
Lasten kokema seksuaalinen 
häirintä ja hyväksikäyttö 
internetissä  



Lasten kokema seksuaalinen häirintä 
ja hyväksikäyttö internetissä  
Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä ja Pelastakaa Lapset 
ry toteuttivat kesäkuussa 2011 kyselyn, jolla kartoitettiin 
internetissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. 

Kysely toteutettiin sähköisesti ja siihen vastattiin ano-
nyymisti. Kyselylomake sisälsi 18 kysymystä, joista kahteen 
oli mahdollista antaa avoimia vastauksia. Kyselyyn johtavaa 
linkkiä levitettiin neljässä suomalaisessa verkkoyhteisössä, 
IRC-Galleriassa, Habbossa, Demissä ja Aapelissa, joiden 
kautta pääsi vastaamaan kyselyyn. Tulokset ilmentävät ky-
selyyn vastanneiden kokemuksia yleisellä tasolla, eivätkä 
kerro ongelmasta yksittäisissä verkkoyhteisöissä. 

Kyselyyn vastanneita oli kaikkiaan 4256. Tässä raportis-
sa tarkastellaan ainoastaan alle 16-vuotiaiden vastauksia, 
joiden osuus kaikista vastaajista oli 54 % (2283). Alle 16 
-vuotiaista tyttöjä oli 62 % ja poikia 38 %. 14 % ilmoitti 
olevansa alle 12-vuotiaita. 

Sähköiseen kyselyyn vastanneen henkilön todellista 
ikää tai sukupuolta ei kyetä todentamaan. Anonyymi ky-
sely voi myös houkuttaa vastaamaan totuudesta poike-
ten.  Internetin kautta toteutettuihin kyselyihin liittyy aina 
luotettavuusongelma. Selkeät trollivastaukset on poistettu 

aineistosta. Erityistä huomiota kiinnitettiin alle 12 -vuoti-
aiksi itsensä ilmoittaneiden vastauksiin, joista pilailumielessä 
annettujen vastausten perusteella karsittiin 19 vastaajaa. 

14 %

33 %
53 %

Vastaajien ikä,
alle 16v. (p=2283) 

11 v. tai nuorempi 12-13 v. 14-15 v.
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Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen 
teko on rikos myös internetissä
Joka kolmas kyselyyn vastanneesta alle 16-vuotiaasta ker-
toi vastaanottaneensa internetin kautta itseään selkeästi 
vanhemmalta tai aikuiselta henkilöltä seksuaalisesti häirit-
seviä viestejä, kuvia tai videoita. Tytöistä tällaista oli kokenut 
lähes puolet (46 %), pojista 13 %.  

Aikuisen lapseen kohdistama seksuaalinen teko on rikos 
myös silloin kun se toteutetaan internetin kautta. Seksu-
aalissävyisten viestien, kuvien tai videoiden lähettäminen 
alle 16-vuotiaalle täyttää siis jo sellaisenaan rikoksen tun-
nusmerkit. 

”Olen kokenut tätä paljon jo vain yhdessä paikassa;  
internetissä.”

13 %

46 %

33 %

82 %

44 %

59 %

5 %

10 %

8 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Onko joku selvästi sinua vanhempi tai aikuinen henkilö lähettänyt 
sinulle netin kautta seksuaalisesti häiritseviä viestejä, kuvia tai 

videoita? (p= 2267)

kyllä ei eos/en halua sanoa

Kaikista alle 16-vuotiaista vastaajista joka neljäs kertoi käy-
neensä internetin välityksellä itseään selvästi vanhemman 
tai aikuisen henkilön kanssa seksuaalisävytteisiä keskustelu-
ja, jotka ovat liittyneet esimerkiksi seksin harrastamiseen tai 
sukupuolielimiin. Tytöistä näin vastasi 31 % ja pojista 13 %. 

”Kysyin extra kysymyksiä, täsmäkysymyksiä esim. kou-
lusta yms. saadakseni selville iän... lopulta tein hiukan 
kiusaa kysyin mitä vanhempasi tekevät työksesi (kyse-
lijä oli selvästi aikuinen) ... hän vastasi, kun sanoin/va-
lehtelin, että isäni on lakimies ja äitini poliisi hän häipyi 
linjoilta :)”

13 %

31 %

24 %

83 %

59 %

68 %

4 %

9 %

7 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Oletko käynyt netissä selvästi sinua vanhemman tai aikuisen 
henkilön kanssa seksuaaliviritteisiä keskusteluja? (p=2264)

kyllä ei eos/en halua sanoa
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Kuvat ja webkameran osuus
Alle 16-vuotiaista vastaajista 37 % kertoi jonkun pyytäneen 
internetin kautta vastaajaa lähettämään itsestään vähäpu-
keisia tai alastomia valokuvia. Näin vastasi alle 16-vuotiais-
ta tytöistä yli puolet ja pojista reilut kymmenen prosenttia. 

