
positiivisten mahdollisuuksien
ohella myös kääntöpuoli.

Osa ihmisistä käyttää internetiä myös seksuaalisiin tarkoituksiin joko yksipuolisesti tai vuorovaikutuksessa toisen
ihmisen kanssa. Aikuisviihdesivustoilla vuorovaikutus
on lähtökohtaisesti seksuaalista eikä niitä
ole tarkoitettu alle 18-vuotiaille. Silloin kun
puhutaan aikuisten keskinäisestä toiminnasta,
joka perustuu vapaaehtoisuuteen ja kunkin
osapuolen oikeuksien kunnioittamiseen,
on kyse jokaisen omasta valinnasta.
Seksuaaliseen vuorovaikutukseen
ryhtyminen netissä sisältää kuitenkin aina riskin, eikä etenkään
tuntemattoman kanssa webkamerayhteydessä harrastetun
seksin luottamuksellisena
pysymisestä ole takeita.
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Seksuaalinen hyväksikäyttö internetissä
Internetin vuorovaikutteisia mahdollisuuksia
hyödyntävät myös sellaiset henkilöt, joiden
tavoitteena on päästä seksuaaliseen kontaktiin
lasten tai nuorten kanssa. Taustalla voi olla
erilaisia motiiveja. Joillakin seksuaalinen kiinnostus kohdistuu erityisesti lapsiin tai nuoriin,
toisille kohteen iällä ei niinkään ole merkitystä.
Joillekin varsinaisena tavoitteena voi olla tarve
saada seksuaalista kuvamateriaalia.
Tietoisuus laillisen ja laittoman rajoista tai siitä, mikä
on sopivaa ja sopimatonta, ei välttämättä ole riittävän
selkeää ja ymmärrettyä niin nuorten kuin aikuistenkaan
keskuudessa.
Alle 16-vuotias ei voi antaa suostumustaan seksuaaliseen
kanssakäymiseen. Laissa määriteltyä suojaikärajaa nuorempaan lapseen kohdistettu seksuaalinen teko katsotaan
lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi niin internetissä kuin
missä tahansa muuallakin, ellei kyse ole ikätovereiden
keskinäisestä ja yhteisymmärrykseen perustuvasta toiminnasta. Seksuaalinen hyväksikäyttö netissä voi toteutua
sanallisessa vuorovaikutuksessa, kuvamateriaalin kautta tai
suorassa web-kamerayhteydessä. Kontakti voi tapahtua
ainoastaan netissä, tai se voi johtaa myös tapaamiseen
fyysisesti. Hyväksikäyttöön netissä voi syyllistyä myös
lapsen lähipiiristä tuttu henkilö.
Seksuaaliseen hyväksikäyttöön pyrkivä toiminta voi olla
tietoista ja tavoitteellista, ja sen tarkoituksena voi olla
seksuaalisen vuorovaikutuksen mahdollistava kontakti
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lapseen. Usein internetissä seksuaalisessa tarkoituksessa
lapseen kontaktia ottava on lapselle ennestään tuntematon
henkilö, joka tavoittelee samanaikaisesti muitakin lapsia.
Näistä suurin osa todennäköisesti pystyy suojaamaan
itseään eikä riskejä sisältävää vuorovaikutusta pääse
syntymään. Niin oma kuin kavereidenkin julkinen profiili osittain lisää todennäköisyyttä sille, että asiattomia
yhteydenottoja tulee myös tuntemattomilta tahoilta.

Anonyymius voi luoda 		
virheellistä rohkeutta
Yhteydenotto voi olla yritys haastaa lapsi spontaaniin
seksuaaliseen vuorovaikutukseen joko viestien kautta tai
web-kamerayhteydessä. Viestien sävy on tällöin usein jo
alusta lähtien tai hyvin pian suoraviivaisen seksuaalista
tai flirttailevaa. Epäasiallisia ja seksuaalisia yhteydenottoja voi tulla millä tahansa sosiaalisen vuorovaikutuksen
sallivilla palstoilla. Web-kamerayhteys ja kahdenvälisten
pikaviestimien käyttö muuttaa suhteen henkilökohtaisemmalle ja salatummalle tasolle, ja lisää riskiä ajautua
epätasa-arvoisessa suhteessa hallitsemattomille alueille.
Lapsi saattaa vastata tällaiseen yhteydenottoon uteliaisuudesta, jännityksestä tai joskus vain ajanvietteeksi. Seksi
voi tuntua kiinnostavalta, tai se voi olla hämmentävää,
yllättävää ja outoa. Koettu anonyymius voi muuttaa sekä
lapsen että hyväksikäyttöön pyrkivän aikuisen käyttäytymistä ja vähentää käyttäytymiskontrollia. Anonyymius
voi luoda rohkeutta ja virheellistä käsitystä siitä, että
teoilla ei netin ulkopuolella olisi merkitystä. Ilmitulon

tai paljastumisen riski voi koetun anonyymiyden suojasta
tuntua kaukaiselta ajatukselta, vaikka tosiasiassa lähes
kaikki voidaan tarvittaessa jäljittää.

Hyväksikäyttäjän tavoitteena on luoda
luottamukselliselta tuntuva suhde
Seksuaalinen sävy voi tulla mukaan vuorovaikutukseen
myös vähitellen pitkäjänteisen yhteydenpidon kautta.
Hyväksikäyttöön pyrkivä saattaa kokeilla eri tavoin,
miten lapsi reagoi seksiin viittaaviin kommentteihin,
kuviin tai vihjauksiin. Tavoitteena on luoda lapsen kanssa
jatkuva ja luottamukselliselta tuntuva vuorovaikutussuhde,
jossa hyväksikäyttöön pyrkivä säätelee lapsen toimintaa.
Asettamalla lapselle luottamuksellisia vaatimuksia ja
vetoomuksia tekijä hämärtää lapsen käsityksiä omista
rajoistaan.
Puutteellinen ymmärrys lain rajoista ja seksuaaliseen
vuorovaikutukseen liittyvistä riskeistä voi altistaa lapsen
hyväksikäytölle. Lapsi saattaa jatkaa vuorovaikutusta
uteliaisuudesta ja jännityksestä, tai kokemansa hyväksynnän
ja ymmärryksen vuoksi. Hän voi myös kuvitella suhteen perustuvan todelliseen rakkauteen tai ihastukseen eikä hänellä
välttämättä ole edellytyksiä ymmärtää hyväksikäyttöön
pyrkivän todellisia tavoitteita, tai niiden vahingollisuutta ja
rikollista luonnetta. Kahdenvälisessä vuorovaikutuksessa
toiminnan normalisointi, lapsen käsitysten vääristäminen
ja velvollisuudentunteeseen vetoaminen tekevät lapselle
tilanteesta irrottautumisen entistä vaikeammaksi.

Erityisesti seksuaalinen vuorovaikutus web-kamerayhteydessä sisältää riskejä, joita nuoret sen paremmin
kuin aikuisetkaan eivät riittävästi osaa huomioida. Seksin
harrastaminen web-kamerayhteydessä voi tuntua turvalliselta ja harmittomalta. Yhteys on kuitenkin mahdollista
tallentaa. Vastakumppanin varsinaisena tarkoituksena
voikin olla seksuaalisen yhteyden tallentaminen kuvamateriaaliksi, jota voidaan jakaa edelleen eri yhteyksissä.
Uhka itseä koskevan arkaluonteisen kuvamateriaalin tai
tiedon päätymisestä julkisuuteen tai muiden tietoon voi
tuntua kohtuuttomalta. Epävarmuus ja keinottomuuden
tunne tekijän valta-aseman ja kasvavien vaatimusten
edessä voi olla lamaannuttavaa ilman ymmärrystä siitä,
että tilanteeseen on mahdollista löytää ratkaisuja.

Alle 16-vuotias ei voi
antaa suostumustaan
seksuaaliseen
kanssakäymiseen.
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Kuvamateriaalin osuus hyväksikäytössä
Internet on avannut 1990-luvulta lähtien
uudenlaiset ja maailmanlaajuiset markkinat
pornografiselle aineistolle, ja sen kaupalliselle
sekä yksityiselle levittämiselle. Aineistoa
tuotetaan ja tarjotaan siitä kiinnostuneiden
tarpeisiin eri motiiveista, niin laillisista kuin
myös epäasiallisista ja laittomistakin lähtökohdista.
Pornografian tarkoitus on herättää seksuaalista kiihotusta.  
Osa kuluttajista haluaa yhä enemmän, tai yksilöidympää
ja uutta aineistoa, ja on myös valmis maksamaan siitä.
Erityisesti kovan pornografian saralla onkin edetty entistä
syvemmälle ja erikoisemmille alueille, mikä näkyy myös
julkisilla sivuilla tarjottavassa pornografisessa aineistossa
yhä selkeämmin.
Myös lasten kuvia käytetään seksuaalisessa tarkoituksessa. Joillekin jo tavanomaiset lasten kuvat voivat saada

seksuaalisen merkityksen.  ”Lapsipornografiassa” kuvamateriaali syntyy useimmiten todellisen lapsen seksuaalisen
hyväksikäytön yhteydessä. Varsinainen seksuaalirikos
on useimmiten tapahtunut lapsen lähiympäristössä, ja
rikoksen on kuvannut joku lapsen tuntema henkilö. Tällaisessa laittomassa aineistossa on usein kyse seksuaalisen
hyväksikäytön kohteena olevista pienistä lapsista.
Laki suojaa kuitenkin tässä yhteydessä kaikkia alle
18-vuotiaita riippumatta siitä, tapahtuuko kuvan ottamisen
hetkellä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä vai ei. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla alle 18-vuotiasta
esittävän kuvan ottaja, hallussapitäjä tai levittäjä syyllistyy
rikokseen.
Huoli ei kuitenkaan pääty ikärajoihin tai lain määritelmiin.
Seksuaalista kuvamateriaalia halutaan, tuotetaan ja jaetaan
kaikenikäisistä.

Laki määrittelee rajat sille, mihin on mahdollista puuttua
rikollisena toimintana.

lain mukaan kiellettyä. Myös seksin ostaminen alle 18-vuotiaalta tai sen yritys on laitonta.

Laki suojaa seksuaalisen hyväksikäytön suojaikärajan ylittäneitäkin vielä monin tavoin. Muun muassa alle 18-vuotiasta
lasta esittävän sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvamateriaalin valmistaminen, levittäminen sekä hallussapito ovat

Arkaluonteisen kuvamateriaalin, tiedon tai väitteiden levittäjä
voi syyllistyä myös yksityiselämää loukkaavan tiedon levittämiseen tai kunnianloukkaukseen.
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5.

Miten suojata lasta
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Aikuisen läsnäolo ja huolenpito
Jo vastasyntyneestä lähtien lapsen varhaiset
kokemukset häntä hoitavien aikuisten kanssa
säätelevät hänen kehitystään sekä vaikuttavat
lapsen ja aikuisen välisen kiintymyssuhteen ja
luottamuksen muodostumiseen. Vanhemman
ja lapsen välinen vuorovaikutus on kiintymyssuhteen perusta. Varhaisella kiintymyssuhteella
voi olla vaikutusta siihen, miten lapsi myöhemmin muodostaa sosiaalisia suhteita ja luottaa
aikuisen turvaan.
Lapsen kasvun ja itsetunnon kehittymisen kannalta keskeistä
on luottamus turvallisiin aikuisiin sekä kuulluksi ja kohdatuksi
tuleminen. Turvallisesti kiintynyt lapsi hakee aktiivisesti

vuorovaikutusta vanhempiinsa ja uskaltaa helpommin
tukeutua heihin ja muihin luotettaviin aikuisiin mahdollisissa ongelmatilanteissa. Kiintymyssuhde vahvistaa lapsen
kehittyvää itsetuntoa ja kykyä selviytyä vastoinkäymisissä.
Se myös rohkaisee empatiaan, läheisyyteen ja turvallisiin
ihmissuhteisiin myöhemminkin elämässä.
Vanhempien ja aikuisten läsnäolo ja osallisuus lasten elämässä
on olennaista kaikenlaisen kaltoinkohtelun ehkäisyssä.
Läsnäoloa ja huolenpitoa sisältävä suhde vanhempiin ja muihin
lähellä oleviin aikuisiin suojaa lasta. Kun lapsi tarvitsee apua,
tärkeää on se, että hänen lähipiiriinsä kuuluu luotettavia
aikuisia, joille voi kertoa omista asioistaan – myös huolistaan
ja mieltä painavista kokemuksista.

Arvostus ja hyvä itsetunto voimavarana

Läsnäoloa ja huolenpitoa
sisältävä suhde lähellä oleviin
aikuisiin suojaa lasta.
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Hyvä itsetunto on keskeinen voimavara lapsen
elämässä. Jokaisen lapsen ja nuoren itsetuntoa
tukee arvostus juuri sellaisena kuin hän on.
Myönteiset elämänkokemukset ja arvostuksen
tunne vahvistavat kehittyvää itsetuntoa. Lapsen
itsetunto sekä kyky arvioida riskejä ja vaikuttaa
omaan toimintaansa kehittyvät vähitellen
vuorovaikutuksessa toisten kanssa.
Hyvä itsetunto ja itsehallinnan taidot lisäävät lapsen motivaatiota ja kykyä vaikuttaa omaan elämäänsä. Itsetunto
auttaa suhtautumaan elämän erilaisiin onnistumisiin ja
epäonnistumisiin sekä pettymyksiin realistisesti ja itseä
arvostavalla tavalla. Kokemus hyväksynnästä ja omaan

elämään vaikuttamisen mahdollisuuksista vahvistuu. Lapsen
kokemus itsestään arvokkaana ja puolustamisen arvoisena
auttaa selviytymään myös tilanteista, joissa hänen on
puolustettava rajojaan.
Lapset tarvitsevat tuekseen itsetunnon ja myönteisen
kehonkuvan vahvistamista sekä itsehallintataitoja, jotka
lisäävät kykyä ja aktiivisuutta vaikuttaa omaan toimintaan.
Aikuisen tehtävä on tukea lapsen itsetuntoa ja itsearvostusta
sekä antaa lapselle terveyttä, hyvinvointia ja myönteisiä
ihmissuhteita edistäviä tietoja ja taitoja, jotka auttavat
selviytymään myös ongelmatilanteissa.
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Kaverisuhteet tärkeä turvaverkko

Aikuisten kiinnostus lasten internetin käyttöön

Kaverisuhteilla on tärkeä merkitys lapsen ja
nuoren hyvinvoinnille. Elinpiirin laajentuessa
kodin ulkopuolelle myös kaveripiiri laajenee
ja sosiaalinen vuorovaikutus monipuolistuu.
Lasten keskinäiset kaverisuhteet tulevat iän
myötä yhä tärkeämmiksi ja sosiaalisissa suhteissa toimimista harjoitellaan ikätovereiden
kesken. Kodin ulkopuolisten suhteiden merkitys
korostuu, kun lapset harjoittelevat itsenäistymistä vanhemmistaan.

Aikuisten avoin kiinnostus ja osallistuminen
lasten elämään antavat parhaat lähtökohdat
lasten suojaamiselle. Vanhemman on hyvä
tietää, mitä lapsi tekee, missä, miten ja kenen
kanssa hän viettää aikaansa – tapahtuupa
se sitten kodin ulkopuolella tai internetissä
tietokoneen, pelikoneen tai kännykän kautta.
Lähtökohtaisesti myönteinen asenne, kiinnostus ja ohjaus antavat lapselle varmuutta
ja luottamusta toimia avoimessa mediassa.

Hyvät kaverisuhteet antavat kokemuksen hyväksytyksi
tulemisesta ja joukkoon kuulumisesta, mikä vaikuttaa myönteisesti lapsen itsetunnon kehittymiseen ja itsearvostukseen.
Ystävyyssuhteet myös vahvistavat lapsen turvallisuutta ja
sosiaalista verkostoa sekä suojaavat alistavilta ihmissuhteilta.
Keskustelu aikuisen kanssa ystävyydestä sekä luottamuksellisista ja toista kunnioittavista ihmissuhteista auttavat
myös lasta rakentamaan myönteisiä ihmissuhteita. Sosiaalisten taitojen vahvistaminen auttaa kaverisuhteiden
muodostamisessa ja antaa kykyä arvioida ihmissuhteisiin
liittyviä ongelmia, sekä suojautua haitallisilta lähestymisiltä.
Keskustelu myös oman toiminnan motiiveista sekä toista
kunnioittavasta ja arvostavasta käyttäytymisestä suojaavat
lasta itseään haitalliseen toimintaan ajautumiselta.
Aikuisen velvollisuus on puuttua kaikenlaiseen kaltoinkohteluun, ja antaa lapselle myönteisiä toimintamalleja siihen,
miten hän voi suojella itseään kiusaamiselta, alistamiselta,
väkivallalta, häirinnältä, hyväksikäytöltä tai miltä tahansa
huonolta kohtelulta. Lapset tarvitsevat myös tietoa kehon
koskemattomuuden rajoista, sekä siitä, miten he voivat
pitää kiinni omista oikeuksistaan ja kunnioittaa myös toisten
rajoja keskinäisissä suhteissaan.
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Lapset tarvitsevat aikuisen tukea ja valmiuksia siihen,
että he ymmärtävät paremmin erilaisia viestejä ja eri
lähtökohdista toimivien ihmisten toimintaa ja motiiveja
internetissä. Avoin keskustelu ihmisten toimintatavoista
verkossa auttaa arvioimaan ja suhtautumaan mahdollisiin
lähestymisiin realistisemmin, toimimaan harkitsevaisemmin
ja pitämään oikeuksistaan kiinni.

Lapsen kanssa voi keskustella siitä, onko hän kohdannut
internetissä epäasiallista toimintaa tai ahdistavaa sisältöä, tai
jotain sellaista, mitä on vaikea ymmärtää. Julkisessa mediassa
voi kohdata kaikenlaista sisältöä ja epäasiallista käyttäytymistä. Verkossa tapahtuvaa vuorovaikutusta, toiminnan
herättämiä ajatuksia ja tunteita voidaan käsitellä keskustellen
ja yhdessä pohtien. Mahdollisissa ongelmatilanteissa lapsella
tulee olla varmuus siitä, että virheistä ja noloistakin asioista
voi kertoa ja myös saada apua aikuiselta. Aito kiinnostus
ja tasavertainen kohtaaminen edellyttää myös aikuiselta
kykyä asettautua itse oppijaksi toimintaympäristössä, joka
voi olla itselle vieras.

