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SUOSITUKSEN TAVOITE 

 EDISTÄÄ JA KEHITTÄÄ HYVÄÄ KÄYTÄNTÖÄ 
LAPSEN SEKSUAALISEN HYVÄKSIKÄYTÖN 
EPÄILYÄ TUTKITTAESSA 
TERVEYDENHUOLLOSSA 

 Suositusta voivat hyödyntää myös esim. 
sosiaali-, opetus- ja nuorisotoimen 
työntekijät sekä poliisi- ja 
oikeusviranomaiset 



KESKEINEN SISÄLTÖ 

 MÄÄRITELMÄT 

 ESIINTYVYYDESTÄ JA RISKITEKIJÖISTÄ 

 EPÄILY JA TOIMINTA EPÄILYN SYNNYTTYÄ 

 ASIANTUNTIJA TUTKIMUKSET 

 HYVÄKSIKÄYTTÖEPÄILYN 
SELVITTÄMINEN LASTEN JA NUORTEN 
OIKEUSPSYKIATRISISSA YKSIKÖISSÄ 

 JURIDISET SEIKAT 

 



MÄÄRITELMIÄ 

 Suosituksessa lapsella tarkoitetaan alle 16-
vuotiasta henkilöä, koska suojaikäraja on 16 

 Poikkeuksena ovat tilanteet, joissa toinen 
osapuoli on auktoriteettiasemassa oleva 
aikuinen tai lapselta tai nuorelta ostetaan 
seksuaalipalveluja. Tällöin suojaikäraja on 18 
vuotta 

 



MÄÄRITELMIÄ 

 Rikoslain 20 luvun 6 ja 7 §:ien mukaan 
lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
syyllistyy se, joka koskettamalla tai muulla 
tavoin tekee kuuttatoista vuotta 
nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, 
joka on omiaan vahingoittamaan tämän 
kehitystä tai saa tämän ryhtymään 
sellaiseen tekoon. 

 Teko on lähtökohtaisesti törkeä, esim. kun 
kyse on alle 16 v lapseen kohdistuneesta 
sukupuoliyhteydestä 

 



MÄÄRITELMIÄ 

 Suomessa rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 
15 vuotta.  

 15 vuotta nuorempaan rikoksentekijään 
kohdistetaan lastensuojelutoimenpiteitä 

 Lapsen hyväksikäyttäjä voi olla aikuinen tai 
toinen alaikäinen 

 Jos tekijä on alaikäinen tai osapuolten iässä tai 
henkisessä kypsyydessä ei ole merkittäviä 
eroja, niin merkitystä on esim. loukkaako teko 
kohteen seksuaalista itsemääräämisoikeutta 

 



MÄÄRITELMIÄ 

 ”Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö” on 
ilmaisu, jota käytetään eri tavoin eri 
yhteyksissä ja eri maissa on eri kriteerejä 
määritelmälle 

 Merkittävässä määrin tieteellisiä tutkimuksia 
aineistoissa on myös 16-17 -vuotiaita 

 Suojaikärajat vaihtelevat maittain 

 

  

 

 



ESIINTYVYYS 

 Esiintyvyys lukujen vaihtelu johtunee 
tutkimusmetodien eroista ja määritelmä eroista 

 Suomessa esiintyvyys on pysynyt suhteellisen 
vakiona tai osittain laskenut 

 Internetin välityksellä tapahtuvasta 
hyväksikäytöstä on tutkimustietoa vielä vähän 

 Valtaosa hyväksikäytöstä kohdistuu teini-ikäisiin 
tyttöihin – mitä nuorempi lapsi, sitä 
harvinaisempaa 



ESIINTYVYYS 

 Tytöt (9-luokka) perheen sisäisestä 
hyväksikäytöstä ilmoitti (0,3% n=8/2856) 
(Ellonen ym. 2008) 

 Aineistossa olevien isien ja isäpuolten määrään 
suhteutettuna vuonna 2008 biologisen isän 
taholta tehdystä teosta ilmoitti (0,2%) ja 
isäpuolen (2%) tytöistä 

 Yhdeksäsluokkalaisista 8% ilmoitti 
seksuaalikokemuksia aikuisen kanssa 

   vastaava luku vuonna 1988 oli 13 prosenttia 

 



RISKITEKIJÖITÄ 

 Muu kaltoinkohtelu lisää riskiä 
hyväksikäytöstä 

 Vanhempien päihteiden käyttö  

 Asuminen yhdessä kummankin 
biologisen vanhemman kanssa pienensi 
riskiä 

 Internet 



EPÄILY HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ LAPSEN 

PUHEIDEN JA KÄYTTÄYTYMISEN 

PERUSTEELLA 

 Lapsen kertomukset, jotka viittaavat 
hyväksikäyttöön on otettava vakavasti 

 Esim. lapsen oma-aloitteinen kertomus: 