”En ole ikinä suostunut sellaiseen enkä aio suostuak-
kaan, sillä useimmiten tyypit, jotka väittävät olevansa 
13 vuotiaita, ovatkin todellisuudessa paljon vanhem-
pia.”

12 %

52 %

37 %

86 %

46 %

61 %

2 %

3 %

3 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Onko joku joskus pyytänyt sinua internetin kautta lähettämään 
itsestäsi vähäpukeisia tai alastomia valokuvia? (p=2260)

kyllä ei eos/en halua sanoa

Vaikka erityisesti tytöiltä kysellään paljon seksuaalissävyt-
teisiä kuvia,  vain harva nuorista vastaajista kertoo lähet-
täneensä tai laittaneensa vähäpukeisia tai alastonkuvia 

itsestään internetiin. Alle 16-vuotiaista tytöistä 5 %, ja po-
jista 3 % vastasi kysymykseen myönteisesti. 

3 %

5 %

4 %

96 %

92 %

94 %

1 %

3 %

2 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Oletko laittanut tai lähettänyt vähäpukeisia tai alastomia kuvia 
itsestäsi internetin kautta? (p=2266)

kyllä ei eos/en halua sanoa
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Alle 16-vuotiaista 6 % kertoi jonkun uhkailleen 
itseään esittävien vähäpukeisten tai alastonkuvien 
julkaisemisella internetissä. Tyttöjen ja poikien välillä ei 
tämän suhteen ollut juuri eroa. 

5 %

6 %

6 %

94 %

92 %

93 %

1 %

2 %

2 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Onko joku uhannut laittaa vähäpukeisia tai alastomia kuvia sinusta 
internetiin? (p=2256)

kyllä ei eos/en halua sanoa

”En voi käsittää miten jotkut voivat edes laittaa nettiin 
toisten kuvia, jotka leviävät internetissä kuin flunssa 
kouluissa talvella.”

Kyselyyn vastanneista tytöistä ja pojista 3 % kertoi jonkun 
muun laittaneen vastaajaa itseään esittävän vähäpukeisen 
tai alastonkuvan internetiin.  

3 %

3 %

3 %

95 %

94 %

94 %

2 %

3 %

3 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Onko joku muu laittanut sinusta vähäpukeisia tai alastomia kuvia 
sinusta internetiin? (p=2258)

kyllä ei eos/en halua sanoa
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Kaikista alle 16-vuotiaista vastaajista 11 % kertoi esiinty-
neensä vähäpukeisena tai alasti web-kameran välityksellä. 
Tytöistä myönteisen vastauksen kysymykseen antoi 14 %, 
ja pojista 7 %.   

”Olin esiintynyt humalassa selkeästi vanhemmalle 
miehelle alasti web kamerassa. Mies aluksi ehdotte-
li kaikkea, ja alkoi houkutella minua kaikella, kehui 
ulkonäköäni. Lopulta olin alasti kameran edessä. En 
kertonut asiasta kenellekkään vaikka asia sai minut ah-
distumaan”

7 %

14 %

11 %

92 %

82 %

86 %

1 %

4 %

3 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Oletko esiintynyt vähäpukeisena tai alastomana web-kameran 
välityksellä? (p=2253)

kyllä ei eos/en halua sanoa

”juttelin windows live messengerin kautta henkilölle 
johon olin juuri tutustunut netin kautta. tämä henki-
lö alkoi puhu kaikkea seksiin liittyvää ja lopulta pyysi 
minua näyttämään peppuni web-kameran kautta. vas-
tustelin aluksi kovin mutta lopulta suostuin tämän 
henkilön painostuksen vuoksi. tämän jälkeen oli pit-
kän aikaa häpeissäni ja poistin henkilön yhteystietolis-
taltani ja estin hänet myös. seuraavana päivänä henkilö 
lähetti minulle sähköpostiviestin jossa hän pyysi etten 
kertoisi kenellekään ja että hän on pahoillaan. en vas-
tannut hänelle. tämä tapaus inhottaa minua vieläkin.”
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Kaikista alle 16-vuotiaista vastaajista yli kolmasosa kertoi 
jonkun muun esiintyneen heille vähissä vaatteissa tai alasti 
web-kameran välityksellä. Tytöistä näin kertoi peräti 45 %, 
ja pojista joka viides.  