Lapset tarvitsevat tietoa
koskemattomuuden rajoista.
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Seksuaalisuudesta kannattaa puhua
Seksuaalisuus on erottamaton ja inhimillinen osa
ihmisyyttä jo syntymästä lähtien. Seksuaalinen
kehitys on kokonaisvaltainen prosessi, johon
lapsi tarvitsee turvallisia kiintymyssuhteita
ja aikuisten tukea. Se tapahtuu vähitellen eri
vaiheissa, jotka ovat yhteydessä lapsen yleiseen
kehitykseen ja niihin liittyviin kehitystehtäviin.
Tieto seksuaalisuuden kehityksestä ja murrosiän perusasioista antaa valmiuksia suhtautua myös omaan seksuaalisuuden kehitykseen luontevasti siinä vaiheessa, kun se
tulee ajankohtaiseksi. Seksuaalisuudesta puhumisen ja sen
käsittelyn tulee kytkeytyä lapsen ja nuoren kehitysvaiheisiin
lapsen oikeuksia kunnioittavalla tavalla.
Keskusteleva, johdonmukainen ja lasta kunnioittava asenne
ohjaa myös lasta kunnioittamaan niin omia kuin toistenkin

rajoja. Aikuiset voivat huolenpidolla ja suojelulla sekä hyväksyvällä positiivisella asenteella välittää lapselle kokemusta
oman kehon arvostuksesta ja kunnioituksesta. Aikuisen
luonteva ja hyväksyvä asenne myös omaan kehoonsa ja
seksuaalisuuteensa antaa lapselle mallin, joka vahvistaa
lapsen myönteistä kehonkuvaa, itseluottamusta ja omien
rajojen tunnistamista. Lasta arvostava, seksuaaliterveyttä
edistävä ja myönteinen tapa puhua seksuaalisuudesta antaa
hyvät eväät myös ongelmien ehkäisylle.
Lasten ja nuorten seksuaaliterveyden ja seksuaalisen kehityksen edistäminen perustuu yleismaailmallisiin ihmisoikeuksiin.
World Association for Sexual Health (WAS) on määritellyt
seksuaalioikeuksien julistuksen (1999), jossa määritellään
kaikille ihmisille kuuluvat seksuaalioikeudet. Lisätietoa ja
seksuaalioikeuksien julistus kokonaisuudessaan liitteessä 2.

Muutama vinkki lapsen suojaksi
ja keskustelun tueksi
Lasta voidaan suojata monin tavoin. Esimerkiksi seksuaalikasvatus, turvataitokasvatus ja mediakasvatus antavat ammattilaiselle mahdollisuuden osaltaan lisätä lasten valmiuksia suojautua
myös seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Jokainen aikuinen voi omalta osaltaan tukea ja ohjata lasta
pitämään huolta omista rajoistaan ja oikeuksistaan.
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Kaikki ei ole aina sitä miltä näyttää. Jos jokin tuntuu liian
hyvältä ollakseen totta, se tuskin on totta. Netissä ylettömästi
kiinnostusta, kohteliaisuuksia ja ihailua tarjoava vastakumppani luultavasti toistelee kauniita sanoja ja kiinnostustaan
myös lukemattomille muille.
Tuntemattomille ei kannata paljastaa itsestään liikaa. Myös
anonyymius netissä on helposti murrettavissa oleva harha
– hippu sieltä toinen täältä ja todellinen henkilöllisyytesi
saattaa olla helposti selvitettävissä. Huolehdi myös yksityisyysasetuksista siten, että jaat vain haluamillesi tahoille
tietoa itsestäsi.
Huolehdi turvallisuudestasi. Harkitse huolella, ennen kuin annat tarkempia yhteystietojasi kenellekään tai sovit tapaamista
netin kautta tutustumasi henkilön kanssa. Mahdolliseen tapaamiseen ei kannata mennä yksin ja tapaaminen kannattaa
aina sopia julkiselle paikalle, jossa liikkuu muitakin ihmisiä.
Muita ei tarvitse aina miellyttää. Sinun tehtäväsi ei ole
täyttää toisten toiveita eikä sinun tarvitse tuntea syyllisyyttä,
että et halua niitä täyttää. Kuuntele sisäistä ääntäsi äläkä
epäröi sanoa EI.
Yksityiset asiat eivät kuulu julkiseen mediaan. Salaisuudet,
seksi ja muut yksityiset asiat eivät kuulu julkiseen mediaan,
mutta kaikki mitä netissä, chatissa tai webkamerayhteydessä
itsestäsi tai kavereistasi jaat, voi päätyä julkisiksi tai vääriin
käsiin. Kunnioita omaasi, mutta myös muiden yksityisyyttä.

Malttia ja harkintaa web-kameraa käyttäessä. Seksuaaliseen
keskusteluun ryhtyminen tai paljastava esiintyminen webkameran välityksellä sisältää aina riskin. Kaikki on mahdollista tallentaa, myös ilman että saat siitä koskaan tietää.
Seksuaalinen koskemattomuus on jokaisen oikeus. Iästä
riippumatta jokaisella ihmisellä on oikeus seksuaaliseen koskemattomuuteen ja suojaan hyväksikäytöltä niin netissä kuin
reaalimaailmassakin. Laki suojaa erityisesti alle
16-vuotiaita, mutta myös kaikkia alle 18-vuotiaita nuoria.
Seksin ostaminen tai sen oston yritys alle 18-vuotiaalta on
laitonta. Alle 18-vuotiasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla
tavalla esittävän kuvamateriaalin valmistaminen, levittäminen tai hallussapito on myös laitonta.
Pidä kiinni oikeuksistasi. Ikävistä, hankalista ja kiusallisistakin asioista on mahdollisuus selviytyä. Ota ongelmat rohkeasti
esille, jotta ne voidaan selvittää ja ratkaista asianmukaisesti.
Jos aikuinen lähestyy sinua seksuaalisessa sävyssä, kerro asiasta vanhemmillesi tai jollekin muulle luotettavalle aikuiselle.
Sen jälkeen tarvittaessa ottakaa rohkeasti yhteyttä poliisiin.
Pidä huoli salasanoistasi. Valitse salasanat ja käyttäjätunnukset huolellisesti. Pidä salasanat vain ja ainoastaan omana
tietonasi ja vaihda ne riittävän usein. Huolehdi myös siitä,
että tunnukset ovat sinulla tallessa ja ainakin palautettavissa
verkkopalveluun ilmoittamiesi tunnistetietojen tai siihen liitetyn sähköpostin kautta. Jos käytät julkisia laitteita, muista
aina kirjautua palvelusta ulos yhteyden katkaisemiseksi.

Harkitse, minkälaisen kuvan haluat antaa itsestäsi, kun
julkaiset kuviasi. Paljastavat kuvat tai bilekuvat voivat olla
hauskoja muistoja sinulle ja ystävillesi, mutta netissä jaettuna
niistä voi seurata harmia muissa asiayhteyksissä.
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6. Lapsen ko
htaaminen
Lasta arvostava ja kunnioittava kohtaaminen
Aikuisen vastuulla on kuulla ja tukea lasta sekä
auttaa ongelmatilanteissa. Lasta arvostava ja
kunnioittava kohtaaminen edellyttää aikuiselta lapsen asemaan asettautumista ja lapsen
kokemuksen kuulemista. Eettinen, lapsen
osallisuutta edistävä toimintatapa on keskeinen
lähtökohta lapsen kohtaamiselle. Ammattilaisen
on toimittava avoimesti ja lapsen kokemusta
kunnioittaen säilyttääkseen luottamuksen
lapsen kanssa.
Lasten osallisuus on keskeinen lapsen oikeuksien toteutumiseen ja lasten hyvinvointiin vaikuttava tekijä. Sillä
tarkoitetaan lasten mahdollisuutta ilmaista mielipiteitään ja
näkemyksiään, vaikuttaa päätöksentekoon ja saada aikaan
muutosta. Lasten osallisuudella varmistetaan lapsen aseman
ja mielipiteen huomioiminen. Osallisuus on sitä, että lapsen
mielipide ja omat ajatukset tulevat kuulluksi ja huomioiduksi
häntä koskevissa asioissa. Osallisuus on vapaaehtoista ja
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lapsella on aina myös oikeus olla osallistumatta. Käytännössä
tämä tarkoittaa, että lapsella on oikeus ottaa puheeksi
vaikeakin asia ammattilaisen järkkymättä tai ohittamatta
sitä. Toisaalta lasta ei voi painostaa puhumiseen. Lapsi itse
määrittelee, kuinka paljon hän kertoo.
Lapsen kohtaamisen tai huolen puheeksi ottamisen perustana
on aikuisen hyväksyvä asenne lapseen tai nuoreen sellaisena
kuin hän on. Se edellyttää avoimuutta ja tarvittaessa
etäisyyden ottamista omiin tulkintoihin. Kuuleminen vaatii
huomion tarkkaa kohdentamista toisen sanoihin ja niiden
merkityksiin sen sijaan, että toisen vielä puhuessa kuuntelija
miettisi jo omaa vastaustaan tai toimintastrategiaa. Samat
sanat voivat merkitä eri ihmisille eri asioita.
Huolta aiheuttavien tilanteiden selvittelyssä on kuitenkin
parempi kysyä lapselta tai nuorelta itseltään kuin tehdä
liian hätäisiä tulkintoja tai suunnitelmia tilanteesta. Liian
nopea tulkinta tai kannanotto saattaa lukita tilanteen.
Kohtaamisen hetkessä ei ole kiire toimia. Tärkeintä on olla
läsnä ja käytettävissä, jotta lapsen kokemukset ja ajatukset
tulevat kuulluksi.

Huolen herääminen
Seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvä huoli voi
herätä monin tavoin. Lapsi saattaa itse kertoa
suoraan tai vihjaillen tapahtuneesta, tai huoli
voi herätä lapsen muuttuneen käyttäytymisen
tai oireiden perusteella. Lapsi saattaa reagoida
esimerkiksi masentumalla ja ahdistumalla tai
kokea arvottomuutta, syyllisyyttä ja häpeää.
Hän saattaa vetäytyä kaveripiiristä, tai vältellä
tietokoneen tai kännykän käyttöä.
Epäily hyväksikäytöstä voi nousta myös muussa yhteydessä,
jos lapsella havaitaan siihen viittaavia oireita tai löydöksiä.
Esimerkiksi fyysisen väkivallan merkit tai varhainen raskaus voivat olla tällaisia seurauksia. Perheessä tai muussa
lähipiirissä ilmennyt aikaisempi seksuaalisen hyväksikäytön
tapaus saattaa myös antaa aiheen epäilylle tai teolla voi
olla silminnäkijä. Teosta saattaa olla myös kuvamateriaalia
tai videotallenteita, jotka todistavat tapahtumia. Etenkin
internetiin liittyvä seksuaalirikos voi paljastua myös poliisin
tutkinnan kautta.
Lapsi ei välttämättä uskalla tai halua kertoa seksuaalisesta
hyväksikäytöstä oma-aloitteisesti. Syynä voivat olla häpeä,
syyllisyyden tunne tai syytösten pelko, pelko asian mitätöimisestä tai ylireagoinnista. Lapsi saattaa antaa vihjeitä tai
kertoa vain osan tapahtumista halutessaan testata kuulijan
luottamusta ja reaktioita.

On parempi kysyä nuorelta
itseltään kuin tehdä liian
hätäisiä tulkintoja.

Kun huoli lapsesta herää, on tärkeää
pysähtyä arvioimaan tilannetta
Seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn heräämiseen on suhtauduttava vakavasti, mutta mitään yksittäistä fyysistä tai
psyykkistä oiretta ei voi pitää seksuaalisen hyväksikäytön
merkkinä. Samanlaiset oireet tai reagointi voivat liittyä
myös johonkin sairauteen, muuhun kaltoinkohteluun tai
ongelmalliseen tilanteeseen, tai vain normaaliin ja ohimenevään elämänvaiheeseen. Keskeistä on huolen herääminen,
jolloin tilannetta tulee aina selvitellä tarkemmin.
Kun huoli lapsesta herää, tärkeää on pysähtyä pohtimaan,
mikä juuri tässä tilanteessa sen aiheuttaa.Lapsen kokonaistilannetta on hyvä tarkastella laajemmin ja liian nopeita
tulkintoja on syytä välttää. Lastensuojelun sosiaalityöntekijää tai poliisia kannattaa konsultoida mahdollisimman
varhaisessa vaiheessa ja sen voi tehdä myös lapsen nimeä
kertomatta. Seksuaalisen hyväksikäytön epäily voi herättää
ammattilaisessakin monenlaisia tunteita, toisinaan myös
torjuntaa ja epäuskoa. On tärkeää pysyä rauhallisena ja
arvioida ensin, mihin huoli ja epäilyt perustuvat.
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Huolen puheeksi ottaminen
Jokaisen aikuisen vastuu on suojella lasta ja
tarvittaessa puuttua ongelmallisiin tilanteisiin.
Huolen esiin tuleminen antaa myös hyväksikäytön kohteeksi joutuneelle mahdollisuuden
puhumiseen ja eheytymiseen asianmukaisen
tuen avulla.
Huolen puheeksi ottamista kannattaa ennakoida. Se auttaa
kohdentamaan huomion niihin keskeisiin seikkoihin, joihin
oma huoli lapsen hyvinvoinnista perustuu. Samoin on hyvä
arvioida lapsen mahdollisia reaktioita. Joskus huolen esiin
nostaminen voi aiheuttaa lapsessa kielteisiä ja torjuvia
reaktioita. Jos on ennakolta pohtinut mahdollisten kielteisten
reaktioiden ilmenemistä ja omaa toimintatapaa, on myös
helpompi rauhallisesti kohdata lapsen tunteet ja jatkaa
asiallista keskustelua.

Lapsen omakohtaista ja spontaania kerrontaa omasta
elämäntilanteesta tulee kuulla. Avointen kysymysten avulla
voidaan rohkaista lasta itse osallistumaan ja kertomaan
kokemuksistaan. Ne myös vähentävät riskiä siitä, että
ammattilainen vaikuttaa lapsen kertomukseen omalla
tulkinnallaan tai johdattelulla. Tavoitteena on keskittyä
lapsen ajatuksiin ja ilmaisuun hänen omilla ehdoillaan.
Keskustelun tulee olla luottamuksellista ja tilanteen sellainen,
että vaitiolovelvollisuus säilyy. Joskus huolen puheeksi
ottamisesta voi seurata lastensuojelulain mukainen velvoite
viedä asiaa eteenpäin. Tilanteen varsinainen selvittely on
poliisin, lastensuojeluviranomaisten ja muiden asiantuntevien ammattilaisten vastuulla. Lastensuojeluilmoituksen
tekeminen ei ole syytös, vaan aloite sille, että voidaan
varmistaa, että lapsen elämässä kaikki on hyvin. Lapselle
on perusteltava ja selitettävä, miksi asiaan reagoiminen on
hänen etunsa mukaista. Luottamusta kuvaa myös se, että
ammattilainen tarkastelee omaa asennoitumistaan lapseen
ja lapsen kertomaan. Lapsen kertomaan tulee suhtautua
vakavasti ja luottamuksen tulee olla molemminpuolista.

Toimintaohjeita
Huolehdi siitä, että tilanne on rauhallinen ja ettei ympäristössä ole häiriötekijöitä. Pysy rauhallisena ja kuuntele lapsen
kertomusta. Kiitä ja kannusta häntä rohkeudesta ja luottamuksesta kertoa vaikeasta kokemuksesta.

Kiitä rohkeudesta ja auta lasta vapautumaan syyllisyyden
ja häpeän tunteista. Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön
ryhtyvä aikuinen syyllistyy rikokseen, josta aikuinen on vastuussa. Älä arvostele sitä, että lapsi tai nuori kertoo asiasta
mahdollisesti hyvin pitkän ajan kuluttua tapahtuneesta. Älä
myöskään tuomitse lapsen netinkäyttöä sinänsä.

Suhtaudu asiaan vakavasti

Aikaa tunteiden kohtaamiseen

Ota lapsen kertoma vakavasti, vähättelemättä. On tavallista,
että lapset ja nuoret vähättelevät kertomiansa tarinoita
hyväksikäytöstä tai he vaikenevat kokemuksesta kokonaan.
Useimmiten lapsen kokema syyllisyys ja häpeä vaikeuttavat
asioiden ilmituloa. Toisaalta lapsella ei toisinaan ole edes
sanoja tai ymmärrystä kuvaamaan kokemuksiaan tarkasti.

Kerro lapselle, että on tavallista kokea hämmentäviä ja ristiriitaisia tunteita. Lapsi saattaa olla jollain tavalla emotionaalisesti kiintynyt tai romanttisessa mielessä ihastunut tekijään
ja luottamuksen hyväksikäyttäminen loukkaa erityisen paljon.
Lapsen voi olla myös vaikea ymmärtää ja hyväksyä tapahtunutta tai sen vääryyttä.

Ole lapsen luottamuksen arvoinen

Akuutissa tilanteessa toimi välittömästi

Toimi avoimesti ja rehellisesti. Jos lapsen kanssa tulee ilmi
sellaista tietoa, joka työntekijän on välttämätöntä kertoa
eteenpäin, on se perusteltava lapselle ja selitettävä, miksi asiaan reagoiminen on lapsen edun mukaista. Pysy rauhallisesti
lapsen tukena.

Juuri tapahtuneessa hyväksikäyttötilanteessa tai raiskauksessa tulee toimia välittömästi. Ota yhteys poliisiin ja saata
lapsi terveyskeskukseen tai sairaalaan päivystyspoliklinikalle
tutkimuksiin.

