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Rikosseuraamuslaitos tarjoaa kuntoutusta lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta tuomituil-
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taa, että henkilöllä, joka pelkää syyllistyvänsä seksuaaliseen hyväksikäyttöön, on päästävä 
osalliseksi ennaltaehkäiseviä toimia. Tällä hetkellä toiminta on järjestöjen ja yksittäisten 
toimijoiden vastuulla. 
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The Criminal Sanction Agency offers rehabilitation for a person who has been sentenced of a 
sexual offence against a child. Prevention programmes, low-threshold rehabilitation and re-
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Europe Convention on the Protection of Children against Sexual Exploitation and Sexual Abuse 
which requires that persons who fear they might commit such a crime should be able to take 
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1 Johdanto 

 

Opinnäytetyössä tarkasteltiin Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy-verkoston (SeriE) toiminnan 

aloittamista ja verkoston kehitystä sen jäsenten näkökulmasta sekä lapsiin kohdistuvien sek-

suaalirikosten ennaltaehkäisevän työn kehittämistä. Tarkastelemme valitsemaamme aihetta 

rikosten ennaltaehkäisyn, lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn, verkosto-

työn sekä toiminnan ja palvelun kehittämisen näkökulmista. Seksuaalirikoksesta tuomitut saa-

vat kuntoutusta rangaistuksen toimeenpanon aikana, mutta kuntoutuksen ulkopuolelle jäävät 

ne seksuaalirikoksen tehneet, jotka eivät päädy Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaiksi ja henki-

löt, jotka eivät ole jääneet rikoksesta kiinni tai sellaiseen vielä syyllistyneet. Suoritettuaan 

rangaistuksensa voi seksuaalirikoksesta tuomittu jäädä täysin yksin, sillä jälkikuntoutusta ja 

tukea on harvoin saatavilla. 

 

Rikoslain 20. luku 6.§ määrittää lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi teot, joissa henkilö on 

sukupuoliyhteydessä kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, koskettamalla tai muulla 

tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lapselle seksuaalisen teon, joka on omiaan va-

hingoittamaan hänen kehitystään, tai saa hänet ryhtymään edellä mainittuun tekoon. Pedofi-

lia, eli lapsi kohteinen seksuaalihäiriö, on psykiatrinen termi, joka tarkoittaa seksuaalisen 

kiinnostuksen kohdistumista ensisijaisesti joko esimurrosikäisiin tai murrosikäisiin lapsiin, jot-

ka ovat henkilöä itseään vähintään viisi vuotta nuorempia. (Finlex 2016.)On kuitenkin huomi-

oitava, että lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä vain osa täyttää pedofilian 

diagnostiset kriteerit.  

 

Keväällä 2015 alkoi Helsingissä kokoontua Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy- verkosto (SeriE), 

jonka tavoitteena on seksuaalirikoksen tehneiden asiakasohjautuvuuden parantaminen, ennal-

taehkäisyn kehittäminen, jälkikuntoutus sekä nuorten asiakkaiden tavoittaminen. Ryhmän 

jäseninä ovat muun muassa, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Kriminaalihuol-

lontukisäätiö (Krits), Rikosseuraamuslaitos, Pelastakaa Lapset Ry, Sexpo-säätiö, Helsingin 

Kaupunki, Terapia Salmi ja Helsingin poliisi. Opinnäytetyömme on osa SeriE- verkoston laa-

jempaa kehitystyötä jolla pyrimme tuottamaan verkostolle hyödyllistä ja käytännön läheistä 

tietoa tukemaan heidän tavoitettaan kehittää hallitumpaa palvelun tarjontaa lapsiin kohdis-

tuvan seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyyn sekä seksuaalirikollisten kuntoutukseen.  

SeriE–verkosto tekee yhteiskunnallisesti tärkeää työtä, johon esimerkiksi Suomen allekirjoit-

tama Euroopan neuvoston yleissopimus lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaa-

lista hyväksikäyttöä vastaan velvoittaa. Yleissopimuksen 7 artikla mainitsee, että henkilöllä, 

joka pelkää syyllistyvänsä tai on jo syyllistynyt lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön on oikeus 

päästä osalliseksi ennaltaehkäiseviin toimiin. (Oikeusministeriö 34/2010.) Opinnäytetyössäm-

me tutkimme SeriE–verkoston kehitystä ja toimintaa. Yksityistä sektoria lukuun ottamatta täl-

lä hetkellä kuntoutusta tarjotaan vasta kun tekijät ovat Rikosseuraamuslaitoksen asiakkaita, 

jolloin hoitovaste on jo heikentynyt. Tilanne ei siis ole ihanteellinen seksuaalirikosten ennal-
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taehkäisyn ja rikosten tekijöiden kuntoutuksen näkökulmista katsottuna. Seksuaalirikosten 

torjunnassa tärkeä osa on ennaltaehkäisevällä toiminnalla, mutta apua ei tällä hetkellä ole 

saatavissa kun ihminen tunnistaa ongelman ja olisi motivoitunut hoitoon. 

 

Valitsimme opinnäytetyön aiheen tutkijoiden mielenkiinnon perusteella kartoitettuamme ke-

sän 2015 aikana meitä molempia kiinnostavia kohteita. Olimme yhteydessä Rikosseuraamus-

laitoksen yliopettajaan Nina Nurmiseen, joka toi esiin huomion, että häneltä on usein tiedus-

teltu onko olemassa kuntoutusta tai hoitopolkua henkilölle, jolla on lapsiin kohdistuvaa seksu-

aalista mielenkiintoa. Nurminen totesi, että varsinaista hoitopolkua ei ole vaan hoito on ha-

jautunut tai sitä ei ole saatavissa. Saimme tätä kautta yhteyden SeriE-verkostoon, jonka toi-

minnan ympärille halusimme opinnäytetyömme rakentaa. SeriE-verkoston toiminnan ja ennal-

taehkäisevän työn kehittämisen pohjalta tutkimuskysymykseksi nousi: Mitä ovat SeriE- verkos-

ton toimintaa ohjaavat periaatteet ja päämäärä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennal-

taehkäisevän toiminnan kehittämiseksi verkoston jäsenten näkökulmasta arvioituna? Alatut-

kimuskysymykseksi johdimme seuraavan: Minkälaisena verkoston jäsenet näkevät seksuaalista 

mielenkiintoa lapsiin kokevan henkilön hoitoon ohjauksen nykytilan ja kuinka se vastaa sosiaa-

li- ja terveydenhuollon ammattilaisten näkemystä hoitoon ohjauksesta ja ilmiön kohtaamises-

ta?  

  

Opinnäytetyössämme alkuun määrittelemme lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset, sekä rikok-

siin syyllistyneille tarjottavat hoitomenetelmät- ja ohjelmat. Tästä siirrymme SeriE-verkoston 

sekä heidän toukokuussa 2015 järjestämänsä Seri-seminaarin kuvaukseen. Opinnäytetyön teo-

reettinen viitekehys kytkeytyy rikosten ennaltaehkäisyyn ja sitä kautta lapsiin kohdistuvan 

seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyyn ja järjestöjen tekemään työhön ennaltaehkäisyn pa-

rissa, sekä palvelun ja toiminnan kehittämiseen ja verkostoyöhön. Teoria-osuus seuraa aikai-

semmin mainittuja ilmiön yleisiä kuvauksia. Teoreettisen viitekehyksen jälkeen siirrymme 

opinnäytetyön tarkoituksen, tavoitteiden ja tutkimuskysymysten kautta tutkimusmenetelmän 

valintaan ja toteutukseen. Opinnäytetyön tuloksia ja johtopäätöksiä seuraa pohdinta, johon 

sisältyy opinnäytetyön prosessin kuvaus, työn eettisyyden ja luotettavuuden pohdinta ja kehi-

tysehdotukset verkostolle. 

 

2 Lapsiin kohdistuvat seksuaalirikokset 

 

Rikoslain 20.luvun 6 §:n mukaan lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi luetaan sellainen teko, 

joka koskettamalla tai muulla tavoin tehtynä voi vahingoittaa lapsen kehitystä tai saa lapsen 

ryhtymään sellaiseen tekoon. Lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi katsotaan myös sukupuoli-

yhteys kuuttatoista vuotta nuoremman lapsen kanssa, ellei teko ole kokonaisuutena arvostel-

len törkeä. Jos tekijä on lapsen vanhempi tai vanhempaan rinnastettava ja asuu lapsen kanssa 

samassa taloudessa, sekä menettelee yllä mainituilla tavoilla, tulee tekijä tuomita lapsen 
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seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Myös tekojen yritys on rangaistavaa. Lapsen törkeäksi hyväksi-

käytöksi luetaan sellaiset teot, joissa tekijä on sukupuoliyhteydessä nuoremman kuin kuusi-

toistavuotiaan lapsen kanssa tai tekijä asuu samassa taloudessa tai tekijä on lapsen vanhempi. 

Yli kuusitoista, mutta alle kahdeksantoista vuotiaan lapsen kanssa, lapsen seksuaalisesta hy-

väksikäytöstä, teosta jolloin rikoksen kohteelle aiheutuu erityistä vahinkoa iän tai kehitysta-

son vuoksi, rikos voidaan katsoa erityisen nöyryyttäväksi jos uhri tuntee erityistä luottamusta 

tekijään tai on tekijästä asemansa vuoksi erityisen riippuvainen ja näin ollen aiheuttaa suurta 

vahinkoa lapselle. Myös yritys yllämainittuihin tekoihin on rangaistavaa. Ajoitussäännöksen 

mukaan teko, joka ei loukkaa uhrin seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja sen osapuolten iäs-

sä, henkisessä sekä ruumiillisessa kypsyydessä ei ole suurta eroa, ei katsota lapsen seksuaa-

liseksi hyväksikäytöksi tai törkeäksi hyväksikäytöksi. (Finlex 39/1889.) 

 

Insestitabu on tunnettu kaikissa kulttuureissa, mutta perheen ulkopuolelle kohdistuva lapsen 

seksuaalinen hyväksikäyttö on sisällytetty monissa maissa rikoslakiin verrattain myöhään (Tas-

kinen 2007, 13). Lasten seksuaalisella hyväksikäytöllä tarkoitetaan toimintaa jolla altistetaan 

lapsi ikään kuulumattomalle seksuaalisuudelle. Seksuaalinen hyväksikäyttö traumatisoi ja va-

hingoittaa lapsen seksuaalista kehitystä. Tekijän lisäksi lapsi pettyy myös muihin ihmisiin, jot-

ka eivät kyenneet tai halunneet suojella hyväksikäytettyä. Pitkälle ulottuvat vaikutukset le-

vittäytyvät kaikille elämän osa-alueille. Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön toteutumiseksi on 

tekijän ylitettävä vahvat esteet. Tekijän täytyy olla motivoitunut tekoon sekä oltava kyvykäs 

ylittämään lapsen hyväksikäytön vastaiset sisäiset estonsa. Hyväksikäytettävän lapsen elämäs-

tä puuttuu riittävät ulkoiset suojaavat tekijät, tai hyväksikäyttäjä kykenee ne kiertämään. 

Viimeisenä esteenä on vielä lapsen vastustus. Nämä esteet huomioon ottaen on lapsen seksu-

aalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn mahdollista vaikuttaa monella tasolla. (Laiho 2007, 

11.) 

 

Pedofilia eli lapsikohteinen seksuaalihäiriö tarkoittaa seksuaalisen kiinnostuksen kohdistumis-

ta joko esimurrosikäisiin tai murrosikäisiin lapsiin, jotka ovat henkilöä itseään vähintään viisi 

vuotta nuorempia. Diagnoosin mukaan henkilön itse on oltava iältään vähintään 16-vuotias. 

Pedofiileistä suurin osa on miehiä joiden seksuaalinen kiinnostus kohdistuu myös aikuisiin. 

Häiriö on pitkäaikainen ja voi säilyä vanhuuteen asti. On muistettava, että lapsiin kohdistu-

vasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä ei kaikki täytä pedofilian diagnostisia kriteerejä. Lap-

sikohteiseen seksuaalihäiriöön taipuvaisista henkilöistä monet ovat lapsuudessaan olleet sek-

suaalisesti hyväksikäytettyjä, fyysisesti ja psyykkisesti laiminlyötyjä, nähneet perheen sisäistä 

väkivaltaa toistuvasti ja osoittaneet julmuutta eläimiä kohtaan. Keskimääräistä useammin 

heillä on todettu olevan oppimisvaikeuksia, heikkolahjaisuutta, vähäinen koulutustaso, pää-

hän kohdistuneita vammoja, vakavia mielenterveyden häiriöitä ja päihderiippuvuutta. (Matti-

la & Lönnqvist, 2014.) Seuraavassa taulukossa on esitetty seksuaalirikosten kehitys Suomessa 

vuosina 2011-2015. 
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Rikos 2011 2012 2013 2014 2015 

 Seksuaalirikokset 3 008 3 576 3 329 3 013 3 312 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 1 459 1 590 1 673 1 429 1 237 

Raiskaus 989 1 020 977 1 009 1 063 

Taulukko 1: Eräiden rikostyyppien kehitys 2011–2015 (Suomen virallinen tilasto)  

 

3 Seksuaalirikokseen syyllistyneiden hoitomenetelmät ja – ohjelmat 

 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2011/92/EU, annettu 13. päivänä joulukuuta 

2011, lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja seksuaalisen riiston sekä lapsipornografian torjumi-

sesta ja neuvoston puitepäätöksen 2004/68/YOS korvaamisesta mainitaan, että seksuaalirikol-

lisille tulisi tarjota interventio- ohjelmia tai – toimia lasten seksuaalisen hyväksikäytön ja sek-

suaalisen riiston ehkäisemiseksi. Ohjelmien olisi perustuttava vapaaehtoisuuteen ja niissä tuli-

si noudattaa joustavaa sekä laaja-alaista toimintamallia, joissa keskitytään lääketieteellisiin 

ja psykososiaalisiin seikkoihin. EU:n jäsenvaltioiden tulee itse katsoa mitkä interventio-

ohjelmat tai -toimet ovat asianmukaisia tarkoittaen, että niitä ei tarjota automaattisena oi-

keutena. Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja rikosten uusimisen mini-

moimiseksi olisi arvioitava tekijöiden vaarallisuutta ja lapsiin kohdistuvien seksuaalirikollisten 

uusimisen riskiä. Rikoksentekijöillä tulisi olla mahdollisuus yllä mainittuihin interventioihin ja 

ohjelmiin vapaaehtoispohjalta. Ohjelmien ja toimien ei kuitenkaan tule vaikuttaa mielenter-

veyshäiriöistä kärsivien hoitamiseksi järjestettyihin kansallisiin järjestelmiin. (Eur-Lex 2016.) 

 

Brodsky ja West (1981, 103) tuovat esille artikkelissaan “Life-skills treatment of sex offen-

ders” kuinka tärkeä elementti poikkeavassa seksuaalisessa käyttäytymisessä on tarvittavien 

sosiaalisten taitojen puuttuminen, jotta yksilö voisi muodostaa laillisen seksuaalisuhteen. 

Tämän on havaittu olevan yleistä niin lapsia seksuaalisesti hyväksikäyttävien kuin aikuisia nai-

sia raiskaavien joukossa. Ujous naisten seurassa, tietämättömyys anatomiasta ja fysiikasta, 

kyvyttömyys käsitellä torjuntaa, seksuaalisten kokemusten vähyys, impotenssista huolestumi-

nen ja alemmuuden sekä riittämättömyyden tunteet ovat kaikki yleisiä seksuaalirikoksia teke-

villä. Brodsky ja West jatkavat, että moni seksuaalirikollinen on kuitenkin terve mielenter-

veyden kannalta katsottuna. 

 

Suomessa lapsiin seksuaalista mielenkiintoa tunteville tarkoitettua yleistä ja kohdennettua 

hoito-ohjelmaa ei ole ja kuntoutusta on tarjolla vain rikoksista jo tuomituille. Yleisesti seksu-

aalirikollisille on kuitenkin kehitetty erilaisia hoitomuotoja jo vuosikymmenien ajan. 1960- 

luvulta alkaen on käytetty hormonaalisia lääkehoitoja sekä käyttäytymisen muokkaamiseen 

pyrkiviä hoitoja. 1980 – luvulta alkaen on kehitetty myös kognitiivis-behavioraalisia hoitoja. 