”Jotkut ihmiset heittävät ns. läpällä/vitsinä noita seksi 
kommentteja, jotkut ovat sanoneet olevansa alle 20 ja 
runkanneet webin edessä, tietenkin suljin web kame-
ran, eihän sellaista jaksa katsoa +40 mieheltä”

19 %

45 %

35 %

79 %

52 %

62 %

3 %

4 %

3 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Onko joku muu esiintynyt sinulle vähissä vaatteissa tai alasti web-
kameran välityksellä? (p=2253)

kyllä ei eos/en halua sanoa

Alle 16-vuotiaista joka viides kertoo esiintyneensä, tai 
vaihtoehtoisesti, että vastaajalle itselle oli esiinnytty vähis-
sä vaatteissa tai alasti web-kameran kautta vastaajaa itse-
ään selvästi vanhemman tai aikuisen henkilön toimesta. 
Näin vastasi alle 16-vuotiaista tytöistä 27 % ja pojista 8 %

  
”Netissä olevissa yleisissä keskustelupalstoissa (joissa 
on web kameran mahdollisuus ) olen törmännyt aikui-
siin miehiin, jotka ovat tyydyttäneet itseään kameran 
edessä. Itselläni kamera ei siis ole ollut päällä. He ovat 
saattaneet ehdotella ”näytä tissit” tai jotain vastaavaa. 
En ole koskaan ottanut näitä vakavasti, tai vastannut 
heille. Kyseisillä sivuilla olen käynyt ihan huvin vuoksi, 
en todellakaan osaa ottaa yleisillä keskustelupalstoilla 
tapahtuvia ehdotteluja tosissaan. En anna henkilötie-
tojani muille joten koen olevani turvassa.”

8 %

27 %

20 %

90 %

66 %

75 %

2 %

7 %

5 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Oletko sinä, tai onko sinulle esiinnytty, vähissä vaatteissa tai alasti 
selvästi sinua vanhemman henkilön tai aikuisen toimesta web-

kameran kautta? (p=2262)

kyllä ei eos/en halua sanoa
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Seksiehdottelu internetin kautta yleistä 
Alle 16-vuotiaista vastaajista joka kolmas kertoi jonkun 
tuntemattoman henkilön ehdottaneen vastaajalle seksiä 
internetin kautta. Tytöt olivat vastaanottaneet seksiehdo-
tuksia poikia useammin: alle 16-vuotiaista tytöistä jopa lä-
hes puolet (48 %) kertoi saaneensa seksiehdotuksia, mutta 
pojistakin 15 %. 

”Mielestäni seksuaalinen häirintä on inhottavaa ja en 
tajua kuinka niin monet vanhemmat miehet, jopa avio-
liitossa ehdottelevat nuorille tytöille kaikkea. Se pitäisi 
saada loppumaan.”

”47 vuotias mies alkoi puhumaan kanssani mesessä. Hän 
hoki koko ajan rakastavansa minua ja lähetteli kuvia 
itsestään. Estin kyseisen henkilön eikä hänestä ole 
kuulunut enää mitään. Tapahtuneesta on noin kaksi 
vuotta. En kuitenkaan tahdo että asiaa otetaan esille 
tai selvitellään enään mitenkään.”

”Ja monesti netti on täynnä jotai retardei jotka ei saa 
tosi elämässä muijia niin pitää sit epätoivosesti netissä 
vongata kun on niin kovat paineet”

”Kerran tapasin chatissa mukavanoloisen minua van-
hemman intialaisen miehen. Aloimme nähdä mesessä 
usein, ja se oli mukavaa. Yhtäkkiän hän kyseli kuukauti-
sistani ja kysyi miksi en mene hänen kanssaan naimisiin. 
Aloin ahdistua hieman, mutta en osannut odottaa, et-
tä hän sanoi että olen seksikäs ja käski kosketella it-
seäni. En totellut ja hän sanoi että minun oli parempi 
totella. Suljin mesen ja poistin hänet mesekavereistani. 
En ole sen koommin kuullut tyypistä.2

15 %

48 %

35 %

83 %

48 %

61 %

2 %

4 %

3 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Onko joku tuntematon henkilö ehdottanut sinulle seksiä netin 
kautta? (p=2262)

kyllä ei eos/en halua sanoa
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Alle 16-vuotiaista vastaajista joka kymmenes kertoi jonkun 
tuntemattoman henkilön tarjonneen vastaajalle rahaa tai 
lahjoja vastineeksi seksistä tai kuvien lähettämisestä. Sek-

siä ja sen suorittamista seuraavaa palkintoa oli tarjottu 15 
%:lle tytöistä ja 7 %:lle pojista.
 

7 %

15 %

11 %

92 %

84 %

87 %

1 %

2 %

2 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Onko joku pyytänyt sinulta internetissä kuvia tai seksiä ja 
tarjonnut siitä palkinnoksi rahaa tai lahjoja? (p=2264)

kyllä ei eos/en halua sanoa

Kaikista alle 16-vuotiaista vastaajista 8 % kertoi tavanneen-
sa internetissä seksuaalista kanssakäymistä ehdottanutta, 
vastaajaa itseään selkeästi vanhempaa tai aikuista henki-
löä, tosielämässä. Tytöistä näin kertoi 10 % ja pojista 6 % . 

