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Johdanto

Tilannekatsauksessa käytetään alkuperäisten 
sopimusten, toimenpideohjelmien, strategioi-
den, ja lainsäädännön käsitteitä, vaikka käsite ei 
välttämättä olisikaan nykyisen tiedon mukaan 
lapsen oikeuksia kunnioittava.

Lasten ja nuorten kokema seksuaalinen häirintä, 
seksuaalinen houkuttelu (grooming) ja seksuaa-
liväkivalta ovat lisääntyneet viimeisen kymme-
nen vuoden aikana. Erityisesti digitaalisessa me-
diassa tapahtuvat teot ovat yleistyneet. Tämän 
tilannekatsauksen tavoitteena on määritellä 
grooming-ilmiöön liittyvät käsitteet, kuvata tee-
man kannalta ajankohtaista tilannetta Suomes-
sa, sekä avata tarkemmin seksuaalisen houkut-
telun vastaista työtä. 

Tilannekatsauksessa esitellään keskeisimmät 
kansainväliset velvoitteet, sekä kansalliset oh-
jelmat ja strategiat, jotka edellyttävät toimenpi-
teitä lasten ja nuorten suojelemiseksi seksuaa-
liväkivallalta niin verkossa kuin sen ulkopuolella. 
Suomessa valtionhallinto ja viranomaiset ovat 
tehneet useita päätöksiä ja toimenpideohjel-
mia, joiden kautta edistetään erityisesti ennalta-
ehkäisevää työtä lasten ja nuorten kohtaaman 
seksuaaliväkivallan torjumiseksi. Tässä tilanne-
katsauksessa esitellään eri toimenpiteitä ja ava-
taan lopuksi keskeisiä kehittämistarpeita tee-
maan liittyen. 
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1 Seksuaalinen houkuttelu 
(grooming) -ilmiönä

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaalista häi-
rintää ja seksuaalista houkuttelua (grooming) 
tapahtuu niin kasvotusten kuin digitaalisessa 
mediassa. Tässä määritellään tarkemmin, mitä 
seksuaalisella houkuttelulla tarkoitetaan, miten 
se ilmenee ja mitä muita käsitteitä siihen kes-
keisesti liittyy. Käsitteiden määritteleminen on 
tärkeää, jotta lasten ja nuorten parissa työsken-
televät käyttävät lapsen oikeuksia kunnioittavia 
käsitteitä asioista puhuessaan. 

1.1 Mitä on seksuaalinen houkuttelu 
(grooming)?

Lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta on laaja 
käsite, joka tarkoittaa kaikkia niitä tekoja, jotka 
loukkaavat lapsen seksuaalista koskematto-
muutta. Seksuaaliväkivallan teot voivat tapah-
tua sekä digitaalisissa ympäristöissä että kas-
votusten. Teot tai puheet voivat olla esimerkiksi 
nimittelyä, katseita, eleitä, ehdotuksia, koskette-
lua tai muuta toimintaa, joka aiheuttaa ahdis-
tusta tai tuntuu sen kohteesta epämiellyttävältä. 
Se voi olla häirintää tai altistamista seksuaali-

selle toiminnalle. Se voi sisältää painostamista, 
väkivaltaista pakottamista tai fyysistä pahoin-
pitelyä.  Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 
loukkauksissa on kyse yksilön henkilökohtaisesta 
kokemuksesta. Myös sellaiset teot tai puheet, jot-
ka eivät täytä rikoslain rangaistuskriteerejä voi-
vat aiheuttaa turvattomuutta tai traumatisoida 
sitä kokenutta. (THL 2020a.) 

Usein lasten tai nuorten on vaikea määritellä, mi-
tä heille on tapahtunut, jos he eivät esimerkiksi 
tunnista erilaisia seksuaaliväkivallan muotoja. 
Lasten ja nuorten kokema seksuaaliväkivalta 
eroaa usein aikuisiin kohdistuneista seksuaali-
väkivallan teoista. Lapsiin kohdistuvassa seksu-
aaliväkivallassa käytetään harvoin fyysistä väki-
valtaa. Tekijä sen sijaan käyttää manipuloimista 
saadakseen lapsen luottamuksen ja peittääk-
seen teot. (Joki-Erkkilä ym. 2019, 276.) 

Grooming tarkoittaa lapsen tai nuoren houkut-
telemista seksuaalisiin tarkoituksiin. Kyseessä on 
sellainen vuorovaikutus ja lähestymistapa, jon-
ka tarkoituksena on kohdistaa lapseen tai nuo-
reen seksuaaliväkivaltaa ja saattaa alaikäinen 
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seksuaaliväkivallan uhriksi. Yleisesti ottaen sek-
suaalisella houkuttelulla viitataan tekijöiden 
erilaisiin tekniikoihin ja sitä kuvataan usein ma-
nipulatiivisena prosessina, jonka kesto voi vaih-
della. Se voi olla nopeasti etenevää keskustelua 
tai pidempään jatkuvaa luottamussuhteen ra-
kentamista. (Sillfors 2020, 22.) 

Rikoslain luvussa 20 (8b §) viitataan lapsen hou-
kuttelemiseen seksuaalisiin tarkoituksiin, mikä 
on lapsen oikeuksia kunnioittava käsitteellinen 
ilmaisu. Lapseen tai nuoreen kohdistuva seksu-
aalirikoksen yritys on rangaistavaa. Lain mukaan 
seksuaalisesta houkuttelusta on kysymys, jos 
esimerkiksi ehdotetaan lapselle tapaamista tai 
muuta kanssakäymistä valmistaakseen lapseen 
kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa ku-
vamateriaalia tai kohdistaakseen lapseen sek-
suaaliväkivaltaa. (RL, 19.12.1889/39).

Seksuaalinen houkuttelu voi tapahtua sekä digi-
taalisissa toimintaympäristöissä että kasvotus-
ten. Kyseessä on manipulatiivinen ja epätasa-
arvoinen prosessi, jossa aikuinen pyrkii luomaan 
lapseen tai nuoreen luottamussuhteen. Tämän 
luottamussuhteen kautta pyritään saamaan 
lapsi näennäisesti vapaaehtoiseen suhteeseen, 
jossa pyrkimyksenä on saattaa lapsi seksuaali-
siin tekoihin tai seksuaaliseen kanssakäymiseen 
aikuisen kanssa. Luottamuksen rakentaminen voi 
kestää kauankin, ja tekijä voi pyrkiä voittamaan 
myös lapsen lähipiirin luottamuksen. Toisaalta 
seksuaalinen houkuttelu voi olla myös nopeasti 
etenevä prosessi ja yhteydenpito digitaalisissa 
ympäristöissä. Erityisesti digitaalisessa ympäris-
tössä tapahtuva seksuaalinen houkuttelu muut-
taa jatkuvasti muotoaan ja on maailmanlaajui-
nen ongelma. (Sillfors 2020.) 

Tekijät ovat taitavia ja voivat tavoitella saman-
aikaisesti useampia lapsia tai nuoria erityises-
ti verkon välityksellä. He mukauttavat toimin-
taansa sen perusteella, millaisesta lapsesta tai 
nuoresta on kyse ja tarjoavat heille sitä, mitä he 
eniten kaipaavat (esim. huomio, kehut, hyödyk-

keet, päihteet, yöpaikka jne.). Seksuaalissävyttei-
nen sisältö keskusteluissa voi hämätä lapsen tai 
nuoren käsitystä hyväksytystä kanssakäymises-
tä aikuisen ja alaikäisen välillä. Tekijä voi myös 
näyttää tai lähettää seksuaalissävytteisiä kuvia 
tai videoita, paljastaa sukuelimensä web-kame-
ran välityksellä tai kosketella lasta/nuorta seksu-
aalissävytteisesti madaltaen kynnystä seksuaa-
liseen toimintaan. Lapsi tai nuori voidaan yrittää 
saada toimimaan seksuaalisesti esimerkiksi 
web-kameran välityksellä tai lähettämään itses-
tään kuvia tai videoita. Mahdollinen kiristäminen 
ja uhkailu voivat liittyä houkutteluprosessiin. Ti-
lanteesta on usein vaikea irrottautua, sillä lapsi 
tai nuori tuntee häpeää ja syyllisyyttä tapahtu-
neesta, joten kynnys kertoa tai hakea apua on 
korkea. Vastuu on kuitenkin aina tekijällä. (Sillfors 
2020, 23–24.)

Teknologian kehitys vaikuttaa monin tavoin 
myös lapsiin ja nuoriin kohdistuvaan seksuaa-
liväkivaltaan. Euroopan unionin lainvalvontavi-
rasto Europolin kyberrikollisuuteen keskittynyt 
keskus varoittaa, että lasten houkuttelu seksu-
aalisiin tarkoituksiin on vakava uhka koko Eu-
roopassa. Tekijä ei välttämättä kohtaa lasta tai 
nuorta kasvotusten, vaan voi tavoitella seksuaa-
lista materiaalia lapsesta tai nuoresta tai altis-
taa hänet seksuaaliselle sisällölle. Lapsia painos-
tetaan ja houkutellaan tuottamaan itse kuva- tai 
videomateriaalia. On huomioitava, että digitaali-
sen median kautta tallennetut tai jaetut kuvat tai 
videot jäävät elämään verkkoon. Seksuaaliväki-
valtaa kokeneen lapsen tai nuoren näkökulmas-
ta on erityisen traumatisoivaa, jos seksuaaliväki-
valtaa todistava kuva- tai videomateriaali leviää 
laajalle verkossa ja jää sinne. (Karhu 2020, 17–19.) 

1.2 Muut grooming-ilmiöön liittyvät 
käsitteet

Eri tilanteissa ja yhteyksissä käytetään eri kä-
sitteitä ja eri toimijoilla on käytössä erilaiset 
käsitteet. Esimerkiksi lainsäädännössä ja rikos-
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oikeudellisessa yhteydessä puhutaan lapseen 
kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 
kun taas lasten ja nuorten kanssa työskentelevi-
en ammattilaisten tulee suosia lapsen oikeuksia 
kunnioittavaa käsitteistöä ja puhua lapseen koh-
distuvasta seksuaaliväkivallasta. (Tasa 2020, 30.) 

Seksuaaliväkivaltaan liittyvä käsitteistö ei ole 
yksiselitteistä. Groomingin tunnistaminen ja en-
naltaehkäisy nuorisotyössä -hankkeessa koottiin 
suosituksia käytettävistä käsitteistä, jotka esi-
tellään seuraavaksi (ks. tarkemmin Tasa 2020). 
Hankkeen yhteistyökumppanit suosittelivat Ky-
sy, kuuntele ja kohtaa -oppaassa käytettäväksi 
käsitettä lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta 
(Oinas ym. 2020). Kansainvälinen Ecpat Interna-
tional on tehnyt yhteistyössä viranomaisten ja 17 
organisaation kanssa kattavan terminologiaoh-
jeistuksen lapsen seksuaalisen riiston ja lapseen 
kohdistuvan seksuaaliväkivallan sanastosta 
englanniksi. He suosittelevat käyttämään käsi-
tettä ”child sexual abuse”, jonka voi kääntää lap-
seen kohdistuvaksi seksuaaliväkivallaksi. (Greijer 
& Doek 2016). 

Seksuaalioikeudet

Seksuaalioikeuksien toteutuminen on keskeistä 
ihmisen hyvinvoinnin ja tasapainoisen elämän 
kannalta. Seksuaalioikeudet ovat ihmisoikeuksia, 
jotka koskevat kaikkia. Kaikilla ihmisillä on iästä, 
sukupuolesta, etnisestä taustasta, seksuaalises-
ta suuntauksesta tai terveydentilasta riippumat-
ta samat oikeudet. Jokaisella on oikeus määrätä 
itse kehostaan ja toteuttaa seksuaalisuuttaan. 
Jokaisen tulee myös kunnioittaa toisten ihmisten 
oikeuksia. Seksuaalikasvatus edistää lasten ja 
nuorten seksuaalioikeuksien toteutumista. (Sex-
po 2019.) Nuorille omat rajat ja muiden rajojen 
kunnioittaminen voivat olla konkreettisempia 
käsitteitä kuin seksuaalisesta itsemääräämisoi-
keudesta puhuminen.

Seksuaaliväkivalta

Seksuaaliväkivalta on laaja käsite. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksen määritelmässä seksu-
aaliväkivallassa on kyse seksuaalisen itsemää-
räämisoikeuden ja yksityisyyden loukkauksesta. 
Turvallisuuden tunteeseen kuuluu keskeisesti 
luottamus, joka rikotaan väkivallan teoissa. Sek-
suaaliväkivallasta käytetään esimerkiksi usein 
käsitteitä seksuaalinen väkivalta tai seksuaali-
nen hyväksikäyttö. Termit viittaavat siihen, että 
väkivalta olisi seksuaalinen teko tai kokemus, 
mitä se ei uhrin näkökulmasta ole. Tämän vuoksi 
näitä käsitteitä ei ole suositeltavaa käyttää. (THL 
2020a). 