Seksuaalirikollisille suunnatuista hoitomuodoista kongnitiivis-behavioraalinen lähestymistapa 
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on tutkituin ja käytetyin. Tässä lähestymistavassa pyritään muuttamaan yksilön ajattelua ja 

sitä kautta vaikuttamaan käyttäytymiseen. Keskeistä on käyttäytymiseen liittyvien ajatusvää-

ristymien ja virheellisten uskomusten käsitteleminen. (Salonen 2008, 33–34.) Muita teoreetti-

siin viitekehyksiin perustuvia hoitomalleja ovat esimerkiksi psykodynaaminen ja ratkaisukes-

keinen lähestymistapa. Hoitoon voidaan myös lisätä teoreettisten mallien ulkopuolelle sijoit-

tuvaa psykososiaalista tukea. (Oikeusministeriö 2009, 35).  Psykodynaamiseen teoriaan poh-

jaavat terapiat voidaan jakaa neljään ryhmään seuraavasti psykoanalyyttinen psykoterapia, 

psykoanalyysi, supportiivinen psykoterapia ja psykodynaaminen lyhytpsykoterapia. Edellä 

mainitut terapiat perustuvat oletukseen, että menneisyys vaikuttaa ihmisen tämän hetkiseen 

kokemusmaailmaan. Huomio kiinnitetään lapsuuteen ja etenkin varhaislapsuuteen. Lapsuuden 

yksittäisillä traumaattisilla kokemuksilla pyritään selittämään psyykkisen häiriön syyt. (Aal-

berg 2009.) Ratkaisukeskeisellä lähestymistavalla tarkoitetaan työtapaa, jossa pyritään rat-

kaisujen, tavoitteiden ja päämäärien löytämiseen, suuntaamalla katse tulevaisuuteen sekä 

etsimällä ja tukemalla voimavaroja ja ylläpitämällä toiveikkuutta (Katajainen, Lipponen & 

Litovaara 2006). Riitta Granfeltin (1993, 177–178) mukaan psykososiaalinen tuki viittaa työhön 

jonka kohteena ovat sekä psyykkiset että sosiaaliset kysymykset. Työn sisältönä on läpikäydä 

ja ymmärtää henkilön ahdistavia kokemuksia ja käsitellä psyykkistä hätää.  

 

Vuodesta 1998 alkaen on Suomen vankeinhoidossa ollut käytössä seksuaalirikoksista tuomituil-

le suunnattu muutos- ja kuntoutusohjelma (STOP). Ohjelma koostuu 170 ryhmämuotoisesta 

istuntotunnista jotka pidetään kahdeksan kuukauden aikana. STOP-ohjelmassa työstetään sek-

suaalirikoksiin liittyviä uskomuksia ja ajatuksia, opetellaan uhrin kokemuksen tiedostamista ja 

harjoitellaan rikoksettomaan elämään tarvittavia taitoja. Rikoksiin johtaneen ajattelutavan 

tietoinen kontrolli, muutokseen motivointi ja taito elää muita vahingoittamatta ovat ohjel-

man päätavoitteet. (Oikeusministeriö 2009, 37.) Ohjelman ryhmäistunnot suunnitellaan yksi-

löllisesti jokaisen osallistujan kriminogeeniset tekijät ja tarpeet huomioiden (Rikosseuraamus-

laitos, 2013). Ohjelmaan valikoituu tuomittuja joiden uusimisriski on arvioitu keskikorkeaksi 

tai korkeaksi. STOP-ohjelma on suunnattu raiskauksesta ja lasten seksuaalisesta hyväksikäy-

töstä tuomituille. Rangaistusaikaa tulee olla jäljellä riittävästi ohjelman pituus huomioon ot-

taen. (Knuuti 2014.) 

 

Seksuaalirikoksista tuomitaan vankeuteen suhteellisen vähäinen määrä henkilöitä, joka tar-

koittaa sitä, että kyseisistä rikoksista tuomittuja on myös muualla avoseuraamuksissa. STOP-

ohjelman ollessa suunnattu korkean uusimisrikitason miehille, jotka suorittavat tuomiotaan 

vankilassa, se ei sovellu tuomiotaan esimerkiksi yhdyskuntapalvelussa tai ehdonalaisessa va-

paudessa suorittaville, matalamman uusimisriskin omaaville henkilöille. Toinen käytössä oleva 

ohjelma on yksilötyönä toteutettava Uusi suunta-ohjelma, joka on suunnattu niille, jotka ei-

vät sovi STOP-ohjelmaan. Uusi suunta toteutetaan 16 istuntona 1-2 kertaa viikossa. Ohjelmas-

sa keskustellaan siitä mitä tapahtui ja miksi, sekä siitä mitä tarvitaan teon uusiutumisen eh-
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käisemiseksi. Uusi Suunta-ohjelmaa voidaan käyttää suljettujen laitosten lisäksi avovankilois-

sa ja yhdyskuntaseuraamustoimistoissa. (Knuuti 2014.) Ohjelma on akkreditoitu vuonna 2014. 

Tarkoituksena on ollut, että kaikille yli 18-vuotialille, Suomessa seksuaalirikoksesta tuomitu-

tuille miehille ja naisille tarjotaan strukturoitu kuntoutusohjelma rangaistuksen täytäntöön-

panon aikana. Teon kieltäminen ei estä ohjelmaan osallistumista. Uusi Suunta-ohjelman ta-

voitteena on vaikuttaa uusimisriskiin sekä vahvistaa rikoksesta tuomittujen valmiuksia ja voi-

mavaroja rikoksettomaan elämään tulevaisuudessa. Ohjelman käytettävyyttä laajentaa sen 

soveltuvuus tutkintavangeille ja henkilöille, jotka ovat huolissaan seksuaalisen kiinnostuksen-

sa kohdentumisesta. Ohjelmaan hakeutumisen on oltava vapaaehtoista silloin kun työskennel-

lään ennaltaehkäisevästi henkilön kanssa, joka ei ole epäiltynä, syytettynä tai tuomittuna 

seksuaalirikoksesta. Näissä tapauksissa ohjelmaa voi toteuttaa esimerkiksi koulutetut kolman-

nen sektorin palveluntarjoajat. Uusi Suunta-ohjelman keskeisiä teorioita ja menetelmiä ovat 

what works-ajattelu, kognitiivis-behavioralistinen kuntoutusmenetelmä, motivoiva haastatte-

lu sekä voimavara keskeiset teoriat ja menetelmät. (Nurminen 2015, 1-3.) 

 

Artikkelissaan Preventing sexual abusers of children from reoffending: systematic review of 

medical and psychological interventions, Långström ym. (2013) toteavat, että lääkinnällisten 

ja psykologisten kuntoutuksen vaikutuksista lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaeh-

käisyyn on hyvin vähän ja näyttöä näiden kuntoutusten toimivuudesta on heikkoa. He totea-

vat, että hyvin suunnitellulle ja toteutetulle tutkimukselle on tarvetta ja sen toteuttamiseksi 

tarvitaan monikansallista yhteistyötä, koska useimmat maat ovat liian pieniä saadakseen ke-

rättyä näin marginaalisesta ryhmästä riittävää näyttöä.  

 

4 Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy- verkosto (SeriE) 

 

Toukokuussa 2015 Kriminaalihuollon tukisäätiöllä kokoontui ensimmäistä kertaa työryhmä, 

joka asetti toiminnalleen kaksi tavoitetta. Ensimmäiseksi tavoitteeksi nousi tarve kehittää 

seksuaalirikoksen tehneille kuntoutusta ja jälkikuntoutusta. Kuntoutuksen ohella todettiin 

olevan tarvetta myös ennaltaehkäisevälle työlle. Kuntoutuksen ja ennaltaehkäisyn keskeisinä 

vaikuttamisalueina nähtiin asiakasohjautuvuuden parantaminen palveluissa, ennaltaehkäisyn 

kehittäminen, jälkikuntoutus sekä nuorten asiakkaiden tavoittaminen. Toisena tehtävänä ver-

kostolle nähtiin tiedon tuottaminen asiasta. Mahdollisuuksina todettiin olevan oppaan tuotta-

minen pedofiilisesti suuntautuneille tai heidän kanssaan työskenteleville ja työssään kohtaa-

ville. Tarkoituksena olisi aloittaa tai pohjustaa kiihkotonta, asiapohjaista, sukupuolineutraalia 

keskustelua ja materiaalia. Myös koulutuksen tarjoamista asiasta nähtiin tärkeänä ja erittäin 

keskeisenä välineenä avata väylää vaikuttavalle psykososiaaliselle työskentelylle. (Hämäläinen 

2015a.) 
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Tarve kyseiselle verkostolle nousi Kriminaalihuollon tukisäätiön asumisohjaaja Jukka Hämäläi-

sen ja Rikosseuraamuslaitoksen yliopettajan Nina Nurmisen työn ohessa käymistä keskusteluis-

ta. Keskusteluissa nousi esille seksuaalirikollisten jatkohoidon ja ennaltaehkäisyn puutteet. 

Ensimmäiseen verkosto palaveriin ottivat osaa toimijoita Kriminaalihuollon tukisäätiöstä, Ri-

kosseuraamuslaitokselta, Pelastakaa Lapset Ry:stä, Sexpo-säätiöstä sekä Terapia Salmesta. 

Hämäläinen ja Nurminen olivat todenneet, että osaamista löytyy, mutta se on hajallaan. Näin 

ollen osaajat kutsuttiin koolle. (Hämäläinen 2016.) 

 

Verkoston seuraavassa tapaamisessa syyskuussa 2015 tarkennettiin toiminnan päämäärää. To-

dettiin, että usea on tuonut esille eri tahoille tulevan yhteydenottoja liittyen pedofiliaan. 

Yhteydenotoissa tiedustellaan suurimmaksi osaksi usein mahdollisuutta hoitoon. Hoidon osalta 

todettiin, että hoitoonohjauksessa on selkeästi tiedonpuutetta ja keskeisenä ongelmana on 

rahoituksen puute hoidettavalle. Joissakin tapauksissa hoito ajoittuu vasta siihen vaiheeseen 

kun henkilö on jo rikosseuraamusten piirissä. Tämä nähtiin johtuvan juurikin puutteellisista 

hoitopoluista. Verkosto kuitenkin tuo esiin myös sen, että pedofiiliset ajatukset eivät väistä-

mättä johda tekoon. Nämä yhteydenotot kertovat verkoston näkemyksen mukaan ennaltaeh-

käisevän työn tarpeesta. Joissakin tapauksissa rahoitus on saatu sairaanhoidon piiristä tai las-

tensuojelun jälkihuollosta. (Hämäläinen 2015a.) 

 

Pöytäkirja jatkuu toteamuksella, että hoitoonohjauksen tulisi olla muodoltaan pehmeää, eikä 

välttämättä ensimmäiseksi esimerkiksi lääkitykseen tähtäävää. Hoitomahdollisuuksista ja nii-

den rahoituksesta tulisi olla heti saatavilla tietoa niin asiakkaille kuin ammattilaisillekin. En-

naltaehkäisyn mahdollisuuksista tulisi olla enemmän keskustelua ja tietoa saatavilla kaikille. 

(Hämäläinen 2015b.)  

 

SeriE–verkosto järjesti 13.5.2016 seksuaalirikosten ennaltaehkäisy- seminaarin Laurea-

ammattikorkeakoulun Tikkurilan toimipisteen tiloissa. Seminaariin kutsuttiin työntekijöitä eri 

organisaatioista, joiden nähtiin olevan avainasemassa aihepiiriin liittyen. Verkoston jäsenillä 

oli mahdollisuus levittää kutsua niille henkilöille, jotka työssään kohtaavat asiakkaita, joiden 

seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu lapsiin. Seminaarissa käsiteltiin lapsiin kohdistuvaa sek-

suaalista mielenkiintoa, lasten seksuaalista hyväksikäyttöä sekä hyväksikäytön ennaltaeh-

käisyä. Aiheita lähestyttiin monesta eri näkökulmasta, jonka lisäksi osallistujille tarjottiin 

työkaluja kohdata tällaisia asiakkaita sekä haastettiin ammattilaiset pohtimaan omia näke-

myksiään. Tämän lisäksi osallistujien oli mahdollista esittää kysymyksiä asiantuntijoille käsi-

teltyihin aihepiireihin liittyen. (Seminaarin kutsu ja ohjelma liitteenä 1.) Asiantuntijoiden 

puheenvuorojen kautta paneuduttiin siihen, kuinka lapsiin kohdistuvaa seksuaalista mielen-

kiintoa voidaan ymmärtää, miten työskennellä henkilön kanssa jolla on tällainen kiinnostus, 

mitä on tärkeää ymmärtää lapsia koskevaan laittomaan seksuaaliseen verkkoaineistoon liitty-

en ja kuinka auttaa verkkoaineistoa käyttävää henkilöä, mihin ohjata alaikäinen seksuaaliri-
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kokseen syyllistynyt henkilö sekä mitä terapeuttisia menetelmiä seksuaalirikokseen syyllisty-

neen henkilön kanssa työskentelyyn on kehitetty. (Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy 2016.) 

Seminaarin ilmoittauduttiin innokkaasti ja kaikki noin sata paikkaa täytettiin nopeasti. Semi-

naarin avasi sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylä, jonka paikalle saapuminen osoitti 

seminaarin, sekä koko SeriE-verkoston toiminnan, tarpeellisuuden ja tärkeyden. Verkoston 

jäsenet ovat saaneet useita yhteydenottoja seminaarin jälkeen, joissa on esitetty mielenkiin-

to samantyyppistä toimintaa kohtaan. Näitä henkilöitä on kehotettu kartoittamaan omalla 

alueellaan muita kiinnostuneita tahoja ja aloittamaan kehitystyön heidän kanssaan.  

 

5 Opinnäytetyön teoreettinen viitekehys 

 

Tarkastelemme opinnäytetyöhön aihetta rikosten ennaltaehkäisyn, palvelun ja toiminnan ke-

hittämisen sekä verkostotyön teorioiden kautta. Rikosten ennaltaehkäisyn alle olemme erotel-

leet lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn ja järjestöjen tällä hetkellä teke-

män työn merkityksen ennaltaehkäisyssä. Esittelemme järjestöjen erilaisia toimintamalleja 

sekä ulkomailta että Suomesta. 

 

5.1 Rikosten ennaltaehkäisy 

 

Opinnäytetyössämme tutkimme SeriE-verkostoa, jonka yhtenä tavoitteena on seksuaalirikos-

ten ennaltaehkäisy. Tästä syystä tutustuimme laajemmin rikosten ennaltaehkäisyn teoriaan. 

Rikostentorjuntaneuvoston mukaan rikostentorjunnan tavoitteena on lisätä turvallisuutta ja 

vähentää rikoksia. Rikoksia pyritään ehkäisemään. Keskeisintä rikosten ehkäisemisessä on ri-

kosten aiheuttamien vahinkojen ehkäisy. Rikosten torjunnassa on käytössä kahdenlaisia stra-

tegioita: rikosten tilannetorjunta eli ehkäistään rikoksia ja rikollisuuden sosiaalinen ehkäise-

minen eli ehkäistään sitä, että yksilöistä tulee rikollisia tai että yksilöt jatkavat rikosten te-

kemistä. Jotta rikostentorjunnassa voitaisiin saavuttaa pysyviä tuloksia, tarvitaan näistä kum-

paakin strategiaa. (Rikoksentorjuntaneuvosto 2013.)  

 

Rikosten tilannetorjunnassa on kyse olettamuksesta, että ihmiset tekevät valintoja tehdes-

sään rikoksia ja että näihin valintoihin voidaan vaikuttaa. Ajatellaan että paljon on kiinni ri-

kostilaisuudesta, tapahtuuko rikos ja jos niin millaisia seurauksia siitä on. Tässä olettamukses-

sa rikos on mahdollista silloin kun samaan paikkaan osuu sopiva kohde, motivoitunut tekijä ja 

riittämätön valvonta. Tilannetorjunnan toimet voivatkin tarjota yksinkertaisia, halpoja ja rea-

listisia vaihtoehtoja joidenkin rikosten ehkäisyyn tietyissä paikoissa. Strategiassa pyritäänkin 

vaikuttamaan tapahtumaympäristöön, jotta rikos olisi vaikeampi tehdä, rikoksesta aiheutuisi 

pienempi hyöty ja sen tekemiseen liittyy suurempia riskejä esimerkiksi kiinnijäämisen osalta. 