Kysymyksen asettelusta johtuen ei käynyt ilmi, oliko vasta-
puolen ikä lapsen tiedossa jo ennen tapaamista vai selvisi-
kö se vasta tapaamisen yhteydessä. 

6 %

10 %

8 %

92 %

87 %

89 %

2 %

4 %

3 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Oletko tavannut netissä seksuaalista kanssakäymistä 
ehdottanutta, sinua selkeästi vanhempaa tai aikuista henkilöä, 

tosielämässä? (p=2246)

kyllä ei eos/en halua sanoa
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Kaikista alle 16-vuotiaista vastaajista 3 % kertoi harrasta-
neensa seksiä selkeästi itseään vanhemman tai aikuisen 
henkilön kanssa, johon oli tutustunut internetin välityksel-

lä. Seksiä harrastaneiden osuus oli yhtä suuri tyttöjen ja 
poikien keskuudessa. 

3 %

3 %

3 %

95 %

96 %

96 %

1 %

1 %

1 %

Pojat

Tytöt

Kaikki alle 16v.

Oletko harrastanut seksiä selkeästi sinua vanhemman tai aikuisen 
henkilön kanssa, johon olet tutustunut internetin kautta? 

(p=2258)

kyllä ei eos/en halua sanoa

Internetin kautta toteutunut seksuaalirikos 
tulee vain harvoin poliisin tietoon
Kaikista alle 16-vuotiaista kyselyyn vastanneista 45 % ei ol-
lut kertonut siitä kenellekään (tytöistä 44 % ja pojista 48 
%).  Silloin kun asiasta on jollekin kerrottu, ovat etenkin 
tytöt (57 %) kertoneet siitä omille kavereilleen. Pojat avau-
tuvat tyttöjä harvemmin kaverille (29 %), mutta ovat toi-

saalta tuoneet tyttöjä useammin asian myös poliisin (17 %), 
vanhempiensa (29 %) ja muiden ammattilaisten tietoon. 

”Olen sammuttanut tietokoneen ja yrittänyt unohtaa 
asian. Minulla ei ole ollut pelkoja sellaisesta, että joku 
tulisi kotiovelleni, sillä en ikinä kerro henkilötietojani 
netissä.”

29 %

29 %

7 %

8 %

8 %

17 %

12 %

48 %

57 %

14 %

4 %

4 %

4 %

6 %

7 %

44 %

48 %

19 %

5 %

5 %

5 %

10 %

9 %

45 %

kaverille/kavereille

vanhemmille

kouluhenkilökunnalle 
(opettaja, opinto-ohjaaja)

nuorisotyöntekijälle

sosiaaliviranomaiselle

poliisille

jollekin muulle, kenelle?

en kenellekään

Jos sinua on häiritty seksuaalisesti internetin kau tta, kenelle olet kertonut siitä? 
(voit valita useamman vaihtoehdon) (p=1731)

Kaikki alle 16v. tyttö poika
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Internetiin liittyvä lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö ja ilmiön yleisyys 

rovaikutukselliset mahdollisuudet tekevät lapsiin seksuaa-
lista kiinnostusta tunteville kontaktiin pyrkimisen helpoksi 
ja vielä nykyisellään koetun anonyymiyden suojassa kiinni-
jäämisen riski voi tuntua suhteellisen pieneltä. Tekijän on 
lisäksi helppo tavoitella samanaikaisesti lukuisia lapsia.  

Rikoksen kohteeksi joutuneen lapsen kokema häpeä, 
syyllisyys ja pelko estävät yhä liian usein asian esille tuomis-
ta ja siitä ilmoittamista. Seksuaalirikoksen kohteeksi joutu-
nut lapsi ei välttämättä edes ymmärrä kontaktin rikollista 
luonnetta. Aikuisen lapseen kohdistamia seksuaalisia tekoja 
ja lähestymisiä ei osata mieltää rikokseksi, joista tekijä yk-
sin on vastuussa. 

Internetiä koskevissa seksuaalirikoksissa suurimpana on-
gelmana ja haasteena on tekojen saattaminen poliisin tie-
toon. Tätä tukee kyselyssä saatu tulos siitä, että vain 10 % 
kyselyyn vastanneista seksuaalisen häirinnän kohteeksi jou-
tuneista lapsista kertoi saattaneensa asian poliisin tietoon. 
Lähes puolet alle 16-vuotiaista vastaajista ei ollut kertonut 
kenellekään kokemastaan seksuaalisesta häirinnästä.

