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Janita Tasa

2.3 Sanoilla on merkitystä –   
 käsitteiden määrittelyä

Seksuaaliväkivalta on teko, joka loukkaa henkilön koskemattomuutta ja ihmisarvoa. Lapseen 
ja nuoreen kohdistetussa seksuaaliväkivallassa on aina kyse aikuisen vallan väärinkäytöstä. 
Lapsi ja nuori ei ikänsä vuoksi ole koskaan pätevä antamaan suostumustaan aikuisen hä-
neen kohdistamiin seksuaalisiin tekoihin. (Greijer & Doek 2016, 19–20.)

Puhuttaessa lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaali-
väkivallasta on tärkeää käyttää oikeaa käsitteistöä. Sanoilla on merkitystä – niillä luodaan 
mielikuvia ja rakennetaan yhteistä maailmankuvaa. Lasten seksuaaliväkivaltaan liittyvän 
käsitteistön käyttö ei ole yksiselitteistä ja ilmiöstä käytetään eri käsitteitä eri tilanteissa ja yh-
teyksissä. (emt., 1.) Esimerkiksi lainsäädännössä ja rikosoikeudellisessa yhteydessä puhutaan 
lapseen kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, kun taas lasten ja nuorten kanssa 
työskentelevien ammattilaisten tulisi suosia heidän oikeuksiaan kunnioittavaa käsitteistöä ja 
puhua lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. 

Tässä artikkelissa määritellään keskeisiä käsitteitä lasten seksuaaliseen häirintään, houkutte-
luun ja seksuaaliväkivaltaan liittyen. Artikkelissa viitataan pääsääntöisesti lapsiin, sillä kansal-
lisessa ja kansainvälisessä lainsäädännössä sekä yleisesti käytössä olevassa käsitteistössä 
käytetään käsitettä lapsi. Tässä artikkelissa lapsella tarkoitetaan kaikkia alle 18-vuotiaita hen-
kilöitä. Aloitetaan määrittelemällä seksuaalioikeudet, sillä niiden tulee olla kaiken lähtökohta 
myös lasten suojelemisessa.



Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeudet ovat jokaisen henkilön perustavanlaatuisia oikeuksia, joiden toteutuminen 
on keskeistä henkilön hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän kannalta. Seksuaalioikeuksilla 
tarkoitetaan henkilön oikeutta päättää omaan seksuaalisuuteensa liittyvistä asioista. Jokai-
sella henkilöllä on oikeus määrätä omasta kehostaan ja jokaisella on oikeus ilmaista sekä 
toteuttaa omaa seksuaalisuuttaan samalla kuitenkin kunnioittaen muiden oikeuksia. Sek-
suaalioikeuksia ovat lisäksi muun muassa oikeus tietoon seksuaalisuudesta ja seksuaaliter-
veydestä, oikeus päättää erilaisten ehkäisymenetelmien käytöstä, suhteiden solmimisesta tai 
perheen lisääntymisestä. (Ilmonen & Korhonen 2015, 6–7.)

Seksuaalioikeudet on määritelty seitsemän eri periaatteen kautta,  
joita ovat oikeus:

 n omaan seksuaalisuuteen
 n tietoon seksuaalisuudesta
 n suojella itseään ja tulla suojelluksi
 n seksuaaliterveyspalveluihin
 n tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen
 n yksityisyyteen
 n vaikuttaa

(Ilmonen & Korhonen 2015, 10.)

Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivalta on laaja käsite, jossa henkilön seksuaalista koskemattomuutta ja itse-
määräämisoikeutta tahallisesti loukataan (THL 2020, 9). Lapseen kohdistuvassa seksuaa-
liväkivallassa aikuinen tai lasta selvästi vanhempi henkilö käyttää lasta omiin seksuaalisiin 
tarpeisiinsa. Aikuinen saattaa käyttää valtaa, hän voi alistaa tai satuttaa lasta. (Greijer & Doek 
2016, 19–20; THL 2020, 9.)

Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta pitää sisällään niin fyysisiä kuin ei-fyysisiä lapseen 
kohdistettuja seksuaalisia tekoja ja toimintoja. Myös lapseen kohdistettu seksuaalisen toi-
minnan yritys on seksuaaliväkivaltaa. Seksuaaliväkivaltaa on esimerkiksi lapsen koskettelu 
tai pakottaminen seksuaaliseen kanssakäymiseen. (Greijer & Doek 2016, 19–21; WHO 2016, 14.) 
Seksuaaliväkivaltaa on esimerkiksi ruumiinosan tai esineen työntäminen emättimeen, perä-
suoleen, suuhun tai mihin tahansa ruumiinosaan (Istanbulin sopimus 53/2015, 20).



Seksuaaliväkivaltaa on myös ei-fyysinen seksuaalissävytteinen toiminta kuten tirkistely ja 
seksuaalinen häirintä (WHO 2016, 14). Lisäksi lapseen kohdistuvan seksuaalisen toiminnan ku-
vaaminen ja materiaalin jakaminen sekä sen levittäminen verkossa on seksuaaliväkivaltaa 
(Greijer & Doek 2016, 22–23). 