Vaikuttamisen kohteena voivat olla myös mahdolliset uhrit. Tilastoista tiedetään, että toisilla 

henkilöillä riski joutua rikoksen kohteeksi on paljon suurempi kuin toisilla esimerkiksi elämän-
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tavan, elinympäristön tai puuttuvan suojauksen vuoksi. Uhrien tukemisella puolestaan vaiku-

tetaan rikoksesta aiheutuneiden aineellisten ja henkisten vammojen vähentämiseen. (Rikok-

sentorjuntaneuvosto 2013.)  

 

Vaikeuttamalla rikoksentekoa voidaan vaikuttaa rikollisuuteen. Rikoksen tekemistä voidaan 

vaikeuttaa seuraavin keinoin: Kohteen vaikeuttamisella, kohteeseen pääsyä kontrolloimalla, 

rikoksentekijöiden ohjaamisella pois kohteesta tai rikoksen tekemistä edistävien tekijöiden 

kontrolloinnilla. Rikoksenteon riskejä lisäämällä voidaan myös vaikuttaa rikollisuuden mää-

rään vähentävästi. Tällaisia riskejä lisää muodollinen valvonta jolla tarkoitetaan turvallisuus-

henkilöstön tai poliisin suorittamaa valvontaa. Epävirallinen työntekijöiden valvonta puoles-

taan muodostuu pääasiassa toisissa tehtävissä olevien henkilöiden valvonnasta. tällaisia ovat 

muun muassa myyjät, bussinkuljettajat tai huoltohenkilöstö. Tähän luokkaan kuuluu myös 

luonnollinen valvonta, joka koostuu paikoista joita, on helppo tarkkailla. Rikoksentekijät toi-

mivat epätodennäköisemmin, jos luulevat tulevansa nähdyiksi. Tätä keinoa voidaan hyödyntää 

tehtäessä yleiskaavaa ja aluearkkitehtuuria. Lisäksi ovat vielä tekniset laitteet jolloin tekniik-

kaa hyödyntämällä lisätään riskejä. Tällaisia laitteita ovat muun muassa murtohälyttimet ja 

valvontakamerat. (Graham & Bennett 1998, 72.)  

 

Rikoksesta saatavan hyödyn vähentämisellä pyritään vaikuttamaan rikollisuuteen. Esimerkkinä 

tästä ovat kohteen poistaminen. Tämän voi tehdä käyttämällä aikalukkoja tai lopettamalla 

käteisen rahan käsittelyn kohteessa, tyhjien seinäpintojen maalaamisen katsotaan ehkäisevän 

töhryjen syntyä. Omaisuuden merkitsemisellä vähennetään tavaran arvoa, kun sitä pyritään 

jälleen myymään.  Merkitsemistä voi olla myös rahan sekaan lisätyt väripanokset jolloin rahat 

sotkeutuvat arvottomiksi. Myös yllykkeiden poistaminen voi estää rikoksia. Jos henkilö jättää 

arvokkaat korut kotiin tai toisaalta juuri aiemmin mainitut tyhjät seinäpinnat maalataan jää 

houkutus rikollisuuteen pienemmäksi. Myös rikotut ikkunat ja hylätyt rakennukset houkuttele-

vat tekemään lisää vahingontekoja ja ongelma hiljalleen lähtee leviämään ympäristöön. Sään-

töjen vahvistamisella halutaan puolestaan vaikuttaa käyttäytymisen kontrollointiin etenkin 

sellaisilla henkilöillä jotka saattavat tuntea houkutusta kiertää sääntöjä. Tällaisia voivat olla 

esimerkiksi käteiseen rahaan liittyvät säännöt ja ohjeistukset. (Graham & Bennett 1998, 97–

98.)  

 

Rikosten ehkäisemiseksi toinen tärkeä osa on sosiaalinen ehkäiseminen. Tällöin rikoksia eh-

käistään vaikuttamalla niihin ominaisuuksiin, jotka altistavat rikolliselle käyttäytymiselle. Ri-

kollisuutta lisääviä riskitekijöitä tunnetaan hyvin ja näitä ovat muun muassa vanhempien al-

koholismi, puutteelliset kotiolot, hyväksikäyttö lapsuudessa tai keskittymishäiriöt. Lapset ja 

nuoret ovatkin keskeinen kohderyhmä näillä toimilla ja menetelmässä korostetaan varhaisen 

puuttumisen mallia. Sosiaalinen rikosten ehkäisy voi kohdistua myös aikuisiin kuten rikos-
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tenuusijoihin, jotta rikoskierre saataisiin katkaistua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. 

(Rikoksentorjuntaneuvosto 2013.)  

 

Sosiaalisella rikollisuuden ehkäisyllä tarkoitetaan toimia, joilla pyritään vaikuttamaan ihmisen 

itsekontrolliin ja yhteiskuntaan sitoutumiseen. Heikolla itsekontrollilla olevan henkilön on 

vaikea vastustaa erilaisia houkutuksia ja yllytyksiä. Myös oman toiminnan suunnittelu ja seu-

rausten ymmärtäminen voivat olla haastavaa. Yhteiskuntaan sitoutumisella tarkoitetaan ihmi-

sen sitoutumista niihin arvoihin, normeihin ja yleisesti hyväksyttyihin toimintoihin, joista ar-

kipäiväinen elämä rakentuu. Kun ihminen on sitoutunut, sitä suuremmaksi hän kokee riskin 

tehdessään rikoksen. Tästä esimerkkinä on myös hyvin toimiva yhteisö joka edistää turvalli-

suutta ja ehkäisee rikoksia. (Rikoksentorjuntaneuvosto 2013.)  

 

Myös rangaistukset estävät rikollisuutta jonkin verran, joskin vain rajoitetun ajan. Tällä tar-

koitetaan sitä, että usein vankilan pelotevaikutus katoaa, kun rikollinen on suorittanut en-

simmäisen ehdottoman vankeusrangaistuksensa. Vaikuttavampaa onkin rikosten ehkäisy. (Ri-

koksentorjuntaneuvosto 2013.) 

 

Seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn on käytetty media-kampanjoita ja kouluikäisille 

suunnattuja ennaltaehkäisyohjelmia, joissa nuorille opetetaan taitoja vetäytyä uhkaavasta 

tilanteesta, taitoa sanoa ei, vaarallisten tilanteiden tunnistamista ja avun etsimistä. Myös 

hyväksikäytön ilmituloa, uhrin itsesyytöksen vähentämistä ja lähiverkoston aktivoitumista au-

tetaan ehkäisyohjelmilla. Hoidon piiriin ohjaaminen on tärkeää tekijöiden käyttäytymisen 

hallitsemiseksi. (Joki-Erkkilä, Jaarto ja Sumia 2012, 151.) 

 

5.1.1 Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisy 

 

Suomi on allekirjoittanut Euroopan neuvoston yleissopimuksen lasten suojelemisesta seksuaa-

lista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan (CETS 201; jäljempänä yleissopimus) loka-

kuussa 2007 ja se on tullut voimaan heinäkuun alussa 2010 (Oikeusministeriö 34/2010). Tässä 

kappaleessa käymme läpi yleissopimuksen aikaansaamia toimenpiteitä sekä Suomen lainsää-

dännössä tehtyjä toimia lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyksi.  

 

Lasten suojelemiseen seksuaaliselta hyväksikäytöltä on herätty viimeisten 20 vuoden aikana. 

Tähän on vaikuttanut tutkimuksista saatujen tietojen lisäämä tietoisuus sekä rikosten luon-

teesta, että uhreille aiheutuvista henkisistä vahingoista jotka voivat olla pitkäkestoisia ja va-

kavia. Myös rikosten jääminen piiloon muodostaa niiden selvittämiselle erityisiä haasteita. 

Useasti rikosten selvittämiseen tarvitaankin monitoimijaista työryhmää, joka koostuu muun 

muassa poliisista, syyttäjästä, sosiaalityöntekijöistä, lääkäreistä ja psykologeista. Myös muu-

tokset kommunikaatio- ja informaatioteknologiassa kuten internet, sähköposti ja sosiaalinen 
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media mahdollistavat lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekemisen aiempaa laajemmin. 

(Oikeusministeriö 34/2010, 15–17.) 

 

Ennaltaehkäisevänä toimenpiteenä on lisätty tiedotusta niiden ammattihenkilöiden parissa 

jotka ovat tekemisissä lasten kanssa kuten opetus, sosiaali, terveys, kulttuuri, urheilu sekä 

liikuntaan liittyvillä aloilla. Viime vuosina onkin valmistunut useita koulutuskäyttöön soveltu-

via käsikirjoja ja oppaita koskien lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia. Lisäksi monipuolinen 

täydennyskoulutus sosiaali- ja terveystoimen ammattilaisille jolla pyritään tunnistamaan sek-

suaalista väkivaltaa kohdanneiden oireet. Koululainsäädäntöön on puolestaan kirjattu toimen-

piteitä joilla oppilaitokset suojaavat oppilaita väkivallalta, häirinnältä ja kiusaamiselta sekä 

laajemminkin seksuaaliselta häirinnältä ja hyväksikäytöltä. Oppilaitosten on tehtävä suunni-

telma tilanteiden varalle osana opetussuunnitelmaa ja kriisisuunnitelmia. (Oikeusministeriö 

34/2010, 16–17.) 

 

Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä tuli voimaan vuoden 2003 alus-

sa, lain tarkoituksena on estää seksuaalirikoksista ja lapsipornografiarikoksista tuomittujen 

työskenteleminen lasten parissa (Finlex 504/2002). Lakia sovelletaan aloilla, joissa alaikäisten 

kanssa työskennellään ilman huoltajien läsnäoloa ja työhön sisältyy olennaisesti kasvatusta, 

hoitoa tai muuta vuorovaikutusta alaikäisen kanssa. Myös lasten turvataitojen kehittämiseen 

ja kykyyn suojella itseään vaikeissa tilanteissa on kiinnitetty huomiota. Stakes julkaisi ensim-

mäisen version turvataitokasvatuksen oppimateriaalista vuonna 2005 nimellä Turvataitoja lap-

sille. Materiaalin tarkoituksena oli toimia apuvälineenä päiväkodeissa, kerhoissa ja kouluissa. 

(Oikeusministeriö 34/2010, 18–19.) Materiaali on koettu hyödylliseksi ja viimeisimmän painok-

sen on julkaissut vuonna 2015 Terveyden ja hyvinvoinninlaitos. Vuosien myötä sisältö on laa-

jentunut ja katsotaankin että kyseessä on laajempi turvataitokasvatus, joka on osa lapsen ja 

nuoren kehityksen laaja-alaista tukemista. Uusimmissa versioissa onkin otettu huomioon erilli-

sinä lasten ja nuorten turvataitojen edistäminen. Lasten turvataito materiaalin kohderyhmänä 

ovat 5-11 vuotiaat lapset. Turvataitokasvatuksella pyritään vahvistamaan lapsen selviytymis-

keinoja ja voimavaroja, antamaan keinoja pitämään huolta rajoistaan ja puolustamaan itse-

ään. Kasvatuksen tavoitteena onkin rohkaista lasta tai nuorta kertomaan huolistaan tai koh-

taamistaan vaikeista tilanteista turvallisille aikuisille. Nuorten turvataito on tarkoitettu yli 12-

vuotiaille nuorille. Nuorten turvataitokasvatuksella pyritään vahvistamaan nuoren omia voi-

mavaroja, tuetaan tunnetaitojen kehittymistä ja lisätään tietoa seksuaalioikeuksista. Turva-

taitokasvatuksella tuetaan nuoren omien oikeuksien tiedostamista, tasa-arvoa ja kriittistä 

ajattelua. Nuoria myös tuetaan ja kannustetaan hakemaan apua vaikeissa tilanteissa. (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos 2016.) 

 

Euroopan neuvoston yleissopimuksen 7 artikla mainitsee ennaltaehkäisevinä toimina interven-

tio-ohjelmat tai -toimenpiteet. Artiklan mukaan niillä henkilöillä, jotka pelkäävät syyllisty-
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vänsä tai on jo syyllistynyt, lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen on oikeus päästä osal-

liseksi ennaltaehkäiseviin toimiin. Suomessa ei tällä hetkellä näyttäisi olevan juurikaan tarjol-

la tallaisia ohjelmia tai toimenpiteitä henkilöille joita ei ole tuomittu rikoksesta. (Oikeusmi-

nisteriö 34/2010, 67.) Ehdottoman tuomion saaneille on tarjolla ryhmämuotoinen STOP-

ohjelma ja seksuaalirikoksesta tuomituille rikosperusteinen Uusi Suunta -yksilöohjelma jota 

voidaan toteuttaa myös avoseuraamuksissa. Ongelman ennaltaehkäisevän toiminnan piiriin 

pääsemiseen tekee myös, että asian osaavia seksuaaliterapeutteja on tarjolla yksityisillä pal-

veluntuottajilla, jolloin toiminta on asiakkaille maksullista ja osaltaan rajoittaa henkilöiden 

pääsyä hoidon piiriin. Myös yleisten mielenterveyspalveluiden piiriin on haasteellista, jos lä-

hes mahdotonta päästä, jollei asiakkaalla ole muita mielenterveyden ongelmia. (Oikeusminis-

teriö 34/2010, 66-67.) 

 

5.1.2 Järjestöjen rooli ennaltaehkäisyssä 

 

Monet järjestöt ovat tehneet arvokasta työtä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennalta-

ehkäisemiseksi. Näistä esimerkkinä ulkomaisista projekteista esitellään Prevention Project 

Dunkelfelt ja siitä kehitetty Stop It Now!, Don’t offend ja  Stop It now! UK & Ireland. Suomes-

ta esittelemme Välitä!- hankkeen ja Pelastakaa Lapset ry:n Otanvastuun.fi- oma-apu verkko-

aineiston sekä Serita-hankkeen. Ennaltaehkäisevän työn ja toiminnan kehittäminen on SeriE-

verkoston päämäärä. Verkoston jäsenten omat laajat kansalliset ja kansainväliset verkostot 

ovat kytkeytyneet esiteltäviin projekteihin ja hankkeisiin. Yksi kehittämistyön muodoista on 

hyödyntää jo olemassa olevia, toimiviksi todettuja toimintamalleja ja muokata niitä omaan 

toimintaan sopiviksi. 

 

Prevention Project Dunkelfelt on Saksasta lähtöisin oleva projekti, jolla pyritään ennaltaeh-

käisemään lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. Se tarjoaa maksutonta ja luottamuksellista te-

rapeuttista hoitoa henkilöille, jotka tuntevat seksuaalista vetoa lapsia kohtaan eivätkä tällä 

hetkellä ole syytettyinä lapsen hyväksikäytöstä tai lapsipornon hallussapidosta. Hoito tähtää 

sellaisten elämänhallintataitojen hankkimiseen, jotka ovat tutkimusten perusteella olennaisia 

haitallisten seksuaalisten impulssien estämiseksi. Hoito-ohjelma yhdistää kognitiivisen psyko-

terapian, seksologian ja lääketieteelliset menetelmät. Osallistuakseen tähän projektiin henki-

lön tulee olla tietoinen problematiikasta mitä heidän seksuaalinen suuntautumisensa sisältää. 

Henkilön tulee myös olla motivoitunut hyödyntämään terapiaa pidättäytyäkseen lapsen seksu-

aalisesta hyväksikäytöstä. Toimenpiteiden tavoitteena on tukea seksuaalisten impulssien hal-

litsemista ja työn painopiste on sellaisten pätevyyksien oppimisessa ja harjoittelussa jotka 

takaavat turvallisen impulssien käsittelyn ilman vaaran aiheuttamista itselle tai muille. The 

Prevention Projekt Dunkelfelt teki aloitteen ja koordinoi Berliinissä vuonna 2005 aloitettua 

”Dont’t offend”- projektia. (Stop It Now! Evaluation Europe 2014.) 

