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Pelastakaa Lapset & internetiin liittyvän lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön vastainen työ 

Tavoitteena: Lasten aseman ja oikeuksien turvaaminen ja edistäminen 
digitaalisen median luomien erityisten haasteiden suhteen. 
 
Ø  Laittomaan aineistoon ja toimintaan puuttuminen (Nettivihje) 

Ø  Ammattilaisten kapasiteetin vahvistaminen 

Ø  Kansainvälinen ja kansallinen yhteistyö  

Ø  Yhteistyö verkkopalveluiden tuottajien ja ylläpitäjien kanssa 

Ø  Lasten oikeuksia loukkaavaa toimintaa ehkäisevä työ (Otanvastuun.fi) 



Nettivihje - www.nettivihje.fi 

•  Seksuaalirikoksen kohteeksi joutuneista lapsista levitettävän 
kuvamateriaalin poistamiseksi, ja asiaan liittyvien rikosten selvittämiseksi  

•  Osa kansainvälistä INHOPE –verkostoa 

•  Ylläpidetty vuodesta 2002 
 
•  Yli 50 000 vihjettä 
 
•  Vuonna 2013 2165 vihjettä, joista 

•  21 % arvioitiin koskevan laitonta, lasten hyväksikäyttöön liittyvää 
aineistoa 

•  5 % arvioitiin koskevan muuta lasta seksualisoivaa aineistoa 
 



Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö verkossa 

 
 



Erillisiä mutta toisiinsa kytkeytyviä ilmiöitä 

•  Lapsiin kohdistuvat seksuaaliset teot & seksuaaliseen toimintaan 
houkuttelu online/offline 

•  Lapsia koskevan seksuaalisen aineiston kuluttaminen 

•  Lapsiin / lasten seksuaalisiin kuviin seksuaalista kiinnostusta tuntevien 
verkostoituminen & yhteydenpito  

 
•  Laajempi kansainvälinen rikollisuus, lapsikauppa, lapsiprostituutio jne.. 
 



Keskeinen lainsäädäntö 

•  Rikoslaki 20. luku 
–  Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
–  Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
–  Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin 
–  Seksuaalinen hyväksikäyttö 
–  Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta 
–  Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen 

seuraaminen 

•  Myös Rikoslain 17. ja 24. luvut 
 
•  Verkossa pätevät samat lait, kuin verkon ulkopuolella 



Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttörikos voi 
toteutua verkossa monin eri tavoin 

•  Seksuaalissävytteisen viestinnän kautta 
•  esim. seksuaalissävytteisten viestien lähettäminen lapselle 

•  Seksuaalisten kuvien ja videoiden lähettämisen kautta 
•  esim. omaa sukupuolielintä esittävien kuvien tai videoiden 

lähettäminen lapselle 
 
•  Kamerayhteyden kautta 

•  esim. masturbointi tai sitä esittävien eleiden näyttäminen lapselle tai 
lapsen saaminen toimimaan seksuaalisella tavalla (masturbointi, 
virtsaaminen, riisuutuminen..) 

 



Internetin & virtuaaliympäristön rooli 

•  Mahdollistaa laittoman aineiston globaalin, nopean ja tehokkaan 
jakamisen ja käytön 

 
•  Suurten tiedostojen luominen, hankkiminen ja kerryttäminen vaivatonta 
 
•  Mahdollisuus (useiden) lasten tavoitteluun seksuaalisessa tarkoituksessa 

•  Mahdollisuus fantasioiden ja mielihalujen toteuttamiseen 

•  Anonymiteetti 
 
 

 
 



Nuorten kokemuksia seksuaalisesta häirinnästä & 
hyväksikäytöstä verkossa 

•  Häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua puhelimessa tai netissä 
kokenut joskus (toistuvasti): 
•  23 (3) % peruskoululaisista 
•  23 (2) % lukiolaisista 
•  26 (3) % aol:ssa opiskelevista (Kouluterveyskysely 2013) 

 
•  Seksuaalisesti häiritseviä viestejä, kuvia tai videoita itseään selvästi 

vanhemmalta tai aikuiselta henkilöltä oli saanut 33 % nuorista  
•  Selvästi itseään vanhemman tai aikuisen kanssa seksuaalisviritteisiä 

keskusteluja oli käynyt 24 % nuorista 
•  Web-kameran kautta kontaktissa selvästi itseään vanhemman tai aikuisen 

kanssa, jossa joko lapsi tai toinen osapuoli oli esiintynyt vähissä vaatteissa 
tai alasti oli ollut 20 % nuorista (Pelastakaa Lapset ry & Helsingin Virtuaalinen Lähipoliisiryhmä 2011) 

 



Lapsia koskeva seksuaalinen aineisto verkossa 

•  Verkossa erilaista ja -asteista lapsia koskevaa seksuaalista aineistoa 

•  Aikuiset voivat antaa suostumuksensa itseensä kohdistuvalle 
seksuaaliselle toiminnalle ja seksuaaliselle kuvamaterialille, lapset eivät 