Dokumentoi lapsen kertomus

Lapsen nimeä kertomatta voit konsultoida esim. sosiaalityöntekijää tai poliisia. Tarvittaessa tee lastensuojeluilmoitus lapsen
tai nuoren oman alueen lastensuojelun viranomaiselle (LsL 25 §).
Selvitysvastuu lastensuojelutarpeesta on lastensuojelun viranomaisilla. Jos epäilet lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta, tee
myös ilmoitus poliisille.

Pysy rauhallisena ja keskity kuuntelemaan

Jos lapsi kertoo oma-aloitteisesti, tee sanatarkat muistiinpanot, kirjaa kysymyksesi ja havaintosi, myös ei-sanallisesta
viestinnästä. Aineisto voi toimia todisteena ja asiakirjana
mahdollisissa myöhemmissä oikeudellisissa prosesseissa.  
Asianmukainen tarkka ja yksityiskohtainen dokumentointi
parantaa kaikkien oikeusturvaa. Pitäydy tosiasioissa, älä tulkitse. Kerro lapselle, että muistiinpanot tehdään, jotta tiedot
tulevat oikein ja hänellä on oikeus nähdä hänen kertomansa
perusteella kirjoitetut muistiinpanot.
Vältä liian yksityiskohtaisia kysymyksiä ja painostamista
Rohkaise lasta kertomaan painostamatta häntä. Älä johdattele.
Huomioi, että lapsen toiminta ja kertomus voivat olla tapahtuneeseen nähden ristiriitaisia. Lapsi saattaa testata kuulijan
luottamusta ja reaktioita kertomalla asiasta myös vähitellen.
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Älä syyllistä lasta

Ilmoitusvelvollisuus

Yhteys huoltajiin
Tarvittaessa ota yhteys lapsen huoltajiin. Seksuaalirikoksen
epäilyssä konsultoi kuitenkin ensin poliisia tai lapsen oman
alueen lastensuojelun viranomaista.
Huolehdi myös omasta jaksamisestasi
Hae tarvittaessa keskusteluapua kollegoiltasi tai työterveyshuollosta.

27
6.11.2013 10.19

7.

n
e
n
i
m
e
k
u
t
n
e
s
La p

Lapsi saattaa yrittää torjua
hyväksikäytöstä syntyneet
tuntemukset.

Seuraukset ovat yksilöllisiä
Seksuaalisen hyväksikäytön seuraukset ja niiden
vakavuusaste vaihtelevat yksilöllisesti. Niiden
haitallisuutta ja vakavuutta ei myöskään voi
arvioida pelkästään tilanteen väkivaltaisuuden,
fyysisen voimankäytön tai kontaktin perusteella. Hyväksikäytön seuraukset eivät myöskään
aina ilmene heti tapahtuman jälkeen.

Seurauksia tai toipumista on lähes mahdotonta ennustaa
etukäteen. Joillekin lapsille hyväksikäyttö voi aiheuttaa
vakavia psyykkisiä oireita, ja hyväksikäytöstä toipuminen
voi olla pitkä prosessi. Toiset lapset selviytyvät helpommin.
Lapsuuden hyväksikäyttökokemus voi kuitenkin ilman
riittävää ja asianmukaista tukea heikentää merkittävästi
edellytyksiä elää tasapainoista elämää vielä aikuisuudessa.

Lapsi ei välttämättä ymmärrä tapahtuman todellista luonnetta, eikä välittömästi hyväksikäytön jälkeen reagoi vielä
mitenkään. Hän saattaa myös yrittää torjua hyväksikäytöstä
syntyneet tuntemuksensa, ja tekoa mitätöidäkseen tai
läheisiään suojellakseen jättää kertomatta tai peittelee
tuntemuksiaan.
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Lapsen kertomuksen kuuleminen
Seksuaalista hyväksikäyttöä kokenut saattaa
jättää kertomatta kokemuksestansa häpeän
ja syyllisyyden tunteiden vuoksi tai ymmärtämättömyyttään. Kertomista voivat estää myös
tekijää kohtaan tunnettu lojaliteetti tai pelko
kertomisen seuraamuksista ja paljastamisen
aiheuttamasta mielipahasta muille läheisille.
Seksuaalinen hyväksikäyttö voi aiheuttaa arvottomuuden
tunnetta ja heikentää lapsen luottamusta itseen ja toisiin
ihmisiin sekä näin vaikeuttaa kertomista. Luottamuksellinen
suhde, aikuisen tuki ja rohkaisu asiasta kerrottaessa auttavat
lasta kertomaan mahdollisesta hyväksikäyttökokemuksesta.
Lapsen kohtaamat ikävät kokemukset voivat tuntua epäuskottavilta ja niiden ymmärtäminen voi olla aikuiselle
vaikeaa. Aikuisen vastuulla on kuitenkin rohkaista, tukea ja
kiittää lasta luottamuksesta. Selviytymisen kannalta lapsen
on olennaista saada mahdollisuus käsitellä asiaa. Jos lapsi
tai nuori kertoo ikävistä kokemuksista, hänelle tärkeintä
on saada kokemus siitä, että hän on menetellyt oikein
kertoessaan tapahtuneesta ja että teon tehnyt on toiminut
väärin. Avun hakeminen ei ole koskaan liian myöhäistä ja
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hyväksikäytön aiheuttamista seurauksista on mahdollista
eheytyä myöhemminkin.
Seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutuneella voi olla
suuri tarve jakaa kokemuksiaan ja kertoa tapahtumista
jollekin, joka kuuntelee. Aina se ei välttämättä ole hänen
oman etunsa mukaista, vaan asioiden käsittelyn on hyvä
tapahtua luottamuksellisesti ja rajatusti. Auttajan tärkein
tehtävä on saattaa seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi
joutunut lapsi sellaisen tahon puoleen, jossa hän voi käsitellä
kokemustaan ja omia tunteitaan turvallisesti. Liian innokas
ulkopuolinen auttaja voi myös tahattomasti vaikuttaa lapsen
käsityksiin ja siten vaikeuttaa asiaan mahdollisesti liittyvien
rikosten selvittämistä tai lapsen selviytymistä.
Ensisijaisena vaihtoehtona asioiden kertomiselle tulisi olla
mahdollisuus kääntyä sellaisen tahon puoleen, jolla on
mahdollisuus joko tarttua asiaan pitkäjänteisesti tai johdattaa
lapsi asianmukaisen avun piiriin. Asian selvittämisen sekä
nuoren oman myöhemmän toipumisen kannalta on monesti
sitä parempi, mitä harvemman ulkopuolisen kanssa hän on
asiaan liittyviä yksityiskohtia tai omia kokemuksiaan jakanut.

Läheisyys ja lapsen
perustarpeista
huolehtiminen
Seksuaalinen hyväksikäyttö loukkaa lapsen
turvallisuuden tunnetta ja mitätöi keskeisiä
perustarpeita, kuten tarvetta läheisyyteen,
turvallisuuteen ja arvostukseen. Aikuisen hyväksyvä ja arvostava asenne lasta kohtaan onkin
selviytymisen kannalta tärkeä tuki. Vanhempien,
ammattilaisten ja läheisten tuella on suuri
merkitys lapsen toipumiselle ja eheytymiselle.
Lapsi tarvitsee aikuisen läheisyyttä kokemuksensa jälkeen.
Tutussa ja turvallisessa seurassa lapsi voi rohkaistua purkamaan pahaa oloaan tai ilmaisemaan kokemustaan.
Alkuvaiheessa lapsen perustarpeista huolehtiminen vahvistaa
turvallisuuden tunnetta ja auttaa selviytymään. Nukkuminen, syöminen, läheiset ihmissuhteet, riittävä liikunta ja
säännöllinen päivärytmi ovat lapsen selviytymisen kannalta
tärkeitä arjen asioita, jotka kannattelevat.
Tilanteesta riippuen ja jaksamisen mukaan myös koulussa
käyminen, opiskelu tai työssä käyminen voivat auttaa
pysymään arjessa kiinni ja ehkäistä syrjäytymistä.
Lisätietoa seksuaalirikoksen uhriksi joutuneen lapsen
vanhemmalle: www.oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/
esitteet/lapsirikoksenuhrina.html

Selviytymisen kannalta
lapselle on olennaista antaa
mahdollisuus käsitellä asiaa.
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Aito välittäminen ja
kuuntelu tukevat
Vaikeiden elämänkokemusten kanssa elävät
lapset tarvitsevat arvostavaa kohtaamista
– erityisyyttä liikaa korostamatta. Aito välittäminen, kohtaaminen ja kuuntelu eivät
edellytä erityisosaamista. Usein jo inhimillinen
vuorovaikutus, tilanteeseen tarttuminen, aito
välittäminen ja kuunteleminen auttavat lasta
käsittelemään kokemustaan ja antavat uskoa
selviytymiseen.
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Peruspalvelut ja lastensuojelu
tukevat lasta ja perhettä
Jokainen yksittäinen, lasta kunnioittava ja läsnä oleva
kohtaaminen tukee ja kannattelee seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi joutunutta. Työntekijän havainnot ja
subjektiivinen huoli ovat tärkeimmät työvälineet avun
tarpeen tunnistamisessa. Usein lapsen on vaikea ymmärtää
tapahtunutta tai sen rikollista luonnetta. Lapsi ei myöskään
välttämättä osaa hakea apua tilanteeseensa.
Lasta kunnioittava ja osallistava tapa keskustella heränneestä
huolesta antaa mahdollisuuden asian käsittelylle. Tärkeintä
on antaa hyväksikäytetylle mahdollisuus kertoa asiasta
turvallisesti ja tarvittaessa saattaa lapsi avun piiriin.

Lapsen turvallisten kasvuolosuhteiden luomisessa kodin ja läheisten aikuisten lisäksi hyvin
toimivilla peruspalveluilla on suuri merkitys.
Lastensuojelun näkökulmasta peruspalvelut
auttavat ongelmien ehkäisyssä, ja tukevat erilaisissa kaltoinkohtelun tilanteissa. Neuvoloiden
ja koulujen terveydenhoitajat, sekä päiväkotien
ja koulujen henkilökunta ovat merkittävässä
asemassa.
Lapsen kokema seksuaalinen hyväksikäyttö koskettaa koko
perhettä. Tilanteeseen voidaan hakea apua lastensuojelun
keinoin. Lasten ja perheiden kanssa toimivat viranomaiset
tukevat vanhempia ja huoltajia heidän kasvatustehtävässään ja lasten hyvinvoinnin turvaamisessa. Lasten parissa
työskentelevillä viranomaisilla on merkittävä rooli kaiken
lapsiin kohdistuvan kaltoinkohtelun – myös seksuaalisen
hyväksikäytön tunnistamisessa, selvittämisessä ja hoidossa.

Lastensuojelulaki määrittelee lasten kanssa toimivien
toimintaohjeet seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tapauksissa. Lain piiriin kuuluvat 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. Jokaisella on myös oikeus tehdä lastensuojeluilmoitus,
jos epäilee, että edellä mainituista syistä johtuen on aihetta
selvittää lastensuojelun tarve.

Hyväksikäytön haitalliset vaikutukset voivat kohdistua lapsen
ohella myös lapsen ympärillä oleviin ihmisiin. Vanhemmat
ja läheiset saattavat reagoida hyväksikäytön ilmituloon
joiltain osin samalla tavalla kuin lapsi itse. Heti tapahtuman
jälkeen asian kieltäminen tai vähättely ja epäusko voivat
olla voimakasta.
Läheisten voi olla vaikeaa hahmottaa tapahtumia ja ymmärtää sitä, miten lapsi on voinut joutua hyväksikäytön
kohteeksi. Vanhemmat saattavat joskus aluksi jopa syyllistää
lasta tapahtumista. Ymmärryksen lisääntyessä voivat esiin
tulla omat häpeän, syyllisyyden ja ahdistuksen tunteet.
Vanhemmat saattavat myös kokea syyllisyyttä siitä, etteivät
kyenneet suojelemaan lasta. Vanhempien tukeminen ja
moniammatillinen yhteistyö viranomaistahojen kesken on
olennaista lasten auttamiseksi.

Lastensuojeluilmoituksen tekeminen ei ole syytös, vaan
varmistumista siitä, että lapsen elämässä kaikki on hyvin.
Lastensuojeluviranomaisten tehtävänä on selvittää lapsen
tilanne.
Lastensuojeluilmoituksen lisäksi ammattilaisilla on velvollisuus tehdä ilmoitus poliisille, jos he epäilevät lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta.
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8. Ammattilai
sen
oma jaksaminen

Oman jaksamisen rajoista
on tärkeä tulla tietoiseksi
omassa työssään.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kohtaaminen voi herättää hämmennystä, epätietoisuutta
ja epäuskoisuutta. Se voi koskettaa työntekijää
eri tasoilla, sekä ammatillisesti että henkilökohtaisesti. Työstä nousseiden tunteiden
tunnistaminen, hyväksyminen ja käsitteleminen
ovat tärkeitä lapsen ammatillisen kohtaamisen
ja työntekijän oman jaksamisen kannalta.
Useimmiten ammattirooli sekä työtehtävään ja auttamiseen
keskittyminen suojaavat ammattilaista vaikeissakin tehtävissä
henkilökohtaisilta tunteilta ja reaktioilta, joita myös lapsen
seksuaalisen hyväksikäytön kohtaaminen herättää. Joskus
reaktiot voivat purkautua siinä vaiheessa, kun ammattirooli
väistyy ja henkilökohtaisille tuntemuksille tulee enemmän
tilaa. Tietoisuus auttamistyön haasteista ja omista tuntemuksista niin ammatillisella kuin henkilökohtaisellakin
tasolla auttaa työstä nousseiden tunteiden käsittelyssä.
Joskus oma elämäntilanne tai omat aikaisemmat elämänkokemukset saattavat vaikeuttaa auttamistyötä. Kaltoinkohtelun
kohteeksi joutunut lapsi saattaa olla lähipiiristä tuttu tai
omat lapsuuden aikana koetut tai läheisten traumaattiset
kokemukset voivat joskus muodostua auttamisen esteeksi.
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Henkilökohtaisten kokemusten aiheuttamista tuntemuksista
ja jaksamisen rajoista on tärkeä tulla tietoiseksi omassa
työssään.
Auttamistyössä omaa jaksamista vahvistaa se, miten käsittelee mielessään heränneitä ajatuksia ja tunteita, jotta
ne eivät uuvuta tai muutu auttamisen esteeksi. Tunteiden
käsitteleminen kohtaamistilanteiden jälkeen esimerkiksi
oman työyhteisön kanssa tai työnohjauksessa auttaa säätelemään omaa jaksamista.
Työn kuormituksesta palautumista edistävät myös vapaaajalla tapahtuva työstä irrottautuminen, rentoutuminen
ja voimavarojen vahvistaminen esimerkiksi harrastusten
ja läheisten parissa. Omaa työhyvinvointia vahvistavia
palautumisen keinoja on hyvä tiedostaa ja harjoittaa. Yhtä
tärkeää on tiedostaa omat auttamisen rajat – miten ja
kuinka pitkään voi auttaa ja tukea ahdistumatta ja uupumatta
itse. Apua tarvitseva lapsi on tärkeä ohjata toisenlaisen
ammattiavun puoleen, jos kokee, ettei itse pysty olemaan
tueksi tilanteessa.
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Verkkosivuston käyttäjäsääntöjä rikkova		
toiminta tai asiaton sisältö

9. Käytän
nön ohjeita internetin
ongelmatilanteisiin
Ikävät ja ahdistavat tilanteet internetissä tai
rikoksen uhriksi joutuminen voivat tuntua
epätodellisilta ja ne voivat aiheuttaa hämmennystä ja pelkoa.

ta toiminnasta. Tallennetulla aineistolla on merkityksensä
mahdollisessa rikoksen selvittelyssä ja tutkinnassa, mutta
sen aiheuttama lisätaakka on huomioitava myös lapsen
toipumisessa ja auttamisessa.