 



 18 

Dunkelfeld- mallin tuomista Suomeen on ehdottanut Åbo Akademin psykologian oppiaineen 

tutkijaryhmä, mutta riittävää rahoitusta ei ole saatu. Vuonna 2013 Alanko ja Santtila esittävät 

Haaste-lehteen kirjoittamassa artikkelissaan, että pedofilian esiintyvyys väestössä on noin 

yksi prosentti, jolloin Suomessa yli 18-vuotaita pedofiilejä olisi noin 19 000. 15 vapaaehtoisen 

osallistujan hoidon kustannukset, olisivat noin 220 000 euroa vuodessa. Oikeusministeriö on 

myöntänyt hankkeelle 10 000 starttirahan, mutta loppurahoitus vielä puuttuu. Suomessa Dun-

kelfeld- mallin käyttöönottoa hankaloittaisi vielä se seikka, että Suomessa kaikki epäilykset ja 

tiedot lapseen kohdistuvasta rikoksesta on ilmoitettava poliisille ja lastensuojeluviranomaisil-

le viipymättä. 

 

Lucy Faithfull Foundation on lastensuojeluun erikoistunut hyväntekeväisyysjärjestö, jonka 

tavoitteena on lasten seksuaalisen hyväksikäytön ehkäisy. Järjestö toimii kaikkialla Britanni-

assa. Lucy Faithfull Foundation johtaa useita hankkeita, joista yksi on Stop It Now! UK and 

Ireland. (The Lucy Faithfull Foundation 2016.) Stop It Now! tukee osallisia tekemään osansa 

ennaltaehkäisyssä tuottamalla tietoa, valistamalla kansalaisia, kouluttamalla lasten ja per-

heiden kanssa työskenteleviä sekä ylläpitämällä maksutonta auttavaa puhelinta. Auttava pu-

helin on suunnattu niille, jotka ovat huolissaan toisen aikuisen, lapsen tai nuoren käytöksestä, 

jotka ovat huolissaan omista seksuaalisista ajatuksista lapsia kohtaan (mukaan lukien online 

käyttäytymisen), seksuaalirikoksesta pidätetyn ystäville ja sulkulaisille (mukaan lukien inter-

net rikokset), kenelle tahansa muulle aikuiselle, joka on huolissaan lapsen seksuaalisesta hy-

väksikäytöstä, mukaan lukien selviytyjät ja ammattilaiset. (Stop It Now! 2016.) 

 

Vuosina 2012–2015 toteutetussa VÄLITÄ!-hankkeessa oli tavoitteena kehittää palveluja ja toi-

mintamalleja seksuaalista väkivaltaa tai hyväksikäyttöä kokeneiden, näiden läheisten ja teko-

ja tehneiden henkilöiden auttamiseksi. Hanke oli Raha-automaattiyhdistyksen rahoittama ja 

sitä koordinoi Setlementtiyhdistys Naapurin kehittämisprojekti. Toiminta keskittyi Tampereel-

le ja sen lähialueille, mutta sosiaalisen median ja netin kautta osa toiminnasta oli myös valta-

kunnallista. (Välitä! 2016a.)  

 

Tekijöille suunnatussa maksuttomassa ja nimettömässä palvelussa tarjottiin luottamuksellista 

keskusteluapua tekijän tilanteen selvittelyyn ja jatkotuen löytämiseen. Apua kehotettiin ha-

kemaan, jos omat seksuaaliset fantasiat tai toiminta henkilöä vähänkään huolestuttivat ja 

erityisesti silloin kun henkilö on syyllistynyt tai epäilee syyllistyneensä seksuaaliseen väkival-

taan tai hyväksikäyttöön. (Välitä! b, 2016.) Seksuaaliväkivaltatyön yksikkö Välitä! jatkaa Väli-

tä-hankkeen työtä Setlementtiyhdistys Naapurissa Raha-automaattiyhdistyksen rahoittamana 

(Seksuaaliväkivalta 2016). 

 

Välitä! – hankkeen loppuraportissa (Kervinen & Hintikka 2015, 106–107) todetaan, että seksu-

aaliseen väkivaltaan syyllistyneiden auttaminen ei ole Suomessa saanut vakiintunutta jalansi-
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jaa. Tällä hetkellä toiminta on aivan alkuvaiheessa ja usein toteutettu määräaikaisena, hank-

keisiin perustuvana ja riittämättömästi resursoituna. Tekijätyö keskittyy yksittäisille järjestö-

toimijoille ja julkisen puolen hoitoyksiköille. Matalan kynnyksen palveluiden puuttuessa jää-

vät hoitoon motivoituneet tekijät tavoittamatta. Ennaltaehkäisyssä on tärkeää huomioida, 

että seksuaaliset fantasiat ja niiden totuttaminen ovat eri asioita. Pedofiilillä tarkoitetaan 

henkilöä, jonka seksuaalinen kiinnostus kohdistuu lapsiin, mutta kiinnostus ei välttämättä 

koskaan johda käytännön tekoihin. Lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia voidaan parhaiten 

estää vaikuttamalla potentiaalisen tekijän käyttäytymiseen siinä vaiheessa kun teko on vielä 

ajatuksen tasolla. (Kervinen & Hintikka 2015, 92.) 

 

Pelastakaa Lapset Ry:n psykologin Jenni Häikiön (2015) mukaan lapseen kohdistuva seksuaali-

rikos on harvoin hetken mielijohteesta toteutettu. Päätökseen vaikuttaa useat eri tekijät ja 

vaiheet. Ajatuksesta tekoon on pitkä matka ja tekijän täytyy omien vastustavien ajatusten 

lisäksi ylittää myös tiellä olevat ulkoiset esteet. Monia mahdollisuuksia ennaltaehkäisyyn siis 

on, jos niin halutaan. Pelastakaa Lapset ry julkisti vuoden 2015 alussa ennaltaehkäisevän 

oma-apu verkkoaineiston, Otanvastuun.fi, joka on suunnattu henkilöille, joilla on riski syyllis-

tyä lapsiin kohdistuvaan seksuaalirikokseen. Sivusto tarjoaa tietoa ja pyrkii lisäämään poten-

tiaalisten tekijöiden ymmärrystä toimintansa mahdollisista seurauksista. Kohderyhmään kuu-

luu henkilöt, jotka ovat huolissaan lapsiin liittyvästä seksuaalisesta kiinnostuksestaan, ajatte-

lustaan, tai toiminnastaan, mutta eivät halua toimia vahingoittavalla tavalla. Otanvastuun.fi 

keskittyy etenkin internetissä tapahtuvaan toimintaan. Otanvastuun.fi-aineisto voitti vuonna 

2015 kansallisen rikoksentorjuntakilpailun. Verkkoaineisto pohjautuu englanninkieliseen ai-

neistoon Croga.org. (Häikiö 2015, 41.)  Croga.org-aineisto löytyy nykyisin osoitteesta get-

help.stopitnow.org.uk (The Lucy Faithfull Foundation 2016). 

 

Oulussa toteutettiin Vuolle Setlementin toimesta syksyn 2015 ja talven 2016 aikana Rikoksen-

torjuntaneuvoksen rahoittama SERITA- hanke, jonka tarkoituksena oli kartoittaa tarvetta sek-

suaalirikollisten auttamistyöhön Oulun seudulla sekä kehittää toimintamalleja seksuaaliväki-

vallan ehkäisyyn. Pääpaino oli ehkäisevän työn ja tekijänäkökulman uudenlaisessa yhdistämi-

sessä. Pitkän aikavälin tavoitteeksi määriteltiin ennaltaehkäisevä uhrityö siten, että seksuaa-

liväkivallan uhrien määrä vähenee työskentelemällä tekijöiden kanssa. Hankkeen loppurapor-

tissa mainitaan myös, että hankkeen ainoa tavoite on tuottaa yhteiskuntaan turvallisuutta. 

Elo-joulukuun ajalla SERITA- pilotissa työskenteli kaksi osa-aikaista työntekijää, jotka jakoivat 

työaikansa muun väkivaltatyön ohella. Työntekijät saivat Uusi Suunta- ohjelmakoulutuksen 

Rikosseuraamusalan koulutuskeskuksen kautta. SERITA-hankkeen aikana tehtiin asiakastyötä 

kolmen asiakkaan kanssa, jotka ohjattiin hankkeen piriin Rikosseuraamuslaitoksen vapautta-

misyksikön, Oulun vankilan ja Via Vis-väkivaltatyön kautta. Vuolteen palvelut tukevat jatkos-

sakin näitä kolmea asiakasta. (Vuolle Oulu 2016).  
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Hankkeen aikana toteutettiin kysely, joka lähetettiin poliiseille, syyttäjille, sosiaali- ja ter-

veyspalveluihin, seurakuntaan, Rikosseuraamuslaitoksen yksiköihin, yksityisille terapeuteille 

ja järjestöihin. Kyselyn vastauksien yhteenvedossa todetaan, että seksuaalirikostaustaisen ja 

järjestölähtöisten palveluiden parantamiselle ja tarjoamiselle on tarvetta. Kartoituksessa 

nousi esille tarve matalan kynnyksen- sekä ennaltaehkäiseville palveluille ja leimaamatto-

muudelle sekä nimettömyydelle palveluissa. Myös koulutus ja keskustelu seksuaalirikoksista, 

kuntoutuksesta ja rikosten ennaltaehkäisystä toivottiin nostettavan esille. Vuolle toteaa SERI-

TA-hankkeen loppuraportissa todennäköisesti hakevansa rahoitusta pysyvän palvelun luomi-

seen. (Vuolle Oulu 2016.) 

 

5.2 Palvelun ja toiminnan kehittäminen 

 

Palvelun ja toiminnan kehittämisen teoriat kytkeytyvät opinnäytetyöhömme niin kuntoutuk-

sen, jälkikuntoutuksen ja ennaltaehkäisevien palveluiden kehittämisen kuin SeriE-verkoston 

oman toiminnan kehittämisen kautta. Kehittäminen on konkreettista toimintaa jolla tähdä-

tään jonkin etukäteen selkeästi määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Toiminnan lähtökoh-

ta, organisointitapa, kohde ja laajuus voivat vaihdella huomattavasti. (Toikko & Rantanen 

2009, 14.) Kehittämistyö on pyrkimystä uudistumaan. Siinä haetaan aiempaa parempia ja toi-

senlaisia tapoja toimia, kokeillaan, tutkitaan ja kypsytellään uusia ideoita. Kehittämistyö voi-

daan nähdä olevan ”hiljaista toimintaa” jota tehdään jatkuvasti, mutta se näyttäytyy harvoin 

painettuna tekstinä. Näin ollen sekä empiiristä että teoreettista tutkimuskirjallisuutta on hy-

vin vähän. (Seppänen-Järvelä 2006, 3.) Toiminnan kehityksen perustana voi olla monitahoinen 

kollektiivinen oppiminen ja kokemusten vaihto ja se välittää toimijoiden välistä tiedon vaih-

toa (Virkkunen, Engenström & Miettinen 2007, 15-19). Kehittämistyö ei kuitenkaan ole pelkäs-

tään uuden luomista, vaan myös olemassa olevien hyviksi todettujen käytäntöjen vahvistamis-

ta (Heinonen 2007, 48). 

 

Tapio Rissasen (2005, 121–122) mukaan palvelukehittämisen tavoitteiden on oltava sekä sel-

keitä, että mitattavia. Hänen mukaansa yhteiskunnalliset palvelujen kehittämisprojektit ovat 

liian epämääräisiä tulostavoitteiltaan saavuttaakseen hyviä tuloksia. Kehitysprojektit toteute-

taan usein tiimityömuotoisesti joka onnistuessaan tuo kehityshankkeelle lisäarvoa. Epäonnis-

tuessaan palvelujen tehostamispyrkimykset lisäävät vain resurssien tarvetta ja kuluttaa tur-

haan projektin voimavaroja. Ongelmanratkaisu- ja päätöksentekotaidot, kyky pitää päämäärä 

kirkkaana mielessä, hyvät vuorovaikutustaidot sekä tiimin työalueen monipuolinen asiantunti-

juus ovat keskeisiä ominaisuuksia toimivalle kehitystiimille.  Ilman vahvaa toimijuutta, omis-

tautumista ja sitoutumista uuden toimintatavan rakentamiseen ei synny jatkuvuutta kehitet-

täessä uusia toimintamuotoja (Virkkunen ym. 2007, 29). Myös Heinonen (2007, 48) huomioi, 

että kehittämistyö luo usein lisätyötä, mutta resurssit pysyvät ennallaan. Pitkän aikavälin ta-

voitteet eivät usein motivoi kehittämistyöhön mistä johtuen sen perusteet tulisi olla helposti 
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löydettävissä lyhyellä aikavälillä. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) mukaan toimiva 

palvelujärjestelmä tuottaa laadukkaita palveluita ja vastaa asiakkaan tarpeisiin ajallisesti 

oikein kohdistettuna. Tuekseen palveluiden kehittäminen tarvitsee kuitenkin myös monipuo-

lista ja luotettavaa arviointi- ja seurantajärjestelmää. (THL 2015.) SeriE-verkoston pyrkimys 

kehittää lapsiin seksuaalista mielenkiintoa tuntevien henkilöiden ennaltaehkäisevää työtä, 

kuntoutusta ja jälkikuntoutusta vaatii edellä mainitut seikat huomioiden moniulotteista har-

kintaa ja työskentelyä. Verkoston jäsenten on kyettävä toiminnassaan ottamaan huomioon 

niin sisäiset kuin ulkoisetkin tekijät työn tuloksellisuuden ja vaikuttavuuden takaamiseksi. 

 

Vaikutuksen ja vaikuttavuuden määritelmistä on arvioinnin kentällä monia eri näkemyksiä. 

Kuten myös siitä milloin niitä pitäisi tai olisi edes mahdollista arvioida. Kaikkein tiukimmat 

määritelmät vaativat tieteellisesti havaittavan syy-seuraussuhteen, mikä jo itsessään on han-

kalasti määriteltävissä. Toisaalta subjektiivinen syy-seuraussuhde voidaan hyväksyä pätevänä 

tietona, jolloin vaikuttavuudessa luotetaan siihen mitä tunnetaan ja koetaan sen sijaan, että 

vaikutuksen havaitsee ulkopuolinen taho. Laadullisella vaikuttavuudella voidaan tarkoittaa 

asiakkaiden kokemaa myönteistä muutosta elämäntilanteeseensa ilman, että ulkopuoliset tätä 

havaitsevat. Vaikuttavuuden arvioinnissa kiinnitetään usein huomiota vain toiminnan lopputu-

lokseen ja prosesseihin. Vaikuttavuus kuitenkin syntyy monen eri tekijän yhdistelmästä, jotka 

valikoituvat arviointiprosessiin joko tietoisesti tai tiedostamatta. Tietoisesti saatetaan esi-

merkiksi valita käyttöön toimintatapoja, jotka lisäävät osapuolten vuorovaikutusta. Tiedosta-

mattomat valinnat tehdään usein totuttujen kaavojen mukaan. Arvioinnin lopputulokseen vai-

kuttaa myös se keneltä ja millä menetelmillä tieto kerätään. (Kivipelto 2008, 35–36.) 

 

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1: Arvioinnin suuntauksia (Kivipelto 2008, 15). 
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Edellisessä kuviossa havainnollistetaan arvioinnin eri suuntauksia, sekä miten ne voidaan ryh-

mitellä arvioinnissa mukana olevien tarkastelun kohteiden, tiedon ja menetelmien mukaan. 

Arviointimenetelmän valinta tulisi aina lähteä arvioinnin perusteluista ja tarpeista käsin, ei 

itse menetelmästä.  