Seksuaalisesta teosta 

Tilanteesta, jossa seurannut seksuaalista 
tekoa 

Kertomus joutumisesta valokuvatuksi tai 
videoiduksi ilman vaatteita 



EPÄILY HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ 

LAPSEN PUHEIDEN JA 

KÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEELLA 

 Epäily voi herätä lapsen yksittäisistä sanoista, 
leikeistä, piirroksista, psyykkisestä oireilusta, 
seksualisoituneesta käyttäytymisestä 

 Mikään yksittäinen oire tai käyttäytymisen muoto 
ei ole vahva viite seksuaalisesta hyväksikäytöstä 

 Yksittäiset seksuaalisuuteen liittyvät sanat tai 
ilmaukset eivät yksin anna aihetta epäillä 
hyväksikäyttöä 

 Aikuisen huoli ja mielessä syntynyt tulkinta lapsen 
oireista voi synnyttää vahvan epäilyn 



EPÄILY HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ 

LAPSEN PUHEIDEN JA 

KÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEELLA 

 Huolestunut aikuinen (omainen tai 
ammattilainen) saattaa huomaamattaan 
johdatella lasta "kertomaan" hyväksikäytöstä, 
vaikka siitä ei olisi kyse 

 Lasten lisääntyneet mahdollisuudet altistua 
seksuaaliselle tiedolle (televisio, internet), 
saattavat saada pienen lapsen 
yksityiskohtaisetkin puheet ja kertomukset 
osoittautumaan vääriksi epäilyiksi 



EPÄILY HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ 

LAPSEN PUHEIDEN JA 

KÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEELLA 

 Lapsen kokema väkivalta on yleisempää kuin 
hyväksikäyttö ja oireena seksualisoitunut 
käyttäytyminen liittyy molempiin 

 Enemmistö hyväksikäytetyistä lapsista ei oireile 
yliseksualisoituneesti eli oireen puute ei puhu 
epäilyä vastaan 

 Pitkäkestoisesti hyväksikäytetyillä lapsilla ei 
välttämättä ole asiaan liittyviä näkyviä 
tunnereaktioita 



EPÄILY HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ 

LAPSEN PUHEIDEN JA 

KÄYTTÄYTYMISEN PERUSTEELLA 

 Tunnereaktiot, joita lapsilla ilmenee heidän 
kertoessaan kaltoinkohtelukokemuksistaan, 
eivät ole yhteydessä siihen, kuinka 
luotettavana heidän kertomuksiansa on 
pidettävä 

 Alle kouluikäiseen lapseen kohdistuneessa 
seksuaalisessa hyväksikäytössä lapsi ei 
välttämättä ymmärrä tapahtuman luonnetta 



EPÄILY HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ  - 

MITEN TOIMIA  

 Jos mielessäsi syntyy ajatus lapseen 
kohdistuneesta hyväksikäytöstä ja epäily 
perustuu esim. lapsen oireisiin, vanhemman 
huoleen tai on muulla tavalla selkeytymätön ja 
olet epävarma epäilystä niin: 

 Konsultoi poliisia! 

 Lasten oikeuspsykiatrinen työryhmä/TAYS 



EPÄILY HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ  - 

MITEN TOIMIA  

 Lastensuojelulain mukainen ilmoitusvelvollisuus 
muuttui 1.1.2012. 

 Lapseen kohdistuneen seksuaalirikoksen 
epäilystä on velvollisuus  tehdä viipymättä 
ilmoitus poliisille ja lisäksi on tehtävä 
lastensuojeluilmoitus! 

 Ilmoitus tulee tehdä sen henkilön toimesta, 
jonka tietoon asia on tullut ja sitä ei voi 
delegoida toiselle! 



EPÄILY HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ  - 

MITEN TOIMIA  
 Akuuteissa epäilyissä – epäillystä tapahtumasta 

alle 72h ja kiireellisissä – epäillystä 
tapahtumasta 4-14 vrk  

 Tulee huolehtia siitä, että lapsi ohjautuu 
somaattiseen tutkimukseen 
(TAYS/erikoissairaanhoito) 

 Jos lapsella on olemassa hoidollinen kontakti 
tai hoidon tarve, tulee hoitavan yksikön 
konsultoida poliisia esitutkinnan käynnistyttyä 

 Hoidossa ei tule käsitellä epäilyä esitutkinnan 
aikana 



MITEN TOIMIA, JOS JOKU KERTOO 

SINULLE HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ? 

 RAUHALLISUUS – KUUNTELU – MUISTIINPANOT 

 ÄLÄ ESITÄ OMIA MIELIPITEITÄ – VÄLTÄ 
KYSYMÄSTÄ – ROHKAISE KERTOMAAN, ”KERRO 
SIITÄ”, ”KERRO SIITÄ LISÄÄ, KUN SANOIT 
ETTÄ…”, ”MITÄ SITTEN TAPAHTUI?” 