Arkaluonteisen kuvan tai tiedon päätyminen julkiseen
mediaan tai muiden tietoon – tai jo sen uhka – lisää ongelman
moniulotteisuutta ja vaikeuttaa tapahtumasta toipumista.
Tämä on hyvä pitää mielessä internetiin liittyvissä ongelmatilanteissa, olipa kyse sitten kiusaamisesta, häirinnästä,
hyväksikäytöstä tai mahdollisesta omasta harkitsemattomas-

Keskustelu ongelmatilanteesta tai mieltä painavista tapahtumista usein jo helpottaa oloa. Asiaan löytyy yleensä
yhdessä ratkaisuja, sekä myös tarvittaessa väylät hakea
apua. Ohessa ohjeita siihen, miten voi toimia erilaisissa
internetiin liittyvissä ongelmatilanteissa.
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Verkkopalvelut määrittelevät yleensä käyttäjäsäännöissään
rajat sille, minkälaista aineistoa ja käyttäytymistä sivustolla
suvaitaan sekä käyttäjille asetetun alaikärajan. Käyttäjäsääntöjen vastaisesta sisällöstä tai muuten asiattomasta käyttäytymisestä voi ilmoittaa ylläpidolle, jolla on mahdollisuus
poistaa asiaton aineisto tai sopimattomasti toimivan henkilön
profiili. Useimmat asiallisesti toimivat palvelut suhtautuvat
vakavasti heille ilmoitettuihin alaikäisiin kohdistuviin rikkomuksiin.
Häirintä tai kiusaaminen
Provosoivaan käyttäytymiseen ei kannata lähteä mukaan.
Yksityisyysasetuksissa häiritsevästi käyttäytyvän henkilön
yhteydenotot voi estää ja ylläpidolle voi tehdä ilmoituksen.
Viestit kannattaa säilyttää mahdollista myöhempää asian
selvittelyä varten. Joskus häirintä voi olla niin vakavaa, että
se täyttää rikoksen tunnusmerkit. Asiasta voi tällöin tehdä
rikosilmoituksen paikallispoliisille.
Lasta koskevan yksityisen tiedon, arkaluonteisen kuvan
tai perättömien väitteiden levittäminen
Joskus voi riittää se, että pyytää itseä koskevan tiedon tai
kuvien levittäjää poistamaan aineiston tai ilmoittaa asiasta
verkkopalvelun ylläpidolle. Aina se ei kuitenkaan riitä.
Yksityiselämää tai kunniaa loukkaavan tiedon, vihjauksen,
väitteen tai kuvan levittäminen voi olla myös rikos. Aineisto
kannattaa ottaa talteen kuvakaappauksena ja tarvittaessa voi
tehdä ilmoituksen poliisille.
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava alle		
18-vuotiasta lasta esittävä kuvamateriaali
Alle 18-vuotiasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla
esittävän kuvamateriaalin valmistaminen, levittäminen ja
hallussapito on laitonta. Asiaan liittyviin rikoksiin puuttu-

miseksi ilmoitus tulee tehdä poliisille. Tällaisesta aineistosta
voi tehdä ilmoituksen Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeeseen (www.nettivihje.fi). Nettivihje toimii kansainvälisessä
yhteistyössä lasten oikeuksia loukkaavan laittoman aineiston
poistamiseksi. Tieto laittomasta aineistosta tai toiminnasta
välitetään myös poliisille. Ilmoituksen Nettivihjeelle voi tehdä
nimettömästi. Tarvittaessa voit kysyä lisätietoja Pelastakaa
Lapset ry/ Nettivihje.
Nuoreen kohdistuva seksuaalirikos netissä
Netissä seksuaalisia tekoja voivat olla esimerkiksi seksuaalissävytteisten viestien lähettäminen, paljastava esiintyminen
tai itsensä tyydyttäminen web-kamerayhteydessä, johdatteleminen katsomaan pornografiaa tai esiintymään pornografisessa kuvassa sekä houkuttelu ja painostaminen lähettämään
itsestään seksuaalissävytteisiä kuvia tai harrastamaan seksiä
web-kamerayhteydessä. Silloin kun aikuinen ryhtyy tai pyrkii
tällaiseen toimintaan alle 16-vuotiaan kanssa, syyllistyy hän
rikokseen.
Keskustelut tai kuvamateriaali kannattaa ottaa kuvakaappauksella talteen ja asiaan liittyvät tekstiviestit säilyttää mahdollista myöhempää selvittelyä varten. Tekijän yhteydenotot
verkkopalveluissa kannattaa estää. Vaikka asia ei olisikaan
edennyt vielä vakavaksi, on siitä tärkeä ilmoittaa poliisille
myös muiden mahdollisesti vaarassa olevien lasten suojaamiseksi, riippumatta siitä onko tekijä tuttu tai tuntematon, suomalainen tai ulkomaalainen. Tarvittaessa voi kysyä neuvoa
myös Nettipoliisilta. Rikosilmoitus tehdään paikallispoliisille.
Netissä havaituista alle 16-vuotiaisiin kohdistuvista seksuaalisista kontakteista voi ilmoittaa myös Pelastakaa Lapset ry:n
ylläpitämään Nettivihjeeseen. Tieto välitetään Nettivihjeestä
edelleen poliisille arviointia ja mahdollisia toimenpiteitä
varten.
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Mistä apua ja tukea?
Paikalliset ja alueelliset palvelut
Poliisi
Kunnan sosiaali- ja kriisipäivystys (kiireelliset asiat
ympäri vuorokauden kaikkina viikonpäivinä).
Apua ja tukea voi saada myös kunnan terveyskeskuksesta,
äitiys- ja lastenneuvolasta, perheneuvolasta, sosiaalitoimistosta, nuorisotoimesta, koulutoimesta, opiskelijaterveydenhuollosta, lasten ja nuorten psykiatriselta poliklinikalta,
nuorisopoliklinikalta tai seurakunnasta.
Lisätietoa paikallisista tukipalveluista saa ottamalla yhteyttä
kunnan sosiaali- ja terveystoimeen.
Hätätilanteessa soita yleiseen hätänumeroon 112.

Muita auttavia tahoja
Nettipoliisi
www.poliisi.fi/nettipoliisi
Rikosuhripäivystys (RIKU)
Tehtävä on parantaa rikoksen uhrin, hänen läheisensä ja
rikosasian todistajan asemaa vaikuttamalla ja tuottamalla
tukipalveluita.
www.riku.fi
Tietoa ja tukea nuorelle rikoksen uhrille ja nuorta auttaville
tahoille.
www.riku.fi/nuoret
Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Apua, neuvontaa ja ohjausta seksuaalista väkivaltaa koskevissa asioissa.
www.tukinainen.fi
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Sexpo-säätiö
Seksuaalineuvontaa ja terapiapalveluja seksuaalisuuden ja
ihmissuhteiden erityiskysymyksissä.
www.sexpo.fi
Suomen Mielenterveysseura
Suomen Mielenterveysseura on kansanterveys- ja kansalaisjärjestö. Seura edistää Suomessa asuvien mielenterveyttä,
tekee ehkäisevää mielenterveystyötä ja rakentaa vapaaehtoisen kansalaistoiminnan edellytyksiä mielenterveyden alalla.
www.suomenmielenterveysseura.fi
Mielenterveysseuran alaisuudessa toimii myös Helsingin
SOS-kriisikeskus, joka tarjoaa nopeaa kriisiapua ja varhaiskuntoutumista.
www.mielenterveysseura.fi/sos-kriisikeskus
Verkkoterkkarit
Mahdollisuus kysyä ja keskustella verkossa terveydenhoitajan
kanssa hyvinvointiin liittyvistä asioista. Verkossa ovat keskustelemassa Helsingin kaupungin Sosiaali- ja terveysviraston
Verkkoterkkari-toiminnan terveydenhoitajat.
Väestöliitto
Väestöliiton seksuaaliterveysklinikka edistää seksuaaliterveyttä, turvaa seksuaalioikeuksia, kehittää ja tarjoaa
alan palveluja, sekä tekee tutkimusta ja kansainvälistä
yhteistyötä. Tarjoaa maksutonta keskusteluapua Helsingissä
12–19-vuotiaille, jotka ovat joutuneet seksuaalisen väkivallan
tai hyväksikäytön uhriksi. Nettivastaanotto ja puhelinpalvelu
palvelevat valtakunnallisesti.
www.vaestoliitto.fi

Ensi- ja turvakotien liitto
Ensi- ja turvakotien liitto on valtakunnallinen lastensuojelujärjestö, joka auttaa vaikeissa ja turvattomissa oloissa
eläviä lapsia ja perheitä sekä ehkäisee perheväkivaltaa.
www.ensijaturvakotienliitto.fi

Suomen Delfins ry
Suomen Delfins ry on valtakunnallinen tukijärjestö lapsena
seksuaalista hyväksikäyttöä kohdanneille aikuisille, heidän
läheisilleen ja ammattilaisille.
www.suomendelfins.fi

Punaisen Ristin Nuorten turvatalot
Nuorten turvatalot tarjoavat apua ja tukea ongelma- ja
kriisitilanteisiin. Palvelut on tarkoitettu 12–19-vuotiaille
nuorille ja heidän perheilleen.
www.punainenristi.fi/hae-tukea-ja-apua/nuorten-turvatalosta

Tukinet
Tukinet on internetissä toimiva kriisikeskus. Tukinet tuottaa
verkkopalveluja, jotka keskittyvät ihmisten auttamiseen arjen
murheissa, kokemusten jakamiseen ja tuen löytymiseen
sitä tarvitseville. Palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia.
www.tukinet.fi

Tyttöjen talo ja Poikien talo
Tyttöjen ja Poikien talot tarjoavat maksutonta yksilötukea,
ammatillisesti ohjattua vertaisryhmätukea sekä konsultaatiota ja tukea seksuaalisen väkivallan kysymyksissä. Palvelut
on tarkoitettu 10–28-vuotiaille.
www.tyttojentalo.fi
www.poikientalo.fi

Mannerheimin lastensuojeluliitto
MLL:n tehtävä on edistää lasten, nuorten ja lapsiperheiden
hyvinvointia. Lasten ja nuorten puhelin ja netti päivystävät
joka päivä ympäri vuoden. Vanhempainpuhelin- ja kirjepalvelu
tarjoaa tukea ja neuvontaa vanhemmuuteen.
www.mll.fi

Pelastakaa Lapset ry
Netari on Pelastakaa Lapset ry:n koordinoima verkkonuorisotalo, jossa nuorella on mahdollisuus käydä keskustelua
esimerkiksi nuorisotyöntekijän tai terveydenhoitajan kanssa.
http://www.pelastakaalapset.fi/nuorisotoiminta/netari/
Nettivihje on Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä vihjepalvelu
internetin laittoman aineiston tai toiminnan ilmoittamiseksi
– erityisesti silloin, kun se liittyy lasten seksuaaliseen
hyväksikäyttöön.
www.nettivihje.fi
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10. Tehtäv
iä lasten ja
nuorten kanssa

Tehtävissä käsitellään aihetta lasten ja nuorten
kanssa. Ne etenevät järjestyksessä teemasta
toiseen. Niitä voidaan käsitellä joko kokonaisuutena tai valikoida omaan työskentelyyn
soveltuvia tehtäviä erilaisiin kohtaamisiin lasten
ja nuorten parissa. Tehtävät on suunnattu pääasiassa yläkouluikäisille, mutta monia tehtävistä
voidaan soveltaa myös muun ikäisille lapsille.
Käsiteltävät teemat voivat olla erityisen puhuttelevia
lapsille ja joillakin saattaa olla niistä henkilökohtaisiakin
kokemuksia. Ohjaajan tehtävä on varmistaa ja huolehtia
siitä, että ryhmässä säilyy luottamuksellinen ja turvallinen
ilmapiiri asioiden käsittelyyn. Työskentelyn lisäksi tulee
huomioida myös se, millaisia ajatuksia ja tunteita tehtävät
herättävät. Joidenkin tehtävien ohjaamisessa on hyvä olla
kaksi ohjaajaa ja yhteinen ymmärrys toimintatavoista olisi
luotava ennen tehtävien aloitusta. Ryhmätilan tulisi olla
viihtyisä ja rauhallinen. Tilassa on kyettävä liikkumaan ja
tekemään ryhmätöitä.
Tehtäviin osallistuminen on lapselle vapaaehtoista ja lasten
sallitaan osallistua kykyjensä ja kiinnostuksensa mukaisilla
tavoilla. Lapsi itse määrittelee, kuinka paljon hän osallistuu.
Tehtäväkokonaisuuden ensimmäisen osion
tavoitteena on hahmottaa ympärillä olevaa sosiaalista
verkostoa ja tärkeitä voimavaroja elämässään sekä vahvistaa
lapsen kykyä päättää omasta toiminnastaan. Tehtävissä pohditaan myös ystävyyttä ja tavoitteena on auttaa löytämään
turvallisia aikuisia, joiden puoleen kääntyä mahdollisissa
ongelmatilanteissa.
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Tehtäväkokonaisuuden toinen osio käsittelee
verkossa tapahtuvaan vuorovaikutukseen ja nettimaailmaan
liittyviä haasteita. Lähtökohtana on lapsen oikeuksien ja
aseman turvaaminen myös verkkomaailmassa. Tehtävien
tavoitteena on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta aiheesta
sekä auttaa ymmärtämään ja tulkitsemaan verkossa tuotettuja viestejä ja toimintaa. Tarkoituksena on vahvistaa
lasten ja nuorten vastuullista toimintaa ja turvallisuutta
verkkoympäristössä.
Aikuisten ennakkoluuloton ja myönteinen asenne lasten
ja nuorten verkkoelämään ja sen merkitykseen lasten
elämässä on tärkeää tehtäviä toteutettaessa. Turvallisuuteen
ja yksityisyyden suojaamiseen liittyvät asiat ovat keskeisiä.
Samalla tehtävät haastavat myös aikuisia pohtimaan suhdettaan nettiin ja sen sisältöihin.
Tehtäväkokonaisuuden kolmas osio käsittelee
seksuaalisuuteen ja lapsen oikeuksiin liittyviä kysymyksiä.
Lähtökohtina ovat seksuaaliterveyden edistäminen ja
myönteinen suhtautuminen sen käsittelyyn. Oma keho,
rajojen tunnistaminen ja arvostaminen sekä oikeuksien
ymmärtäminen ovat keskeisiä sisältöjä. Tarkoituksena on
edistää lasten ja nuorten seksuaalista hyvinvointia, tasaarvoista ja turvallista seksikäyttäytymistä sekä rohkeutta
puhua seksuaalisuudesta myös omissa lähisuhteissaan.
Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivuilta Lasten suojelu digitaalisessa mediassa -toimintojen alta löytyy myös lisätietoa
ja videoaineistoa aihepiirin käsittelyyn.
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Sosiaalinen verkosto ja vuorovaikutus
Tutustutaan!

Turvaverkkoni

Minun ystäväni

Tarkoitus: Tehtävän tarkoitus on tutustua toisiin ryhmän
jäseniin ja vahvistaa ryhmäytymistä ja luottamuksellista
ilmapiiriä ennen varsinaisten aiheiden käsittelyä.
Aika: noin 20 min.
Tarvikkeet: Musiikin toistolaite, musiikki ja kysymykset
valmiiksi mietittynä.
Toteutus: Laita musiikki soimaan. Ryhmän jäsenet
kiertelevät ympäriinsä musiikin tahdissa. Kun musiikki
loppuu, ryhmän jäsenet etsivät lähinnä olevasta parin tai
muodostavat kolmen hengen ryhmiä. Esitä kysymys ääneen,
jonka jälkeen anna pareille/pienryhmille muutama minuutti
aikaa keskustella. Laita sitten musiikki jälleen soimaan ja
kysy uusi kysymys.

Tarkoitus: Tehtävän tarkoitus on hahmottaa omaa
lähipiiriä ja tunnistaa niitä aikuisia, joiden puoleen voi
kääntyä erilaisissa ongelmatilanteissa.
Aika: noin 45 min.
Tarvikkeet: Paperia ja kyniä.
Toteutus: Pyydä kirjoittamaan paperin keskelle oma nimi
ja sen ympärille kolme laajenevaa kehää. Ensimmäiselle
kehälle nimetään omaan elämään kuuluvat turvalliset,
tärkeimmät ja läheisimmät ihmiset. Toiselle kehälle nimetään muita turvallisia ja luotettavia lähipiiriin kuuluvia
aikuisia, jotka ovat tavoitettavissa arjen ongelmatilanteissa,
esimerkiksi harrastusohjaaja, opettaja, sukulaiset, kaverin
vanhemmat jne. Kolmannelle kehälle nimetään muita
auttavia tahoja, joiden puoleen voi kääntyä, kun tarvitaan
apua erilaisissa ongelmatilanteissa. Tällaisia voivat olla
esimerkiksi terveydenhoitaja, lääkäri, poliisi, koulukuraattori
jne. Nimeämisen jälkeen keskustellaan yhdessä omaan
turvaverkkoon kuuluvista ihmisistä.

Tarkoitus: Tehtävän tarkoitus on pohtia ystävyyden
merkitystä ja sitä, minkälainen on hyvä ystävä. Myös nettiystävyyttä pohditaan tässä yhteydessä. Määritelkää käsite
ystävyys yhdessä nuorten kanssa. Ryhmä pohtii pienryhmissä
seuraavanlaisia kysymyksiä kuten: Mitä ystävyys tarkoittaa?
Millainen on hyvä ystävä? Mikä ei ole tärkeää ystävyydessä?
Mistä voi tietää kuka on ystävä? Mitä eroa on ystävällä,
kaverilla ja tutulla?
Aika: noin 45 min.
Tarvikkeet: Kartonkia ja paksuja tusseja.
Toteutus: Tehtävä toteutetaan ”Learning Cafe”-tyylillä.
Osallistujat jakautuvat yhdestä neljään pienryhmään. Tarkoituksena on kiertää samassa ryhmässä eri pisteissä.
Jokaisessa pöydässä eli pisteessä nuoret pohtivat ystävyyttä
neljän eri kysymyksen avulla. Ryhmä kirjaa pohdintansa
pöydällä olevaan paperiin/kartonkiin. Tarkoituksena on,
että kaikki ryhmät kiertävät vuorotellen jokaisen pisteen
kautta ja kirjaavat pohdintansa pöydässä olevalle paperille.

Pohdittavaksi:
• Kuka on sinulle läheisin ihminen?
• Millainen on luotettava aikuinen?
• Mistä tietää, että aikuiseen voi luottaa?
• Keneltä aikuisilta voi pyytää apua, jos sitä tarvitsee?
• Miten apua voi pyytää?
• Millaisissa asioissa eri kehillä olevilta henkilöiltä haluaisi
saada tai voisi tarvita apua?
• Miten aikuiset voivat auttaa, jos sinulla on huolia?

Hyvä ystävä on...
Ensimmäisessä pöydässä keskustellaan ja kirjataan ylös,
millainen on hyvä ystävä? (esim. luotettava, ymmärtäväinen,
nauraa kanssani, on minua varten jne.)
Millainen ei ole hyvä ystävä?
Seuraavassa pöydässä keskustellaan ja kerätään esimerkkejä
siitä, mitä ystävät eivät tee. (esim. ei ole häikäilemätön, ei
painosta, ei aseta ehtoja, ei käytä luottamusta väärin jne.)

Tutustumiseen soveltuvia kysymyksiä voivat
olla esimerkiksi:
• Lempimuistoni lapsuudesta/viime kesästä tms.
– millainen se on?
• Mielipaikkani – missä paikassa viihdyn parhaiten ja
millaisia muistoja siihen liittyy?
• Lempiesineeni – millaisia muistoja siihen liittyy?
• Mikä tekee minut iloiseksi?
• Mikä saa minut harmistumaan/surulliseksi?
• Mikä saa oloni tuntumaan turvalliseksi?
Vain mielikuvitus on rajana kysymyksissä! Voit asettaa
kysymykset eri-ikäisille sopiviksi. Ohjaajan vastuulla on
huolehtia, ettei kukaan jää syrjään.