 

Empiristisessä arvioinnissa huomioidaan vaikutus ja mitattavuus, jolloin syy-yhteyksiä analy-

soidaan. Menetelminä käytetään kvantitatiivisia menetelmiä, perusperiaatteena, että sitä 

mitä ei voida mitata, ei ole olemassakaan. Realistisessa arvioinnissa analysoidaan prosessia, 

kontekstia sekä interventioiden välisiä syy-yhteyksiä. Mallissa hyödynnetään kriittisen realis-

min mukaista tiedonkäsitystä. Kokonaisuudesta, joka muodostuu asetetuista tavoitteista, pro-

sessista ja kohderyhmästä, etsitään muutokseen johtaneet syyt. Tutkimusmenetelmänä käyte-

tään realistista haastattelua. Tulkinnallisissa ja osallistavissa arvioinneissa pääpaino on toimi-

joiden kokemuksissa ja niiden kautta kertyvässä tiedossa. Tiedonkäsitys on relativistinen, eli 

arvioitava asia on suhteellinen johonkin toiseen seikkaan nähden tai sitä riippuvainen. Koska 

huomio pidetään arvioitavan toiminnan kokonaisuudessa, on mahdollista tarkentaa ja muuttaa 

toiminnan tavoitteita koko prosessin ajan. Arvioinnin suunnittelussa ja toteutuksessa on mu-

kana kaikki ne osapuolet, joita arvioitavassa toiminnassa tutkittavat ja kehitettävät asiat kos-

kevat. Menetelminä voidaan käyttää sekä kvantitatiivisia tai kvalitatiivisia menetelmiä. Kriit-

tisessä arvioinnissa arvioitavat asiat eivät ole vain tulkintoja ja subjektiivisia totuuksia, vaan 

niitä peilataan kriittisiä teorioita vasten. Huomio pidetään kokonaisuudessa, jolloin tavoittei-

ta on mahdollista muuttaa. Arviointia ohjaavat kriittiset yhteiskunnalliset teoriat mahdollista-

vat marginaalissa olevien ryhmien etujen korostamisen arvioinnin kaikissa vaiheissa. Mene-

telminä voidaan käyttää kvantitatiivista menetelmää, mutta yleisempiä ovat osallistavat ja 

dialogiset kvalitatiiviset menetelmät. Pragmaattisessa arvioinnissa on mahdollista yhdistää 

usean erilaisen tiedonkäsityksen mukaista arviointia, sillä tiedonkäsitys on relativistinen, eikä 

sitä tuoda selkeästi esille arvioinnissa. Arvioinnin aikana keskitytään siihen, mikä muuttui va-

litun tarkastelujakson aikana, enneminkin kuin siihen mitkä ovat muutoksen syyt. Esimerkkejä 

erilaisista pragmaattisista arvioinneista ovat esimerkiksi vertais- ja itsearvioinnit kuten 

benchmarking-menetelmät. (Kivipelto 2008, 15–17.) 

 

Kivipellon (2008, 16) mukaan arvioitsijan asema voi olla joko sisäinen tai ulkoinen. Sisäisessä 

roolissa ulkopuolelta tuleva arvioitsija otetaan mukaan esimerkiksi kokouksiin, palavereihin 

tai muihin tapahtumiin, toimintojen kehittämistä suunniteltaessa. Arvioijan rooli voi myös 

olla täysin ulkopuolinen. 

 

Suomessa on tällä hetkellä menossa suuri sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteen uu-

distus eli Sote-uudistus. Sote- ja maakuntauudistus on yksi suurimmista hallinnon ja toiminta-

tapojen kehittämishankkeitta mitä Suomessa on tehty. Sosiaali- ja terveysministeriön (STM 

2016) mukaan Sote-uudistuksen päämääränä on edistää väestön hyvinvointia ja terveyttä, se-
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kä sen ensimmäisenä tavoitteena turvata koko maassa yhdenvertaiset, asiakaslähtöiset ja laa-

dukkaat sosiaali- ja terveyspalvelut. Tähän tavoitteeseen pyritään vähentämällä eriarvoisuut-

ta ja kohdentamalla henkilöstövoimavaroja tarkoituksenmukaisesti. Toisena tavoitteena on 

sosiaali- ja terveydenhuollon peruspalveluiden vahvistamien luomalla tarkoituksenmukainen 

ja tasapainoinen palvelukokonaisuus sekä mahdollistamalla palveluiden toteutus uusilla ta-

voilla. Kolmas tavoite on kustannustehokkaan ja vaikuttavan palvelurakenteen toteuttaminen. 

Tähän tavoitteeseen pyritään tasapainottamalla kustannuskehitystä sekä palveluiden uudis-

tamisella, vaikuttavuudella ja laadulla. Yleisesti Sote-uudistukselle asetetut tavoitteet pyri-

tään saavuttamaan turvaamalla sosiaali- ja terveydenhuollon tiivis yhteys sekä vahvistamalla 

perus- ja erityistason palveluiden välistä yhteyttä. Toimijoiden kantokykyä tulisi kasvattaa 

niin, että ne olisivat kykeneviä vastaamaan kaikista palveluista yhtenä kokonaisuutena. Ra-

kenteiden ohella kehitetään palvelutoimintaa ja toimintatapoja peremmiksi sekä pysäytetään 

alueellinen eriarvoistumiskysymys vahvistamalla kansallista ohjausta. 

 

5.3 Verkostotyö 

 

Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppani SeriE-verkosto on moniammatillinen yhteiseen 

päämäärään pyrkivä verkosto. Koska tutkimme verkoston käynnistämisvaiheen toimintaa, on 

verkostotyön teoria opinnäytetyössämme keskeisessä roolissa. Sana verkko tarkoittaa määri-

teltävissä olevaa, tiettyjen toimijoiden muodostamaa yhteistoimintakuviota, jota tietoisesti 

kehitetään. Sillä nähdään olevan kehittämistä ohjaava päämäärä ja tavoitteita ja sen tarkoi-

tuksena on tuottaa sellaista hyötyä jota ei ole mahdollista saavuttaa ilman verkkoa. Verkos-

tolla tarkoitetaan laajempaa organisaatioiden ja niiden välisten suhteiden muodostamaa suu-

rempaa kokonaisuutta, niin sanottua verkkojen verkkoa. Saavutettava hyöty on luonnollisesti 

itse verkostoitumista tärkeämpi päämäärä. Verkoston toimijoiden suhteiden kehittäminen 

edellyttää kaikilta osapuolilta toiminnan sopeuttamista ja muovaamista yhteistoimintasuhtee-

seen parhaiten sopivaksi. Tämä taas vaatii investointeja, joita voidaan suhteuttaa odotetta-

vissa olevaan hyötyyn. Yhteistyö ja toisilta oppiminen muokkaavat verkkoa ja verkostoja jat-

kuvasti. Yhteistyön toimintamallit paranevat ja aiemmat toimintatavat vanhentuvat oppimi-

sen avulla. Myös yhteistyökumppaneiden vaikutusvalta ja asema saattavat muuttua. Tärkeä 

piirre verkostoitumisessa onkin kyky rakentaa luottamussuhde toimijoiden välille. Verkkojen 

ja verkostojen kehittämisen edellytyksenä on tiedon hankinta erilaisia metodeja käyttäen. 

(Ojasalo, Moilanen & Ritalahti 2014, 97–100.) 

 

Verkostoyön eli moniammatillisen yhteistyön käsite on yleistynyt Suomessa 1980-luvulta läh-

tien. Verkostotyöllä käsitetään tilaa, jossa eri osien toiminnalla on sama päämäärä. Tätä 

päämäärää ei taas voitaisi saavuttaa samassa laajuudessa, jos osat toimisivat erillään. Mo-

niammatillisessa yhteistyössä on myös tärkeää tiedostaa mikä on yhteinen päämäärä ja tavoi-

te, jonka vuoksi verkostotyötä tehdään. (Isoherranen, Rekola & Nurminen 2008, 29–30.) Hytö-
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nen (2012) määrittelee moniammatillisen yhteistyön eri ammattiryhmien välillä sekä samassa 

että eri organisaatioissa tapahtuvana yhteisenä työskentelynä jossa samojen asiakkaiden pa-

rissa tehdään työtä, jossa edellytetään eri ammattilaisten vuorovaikutusta keskenään. Jois-

sain tapauksissa tämä yhteistyö voi kohdistua myös muuhun kuin asiakkaisiin esimerkiksi ta-

pahtumaan tai toiminnan kehittämiseen.  

 

Katajamäen (2010, 158–162) mukaan moniammatillisuus voidaan katsoa sellaisen moniamma-

tillisen ryhmän toiminnaksi jossa ryhmä hyödyntää sen jäsenten voimavaroja yhteiseksi hyväk-

si.  Moniammatillinen ryhmä koostuu usein myös eri alojen ammattilaisista joissa kaikki toimi-

vat oman alan puitteissa yhteiseen tavoitteen saavuttamiseksi.  Katajamäki on jakanut mo-

niammatillisuuden myös yksilölliseksi, sekä yhteisölliseksi.  Tässä yhteisöllinen moniammatilli-

suus tarkoittaa ihmisten välistä vuorovaikutusta jossa ryhmän jäsenet täydentävät toisiaan 

ammatillisuuden kautta yhteiseen päämäärään pääsemiseksi.  Yksilöllisenä moniammatillisuus 

puolestaan määritellään yksilön taitojen summana, johon kuuluu joukko erilaisia taitoja kuten 

johtamisen, ryhmässä työskentelyn, ongelman ratkaisun, ohjaamisen, projektityöskentelyn ja 

osaamisen hyödyntämisen taidot. Yksilölliseen moniammatillisuuteen liittyvät vahvasti erilai-

set tunteet, vuorovaikutustaidot ja asenteet. Näin ollen moniammatillisuutta ei siis voi pitää 

pelkästään eri ammattialojen osaamisen tietoperustan yhdistämisenä. Moniammatillisuus on-

kin muodostunut välttämättömäksi osaksi sosiaali- ja terveysalan työtä. Moniammatillisuuden 

pohjana onkin hyväksyä erilaisuus, sekä ihmisten, alojen ja ammattien muodossa. Jotta mo-

niammatillisuus voisi toimia, on ensin opittava moniammatillisuuteen tarvittavat taidot. 

 

Kaarina Isoherranen (2005, 14,16) nostaakin moniammatillisesta yhteistyöstä esiin viisi koh-

taa: asiakaslähtöisyys, tiedon ja eri näkökulmien yhteen kokoaminen, vuorovaikutteinen yh-

teistyö, verkoston huomioiminen ja rajojen ylittäminen. Rajojen ylittämisellä Isoherranen 

tarkoittaa osin ammatillisten rajojen ylittämistä ja roolien muokkaamista asiakkaiden lähtö-

kohtiin sopivaksi. Näitä rajoja voivat olla esimerkiksi ammattirooleihin liittyvät rajat tai orga-

nisaatioiden välillä kulkevia rajoja. Rajat voivat toisaalta olla myös yksilön käsitys omasta 

tehtävästään tai roolistaan ryhmässä. Joskus rajat muodostuvat lainsäädännöllisistä seikoista 

jolloin niitä ei voi ylittää. 

 

Verkostojen elinkaari pitää sisällään erilaisia vaiheita jotka voidaan karkeasti jakaa seuraaviin 

vaiheisiin: käynnistyminen, vakiinnuttaminen, uudistuminen ja verkoston toiminnan arviointi, 

jonka perusteella toiminta päätetään tai toimintaa jatketaan. Käynnistymisvaiheessa verkosto 

asettaa itselleen ja toiminnalleen tavoitteet vuoropuhelussa verkoston jäsenten kanssa. Ver-

koston toiminnan vakiinnuttamisvaiheessa verkoston toimintaa pyritään selkeyttämään sekä 

osallistujien roolia verkoston jäsenenä vahvistamaan. Jotta verkosto ei jumiutuisi paikalleen, 

tulee sen toimintaa myös arvioida ja tarvittaessa uudistaa.  Arviointi voi johtaa myös verkos-
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ton toiminnan päättämiseen jos verkosto on jo päässyt tavoitteeseensa. (Rainio, Niemelä-

Farmer, Mikola, Puukko, 2014, 57.) 

 

Arviointi on tärkeä osa verkoston toimintaa ja kehittämistä. Arvioinnin tavoitteena on paran-

taa vaikuttavuutta, päätöksentekoa ja vähentää epävarmuutta.  Tapoja arvioida on useita 

mutta kaikkiin malleihin liittyy sama peruskysymys: mitä arvioidaan ja kenelle arvioidaan.  

Arviointiin sisältyy aina tiedon kerääminen, kriittisyys, kehittäminen ja raportointi. (Innala 

2014, 50.) Alla olevassa kuvassa havainnollistetaan verkoston kehittämistä elinkaaren aikana 

vaiheittain. 

 

 

Kuva 2: Verkostojen kehittäminen niiden elinkaaren aikana (Rainio, Niemelä-Famer, Mikola, 

Puukko 2014, 58). 

 

Verkostotyössä kuten muissakin ryhmissä nousee esiin kahdenlaisia rooleja. Virallisilla rooleil-

la tarkoitetaan ryhmän nimittämiä rooleja, kuten sihteerin tai puheenjohtajan roolit, ja epä-

virallisilla rooleilla tarkoitetaan ei nimettyjä rooleja, jotka saattavat vaihdella henkilöillä 

verkoston eri tilanteen mukaan. Näitä rooleja voivat olla esimerkiksi tarkkailijan rooli, ideoi-

jan rooli tai toimijan rooli. (Isoherranen 2005, 59.) 

 

Suomisen, Aaltosen, Ikävalkon, Hämäläisen ja Mantereen (2007, 15, 43–45) kehittämisverkos-

toon kuulumisen motiivina voidaan nähdä sen jäsenten oppiminen, joka tapahtuu yhteistoi-

minnallisena prosessina verkoston jäsenten ollessa kanssakäymisessä keskenään. Oppiminen 

on siis vastavuoroista ja roolijakoa opettajiin ja oppilaisiin ei pitäisi olla. Jotta verkosto olisi 

kiinnostava ja kannustava sen jäsenille tulisi sen aiheen ja toimintamuodon olla mielenkiintoi-
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sia. Innostavuuden ja mielenkiintoisuuden lisäksi toiminnan uutuusarvo lisää kehitysverkoston 

haluttavuutta sen jäsenille. 

 

6 Opinnäytetyön toteutus 

 

Toteutusosiossa kuvataan opinnäytetyön tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset, sekä 

perustellaan kuinka edellä mainittuihin on päädytty sekä kuinka tutkimusmenetelmä on valit-

tu. Tämän jälkeen selvitetään aineiston keruun menetelmät, sekä esitellään kohderyhmä. 

Lopussa kuvataan kuinka aineiston analyysi on tehty ja kuinka seuraavassa osiossa kuvattaviin 

opinnäytetyön tuloksiin on päädytty. Aineiston analyysi luvussa havainnollistamme taulukon 

avulla mitä ylä- ja alaluokkia opinnäytetyön teoriasta ja aineistosta oli löydettävissä. 

 

6.1 Tarkoitus, tavoitteet ja tutkimuskysymykset 

 

Opinnäytetyömme tarkoitus on tutkia SeriE- verkostoa sen toiminnan ja toimintaa ohjaavien 

periaatteiden näkökulmasta, sen yksittäisten jäsenten motivaatiota kuulua verkostoon, sekä 

sen merkitystä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyssä. Selvitämme mikä on 

verkoston jäsenten näkemys hoitoon ohjauksen ja tarjolla olevien hoitomuotojen nykytilasta, 

sen mahdollisista esteistä sekä kenen vastuulla hoidon järjestäminen ja rahoitus tulisi olla. 

Opinnäytetyön tavoitteena on tuottaa tietoa verkostolle sen yksittäisten toimijoiden näke-

myksistä verkoston olemassaolon tarkoituksesta, toimintaa ohjaavista päämärästä ja tavoit-

teista sekä tehdyn työn tulosten käytettävyydestä ja merkityksellisyydestä. Päämääränä on 

tuottaa tietoa, jota on mahdollista käyttää verkoston toiminnan kehittämisen pohjana.  Ta-

voitteiden saavuttamiseksi pyrimme verkoston jäsenten haastatteluilla saamaan perustellun 

vastauksen tutkimuskysymykseemme, joka on:  

 

Mitä ovat SeriE- verkoston toimintaa ohjaavat periaatteet ja päämäärä lapsiin kohdistuvien 

seksuaalirikosten ennaltaehkäisevän toiminnan kehittämiseksi verkoston jäsenten näkökul-

masta arvioituna? 