Seksuaaliväkivaltaa todistava 
kuvamateriaali

Englanniksi suositellaan käytettävän käsitet-
tä ”child sexual abuse material” (Greijer & Doek 
2016, 38–40). Suomeksi käytetään käsitettä lap-
seen kohdistuva seksuaaliväkivaltaa todistava 
kuvamateriaali. Kuva- tai videomateriaalissa 
lapsi tai nuori on seksuaaliväkivallan kohteena ja 
materiaali on myös todiste lapseen tai nuoreen 
kohdistuvasta seksuaalirikoksesta. Joissain yh-
teyksissä käytetään lapsipornografia-käsitettä, 
mitä tulee välttää, sillä se ei ole lapsen oikeuksia 
kunnioittava ilmaisu. Kyse ei ole viihteestä, eikä 
lapsi voi koskaan antaa suostumustaan aikui-
sen seksuaalisiin tekoihin (Vaaranen-Valkonen 
& Laitinen 2019, 351). Kyse on laittomasta mate-
riaalista, jossa lapseen kohdistetaan seksuaali-
väkivaltaa. 

Rikoslaissa luvussa 20 (8c §) viitataan su-
kupuolisiveellisyyttä loukkaavaan kuvama-
teriaaliin, jossa lapsi (alle 18-vuotias) on to-
siasiallisesti tai todenmukaisesti kuvassa 
sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan toiminnan 
kohteena (RL 19.12.1889/39). Tästäkin suositellaan 
käyttämään käsitettä lapseen kohdistuvaa sek-
suaaliväkivaltaa todistava kuvamateriaali.
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Seksuaalinen häirintä ja ahdistelu

Seksuaalisuuteen tai sukupuoleen kohdistuva 
häirintä voi olla katseita, eleitä tai ehdotuksia, 
jotka niiden kohde kokee epämiellyttävinä ja 
ahdistavina. Ne aiheuttavat hämmennystä ja 
pelkoa sekä vaikuttavat kielteisesti omaan kos-
kemattomuuden ja turvallisuuden tunteeseen. 
(THL 2020a.) Seksuaalisella häirinnällä tarkoi-
tetaan sanallista, sanatonta tai fyysistä, luon-
teeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla 
loukataan henkilön henkistä tai fyysistä koske-
mattomuutta. Seksuaalinen häirintä voi olla 
esimerkiksi sukupuolisesti vihjailevia eleitä tai 
ilmeitä, härskejä puheita tai ehdotuksia, kaksi-
mielisiä vitsejä, seksuaalisesti värittyneitä yh-
teydenottoja, fyysistä koskettelua tai raiskausta 
tai sen yritystä. Häirinnällä luodaan uhkaava, 
vihamielinen, halventava, nöyryyttävä tai ahdis-
tava ilmapiiri. Seksuaalista häirintää ja ahdiste-
lua voi tapahtua niin kasvotusten kuin verkossa.  
(Tasa-arvo.fi 2020.)

Rikoslaissa luvussa 20 (5a §) seksuaalinen ah-
distelu tarkoittaa seksuaalista itsemääräämisoi-
keutta loukkaavaa fyysistä tekoa (esim. puristelu, 
sively, taputtelu tai kähmintä) (RL 19.12.1889/39). 
Sanallinen ahdistelu ei kuulu rikostunnusmerkis-
töön, mutta on huomioitava, että se voi täyttää 
kunnianloukkauksen tai laittoman uhkauksen 
tunnusmerkistön. Naiset kohtaavat häirintää 
miehiä useammin. Tasa-arvobarometrin aineis-
ton perusteella naissukupuoli, nuori ikä, vähem-
mistöön kuuluminen ja pienituloisuus lisäsivät 
merkittävällä tavalla häirinnän kasautumisen 
riskiä. Etenkin naisille merkittävä seksuaalisen 
häirinnän riskitekijä on nuori ikä. (THL 2020b.)

Sextortion

Sextortionilla (sexual extortion) tarkoitetaan ti-
lannetta, jossa henkilöä kiristetään seksuaalisilla 
kuvilla tai muulla materiaalilla. Kiristäminen voi 
olla osa esimerkiksi seksuaalisen houkuttelun 
prosessia, jolloin lasta tai nuorta ensin houku-

tellaan lähettämään itsestään seksuaalissävyt-
teistä, intiimiä, paljastavaa kuva- tai videoma-
teriaalia. Sen jälkeen uhkaillaan ja kiristetään 
lähettämään lisää materiaalia tai muuten kuvat 
tai videot laitetaan jakoon digitaalisessa medi-
assa uhrin läheisille. Valitettavan usein kiristäjän 
vaatimuksiin suostutaan häpeän, syyllisyyden 
tai pelon takia. (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 
2019, 350).  

Sexting

Sexting (seksiviestittely) tarkoittaa seksuaalisten 
viestien, kuvien ja videoiden lähettämistä. Tätä 
tapahtuu suurin piirtein samanikäisten nuorten 
välillä yhteisymmärryksessä. Lapsia ja nuoria on 
kuitenkin muistutettava siitä, ettei keskusteluun 
tarvitse lähteä mukaan tai suostua kuvien tai vi-
deoiden lähettämiseen tai vastaanottamiseen. 
Tulee opettaa, mikä on sallittua, mikä haitallista 
ja miten omat rajat määritellään. Toiminnas-
ta voi myös tulla rikollista, jos kuvia tai videoita 
välitetään ilman lupaa kolmansille osapuolille 
tai levitetään digitaalisessa mediassa, jolloin nii-
den leviämistä on vaikea kontrolloida. On myös 
huomioitava, että ei-toivottu seksuaalissävyt-
teinen viestintä voi olla seksuaalista häirintää 
tai rikos, jos se kohdistuu alle 16-vuotiaaseen.  
(Väestöliitto.fi 2018.)

Seksuaalisen kuvamateriaalin levittämisestä on 
käytetty esimerkiksi mediassa ilmaisua ”kosto-
porno”, mitä ei ole asiantuntijoiden mukaan suo-
siteltavaa käyttää. On kyse intiimistä kuvasta tai 
videosta, jota ei ole tarkoitettu jaettavaksi muil-
le. Levittäminen on rikollista, jos yksityiselämää 
loukkaavaa tietoa julkaistaan digitaalisessa me-
diassa. (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 2019, 351.)
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2 Seksuaalinen häirintä, 
seksuaalinen houkuttelu 
(grooming) ja seksuaaliväkivalta 
-tilanteesta Suomessa

Kouluterveyskyselyyn osallistuvat: 

	n perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat
	n perusopetuksen 8. ja 9. vuosiluokan oppilaat
	n lukiokoulutuksen 1. ja 2. vuoden opiskelijat
	n ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuoden 

opiskelijat (alle 21-vuotiaat). (THL 2019.)

Vuoden 2019 Kouluterveyskyselyssä painotettiin 
lasten väkivaltakokemuksia ja kyselyyn vastasi yli 
260 000 lasta ja nuorta. Tytöt kokivat seksuaalis-
ta häirintää ja ahdistelua selvästi enemmän kuin 
pojat. Seksuaalinen häirintä on ollut pitkään yleis-
tä, mikä on tullut esiin aiemmista Kouluterveys-
kyselyn tuloksista. Lasten ja nuorten kokemukset 
seksuaalisesta häirinnästä ovat yleisempiä kuin 
kokemukset seksuaaliväkivallasta. (THL 2019.)

Perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaisista neljä pro-
senttia ilmoitti kokeneensa seksuaalista kom-
mentointia, ehdottelua, viestittelyä tai kuvama-

Lasten ja nuorten kohtaamasta seksuaalisesta 
häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkival-
lasta kerrotaan harvoin aikuisille. Näin ollen vain 
pieni osa teoista päätyy viranomaisten tietoon 
ja tarkkaa tietoa ilmiön yleisyydestä on vaikea 
saada. Suomessa muun muassa Kouluterveys-
kyselyn kautta saadaan tietoa seksuaalisen häi-
rinnän ja seksuaaliväkivallan yleisyydestä, mikä 
vaikuttaa lisääntyneen aiemmasta. Tässä esitel-
lään tarkemmin kyselyiden ja selvitysten tuloksia 
ajankohtaisesta tilanteesta suomessa.

2.1 Kouluterveyskyselyn tuloksia

Suomessa lapsilta ja nuorilta on kysytty seksu-
aalisesta häirinnästä ja seksuaaliväkivallasta 
valtakunnallisissa Kouluterveyskyselyissä vuo-
desta 2010 lähtien. Kouluterveyskysely toteute-
taan joka toinen vuosi. 
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teriaalin näyttämistä vähintään kerran viimeksi 
kuluneen vuoden aikana. Seksuaalista koskette-
lua tai painostamista koskettamaan oli kokenut 
kaksi prosenttia vastanneista. Sukupuolten välillä 
ei ollut eroa kokemuksien yleisyydessä. (THL 2019.)

Nuorten kohdalla aiheen kysymyksenasette-
lu oli erilainen. Tytöistä (yläkoulu, lukio, amma-
tilliset oppilaitokset) noin kolmasosa (30–34 %) 
oli kokenut häiritsevää seksuaalista ehdottelua, 
häirintää tai ahdistelua kuluneen vuoden aika-
na. Pojilla vastaava luku oli 6–8 prosenttia. Sek-
suaaliväkivaltaa oli puolestaan kokenut tytöistä 
kymmenen prosenttia ja pojista noin neljä pro-
senttia. (THL 2019.)

Kouluterveyskyselyyn vastanneista yläkoulun 
kahdeksannen ja yhdeksännen luokan tytöistä 
runsas neljäsosa sanoo kokeneensa seksuaalis-
ta häirintää puhelimessa tai netissä vuoden ai-
kana. Kahden vuoden takaisessa kyselyssä näin 
ilmoitti tytöistä selvästi harvempi, alle viidesosa. 
Myös lukion ja ammattioppilaitosten tyttöjen 
kokemukset ovat samansuuntaisia. Yleisimmin 
seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua oli ta-
pahtunut puhelimessa, internetissä tai julkisessa 
tilassa. Vain pieni osa oli kokenut seksuaalista 
ehdottelua tai ahdistelua koulussa. Seksuaalista 
häirintää puhelimessa tai internetissä oli kokenut 
viimeisen vuoden aikana perusopetuksen tytöis-
tä 24–27 prosenttia ja pojista 5–7 prosenttia. Jul-
kisessa tilassa seksuaalista häirintää oli kokenut 
tytöistä 12–18 prosenttia ja pojista 2–3 prosenttia. 
(THL 2019.)

Tytöt kertovat kokemastaan seksuaalisesta häi-
rinnästä tai väkivallasta aikuiselle poikia useam-
min. Vastanneista tytöistä 27–36 prosenttia oli 
kertonut kokemastaan luottamalleen aikuiselle, 
pojilla vastaavat luku oli 17–21 prosenttia. Pojat 
saavat kuitenkin tyttöjä useammin tukea koke-
muksiinsa koulun aikuisilta ja palveluista koulun 
ulkopuolella.  (THL 2019.) Rohkaiseminen puhu-
maan ja avun hakemiseen on ensiarvoisen tär-
keää, sillä kynnys puhua on korkea.

2.2 Tuloksia muista tutkimuksista 
ja kyselyistä

Pelastakaa Lapset ry toteutti vuonna 2018 sel-
vityksen lasten ja nuorten kokemasta seksuaa-
lisesta häirinnästä ja kiusaamisesta digitaali-
sessa mediassa. Päätulos on, että seksuaalinen 
häirintä digitaalisessa mediassa on 12–17-vuo-
tiaiden lasten ja nuorten mukaan varsin yleistä. 
Yli 30 prosenttia oli nähnyt toisiin lapsiin tai nuo-
riin kohdistuvaa seksuaalista häirintää ja siihen 
liittyvää kiusaamista digitaalisessa mediassa 
tutkimusta edeltävän vuoden aikana. Seksuaa-
linen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen miel-
letään yleisimmin vitsailuksi, mutta merkittävä 
osa lapsista ja nuorista pitää tekoja loukkaavina. 
Tulosten mukaan seksuaalinen häirintä kohdis-
tuu enemmän tyttöihin kuin poikiin. (Pelastakaa 
Lapset 2018.)