42
9481_PeLa_SHK_esite_s56_4.0.indd 42-43

Minusta on tosi ikävää, jos ystäväni...
Neljännessä pisteessä keskustellaan ja kootaan asioita,
jotka tekevät ystävyydestä monimutkaisen. (esim. pyrkii
hallitsemaan ja määräilemään, kiusaa jotakuta, roikkuu vain
internetissä, hengailee väärissä porukoissa jne.)
Millaista on nettiystävyys?
Viimeisessä pisteessä ryhmäläiset kirjoittavat omia mietteitään nettiystävyydestä. (esim. nettiystävä on joku, jonka
tunnen jo muutenkin, jännittävä tuttavuus, mistä tietää
että nettiystävä on aito ja rehellinen?)
Lopuksi: Keskustelkaa ryhmässä yhteisesti heidän ajatuksistaan ystävyydestä käyttäen oheisia kysymyksiä ja
ryhmien omia tuotoksia. Pohtikaa myös sitä, millainen
ystävä minä olen.
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Ihana minä
Tarkoitus: Tehtävän tavoitteena on pohtia omia hyviä
ominaisuuksia ja vahvuuksia. Tehtävän tarkoituksena on
lisätä lasten ja nuorten itsetuntemusta sekä auttaa heitä
löytämään, arvostamaan ja kuvaamaan omia vahvuuksiaan
– myös ystävyyssuhteissa.
Aika: noin 45–90 min.
Tarvikkeet: Kuvataidetyöskentelyyn sopivia tarvikkeita,
kuvakortteja, lehtileikkeitä ja/tai lasten itse valitsemia kuvia
ja kuvakortteja.
Toteutus: Kannusta ja luo positiivinen työskentelyilmapiiri.
Tehtävä voidaan toteuttaa yhden tai useamman oppitunnin
aikana, jolloin se vaatii osallistujilta etukäteisvalmistelua.
Tehtävänä on visuaalisesti kuvata itseään korostaen omia
positiivisia ominaisuuksia ja luonteenpiirteitä, sekä samalla

Jämäkkä minä 			
arvioida omia vahvuuksia ystävänä. Nuoria kannustetaan
kuvaamaan sitä, minkä he kokevat itsessään merkityksellisenä ja arvokkaana. Tarkoituksena ei ole pohtia fyysistä
ulkonäköä, vaan luonteenpiirteitä ja muita ominaisuuksia,
jotka koetaan vahvuuksina ja hyviä ihmissuhteita edistävinä.
Kotitehtävä ennakkoon: Nuoret valitsevat työn
toteutustavan ja tarvittaessa etsivät teemaan liittyen sopivaa
kuvamateriaalia. Lopputulos voi olla piirros, maalaus,
lehtileiketyö tai vaikkapa kuvista koottu kollaasi. Pyydä
osallistujia tuomaan esimerkiksi jokin valokuva tai muu
kuva, jonka kokee itselleen merkityksellisesti. Seuraavat
kysymykset ohjaavat ennakkotyöskentelyä:
• Etsi sellainen omakuva, jossa pidät itsestäsi ja ilmentää
vahvuuksiasi.
• Etsi jokin muu sellainen kuva, joka ilmentää
vahvuuksiasi.
Pohdittavaksi:
• Mitä arvostan itsessäni?
• Miten paras ystäväni kuvailisi minua?
• Millainen ystävä minä olen?
Lopuksi: Tehtävän purkuvaiheessa voidaan keskustella
esimerkiksi alla olevien kysymysten avulla tehtävästä.
• Miltä tehtävä tuntui tehdä?
• Löysitkö jotain uutta itsestäsi?
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Tarkoitus: Tehtävän tavoitteena on harjoitella jämäkkään
vuorovaikutukseen liittyviä taitoja ja tarkoituksena vahvistaa
lasten ja nuorten valmiuksia puolustaa omia oikeuksiaan.
Jämäkkyys on kykyä määritellä omat itseä suojaavat rajat ja
pitää niistä kiinni. Omat rajat voivat olla fyysisiä ja henkisiä
rajoja tai suojaavia rajoja sille, mikä on itselle hyväksi ja
mikä ei. Tehtävän tarkoitus on vahvistaa tuntemusta omista
rajoista ja edistää kykyä puolustaa omia näkemyksiään. Kun
osaa hyvällä tavalla pitää kiinni rajoista, ei tule myöskään niin
helposti loukatuksi tai johdatelluksi tilanteisiin toimimaan
vain toisen mieliksi. Tärkeä osa jämäkkyyttä on myös vastata
kieltävästi ja tarvittaessa poistua tilanteesta.
Aika: noin 45 min.
Tarvikkeet: Paperia ja kyniä + rooliharjoittelua varten
tilaa.
Toteutus: Tehtävä voidaan toteuttaa pari- tai pienryhmätyöskentelynä siten, että osallistujat muodostavat ensin
pareja tai pienryhmiä. Jaa jokaiselle parille/pienryhmälle
paperia ja kyniä ja ohjaa heidät pohtimaan seuraavia kysymyksiä. Tehtävän voi toteuttaa myös niin, että osallistujille
jaetaan etukäteen roolit ja tehtävät, joissa toinen yrittää
suostutella toista tekemään jotakin vastentahtoisesti.
Pohdittavaksi:
Pohtikaa pareittain tai ryhmässä millaista on jämäkkyys ja
mitä hyötyä siitä on. Milloin jämäkkyyttä tarvitaan? Pohtikaa
erilaisia tapoja ilmaista mielipide mahdollisimman selkeästi.
Nämä voivat olla esimerkiksi erilaisia minä-viestin kaltaisia
tapoja ilmaista asiaa.
• Minä en halua…
• Minä haluan…
• Minulle tuli tunne…
• Minä ajattelen, että…
• Minun mielestäni…
• En pidä siitä, että…

Pohtikaa vielä, miten toimia tilanteessa, jossa toinen
osapuoli sinnikkäästi jatkaa painostamista, vetoamista tai
syyllistämistä. Millaisissa tilanteissa pelkkä EI tai tilanteesta
poistuminen riittää?

Rooliharjoitus 1
Olet viettämässä iltaa kavereiden kanssa. Kaverisi ovat
ostaneet alkoholia, mutta sinä et halua käyttää alkoholia.
Kaverit kuitenkin yrittävät suostutella sinua juomaan.
• Miten toimit?
• Miten sanot EI?
• Mitä voit sanoa kavereillesi?
• Kokeilkaa erilaisia tapoja sanoa EI

Rooliharjoitus 2
Olet viettämässä iltaa kaverisi kotibileissä. Olet tavannut
mielenkiintoisen tytön/pojan, jonka kanssa päädyt sohvalle
istuskelemaan. Illan edetessä hän alkaa lähennellä. Alkuun
kaikki tuntuu jännittävältä ja ihanalta, mutta hän alkaa
kosketella sinua tavalla, josta et pidä.
• Mitä voit sanoa henkilölle kieltäytyäksesi?
• Miten sanot EI?
• Kokeilkaa erilaisia tapoja sanoa EI
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Verkossa tapahtuva vuorovaikutus ja internet
Rooliharjoitus 3

Rooliharjoitus 4

Minä ja internet

Olet tavannut netissä mielenkiintoisen henkilön, jonka kanssa
olet chattaillut useamman viikon. Olette sopineet tapaamisen
kahdestaan kahvilaan. Tavatessanne käy ilmi, että netissä
tapaamasi henkilö ei vastaakaan mielikuvaasi ja käsitystäsi
lainkaan. Lisäksi hän alkaa käyttäytyä lähentelevästi sekä
ehdottelee ja vetoaa sinuun halutessaan teidän menevän
jatkamaan iltaa hänen luokseen. Haluat poistua paikalta ja
lopettaa yhteydenpidon.
• Miten toimit?
• Miten sanot ehdotuksille EI?
• Kokeilkaa erilaisia tapoja sanoa EI
• Miten toimit, jos hän ottaa sinuun myöhemmin
yhteyttä?

Olet perheesi mukana viettämässä kesäisiä juhlia perhetuttavien mökillä. Lupaudut auttamaan tarjoilujen järjestämisessä
muiden mukana ja puuhailet keskittyneenä keittiössä, kun
paikalle ilmestyy tuttava, joka alkaa ystävällisesti vaihtaa
kuulumisia kanssasi. Keskustelun sävy on alkuun ihan
ystävällinen, mutta hetken päästä tuttavasi alkaa kehuskella
”outoon” sävyyn sinun ulkonäköäsi. Lopulta hän kuin ohimennen lähestyy sinua ja koskettaa epämiellyttävästi sinua.
• Miten toimit?
• Mitä sanoisit hänelle koskettelusta?
• Miten toimit, jos hän kuitenkin jatkaa?

Tarkoitus: Tehtävässä on tarkoitus pohtia omaa netinkäyttöä sekä identiteetin rakentamista ja ilmentämistä verkon
vuorovaikutteisessa ympäristössä. Tehtävän tavoitteena
on lisätä lasten ja nuorten tietoisuutta toiminnastaan,
oikeuksistaan ja yksityisyyden suojaamisesta myös verkossa.
Aika: noin 30 min.
Tarvikkeet: Kysymykset aiheesta, paperia ja kynät.
Toteutus: Jaa osallistujat pienryhmiin, jossa on tarkoituksena keskustella netin käytöstä. Anna ryhmille paperit, joissa
näkyvät kysymykset. Se helpottaa ryhmän työskentelyä.
Heidän tulisi myös kirjata vastauksiaan ylös purkuvaiheen
käsittelyä varten.
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Lopuksi: Ryhmässä voitte yhteisesti pohtia erilaisia
jämäkkyyteen liittyviä piirteitä ja sitä, kuinka niitä voisi
harjoittaa.
• Vastuunottoa omasta elämästä ja itsestään
• Rohkeutta pitää kiinni omista oikeuksistaan
• Uskallusta puolustaa itseään ja itselle tärkeitä asioita
• Suoruutta viestiä avoimesti itseensä liittyvistä asioista
• Miten suojelet itseäsi asioilta, jotka tuntuvat
epämiellyttäviltä?

Kysymyksiä aiheesta internet:
• Missä ja miten käytät nettiä?
• Mitä yleensä puuhailet netissä?
• Millaisissa verkkoyhteisöissä olet mukana, ja miksi?
• Pohtikaa, mitä hyvää netissä on? Onko jotain
huonoakin?
Kysymyksiä aiheesta yksityisyyden suoja 		
ja omakuva netissä:
• Miten näyt ja millaisena haluat toisten näkevän itsesi
netissä?
• Uskotko, että se vastaa sitä kuvaa, millaisena haluat
muiden näkevän sinut esim. viiden vuoden kuluttua?
Entä aikuisena?
• Minkälaisia kuvia jaat? Kenen haluat näkevän sen, mitä
jaat?
• Minkälaista tietoa tai kuvia muut jakavat sinusta? Miltä
se tuntuu?
• Minkälaista itseäsi koskevaa tietoa tai kuvia et haluaisi
muiden jakavan?

• Miten kommentoit ja esiinnyt netissä?
• Minkälaista sisältöä tuotat nettiin?
• Miten varmistat, että sinulla on pääsy profiiliisi?
• Ovatko salasanat ja tunnukset tallessa, jotta voit
poistaa tai muuttaa sisältöä myös myöhemmin?
• Voiko netissä todella esiintyä anonyymisti?
• Miten huolehdit yksityisyysasetuksistasi?
Lopuksi: Käykää läpi yhdessä pienryhmissä syntyneet
pohdinnat ja vastaukset. Oleellista on myös muistuttaa
nuoria siitä, että kerran nettiin liitettyä aineistoa voi olla
vaikea saada kokonaan pois.

Kaikki internetissä on totta 		
– tai sitten ei!
Tarkoitus: Tehtävän tavoitteena on arvioida verkossa
tapahtuvan vuorovaikutuksen ja sisältöjen merkitystä ja
luotettavuutta. Tarkoitus on vahvistaa lasten ja nuorten
tietoja ja taitoja suojata itseään verkkomaailmassa ja oppia
toisia kunnioittavaa vuorovaikutusta verkossa.
Aika: noin 60–90 min.
Tarvikkeet: Kuvataidetyöskentelyyn ja/tai kirjalliseen
ilmaisuun sopivia tarvikkeita, mahdollisesti tietokone ja
videotykki. Tarvikkeet valitaan toteustavan mukaan.
Toteutus: Tehtävän tarkoituksena on tehdä esitys aiheesta:
Kaikki internetissä on totta – tai sitten ei! Työ voi olla esim.
maalaus, piirustus, sarjakuva, kuvaesitys, video, tarina, tai
poimitun kuvan, uutisen tai kirjoituksen pohjalta tehty työ.
Pohdittavaksi:
• Mistä tietää, onko joku totta ja luotettavaa netissä?
Onko sitä mahdollista arvioida?
• Kenen välittämä sanoma netissä on totta ja
luotettavaa? Mistä sen tiedän?
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• Mitä kaikkea sellaista on netissä, joka ei olekaan
todellista? Mistä se johtuu?
• Miten yksittäinen kuva voi luoda erilaisia käsityksiä?
• Miksi jonkun välittämä tieto tai mielipide poikkeaa
omasta käsityksestäni?

Erilaiset ystävyyssuhteet
Tarkoitus: Tehtävän tavoitteena on pohtia erilaisia
ystävyyssuhteita ja erityisesti verkossa tapahtuvan vuorovaikutuksen merkitystä ystävyyssuhteiden luomisessa. Netti on
tärkeä sosiaalinen tila, jossa lapset ja nuoret viettävät aikaa
pitäen yhteyttä tuttujen kanssa. Kontakteja luodaan myös
uusiin ihmisiin. Myös netissä luoduista ihmissuhteista voi
muodostua tärkeitä ihmissuhteita ja vaikuttava osa elämää.
Aina ihmissuhteet eivät kuitenkaan ole sitä, miltä ne tutustumisen alkuvaiheessa voivat tuntua. Pettymys tai suru
nettiystävyydestä voi olla aivan yhtä suuri kuin vastaava
kokemus muunkin läheisen ystävän kanssa. Tällöin on
tärkeää, että nuori uskaltautuisi kertomaan kaikenlaisista
ihmissuhteisiin liittyvistä huolista jollekin luotettavalle
aikuiselle ja saisi ymmärrystä kokemaansa. Tehtävän tarkoitus
saada nuoret havainnoimaan ja arvioimaan, miten netissä
ystävystyminen tapahtuu ja eroaako se kasvokkain tavatun
ystävän kanssa tutustumisesta.
Aika: noin 30 min.
Tarvikkeet: Paperia ja kynät.
Toteutus: Jaa ryhmä pareihin, ja pyydä heitä pohtimaan
ystävyyttä ja ystävystymistä netissä. Keskustelkaa erilaisista
kokemuksista ystävyyssuhteiden muodostamisesta netissä.
Lopuksi voidaan vielä keskustella netin käyttöön liittyvistä
hyödyllisistä vinkeistä ja omaan turvallisuuteen liittyvistä
ohjeista, jotka löytyvät tästä oppaasta. Pohdintojen ja keskustelujen pohjalta teemaa voi koota myös dramatisoimalla.
Pyydä nuoria ideoimaan caseja ja esittämään kuvitteellinen
tapaus, joissa he saavat tuoda esiin keskustelun pohjalta
nousseita ajatuksiaan.
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Pohdittavaksi:
• Miten vuorovaikutus netissä eroaa kasvokkain
tapahtuvasta vuorovaikutuksesta?
• Miten ystävystyminen netissä eroaa ystävystymisestä
kasvokkain tapahtuvassa vuorovaikutuksessa vai
eroaako se?
• Mistä tiedät, että nettiystävä on sellainen kuin
kuvittelet hänen olevan?
• Mistä tietää, voiko häneen luottaa?
• Miten kannattaa valmistautua nettiystävän
tapaamiseen?
• Entä, jos nettiystävä osoittautuu toisenlaiseksi kuin
olin kuvitellut?

Pohdittavaksi:
• Millaista on toisia kunnioittava vuorovaikutus verkossa
ja kuinka itse voi toimia sen edistämiseksi?
• Tekisinkö netissä jotain sellaista, mitä ystävien nähden
en tekisi?
• Mikä on mielestäsi sopimatonta toimintaa ja
kirjoittelua netissä?
• Miksi on tärkeää toimia, jos kohtaa sopimatonta
toimintaa tai epämiellyttäviä kontaktin ottoja netissä?
• Miten itse saattaisi syyllistyä häirintään tai jopa
rikokseen netissä?

Toisia kunnioittava 		
vuorovaikutus verkossa

Tarkoitus: Tehtävän tavoitteena on pohtia, minkälaisia
ongelmatilanteita internetissä saattaa kohdata, ja miten
tällaisissa tilanteissa voi toimia.
Aika: noin 30 min.
Tarvikkeet: Paperia ja kynät.

Tarkoitus: Tehtävän tavoitteena on pohtia, minkälaista
on toisia kunnioittava vuorovaikutus verkossa ja miten voisi
toimia erilaisissa ongelmatilanteissa. Tehtävän tarkoituksena
on vahvistaa nuorten valmiuksia ja turvallisuutta internetiin
liittyvien ikävien tilanteiden varalta. Kuka tahansa voi joutua
netissä ongelmiin tai ikäviin tilanteisiin, eikä siihen aina
itse pysty vaikuttamaan. Ikävät ja ahdistavat tilanteet tai
rikoksen uhriksi joutuminen voivat tuntua epätodellisilta.
Ongelmatilanteisiin kannattaa puuttua päättäväisesti ja
rauhallisesti etenemällä tilanteisiin löytyy useimmiten
apua. Tässä pyritään löytämään joitakin ratkaisuja ongelmatilanteisiin.
Aika: noin 30 min.
Tarvikkeet: Paperia ja kynät.
Toteutus: Jaa osallistujat pareihin tai pieniin porinaryhmiin
ja anna heille kysymykset. Pohdinnan jälkeen kootkaa
yhteiseen keskusteluun pienryhmien ajatukset. Lopuksi voitte
koota yhteen ajatukset ja kirjata isolle paperille ryhmän
määrittelemät eettiset ohjeet ja tavat toisia kunnioittavalle
verkkovuorovaikutukselle.

Toiminta erilaisissa ongelmatilanteissa?