 

Esittelemme opinnäytetyössämme seminaariin ilmoittautumisen yhteydessä osallistujille lähe-

tetyn kyselyn tulokset. Kyselyssä kartoitettiin ilmiön esiintyvyyden yleisyydestä heidän työs-

sään, minkälaisia tunteita ilmiö herättää työntekijöissä ja työyhteisöissä sekä mihin henkilöt 

on ohjattu, millä perusteilla ja jos asiakasohjausta ei ole tehty, niin miksi ei. Kyselyn tuotti-

vat SeriE-verkoston jäsenet kartoittaakseen lähtötilannetta ennen seminaaria. Vertaamme 

verkostoon kuuluvien ammattilaisten käsityksiä hoitoon ohjauksen esteistä kyselyyn vastan-

neiden käsitykseen ja kokemukseen. Tästä aineistosta alatutkimuskysymykseksi nousi seuraa-

va:  
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Minkälaisena verkoston jäsenet näkevät seksuaalista mielenkiintoa lapsiin kokevan henkilön 

hoitoon ohjauksen nykytilan ja kuinka se vastaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

näkemystä hoitoon ohjauksesta ja ilmiön kohtaamisesta?  

 

Näimme tarpeelliseksi johtaa aineistostamme tutkimuskysymyksen lisäksi alatutkimuskysy-

myksen perustuen kolmen viimeisen haastattelukysymyksen teemojen erilaisuuteen verrattu-

na muiden kysymysten teemoihin, sekä vastausten erilaisen analyysin vuoksi. 

 

6.2 Menetelmän valinta ja toteutus 

 

Totutamme opinnäytetyön laadullisena eli kvalitatiivisena. Kanasen (2011, 12) mukaan, tut-

kittava ilmiö määrittää sen, mikä tutkimusote tutkimukselle valitaan. Uutta ilmiötä, josta ei 

ole aiempaa tutkimustietoa lähestytään kvalitatiivisen menetelmän keinoin. Tutkimuksella 

pyritään selvittämään ilmiö, ne tekijät, joista se koostuu ja miten nämä tekijät vaikuttavat 

toisiinsa. Toisin sanoen kyseessä on ikään kuin esiselvitys. Kvantitatiivista, eli määrällistä tut-

kimusta tehdessä ilmiö ja siihen vaikuttavat tekijät tunnetaan. Mittaaminen on mahdotonta, 

jos ei ole tiedossa mitä mitataan. Myös Hirsjärven ja Hurmeen (2011, 35) mukaan haastattelu 

sopii tutkimusmenetelmäksi silloin, kun ei tiedetä, millaisia vastauksia tullaan saamaan ja kun 

vastaukset perustuvat haastateltavan subjektiivisiin kokemuksiin ja hänet nähdään merkityk-

siä luovana, aktiivisena osapuolena. Opinnäytetyömme käsittelee aihetta, josta aikaisempia 

tutkimuksia ei ole juurikaan tehty. Seksuaalirikollisuutta ennaltaehkäisevää työtä on aiemmin 

tehty lähinnä vaikuttamalla potentiaalisiin uhreihin ja tekijöiden sekä potentiaalisten tekijöi-

den huomioimiseen on havahduttu vasta viimeaikoina. Haastattelut olivat luonnollinen valinta 

kun tavoitteenamme oli selvittää verkoston jäsenten mielipiteitä ja ajatuksia verkoston toi-

minnan kehittämisen tueksi. 

 

Laadullisen tutkimuksen viitekehys muodostuu valitusta teoriataustasta. Tuomen ja Sarajär-

ven (2009, 18) mukaan tutkimuksen teoria ja viitekehys voidaan katsoa tarkoittavan samaa, 

sillä teoria ja viitekehys muodostuvat käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista. He to-

teavat, että kaiken tutkimuksen pitää olla luonteeltaan teoreettista ja näin ollen kaikki laa-

dullinen ja määrällinen tutkimus tulisi perustua teoriaan, jos sillä on tutkimuksen status. Teo-

reettiseen analyysiin ei kuitenkaan ole ennalta määriteltyä metodia. Laadullisessa tutkimuk-

sessa teoriapitoisuus korostuu sillä, että tutkijan käsitys ilmiöstä, millaisia tutkimusvälineitä 

käytetään ja mikä on tutkimusasetelma vaikuttavat tutkimuksen tuloksiin. (Tuomi ja Sarajärvi 

2009, 19–20.) 

 

Toteutimme haastattelut puolistrukturoituina yksilöhaastatteluina. Yksilöhaastattelun etuna 

on, että haastattelijan on helpompi ohjata keskustelua tutkimusongelman kantilta relevant-

tiin suuntaan kuin ryhmähaastattelu tilanteessa. Haastattelijan on myös helpompi luoda luot-
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tamuksellinen ilmapiiri ja taata hienovaraisuus. Nämä ovat hyödyllisiä kun aihe on henkilö-

kohtainen, arkaluontoinen tai tabu. Strukturoituun haastatteluun verrattuna puolistrukturoitu 

haastattelu antaa paremman mahdollisuuden tiedontuotannolle, sillä se sallii liikkumavaran 

haastattelijan tärkeiksi kokemien näkökulmien välillä (Brinkman 2013, 21,27). Haastattelussa, 

toisin kuin esimerkiksi postikyselyssä, haastattelijalla on mahdollisuus käydä keskustelua 

haastateltavan kanssa, oikaista väärinkäsityksiä ja selventää ilmausten sanamuotoa (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 73). 

 

Haastattelussa käytimme avoimia ja hypoteettisia kysymyksiä. Käyttämällä avoimia kysymyk-

siä halusimme varmistaa saavamme runsaammin ja laajempaa tietoa kuin suljetuilla kysymyk-

sillä. Hypoteettisilla kysymyksillä saamme mahdollisuuden tarkastella haastateltavan asennoi-

tumista ja näkökulmia aiheeseen, myös sellaisiin joista hänellä itsellään ei ole kokemusta. 

Hypoteettisissa kysymyksissä piilee vaara, sillä kysymysmuodoissa syntyy oletus vastauksesta. 

(Kananen 2014, 79–80.) Hypoteettiset kysymykset näimme olevan hyödyllisiä henkilökohtaisia 

mielipiteitä selvitettäessä, mutta kiinnitimme kysymyksiä suunnitellessamme tarkkaan huo-

miota myös kysymyksen asetteluun. 

 

Nimityksen löytäminen valitsemallemme haastattelun muodolle oli haasteellista, sillä lähde-

materiaalista riippuen menetelmien määritelmät voivat erota huomattavastikin. Hirsjärvi & 

Hurme (2011, 43,47–48) kutsuvat haastattelunimikkeiden valikoimaa sekavaksi ja kirjavaksi, 

sillä samoja nimikkeitä käyttäen voidaan puhua erilaisista menetelmistä ja eri nimikkeitä 

käyttäen samantapaisista menetelmistä. Menetelmämme on puolistrukturoitu, sillä haastatte-

luissa kysymykset, niiden muoto sekä järjestys olivat kaikille sama, mutta lomakehaastattelul-

le luonteenomaosia vastausvaihtoehtoja ei haastateltaville annettu. Haastattelut muistuttivat 

siltä osin teemahaastattelua, että kysymykset aseteltiin harkittujen teemojen mukaan, joihin 

tutkittavat vastasivat omin sanoin tuoden oman äänensä kuuluviin. Valitsimme haastattelun 

teemat siten, että ne perustuvat siihen, mitä aiheesta jo tiedämme kirjallisuuteen perehty-

misen perusteella ja että ne tutkimuksen onnistuessa antavat vastauksen tutkimuskysymyk-

siimme. (Tuomi & Sarajärvi 2006, 78.) 

 

6.3 Aineiston keruu ja kohderyhmän esittely 

 

Laadullisessa tutkimuksessa ei pyritä tilastollisiin yleistyksiin vaan pikemminkin muodosta-

maan teoreettisesti mielekäs tulkinta ilmiölle sekä ymmärtämään jotakin toimintaa. Haasta-

teltavaksi valitaan henkilöitä joilla on ilmiöstä mahdollisimman paljon tietoa sekä kokemusta. 

Näin ollen on haastateltavien valinta tehtävä harkitusti ja tarkoitukseen sopivasti. (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 85–86.) Haastateltavien valinta opinnäytetyötämme varten oli hyvin yksinker-

taista. Tutkiessamme SeriE-verkoston toimintaa ja sen kehittymistä, näimme parhaiten tähän 

tehtävään sopivan verkoston sisäiset toimijat. 
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Haastattelimme SeriE-verkoston jäseniä huhtikuun 2016 ja kesäkuun 2016 välisenä aikana. 

Haastattelimme yhteensä seitsemää verkoston jäsentä, jonka lisäksi saimme yhden haastatte-

lun kirjallisena aikataulujen yhteensopimattomuuden vuoksi. Emme näe vastauksien sisällön 

juurikaan muuttuneen kirjallisen haastattelun kohdalla vaikka haastateltavalla jäikin ehkä 

enemmän aikaa miettiä vastauksiaan tarkemmin kuin kasvokkain tehdyissä haastatteluissa. 

Olimme lähettäneet suunnitelmavaiheen opinnäytetyön haastattelukysymyksineen (Haastatte-

lurunko Liite 2) jokaiselle tiedonantajalle etukäteen. Halutessaan oli kaikilla yhtäläinen mah-

dollisuus tutustua kysymyksiin sekä pohtia vastauksiaan etukäteen. Suoritimme haastattelut 

pääasiassa tiedonantajien toimitiloissa, sekä yhden Laurean tiloissa. Liikkuma-alueemme le-

vittäytyi Helsingistä Riihimäelle, mutta keskittyi lähinnä pääkaupunkiseudulle. Haastateltavat 

tulivat seuraavista organisaatioista; Kriminaalihuollon tukisäätiö, Sexpo ry, Rikosseuraamus-

laitos, Pelastakaa Lapset ry, Helsingin kaupunki, Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 

sekä yksityinen terapeutti. Emme nähneet tarpeelliseksi lähteä haastattelemaan monia eri 

henkilöitä saman organisaaton sisällä, ellei heidän asemansa ollut ainutlaatuinen. Vaikka kar-

toitimme haastateltavien omia mielipiteitä, näimme heidän kuitenkin edustavan omaa organi-

saatiotaan henkilökohtaisten motiivien ohella. 

 

Nauhoitimme haastattelut tiedonantajien luvalla. Ruusuvuoren & Tiittulan (2009, 14–15) mu-

kaan nauhoitus toimii muistin ja tulkintojen tarkastamisen apuvälineenä, jolloin haastattelus-

ta voidaan raportoida tarkemmin. Valikoidessamme puolistrukturoidun haastattelun tutki-

musmenetelmäksemme, valitsimme jo siinä vaiheessa myös tallennustekniikan. Puolistruktu-

roidussa haastattelussa vapaan puheen tuottaminen on olennaista ja jonka tallentamiseen 

pelkkä muistiinpanojen otto olisi ollut riittämätöntä. Koimme haastattelujen nauhoittamisen 

välttämättömäksi myös aineiston analyysin kannalta. Haastattelut kestivät kahdestatoista mi-

nuutista lähes tuntiin, riippuen siitä kuinka laajasti haastateltava oli aiheesta halukas keskus-

telemaan. Yleisin kesto oli noin puoli tuntia. Kaikki haastattelut olivat yksilöhaastatteluja 

joista viidessä olimme molemmat paikalla sekä suoritimme molemmat yhden haastattelun 

yksin. Kahdestaan tekemissämme haastatteluissa vain toinen haastatteli ja toinen operoi nau-

huria, sekä teki muistiinpanoja ja havaintoja. Tarkoituksenamme oli muistiinpanojen ja ha-

vainnoinnin avulla varmistaa haastattelussa annettujen vastausten tallentuminen, jos nauhoi-

tus olisi jostain syystä epäonnistunut, eikä uutta aikaa haastattelulle olisi ollut mahdollista 

järjestää. 

 

6.4 Aineiston analyysi 

 

Aineiston keruun jälkeen haastattelut litteroidaan eli puretaan nauhoilta tietokoneelle. Valit-

tu tapa analysoida materiaali määrittää sen, minkä useista erilaisista litterointi tavoista tutki-

ja valitsee. Teimme päätöksen litteroida haastattelut kokonaan perustuen siihen, että 



 30 

useimmat haastateltavat palasivat edellä keskusteltuihin teemoihin jälkimmäistenkin kysy-

mysten kohdalla. Koska haastattelut litteroitiin kokonaisuudessaan, ei näissä tapauksissa syn-

tynyt tarvetta palata taaksepäin etsimään täydennystä ja selvennystä nauhoituksista. Päätös-

tämme litteroida koko aineisto tuki myös Eskolan (2010, 179–180) toteamus että, toisin kuin 

usein kvantitatiivisen tutkimuksen aineistosta, ei litteroidusta aineistosta nouse esiin yksittäi-

siä tuloksia, vaan tutkijan on itse työstettävä aineistosta oma analyysi ja tulkinta. Edellä mai-

nittuun tarkoitukseen näimme kokonaan litteroitujen haastattelujen olevan sopivin litterointi 

tapa. 

 

SeriE-verkoston jäsenten haastatteluista kertyi aineistoa yhteensä 188 minuuttia. Kymmenen 

minuutin haastattelun purkamisessa kesti keskimäärin yksi tunti. Käytimme litterointiin yh-

teensä 19 tuntia. Litteroitua aineistoa kertyi yhteensä 38. sivun verran. Vastaukset tutkimus-

kysymyksiin ja ratkaisu tutkimusongelmaan saadaan tutkimusaineiston analyysillä, jolloin tut-

kimusote ja tiedonkeruumenetelmä ovat sidoksissa analyysimenetelmään (Kananen 2014, 42). 

Opinnäytetyömme on teorialähtöinen, joten analyysivaiheessa haimme aineistosta vastausta 

tutkimuskysymyksiimme, jonka jälkeen palasimme takaisin teoriaan. Emme kuitenkaan pois-

sulkeneet mahdollisuutta uusien näkökulmien löytymisestä pyrkimällä vain todentamaan en-

nestään epäilemäämme. Näin tiedonantajille annettiin mahdollisuus, laadullisen tutkimuksen 

piirteitä noudattaen, tuottaa vapaasti käsityksensä tutkittavasta asiasta. Kvantitatiivisessa 

tutkimuksessa harvoin nousee esille tarpeeksi selviä tuloksia esitettäväksi tuloksissa ilman 

teoriaan ja aiempiin tutkimustuloksiin viittaamista. Opinnäytetyömme tavoitteena on aikaan-

saada keskustelu teorian, aikaisempien tutkimusten ja oman aineistomme kanssa. (Eskola 

2010, 182–185.)  

 

Laadullisen aineiston pelkistämisessä ja analyysissä luodaan aineistoon selkeyttä ja tätä kaut-

ta tuotetaan tutkittavasta asiasta uutta tietoa. Analyysin avulla aineisto tiivistetään selke-

ämmäksi ja mielekkääksi kadottamatta sen sisältämää informaatiota. (Eskola & Suoranta 

2001, 137.) Käytimme aineiston pelkistämisessä ja analyysissä luokittelevaa aineistonanalyysin 

lähestymistapaa. Luokittelulla tähdätään ilmiön kattavaan kuvaukseen ja taustalla on oltava 

jokin teoria. Pelkkä sisällön kuvaus ei riitä tavoitteeksi, vaan tuloksien on liityttävä joko ilmi-

ön määrittelyyn tai ilmiön taustalla oleviin henkilöihin, sosiaalisiin, taloudellisiin tai kulttuuri-

siin seikkoihin. Aineistoa ei kuitenkaan tule pakottaa edellä määriteltyihin luokkiin. Luokitte-

lun on mahdollista perustaa myös aineistosta nouseviin ajatuksiin. (Virtuaali ammattikorkea-

koulu 2007). 