Selvityksen perusteella voidaan todeta, että lap-
sille ja nuorille pitää tarjota lakitietoutta ja digi-
taitoja seksuaaliseen kuvamateriaaliin, sen hal-
lussapitoon, lataamiseen ja luvatta jakamiseen 
liittyen. Nuorten mielestä on melko tavanomais-
ta pyytää ja lähettää seksuaalissävytteisiä kuvia 
ikätovereilleen. Tämä voi johtaa tilanteisiin, ettei 
tunnisteta riskitilanteita, jolloin kuvia pyytää tai 
lähettää aikuinen. On huomioitava, että lapset 
ja nuoret eivät kerro seksuaalisen häirinnän ko-
kemuksistaan useinkaan aikuisille, vaan yleisin 
tapa toimia on blokata tekijä ja kertoa asiasta 
kaverille. (Pelastakaa Lapset 2018.) Tämä tukee 
Kouluterveyskyselyn tulosta siitä, ettei seksuaa-
lisestä häirinnästä tai seksuaaliväkivallasta pu-
huta aikuisille.

Suomen urheilun eettinen keskus (SUEK) julkaisi 
vuonna 2020 tutkimusraportin, jonka mukaan jo-
ka kolmas naisurheilija on kokenut seksuaalista 
häirintää kilpaurheilun parissa. Miesurheilijoista 
häirintää on kokenut lähes joka viides. Tutkimuk-
sen mukaan häirintäkokemukset kasaantuivat 
eniten 20–25-vuotiaille urheilijoille. (Lahti ym. 
2020, 1.)
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Erityisen todennäköistä seksuaalisen ja suku-
puolisen häirinnän kokeminen oli nuorilla naisilla. 
Suurin todennäköisyys kokea seksuaalista häi-
rintää (57 prosenttia) oli tilastollisen ennusteen 
mukaan 16-vuotiailla nuorilla naisilla, jotka kil-
pailivat aikuisten maajoukkuetasolla. Naissuku-
puoli, nuori ikä ja korkealla tasolla kilpaileminen 
lisäsivät merkittävästi seksuaalisen häirinnän 
kokemisen riskiä. Lisäksi kuuluminen seksuaali-
vähemmistöön, kielivähemmistöön, uskonnolli-
seen vähemmistöön ja etniseen vähemmistöön 
lisäsivät seksuaalisen häirinnän kokemisen ris-
kiä. Vähemmistöryhmiin kuuluneet urheilijat oli-
vat kokeneet selvästi enemmän seksuaalista 
ja sukupuolista häirintää kuin muut vastaajat. 
(Lahti ym. 2020, 46.)

Tutkimukseen osallistuneiden urheilijoiden mie-
lestä keskeisimmät keinot häirinnän ennaltaeh-
käisemiseen olivat avoin keskustelu, tietoisuuden 
lisääminen sekä koulutus häirinnän tunnistami-
sesta ja sen torjunnasta. Toimenpidesuosituk-
sina on parannettava muun muassa naisten ja 
vähemmistöjen asemaa, tehtävä näkyväksi toi-
mintaohjeet ja häirinnän vastainen ennaltaeh-
käisevä työ, sekä puututtava häirintään mata-
lalla kynnyksellä. (Lahti ym. 2020, 99.) 

2.3 Nuorisotyön toimijoille 2019 
ja 2020 toteutettujen kyselyjen 
tuloksia

Kesällä 2019 Koordinaatin valtakunnallisessa 
Groomingin ennaltaehkäisy ja tunnistaminen 
nuorisotyössä -hankkeessa toteutettiin kysely 
nuorisotyön ammattilaisille ja nuorten parissa 
vapaaehtoisesti töitä tekeville. Kyselyllä kerättiin 
tietoa sekä kartoitettiin nuorisotyön ammattilais-
ten ja vapaaehtoisten osaamisen tarpeita, jotka 
liittyvät lasten ja nuorten kokeman seksuaalisen 
houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaeh-
käisyyn. (Oinas ym. 2019.)

Kyselyyn vastasi 456 kunnan, järjestön tai seu-
rakunnan nuorisotyöntekijää tai vapaaehtois-
työntekijää. Suurin osa vastanneista työskenteli 
13–17-vuotiaiden nuorten parissa. Eniten vas-
tauksia saatiin Uudenmaan ja Pohjois-Pohjan-
maan alueilta. Kyselyssä selvisi, että nuorisotyös-
sä tarvitaan tietoa ja koulutusta lasten ja nuorten 
seksuaalisesta houkuttelusta (grooming) sekä 
siitä, miten ottaa aihe puheeksi ja keskusteluun 
lasten ja nuorten kanssa ja mistä tunnistetaan 
riskissä olevat lapset ja nuoret. Lisäksi tietoa tar-
vittiin seksuaalirikoslainsäädännöstä ja digitaa-
lisessa mediassa tapahtuvasta seksuaalisesta 
häirinnästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkivallan 
eri muodoista. (Oinas ym. 2019.)

Kyselyyn vastanneista nuorisotyön ammattilai-
sista ja vapaaehtoisista 60 % (269 vastaajaa) on 
kohdannut työssään lapsia tai nuoria, jotka ovat 
kokeneet seksuaalista houkuttelua tai seksuaali-
väkivaltaa niin digitaalisissa ympäristöissä kuin 
kasvotusten. Yleisimmin nuorten parissa työs-
kentelevät kertoivat nuoren kohdanneen sek-
suaalisuuteen ja sukupuoleen liittyvää vihjailua, 
kommentointia, huutelua, ei toivottuja viestejä 
(seksuaalissävytteistä tekstiä, kuva- tai video-
materiaalia) tai pyyntö lähettää kuvia tai videoi-
ta itsestä. (Oinas ym. 2019)

Nuorten kertomat kokemukset seksuaalises-
ta houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta voivat 
nousta esille monissa eri tilanteissa, myös yl-
lättäen. Kyselyn vastausten perusteella aihees-
ta puhumisen selittävänä tekijänä on nuorten 
luottamuksellinen suhde aikuiseen, jolle asiasta 
kerrotaan. Aiheesta ei helposti kerrota aikuisille 
joko pelon, häpeän tai syyllisyyden tunteiden ta-
kia. Nuorisotila voidaan kokea turvallisena paik-
kana ottaa asia esille joko kahdenkeskisesti, tai 
asiasta voidaan puhua nuorten kesken, jolloin 
se kantautuu myös nuorisotyöntekijän korviin. 
Nuoret kertovat kokemuksistaan myös auttavan 
chat-palvelun kautta ja muissa sosiaalisen me-
dian palveluissa, joissa nuoret ja nuorisotyönte-
kijät kohtaavat. (Oinas ym. 2019.)
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Koordinaatin kyselystä ilmeni, että nuorisotyön-
tekijöillä on puutetta toimivista työkaluista ja 
menetelmistä, joilla käsitellä lasten ja nuorten 
seksuaaliseen houkutteluun ja seksuaaliväkival-
taan liittyviä asioita. Heillä ei ole tarpeeksi osaa-
mista ottaa seksuaaliväkivaltaan liittyviä teemo-
ja puheeksi lasten ja nuorten kanssa. Vastaajat 
kertoivat tarpeesta saada tietoa ja vahvistaa 
omaa osaamistaan liittyen digitaalisiin turva-
taitoihin, seksuaalirikoslainsäädännön tuntemi-
seen sekä digitaalisessa mediassa tapahtuvan 
seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan 
muotoihin. (Oinas ym. 2019.)

Ensisijaiseksi avuksi kyselyn perusteella toivottiin 
verkossa julkaistua opasta ja lyhyitä koulutuksia. 
Koulutuksia järjestettiin yhteistyössä Groomingin 
tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä 
-hankkeen yhteistyökumppaneiden ja aluehal-
lintovirastojen kanssa. (Oinas ym. 2019.) Valta-
kunnallisella koulutuskiertueella tavoitettiin noin 
1150 henkilöä sekä kasvotusten että verkossa. 
Koulutusten lisäksi tallenteet webinaareista ja 
podcasteista ovat verkossa kaikkien hyödynnet-
tävissä hankkeen jälkeenkin. 

Hankkeessa julkaistiin opas ja kattava materi-
aalipaketti nuorten parissa työskentelevien työn 
tueksi. Kysy, kohtaa ja kuuntele - Opas seksuaa-
lisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennal-
taehkäisyyn nuorisotyössä on saatavilla verk-
kojulkaisuna ja painettuna (Oinas ym. 2020). 
Eri toimijoiden tuottamat menetelmät, oppaat, 
verkkopalvelut ja muut materiaalit koottiin yh-
teen Materiaalivinkit-Materialtips -julkaisuksi 
(Materiaalivinkit-Materialtips 2020). 

Miten seksuaalinen houkuttelu 
(grooming) ja seksuaaliväkivalta 
näkyvät nuorisotyössä? -kysely 2020

Vuonna 2020 Koordinaatti toteutti jatkokyse-
lyn edellisvuoden kartoitukselle. Kyselyssä sel-
vitettiin, onko nuorisotyöntekijöiden tiedoissa ja 
osaamistarpeissa tapahtunut muutoksia edel-

liseen vuoteen verrattuna. Kyselyssä selvitettiin 
myös ajankohtaista kentän tilannetta siitä, ovat-
ko nuorisotyöntekijät työssään kohdanneet vii-
meisen vuoden aikana seksuaalista houkuttelua 
tai seksuaaliväkivaltaa kohdanneita lapsia tai 
nuoria. 

Kyselyyn vastasi 105 nuorten parissa työskente-
levää ammattilaista tai vapaaehtoista. Valtaosa 
oli kuntien tai kaupunkien työntekijöitä.  Eniten 
vastauksia saatiin Uudeltamaalta ja Pohjois-
Pohjanmaalta. Suurin osa vastanneista työsken-
teli 13–17-vuotiaiden nuorten kanssa. 

Vastanneista 60 prosenttia on työtehtävissään 
viimeisen 12 kuukauden aikana kohdannut lap-
sia tai nuoria, jotka ovat kokeneet seksuaalista 
houkuttelua tai  seksuaaliväkivaltaa. Heistä 46 
prosenttia ilmoitti nuorten kohdanneen sitä di-
gitaalisissa verkkoympäristöissä, 29 prosenttia 
kasvotusten ja loput sekä digitaalisissa verkko-
ympäristöissä että kasvotusten. Lasten ja nuor-
ten kokema seksuaalinen houkuttelu ja sek-
suaaliväkivalta oli ollut vastanneiden mukaan 
samanlaista kuin edelliseen kyselyyn vastanneet 
ilmaisivat. Pääasiallisesti seksuaalisuuteen ja 
sukupuoleen liittyvää vihjailua, kommentointia ja 
huutelua, ei toivottuja viestejä ja pyyntöjä lähet-
tää kuvia tai videoita itsestä. 

Nuorten parissa työskentelevät ammattilai-
set ja vapaaehtoiset kokivat aiheen käsittelyn 
tärkeäksi nuorisotyössä. Kaikilla vastanneilla ei 
kuitenkaan ole tiedossa menetelmiä tai materi-
aaleja työnsä tueksi. Vastanneista 34 prosenttia 
ilmoitti olevansa täysin tai jokseenkin eri mieltä 
väittämistä, joissa kysyttiin tietävätkö vastaajat 
työkaluja, menetelmiä tai materiaaleja, joita voi 
hyödyntää lasten ja nuorten seksuaaliseen hou-
kutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyvien aihei-
den käsittelyssä. Vastanneet olivat kuitenkin kä-
sitelleet työssään nuorten kanssa teemoja, jotka 
liittyvät keskeisesti lasten ja nuorten kohtaaman 
seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen houkuttelun 
ennaltaehkäisyyn. 
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Suosituimpia käsiteltyjä aiheita vastausten pe-
rusteella (n=105) olivat seurustelu, jota 90 pro-
senttia vastanneista kertoi käsitelleensä nuorten 
kanssa. Tämän jälkeen käsitellyimpiä aiheita oli-
vat tunne- ja turvataidot (84 %), digitaaliset tur-
vataidot (81 %), seksuaalisuus ja seksi (81 %) ja 
seksuaalinen itsemääräämisoikeus (80 %). Vä-
hiten vastaajat ilmoittivat käsitelleensä lainsää-
däntöä (57 %), seksuaalista houkuttelua (64 %) 
ja seksuaaliväkivaltaa (64 %). Avoimien vasta-
usten perusteella aiheita on pääasiallisesti käyty 
läpi vapaamuotoisena keskusteluna esimerkiksi 
nuorisotiloilla, yksilö- tai ryhmänohjauksissa. Osa 
vastanneista oli järjestänyt teemapäiviä, -iltoja 
tai -viikkoja tai oppitunteja. Jonkin verran aihei-
den käsittelyssä hyödynnettiin myös pelejä ja 
muita materiaaleja.

Seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan 
ennaltaehkäisyssä on tärkeää työyhteisön tuki ja 
konkreettiset suunnitelmat. Kyselyyn vastanneis-
ta 53 prosenttia ilmoitti, ettei työyhteisöllä ole 
suunnitelma siitä, miten seksuaalinen houkut-
telu ja seksuaaliväkivalta otetaan puheeksi sekä 
huomioidaan toiminnassa. Jopa 32 prosenttia 
vastanneista ei osannut sanoa, onko työyhtei-
söllä suunnitelmaa. 