Pohtikaa miten toimia seuraavissa
ongelmatilanteissa?
Jos tulet ahdistelluksi/kiusatuksi internetissä?
Vastausvaihtoehto: Kerro asiasta vanhemmillesi tai
muulle luotettavalle aikuiselle, ja toimikaa tilanteen edellyttämällä tavalla. Estä yksityisyysasetuksissa häiritsevästi
käyttäytyvän henkilön yhteydenotot. Tee ilmoitus ylläpidolle.
Tarvittaessa ota talteen kuvakaappaukset tai säilytä viestit
mahdollista myöhempää asian selvittelyä varten. Joskus
häirintä voi olla niin vakavaa, että se täyttää rikoksen
tunnusmerkit. Asiasta voi tällöin tehdä rikosilmoituksen
paikallispoliisille. Voit kysyä neuvoa myös Nettipoliisilta.
Joku lähettää sinulle seksuaalisia kuvia 		
tai viestejä?
Vastausvaihtoehto: Älä jatka yhteydenpitoa henkilön
kanssa. Estä tekijän yhteydenotot verkkopalveluissa sekä
tarvittaessa myös puhelimitse. Tarkista varmuuden vuoksi

käyttämiesi palveluiden yksityisyysasetukset niin, etteivät
muut kuin kaveripiiriisi kuuluvat voi nähdä tietojasi tai
kontaktejasi. Jos olet alle 16-vuotias, syyllistyy tällaisten
viestien tai kuvien lähettäjä mahdollisesti rikokseen. Ota
tarvittaessa talteen kuvakaappauksella käydyt keskustelut
tai kuvamateriaali, ja säilytä asiaan liittyvät tekstiviestit
kännykässäsi mahdollista myöhempää selvittelyä varten.
Jos joku levittää sinusta otettuja loukkaavia
kuvia tai sinua koskevia tietoja ilman lupaasi?
Vastausvaihtoehto: Voit pyytää kuvien tai tietojen
levittäjää poistamaan aineiston tai tehdä ilmoituksen verkkopalvelun ylläpidolle. Kerro asiasta vanhemmillesi tai muulle
luotettavalle aikuiselle, ja toimikaa tilanteen edellyttämällä
tavalla. Aina se ei kuitenkaan riitä. Yksityiselämää tai
kunniaa loukkaavan tiedon, väitteen tai kuvan levittäminen
voi olla rikos. Tällöin asiasta voi tehdä rikosilmoituksen
paikallispoliisille. Ota tarvittaessa talteen kuvakaappaus
mahdollista myöhempää selvittelyä varten. Varo, ettet
itse provosoidu ja tule syyllistyneeksi toisen oikeuksien
loukkaamiseen.
Jos havaitset internetissä seksuaalisia kuvia
alaikäisestä?
Vastausvaihtoehto: Alle 18-vuotiasta sukupuolisiveellisyyttä loukkaavalla tavalla esittävän kuvamateriaalin
valmistaminen ja levittäminen on laitonta. Mahdollisesti
laittomasta internetissä levitettävästä aineistosta voi
ilmoittaa Pelastakaa Lapset ry:n Nettivihjeeseen (www.
nettivihje.fi). Pelastakaa Lapset toimii kansainvälisessä
yhteistyössä tällaisen, useimmiten ulkomaisilla sivustoilla
levitettävän laittoman aineiston poistamiseksi. Tieto laittomasta aineistosta ja toiminnasta välitetään myös poliisille.
Jos kyse on itseäsi esittävästä kuvasta tai videosta, kannattaa
toimia ripeästi ja päättäväisesti. Asiaan liittyvien rikosten
selvittämiseksi ja asiaan puuttumiseksi tulee ensisijaisesti
ottaa yhteys paikallispoliisiin. Tarvittaessa voi kysyä neuvoa myös nettipoliisilta. Useimmat asiallisesti toimivat
verkkosivut suhtautuvat vakavasti alaikäisiin kohdistuviin
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rikkomuksiin lain sekä käyttäjäsääntöjensä mukaisesti.
Lapsen oikeuksia loukkaavasta tai muuten asiattomasta ja
käyttäjäsääntöjä rikkovasta sisällöstä voi tehdä ilmoituksen
palvelun ylläpidolle, vaikka kyse ei olisikaan varsinaisesti
laittomasta aineistosta tai toiminnasta.

huolimatta vähän epävarma. Voiko hän todella luottaa
nettiystäväänsä? Uskaltaisiko lähteä tapaamaan poikaa ja
miten olisi hyvä toimia? Hän päätyy kysymään neuvoaan
äidiltään ja ystävältään.

Roolileikki

Vuoropuhelu: Keskustelu käydään Jennan ja Aleksin
välillä. Käykää kuvitteellinen keskustelu, (ikään kuin chatissa
tai puhelimessa) jossa Aleksi haluaa tavata Jennan kanssa.
Jenna on epäileväinen eikä oikein tiedä, miten toimia
nettiystävänsä tapaamisen suhteen. Aleksi vakuuttaa hyviä
aikomuksiaan ja luotettavuuttaan Jennalle. Keksikää tarinalle
oma loppu. Tapaavatko nuoret lopulta ja miten?

Tarkoitus: Internet tarjoaa mahdollisuuden tutustua
uusiin ihmisiin ja luoda ihmissuhteita, niin ystävyys- kuin
seurustelusuhteitakin. Tehtävän tavoitteena on harjoitella
turvallista toimintaa netin ihmissuhteissa ja pohtia omien
oikeuksien puolustamista eri roolien kautta.
Aika: noin 60 min.
Tarvikkeet: Roolilaput, paperia ja kynät.
Toteutus: Tee erilliset laput, joihin on kirjattu kunkin
roolitehtävän roolit: Jenna, Aleksi, Jennan äiti ja Jennan
ystävä Iida ja tarkkailija. Jaa laput 3–4 hlön pienryhmälle
roolitehtävästä riippuen. Kun jokaisella on oma rooli selvillä,
ohjeista nuoret toimintaan.
Ryhmät voidaan jakaa eri tiloihin tai isossa tilassa erillisiin
paikkoihin. Nuoret esittävät alla olevan tapauksen roolitehtävien mukaisesti. Kaksi tai useampi henkilöä keskustelee
keskenään eläytyen rooleihinsa ja tilanteeseen. Henkilö,
joka toimii tarkkailijana, kuuntelee keskustelua ja kirjaa ylös
havaintojaan ja keskustelijoiden esittämiä argumentteja.
Vuoropuhelu kestää noin 5 minuuttia.
Kun kaikki ryhmät ovat saaneet vuoropuhelunsa suoritettua,
palataan yhteiseen tilaan odottamaan lisäohjeita ohjaajalta.
Nyt tarkoituksena on purkaa tehtävä yhdessä. Siihen löytyy
tehtävän lopussa erillinen ohjeistus.
Tapaus: 16-vuotiaat Jenna ja Aleksi ovat tutustuneet
toisiinsa netin keskustelupalstalla. He asuvat eri paikkakunnilla ja ovat chattailleet toistensa kanssa jo kuukauden
päivät. Chattailu on ollut intensiivistä ja suhde on edennyt
nopeasti syvälliseksi ja luottamuksellisen tuntuiseksi. Aleksi
haluaisi nyt tavata Jennan, mutta Jenna on tunteistaan
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Rooliharjoitus 1

Henkilö A: Jenna
Henkilö B: Aleksi
Henkilö D: tarkkailija
Pohdittavaksi:
• Miten Jenna kuvailee epävarmuutta tapaamisesta?
• Miten Aleksi vakuutteli Jennaa?
• Mitä riskejä tapaamisen voi liittyä?
• Entä jos nettiystävänä kohdattu vastapuoli onkin
muuta kuin väittänyt olevansa – miltä se tuntuisi?

Rooliharjoitus 2
Vuoropuhelu: Keskustelu käydään Jennan ja hänen
äitinsä välillä. Käykää kuvitteellinen keskustelu, jossa Jenna
kertoo äidilleen tavanneensa netissä poikaystävän. Hän
kertoo nyt haluavansa tavata pojan. Äiti on huolestunut,
epäileväinen ja tiedustelee Jennalta erilaisia yksityiskohtia
suhteesta ja aiotusta tapaamisesta. Keksikää tarinalle loppu.
Miten äiti lopulta suhtautuu tapaamiseen? Entä Jenna?
Miten varmistutaan siitä että mahdollinen tapaaminen voi
toteutua turvallisesti?
Henkilö A: Jenna
Henkilö B: Jennan äiti
Henkilö C: tarkkailija

Pohdittavaksi:
• Miten äiti suhtautuu asiaan?
• Mitä huolia äidillä on?
• Miten Jenna suhtautuu äidin ajatuksiin?
• Mitä huolia Jennalla on? Miten hän haluaisi varmistaa
että kaikki ok?
• Miten Jenna ratkaisee tilanteen?

Rooliharjoitus 3
Vuoropuhelu: Keskustelu käydään Jennan ja hänen
ystävänsä Iidan välillä. Jenna kysyy neuvoa kokeneemmalta
ystävältään, joka on tavannut useampaakin poikaa. Iida
kertoilee omista kokemuksistaan ja antaa hyviä vinkkejä.
Keksikää tarinalle loppu. Lähteekö Jenna lopulta tapaamaan
Aleksia ja miten se tapahtuu?
Henkilö A: Jenna
Henkilö B: Iida
Henkilö C: tarkkailija
Pohdittavaksi:
• Miten Jenna kuvailee epävarmuutta tapaamisesta?
• Miten Iida voisi neuvoa Jennaa?
• Miten Jenna suhtautuu Iidan ajatuksiin?
Pohdittavaksi ryhmän yhteiseen keskusteluun:
• Ryhmän jäsenet kertovat rooleistaan
• Tarkkailijat kertovat havainnoistaan
• Miltä tehtävä tuntui?
• Miten vuoropuhelu eteni?
• Millaisia argumentteja roolihenkilöt käyttivät
perusteluinaan?
• Mikä oli tarinanne loppuratkaisu?
• Entä, jos kaikki ei sujunutkaan toivotulla tavalla?
• Millaisia ongelmatilanteita voi tulla vastaan? Miten
niistä selviytyy?
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Seksuaalisuus ja minun oikeuteni
Miellekartta/mielikuvat
seksuaalisuudesta
Tarkoitus: Tämä tehtävä on pohdintaharjoitus seksuaalisuuden käsittelyyn. Tehtävän tavoitteena on tehdä
näkyväksi nuorten käsityksiä seksuaalisuudesta ja siitä,
mitä merkityksiä siihen liittyy. Tehtävä saattaa tuntua aluksi
suppealta, mutta tehtävän purkuvaihe antaa ohjaajalle mahdollisuuden laajentaa käsitystä. Tehtävä toimii myös hyvänä
ponnahduslautana tämän tehtäväosion muille harjoitteille.
Aika: noin 30 min.
Tarvikkeet: Kartonkia ja kyniä, kuvakortteja.
Toteutus: Kyseessä on Miellekartta-harjoitus. Anna
yhdelle parille yksi paperi, johon pyydät heitä kirjaamaan
seksuaalisuuteen liittyviä sanoja miellekartan muotoon. Keskelle tulee sana: Seksuaalisuus ja sen ympärille nuoret voivat
kirjoittaa lähikäsitteitä ja teemoja, joita heidän mielestään
käsitteeseen liittyy. Miellekartoissa voi kannustaa käyttämään
rohkeasti värejä, muotoja ja piirroksia. Muistiinpanojen
tekeminen tällä tavoin parantaa asioiden ymmärtämistä
ja suurten asiakokonaisuuksien hahmottamista.
Vaihtoehtoinen toteutus: Tehtävän voi toteuttaa
myös visuaalisesti kuvakortteja hyödyntäen. Jos sinulla on
kuvakortteja, levitä ne esille nuorten nähtäville. Jokaisen
tehtävänä on poimia itselleen 1–2 kuvaa, jotka kuvastavat
sitä, mitä mielestäsi seksuaalisuus on? Tämän jälkeen
keskustellaan pareittain/pienryhmissä valittujen kuvien
pohjalta siitä, mitä kaikkea seksuaalisuus on ja mikä heidän
valitsemissaan kuvissa ilmentää sitä.
Lopuksi: Kun kaikki parit ovat valmiina, tehtävä voidaan
purkaa yhteisesti. Jokainen pari tuo esiin ajatuksiaan seksuaalisuudesta. Voit halutessasi kirjata nuorilta tulevia sanoja
ylös taululle tai yhteiselle isolle paperille. Tarvittaessa
yhteisessä keskustelussa voi nostaa esiin keskeisiä aiheeseen
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liittyviä teemoja, kuten seksuaalinen hyvinvointi, nuorten
seksuaalioikeudet ja seksuaalinen itsemääräämisoikeus.
Myöhemmissä harjoituksissa käsitteitä avataan tarkemmin.
Pohdittavaksi:
• Miltä tuntuu puhua seksuaalisuudesta?
• Millaisia merkityksiä sanoille annetaan? Mitkä niistä
sinun mielestäsi ovat myönteisiä ja kielteisiä asioita?
• Pohtikaa yhdessä, mikä kuvaa seksuaalista hyvinvointia
ja miten omaa/kumppanin seksuaaliterveyttä ja
seksuaalista hyvinvointia voi edistää?

Kuvat kertovat
Tarkoitus: Tehtävän tavoitteena on ensin pohtia, miten
seksuaalisuus ilmenee ja näkyy mediaympäristössämme.
Toisena tavoitteena on arvioida, minkälaisia tarkoitusperiä
mediassa tuotetuilla seksuaalisuuden kuvilla voi olla, ja miten
mediassa välittyvät kuvat ja tulkinnat seksuaalisuudesta voivat
vaikuttaa käsityksiin. Tarkoituksena on vahvistaa lasten
ja nuorten kykyä tulkita kriittisesti mediassa välitettyjä
viestejä. Aiheeseen voi tarttua seuraavien kysymysten avulla:
• Miten seksuaalisuus ilmenee ja näkyy mediassa?
• Minkälaisia kuvia mediassa tuotetaan
seksuaalisuudesta, naisesta ja miehestä?
• Minkälaisia tavoitteita mediassa välitetyn
seksuaalisuuden kuvalla voi olla?
• Miten mediassa välittyvä kuva ja tulkinta
seksuaalisuudesta voi vaikuttaa omaan toimintaan?
Nuoret voivat leikata erilaisia mainoksia ja artikkeleita
talteen, jotka heidän mielestään vastaavat kysymykseen.
Aika: noin 60–90 min. (Tehtävä voidaan toteuttaa useamman oppitunnin aikana.)
Tarvikkeet: Aikakausilehtiä, mainoskuvia, saksia, eriväristä pahvia/kartonkia, liimaa.

Toteutus: Tehtävä vaatii ohjaajalta valmistautumista. Kerää
ensin erilaisia aikakausilehtiä talteen ja pyydä lapsia/nuoria
tuomaan kotoaan lehtiä leikeltäväksi. (Huom: tarkoitus
ei ole kuitenkaan käyttää pornosivuja tai pornolehtiä).
Tehtävä voidaan toteuttaa yksin, parityönä tai pienryhmissä.
Aktivoi ja innosta nuoret keskustelemaan aiheesta ja
kertomaan, mikä juuri siinä mainoksessa tai artikkelissa
viittasi seksuaalisuuteen tai seksuaaliseen viestiin. Tehkää
kuvakollaasi tai juliste kokoamistanne kuvista.
Pohdittavaksi:
• Pohtikaa myös, millaisen kuvan porno antaa
seksuaalisuudesta tai naisesta ja miehestä?
• Miten se eroaa todellisesta elämästä?
Lopuksi:
Tehtävää voidaan jatkaa myös kotitehtävänä, esimerkiksi
mediaseurantatehtävänä. Nuorille voi antaa aikaa pohtia
näkemäänsä ja ohjeistaa heidät leikkaamaan ja liimaamaan
mainoskuvia sekä artikkeleita talteen. Nuoret seuraavat
viikon ajan eri medioita. Tehtävänä on kirjoittaa ja kuvata
havaintojaan aiheesta: seksuaalisuus mediassa. Se voi
olla mitä tahansa mediasta poimittu esimerkiksi jokin
radiokampanja, lehtiartikkeli tai vaikkapa tv-mainos.

Minun tilani
Tarkoitus: Tehtävän tavoitteena on pohtia jokaisen
henkilökohtaisen koskemattomuuden rajoja määrittelemällä ”oma tila”. Tarkoituksena on tunnistaa ”oma tila”
ja oppia kunnioittamaan toisten rajoja. Meillä jokaisella
on henkilökohtaiset koskemattomuuden rajamme, joita
tulee kunnioittaa. Toisilla ne ovat laajemmat kuin toisilla.
Tehtävässä ryhmän turvallisuudella ja luottamuksellisuudella
on erityisen suuri merkitys. Ryhmän tulisi olla pienehkö,
toisilleen tuttu ja turvallinen, jotta harjoituksessa säilyy
luottamuksellinen tunne.

Aika: noin 30 min.
Tarvikkeet: Tarpeeksi iso avoin tila, jossa osallistuja
mahtuvat liikkumaan vapaasti, esimerkiksi liikuntasali tai
iso huone.
Toteutus: Jokainen ryhmän jäsen saa kokeilla oman tilansa
rajaamista näin halutessaan. Ensimmäinen vapaaehtoinen
menee seisomaan muista hiukan kauemmaksi noin 3–4
metrin päähän ja laittaa silmänsä kiinni. Muut ryhmäläiset
lähestyvät häntä yksitellen. Kun sokko tuntee jonkun tulevan
liian lähelle ja kokee olonsa epämiellyttäväksi, hän huutaa
STOP! Lähestyjä pysähtyy heti käskystä. Kun kaikki halukkaat ovat saaneet testata sokkona omaa henkilökohtaista
tilaansa, toistetaan sama, mutta silmät auki, niin että entinen
sokko näkee lähestyjänsä. Tehtävä voidaan suorittaa myös
pareittain, jos se tuntuu turvallisemmalta niin.
Pohdittavaksi:
• Miltä tehtävä tuntui?
• Oliko sokkona tai näkevänä oleminen erilaista, millä
tavalla?
• Yllätyitkö omasta lopputuloksestasi?
• Miksi joillakin on suurempi oman tilan tarve, toisilla
taas pienempi?