 
•  “Lapsiporno” termiä ei tule käyttää, vaan tulee puhua laittomasta, 

hyväksikäytön yhteydessä otetusta aineistosta (Child Abuse Material) 
 
•  Lapsia koskevaa seksuaalista aineistoa tuotetaan jaettavaksi 

verkostoissa, sekä yksityiseen ja kaupalliseen käyttöön 
 
•  Kuluttaminen ja kysyntä luovat tarpeen uudelle materiaalille – tarkoittaa 

uusia lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia (reaalimaailmassa ja netissä) 
 



Tekijät 

•  Laittoman lapsia koskevan seksuaalisen aineiston käyttäjät ja lapsia 
seksuaalisessa tarkoituksessa lähestyvät heterogeeninen joukko 

 
•  Seksuaalinen mieltymys ei yksinään selitä lasten lähestymistä 

seksuaalisessa tarkoituksessa eikä laittoman kuvamateriaalin käyttöä 
 
•  Pedofiliassa kiinnostus kohdistuu esimurrosikäisiin lapsiin       verkossa 

seksuaalisen lähestymisen kohteena olevat lapset yleensä vanhempia 
 
•  Keskeistä ymmärtämättömyys / piittaamattomuus oman toiminnan 

haitallisista seuraamuksista 
–  ”Nehän ovat vain kuvia” 
–  ”Lapsihan itse hakeutui seksuaaliseen kontaktiin aikuisen kanssa” 

 



Hyväksikäytön vaikutukset 

•  Hyväksikäyttö voi haavoittaa syvältä ja sillä voi olla monenlaiset kielteiset 
vaikutukset myöhempään kehitykseen ja elämään 

 
•  Reagointi yksilöllistä – häpeä, syyllisyys ja salaamisen tarve  

•  Ei välttämättä näy ulospäin, oireilu voi ilmetä myöhemmin 
 
•  Lapset ja nuoret pyrkivät usein salaamaan tapahtuneen joko tietoisesti, tai 

koska eivät osaa tunnistaa tapahtunutta hyväksikäytöksi 

•  Internetiin liittyvässä hyväksikäytössä erityispiirteenä se, että intiimien 
kehonosien tai tapahtumien tallentaminen ikuistaa tapahtuman  



Lapsen oikeuksia loukkaavan toiminnan 
ennaltaehkäisy verkossa 



Otanvastuun.fi  

•  MIKÄ? Oma – apu aineisto lapsista ja laittomista lasten kuvista 
seksuaalisessa mielessä kiinnostuneille 

 
•  pohjautuu croga.org materiaaliin, joka kehitetty Englannissa Lucy 

Faithfull Foundation - Säätiön toimesta http://lucyfaithfull.org 

•  MIKSI? Tavoitteena ehkäistä lasten seksuaalista hyväksikäyttöä tukemalla 
riskiryhmään kuuluvien oman toiminnan hallintaa 

 
•  ennaltaehkäisevistä palveluista rohkaisevia esimerkkejä muualla 

maailmalla (Stop it now! – ohjelma, Englanti ja Hollanti; Dunkelfeld – 
hanke, Saksa..) 

 



Tausta-ajatuksia 

•  ”Virittävä valistus”: ketään ei voi pakottaa muuttamaan toimintaansa, 
lähtökohta muutokselle yksilön oma motivaatio ja huoli toiminnastaan 
•  Sokraattinen dialogi  

 
•  Seksuaalisen kiinnostuksen ja toiminnan välisen eron selkeyttäminen: 

seksuaalinen kiinnostus/mieltymys ei ole väärin tai rikollista, mutta se 
miten tämän pohjalta toimii voi olla 
•  Oman vastuun korostaminen 

 
•  Hyvän (mielekkään) elämän viitekehys: Otanvastuun sivusto ei tuomitse 

vaan haastaa kyseenalaistamaan ja rohkaisee ohjaamaan elämää 
suuntaan, joka tukee sekä omaa että muiden hyvinvointia 
•  ”Mikä minulle on oikeasti tärkeää elämässä ja kuinka pystyn 

saavuttaman tämän siten, etten toiminnallani loukkaa muita?” 
 

 



Otanvastuun.fi – esittelyä http://otanvastuun.fi/
index.html 

•  Milloin huolestua? 
•  Seksuaalisuus ja ilmaisunvapaus 
•  Internet ja vuorovaikutus verkossa 
•  Hyväksikäyttö ja sen valmistelu verkossa 

•  Oman toiminnan ja elämän pohdinta 
•  Tapaus “X” 
•  Mielikuvat ja muutos 

•  Tehtäviä 

•  Lisätietoa 



Milloin huolestua? 



Oman toiminnan ja elämän pohdinta 



Tehtäviä 

 



Lisätietoa 



Kommentteja? Kysymyksiä? 



Kiitos!  

Yhteystiedot: 
jenni.haikio@pelastakaalapset.fi 
050-432 1076 