Kyselyssä selvitettiin vastaajien osaamistarpei-
den vahvistamisesta seksuaaliseen houkutte-
luun ja seksuaaliväkivaltaan liittyvissä aiheissa. 
Seksuaaliväkivaltaa kohdanneen lapsen tai nuo-
ren oireiden tunnistamisen valitsi eri vaihtoeh-
doista 61 henkilöä, seksuaaliväkivaltaa kohdan-
neen lapsen tai nuoren tukemisen 45 henkilöä, 
ja toimintatavat seksuaaliväkivaltaa kokeneen 
lapsen tai nuoren kohdatessa 38 henkilöä. Vas-
taajat (n=105) saivat valita kolme vaihtoehtoa 
valmiiksi annetuista aiheista. Aiheen puheeksi 
ottaminen ja digitaaliset turvataidot olivat näi-
den jälkeen seuraavaksi suosituimpia aiheita. 
Aiheet ovat samansuuntaisia kuin vuonna 2019 
toteutetussa kyselyssä, mutta puheeksi ottami-
nen oli silloin suosituin sisältö. 

Avoimen kysymyksen vastaukset tukevat tätä 
tulosta, sillä vastaajat haluavat vahvistaa omaa 
osaamistaan erityisesti seksuaaliväkivaltaa tai 
seksuaalista houkuttelua kokeneen lapsen tai 
nuoren tunnistamisesta, asian puheeksi ottami-
sesta, nuoren kohtaamisessa, ohjaamisessa ja 
tukemisessa. Tarvittiin lisätietoa myös lainsää-
dännöstä, digitaidoista, tunne- ja turvataidoista. 
Tarve menetelmille, materiaalille ja työkaluille 
työn tueksi tulivat myös esiin vastauksissa.

2.4 Yhteenveto tuloksista

Lasten ja nuorten kohtaaman seksuaalisen häi-
rinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ylei-
syydestä Suomessa on vaikea antaa tarkkoja 
lukuja, sillä vain pieni osa päätyy viranomaisten 
tietoon. Kokemuksista ei kerrota useinkaan aikui-
sille, vaan yleisin tapa toimia on blokata tekijä ja 
kertoa asiasta kaverille. Tytöt kokevat seksuaalis-
ta häirintää ja ahdistelua selvästi enemmän kuin 
pojat. Naissukupuoli, nuori ikä ja kuuluminen vä-
hemmistöön lisäävät seksuaalisen häirinnän ko-
kemisen riskiä. Yleisimmin seksuaalista häirintää, 
ehdottelua tai ahdistelua tapahtuu puhelimessa 
tai netissä. Nuorten parissa työskentelevät koh-
taavat nuoria, jotka ovat kokeneet seksuaalista 
häirintää, houkuttelua tai  seksuaaliväkivaltaa. 
Nuorten parissa työskentelevien osaamisen ke-
hittämistarpeet liittyvät seksuaaliväkivaltaa tai 
seksuaalista houkuttelua kokeneen lapsen tai 
nuoren tunnistamiseen, asian puheeksi ottami-
seen, nuoren kohtaamiseen ja tukemiseen. Li-
säksi tarvitaan tietoa lainsäädännöstä, digitai-
doista, tunne- ja turvataidoista. 
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3 Strategia-asiakirjat ja 
toimenpidesuunnitelmat 
kansallisella ja kansain- 
välisellä tasolla

tiossa ja pornografisissa materiaaleissa, ja se 
ratifioitiin Suomessa vuonna 2012. Kyseessä on 
valtioneuvoston asetus lasten myynnistä, lap-
siprostituutiosta ja lapsipornografiasta tehdyn 
lapsen oikeuksia koskevan yleissopimuksen va-
linnaisen pöytäkirjan voimaansaattamisesta se-
kä pöytäkirjan lainsäädännön alaan kuuluvien 
määräysten voimaansaattamisesta annetun 
lain voimaantulosta (SopS 41/2012). 

Euroopan neuvoston yleissopimus 
lasten suojelemisesta seksuaalista 
riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä 
vastaan 

Sopimus (88/2011) tuli Suomessa voimaan vuon-
na 2011, mutta sen toimeenpanoon ei ole tähän 
mennessä laadittu kansallista suunnitelmaa. 
Sopimus tunnetaan myös nimellä Lanzaroten 
sopimus. Sopimus edellyttää, että sopimusvaltio 
ryhtyy kaikkiin tarvittaviin toimenpiteisiin suo-

Suomi on sitoutunut ennaltaehkäisemään lap-
siin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Tässä 
esitellään lyhyesti keskeisimmät sopimukset, 
suositukset ja strategiat. Näiden lisäksi Suomen 
lainsäädäntö määrittelee, mitkä seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta loukkaavat teot ovat ri-
koksia ja näin ollen rangaistavia. 

Yhdistyneiden kansakuntien 
yleissopimus lapsen oikeuksista

Lapsen oikeuksien sopimuksessa (LOS, 59–
60/1991) on säädetty lasten suojelusta. Artiklan 
34 mukaisesti sopimusvaltiot ovat sitoutuneet 
suojelemaan lasta kaikilta seksuaalisen riiston 
ja hyväksikäytön muodoilta. Lapsen oikeuksien 
sopimusta on täydennetty kolmella valinnaisel-
la pöytäkirjalla, jotka ovat kaikki voimassa Suo-
messa. Toinen pöytäkirja koskee lasten suojelua 
lapsikaupalta, lapsen hyväksikäyttöä prostituu-
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jellakseen lapsia ja ehkäistäkseen kaikenlaisen 
lasten seksuaalisen riiston ja seksuaalisen hy-
väksikäytön. Sopimuksessa sitoudutaan muun 
muassa varmistamaan, että tutkinta ja rikospro-
sessi toteutetaan lapsen edun mukaisesti ja lap-
sen oikeuksia kunnioittaen. Sopimus velvoittaa 
Suomea kehittämään palvelujaan seksuaalivä-
kivallan lapsiuhreille ja heidän lähiomaisilleen. 
(SopS 88/2011.) Lisäksi vähimmäisvaatimuksia 
uhrien oikeuksista, tuesta ja suojelusta määritel-
lään Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivissä (2012/29/EU), joka on annettu 25.10.2012 
rikoksen uhrien oikeuksia, tukea ja suojelua kos-
kevista vähimmäisvaatimuksista sekä neuvoston 
puitepäätöksen 2001/220/YOS korvaamisesta.

Euroopan neuvoston yleissopimus 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta 

Sopimuksen (53/2015) tavoitteena on naisiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja pois-
taminen, väkivallan uhrien suojeleminen sekä 
väkivallan tekijöiden saattaminen edesvastuu-
seen. Sopimus tunnetaan myös nimellä Istan-
bulin sopimus. Sopimus on tullut voimaan Suo-
messa vuonna 2015 ja sitä sovelletaan kaikkiin 
väkivallan muotoihin, perheväkivalta mukaan 
lukien. Suomessa sopimusta sovelletaan myös 
miehiin ja poikiin, joihin kohdistuu perheväkival-
taa. Sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta 
ja Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suo-
jelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista 
hyväksikäyttöä vastaan voidaan nähdä toisiaan 
täydentävinä. (SopS 53/2015.)

Valtakunnallinen nuorisotyön ja 
-politiikan ohjelma 2020–2023 

Ohjelma on hyväksytty valtioneuvoston periaa-
tepäätöksenä 19.12.2019. Valtioneuvoston neli-
vuotiskausittain hyväksymä poikkihallinnollisen 
ohjelman tavoitteena on edistää nuorten kasvu- 

ja elinoloja ja linjata hallituksen nuorisopolitiik-
kaa. Ohjelmassa hallitus määrittelee nuorisotyön 
ja -politiikan tavoitteet ja toimenpiteet tavoit-
teiden saavuttamiseksi. Ohjelman pääteemoja 
ovat nuorten syrjäytymisen ehkäisy sekä mer-
kityksellisen elämän, turvallisuuden ja osallisuu-
den vahvistaminen. Valtakunnallisen nuoriso-
työn ja politiikan ohjelmassa (VANUPO) on kolme 
nuorisopoliittista tavoitekokonaisuutta: Nuorella 
on edellytykset sujuvaan arkeen - syrjäytymi-
nen vähenee, Nuorella on keinot ja taidot osal-
listumiseen ja vaikuttamiseen ja Nuori luottaa 
yhteiskuntaan - yhdenvertaisuus ja turvallisuus 
vahvistuvat. (OKM/2019/77.)

Osaamiskeskukset muodostavat valtakunnal-
lisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman tavoit-
teiden toimeenpanoa tukevan kokonaisuuden. 
Osaamiskeskustoiminnalle on määritelty kuusi 
painopistettä, joiden kautta edistetään nuorten 
merkityksellistä elämää ja osallisuutta yhteis-
kunnassa. Painopisteet ovat: nuorisotyö kunnas-
sa, nuorisoalalla toimivien järjestöjen tilanneku-
va ja vaikuttavuus, osallisuus ja vaikuttaminen, 
kohdennettu nuorisotyö, digitaalinen nuorisotyö 
sekä nuorisotyö kouluissa ja oppilaitoksissa. VA-
NUPOssa on digitaalisen nuorisotyön osaamis-
keskuksen tehtävissä toimenpiteitä, jotka liitty-
vät lasten ja nuorten seksuaalisen houkuttelun 
(grooming) ennaltaehkäisemiseen. Toimenpide 
löytyy VANUPOsta Nuori luottaa yhteiskuntaan 
- yhdenvertaisuus ja turvallisuus vahvistuvat 
-tavoitekokonaisuuden alta. (Valtioneuvosto.fi 
2019a.)

Väkivallaton lapsuus 
- toimenpidesuunnitelma lapsiin 
kohdistuvan väkivallan ehkäisystä 
2020–2025

Sosiaali- ja terveysministeriö on julkaissut 
26.11.2019 Väkivallaton lapsuus -toimenpide-
suunnitelman 2020–2025. Se on osa kansallis-
ta lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen 
ohjelmaa, joista ensimmäinen osa (2018) koskee 
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tapaturmien ja itsemurhien ehkäisyä. Toimen-
pidesuunnitelman tavoitteena on ehkäistä lap-
siin kohdistuvaa väkivaltaa erilaisissa kasvu- ja 
toimintaympäristöissä sekä parantaa lapsiuhrin 
asemaa nykyisissä palvelu-, hoito- ja rikosjär-
jestelmissä. Suunnitelmassa käsitellään myös 
lasta väkivallalta suojaavia tekijöitä. Julkaisun 
luvuissa Lasten ja nuorten seksuaaliväkivallan 
ennaltaehkäisy ja haittojen minimointi ja Seksu-
aalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta 
digitaalisessa mediassa esitellään tarkemmin 
teemaa ja niihin liittyvät tavoitteet ja toimen-
piteet vuosille 2020−2025. Esitykset perustuvat 
tutkimusnäyttöön ja ammattilaisten työssä esiin 
nousseisiin tarpeisiin. Jokaisen toimenpiteen yh-
teyteen on merkitty vastuutaho(t) ja mittari(t).

Väkivallaton lapsuus -julkaisussa on lisäksi koot-
tu kattava ja laaja taulukko kansainvälisestä ja 
kansallisesta lainsäädännöstä, joka liittyy lapsen 
oikeuksiin (Korpilahti ym. 2019, 106–112). Suomes-
sa rikoslaissa on säädetty rangaistavaksi usei-
ta eri seksuaalirikoksia, joiden kirjo on laaja (RL, 
19.12.1889/39). Lasten ja nuorten parissa työsken-
televien ammattilaisten ei kuitenkaan tarvitse 
tietää, mikä rikosnimike milloinkin on kyseessä. 
Pelkkä rikosepäily ja huoli lapsesta tai nuoresta 
riittää. Rikosilmoituksen voi tehdä kuka tahansa, 
esimerkiksi uhri, poliisi, rikoksen todistaja tai am-
mattilainen. 

Euroopan unionin tiedonanto: 
EU:n strategia lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön torjunnan 
tehostamiseksi 

Osana EU:n turvallisuusunionistrategiaa komis-
sio antoi 24.7.2020 tiedonannon EU:n strategias-
ta lasten seksuaalisen hyväksikäytön torjumisen 
tehostamiseksi. Suomessa sisäministeriö on lä-
hettänyt asian käsittelyyn ja se saapui 1.10.2020 
eduskunnan hallintovaliokuntaan mahdollisia 
toimenpiteitä varten (Eduskunta.fi 2020). Stra-
tegiassa painotetaan sitä, että lasten seksuaa-
lisen hyväksikäytön torjunta on EU:lle prioriteetti, 

ja Euroopan parlamentti ja neuvosto ovat vaa-
tineet konkreettisia toimia. Komission strategia 
pyrkii esittämään kokonaisvaltaisen vastauk-
sen rikollisuuden torjumiseksi niin verkossa kuin 
sen ulkopuolella. Strategia koostuu kahdeksasta 
aloitteesta, jotka on jaettu kahteen osioon: lain-
säädäntökehikon implementointi ja kehittämi-
nen sekä lainvalvonnan toimien kehittäminen 
ja kaikkien keskeisten sidosryhmien yhteystyön 
vahvistaminen. Komissio huomioi, että lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön torjuntaa koskeva 
EU direktiivi (2011/93/EU) asettaa minimistan-
dardit, jotka määrittävät lasten seksuaalisen 
hyväksikäytön rikokset ja rangaistukset. Se kat-
taa myös ennalta estävän työn, rikostutkinnan ja 
rikoksista syyttämisen sekä uhrien tukemisen ja 
suojelemisen. 

