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LASTEN KAUPALLINEN SEKSUAALINEN RIISTO 
JA SEKSUAALIVÄKIVALTA SUOMESSA 

Pelastakaa Lapset selvitti lasten kaupallista seksuaalista riistoa ja seksuaalivä-
kivaltaa ilmiönä Suomessa. Selvityksen tarkoituksena oli tuottaa tietoa aiheen 
parissa toimivista asiantuntijatahoista, ilmiön yleisyydestä sekä ilmenemismuo-
doista. Selvitystä varten haastateltiin kymmentä asiantuntijaa kahdeksasta eri 
organisaatioista sekä ihmisoikeusasioihin erikoistunutta kansanedustajaa.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen mukaan lasta tulee suojella kaikelta seksuaa-
liselta riistolta ja seksuaaliväkivallalta.  Nämä rikokset ovat kaikissa muodoissaan 
vakavia rikoksia lapsen ihmisarvoa ja koskemattomuutta vastaan. Lasten kaupal-
linen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta, Commercial Sexual Exploitation 
of Children, CSEC, on laaja määritelmä, joka sisältää hyvin eri tasoisia tekoja 
vakavasta lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta seksuaaliseen riistoon ja 
muihin lasta vahingoittaviin seksuaalisiin tekoihin. Ilmiöön liittyy järjestäytynyttä 
rikollisuutta. Ilmiön tunnistaminen on vaikeaa. 

Lapseen kohdistuva kaupallinen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkival-
ta tai lapsen kauppaaminen seksuaalisessa tarkoituksessa
tarkoittaa seksipalvelujen ostamista alaikäiseltä. Suomessa asiantuntijat käyttävät 
termiä vastikkeellinen seksi, silloin kun vaihdon välineenä käytetään rahaa, ruo-
kaa, päihteitä tai majoitusta. Vaihdon välineenä voi olla myös esimerkiksi merkki-
vaatteet tai muu esine tai asia. 

Kaupallinen lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta riistosta ja seksuaali-
väkivallasta todistava kuvamateriaali    
on kyseessä, kun alaikäisen lapsen seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa to-
distavaa kuva- ja videomateriaalia käytetään kauppatavarana, vaihdon välineenä 
tai kiristykseen. 

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta turismikon-
tekstissa  
tarkoittaa henkilön matkustamista paikkaan esimerkiksi turismikohteeseen, missä 
lapseen kohdistetaan seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa. 

Lapsiavioliitto
tarkoittaa lapsen päätymistä itseään selkeästi vanhemman tai aikuisen aviopuo-
lisoksi. Lapsiavioliitot rikkovat lapsen oikeuksien sopimusta ja sisältävät aina lap-
seen kohdistuvaa seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa. Lapsiavioliitot ovat 
aikuisten sopimia ja järjestämiä.
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SELVITYKSEN TULOKSET
Selvitykseen haastateltujen asiantuntijoiden mukaan: 

• Lapsiin kohdistuva kaupallinen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta 
ovat vaikeasti tunnistettavissa eikä aiheesta ole riittävästi tietoa Suomessa. 

• Suomessa esiintyy vastikkeellista seksiä alaikäisten ja aikuisten välillä sekä 
lapsiin kohdistuvaa kaupallista seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa 
erityisesti digitaalisessa mediassa.  

• Digitaaliseen mediaan liittyvää lasten kaupallista seksuaalista riistoa ja 
seksuaaliväkivaltaa todistavaa toimintaa ja laitonta kuvamateriaalia levi-
tetään myös suomalaisten keskuudessa. 

• Lapsiavioliitoista on herännyt Suomessa epäilyjä maahanmuuttajataustai-
sissa perheissä. 

• Ammattilaiset ja viranomaiset tarvitsevat lisätietoa ja koulutusta lapsiin 
kohdistuvan kaupallisen seksuaalisen riiston ja seksuaaliväkivallan tunnis-
tamiseen ja ilmiön torjumiseen. 

• Lapsiin kohdistuvaan kaupalliseen seksuaaliseen riistoon ja seksuaaliväki-
valtaan liittyviä määritelmiä tulee yhtenäistää ja selkeyttää ilmiöön liittvää 
terminologiaa.  