Seksuaaliväkivalta-käsitteen synonyyminä käytetään joissakin yhteyksissä käsitettä seksu-
aalinen väkivalta. Rikoslaissa (39/1889) käytetään käsitettä lapsen seksuaalinen hyväksikäyt-
tö. On kuitenkin tärkeää huomioida, että uhrin näkökulmasta väkivallassa ei ole koskaan kyse 
seksuaalisesta kokemuksesta ja lapseen kohdistettu seksuaalinen toiminta on aina väkival-
taa (THL 2020, 9). Tämän vuoksi suosittelemme käyttämään käsitettä lapseen kohdistuva 
seksuaaliväkivalta.

Seksuaalinen häirintä

Seksuaalinen häirintä on sanallista, sanatonta ja/tai fyysistä ei-toivottua käytöstä, jonka 
tarkoituksena on loukata henkilön ihmisarvoa. Seksuaalinen häirintä voi olla luonteeltaan 
uhkaavaa, vihamielistä, halventavaa tai nöyryyttävää. (Istanbulin sopimus 53/2015, 21.) Sek-
suaalinen häirintä on tyypillisesti toistuvaa, mutta myös yksittäinenkin tahallinen teko voi 
täyttää seksuaalisen häirinnän tunnusmerkit lainsäädännössä (Pelastakaa Lapset 2018, 5).

Seksuaalista häirintää ovat esimerkiksi ei-toivottu fyysinen koskettelu, seksuaalisen toiminnan 
ehdottelu tai vaatiminen, seksuaalissävytteinen kommentointi, seksuaaliset eleet tai ilmeet ja 
seksuaalissävytteisen kuvamateriaalin tai tekstin näyttäminen (UNESCO 2010; Tasa-arvoval-
tuutettu 2019). Digitaalisessa mediassa seksuaalinen häirintä voi olla seksuaalissävytteisten 
nettisivustojen, kuvien ja videoiden jakamista lapselle (Pelastakaa Lapset 2018, 5).

Seksuaalinen houkuttelu – grooming 

Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming) on prosessi, jossa aikuinen 
tarkoituksellisesti houkuttelee lapsen näennäisesti vapaaehtoiseen kanssakäymiseen, jonka 
tarkoituksena on toteuttaa seksuaaliväkivaltaa joko verkon välityksellä tai fyysisessä kontak-
tissa (Greijer & Doek 2016, 51–52; Lanzaroten sopimus 88/2911, 15–16). Seksuaaliseen houkut-
teluun voi kuulua luottamuksellisen suhteen luominen lapsen ja mahdollisesti myös lapsen 
lähipiirin kanssa (INHOPE 2019, 55). 

Seksuaalinen houkuttelu käsitteenä viittaa usein pidempiaikaiseen prosessiin, jossa tekijä 
pyrkii luomaan tiiviin suhteen lapsen kanssa. On kuitenkin huomattava, että digitaalinen me-
dia on tuonut mukanaan uusia ja helppoja väyliä, joiden kautta aikuinen voi lähestyä lapsia 
(INHOPE 2019, 55) ja seksuaalinen houkuttelu voi olla luonteeltaan nopeaa ja suoraa toimin-
taa, jossa ensikontakti ja tavoiteltu seksuaalinen toiminta tapahtuvat varsin lyhyellä aikavä-
lillä (Greijer & Doek 2016, 52).



Sexting

Sexting (seksiviestittely) tarkoittaa seksuaalissävytteisten viestien, kuvien tai videoiden lähet-
tämistä. Sextingiä tapahtuu erityisesti nuorten välisessä vuorovaikutuksessa, ja se tapahtuu 
yleensä yhteisymmärryksessä nuorten välillä. (Greijer & Doek 2016, 44.) Sexting-viestit voivat 
sisältää esimerkiksi kuvia poseerauksesta puolialastomana tai alastomana, seksuaalissävyt-
teisiä emojeita tai pyyntöjä seksuaalisen kuvamateriaalin lähettämiseksi (Pelastakaa Lapset 
2018, 5).

Sextingissä on aina omat riskinsä, sillä on mahdollista, että seksuaalissävytteisiä kuvia ja vide-
oita jaetaan eteenpäin digitaalisen median välityksellä esimerkiksi kiusaamistarkoituksessa. 
Lapsen tai nuoren alastonkuva voi lähteä leviämään verkossa hallitsemattomasti. Suomessa 
lapsen alastonkuvan levittäminen on laitonta. (Greijer & Doek 2016, 44; INHOPE 2019, 55.)

Sextortion 

Sextortion (sexual extortion) viittaa seksuaalisilla kuvilla tai muulla materiaalilla kiristämi-
seen. Tekijä saattaa kiristää lasta tai nuorta lähettämään lisää kuva- tai videomateriaalia, 
osallistumaan seksuaaliseen toimintaan tai saadakseen rahaa tai muita hyödykkeitä. Tekijä 
saattaa uhkailla kuvamateriaalin levittämisellä digitaalisen median eri alustoille. Seksuaa-
lissävytteisillä kuvilla kiristäminen voi olla osa seksuaalisen houkuttelun prosessia. (Greijer & 
Doek 2016, 52–53.)

Seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali

Lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali on kuva- tai videomate-
riaalia, jossa lapsi on seksuaaliväkivallan kohteena joko todellisessa tai simuloidussa ympä-
ristössä tai kuvan fokus kohdistuu lapsen genitaalialueeseen (Lanzarote sopimuksen 88/2011, 
14; Greijer & Doek 2016, 38–40). Kuvamateriaali on yleensä tuotettu tyydyttämään aikuisen 
seksuaalisia tarpeita (Pelastakaa Lapset 2018, 6). 

Kuvamateriaali voi olla lapsen itsensä kuvaamaa, lapsi voi olla kuvassa tai videossa yksin, 
toisen lapsen tai aikuisen kanssa. Väärinkäytettynä arkipäiväiset kuvat lapsista ja nuorista 
saatetaan liittää aikuispornografisen kuvamateriaalin yhteyteen, arkipäiväisiin kuviin saate-
taan liittää seksuaalisia kommentteja tai kuvan fokus suunnata lapsen genitaalialueeseen 
(emt., 6).

Joissakin yhteyksissä lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta kuvamateriaa-
lista käytetään myös käsitettä lapsipornografia. Lapsipornografia-käsitteen käyttöä tulee 
välttää, sillä se ei kuvaa sitä todellisuutta, jossa lapseen on kohdistunut väkivaltainen teko. 
Kuva- ja videomateriaali on myös todistusaineistoa lapseen kohdistuneesta vakavasta rikok-
sesta. (INHOPE 2019, 54–55.)



Ihmiskauppa

Lapseen kohdistuvassa ihmiskaupassa voi olla kyse monenlaisesta toiminnasta, kuten esi-
merkiksi lapsen hyödyntämisestä työvoimana. Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on 
yleistä lapsiin kohdistuvassa ihmiskaupassa. (Greijer & Doek 2016, 61.) 

Lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta ihmiskaupan yhteydessä käytetään yleensä 
käsitteitä lapsen pakottaminen prostituutioon tai lapsiprostituutio. Tällä tarkoitetaan kaikkea 
seksuaalista toimintaa, jossa lapselle tai kolmannelle osapuolelle annetaan tai luvataan an-
taa korvaus seksuaalisesta toiminnasta. (Lanzaroten sopimuksen 88/2011, 13–14; Greijer & Doek 
2016, 29–30.) Lapseen kohdistuva ihmiskauppa pitää sisällään myös lapseen kohdistuvaa 
seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin tuottamisen ja levittämisen (HE 103/2014, 8).

Käsitettä lapsiprostituutio tulee välttää, sillä se ei kuvaa sitä todellisuutta, jossa lapsi on törke-
än seksuaaliväkivallan kohteena. Suosittelemme käyttämään ensisijaisesti käsitettä lapseen 
kohdistuva ihmiskauppa tai lapseen kohdistuva seksuaaliväkivaltaan liittyvä ihmiskauppa.

Rikoslain käsitteet

Rikoslaissa (luku 17, 18–19 §) viitataan sukupuolisiveellisyyttä loukkaavaan kuvamateriaaliin, 
jossa lapsi (alle 18-vuotias) on tosiasiallisesti tai todenmukaisesti kuvassa sukupuolisiveel-
lisyyttä loukkaavan toiminnan kohteena. Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän 
kuvamateriaalin hallussapito ja levittäminen ovat rangaistavia tekoja. Suosittelemme käyt-
tämään lapsen oikeuksia loukkaavasta seksuaalissävytteisestä kuvamateriaalista käsitettä 
lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali.

Seksuaalirikoksista säädetään rikoslain luvussa 20. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (6 §) 
tarkoittaa lain mukaan alle 16-vuotiaan lapsen koskettelua tai muiden seksuaalisten teko-
jen toteuttamista lapsen kanssa. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö tulee myös kyseeseen 
tilanteessa, jossa lapsi on alle 18-vuotias ja tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rin-
nastettavassa asemassa oleva henkilö (esimerkiksi opettaja tai urheiluvalmentaja). Suosit-
telemme käyttämään lapsen seksuaalisen hyväksikäytön sijaan käsitettä lapsen kohdistuva 
seksuaaliväkivalta.

Rikoslain luvussa 20 (8b §) viitataan lapsen houkuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin. Ky-
seinen käsitteellinen ilmaisu on lapsen oikeuksia kunnioittava. Rikoslaissa lapsen houkuttele-
misella seksuaalisiin tarkoituksiin tarkoitetaan alle 18-vuotiaan houkuttelemista tapaamiseen 
tai muuhun kanssakäymiseen, jonka tarkoituksena on sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan ku-
van tai kuvatallenteen valmistaminen, seksuaalinen kanssakäyminen tai muu seksuaalinen 
teko lapsen kanssa.
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