Euroopan neuvoston suositus

Euroopan neuvosto on suosituksessaan (CM/
Rec(2018)7) kehottanut jäsenmaitaan tarkaste-
lemaan lainsäädäntöä, toimintaohjeita ja käy-
täntöjä, jotta lapsen oikeudet toteutuvat myös 
digitaalisessa mediassa. Turvallinen digitaalisen 
median käyttö, tieto lainsäädännöstä, toisten oi-
keuksien kunnioittamisesta ja lasten suojelusta 
ikätasolleen sopimattomalta sisällöltä kuuluvat 
tähän. (COE 2018.)
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4 Seksuaalisen houkuttelun 
vastainen toiminta

hostettuja toimia. Tavoitteena on, että lapset ja 
nuoret tunnistavat grooming-ilmiön ja osaavat 
toimia turvallisesti sosiaalisessa mediassa. Li-
säksi toimenpiteissä mainitaan nuorisotyönte-
kijöiden digi- ja someosaamisen päivittäminen 
ja uusien toimintamallien kehittäminen. Toimen-
piteissä on määritelty vastuutahot eri toimenpi-
teille. (Valtioneuvosto.fi 2019b.)

Valtakunnallisen nuorisotyön ja 
-politiikan ohjelman 2020–2023 
toimenpiteet

Lasten ja nuorten seksuaalisen häirinnän, hou-
kuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn 
ja torjuntaan liittyvät toimenpiteet löytyvät VA-
NUPOsta Nuori luottaa yhteiskuntaan - yhden-
vertaisuus ja turvallisuus vahvistuvat -tavoiteko-
konaisuuden alta. 

Keskeisenä painopisteenä on vahvistaa koordi-
naatiota nuoriin kohdistuvan some-houkuttelun 
(grooming) ehkäisemiseksi. Toimenpiteinä pe-
rustetaan ministeriöiden välinen koordinaatio-
hanke nuorten some-houkuttelun ennaltaeh-
käisemiseksi. Toimenpiteisiin sisältyvät muun 

Kansainväliset ja kansalliset sopimukset, strate-
giat, suositukset ja suunnitelmat velvoittavat toi-
menpiteisiin, jotta lapset ja nuoret eivät joutuisi 
seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen houkutte-
lun kohteeksi. Tässä esitellään Suomen valtion-
hallinnon, Euroopan parlamentin ja komission, 
viranomaisten, järjestöjen toimenpiteet, sekä 
opetushallituksen sekä opetus- ja kulttuuriminis-
teriön tukemat hankkeet seksuaalisen houkutte-
lun vastaiseen toimintaan. 

4.1 Valtionhallinnon ja 
viranomaisten toimenpiteet

Valtioneuvoston 
seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy 
ja torjunta -lisätoimet 2019

Vuonna 2019 hallitus linjasi toimia seksuaaliri-
kollisuuden ja maahanmuuttajataustaisten ri-
kollisuuden torjumiseksi. Seksuaalirikollisuuden 
ennaltaehkäisy ja torjunta -lisätoimet julkaistiin 
helmikuussa 2019 ja ne sisältävät yleisiä seksu-
aalirikoksia ehkäiseviä toimia, kuten nettipoliisin 
resurssien lisäämistä ja koululle suunnattuja te-
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muassa nuorten ja heidän huoltajiensa parem-
mat digitaidot ja ymmärrys digitaalisista ympä-
ristöistä, tiedon lisääminen mediakasvatuksen 
avulla sekä konkreettisten toimintatapojen ke-
hittäminen. Näiden avulla nuoria, heidän van-
hempiaan ja nuorten parissa työskenteleviä oh-
jataan ja opetetaan toimimaan turvallisemmin, 
tiedostavammin ja omat oikeudet ymmärtäen 
monimediaalisessa maailmassa. (Valtioneuvos-
ton periaatepäätös OKM/2019/77, 17.)

Yhteistyön puitteissa toteutetaan eri hallinnon-
alojen toimenpiteiden koordinaatiota pitkäjän-
teisten ja vaikuttavien toimintatapojen ja toi-
mintamallien löytämiseksi, sekä valtionhallinnon 
määrärahojen tarkoituksenmukaisen kohdis-
tamisen tueksi. Lisäksi tarjotaan ohjeistusta eri 
hallinnonalojen toimijoille tiedonvaihtoon hou-
kuttelutapauksissa. Kehittämishanke kohdistuu 
perusopetuksen luokille 5–9, painopisteenä ylä-
kouluikäiset 13–16-vuotiaat nuoret. Opetus- ja 
kulttuuriministeriön koordinoi hanketta yhteis-
työkumppaneinaan SM, STM, OPH ja järjestöt. 
Seurantamittarina on Kouluterveyskysely. (Val-
tioneuvoston periaatepäätös OKM/2019/77, 17.)

Nuorten ihmissuhde- ja vuorovaikutustaitoja 
vahvistetaan ja kiusaamiseen puututaan -ta-
voitekokonaisuuden alla yhtenä toimenpiteenä 
on vahvistaa seksuaalikasvatusta nuorten ruu-
miillisen itsemääräämisoikeuden vahvistami-
seksi ja tunnetaitojen lisäämiseksi. Painopisteenä 
12–25-vuotiaat nuoret. Kiusaamiseen liittyvät toi-
menpiteet liittyvät myös seksuaalisen houkutte-
lun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn, sillä 
yksi yleinen nuorten kokema yleinen kiusaamisen 
muoto digitaalisessa mediassa on seksuaalinen 
häirintä esimerkiksi ei toivottujen seksuaalissä-
vytteisten viestien ja kuvien muodossa (ks. THL 
2019, Kouluterveyskysely). Erityisenä painopistee-
nä sukupuolittunut kiusaaminen ja häirintä sekä 
riskissä olevat vähemmistöryhmät. (Valtioneu-
voston periaatepäätös OKM/2019/77, 13–14.)

Väkivallaton lapsuus 
toimenpidesuunnitelma 2020–2025

Sosiaali- ja terveysministeriön 27.11.2019 julkaise-
ma toimenpidesuunnitelma sisältää 93 toimen-
pidettä 0-17-vuotiaiden lasten ja nuorten koh-
taaman väkivallan ehkäisemiseksi. Suunnitelma 
kattaa fyysisen ja henkisen väkivallan, seksuaa-
liväkivallan ja nettihäirinnän ehkäisyn eri kasvu- 
ja toimintaympäristöissä. Keskeiset toimenpiteet 
seksuaaliväkivallan ja seksuaalisen houkutte-
lun ennaltaehkäisemiseksi löytyvät seuraavista 
toimenpidesuunnitelman luvuista: 10. Lasten ja 
nuorten seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy ja 
haittojen minimointi sekä 11. Seksuaalinen häirin-
tä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalises-
sa mediassa. Toimenpiteitä näissä luvuissa on 
yhteensä 20, joista tiivistetysti esitetään keskei-
simmät.

Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaalivä-
kivalta digitaalisessa mediassa -luvussa yleis-
tavoitteena on ennaltaehkäistä digitaalisessa 
mediassa ja sen välityksellä tapahtuvan seksu-
aalisen häirinnän, seksuaalisen riiston ja seksu-
aaliväkivallan aiheuttamia vakavia psyykkisiä, 
fyysisiä ja sosiaalisia haittoja ja traumaattisia 
kokemuksia.  Toimenpiteinä järjestetään täy-
dennyskoulutusta lapsiin kohdistuvasta seksu-
aalisesta häirinnästä, seksuaalisesta riistosta ja 
seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisystä digitaali-
sessa mediassa. Järjestetään perusopetusikäi-
sille lapsille ja nuorille koulutusta digiturvatai-
doista. Selvitetään edellytykset perustaa auttava 
puhelin lapsille ja nuorille seksuaalisesta häirin-
nästä, houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta il-
moittamiseen ja avun saamiseen. Sovitaan val-
takunnallisesti selkeät yhteistyökäytännöt lapsiin 
kohdistuvaa väkivaltaa sisältävän laittoman ku-
vamateriaalin mahdollisimman nopeaksi pois-
tamiseksi verkosta. Lisäksi varmistetaan, että vi-
ranomaisilla ja ammattilaisilla on riittävä tieto ja 
resurssit puuttua verkkovälitteisiin lapsiin kohdis-
tuviin seksuaalirikoksiin kansainvälisen ohjeistuk-
set huomioiden. (Korpilahti ym. 2019, 356–359.)
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Seksuaaliväkivallan ehkäisy ja haittojen mini-
mointi -luvussa yleistavoitteena on ennaltaeh-
käistä ja vähentää seksuaaliväkivallan aihe-
uttamaa psyykkisen, fyysisen, seksuaalisen ja 
lisääntymisterveyteen vaikuttavaa haittaa. Vä-
kivallan ehkäisyssä huomioidaan erityisesti haa-
voittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret. 
Heitä ovat esimerkiksi vammaiset tai toiminta-
rajoitteiset, etnisiin tai kielivähemmistöihin kuu-
luvat, kodin ulkopuolisessa sijaishuollossa ole-
vat sekä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin 
kuuluvat lapset ja nuoret. Keskeisinä toimenpi-
teinä lisätään kaikkien ammattilaisten koulut-
tamista seksuaaliväkivaltaan ja sen ehkäisyyn 
liittyvistä teemoista. Parannetaan seksuaaliväki-
vallan uhrien somaattisten päivystystutkimusten 
laatua ja viranomaisyhteistyön parantamista 
hoitoon pääsyn varmistamiseksi. Luodaan Suo-
meen kattava Barnahus-laatustandardeihin pe-
rustuva yhteistyömalli, joka varmistaa avun, tuen 
ja hoidon saamisen kaikille lapsille ja nuorille, joi-
den epäillään joutuneen pahoinpitelyn tai sek-
suaaliväkivallan kohteeksi. Toimenpiteenä myös 
muuttaa rikosprosessi mahdollisimman lapsiys-
tävälliseksi. (Korpilahti ym. 2019, 321–330.)

Barnahus-hankkeessa juurrutetaan  toiminta-
käytäntöjä lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäily-
jen selvitysprosesseihin sekä väkivaltaa kohdan-
neiden lasten tuen ja hoidon osaksi.  Hankkeen 
rahoittaa sosiaali- ja terveysministeriö. Tavoit-
teena on muun muassa väkivaltaa kokeneiden 
lasten ja perheiden tarvitseman tuen ja hoidon 
koordinaation sekä sisällön kehittäminen, lapsi-
ystävällisten kohtaamisten ja tilojen varmistami-
nen kaikille lapsille, joita kuullaan oikeudellisessa 
kontekstissa, moniammatillisen yhteistyön vah-
vistaminen (poliisi, syyttäjä, oikeus psykiatrian 
yksiköt, lastensuojelu, somaattinen ja psykiatri-
nen sairaanhoito, koulu, varhaiskasvatus, neuvo-
la) ja mallien jalkauttaminen, rikosilmoituksesta 
tuomioon kuluvan viiveeseen vaikuttaminen vi-
ranomaisyhteistyön keinoin ja maksuttomien, 
tutkittuun tietoon perustuvien verkkokoulutusten 
rakentaminen kaikkien lapsiin kohdistuvia väki-

valtaepäilyjä kohtaavien ammattilaisten ulottu-
ville. (THL 2020c).

Muut julkaisut ja oppaat

Istanbulin sopimuksen 
toimeenpanosuunnitelma 2018–2021

Sosiaali- ja terveysministeriö on joulukuussa 2017 
julkaissut toimeenpanosuunnitelman Euroopan 
neuvoston yleissopimukselle naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja 
torjumisesta (53/2015, ns. Istanbulin sopimus). 
Toimeenpanosuunnitelma on vuosille 2018–2021 
ja sisältää yhteensä 46 toimenpidettä, jotka koh-
dentuvat eri hallinnonaloille. Tavoitteisiin pääs-
tään muun muassa kehittämällä yhteistyötä, 
uhrien tukipalveluja ja väkivallan tekijöiden hoi-
to-ohjelmia sekä tehostamalla tiedonkeruuta ja 
tilastointia. Lisäksi panostetaan koulutukseen ja 
valistukseen. (Naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan torjunnan toimikunta 2017.) 