 

Aikaisemmin opinnäytetyö prosessissa olimme asetelleet haastattelukysymykset käyttä-

määmme teoriaan pohjautuen. Aineiston pelkistämisen ensimmäisessä vaiheessa johdimme 

haastattelukysymyksiä yhdistämällä viisi teemaa, jotka näin ollen myös pohjautuvat teo-

riataustaan. Jokaisen teeman alle määrittelimme yläluokkia, jotka edellä mainittujen tapaan 
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nostimme esiin teoriasta. Koodasimme tulostetusta aineistosta jokaisen luokan omalla väril-

lään. Koodaamisella on tarkoitus pilkkoa aineisto helpommin tulkittaviin osiin (Eskola & Suo-

ranta 2001, 154). Koodaamisen lähtökohdat voivat olla teoria- tai aineistolähtöisiä. Tekemällä 

esimerkiksi alleviivauksia eri väreillä voi merkitä aineistosta koodein kohdat, jossa puhutaan 

samankaltaisista tai samoista asioista. (Saaranen-Kauppinen & Puusniekka 2006.) Etsimme 

kyseisiin luokkiin kuuluvia sitaatteja koko aineistosta, jotka siirsimme koodaamisen jälkeen 

omille tiedostoilleen. Tulostettuamme tiedostot koodasimme tästä aineistosta löytämämme 

alaluokat eri väreillä.  Analyysi vaiheessa teimme johtopäätökset yhdistämällä ja vertaamalla 

alaluokkia niiden yläluokkiin ja tätä kautta opinnäytetyön teoreettiseen viitekehykseen.  

 

Johdimme haastattelukysymyksistä viisi teemaa seuraavan jaon mukaan: kaksi ensimmäistä 

kysymystä liittyivät verkoston tavoitteisiin ja päämäärään ja kolmas tiedon hankintaan ver-

koston toiminnan kehittämiseksi. Nämä kolme kysymystä yhdessä muodostivat ensimmäisen 

teeman, minkälaisena verkoston toimijat näkevät SeriE-verkoston tavoitteet. Katsoimme tie-

don hankinnan olevan olennainen osa tavoitteita ja päämäärää, sillä ilman jatkuvaa tiedon 

hankintaa ei verkosto voi kehittyä ja saavuttaa päämääräänsä. Toinen teema, mitä ovat yksit-

täisten toimijoiden motiivit verkostoon kuulumiselle ja kuinka ne vastaavat yleisiä tavoitteita, 

koostuu haastattelukysymyksistä neljä, viisi ja kuusi. Kolmas teema, minkälaisena verkoston 

jäsenet näkevät toiminnan olevan kaikkein toimivinta, koostuu haastattelukysymyksistä seit-

semän, kahdeksan, yhdeksän, yksitoista ja kaksitoista. Neljäs teema, kuinka verkoston jäse-

net näkevät verkoston toiminnan ennaltaehkäisevän lapsiin kohdistuvaa seksuaalirikollisuutta, 

sisälsi kysymyksen kymmenen. 

 

Viidennen teeman, hoitoonohjauksen nykytila ja sen esteet käsittää kysymyksen, minkälaise-

na verkoston jäsenet näkevät seksuaalista mielenkiintoa lapsiin kokevan henkilön hoitoon oh-

jauksen nykytilan ja sen esteet. Tämä teema pitää sisällään verkostolle esitetyt kysymykset 

neljätoista, viisitoista ja kuusitoista. Teema viisi käsittää myös kysymyksen, minkälaisena se-

minaariin osallistuneet kokevat ilmiön kohtaamisen ja hoitoon ohjauksen. Tämä teema pitää 

sisällään SeriE-verkoston seminaariin ilmoittautumisen yhteydessä tehdyn kyselyn kysymykset 

kuusi ja seitsemän sekä opinnäytetyön tekijöiden seminaariin osallistujille tekemän kyselyn 

kaikki kaksitoista kysymystä. Viidenteen teemaan meillä ei ole varsinaista teoriaa johon pei-

laamme vastauksia, vaan vertailimme verkoston jäsenten sekä seminaariin osallistuneiden 

muiden asiasta kiinnostuneiden vastauksia keskenään.  

 

Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu teoriasta ja SeriE- verkoston pöytäkirjoista esiin 

nostamamme yläluokat, sekä aineistosta löytämämme alaluokat. 
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yläluokat alaluokat 

 

 

Päämäärä ja tavoite 

 

-Kuntoutuksen ja jälkikuntoutuksen kehittäminen 

-ennaltaehkäisy 

-tiedon tuottaminen/koulutus 

-nuoret tekijät 

-kustannusten lasku 

-elämänlaadun parantaminen 

 

tiedonhankinta 

 

-verkoston jäsenet 

-verkkojen verkot 

-muut ulkopuoliset tahot/tieteellinen tutkimus 

 

 

 

 

 

motiivit 

 

-ennaltaehkäisy 

-asiakasohjautuvuus 

-kehittäminen 

-innostuneisuus/kiinnostus 

-ammattitaidon jakaminen 

-ammattitaidon lisääminen 

-ammatillinen keskustelu 

-aikaisemmin kohdatut ongelmat 

-niin vaan kävi 

-palkitsevaa 

 

 

roolit 

 

-yhdenvertaisuus 

-tilannesidonnaisuus/asiantuntemus 

-määrittely 

 

 

 

verkostotyö 

 

-toimintojen helpottuminen 

-oma verkostoituminen 

-verkkojen verkot 

-ammatillinen tuki 

-oppiminen 

-näkökulman laajennus 
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-oman työn sisältö 

 

 

 

 

vakiinnuttaminen 

 

-rahoitus 

-työntekijä 

-toiminnan selkeys 

-tunnustus 

-aktiivinen tiedon tuottaminen 

-sitoutuminen 

-hallittavuus 

-konkreettiset toimet 

 

 

 

arviointi 

 

-tilastot ja mittarit 

-tieto yhteiskunnassa lisääntyy 

-yhteydenotot verkostoon/palaute 

-avun piiriin hakeutuminen 

-konkreettiset toimenpiteet 

 

 

 

edellytykset 

 

-avoimuus 

-luotettavuus 

-päämäärä 

-sitoutuminen 

-oman organisaation tuki 

 

 

seksuaalirikosten 
ennaltaehkäisy 

 

-palveluiden kartoittaminen 

-tiedon tuottaminen ennaltaehkäisyn tarpeesta 

-poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen 

-ennaltaehkäisyn organisointi ja yhtenäistäminen 

-palveluiden kehittäminen 

 

vastuu hoidon jär-
jestämisestä ja ra-

hoituksesta 

 

-julkinen 

-tarkempaa jakoa vaikea tehdä 
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hoitoonohjauksen 
nykytila 

 

-huono 

-vaihteleva 

-hajanainen 

-heikko 

-sekava 

-polkuja ei ole 

-rikoksen jälkeen hyvä 

 

 

 

 
 

hoitoonohjauksen 
esteet 

 

-ei tietoa, minne ohjata 

-ammattitaidon puute 

-asenteet 

-rahoitus 

-asiakas 

-ei ole minne ohjata 

-alueellisuus 

-koordinoivan tahon puute 

-matalan kynnyksen paikkojen puute 

 

Taulukko 2: yläluokat ja alaluokat 

 

Seuraavassa työvaiheessa pelkistimme sitaatteja ja siirsimme ne erilliseen analyysitaulukkoon 

(Liite 4) valittujen alaluokkien rinnalle. Analyysitaulukon teimme helpottamaan aineiston ana-

lyysia sekä omaa työtämme. Lisäämällä taulukon opinnäytetyön liitteeksi lisäämme myös 

työmme läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. Analyysitaulukkoon valitsemamme sitaatit pelkistet-

tiin poistamalla sanojen toistoja, joita usein puheessa esiintyy, sekä täytesanoja kuten niin-

ku, että tota noin, mutta tuota niinku ja niin edelleen. Varmistimme kuitenkin, että pelkis-

täminen ei muuttanut sanotun merkitystä. Lopulliseen työhön valitsimme aineistosta parhai-

ten kyseessä olevaa kohtaa kuvaavat suorat lainaukset elävöittämään tekstiä. 

 

Sovimme yhdessä aineisosta etsimämme yläluokat, mutta niiden koodaamisen teimme erillään 

toisistamme koko litteroidulle aineistolle. Näin pyrimme varmistamaan, että ymmärrämme 

puheessa annetut merkitykset samalla tavalla emmekä pystyneet vaikuttaneet toistemme nä-

kemyksiin, niin kuin olisi saattanut käydä, jos olisimme luokitelleet aineiston yhdessä. Tämän 

jälkeen kävimme yhdessä läpi koko litteroidun aineiston varmistaaksemme, että olimme löy-

täneet samat luokat ja alaluokat sekä käyttäneet värejä kuten olimme sopineet. Pyrimme 

tällä lisäämään opinnäytetyön luotettavuutta. 
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Seuraavassa työvaiheessa pelkistimme sitaatteja ja siirsimme ne erilliseen analyysitaulukkoon 

(Liite 4) valittujen alaluokkien rinnalle. Analyysitaulukon teimme helpottamaan aineiston ana-

lyysia sekä omaa työtämme. Lisäämällä taulukon opinnäytetyön liitteeksi lisäämme myös 

työmme läpinäkyvyyttä ja uskottavuutta. Analyysitaulukkoon valitsemamme sitaatit pelkistet-

tiin poistamalla sanojen toistoja, joita usein puheessa esiintyy, sekä täytesanoja kuten niin-

ku, että tota noin, mutta tuota niinku ja niin edelleen. Varmistimme kuitenkin, että pelkis-

täminen ei muuttanut sanotun merkitystä. Lopulliseen työhön valitsimme aineistosta parhai-

ten kyseessä olevaa kohtaa kuvaavat suorat lainaukset elävöittämään tekstiä. 

 

6.5 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Osana opinnäytetyön tehtävää on luotettavan informaation tuottaminen ammattieettiset pe-

riaatteet huomioon ottaen kuten säännöt, arvot, normit ja hyveet. Opinnäytetyö tulee toteut-

taa riippumattomana opinnäytetyönä, eikä siihen tule kohdentua minkäänlaisia taloudellisia 

sidoksia. Haastateltaessa tulee ottaa huomioon haastateltavien yksityisyys ja käsitellä vas-

tauksen siten, ettei yksittäisiä haastateltavia voi tunnistaa valmiista opinnäytetyöstä. Jotta 

työ olisi eettisyyttä arvioitaessa, mahdollisimman läpinäkyvä, tulee ennen haastatteluita 

hankkia tutkimusluvat kaikilta organisaatioilta, joiden henkilökuntaa tai asiakkaita on tutki-

muksen kohteena. (Hyvä tieteellinen käytäntö 2012.) 

 

Opinnäytetyön reliabilitetti ja validitetti on otettava huomioon jo opinnäytetyön suunnittelu-

vaiheessa tai jää työn luotettavuus heikoksi. Kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden voi 

tarkastaa mittareiden avulla, joilla on vakiintunut arviointi kriteeristö. Laadullisen tutkimuk-

sen luotettavuuden arviointiin ei ole mahdollista antaa yksiselitteistä ohjeistoa, joten luotet-

tavuus on tutkijan näytön varassa. Reliabiliteetillä tarkoitetaan sitä, että uusittaessa tutkimus 

sen tulisi vahvistaa tutkimustulokset. Validiteetti sisältää varmuuden siitä, että tutkimusase-

telma on tarkoituksen mukainen ja analyysi tehdään oikein. (Kananen 2014, 145–147.) 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 140–141) mukaan tulee opinnäytetyötä tehtäessä pitää koko pro-

sessin ajan mielessä mitä tutkitaan ja miksi. Huomioon tulee ottaa myös, oma sitoumus työ-

hön ja tutkimuksen merkityksellisyyteen.  Opinnäytetyö on nimensä mukaisesti näyte siitä 

mitä tekijät ovat oppineet ja kuinka he osaavat hyödyntää oppimaansa. Opinnäytetyö proses-

sin aikana tulee myös pohtia aineiston keruu menetelmää, sen tarkoituksenmukaisuutta, on-

gelmia ja muita merkityksellisiä seikkoja. Opinnäytetyöhön valitut tiedonantajat ja heidän 

merkityksensä työlle tulee miettiä tarkoin ja pystyä myös perustelemaan tehdyt valinnat. 

Myös tutkijoiden ja tiedonantajien välinen suhde tulee ottaa huomioon ja miettiä miten suhde 

vaikuttaa saatuun tulokseen. Opinnäytetyötä tehtäessä tulee ottaa huomioon sen aikataulu ja 

pyrkiä pysymään aikataulussa koko prosessin ajan.  Opinnäytetyötä tulee myös läpi prosessin 

tarkastella ja arvioida miksi opinnäytetyö on eettisesti korkea laatuinen ja luotettava. Viimei-
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senä tärkeänä asiana on tutkimuksen raportointi totuudenmukaisesti ja selkeästi, jotta tarvit-

taessa toinen tutkija voisi samalla materiaalilla tutkimuksen toistaa ja päästä samoihin tulok-

siin. Nämä asiat olemme ottaneet huomioon työstäessämme opinnäytetyötämme. 

 

7 Opinnäytetyön tulokset 

 

Tässä luvussa esittelemme verkoston jäsenien haastattelujen ja Seksuaalirikollisuuden ennal-

taehkäisy-seminaariin osallistuneille teetettyjen kyselyiden vastausten tulokset. Olemme va-

linneet vastauksista sitaatteja, jotka mielestämme parhaiten kuvaavat tuloksia, havainnollis-

tamaan tekstiä sekä kuvaamaan haastattelujen välittämää ilmapiiriä ja sanomaa. 

 

7.1 Tavoitteet ja päämäärä ja tiedon hankinta 

 

Kysyimme SeriE-verkoston jäseniltä heidän näkemyksiänsä verkoston tavoitteista ja päämää-

rästä. Kysymyksellä pyrimme kartoittamaan ovatko jäsenten näkemykset yhteneväisiä keske-

nään, sekä verkoston yhdessä määrittelemien tavoitteiden ja päämäärien kanssa. Kaikki kah-

deksan haastateltavaa mainitsivat tiedon tuottamisen ilmiöstä sosiaali- ja terveydenhoitoalan 

ammattilaisille sekä kansalaisille yhdeksi tärkeimmistä tavoitteista, joilla päämäärät on mah-

dollista saavuttaa. Kuusi haastateltavaa kahdeksasta nosti esiin asiakasohjautuvuuden ja hoi-

topolkujen kehittämisen, viisi kuntoutuksen ja jälkikuntoutuksen kehittämisen sekä rikosten 

ennaltaehkäisyn. Nuoret tekijät huomioivat kaksi vastaajaa ja ennaltaehkäisevän työn aiheut-

taman kustannusten laskun sekä tekijöiden elämänlaadun parantamisen yksi haastateltava. 

  

Tiedon tuottamisen ilmiöstä nähtiin vaikuttavan jokaiseen osa-alueeseen niin vahvasti, että 

jokainen haastateltava korosti sen tärkeyttä läpi haastattelujen. Yhteiskunnassa esiintyvät 

ilmapiiri ja asenteet nähtiin juurtuneen myös sosiaali- ja terveydenhuolto alojen ammattilais-

ten sekä työyhteisöjen joukkoon. Tiedottaminen, koulutus ja aihealueen neutralisoiminen 

koettiin työn perustaksi, sekä koko kehittämisen läpi vieväksi punaiseksi langaksi. 

 

”…lisäämään ihmisten tietoa ja ymmärrystä tästä ilmiöstä ja aikaansaamaan 

semmoista asiallista keskustelua, ei semmoista niin kun vastakkain asettelua, 

semmoista niinku ennakkoluuloista vaan sitä, et ihmiset pikkasen niinku oikees-

ti heräis pohtimaan tätä asiaa sillai laajemmin…” (H 1) 

 

”…seksuaalirikosten määrä vähenis, lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalirikol-

lisuus vähenis. Ku kaikki tää kuitenkin tähtää eri reittejä siihen, et se yleinen 

tieto asiasta lisää tietoa täst ongelmasta ja toisaalta sillä pyritään myös vaikut-

tamaan seksuaalikasvatukseen ja kasvatukseen. Et ihmisillä on enemmän val-

miuksia kohdata ongelmatilanteita ajoissa. Ja sit tietysti saadaan tekijöihin 
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jonkin näköistä otetta ja ennaltaehkäiseviä toimia voidaan suunnata, ni sitä 

kautta vähennetään riskejä syyllistyä rikokseen…” (H 5) 

 

Haastatteluissa nousi esiin myös epävarmuus sovituista tavoitteista ja päämääristä. Muutama 

haastateltava koki, että tavoitteita ei ole tarpeeksi selkeästi määritelty ja niiden tarkistamien 

sekä päivittäminen on paikallaan mahdollisimman pikaisesti, jotta päämäärät on mahdollista 

saavuttaa. 