Keho ja kosketus
Tarkoitus: Tehtävän tavoitteena on pohtia erilaisia
kosketuksen tapoja sekä tunnistaa oman ja toisten koskemattomuuden rajoja. Tarkoituksena on vahvistaa lasten ja
nuorten keinoja puolustaa omia oikeuksiaan, kunnioittaa
toisten oikeuksia ja lisätä valmiuksia toimia uhkaavassa
tilanteessa. Tehtävässä käsitellään myös epämiellyttävän
koskemisen välttämistä ja suojautumista seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Lisätietoa aiheen käsittelyyn pohdintaosiossa.
Aika: noin 60 min.
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Tarvikkeet: Isoa lakanakangasta tai remonttipaperia,
tussit/liidut ja Post-it-lappuja.
Toteutus: Jaa ryhmä pareihin. Tehtävänä on ensin piirtää
pareittain toistensa kehojen ääriviivat isolle paperille/
kankaalle siten, että kumpikin vuorollaan käy selälleen
paperin/kankaan päälle ja samaan aikaan kaveri piirtää
toisen ääriviivat siihen.
Seuraavassa vaiheessa tehtävänä on palata piirrettyjen
hahmojen luokse ja lapsille annetaan värilliset post-it
laput. Tehtävänä on nyt viedä vihreä lappu siihen kohtaan
piirrettyä kehoa, johon heidän mielestään muut saavat
koskea ja kosketus tuntuu sopivalta.
Tämän jälkeen keskustelkaa ryhmässä kosketuksesta ja siitä
minkälainen kosketus tuntuu miellyttävältä ja minkälainen
epämiellyttävältä.
Toisessa vaiheessa lapsia pyydetään kiinnittämään punainen
lappu siihen kohtaan, johon heidän mielestään EI saa koskea
toista ilman lupaa.
Kun laput ovat paikallaan, on hyvä keskustella tehtävästä
ja katsoa yhdessä, miten laput ovat sijoittuneet kehoon.
Keskustelkaa kohdista ja lasten valinnoista.
Keskustelun tueksi ja pohdittavaksi:
Lapsia ja nuoria voi informoida kehitysvaiheeseen sopivalla
tavalla myös seksuaaliselta hyväksikäytöltä suojautumiselta.
Eri ikäisten kanssa voi keskustella teemasta eri tasoilla.
Lasten kanssa voi keskustella siitä, että joku voi lähestyä
epäsopivasti ja haluaa koskettaa sellaisille alueille, jotka ovat
jokaisen henkilökohtaisia alueita. Kehon intiimejä alueita on
tärkeää nimetä ja varmistaa, että jokainen mieltää henkilökohtaiset koskemattomuuden rajat. Esimerkiksi uimapuvun
alla olevat paikat ovat jokaisen yksityisiä ja arvokkaita.
Kukaan ei saa koskea niihin ilman lupaa ja hyvää syytä.
Sama uimapukusääntö ja kehon rajojen kunnioittaminen
pätevät myös netissä.
Lasten ja nuorten kanssa voi keskustella siitä, mikä tuntuu
sopivalta tai epäsopivalta kosketukselta ja kuinka epämiel-
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lyttävästä tai uhkaavasta tilanteesta voi selviytyä. Keskustelussa nuoria voi kannustaa pohtimaan myös seksuaalista
itsemääräämisoikeutta. Jokaisella on oikeus seksuaaliseen
koskemattomuuteen ja suojaan hyväksikäytöltä. Se tarkoittaa
sitä, että jokaisella on oikeus päättää rajoistaan ja omasta
seksuaalisesta kanssakäymisestään kuitenkin siten, ettei se
loukkaa toisen ihmisen itsemääräämisoikeutta.

Lasten oikeudet ja osallisuus
Tarkoitus: Tehtävän tarkoitus on perehtyä YK:n lapsen
oikeuksien sopimukseen ja osallisuuteen sekä vahvistaa
lasten ja nuorten valmiuksia kertoa itseensä kohdistuneista
ikävistä kokemuksista tai ongelmatilanteista aikuiselle.
Tehtävän tavoitteena on myös kirjata ja tehdä näkyväksi
lasten tarpeet ja toiveet aikuisten tavasta kohdella heitä ja
kohdata ongelmatilanteita yhdessä lasten kanssa.
Aika: noin 60 min.
Tarvikkeet: paperia ja kynät, kartonkia/paperia ja tussit
Toteutus ja taustatietoa: Tehtävä on kaksiosainen.
Keskustelkaa ensin ryhmässä lapsen oikeuksien yleissopimuksen neljästä periaatteista sekä lapsen oikeudesta suojeluun
ja osallistumiseen. Mitä ne merkitsevät ja tarkoittavat
konkreettisesti? Ks. alla.
a) YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen yleiset
periaatteet:
• Jokaisella lapsella on oikeus elämään, henkiinjäämiseen
ja kehittymiseen.
• Jokaisella lapsella on oikeus sanoa mielipiteensä ja
saada näkemyksensä otetuksi huomioon.
• Kaikki lapset ovat yhdenvertaisia, ketään ei saa syrjiä.
• Lapsen etu on otettava huomioon tehtäessä niin
yksittäistä lasta kuin lapsiryhmää koskevia suunnitelmia
ja päätöksiä.
YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lapsella on
oikeus suojeluun, riittäviin voimavaroihin ja osallistumiseen.
Lapsella on oikeus olla pieni, suojattu ja turvassa, mutta
samalla myös oikeus olla aktiivinen ja saada mielipiteensä
huomioon otetuksi.

Osallistumiseen kuuluvat lapsen oikeus ilmaista vapaasti
mielipiteensä, aikuisten velvoite ottaa lapsen näkemykset
huomioon tämän iän ja kokemustason mukaisesti sekä lapsen
oikeus tulla kuulluksi myös häntä koskevissa hallinnollisissa
ja oikeudellisissa toimissa.
b) Miten toivon tulevani kohdatuksi ja kuulluksi,
kun kerron huolistani aikuiselle?
Pohtikaa ensin alla olevia kysymyksiä itsenäisesti ja jakaantukaa sitten pienryhmiin keskustelemaan aiheesta. Pyydä
nuoria kirjoittamaan kysymykseen vastaava kirje aikuisille
ja keskustelemaan pienryhmissä aikuisille kirjoittamistaan
kirjeistä. Kenenkään ei tarvitse näyttää kirjeitään toisille
ja jokainen saa vapaamuotoisesti kertoa omista kirjeistään
sen verran kuin itse haluaa. Tehtävänä on sitten keskustella
pienryhmässä erilaisista toiveista. Lopuksi kukin ryhmä saa
valita neljä keskeistä viestiä aikuisille siitä, miten he toivovat
tulevansa kohdatuksi tällaisessa tilanteessa. Jokainen ryhmä
saa kirjoittaa itse valitsemansa periaatteet yhteiseksi
”huoneentauluksi”. Lopuksi periaatteista keskustellaan
yhteisesti isossa ryhmässä.
Kuvittele, että olet kokenut jotakin ikävää ja sinua loukkaavaa
toimintaa tai kohdannut aikuisen taholta seksuaalista
lähestymistä. Haluaisit kertoa siitä vanhemmillesi tai jollekin
muulle luotettavalle aikuiselle. Kirjoita ylös ajatuksia:
• Miltä tuntuisi kertoa asiasta ja miten kerrot
kokemuksistasi?
• Mikä rohkaisee sinua kertomaan?
Kirjoita vapaamuotoinen kirje, miten toivot sinua kuuntelevan aikuisen kohtaavan sinut tässä tilanteessa.
Pohdittavaksi:
• Miltä tehtävä tuntui?
• Miksi on tärkeää toimia ja kertoa jollekin luotettavalle
aikuiselle, jos kohtaa sopimatonta toimintaa tai
seksuaalista lähestymistä aikuisen taholta?

Nuorten tarinat
Tarkoitus: Tarinoiden ja harjoitusten avulla lapset ja
nuoret eläytyvät todellisiin tilanteisiin. Tavoitteena on
pohtia ryhmissä vaihtoehtoja tilanteiden selvittämiseksi.
Tarkoituksena on auttaa tunnistamaan ongelmallisia tilanteita
verkkoympäristössä sekä rohkaista ja vahvistaa heidän
taitojaan puuttua ongelmiin.
Aika: 45–60 min.
Toteutus: Jaa osallistujat pieniin 4–5 hengen ryhmiin.
Pyydä heitä perehtymään pienryhmissä nuorten tarinoihin
ja miettimään vaihtoehtoisia ratkaisuja ongelmallisiin tilanteisiin. Miten tarinan henkilöt voisivat selviytyä tilanteista?

Elina 14 vuotta
”Juttelin netissä yhden pojan kanssa ja jotenkin ihastuin
siihen tyyppiin ihan täysin. Me oltiin juteltu jo aika pitkään
ja joskus kerroin tykkääväni hänestä. Seuraavana päivänä se
poika alkoikin käyttäytyy tosi oudosti. Se alkoi kiusaamaan
ja haukkumaan mua. Ensin aloin saada pilkkaavia ja ivaavia
viestejä. Myöhemmin se tyyppi kavereineen haukku mua
netissä julkisesti. Homma alkoi mennä aika rajuksi. Tuntui
tosi pahalta. Mä kun luulin, et sekin olis ollu jotenkin
oikeesti kiinnostunut musta. Olin ihan epätoivoinen enkä
tiennyt mitä tehdä…”
Mitä sanoisit tarinan Elinalle?
Miten tarinan Elina selviytyy tilanteesta?
”…Ilmoitin ensin asiasta sen verkkoyhteisön ylläpidolle. Juttelin myös siskoni kanssa asiasta ja se neuvoi mua ottamaan
yhteyttä nettipoliisiin. Se selvensi asiaa aika paljon, vaikka
kiusaaminen onneksi loppui itsestään. Ymmärsin samalla,
että minkäänlaista kiusaamista ei tarvitse sietää – tapahtuipa
se sitten netissä tai koulun pihalla. Joskus kiusaaminen voi
olla niin vakavaa, että se on jopa rikos.
Olin pitkään ihan masentunut tapauksesta, mut onneksi
kaverit ja vanhemmat auttoivat asiassa ja olen saanut taas
itsetuntoni takaisin!”
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Ville 17 vuotta
”Yläasteella mua kiusattiin. Kiusaajani urkkivat yhteen
verkkoyhteisöön liittyvän salasanani ja käyttivät luvatta mun
käyttäjätiliäni. He käyttivät kuvaani ja tietojani ja liittivät
mut eri yhteisöihin ja levittivät perättömiä väitteitä, joita en
todellakaan ollut sanonut. Aloin saada tuntemattomiltakin
viestejä, joissa mua haukuttiin ja perättömät juorut ja väitteet
levisivät netissä kulovalkean tavoin. Olin tosi epätoivoinen,
nöyryytetty ja yksin enkä tiennyt mitä tehdä…”
Mitä sanoisit tarinan Villelle?
Miten tarinan Ville selviytyy tilanteesta?
”Ensin pyysin heitä lopettamaan ja poistamaan perättömät
viestit. Kiusaajat kuitenkin vaan jatkoivat, joten juttelin
tilanteesta myös vanhempieni kanssa ja mietittiin yhdessä
ratkaisua. Olin lopulta yhteydessä nettipoliisiin. Kerroin,
mitä oli tapahtunut ja miten tyypit levittivät törkeitä ja
perättömiä huhuja musta. Lähetin poliisille kuvakaappauksella
tiedon kiusaamisviesteistä ja linkin kiusaajan profiiliin.
Poliisin huomautus sai kiusaamiseen loppumaan.
Myöhemmin en ole tapauksesta välittänyt puhua. Mul on
onneksi muutamia hyviä kavereita, jotka ihmetteli noiden
kiusaajien toimintaa. Kävin juttelemassa asiasta myös
koulupsykologin kanssa ja vähitellen kiusaaminen loppui.
Kun siirryin lukioon, aloin saada taas uusia kavereita ja
harrastaa uusia juttuja.”

Sanni 16 vuotta
”Tapasin 14-vuotiaana netissä yhden ihanalta tuntuvan
kundin. Me chattailtiin pitkään ja juteltiin tosi syvällisiä.
Tuntui ihanalta, kun joku ymmärsi mua niin hyvin. Mä
ihastuin ihan huomaamatta, ja se juttu vaan imaisi mut
mukaansa. Mun pään täytti vain tuo yksi ihminen ja halusin
jutella hänen kanssaan koko ajan.
Jossain vaiheessa me alettiin puhua seksistä. En oikeastaan
muista, miten se siihen meni. Alkuun vähän hämäännyin, mut
oltiinhan me tunnettu jo tosi pitkään, melkein kuukauden.
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Tuntui ihanalta, kun joku oli niin vilpittömän kiinnostunut
musta. Se kyseli myös vähän outoja seksiin liittyviä kysymyksiä kuten: ”Oletko koskaan masturboinut?”, ”oletko
harrastanut seksiä? ”
Se pyysi mua lähettämään kuvia itsestäni. Lähetin sille pari
kuvaa ja se kehui mua kauniiksi. Sitten se halusi nähdä
vähän enemmänkin. Hämmennyin yhä enemmän, mutta
meidän juttu tuntui vaan niin kypsältä ja luotin siihen täysin.
Toisaalta se oli vähän hauskaakin. Otin kännykkäkameralla
kuvia itsestäni ja lähetin. Se vannotti mua, että tää on vain
meidän välinen juttu, eikä halunnut että kertoisin meistä
kenellekään. En mä tietenkään silloin kertonutkaan. Se
lupasi lähettää myös itsestään kuvia
Kun me seuraavan kerran chattailtiin, se kertoikin olevansa vähän vanhempi kuin mitä alun perin oli kertonut –
28-vuotias. Mä vähän ihmettelin, mutta toisaalta sen kanssa
oli niin ihana jutella, etten välittänyt. Ja mä luulin, että se
tosissaan välitti myös musta. Keskustelut meni kyllä aika
intiimeiksi ja oikeestaan se oli lähinnä seksiä, mistä me
juteltiin. Se kerto, miltä siitä tuntui, ja mitä se kuvitteli
musta. Ja sit se olis halunnut tavata mut ihan oikeesti, että
olis voitu olla yhdessä.
Jossain vaiheessa kerroin parhaalle ystävälleni näistä meidän
yhteisistä jutuista. Ja siitä, että meidän oli tarkoitus tavata,
tai ainakin että se kundi ehdotti sitä. Onneksi kerroin.
Ystäväni sai mun silmät avautumaan. Mua itseänikin oli jo
moni asia vähän ihmetyttänyt, ja tajusin, että ei tässä kaikki
ole nyt ihan kohdallaan.
Olinhan mä kuullut tällaisesta, mut en voinut uskoa, että
omalle kohdalle osuisi. En enää halunnut olla yhteydessä
siihen tyyppiin. Lopulta se alkoi kiristää mua lähettämilläni
kuvillani ja uhkasi levittää ne eteenpäin, jos en suostuisi.
Olin lamaantunut. Pelästyin tosissaan ja mua hävetti ja
kadutti ihan sairaasti. Syytin itseäni, olinhan itse lähettänyt
kuvani ja vastannut kaikkiin viesteihin… Mitä jos se kertois
siitä jollekin?

Mitä sanoisit tarinan Sannille?
Miten tarinan Sanni selviytyy tilanteesta?
”Uskalsin lopulta kertoa vanhemmilleni. En tiedä, mitä olisin
tehnyt ilman vanhempieni apua. Mä otin kuvakaappaukset
viesteistä ja kuvista, joita me oltiin lähetelty, ja me tehtiin
rikosilmoitus poliisille. Poliisi selvitteli tapausta, ja niiden
mielestä oli hyvä, että uskalsin kertoa asiasta. Myöhemmin
nimittäin selvisi, että en ollut ainoa, vaan se tyyppi oli
tavoitellut muitakin nuoria.
Mun vanhemmat oli lopulta tosi ymmärtäväisiä ja auttoi
mua kaikin tavoin. Me ollaan sen jälkeen juteltu asioista
tosi avoimesti ja kävin koulun terkkarillakin juttelemassa.
Pahin olo alkaa helpottaa. Alkuun olin tosi ahdistunut enkä
luottanut kehenkään. Oon tosi kiitollinen, että mulla on
läheinen ystävä ja ympärilläni aikuisia, joille voin kertoa
omista huolista ja kaikenlaisista ikävistäkin asioista. Onneksi
uskalsin puhua. Sen ansiosta sain apua enkä jäänyt yksin.
Tuntuu tosi kurjalta, että mä jouduin tällaiseen juttuun,
mutta mietin myös sitä, mitä kaikkea se tyyppi olisikaan vielä
jollekin tehnyt, jos mä en olisi uskaltanut kertoa asiasta.”

15 vuotta. Mua alkoi ahdistaa ihan sikana – itseni ja sen
toisen puolesta? Pornosivuilla olin nähnyt videotallenteita,
jotka on tallennettu just samanlaisissa tilanteissa. Mistä
mä tiedän, onko joku tallentanut ja levittänyt munkin
kuvamateriaalia jonnekin pornosivuille…?
Mitä sanoisit tarinan Jerelle?
Miten tarinan Jere selviää tilanteesta?
”Mieltä jäi painaa niin paljon näkemäni videoklipit ja mun
oma toiminta. Nettipornosta ja web-kameratouhuista
oli huomaamatta tullut aika iso osa elämääni. Lopetin
seksisivustoilla notkumisen sen jälkeen. Juttelin asiasta
myös yhden tutun kaverin kanssa ja se helpotti oloa tosi
paljon. Kuulemma en oo ainoo. En onneksi jäänyt hautoo
asioita yksin omaan päähäni. Harrastuksissani oon tavannut
myös yhden tyypin, jonka kanssa deittailen nykyään.”