Edistä, ehkäise, vaikuta - Seksuaali- 
ja lisääntymisterveyden edistämisen 
toimintaohjelman vuosille 2014−2020 

Sosiaali- ja terveysministeriön seksuaali- ja li-
sääntymisterveyden toimenpideohjelma, jonka 
päivitti Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos (THL), 
julkaistiin 17.3.2014. Se sisältää seksuaalitervey-
den edistämisen kansalliset linjaukset ja suosi-
tukset kunnille. Toimenpideohjelmassa esitellään 
useita tavoitteita ja toimenpide-ehdotuksia sek-
suaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi ja sen 
haittojen minimoimiseksi. Kehittämiskohteena on 
seksuaalikasvatuksen sisällyttäminen varhais-
kasvatukseen ja perusopetukseen. Ohjelmassa 
korostetaan lasten kasvattamista väkivallatto-
muuteen tukemalla väkivaltakielteistä ja seksu-
aalisesti turvallista ilmapiiriä niin oppilaitoksissa, 
lasten ja vanhempien turvataitokasvatuksella, 
seksuaalioikeuksista tiedottamisella ja lasten 
suojelulla media- ja viihdekulttuurin haitalliselta 
sisällöltä. (Klementti & Raussi-Lehto 2013.)



20

Opetushallituksen opas seksuaalisen 
häirinnän ennaltaehkäisemiseksi 
ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja 
oppilaitoksissa 2020

Opetushallituksen julkaisema opas tuo esiin sen, 
että oppilaitoksilla tulee olla selvät toimintatavat 
seksuaaliseen häirintään puuttumiseksi ja näi-
den tulee olla myös oppilaiden ja opiskelijoiden 
saatavilla. Kouluilla ja oppilaitoksilla tulee olla 
suunnitelmat sekä opiskelijoiden suojaamisek-
si väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä että 
yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta. Opas si-
sältää myös toimintaohjeita koulutuksen jär-
jestäjille, rehtoreille, opettajille, opiskeluhuolto-
palvelujen henkilöstölle ja oppilaitosten muulle 
henkilöstölle, opiskelijoille sekä huoltajille.  (Laiti-
nen ym. 2020.)

Seksuaalikasvatuksen standardit 
Euroopassa 2010

Asiakirja vastaa Maailman terveysjärjestö WHO:n 
Euroopan alueella ilmenneeseen seksuaalikas-
vatuksen standardeja koskevaan tarpeeseen. 
Lisäksi tämän asiakirjan on tarkoitus edistää 
kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta. Asiakirja 
on suunnattu poliittisille päättäjille, opetus- ja 
terveydenhoitoalan viranomaisille ja asiantun-
tijoille. Sen on julkaissut yhteistyössä Maailman 
terveysjärjestön (WHO) Euroopan aluetoimisto ja 
Saksan liittovaltion terveyskasvatuskeskus BZgA. 
Ohjeessa on suuntaviivat seksuaalikasvatukses-
ta ja turvataidoista lapsen syntymästä aikui-
suuteen asti. Asiakirjassa luodaan yleiskatsaus 
seksuaalikasvatuksen taustalla vaikuttavaan 
ajattelumalliin, perusteluihin, määritelmiin ja pe-
riaatteisiin sekä sen osatekijöihin. Siinä esitellään 
kokonaisvaltaisen seksuaalikasvatuksen laaja 
käsite ja perustellaan, miksi se on erityisen tärke-
ää lapsille ja nuorille. Asiakirjan toinen osa muo-
dostuu taulukosta, jossa esitetään, mitä seksu-
aalikasvatuksen aiheita on käsiteltävä kussakin 
ikävaiheessa (Maailman terveysjärjestö 2010.)

4.2 Järjestöjen ja verkostojen 
toimenpiteet

Alla listattuna lasten ja nuorten seksuaalisen 
häirinnän ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäi-
syyn liittyvät STEA-avustukset, jotka on myönnet-
ty vuodelle 2020 (tiedot kerätty STEAn verkkopal-
velusta syyskuussa 2020):

Ab Det finlandssvenska 
kompetenscentret inom det sociala 
området 

	n För att skapa förutsättningar för ett ökat 
förtroende och bättre bemötande mellan 
barn/unga som upplevt sexuellt våld och 
professionella, samt utöka färdigheter för att 
förebygga, känna igen signaler på och hejda 
sexuellt våld mot barn och unga genom att 
arrangera processnätverk på svenska för 
professionella inom det sociala området.
	n Valtakunnallinen

Ensi- ja turvakotien liitto ry

	n Lasten seksuaalisen hyväksikäytön eh-
käiseminen vahvistamalla lasten ja per-
heiden turvataitoja osana yhdistysten 
toimintaa.
	n Valtakunnallinen

EXIT – pois prostituutiosta ry 

	n 13–29-vuotiaiden nuorten seksuaalisen 
kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseen sekä 
vastikkeellisen seksin piiriin ajautuneiden 
auttamiseen kohtaavan työn, verkossa 
tehtävän tukitoiminnan, vapaaehtoistoimin-
nan, kouluttamisen ja tiedottamisen kautta 
(Nuorten Exit)
	n Valtakunnallinen
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Ihmisoikeusliitto ry 

	n Tyttöjen sukuelinten silpomisen ja nk. kun-
niaan liittyvän väkivallan ehkäisyyn ja 
maahanmuuttajataustaisten henkilöiden 
seksuaali- ja lisääntymisoikeuksien sekä 
itsemääräämisoikeuden vahvistamiseen. 
Työtapoina asennemuutos- ja vertaistuki-
työ sekä vaikuttamistyö, kouluttaminen ja 
viestintä.
	n Valtakunnallinen

Kvinnohusföreningen i 
Jakobstadsnejden rf

	n För att förebygga och minska psykisk ohälsa 
bland 13–20-åriga unga och unga vux-
na som upplevt sexuellt våld i Jakobstad, 
Pedersöre, Larsmo och Nykarleby med hjälp 
av individuella stödsamtal och stödgrupper 
(Respect! 2020–2022) 
	n Luoto, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusi-

kaarlepyy

	n Verksamheten riktar sig till unga i åldern 
13–29 som upplevt sexuellt våld och erbju-
der stöd i form av individuella stödsamtal, 
stödgrupper samt närståendesamtal med 
målsättningen att skapa en trygg mö-
tesplats, förebygga och minska psykisk 
ohälsa, hitta egna resurser och kunna se 
positivt på framtiden. Samtidigt utarbetas en 
arbetsmodell för vård åt unga vid sexuella 
övergrepp tillsammans med samarbetspart-
ners i nejden. 
	n Luoto, Pedersören kunta, Pietarsaari, Uusi-

kaarlepyy

Loisto setlementti ry 

	n Yksinäisten, kiusattujen ja syrjäytettyjen 
poikien tukemiseen, seksuaalista väkivaltaa 
kohdanneiden poikien auttamiseen sekä 
poikien seksuaaliterveystyöhön Helsingin 
Poikien talolla
	n Espoo, Helsinki, Vantaa

	n Kaltoinkohtelun vähentämiseen sekä yksilöl-
lisen ja ryhmämuotoisen tuen antamiseen 
kaltoinkohdelluille 12–21-vuotiaille nuorille 
digitaalisissa ympäristöissä (Sua varten 
Somessa - Sosiaalista nuorisotyötä sosiaali-
sessa mediassa -hanke 2020–2022)
	n Valtakunnallinen

Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry 

	n Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden, yli 
16-vuotiaiden henkilöiden, psyykkisen tuen ja 
auttamisketjun toteutukseen Turun alueella
	n Kaarina, Lieto, Masku, Mynämäki, Naantali, 

Nousiainen, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, 
Rusko, Sauvo, Turku

Väestöliitto ry 

	n Et ole yksin -helplinen yhteydessä toimivalle 
urheilua harrastavien nuorten verkkopalve-
lulle korona-poikkeustilanteessa. 
	n Valtakunnallinen

	n Urheileville nuorille ja heidän vanhemmilleen 
suunnatun auttavan palvelun perustamiseen 
seksuaalisen väkivallan, häirinnän ja kiusaa-
misen vähentämiseksi yhteistyössä Jääkiek-
koliiton kanssa (Helpline 2018–2020)
	n Valtakunnallinen

	n 3–6-vuotiaiden kehotunne-kasvatusosaami-
sen vahvistamiseen ammattilaisille suunna-
tulla työllä (Lasten kehotunnekasvatusmalli 
2019-2021)
	n Valtakunnallinen

Tukinainen ry 

	n Seksuaalirikosten uhrien, heidän läheistensä 
sekä heidän parissa toimivien ammattilaisten 
järjestölähtöiseen oikeudelliseen ohjaukseen 
ja koulutukseen, vaikuttamistyöhön sekä uh-
rien kriisiauttamiseen yksilö-, ryhmä-, verkko- 
ja puhelinauttamisen keinoin.
	n Valtakunnallinen



22

Suufi Yhdistys ry 

	n Maahanmuuttajataustaisten lasten, nuorten 
sekä perheiden hyvinvoinnin edistämiseen. 
Maahanmuuttajalasten seksuaalisen hy-
väksikäytön torjumiseen sekä sen ennalta 
ehkäisemiseen. Ennalta ehkäisevän työn 
tekemiseen ja sen panostamiseen las-
tensuojeluasiakkuuden mahdollisimman 
varhaisessa vaiheessa. Kohderyhmä ovat 
maahanmuuttajataustaiset lapset, nuoret ja 
perheet, sekä viranomaistahot. Koulutusten 
avulla lapsille tarjotaan turvakasvatusta, 
tukihenkilötoimintaa ja perheille annetaan 
perhekuntoutusta.
	n Kaarina, Naantali, Raisio, Turku

Sexpo-säätiö

	n Seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisemi-
seen yksilöllisen tuen avulla henkilöille, joilla 
on kohonnut riski syyllistyä lapsiin kohdistu-
vaan seksuaaliseen väkivaltaan. Valtakun-
nallisen palveluohjausverkoston toiminnan 
koordinointiin. (SeriE-hanke 2018–2020)
	n Espoo, Helsinki, Kauniainen, Vantaa

Pro-tukipiste ry

	n Ihmiskaupan uhrien oikeuksien toteutumi-
seen seksuaalisen hyväksikäytön tarkoi-
tuksiin tapahtuvassa ihmiskaupassa sekä 
muussa vakavassa prostituutiokenttään lin-
kittyvässä rikollisuudessa. Toimintamuotoina 
järjestölähtöinen tunnistamis- ja tukityö sekä 
koulutukset, verkostoituminen ja vaikuttamis-
toiminta (Iris-työ)
	n Valtakunnallinen

Pelastakaa Lapset ry 

	n Lapset saavat tukea kriisi- ja häiriötilanteis-
sa. Toiminta kehittää ja ylläpitää Suomesta 
puuttuvaa kolmannen sektorin organisoitu-
nutta ja pysyvää lapsiin liittyvää valmiustyötä. 

Toiminta toteutetaan järjestölähtöisesti 
muiden järjestöjen ja viranomaisten kanssa 
yhteistyössä. Kohderyhmänä toiminnassa 
ovat lapset ja lapsiperheet, vapaaehtoiset 
ja varautumisesta vastaavat järjestöt ja 
viranomaistoimijat.
	n Valtakunnallinen

	n Lasten aseman ja oikeuksien turvaamiseen 
ja edistämiseen digitaalisessa mediassa 
(Nettivihjetoiminta)
	n Valtakunnallinen

	n Lasten ja nuorten erityisen haavoittuvuuden 
vähentämiseen digitaalisessa toimintaym-
päristössä (Reconnect - Lasten ja nuorten 
erityisen haavoittuvuuden vähentäminen 
digitaalisessa toimintaympäristössä 2019–
2021)
	n Valtakunnallinen

Oulun ensi- ja turvakoti ry

	n Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn ja 
vähentämiseen seksuaalirikostaustaisten, 
potentiaalisten tekijöiden ja heidän läheis-
tensä matalan kynnyksen palvelulla Oulun 
alueella (SERITA 2020–2022)
	n Valtakunnallinen

	n Seksuaalineuvontaa, -ohjausta ja -kasvatus-
ta kaiken ikäisille ja sukupuolisille sekä tukea 
seksuaalirikoksen uhriksi joutuneille pohjois-
suomalaisille. Koulutusta ja yksilötyötä sek-
suaaliteemoista maahanmuuttajaväestölle. 
Seksuaalineuvoja/-kasvattajakoulutusta 
maahanmuuttajille. Valistustyötä lasten ja 
nuorten some-turvallisuuden lisäämiseksi. 
(TIETOISEKSI 2019–2021)
	n Oulu
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Verkostojen toimenpiteet

Nuorille suunnatun verkkotyön foorumi (Nusuve-
fo) on perustettu yhteistyöverkostoksi niille yleis-
hyödyllisille organisaatioille, jotka työskentelevät 
verkossa nuorten parissa. Nusuvefon jäsenor-
ganisaatiolla on yhteinen ohjeistus lastensuoje-
lu- ja rikosilmoituksen tekemiseen verkkotyössä. 
Lisäksi jäsenorganisaatioiden työntekijät voivat 
lähettää tiedot keskusrikospoliisille verkossa tie-
toon tulleesta lapseen kohdistuneesta seksu-
aalirikoksesta niissä tapauksissa, joissa tekijän 
eikä asianomistajan asuinpaikka ei ole tiedossa. 
Muussa tapauksessa juttu ohjataan asuinpaikan 
poliisilaitokselle. (Koordinaatti.fi 2020.)