 OLE NEUTRAALI 

 ÄLÄ PAINOSTA KERTOMAAN!  

 ÄLÄ TUO TARINAAN OMIA MIELIKUVIA –”OLIKO 
SE NIIN ETTÄ…” 



MITEN TOIMIA, JOS JOKU KERTOO 

SINULLE HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ? 

 JOS VANHEMPI KERTOO SINULLE ASIASTA 
LAPSEN KUULLEN, NIIN MUUTA TILANNETTA 
NIIN, ETTÄ VANHEMPI VOI KERTOA SINULLE 
ASIASTA ILMAN LAPSEN LÄSNÄOLOA 

 ÄLÄ ALTISTA LASTA KUULEMAAN AIKUISTEN 
SELVITTELYÄ TAI HAASTATTELUA ASIASTA 

 NEUVO VANHEMPIA KIRJAAMAAN YLÖS 
LAPSEN SPONTAANIT ASIAAN LIITTYVÄT 
KERTOMUKSET, MUTTA VÄLTTÄMÄÄN 
KYSELYJÄ / PUHUMISTA AIHEESTA LAPSEN 
AIKANA 



MITEN TOIMIA, JOS JOKU KERTOO 

SINULLE HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ? 

 YMPÄRISTÖN VOIMAKKAAT REAKTIOT VOIVAT 
OLLA LAPSELLE YHTÄ HAITALLISIA, KUIN ITSE 
RIKOKSEN UHRIKSI JOUTUMINEN  

 TYYDY SIIHEN MITÄ KERTOJA KERTOO  

 KERRO, ETTÄ VELVOLLISUUTESI ON 
ILMOITTAA ASIASTA ETEENPÄIN 

 JOS ON MAHDOLLISTA TALLENTAA 
KESKUSTELU – TEE SE! (VOIT TARKASTAA NÄIN 

SEN, MITÄ OIKEASTI SANOTTIIN JA MITÄ KYSYIT) 

 



MITEN TOIMIA, JOS JOKU KERTOO 

SINULLE HYVÄKSIKÄYTÖSTÄ? 

 Kirjaa tarkka tapahtumakuvaus siitä, kuka 
asiasta kertoi, mitä hän kertoi, kenelle hän 
kertoi, miten hän kertoi, missä hän kertoi ja 
milloin epäily on syntynyt 

 Ketkä ovat kyselleet lapselta?, Kuinka monta 
kertaa?, Mitä?, Mitä hän on kertonut 

 Käytä kertojan omia ilmaisuja, älä tulkitse! 

 Mitkä eri tekijät ovat vaikuttaneet epäilyn 
syntyyn ja puheeksi ottoon? 



Mahdollisia selityksiä sille, että lapsi 

ei kerro tapahtuneesta hyväksikäytöstä 

 Lapsi ei ole ymmärtänyt tilannetta hyväksikäyt-
tönä eikä pysty palauttamaan asiaa mieleensä. 

 Hyväksikäyttäjä tai perheenjäsen on 
painostanut lasta. Painostus voi olla lahjontaa, 
pilkkaa tai uhkailua väkivallalla. 

 Lapsi saattaa suojella vanhempaansa tai muuta 
perheenjäsentä ilman ulkoista pakottamista. 

 Lapsi on hämmentynyt ja/tai stressaantunut 
tutkimusprosessista tai aikuisten reaktiosta 
epäilyn ilmituloon. 

 



Mahdollisia selityksiä sille, että lapsi 

ei kerro tapahtuneesta hyväksikäytöstä 

 Lapsi ei halua kertoa asioista häpeän ja 
syyllisyydentunteiden vuoksi 

 Lapsi on voinut saada sellaisen väärän 
käsityksen, että häntä pidetään 
vastuullisena siitä, mitä tapahtui 

 Pieni lapsi ei itsekään ymmärrä, mitä on 
tapahtunut ja mistä pitäisi kertoa 

 Hyväksikäyttöä ei ole tapahtunut 

 



Lasten ja nuorten oikeuspsykiatriset 
yksiköt alueittain 

  

TYKS, Turku HUS, Helsinki 

TAYS, Tampere 

KYS, Kuopio 

OYS, Oulu 

TYKS, Vaasa 



Lasten oikeuspsykiatrisen 

tutkimusyksikön tehtävä  

 

 

 

 

 Tutkimusyksikössä tutkitaan lapsiin ja nuoriin 
(alle 18v.) kohdistuneita seksuaalisen 
hyväksikäytön epäilyjä (ja työtilanteen salliessa 
pahoinpitelyepäilyjä). Tutkimukset tehdään 
poliisin, syyttäjän tai  tuomioistuimen virka-
apupyynnön pohjalta,  

 Tutkimus on osa poliisin suorittamaa 
esitutkintaa. 