Suomessa aiemmin tehtyjen selvitysten mukaan noin 15–
20 prosenttia teini-ikäisistä tytöistä on häiritty selkeäs-
ti vanhemman ihmisen toimesta internetissä. (Pelastakaa 
Lapset ry:n selvitykset: Lapsen Ääni 2008, Tutut Tuntemat-
tomat 2011). Poliisin tietoon tuli internetiin liittyviä lapsen 
seksuaalisia hyväksikäyttöjä ja niiden yrityksiä vuonna 2010 
vain alle 200 tapausta. Kesäkuussa 2011 Helsingin virtuaali-
sen lähipoliisiryhmän ja Pelastakaa Lapset ry:n toteuttaman 
selvityksen tulokset antavat vahvoja viitteitä siitä, että inter-
netiin liittyvä lasten seksuaalinen hyväksikäyttö voi nykyi-
sin olla aiempaa käsitystä huomattavasti laajempi ongelma. 

Tilaisuus on tehnyt varkaan monesta sellaisesta hen-
kilöstä, joka ilman internetin tuomia mahdollisuuksia ei 
välttämättä olisi syyllistynyt lapseen kohdistuvaan seksu-
aalirikokseen. Reaalimaailman tapauksista poiketen inter-
netissä seksuaaliseen kontaktiin lapsen kanssa pyrkivä on 
useimmiten lapselle entuudestaan tuntematon. Tekijöitä on 
kaikista yhteiskuntaluokista, ja pääsääntöisesti kiinnijääneet 
rikokseen syyllistyneet ovat olleet miehiä. Internetin vuo-
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Milloin seksuaalinen häirintä internetissä on 
rikos
Alaikäisiin kohdistuva seksuaalinen häirintä internetissä 
täyttää yleensä jonkun rikoksen tunnusmerkistön. Rikoslain 
20 luvussa määritellään seksuaalirikokset, joiden tarkoituk-
sena on suojata yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta. 
Internetiin liittyviä rikosnimikkeitä löytyy rikoslain 20 lu-
vusta seitsemän: törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, 
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen houkutteleminen 
seksuaalisiin tarkoituksiin, pakottaminen seksuaaliseen te-
koon, seksuaalinen hyväksikäyttö, seksuaalipalvelujen os-
taminen nuorelta ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaava lasta 
koskevan esityksen seuraaminen. Yleisin internetiin liitty-
vä seksuaalirikos on selkeästi lapsen seksuaalinen hyväk-
sikäyttö.

Lapsen internetissä tapahtuvan seksuaalisen hyväksikäy-
tön tunnusmerkistön täyttää jo pelkkä seksuaalissävyttei-
nen keskustelu alle 16-vuotiaan kanssa. Muita tekotapoja 
ovat esimerkiksi tekijän tai uhrin sukupuolielimiä koskevat 
kuvat ja reaaliaikainen seksuaalissävytteinen esiintyminen 

web-kameran välityksellä, esimerkiksi tyydyttämällä itseään. 
Moni internetiin liittyvä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 
on luonteeltaan sellainen, että lapsi on ollut mukana tapah-
tumissa vapaaehtoisesti tiettyyn pisteeseen asti; vastuu on 
kuitenkin aina aikuisella. Raiskaus tai esimerkiksi pakotta-
minen sukupuoliyhteyteen voivat tulla välillisesti kyseeseen 
internetiin liittyvinä seksuaalirikoksina. Silloin tosin ainakin 
yhden osallisen täytyy olla fyysisesti uhrin kanssa suku-
puoliyhteydessä. Toinen osallinen voi seurata tai tallentaa 
tapahtumaa esimerkiksi web-kameran välityksellä ja esi-
merkiksi käskeä tai yllyttää toista osallista tekemään lap-
selle haluamiansa asioita.

Rikoslain 20 luvun lisäksi internetissä tulevat kyseeseen 
rikoslain 17 luvun rikokset, joissa käsitellään erilaisia lap-
sipornografiaa koskevia rikoksia. Internetissä mahdollisia 
ovat törkeä sukupuolisiveellisyyttä loukkaava lasta esittä-
vän kuvan levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan 
kuvan levittäminen, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan hallussapito ja sukupuolisiveellisyyden jul-
kinen loukkaaminen.

Suomen lainsäädäntöä on muutettu ja täydennetty vas-
taamaan Euroopan neuvoston yleissopimusta lasten suoje-
lemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä 
vastaan. Voimaan astuneiden lakimuutosten tarkoituksena 
on lapseen kohdistuvien seksuaalirikosten paheksuttavuu-
den korostaminen ja rangaistusten koventaminen.

Muun muassa lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön ja 
törkeään seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyvää lainsää-
däntöä muutettiin tässä yhteydessä. Lapsen seksuaalisen 
hyväksikäytön rangaistusminimi korotettiin neljään kuukau-
teen vankeutta, ja sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan kanssa 
katsotaan pääsääntöisesti törkeänä lapsen seksuaalisena 
hyväksikäyttönä.

Lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi katsotaan al-
le 16-vuotiaaseen kohdistettu seksuaalinen teko tai te-
ot, jotka voivat vahingoittaa lapsen kehitystä. Myös lapsen 
saaminen ryhtymään seksuaalisiin tekoihin katsotaan lap-
sen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. Törkeäksi teko tulkitaan 
lain mukaan silloin, kun tähän liittyy sukupuoliyhteys al-
le 16-vuotiaan kanssa, rikoksen kohteena ollut lapsi on 
ollut huomattavan nuori tai rikollinen toiminta on jatku-
nut jo pitkään. Muita perusteita ovat rikoksen tekotavan 
nöyryyttävyys ja erityinen vahinko, jota rikos on omiaan 
aiheuttamaan lapsen tekijää kohtaan tunteman erityi-
sen luottamuksen tai muun tekijästä riippuvaisen aseman 
vuoksi. Vaikka osa näistä tekijöistä täyttyisikin, pitää rikoksen 
myös olla kokonaisuutena arvioiden törkeä, että kyseisen 
rikoksen tunnusmerkistö täyttyy.

Lapsen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin, nk. groo-
ming, kirjattiin rikoslakiin tänä vuonna uutena lainkohta-
na. Lainkohdan lapsen houkuttelu seksuaalisin tarkoituksiin 

Lapsen seksuaalisen  
hyväksikäytön tunnusmerkistö voi  
täyttyä esimerkiksi oheisilla tavoilla:

•	 seksuaalisväritteisten viestien lähettäminen 
lapselle

•	 masturbointi tai sitä esittävien eleiden 
näyttäminen lapselle esim. web-kameran 
välityksellä

•	 lapsen johdatteleminen katsomaan yhdyn-
tää tai pornograafista materiaalia

•	 lapsen pyytäminen esiintymään pornografi-
sessa kuvassa

•	 lapsen saaminen lähettämään itsestään sek-
suaaliväritteisiä kuvia tai videoita

•	 omaa sukupuolielintä tai muita vastaavia 
kuvia tai videoita esittävien kuvien lähettä-
minen lapselle

•	 lapsen saaminen toimimaan seksuaalisvä-
ritteisellä tavalla kuten masturboimaan, 
virtsaamaan, riisuuntumaan, sovittamaan 
alusvaatteita tai saadaan lapsi pukemaan yl-
leen paljastavat vaatteet jolloin vastaaja voi 
seurata lapsen toimintaa web-kameran vä-
lityksellä reaaliaikaisesti
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osalta todetaan, että rikos täyttyy kun tekijä ehdottaa ta-
paamista tai muuta kanssakäymistä lapsen kanssa ja eh-
dotuksen sisällöstä tai olosuhteista muuten käy ilmi, että 
tarkoituksena on valmistaa lapsipornografiaa tai kohdis-
taa lapseen hyväksikäyttörikos. Kyseessä on siis valmistelu-
luontoinen rikos. Grooming -pykälän toisessa momentissa 
kriminalisoitiin alle 18-vuotiaan houkuttelu myymään sek-
suaalipalveluja tai esiintymään sukupuolisiveellisyyttä louk-
kaavassa esityksessä. 

Lakiuudistuksen vaikutukset ja haasteet 
Osaa internetiin liittyvistä lapsen seksuaalisen hyväksi-
käytön tunnusmerkit täyttävistä rikoksista voitaisiin läh-
tökohtaisesti luonnehtia kokonaisuudessaan lievemmiksi 
rikoksiksi kuin useimpia ns. reaalimaailman puolella tapah-
tuneita: lapsen seksuaalisen hyväksikäytön voi täyttää jo 
pelkkä seksuaalissävytteinen kirjoittelu tai alastonkuvien lä-
hettäminen alle 16-vuotiaalle, jotka ovat internetissä huo-
mattavasti yleisempiä tekomuotoja kuin reaalimaailman 
puolella. 

Pahimmillaan internetiin liittyvä lapsen seksuaalinen 
hyväksikäyttö voi kuitenkin tehdä lapsen hyväksikäytös-
tä pysyvää ja päättymätöntä. Seksuaalirikoksen yhteydessä 
tallennettua ja julkisessa mediassa jaettua kuvamateriaalia 
voi käytännössä olla mahdotonta saada koskaan kokonaan 
pois internetistä. Lapsen yksityisyyttä ja kunniaa loukkaavaa 
kuvamateriaalia kopioidaan, levitetään ja kulutetaan seksu-
aalisessa tarkoituksessa loputtomasti. 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnusmerkistö täyt-
tyy heti, kun on näyttöä aikuisen lapseen kohdistamasta 