4.3 Opetushallituksen 
erityisavustus seksuaalirikoksia 
ehkäiseviin opetustoimen 
henkilöstökoulutuksiin

Opetushallituksessa oli haettavissa erityisavus-
tus lasten ja nuorten houkuttelun ja hyväksi-
käytön (grooming) vastaiseen opetustoimen 
henkilöstökoulutukseen ja siihen liittyvän tu-
kimateriaalin tuottamiseen. Valtionavustusta 
saivat keväällä 2019 Helsingin kaupunki, Lahden 
ammattikorkeakoulu Oy, Oulun kaupunki sekä 
Centret för livslångt lärande vid Åbo Akademi ja 
HY+ yhteistyössä. Opetushallitus koordinoi valta-
kunnallisesti eri hankkeissa tuotettavaa aineis-
toa päällekkäisyyden välttämiseksi. 

Erityisavustuksella tuetaan kouluja ja oppilaitok-
sia, jotta lapset ja nuoret tunnistaisivat nykyistä 
paremmin grooming-ilmiön ja osaisivat toimia 
turvallisesti sosiaalisessa mediassa sekä tilan-
teessa, jossa kokee kohtaavansa jotain pelotta-
vaa tai häiritsevää. Huomio on lasten ja nuorten 
houkuttelussa ja hyväksikäytössä, jota tapahtuu 
sosiaalisen median kanavissa. Tukimateriaalin 
tulee soveltua valtakunnalliseen levittämiseen. 
Hankeaika jatkunee vuoden 2021 puolelle ainakin 
osalla hankkeista.

4.4 Opetus- ja kulttuuriministeriön 
erityisavustus opetuksen 
järjestäjille

Opetus- ja kulttuuriministeriössä oli haettavana 
valtion erityisavustus toimiin, joilla ehkäistään 
lasten ja nuorten houkuttelua ja hyväksikäyttöä 
monimediaalisessa maailmassa. Erityisavus-
tus on suunnattu opetuksen järjestäjille, joilla on 
opetus- ja kulttuuriministeriön myöntämä ope-
tuksen järjestämislupa. Alla olevat hankkeet ovat 
saaneet valtion erityisavustusta vuonna 2019 
toimiin, joilla ehkäistään lasten ja nuorten hou-
kuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaalises-
sa maailmassa (tiedot kerätty organisaatioilta 
sähköpostitse syyskuussa 2020): 

Hollolan kunta

	n Hankkeen ennaltaehkäistään seksuaalista 
kaltoinkohtelua ja houkuttelua monimediaa-
lisessa maailmassa. 
	n Pääasiallisena tavoitteena on tuottaa Hollo-

lan kunnan 2.–6.lk. oppilaille sähköinen oppi-
misympäristö seksuaalisen kaltoinkohtelun 
ja houkuttelun ennaltaehkäisyyn monimedi-
aalisessa maailmassa. Oppimisympäristön 
lisäksi laaditaan tuntisuunnitelmarakenteita 
ympäristön käyttöönoton tueksi.
	n Hollolan kunnan projektissa tuotetut me-

netelmät ja mallit tähtäävät ensisijaisesti 
palvelemaan hankehakemuksessa kuvattuja 
tavoitteita, eli sähköistä oppimisympäristöä, 
tuntisuunnitelmarakenteita ja vanhempainil-
tamateriaalia.
	n Yhtenevien käytäntöjen ja suunnitelmien 

päivittäminen kaltoinkohtelun tunnistami-
selle, kohtaamiselle ja eteenpäin viemiselle 
asiaankuuluvalla tavalla suunnitellaan 
yhteistyössä koko Päijät-Hämeessä toimivan 
Tutka-hankkeen kanssa.
	n 1.1.2020–31.12.2021.
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Karkkilan kaupunki

	n Hanke lasten ja nuorten seksuaaliväkivallan 
ja groomingin ennaltaehkäisy ja estäminen 
digitaalisessa mediassa erityisesti some- ja 
pelialustoilla 
	n Tavoitteena on ehkäistä lasten ja nuorten 

seksuaaliväkivaltaa ja hyväksikäyttöä sekä 
ohjata lapsia ja nuoria tunnistamaan nk. 
grooming-ilmiö. Lapsia ja nuoria ohjataan 
toimimaan turvallisesti some-maailmassa 
ja ymmärtämään oikeuksiaan sekä vaiku-
tusmahdollisuuksiaan hyväksikäyttö- tai 
houkuttelutilanteessa.
	n Tuotetaan seksuaalikasvatusmateriaalia 

opettajien, koulu- sekä opiskeluterveyden-
hoitajien sekä kuraattoreiden käyttöön. 
Opetusmateriaali tuotetaan siten, että sitä 
voidaan hyödyntää peruskoulussa 7–9lk:lla 
sekä lukion ja ammatillisen koulutuksen 1–2. 
vuosikursseilla seksuaalikasvatusmateriaali-
na opetuksen tukena.
	n Hankkeen kesto 2020–2021.

Keuruun kaupunki

	n Mediakasvatushanke pyrkii kirkastamaan 
ja yhdenvertaistamaan mediakasvatuksen 
opetusta. Tavoitteen on etsiä ja luoda toi-
mintatapoja, joiden avulla voidaan ehkäistä 
houkuttelua ja hyväksikäyttöä monimediaa-
lisessa maailmassa.
	n Keuruun peruskoulujen käyttöön luodaan 

mediakasvatusportaat-suunnitelma, jon-
ka avulla aiheen opetus yhdenvertaistuu 
koulusta riippumatta. Mediakasvatusportaat 
koostuvat eri ikätasoille suunnatuista me-
diapajoista, joissa käsitellään mediakasva-
tuksen aiheita toiminnallisin menetelmin. 
Mediaporrassuunnitelma-malli tavoittelee 
mahdollisuutta olla valtakunnallisesti hyö-
dynnettävissä. Pääkohderyhmänä perus-
opetuksen oppilaat.
	n Hanke käynnistyi elokuussa 2020.

Oulun kaupunki

	n Turvallinen Oulu -hankkeen 1.toimenpide: 
Lasten ja nuorten turvataitokasvatuksen 
edistäminen. Kohderyhmä: oululaiset esi- ja 
perusopetusikäiset lapset ja nuoret, heidän 
kanssaan työskentelevät ammattilaiset sekä 
huoltajat.
	n Keskeisenä toimenpiteenä on vahvistaa 

lasten ja nuorten turvataitoja edistämällä 
ammattilaisten ja huoltajien valmiuksia 
antaa turvataitokasvatusta. 
	n Toimenpiteen tehtävänä on suunnitella, 

toteuttaa ja jalkauttaa turvataitokasvatus ja 
siihen liittyvät henkilöstön koulutukset sekä 
materiaalit osaksi koko kaupungin esi- ja 
perusopetusta siten, että turvataitokasva-
tus saadaan osaksi kaikkien Oulun esi- ja 
perusopetusyksiköiden arkea lukuvuodesta 
2021–22 eteenpäin.  
	n Viisi opetusmateriaalikokonaisuutta turva-

taitokasvatukseen: esiopetus, 1.–2., 3.–4., 5.–6. 
sekä 7.–9.vuosiluokille. Jokainen materiaali 
sisältää noin 10–18 esimerkkioppituntia.
	n Hankkeen kesto 30.09.2019–31.12.2021.

Raision kaupunki

	n Hankkeen tavoitteena sosiaalisen median 
opetuspolun kehittäminen ja luominen esi- 
ja perusopetukseen ajankuvaa vastaavalla 
tavalla, jotta kriittiset asiat voidaan käsitellä 
ennaltaehkäisevästi eri ikäryhmien kanssa 
vahvistaen aiheeseen liittyvää osaamista 
keskeisissä ikävaiheissa. Sosiaaliseen me-
diaan liittyvien kriisitilanteiden ennakointi ja 
toimivien toimintamallien luominen.  
	n Avoimen opetusmateriaalin luominen eri 

kohderyhmille: opettaja, oppilas ja van-
hempi. Kootaan kolme verkkosivustoa, 
joissa materiaalit on koottu käyttöliittymään 
sivuston pääkäyttäjille saatavaksi. Opettajien 
sivustolle tuotetut oppitunnit ja diaesitykset 
tulevat ikäryhmittäin avoimesti saataville. 
Vanhempien sivustolle tuotetaan podcast 
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jaksoja, esitteitä ja testejä aiheeseen liittyen. 
Oppilaille tulee infopaketti ja mahdollisuus 
testata osaamistaan itsenäisesti. 
	n Hanke: 10.8.2020–31.12.2021.

Valkeakosken kaupunki

	n Hankkeen kohderyhmänä 4.–9.-luokkien 
oppilaat, huoltajat ja opettajat. Hankkeen 
tavoitteena on löytää toimintamallit pelot-
telun, houkuttelun, seksuaalisen häirinnän, 
kiusaamisen ja ahdistelun varalle.
	n Keväällä 2020 toteutettu kysely oppilaille häi-

rinnästä ja tulosten pohjalta on suunniteltu 
mm. Nettiagentti-oppitunnit 4. ja 8. luokan 
oppilaille, jotka toteutetaan syksyllä 2020.
	n Tavoitteena toteuttaa ”työkalupakki”-video 

huoltajille, materiaalia luokanvalvojan tai 
luokanopettajan tunnille.
	n Hanke käynnistyi tammikuussa 2020.

Vörå kommun / Vöyrin kunta

	n Ruotsinkielisessä hankkeessa työskentelee 
Somecoach, joka työskentelee kouluissa 
ja auttaa kunnan oppilaita ja opiskelijoita, 
opettajia ja vanhempia sosiaaliseen medi-
aan liittyvissä asioissa. 
	n Keväällä 2020 toteutettiin kysely, jonka tulok-

sia kootaan syksyllä 2020. Tietoa sosiaalisen 
median käytöstä kerättiin kunnan oppilaitok-
sista oppilailta, opettajilta, vanhemmilta ja 
kasvattajilta. 
	n Hankkeessa on tavoitteena tuottaa lyhyet 

tietovideot, joita Somecoach voi hyödyntää 
työssään keskustelunavaajina Vöyrin kunnan 
kouluissa. 
	n Hanke käynnistyi helmikuussa 2020.

Ylitornion kunta

	n Koordinoija media- ja turvataitojen opetuk-
sen kehittämiseen.
	n Päätavoitteena on kehittää koulun toimin-

taan ja opetukseen toimintakokonaisuuksia 

aiheina media-, turvataito-sekä seksu-
aalikasvatus. Valistaa/opettaa oppilaita, 
vanhempia ja koulun henkilökuntaa näistä 
aiheista. 
	n Kohderyhmä peruskoululaiset (1–9-lk). 

Aiheen teemoista pidetään tunteja kaikille 
luokka-asteille hankeaikana. 
	n Tarkoituksena myös hankkia ulkopuolinen 

puhuja/kouluttaja pitämään yläkoululaisille 
luentoa median turvataidoista (grooming 
ym.) sekä mahdollisesti myös vanhempainil-
ta samaisesta aiheesta.
	n Hankkeen kesto 1.8.2020–30.6.2021. 
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5 Havaintoja ja 
kehittämistarpeita

mediassa puhutaan muun muassa ”lapsen hy-
väksikäytöstä” kun asiantuntijoiden mukaan tu-
lisi puhua lapseen kohdistuvasta seksuaaliväki-
vallasta (engl. child sexual abuse). Eri toimijoilla 
on käytössä eri käsitteet, eikä käsitepohdintaa 
ole välttämättä tehty tarpeeksi perusteellisesti, 
vaan toistetaan yleisimpiä ilmaisuja sen enem-
pää asiaa ajattelematta. Mediassa puhetapa ei 
ole lasta kunnioittavaa, vaan usein käytetään 
ilmaisuja kuten ”lapsipornografia” kun tulisi pu-
hua ”lapseen kohdistuva seksuaaliväkivaltaa 
todistava materiaali (engl. child sexual abuse 
material). 

