
Dia  9 
 
Kuvio 1.1 – Seksuaalirikostapausten kulku uhriksi 
joutumisesta syyllisen tuomitsemiseen (esitetyt luvut ovat 3 
vuoden keskiarvoja) 
Ei esitetty asteikolla.  Uhrit ja rikoksen tekijät eivät välttämättä 
liity samaan tapaukseen. 
 
Poliisille ilmoitettujen seksuaalirikosten ilmoitusmäärät ovat suhteellisesti alhaisempia kuin muiden 
rikosten. Ilmoitetut rikokset ovat yleensä kaikkein vakavimpia raiskauksiin ja seksuaalisiin 
pahoinpitelyihin liittyviä rikoksia. Poliisi kirjaa rikoksen, jos ilmoitetut rikokseen liittyvät olosuhteet 
on määritelty laissa eikä ole mitään luotettavaa todistetta päinvastaisesta. 
------------------------------------------- 
Aina ei ole mahdollista tunnistaa seksuaalirikoksesta epäiltyä. Sen lisäksi joskus poliisi päättää 
lisätutkinnan jälkeen että tosiasiassa mitään rikosta ei ole tapahtunut.   
Joskus epäilty tunnistetaan, mutta uhri on haluton ajamaan asiaa oikeudessa tai poliisi päättää olla 
jatkamatta asian käsittelyä (esimerkiksi kun on kyse alaikäisistä, jotka suostuvat lainvastaiseen 
seksiin). 
------------------------------------------- 
Poliisi tekee työtä lastensuojelun kanssa päättäessään sopivimmasta toimintatavasta kunkin 
tapauksen kohdalla ja rikoksen tekijää syytetään mahdollisesti pienemmästä rikoksesta kuin se 
mikä on alkujaan kirjattu. 
 
Joskus poliisi tai syyttäjänvirasto nostaa syytteen epäiltyä kohtaan, mutta todistelun kuultuaan 
rauhantuomarit päättävät että ei ole mitään vastattavaa ja syyte hylätään. 
-------------------------------------------- 
Rauhantuomareiden alustavan kuulemisen ja rikosoikeuden ensimmäisen kuulemisen välillä 
syytettä ajava viranomainen (lastensuojelu) voi päättää, että alkuperäinen rikosnimike on väärä ja 
muuttaa sen toiseksi nimikkeeksi, esimerkiksi seksuaaliseksi väkivallan teoksi. Tämä tunnetaan 
nimikkeen lieventymisenä. Missä vaiheessa tahansa syytetty voi tunnustaa syyllisyytensä koskien 
kyseistä vähäisempää syytettä, ja lautakunta toteaa hänet syylliseksi tai voi jopa hylätä syytteen. 
 
Syytetty voidaan vapauttaa syytteestä, jos esimerkiksi syyttäjä ei esitä mitään todisteita, tai jos 
puolustus onnistuu syyttäjän todistelun jälkeen osoittamaan, että ei ole mitään vastattavaa, tai jos 
todistelun jälkeen lautamiehet päättävät, että syytetty on syytön.  
 
Syyllisyyden tunnustamisen tai valamiehistöoikeudenkäynnin seurauksena syytetty voidaan todeta 
syylliseksi alkuperäiseen raiskaussyytteeseen ja saada tuomion.  
 
ARVIOITU 
UHRIMÄÄRÄ 

 
Seksuaaliri-
kokset 
430 000 – 
517 000 
 
Raiskaus:  
60 000 
 – 95 000 
henk. 

POLIISIN 
KIRJAAMAT  
RIKOKSET 

 
Seksuaaliri-
kokset: 
54 310 
rikosta 
 
Raiskaus 
15 670 
rikosta 

RIKOSSELVI-
TYKSET 

 
Seksuaaliri-
kokset: 
16 450 
rikosta 
 
Raiskaus: 
3850 rikosta 
 
 

OIKEUSKÄ-
SITTELYT 

 
Seksuaaliri-
kokset: 
9950 henk. 
 
Raiskaus: 
2910 henk. 
 
 
 

LANGETETUT 
TUOMIOT 

 
Seksuaaliri-
kokset: 
5620 henk. 
 
Raiskaus: 
1070 henk. 
 

 
Aikaväli (keskiverto): Syytteenalainen rikos tai tiedoksi antaminen – 296 päivää. 
Syytteen nostaminen ensimmäistä kuulemista varten – 20 päivää. Ensimmäinen kuuleminen asian 
loppuun käsittelemiseksi – 161 päivää. Tapausten virtaus systeemin läpi > 



 
Dia 33:  
 

SANAT HUKASSA? 
Ajatus siitä että joku tuntemasi tai 
rakastamasi henkilö voi käyttää lasta 
seksuaalisesti hyväksi, on yksi 
vaikeimmista asioista, mitä voi kohdata. 
Mutta on parempi puhua asiasta jonkun 
kanssa kuin todeta myöhemmin, että oli 
oikeassa, kun oli asiasta huolestunut. 
 
Jos epäilet, että joku tuntemasi henkilö 
käyttää jotakin lasta hyväksi, tai jos olet 
huolestunut omista ajatuksistasi tai 
käyttäytymisestäsi lapsia kohtaan, soita 
Stop it Now! Auttavaan puhelimeen 
saadaksesi luottamuksellisia neuvoja. 
Maksuton auttava puhelin 0808 1000 
900 (UK) www.stopitnow.org.uk 
 
 
Dia 36 
 
Kaikki uudet soittajat ja sähköpostiviestien lähettäjät 1.10.2013 – 30.9.2014 
asiakasluokitusryhmän mukaan (n=3773) 
 

 Aikuiset hyväksikäyttäjät; omista ajatuksistaan/omasta käyttäytymisestään huolestuneet 
aikuiset 42% 

 Toisen aikuisen seksuaalisista ajatuksista/käyttäytymisestä huolestuneet aikuiset 26% 

 Lapsen/nuoren ajatuksista/käyttäytymisestä huolestuneet aikuiset 5% 

 Lapsen/nuoren hyväksikäytöstä huolestuneet vanhemmat/huoltajat/muut aikuiset 6% 

 Ammattilaiset 8% 

 Aikuiset uhrit 3% 

 Muu – soitto nuorelta henkilöltä 1% 

 Muu – yleinen internetiä koskeva huoli 2% 

 Muu – yleistä tietoa koskeva kysely 7% 
 
 

 

http://www.stopitnow.org.uk/