seksuaalisesta teosta. Seksuaalinen kontakti tai seksuaalis-
sävytteinen keskusteluyhteys lapseen on näin ollen lapsen 
seksuaalista hyväksikäyttöä. Rikos lapsen houkuttelemisesta 
seksuaalisiin tarkoituksiin on käytännössä haasteellisempaa 
osoittaa toteen. Käytännössä epäily aikuisen syyllistymises-
tä lapsen houkutteluun seksuaalisiin tarkoituksiin voi pe-
rustua esimerkiksi aikuisen ja lapsen välisen keskustelun 
sävyyn tai intensiivisyyteen, aikuisen pyrkimykseen hallita 
lasta tai ohjata lasta salaamaan keskusteluja tai tapaamisen 
järjestelyyn. Muita tähän rikokseen mahdollisesti viittaavia 
toimintoja voivat olla esimerkiksi valheellisen identiteetin 
käyttäminen aikuisen taholta tai pre-paid liittymän tai mat-
kapuhelimen antaminen lapsen käyttöön yksityisen yhtey-
denpidon varmistamiseksi.  

Rangaistusmaksimi lapsen houkuttelemisessa seksuaali-
siin tarkoituksiin on vuosi vankeutta. Tämä ei mahdollista 
poliisille tällä hetkellä pakkokeinolain mukaista televalvon-
taa, jossa rangaistusmaksimin täytyy olla vähintään neljä 
vuotta vankeutta tai jokin pakkokeinolain 5a luvun 3 py-
kälässä erikseen mainittu rikos. Tulevassa pakkokeinolaki-
uudistuksessa tietoverkoissa tapahtuneiden rikosten osalta 
televalvonnan mahdollisuutta ollaan laajentamassa riko-
sepäilyihin, joissa rangaistusmaksimi on vähintään kaksi 
vuotta vankeutta. Tapaukset, jotka ovat tulkittavissa lapsen 
houkuttelemiseksi seksuaalisiin tarkoituksiin jäävät tällöin-
kin televalvontaoikeuden ulkopuolelle, jolloin moni tapaus 
voi jäädä selvittämättä.  Tällöin myös tekijän mahdollises-
ti muihin lapsiin kohdistamat rikokset jäävät pimentoon, 
koska tekijän muut uhrit tulevat usein esille vasta poliisiin 
tutkinnassa tietokoneiden takavarikon yhteydessä. Poliisin 
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televalvontaoikeuksia koskevan pykälän laajentaminen kos-
kemaan myös lapsen houkuttelemista seksuaalisiin tarkoi-
tuksiin parantaisi mahdollisuuksia sekä ennaltaehkäistä että 
paljastaa lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. 

Poliisin työn kannalta huomattavana muutoksena voi-
daan pitää sitä, että sukupuoliyhteyttä alle 16-vuotiaan 
kanssa pidetään lähtökohtaisesti törkeänä lapsen seksu-
aalisena hyväksikäyttönä. Tällä on puolestaan vaikutusta 
poliisin tiedonhankitaan, koska törkeää lapsen seksuaalista 
hyväksikäyttöä epäiltäessä poliisilla on mahdollisuus tele-
valvontaan ja -kuunteluun. 

Internetiin liittyvän seksuaalirikollisuuden 
torjuminen 
Lapsia seksuaalisessa mielessä internetissä tavoittelevien 
aikuisten toimintaan on käytännössä ollut vaikea puuttua, 
vaikka tekijän aikomuksista kohdistaa alaikäiseen hyväksi-
käyttörikos olisikin ollut vahva epäily. Rikosoikeudelliseen 
vastuuseen saattamiseen on ollut mahdollisuus vasta sek-
suaalirikoksen tai sen yrityksen realisoiduttua.  

Suomessa seksuaalirikostutkinta hoidetaan pitkäkes-
toiseen tutkintaan keskittyneissä ryhmissä ja Helsingissä 
toimintaa varten on Helsingin väkivaltarikosyksikön seksu-
aalirikostutkintajaoksessa erikseen nimetyt henkilöt. Eten-
kin Helsingissä on saatu hyviä tuloksia paljastavan tutkinnan 
kautta, jolla yhden rikoksen tiimoilta on paljastunut laajem-
pia juttusarjoja.

Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä on pystynyt alen-
tamaan ilmoituskynnystä erityisesti internetiin liittyvissä 
lapsen seksuaalisissa hyväksikäytöissä. Vuonna 2010 ryh-
män kautta tuli 10–20 % kyseisistä seksuaalirikoksista ja 
ilmoitusten määrä on lisääntynyt tänä vuonna.

Poliisin osalta paljastava toiminta ja alentunut ilmoitus-
kynnys eivät yksistään riitä puuttumaan piilorikollisuudek-
si jäävään lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Tarvitaan 
uudenlaisia toimintatapoja, käytäntöjä sekä mahdollisuuksia 
seksuaalirikosten paljastamiseen ja niiden ennaltaehkäisyyn. 