Suomessa viranomaisten ja muiden toimijoiden 
käyttämät käsitteet eroavat toisistaan. Käsitteillä 
luodaan merkityksiä, joten on välttämätöntä olla 
olemassa suositus ja ohjeistus käytettävistä kä-
sitteistä. Väkivallaton lapsuus -toimenpideohjel-
massa (2019) tuotiin esiin, että Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos on tuottamassa ammattilaisten 
käyttöön ohjeistuksen. Ohjeistus sisältää lapsiin 
kohdistuvan väkivallan ja seksuaaliväkivallan 
käsitteet ja sanamuodot muista ilmiöön keskei-
sesti liittyvistä termeistä sisältäen myös verkko-
välitteiset ja digitaalisessa mediassa toteutetut 

Tutkimusten mukaan nuorten kohtaamaa sek-
suaalista häirintää, seksuaalista houkuttelua ja 
seksuaaliväkivaltaa tapahtuu verkossa. Tarvi-
taan yhteiset suositukset lapsen oikeuksia kun-
nioittavan käsitteistön luomiseksi, monialaista 
yhteistyöstä ja suunnitelmallisuutta aiheen kä-
sittelyyn. Ammattilaisten osaamisen edistämi-
nen näihin liittyvistä teemoista edistää ennal-
taehkäisevän työn toteuttamista. Seksuaaliseen 
häirintään, houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan 
liittyvien aiheiden käsittely suunnitelmallisesti ja 
säännöllisesti lasten ja nuorten kanssa parantaa 
heidän turvataitojaan suojella itseään, sekä ma-
daltaa kynnystä puhua aiheesta ja hakea apua. 

5.1 Käsitteiden 
yhdenmukaistaminen lapsen 
oikeuksien näkökulmasta

Lasten ja nuorten seksuaaliväkivaltaa ja sek-
suaalista houkuttelua (grooming) koskeva kä-
sitteistö tulee yhdenmukaistaa kansallisesti. 
Esimerkiksi Euroopan unionin asiakirjojen kään-
nöksissä, lainsäädännössä, STEAn, OPH:n ja 
OKM:n tukemien hankkeiden hakemuksissa ja 
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väkivallanteot (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 
2019, 351). Ammattilaisten käyttämän käsitteis-
tön yhdenmukaistamalla luodaan pohja entistä 
parempaan yhteistyöhön, tiedon keräämiseen 
ja tutkimukseen kansallisesti.  Lisäksi seksuaali-
rikoksiin liittyvän lainsäädännön käsitteet tulee 
muuttaa lapsen oikeuksia kunnioittavaksi.

5.2 Moniammatillisen ja 
hallinnonalojen välisen yhteistyön 
tehostaminen

Hallinnonalojen välinen yhteistyö on tärkeää 
muun muassa poikkihallinnollisten koulutusten 
järjestämisen ja tiedonkulun takia. Säännöllisyys 
koulutusten järjestämisessä turvaa aiheeseen 
liittyvän perus- ja erityisosaamisen ammatti-
laisten keskuudessa. Tiedonvälitystä siitä, millai-
sia toimintoja, menetelmiä ja muita materiaaleja 
tuotetaan esimerkiksi eri ministeriöiden tukemis-
sa hankkeissa, on tärkeää lisätä. Hankkeiden 
pelkästä rahoittamisesta tulee edetä siihen, että 
rahoitusta saavat tahot saatetaan yhteen. Hank-
keiden välistä yhteistyötä kehittämällä vältetään 
päällekkäisyyksiä ja voidaan jakaa hyviä käytän-
töjä laajemmalle joukolle. Rahoitusta tulee myös 
suunnatta vaikuttavimmille ja pitkäkestoisim-
mille hankkeille, sillä harvemmin lyhyessä ajassa 
ehditään kehittää toimenpiteitä ja juurruttaa ne 
kiinteäksi osaksi organisaation toimintaan. Vai-
kuttavuuden lisäämiseksi tulee panostaa laa-
jempiin kehittämishankkeisiin ja organisaatioi-
den väliselle yhteistyölle, jotta tulokset saadaan 
jalkautettua mahdollisimman laajalle.

Nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten 
tulee tietää ja tuntea keskeiset toimijat ja pal-
velut, joista he saavat lisätietoa seksuaalivä-
kivallan ennaltaehkäisyyn liittyvistä teemoista. 
Eri toimijoiden välistä yhteistyötä on lisättävä ja 
ennaltaehkäisevän työn on oltava moniamma-
tillista ja suunnitelmallista. Paikallisella tasolla 
on monia yhteistyötahoja, joilta saa tarvittaes-
sa konsultaatioapua. Lisäksi on olemassa useita 

järjestötoimijoita, joilla on vahva osaaminen en-
naltaehkäisevästä työstä torjua lasten ja nuor-
ten kohtaamaa seksuaaliväkivaltaa.

5.3 Ammattilaisten kouluttaminen 
ja konkreettinen suunnitelma 
työyhteisöihin

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaalisen häi-
rinnän ja seksuaaliväkivallan torjumiseksi keskei-
nen osa ennaltaehkäisevää työtä on kouluttaa 
ammattilaisia aiheesta. Ammattilaisillekin tee-
man käsittely nuorten kanssa voi olla haastavaa, 
joten tietoa ja osaamista lisäämällä siihen saa 
varmuutta. Ennaltaehkäisevässä työssä teemaa 
voi lähestyä monesta eri näkökulmasta. Aihee-
seen linkittyy vahvasti muun muassa tunne- ja 
turvataito-, media- ja seksuaalikasvatus. Tavoit-
teena on, että lapsi tai nuori itse oppii tunnis-
tamaan omat rajansa, suojelemaan itseään ja 
kunnioittamaan muiden rajoja. Aiheesta on pu-
huttava avoimesti ikätaso huomioiden. Lapselle 
tai nuorelle voi olla esimerkiksi vaikea tunnistaa 
seksuaaliväkivallan tai seksuaalisen houkuttelun 
eri ilmenemismuotoja verkossa ja verkon ulko-
puolella, jos niistä ei ole tietoa. 

Tulee kiinnittää huomiota erityisesti digitaalis-
ten turvataitojen vahvistamiseen, sillä lapset ja 
nuoret ovat itse aktiivisia tuottamaan sisältöä 
digitaaliseen mediaan. Lapsille ja nuorille tulee 
opettaa turvallista digitaalisen median käyttöä, 
sillä riskejä on erityisesti siinä, että heidän itse 
jakamansa intiimi materiaali leviää. Lasten itse 
tuottamaan materiaalia voidaan käyttää väärin 
ja on huomioitavaa, että nuori ikä (9–12 vuotta) 
on yksi tekijöistä, joka altistaa verkon riskikäyt-
täytymiselle (Vaaranen-Valkonen & Laitinen 
2019, 343). Lisäksi tulee huomioida, että nuoren 
iän lisäksi naissukupuoli ja vähemmistöryhmään 
kuuluminen altistavat seksuaalisen häirinnän ja 
seksuaaliväkivallan kokemuksille. 
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Lakitietouden lisääminen niin ammattilaisille 
kuin lapsille ja nuorille on tärkeää. Lastensuojelu-
lakiin liittyvät lastensuojeluilmoituksen ja rikosil-
moituksen tekeminen erityisesti verkkotyössä on 
asia, josta tulee säännöllisesti kysymyksiä Nuo-
rille suunnatun verkkotyön foorumin (Nusuvefo) 
toimijoilta. Laki suojelee lapsia seksuaalirikoksilta. 
Seksuaalirikoksiin liittyvä lainsäädäntö ei vaikuta 
olevan nuorten parissa työskenteleville niin tuttu 
kuin esimerkiksi lastensuojelulaki. Lapsille ja nuo-
rille on tärkeä saada välitettyä tietoa siitä, mikä 
on lain puitteissa rikollista, sillä esimerkiksi digi-
taalisessa mediassa tapahtuva seksuaalinen 
häirintä (esim. ei toivotut seksuaalissävytteiset 
kommentit ja viestit, kuvat, videot, ehdotukset) 
on heille arkipäiväistä. Ei välttämättä ymmärre-
tä, miten vakavasta asiasta on kyse ja miten toi-
mia näissä tilanteissa. 

Ammattilaisia kouluttamalla lisätään tietotaitoa 
organisaatiossa. Nuorisoalan organisaatioissa 
ei vaikuta useinkaan olevan suunnitelmaa sii-
tä, miten seksuaalinen houkuttelu ja seksuaa-
liväkivalta otetaan puheeksi ja huomioidaan 
toiminnassa nuorten kanssa. Yhteisesti sovitut 
organisaation toimintaohjeet tukevat ennal-
taehkäisevää työtä. Työntekijöillä on hyvä olla 
tietoa siitä, miten toimitaan eri tilanteissa ja toi-
mintaympäristöissä. Toimintaohjeet helpottavat 
työn tekemistä ja tuovat varmuutta kohtaamisiin 
nuorten kanssa haastavissakin tilanteissa. Lap-
sen edun vuoksi työyhteisön toimintamallit ja 
monialainen yhteistyö ovat avainasemassa las-
ten suojelussa seksuaaliväkivallalta. Aihe tulee 
olla toiminnassa esillä, sillä nuoren tulee tietää, 
millä tavalla hän voi suojella itseään, tunnistaa 
riskitilanteet tai kenelle hän voi kohtaamastaan 
seksuaalisesta häirinnästä puhua ja saada tu-
kea ja apua. Jokaisen organisaation tulee tehdä 
toimenpidesuunnitelma aiheen käsittelemiseksi 
toiminnassaan lasten ja nuorten kanssa.

5.4 Yhteenveto 
tilannekatsauksesta 

Tutkimusten perusteella nuorten kohtaama sek-
suaalinen häirintä ja ahdistelu ovat yleisiä. Ylei-
simmin seksuaalista häirintää, ehdottelua tai 
ahdistelua vaikuttaa tapahtuvan puhelimessa 
tai netissä. Tytöt kokevat seksuaalista häirintää 
ja ahdistelua selvästi enemmän kuin pojat. Nais-
sukupuoli, nuori ikä ja kuuluminen vähemmis-
töön lisäävät seksuaalisen häirinnän kokemisen 
riskiä. Seksuaaliväkivaltakokemuksista ei kerrota 
useinkaan aikuisille, vaan yleisin tapa toimia vai-
kuttaa olevan tekijän blokkaaminen ja asiasta 
kertominen kaverille. 

Seksuaaliväkivaltaan liittyvä käsitteistö ei ole yk-
siselitteistä. Lapseen kohdistuva seksuaaliväki-
valta on laaja käsite, joka tarkoittaa kaikkia niitä 
tekoja, jotka loukkaavat lapsen tai nuoren seksu-
aalista koskemattomuutta. On tarve luoda kan-
salliset suositukset ja ohjeistus lasten ja nuorten 
kokemaan seksuaaliväkivaltaan liittyvistä käsit-
teistä. Lisäksi tulee huomioida seksuaalirikoslain-
säädännön terminologian yhdenmukaistaminen 
lapsen oikeuksia kunnioittavaksi.

Suomi on sitoutunut ennaltaehkäisemään lap-
siin ja nuoriin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa 
kansainvälisten sopimusten mukaisesti. Kansal-
liset ohjelmat ja strategiat edellyttävät toimen-
piteitä lasten ja nuorten suojelemiseksi seksuaa-
liväkivallalta niin verkossa kuin sen ulkopuolella. 
Eri toimijoiden toimenpidesuunnitelmia on useita 
ja riskinä on, että jokainen toimija tekee työtään 
tietämättä toisistaan. Tarvitaan monialaista yh-
teistyötä ja suunnitelmallisuutta aiheen käsitte-
lyyn niin kansallisella kuin paikallisella tasolla. 

Hallinnonalojen välinen yhteistyö on tärkeää 
muun muassa tiedonkulun takia. Tulee lisätä tie-
donvälitystä siitä, millaisia toimintoja, menetel-
miä ja muita materiaaleja tuotetaan esimerkiksi 
eri ministeriöiden tukemissa hankkeissa. Hank-
keiden välistä yhteistyötä kehittämällä vältetään 
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päällekkäisyyksiä ja voidaan jakaa hyviä käy-
täntöjä laajemmalle joukolle. Rahoitusta tulee 
suunnatta vaikuttavimmille ja pitkäkestoisimmil-
le hankkeille.

Keskeinen ennaltaehkäisevä työmuoto on kou-
luttaminen. Lasten ja nuorten kohtaaman sek-
suaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn linkittyy vah-
vasti muun muassa tunne- ja turvataito sekä 
media- ja seksuaalikasvatus. Niiden lisäksi la-
kitietouden lisääminen niin ammattilaisille kuin 
lapsille ja nuorille on tärkeää. Erityisesti digitaa-
listen turvataitojen vahvistamiseen tulee panos-
taa, sillä lapset ja nuoret kohtaavat seksuaalista 
häirintää, ahdistelua ja houkuttelua usein digi-
taalisessa mediassa. 
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