TUTKIMUKSIIN OHJAUTUMINEN 

EPÄILY 

LASTENSUOJELU  
(lastensuojelutarpeen  

selvitys) 

POLIISI  
(poliisi tekee lapsen  

haastattelut suurelta osin itse) 

LASTEN JA NUORTEN  
OIKEUSPSYKIATRIAN  

TUTKIMUSYKSIKKÖ 
 

1.  Ilmoitus 
poliisille / 
rikosilmoitus 2. lastensuojeluilmoitus 

3. virka-apupyyntö 

SOMAATTINEN  
TUTKIMUS/TYKS 

(somaattinen tutkimus voidaan akuuttitilanteessa  
tehdä ennen virka-apupyyntöä) 

4. virka-apupyyntö 
tarvittaessa 



POLIISI VOI PYYTÄÄ VIRKA-APUA 

LASTEN OIKEUSPSYKIATRISESTA 

YKSIKÖSTÄ 

  Lapsen tai nuoren oikeuspsykologista haastattelua, 
kertomuksen luotettavuuden ja teon haitallisuuden 
arviota 
 erityisesti, jos kyseessä 

 pieni lapsi 

 kehitykseltään ei-ikätasoinen lapsi tai nuori 

 traumatisoitunut tai vakavasti psyykkisesti oireileva lapsi 
tai nuori 

 epämääräinen epäily, johon voi liittyä huoltoriita, 
lastensuojelutaustaa tai muu perheen ongelmatilanne 

 Luotettavuuden arviota muualla tehdystä 
haastattelusta 

 



EPÄILYN SELVITTELYN 

PERIAATTEITA 
 Kerätään objektiivista näyttöä esitutkintaa ja 

mahdollista oikeusprosessia varten  

 Kaikki tarpeelliset viranomaistiedot kootaan 
yhteen ja käydään läpi epäilyn näkökulmasta 

 Laaditaan hypoteesit eli vaihtoehtoiset 
selitykset epäilylle, joita testataan tutkimuksen 
aikana – miten hypoteesin ajatellaan selittävän 
syntynyttä epäilyä 

 Etsitään näyttöä kaikkiin hypoteeseihin liittyen 
ja katsotaan mikä tai mitkä saavat vahvistusta 

 

 



EPÄILYN SELVITTELYN 

PERIAATTEITA 

 Kukaan ei voi suorittaa laadukasta 
tutkintaa ilman  tiedostettuja 
vaihtoehtoisia selityksiä/ tutkintalinjoja/ 
hypoteeseja! 

 Tutkinta on hypoteesien testaamista! 

 Hypoteesien testaamiseen käytetään koko 
tutkintamateriaalia – ei vain lasten 
haastattelua 

 



EPÄILYN SELVITTELYN 

PERIAATTEITA 
 Hypoteesien kohdalla voi miettiä 

 ”Mikä tieto voisi kumota tämän selityksen?” 

 ”Mitä meidän pitäisi selvittää, jotta voisimme 
ottaa kantaa tähän selitykseen?” 

 ”Keneltä/millä tavalla voisimme selvittää, 
pitääkö tämä tieto paikkansa?” 

 ”Mistä voisin saada tietää/kuka voisi kertoa, 
onko tuo asia ollenkaan 
realistinen/mahdollinen?” 

 



Tutkimuksiin ohjautumisen olisi 

hyvä olla: 

 Erityisen nopeaa somaattisen tutkimuksen 
osalta 
 Jotka keskitetty Suomessa yliopistosairaaloihin  

 Nopeaa kaikissa tilanteissa 
 Jotta tutkittavan/tutkittavien haastateltavuus 

tapahtuneesta olisi mahdollisimman hyvä 

Ajan myötä muistaminen heikkenee ja 
potentiaalisesti johdattelevia 
vuorovaikutustilanteita kertyy enemmän 

 
 

 



 Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen: 
WWW.KAYPAHOITOSUOSITUS.FI 

 

 OPAS VANHEMMALLE: 
http://oikeusministerio.fi/fi/index/julkaisut/esitteet/lapsirikoksen
uhrina.html 

 

 Rikostutkinta lapsiin kohdistuvissa väkivalta- ja 
seksuaalirikoksissa. 2013, Noora Ellonen (toim.). 

 

 Lasten ja nuorten väkivaltakokemukset. 2008, Ellonen ym. 
http://www.poliisi.fi/poliisi/poliisioppilaitos/home.nsf/files/lapsiu
hritutkimus_raportti/$file/lapsiuhritutkimus_raportti.pdf  
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