Esimerkiksi Ranskassa on ongelmaan tuloksekkaas-
ti haettu ratkaisua peitetoiminnalla, jossa poliiseilla on 
mahdollisuus soluttautumisen lisäksi esiintyä lapsena so-
siaalisen median palvelussa. Ranskassa on ollut voimassa 
vuodesta 2009 laki, jonka perusteella tekijä voi syyllistyä 
lapseen kohdistuneeseen seksuaalirikokseen internetissä 
riippumatta siitä, onko uhri tosiasiallisesti alle suojaikärajan. 
Käytännössä ”uhri” voi todellisuudessa olla poliisin luoma 
alle 15-vuotiaana esiintyvä profiili. Kyseinen toimintatapa 
on ollut toimiva internetiin liittyvien lapsiin kohdistuvien 
seksuaalirikosten paljastamisessa. Myös Suomessa poliisin 
laajempi mahdollisuus peitetoimintaan olisi tehokas keino 
paljastaa internetissä tapahtuvaa lasten seksuaalista hyväk-
sikäyttöä. 

Lopuksi
Teknologian kehitys on tuonut lasten seksuaaliseen hy-
väksikäyttöön uusia muotoja. Näitä ovat muun muassa 
lasten tavoitteleminen internetin kautta, hyväksikäyttävän 
suhteen ylläpito tai siihen painostaminen internetin, kän-
nyköiden ja webkameroiden avulla sekä seksuaalirikosten 
dokumentointi kuvaamalla lasta hyväksikäytön yhteydessä 
ja kuvamateriaalin levittäminen internetissä. Kyse on moni-
ulotteisesta ongelmasta, johon ei ole olemassa yhtä aino-
ata ratkaisua. Asiaa tulee lähestyä eri näkökulmista joissa 
eri toimijoilla on oma roolinsa.

Vanhempien läsnäolo ja osallisuus lastensa elämässä on 
oleellisessa asemassa – niin internetiin kuin reaalimaail-
maankin liittyen. Internetin käyttö on pääosin myönteinen 
asia lasten elämässä ja tärkeä kanava sosiaaliseen kanssa-
käymiseen ja tiedonhankintaan. Lasta lähellä olevien ai-
kuisten kielteinen suhtautuminen internetiin ja sen käytön 
aiheeton rajoittaminen johtaa helposti salailuun ja epäluot-
tamukseen. Tämä estää lasta turvautumasta lähellä olevi-
en aikuisten tukeen silloin kun tämä sitä eniten tarvitsisi.  

Eri näkökulmista lasten ja nuorten parissa tai heidän 
hyväkseen toimivien ammattilaisten rooli on merkittävä 
niin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäi-
syssä kuin ongelmiin puuttumisessa ja hyväksikäytön koh-
teeksi joutuneiden lasten tunnistamisessa, auttamisessa ja 
tuessa. Tämä edellyttää riittävää tietoa ja ymmärrystä digi-
taalisen median osuudesta lasten seksuaalisen hyväksikäy-
tön ilmiöissä. Lapset tarvitsevat enenevässä määrin tietoa 
omista oikeuksistaan sekä rohkaisua ilmoittaa seksuaali-
sesta hyväksikäytöstä ja tähän pyrkivistä kontakteista. Sek-
suaalissävytteisistä kontakteista poliisille ilmoittaminen on 
vastuullinen teko sekä lapsen itsensä että muiden lasten 
suojaamisen kannalta. 

Lisätietoa: 
www. poliisi.fi/nettipoliisi
www.pelastakaalapset.fi/nettiturvallisuus
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Pelastakaa Lasten Nettiturvallisuustoimintojen lähtökohtana on lasten aseman ja 
oikeuksien turvaaminen ja edistäminen internetin ja muun digitaalisen median luomien 
mahdollisuuksien ja siihen liittyvien erityisten haasteiden suhteen. Nettivihje-työn ja siihen 
liittyvän laajan kansallisen ja kansainvälisen asiantuntijayhteistyön kautta Pelastakaa Lapsilla 
on asiantuntemusta erityisesti internetiin liittyvän lasten seksuaalisen hyväksikäytön ilmiöistä. 
Pelastakaa Lasten tavoitteena on lisätä erityisesti lasten parissa toimivien ammattilaisten 
tietoisuutta aiheesta, jotta heillä olisi valmiuksia tunnistaa, puuttua ja tarjota apua 
hyväksikäytön kohteeksi joutuneille lapsille.

www.pelastakaalapset.fi/nettiturvallisuus

Helsingin virtuaalinen lähipoliisiryhmä toimii fyysisesti Helsingissä, mutta toimialueena on koko 
Suomi. Ryhmän päätehtävä on tehdä näkyvää poliisityötä internetissä. Toiminnalla pyritään 
ennalta ehkäisemään rikoksia, madaltamaan kynnystä ottaa yhteyttä poliisiin ja puuttumaan 
akuutisti etenkin internetissä tapahtuviin rikoksiin. 
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