• Lainsäädäntöä lapsiin kohdistuvan kaupallisen seksuaalisen riiston ja sek-
suaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi tulee selkeyttää.  

Lapsiin kohdistuva kaupallinen seksuaalinen riisto ja seksuaaliväkivalta ovat Suo-
messa piilorikollisuutta ja ilmiön laajuutta on vaikea arvioida. Viranomaisten ja 
ammattilaisten kykyä tunnistaa ja toimia lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa 
tulee vahvistaa. Tarvitsemme monitieteellistä tutkimusta ja yhteiskunnallista kes-
kustelua siitä, kuinka voimme suojella paremmin lapsia seksuaaliselta riistolta ja 
seksuaaliväkivallalta Suomessa ja kansainvälisessä yhteistyössä. 
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PELASTAKAA LAPSET EDUSTAA 
ECPAT-VERKOSTOA SUOMESSA 
Kansainvälisen ECPAT-verkoston tavoitteena on ennaltaehkäistä ja vähentää lap-
siin kohdistuvaa kaupallista seksuaalista riistoa ja seksuaaliväkivaltaa.  ECPAT 
sai alkunsa ”End Child Prostitution in Asian Tourism” -kampanjasta vuonna 2015. 
Verkoston toiminta on sittemmin laajentunut ja prostituutio-termin käyttö on lo-
petettu lapsen oikeuksien vastaisena. Nykyään ECPAT-verkostoon kuuluu 109 jä-
senorganisaatiota 96 maasta. 



KANSAINVÄLISEN ECPAT:N TYÖN 
TAVOITTEENA ON

• vahvistaa maiden kansallista lainsäädäntöä siten, että se paremmin suoje-
lee lapsia seksuaaliselta riistolta ja seksuaaliväkivallalta, 

• lisätä tietoisuutta ilmiön laajuudesta, 
• edesauttaa seksuaalisen riiston ja seksuaaliväkivallan uhrien toipumista ja 

omien oikeuksiensa tunnistamista.   
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LASTENSUOJELU JA NETTIVIHJE
Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje- toiminta tekee aktiivista työtä lap-
siin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Lasten suojelu ja 
Nettivihje tekee vahvaa vaikuttamistyötä ja lisää lasten ja nuorten sekä heidän 
parissaan työskentelevien ammattilaisten tietoisuutta lasten oikeuksista suojeluun 
digitaalisessa mediassa. Asiantuntijat kouluttavat ammattilaisia tunnistamaan 
lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa digitaalisessa mediassa. Lasten suojelu ja 
Nettivihje tekee laaja-alaista yhteistyötä Suomessa sekä kansainvälisesti. 

Lapsella on oikeus turvalliseen kasvuun ja kehitykseen sekä oikeus suojeluun kai-
kelta väkivallalta

Ilmoita Nettivihje-palveluun 
pelastakaalapset.fi/nettivihje

• Jos olet nähnyt laitonta lapsiin kohdistuvaa seksuaalista riistoa tai seksu-
aaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia.

• Jos epäilet nähneesi lapseen kohdistuvaa kaupallista seksuaalista riistoa 
tai seksuaaliväkivaltaa tai lapsiin kohdistuvaa ihmiskauppaa matkustaessa-
si kotimaassa tai ulkomailla.  

• Jos alaikäisen lapsen tai nuoren alastonkuva tai video on lähtenyt kiertä-
mään digitaalisessa mediassa. 

• Jos alaikäiseen kohdistuu seksuaalista houkuttelua digitaalisessa mediassa 
(grooming)
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KIITÄMME

Euroopan unionin osittain rahoittama
Verkkojen Eurooppa -väline

Kiitämme kaikkia selvitykseen osallistuneita ja Tiukula-Säätiötä selvityksen 
rahoittamisesta.
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Pelastakaa Lapset ry
Koskelantie 38, PL95, 00610 Helsinki
Puh. 010 843 5000

www.pelastakaalapset.fi

Pelastakaa Lapset ry on poliittisesti ja 
uskonnollisesti sitoutumaton, vuonna 1922 
perustettu kansalaisjärjestö, joka edistää 
lapsen oikeuksien toteutumista Suomessa ja 
maailmalla.