Jere 18 vuotta
”Hengailin jossain vaiheessa aika paljon netissä erilaisilla
foorumeilla. Jotenkin alko kiinnostaa kaikki seksiaiheiset jutut
ja hakeuduin sivustoille, joissa oli mahdollisuus myös suoraan
kontaktiin jonkun muun kanssa. Tulihan sitä vähän paljastettuakin itseäni, ja harrastin seksiä joidenkin tuntemattomien
kanssa masturboimalla web-kamerayhteydessä. Mä vähän jäin
koukkuun siihen jännitykseen. Kerran vastapuolena olikin
mua paljon nuoremman näköinen kundi. Se oli arviolta ehkä
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15. Liitte
et

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

Lainsäädäntöä
Alla olevat lait koskevat tilannetta syksyllä 2013.
(tarkistettu 12.9.2013). Lainsäädäntöä kuitenkin
muutetaan aika ajoin, ja muutoksia on parhaillaankin
vireillä. Tarkista ajantasainen lainsäädäntö FINLEXtietopankista (www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa).

RIKOSLAIN 20 luku – SEKSUAALIRIKOKSISTA
Raiskaus
(Rikoslaki 20.luku 1 §)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20
Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttämällä henkilöön
kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista väkivaltaa, on
tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja enintään
kuudeksi vuodeksi.
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. (13.5.2011/495)
Yritys on rangaistava.

on tuomittava seksuaalisesta hyväksikäytöstä sakkoon tai vankeuteen
enintään neljäksi vuodeksi.

Yritys on rangaistava.

(Rikoslaki 20.luku 2 §)

Yritys on rangaistava.

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Jos raiskauksessa

(Rikoslaki 20.luku 6 §)

1) aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava
sairaus tai hengenvaarallinen tila,

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

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
on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään kahdeksi
ja enintään kymmeneksi vuodeksi.
Yritys on rangaistava.

Seksuaalinen hyväksikäyttö
(Rikoslaki 20.luku 5 §)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

1) kahdeksaatoista vuotta nuoremman henkilön, joka on koulussa
tai muussa laitoksessa hänen määräysvaltansa tai valvontansa alainen
taikka muussa niihin rinnastettavassa alisteisessa suhteessa häneen,
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ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä on
tuomittava törkeästä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä vankeuteen
vähintään yhdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.

2 momentti on kumottu L:lla 13.5.2011/495.

Joka asemaansa hyväksikäyttäen taivuttaa sukupuoliyhteyteen tai
ryhtymään muuhun seksuaalista itsemääräämisoikeutta olennaisesti
loukkaavaan seksuaaliseen tekoon tai alistumaan sellaisen teon
kohteeksi

60

4) henkilön, joka on hänestä erityisen riippuvainen, käyttämällä
törkeästi väärin tätä riippuvuussuhdetta tekijästä,

Törkeä raiskaus

2) rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa
henkistä tai ruumiillista kärsimystä,

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,

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.
Yritys on rangaistava.

Rajoitussäännös
(Rikoslaki 20.luku 7 a §)
Lapsen seksuaalisena hyväksikäyttönä tai 7 §:n 1 momentin 1 kohdassa
tarkoitettuna 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.

Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta
(Rikoslaki 20.luku 8 a §)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20
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. (20.5.2011/540)
Seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta tuomitaan myös se, joka
käyttää 1 momentissa tarkoitettuja seksuaalipalveluja, joista toinen
on luvannut tai antanut korvauksen.
Yritys on rangaistava.

Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

Lapsen houkutteleminen 		
seksuaalisiin tarkoituksiin

(Rikoslaki 20.luku 7 §)

(Rikoslaki 20.luku 8 b §)

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Jos

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

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

3) yhteystietoja välittämällä tai muuten markkinoi toisen sellaiseen
tekoon ryhtymistä tietäen, että hänen toimintansa olennaisesti
edistää teon toteutumista,

Törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta
esittävän kuvan levittäminen

5) viettelee tai painostaa toisen sellaiseen tekoon,

RIKOSLAIN 17 luku 					
– RIKOKSISTA YLEISTÄ JÄRJESTYSTÄ VASTAAN
Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 		
kuvan levittäminen

on tuomittava parituksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kolmeksi
vuodeksi.

(Rikoslaki 17.luku 18 §)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L17

Jos sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan levittämisessä

4) muuten käyttää hyväkseen jonkun ryhtymistä sellaiseen tekoon tai

(9.7.2004/650)

Edellä 2 momentissa tarkoitetun rikoksen yritys on rangaistava.

Yritys on rangaistava.

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta
koskevan esityksen seuraaminen

Törkeä paritus
(Rikoslaki 20.luku 9 a §)

(Rikoslaki 20.luku 8 c §)

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Jos parituksessa

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.

1) tavoitellaan huomattavaa taloudellista hyötyä,

Yritys on rangaistava.

Paritus

2) rikos tehdään erityisen suunnitelmallisesti,

1) lasta,
2) väkivaltaa tai
3) eläimeen sekaantumista,
on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan kuvan levittämisestä
sakkoon tai vankeuteen enintään kahdeksi vuodeksi.

3) aiheutetaan tahallisesti tai törkeällä huolimattomuudella toiselle
vaikea ruumiinvamma, vakava sairaus tai hengenvaarallinen tila taikka
näihin rinnastettavaa erityisen tuntuvaa kärsimystä tai

(20.5.2011/540)

4) kohteena on kahdeksaatoista vuotta nuorempi lapsi

Mitä 17 §:n 2 momentissa säädetään, koskee myös tässä pykälässä
tarkoitettua kuvaa tai kuvatallennetta.

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

ja rikos on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksentekijä
on tuomittava törkeästä parituksesta vankeuteen vähintään neljäksi
kuukaudeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi.

Joka hankkiakseen itselleen tai toiselle taloudellista hyötyä

Yritys on rangaistava.

1) järjestää huoneen tai muun tilan korvausta vastaan tapahtuvaa
sukupuoliyhteyttä tai siihen rinnastettavaa seksuaalista tekoa varten
tai kahdeksaatoista vuotta nuoremman lapsen tekemää, ilmeisellä
tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaa tekoa varten,

Määritelmät

2) vakiintuneena osana liiketoimintaansa majoittaa sellaiseen tekoon
ryhtyvää ja siten olennaisesti edistää tekoa,

Sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan tässä luvussa sukupuolielimellä
tapahtuvaa tai sukupuolielimeen kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon.

(Rikoslaki 20.luku 9 §)

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

(Rikoslaki 20.luku 10 §)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20

Yritys on rangaistava.

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. Todellisuuspohjaisen
ja todenmukaisen määritelmiä sovelletaan vastaavasti 1 momentin
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa. (20.5.2011/540)

(Rikoslaki 17.luku 18 a §)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L17

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.

Kuvaohjelman laiton esittäminen 			
tai levittäminen alaikäiselle
(Rikoslaki 17.luku 18 b§)
www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L17
Joka kahdeksaatoista vuotta nuoremmalle julkisesti esittää tai
levittää taikka muulla tavoin tarjoaa taikka pitää hänen saatavillaan
1) vastoin kuvaohjelmalain (710/2011) 5 §:n 1 momentissa säädettyä
kuvaohjelman, jota ei ole luokiteltu tai jolle ei ole annettu ikärajaa 18
ja jossa tai jonka yhteydessä ei ole selvästi havaittavia merkintöjä tai
2) vastoin 1 kohdassa mainitun lain 6 §:n 1 momentissa säädettyä
kieltoa kuvaohjelman, jonka ikäraja on 18,
on tuomittava kuvaohjelman laittomasta esittämisestä tai levittämisestä
alaikäiselle sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.

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)
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LASTENSUOJELULAKI
Ilmoitusvelvollisuus

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen
ilmoituksen häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten
estämättä.

(Lastensuojelulaki 5. luku 25 §)

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)

Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta
esittävän kuvan hallussapito

Kunnianloukkaus

(Rikoslaki 17.luku 19 §)

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L17

Joka

Joka oikeudettomasti pitää hallussaan kuvaa tai kuvatallennetta,
jossa 18 §:ssä tarkoitetulla tavalla sukupuolisiveellisyyttä loukkaavasti
esitetään lasta, on tuomittava sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan
lasta esittävän kuvanhallussapidosta sakkoon tai vankeuteen enintään
yhdeksi vuodeksi.

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417#L5P25

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

1) Sosiaali- ja terveydenhuollon ja lasten päivähoidon;

2) muuten kuin 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla halventaa toista,

3) nuorisotoimen;

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.

on tuomittava kunnianloukkauksesta sakkoon tai vankeuteen enintään
kuudeksi kuukaudeksi.

4) poliisitoimen;

RIKOSLAIN 24 luku – YKSITYISYYDEN, RAUHAN 		
JA KUNNAN LOUKKAAMISESTA
Yksityiselämää loukkaava tiedon levittäminen
(Rikoslaki 24.luku 8 §)

(Rikoslaki 24.luku 9 §)

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.
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.

www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24

Törkeä kunnianloukkaus

Joka oikeudettomasti

(Rikoslaki 24.luku 10 §)

1) joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai
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.
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.
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www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L24
Jos 9 §:n 1 momentissa tarkoitetussa kunnianloukkauksessa
1) rikos tehdään joukkotiedotusvälinettä käyttämällä tai muuten
toimittamalla tieto tai vihjaus lukuisten ihmisten saataville taikka
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.

2) opetustoimen;

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)

5) Rikosseuraamuslaitoksen;
6) palo- ja pelastustoimen;
7) sosiaalipalvelujen, lasten päivähoidon tai terveydenhuollon
palvelujen tuottajan;
8) opetuksen tai koulutuksen järjestäjän;
9) seurakunnan tai muun uskonnollisen yhdyskunnan;
10) kansainvälistä suojelua hakevan vastaanotosta annetun lain
(746/2011) 3 §:ssä tarkoitetun vastaanottokeskuksen ja järjestelykeskuksen;
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.
(28.12.2012/911)
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Seksuaalioikeuksien julistus
Seksuaalisuus on olennainen osa jokaisen ihmisyksilön persoonallisuudesta. Sen täysi kehittyminen riippuu siitä miten inhimilliset
perustarpeet tyydyttyvät. Näitä ovat kaipuu ja halu kontaktiin,
läheiseen suhteeseen, tunneilmaisuun, mielihyvään, hellyyteen ja
rakkauteen. Seksuaalisuus rakentuu yksilön ja sosiaalisten rakenteiden
välisessä vuorovaikutuksessa. Seksuaalisuuden täysi kehittyminen on
välttämätöntä yksilölliselle, ihmisten väliselle ja yhteiskunnalliselle
hyvinvoinnille.
Seksuaalioikeudet ovat yleismaailmallisia ihmisoikeuksia, jotka
perustuvat kaikille ihmisyksilöille luonnostaan kuuluvaan vapauteen,
arvoon ja tasavertaisuuteen. Koska terveys on perustava ihmisoikeus,
tulee myös seksuaaliterveyden olla perusoikeus. Voidaksemme
varmistaa sen, että ihmiset ja yhteiskunnat kehittävät tervettä
seksuaalisuutta, seuraavat seksuaalioikeudet tulee hyväksyä ja
niitä tulee edistää, kunnioittaa ja puolustaa kaikissa yhteiskunnissa
ja kaikin keinoin. Seksuaaliterveys on tuloksena elinympäristöstä,
joka tunnustaa, kunnioittaa ja toteuttaa näitä seksuaalioikeuksia.
1. Oikeus seksuaaliseen vapauteen: Seksuaalinen vapaus
sisältää yksilöiden oikeuden ilmaista seksuaalisuuttaan täydesti.
Se kuitenkin sulkee pois seksuaalisen väkivallan, hyväksikäytön ja
seksuaalisen riiston.
2. Oikeus seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen,
seksuaaliseen loukkaamattomuuteen ja fyysiseen
turvallisuuteen: Tämä oikeus sisältää kyvyn tehdä itsenäisiä
päätöksiä omasta seksuaalielämästä oman henkilökohtaisen ja yhteisön
etiikan mukaisesti. Siihen sisältyy myös oman kehon hallinta ja nautinto
vapaana kidutuksesta, silpomisesta ja mistä hyvänsä väkivallasta.
3. Oikeus seksuaaliseen yksityisyyteen: Tähän sisältyy
oikeus tehdä yksilöllisiä päätöksiä ja käyttäytyä yksilöllisesti läheisissä
suhteissa silloin kun ne eivät häiritse muiden seksuaalisia oikeuksia.
4. Oikeus seksuaaliseen oikeudenmukaisuuteen: Tämä
tarkoittaa vapautta kaikesta syrjinnästä sukupuolen, seksuaalisen
suuntautumisen, iän, ihonvärin, sosiaaliluokan, uskonnon ja fyysisen
tai psyykkisen vamman vuoksi.
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5. Oikeus seksuaaliseen mielihyvään: Seksuaalinen mielihyvä,
mukaan lukien sooloseksi, on ruumiillisen, henkisen, älyllisen ja
hengellisen hyvinvoinnin lähde.
6. Oikeus seksuaalisten tunteiden ilmaisuun: Seksuaalinen
ilmaisu on enemmän kuin eroottista mielihyvää ja seksuaalista toimintaa. Yksilöillä on oikeus ilmaista seksuaalisuuttaan kommunikoimalla,
koskettamalla, ilmaisemalla tunteita ja rakastamalla.
7. Oikeus vapaaseen seksuaaliseen liittymiseen: Tämä
tarkoittaa mahdollisuutta mennä naimisiin tai olla menemättä,
mahdollisuutta erota ja mahdollisuutta solmia muunlaisia vastuullisia
seksuaalisia suhteita.
8. Oikeus tehdä vapaita ja vastuullisia ehkäisyvalintoja:
Tämä sisältää oikeuden päättää hankkiiko lapsia vaiko ei, oikeuden
päättää lasten lukumäärästä ja ajoituksesta sekä täyden käyttöoikeuden
syntyvyyden säännöstelyn menetelmiin.

Pelastakaa Lapset ry:n toiminta
Pelastakaa Lapset ry on vuonna 1922 perustettu
kansalaisjärjestö, joka taistelee lasten oikeuksien
puolesta laadukkaan ammatillisen työn, lapsipoliittisen vaikuttamisen ja auttamisen kautta. Järjestö
tukee erityisesti vaikeissa oloissa eläviä lapsia ja pyrkii
edistämään lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa
ja maailmalla.
Pelastakaa Lapset on osa Save the Children -järjestöä,
joka toimii lasten hyväksi yli 100 maassa. Visionamme
on maailma, jossa toteutuu jokaisen lapsen oikeus
elämään, suojeluun, kehittymiseen ja osallistumiseen.

10. Oikeus monipuoliseen seksuaalikasvatukseen ja
valistukseen: Tämä on elämän pituinen prosessi syntymästä läpi
elämänkaaren ja sen tulisi koskea yhteiskunnan kaikkia instituutioita.

Pelastakaa Lapset ry:llä on erityisasiantuntemusta digitaaliseen
mediaan liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmiöistä
käytännön työn ja laajan kansainvälisen yhteistyön kautta vuodesta
2002. Lasten suojelu digitaalisessa mediassa – toiminnossa tavoitteena on lasten aseman ja oikeuksien turvaaminen ja edistäminen
internetin ja muun digitaalisen median luomien erityisten haasteiden
suhteen. Lasten oman netinkäytön sijaan päähuomio toiminnassa
kiinnitetään siihen, miten internetiä ja muuta teknologiaa käytetään
lasten oikeuksia loukkaavilla tavoilla ja rikollisiin tarkoituksiin, tai
lapsiin kohdistuvia rikoksia edistävillä tavoilla. Työ tähtää epäkohtiin
ja ongelmiin puuttumiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn.

11. Oikeus seksuaaliterveyspalveluihin: Seksuaaliterveyspalveluiden tulisi olla käytettävissä kaikkien seksuaalisuuteen liittyviin
huolenaiheiden, ongelmien ja toimintahäiriöiden ehkäisemiseksi ja
hoitamiseksi.

Nettivihje (www.nettivihje.fi) on Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä
vihjepalvelu, johon internetin käyttäjät voivat ilmoittaa havaitsemastaan
mahdollisesti laittomasta aineistosta, erityisesti silloin kun se liittyy
lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Nettivihje toimii osana

9. Oikeus seksuaalisuutta koskevaan tieteellisesti
perusteltuun tietoon: Tämä oikeus tarkoittaa sitä, että tieto
seksuaalisuudesta tulisi tuottaa riippumattoman ja eettisen tutkimuksen avulla, ja että tätä tietoa jaetaan sopivilla tavoilla yhteiskunnan
kaikille tahoille.

INHOPEn (International Association of Internet Hotlines) koordinoimaa kansainvälistä verkostoa, jonka tavoitteena on lasten seksuaaliseen
hyväksikäyttöön liittyvän laittoman kuvamateriaalin poistaminen.
Tieto laittomaksi arvioidusta sisällöstä välitetään viranomaiselle,
sekä aineiston alkuperämaassa sijaitsevalle INHOPE-verkostoon
kuuluvalle Hotlinelle. Vastaanottava Hotline arvioi aineiston kyseisen
maan lainsäädännön mukaan, ja ryhtyy tarvittaviin toimenpiteisiin
laittoman aineiston poistamiseksi ja sitä koskevan tiedon saattamiseksi
viranomaisille. Verkostoon kuuluu 44 Hotlinea 38 maassa.
Vihjetyössä havaittavat ilmiöt, muutokset teknologioiden käyttötavoissa ja toimintaympäristöissä, sekä kansainvälisen asiantuntijayhteistyön
ja muun käytännön toiminnan kautta saatu tieto ja kokemus ohjaavat
Pelastakaa Lapset ry:n tuottamien aineistojen ja koulutusten sisältöjä.
Pelastakaa Lapset ry:n verkkosivulta www.pelastakaalapset.fi löytyy
runsaasti tietoa ja aineistoa eri näkökulmista niin aikuisille kuin
nuorillekin:
Lasten suojelu digitaalisessa mediassa
Mediakasvatus
Nuorisotoiminta
• Mantelit
• Netari
• Suunta
Rasisminvastainen työ

Seksuaalioikeudet ovat perustavaa laatua olevia ja
yleismaailmallisia ihmisoikeuksia
WAS – World Association for Sexology – Seksologian maailmanjärjestö,
Hong Kong 1999.
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