 

Tiedonhankinta on yksi kehittämistyön edellytyksistä. Kysyttäessä verkoston jäseniltä, mistä 

verkosto hankkii tietonsa kehittämistyön tueksi, vastasi jokainen pääasiallisten tietolähteiden 

olevan verkoston jäsenet itse sekä jäsenten omat verkostot. Seitsemän haastateltavaa mainit-

si verkoston jäsenten hakevan aktiivisesti tietoa myös verkostojen ulkopuolelta, esimerkiksi 

alalla tehtäviä tutkimuksia seurataan aktiivisesti. Pirkanmaalla tehtävän Välitä! Seksuaalivä-

kivaltatyön toiminnan muokkaaminen SeriE-verkoston toimintaan sopivaksi mainittiin myös 

yhtenä oppimisen mahdollisuutena. 

 

”…verkostolla ja verkoston eri toimijoilla on jo todella paljon tietoa, koska 

heillä on omat kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkostot. Pyritään aktiivi-

sesti sitä tietoa hankkimaan myöskin sen verkoston ulkopuolelta…” (H 1) 

 

”…verkoston jäsenet seuraa kaikki niinku oman alansa tieteellistä tutkimusta…” 

(H 5) 

 

7.2 Motiivit ja roolit 

 

Kysyttäessä, mitä ovat jäsenten henkilökohtaiset motiivit SeriE-verkostoon kuulumiselle, oli-

vat vastaukset hyvin monipuolisia. Keskeisimmiksi teemoiksi nousivat oman ammattitaidon ja 

kokemuksen jakamisen verkostossa sekä oman ammattitaidon lisäämisen verkoston välityksel-

lä. Molemmat motiivit mainitsi seitsemän haastateltavaa. Neljä haastateltavaa koki omassa 

työssä kohdatut ongelmat hoidon saannin, hoitoon ohjauksen ja asenteiden kanssa henkilö-

kohtaisiksi motiiveikseen. Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisyn, asiakasohjautuvuuden pa-

rantamisen sekä työn ohessa havaitun tarpeen kehittämiselle mainitsi kunkin kolme haastatel-

tavaa. Kaksi kahdeksasta ilmoitti ajautuneensa verkostoon ilman omaa aktiivista pyrkimystä 

sekä kaksi mainitsi motiiveikseen ammatillisen keskustelun mahdollisuuden verkoston jäsen-

ten keskuudessa, sekä innostuksen ja kiinnostuksen aihealuetta kohtaan. Yksi haastateltavista 

koki työn myös palkitsevaksi. 

 

”…olin tullut niin monta kertaa vastakkain sen tilanteen kanssa, että asiakkaal-

le ei ole jälkikuntoutusta tarjolla tai asiakas kertoi ennen rikostaan koetta-
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neensa etsiä apua sitä löytämättä. Koin, että nykymaailmassa on suorastaan 

hullunkurista, että ihmisen avun saaminen estyy vain sen takia, että ilmiöön, 

johon haetaan apua ei ole tarpeeksi laajassa keskustelussa, jotta siihen voisi 

suhtautua ammatillisesti…” (H 8) 

 

”… ja sitten ihan vaan niinku mut niinku poimittiin ihan vaan siitä kohtaan mu-

kaan…” (H 6) 

 

Haastateltavat, jotka olivat ajautuneet mukaan toimintaan itsestään riippumattomista syistä, 

mainitsivat kuitenkin työskentelynsä motiiveiksi ja verkoston hyödyiksi samoja asioita, kuin 

muutkin haastateltavat. Verkostotyötä tehdään oman työn ohessa, joten motiivit työhön löy-

tyivät sisäisistä tekijöistä ennemminkin kuin ulkoisista. 

 

”…mä tiedän omalta osaltani myös sen tarpeen joka on niinku sille ennaltaeh-

käsylle ja sitten jälkihoidolle…” (H 2) 

 

”…et mulle ja niinku työryhmille on hyötyä siitä, että saa käsitystä siitä minkä-

laisia hoitopolkuja ja mahdollisuuksia niinku on olemassa…” (H 6) 

 

Yhteisten tavoitteiden saavuttamiseksi on verkoston jäsenten roolit, niin kuin minkä tahansa 

ryhmän roolit, oltava tasapainossa sekä työskentelyä päämäärään ohjaavia.  Kysyttäessä, 

minkälaisina verkoston jäsenet näkevät oman roolinsa, tai toisten jäsenten roolit verkoston 

sisällä, kuvattiin rooleja yleisti joko yhdenvertaisiksi tai tilannesidonnaisiksi. Tilannesidonnai-

suuteen kuului erityinen ammatillinen osaaminen ja asiantuntemus käsillä olevasta asiasta. 

Kaksi haastateltavaa osasivat määritellä itselleen tietyt roolit verkoston sisällä. Toinen heistä 

koki olevansa eräänlainen linkkkihenkilö verkoston ja oman organisaation välillä ja toinen 

verkoston käytännön asioita järjestävä henkilö. Verkoston muut jäsenet vahvistivat jälkim-

mäisen roolin omissa haastatteluissaan, vaikka siitä ei erikseen mainittu. 

 
”…mä nään meidän kaikkien roolit semmosena että me yhdessä pyritään, pyri-

tään miettimään et mikä on kulloinkin niinku tärkeetä, mihin me tavallaan fo-

kusoidaan ja sitten jokainen sen niinku oman asiantuntemuksen mukaan antaa 

oman panoksen siihen työskentelyyn, joka joka on käynnissä ja tota tota toiset 

tietää toki eri ilmiöistä enemmän kun toiset ja he siten taas saa suurempaa 

roolia siten, jos jos tavallaan aihe vaihtuu niin sitten ehkä jollain tavalla muu-

ten muuten osat pikkasen vaihtuu…” (H 2) 
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7.3 Verkostotyön edut, vakiinnuttaminen, arviointi ja edellytykset 

 

Kysymyksillä verkostotyön eduista, työn vakiinnuttamisesta, vaikuttavuuden luotettavasta 

arvioinnista sekä toimivan verkoston edellytyksistä pyrimme keräämään hyödyllistä tietoa 

verkostolle käytettäväksi sen oman työn kehittämisen tueksi. 

 

Kysymykseen verkostotyön eduista verrattuna ei-verkostoitumiseen haastateltavista neljä 

mainitsi toimintojen helpottumisen, oman verkoston laajentamisen sekä ammatillisen tuen. 

Kolme mainitsivat oman tiedon kartuttamisen oppimalla muilta ja kaksi verkoston jäsenten 

laajempien verkostojen käytettävyyden, oman näkökulman laajentumisen sekä sisällön lisää-

misen oman työhön. Aihealue nähtiin myös niin laajana ja pirstaleisena, että sen organisoi-

miseksi tarvitaan verkostotyötä. 

 

”…saa muilta, oppii siinä paljon, mut sen lisäks se vielä että tuota kyllä se tuo 

myös omaan työhön myös niinkun semmoista vaihtelua, että ei se oo aina sitä 

samaa, että tuota siinä on vielä yks lisäpuoli…” (H 3) 

 

”…terveydenhoitokenttä on niin pirstaleinen, et se vaatikin sen, et siel on eri, 

siel on niitä julkisen ja järjestöjen edustajia et eri, eri tahot on edustettuna et 

se on lähes välttämätöntä et mitään voidaan tehokkaasti tehdäkään…” (H 7) 

 

Toimivan ja tehokkaan verkostotyön vakiinnuttamiseksi viisi vastaajaa mainitsi rahoituksen 

tarpeen. Neljä vastaajaa huomioivat, että vakiinnuttamien vaatii verkostolle oman työnteki-

jän, jäsenten sitoutumisen toimintaan ja aktiivisen tiedon tuottamisen verkoston ulkopuolel-

le. Rahoitus sekä mahdollisuus palkata verkostolle oma työntekijä kulkivat vastauksissa rinna-

tusten linkittyen toisiinsa. Haastatteluissa tuli myös ilmi, että rahoituksen hankkiminen ei ole 

yksinkertaista ja selkeää rahoituskanavaa on hankalaa löytää. Kolme haastateltavaa näkivät 

vakiinnuttamisen olevan mahdollista konkreettisten toimien, kuten päivittyvän listan tera-

peuteista, jotka ottavat vastaan seksuaalista mielenkiintoa lapsiin tuntevan asiakkaan tai pal-

velupolkujen selkeyttämisen kautta. Kaksi haastateltavaa kaipasivat virallista tunnustusta 

verkostolle ja yksi haastateltava peräänkuulutti verkoston koon hallittavuutta, jotta sen toi-

minta voi vakiintua.  

 

”…et verkosto ois jotenkin virallisesti tunnustettu semmonen yhteisö jolla, jolla 

jonka tekemisillä on aidosti niinku merkitystä ja mitä kuunnellaan ja joka vois 

ehkä jopa jossain määrin antaa tämmöstä niinku isompiakin koulutuksia…” (H 

2) 
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”…et jos pystyis saamaan sitä rahoitusta siihen niin, että niinku joku taho sais 

niinku edes jonkun palkatun työntekijän tohon. niin se olis niinkun todella hie-

no asia, et jollakin olis oikeesti aikaa silleen niinku näitten asioiden niinku jär-

jestämiseks ja eteenpäin viemiselle…” (H 4) 

 

Verkoston jäseniltä kysyttäessä, miten verkoston tekemän työn merkityksellisyyttä arvioi-

daan, missä vaiheessa ja kenen toimesta, sai vastauksista kuvan, että arviointia pidettiin tär-

keänä, mutta sitä ei oltu vielä verkoston sisällä ajateltu. Arvioinnin rakenteen ja sisällön näh-

tiin toisaalta olevan riittävä vain, jos sen tekee jokin ulkopuolinen, riippumaton taho tieteel-

lisiä tutkimusmenetelmiä käyttäen, toisaalta taas subjektiivinen tunne siitä, että ilmiöstä tie-

detään enemmän ja hoitoon ohjaus on helpottunut, nähtiin riittävänä mittarina. Ulkopuolisen 

tahon suorittama arviointi nähtiin luotettavuuden ja riippumattomuuden lisäksi tarpeelliseksi 

senkin takia, että yhdelläkään verkoston jäsenellä ei ole riittävästi resursseja tehdä arviointia 

oman työn ohella.  Laadullisten ja määrällisten mittareiden käyttöä kannattivat neljä haasta-

teltavaa kahdeksasta. Kukaan heistä ei kuitenkaan vielä tässä vaiheessa osannut sanoa, mitä 

nämä mittarit voisivat olla. Kaksi haastateltavaa pohtivat, voisiko jotain päätelmiä tehdä esi-

merkiksi rikostilastoista, kun taas kaksi mainitsi, että yksittäisen verkoston osuutta esimerkik-

si seksuaalirikosten tilastolliseen laskuun on mahdotonta arvioida. Neljä haastateltavaa piti 

tiedon lisääntymistä sekä tiedon nopeampaa ja helpompaa löytämistä hyvänä verkoston työn 

merkityksellisyyden ja vaikuttavuuden mittarina. Yhteydenotot verkostoon sekä sen saama 

palaute esimerkiksi koulutuksista sekä konkreettiset saavutukset, kuten asiakasohjautuvuuden 

helpottuminen ja päivittyvä lista vastaanottavista tahoista mainitsi kolme haastateltavaa. 

Yksi haastateltavista mainitsi kynnyksen madaltumisen avun piirin hakeutumisessa hyväksi 

arvioinnin välineeksi. Arvioinnin ajankohdan nähtiin olevan riippuvainen sen sisällöstä. Tark-

kaa tieteellistä arviointia ei nähty tarpeelliseksi tehdä useammin kuin vuoden tai parin välein. 

Verkoston omaa sisäistä arviointia ehdotettiin tehtäväksi jatkuvasti.  

 

”…siihen voi ottaa erilaisia laadullisia tai määrällisiä mittareita. Sitä vois vaikka 

lähestyä sitä kautta, että mitä tiedetään että onko se tilanne jollain tavalla, 

tiedetäänkö siitä tilanteesta niinku enemmän sen verkoston toiminnan seurauk-

sena….” (H 1) 

 

”…nyt sen verkoston tavoitteellisuus on oikeestaan lähinnä siinä, että saadaan 

rakennettua jonkin näköistä struktuuria tälle toiminnalle pääkaupunkiseudun 

alueella, eikä niinkään sillä, et me lähdettäis sitä vaikuttavuutta suoraan arvi-

oimaan. Mut must se on seuraava askel, et kyl sitä pitää jossain vaiheessa ruve-

ta miettii sitä vaikuttavuus arviointia, et meil ois jotain työkaluja tehä ite…” (H 

5) 
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Kaksi haastateltavaa kokivat arvioinnin suunnittelun sekä sen aloittamisen hyvissä ajoin ta-

voitteellisen työotteen apuvälineeksi. Kolme haastateltavaa mainitsivat tarpeeksi laadukkaan 

arvioinnin vaativan hankkeen, jotta se olisi ajallisesti ja rahallisesti mahdollista suorittaa. 

Verkoston jäsenillä ei nykyisillä resursseilla ole arviointiin mahdollisuutta. Toisaalta arviointi 

nähtiin olevan edellytyksenä rahoituksen löytämiselle ja toiminnan hankkeistamiselle. 

 

”…koska sit tää mittaaminenkin vie aikaa, arviointikin vaatii oman pohdintansa, 

et miten se tehdään tämmösessä verkostossa yhteistyössä, et se ei oo mikään 

ihan yksinkertainen juttu. Et siinä mielessä joku yks iso yksittäinen hanke, joka 

tekis tän aiheen piiris töitä olis helpompi, koska siinä voitas sit asettaa tavoit-

teet ja mittarit niinku sen hankkeen piirissä, eikä sillai että, et pitää kerätä se 

tieto verkostolta jolloin se on tosi epätarkkaa ja hankalaa…” (H 5) 

 

Toimivan verkoston edellytyksinä haastateltavista kolme kokivat olevan avoimuus verkoston 

jäsenten välillä sekä jäsenten sitoutumisen verkostoon. Selkeän toiminnan päämärän, verkos-

toa kehittävän ja koordinoivan henkilön, luottamuksen jäsenten keskuudessa sekä oman orga-

nisaation tuen mainitsivat kunkin yksi haastateltava.  

 

7.4 Ennaltaehkäisy 

 

SeriE-verkosto on yhtenä tavoitteenaan määritellyt seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn kehit-

tämisen. Tästä lähtökohdasta lähdimme kysymään verkoston jäseniltä: miten verkoston toi-

minta kytkeytyy seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn? Verkoston jäsenten haastattelussa nousi 

esiin viisi pääkohtaa jotka ovat: palveluiden kartoitus, tiedon tuottaminen ennaltaehkäisyn 

tarpeellisuudesta, poliittinen ja yhteiskunnallinen vaikuttaminen, ennaltaehkäisyn organisoin-

ti ja yhtenäistäminen sekä palveluiden kehittäminen. Useimmin haastatteluissa nousi esiin 

palveluiden kehittäminen osana verkoston työtä, jonka mainitsi neljä kahdeksasta haastatel-

tavasta. Toiseksi tärkeimpänä nähtiin tiedon lisääminen ennaltaehkäisyn tarpeellisuudesta, 

tämän teeman nosti esiin kolme kahdeksasta haastateltavasta. Yleinen vaikuttaminen yhteis-

kuntaan ja politiikkaan nousi esiin kahdessa haastattelussa ja muut teemat mainittiin yksittäi-

sissä haastatteluissa. 

 

” …pyritään vastaamaan niihin tarpeisiin jota yhteiskunnassa nyt on ja johon 

yhteikunta ei oo vastannu tähän mennessä asiallisesti ja sitä kautta vaikuttaa 

ehkä mielipiteisiin ja politiikkaan siten että että ennaltaehkäisevää työtä jär-
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jestettäisiin ja siitä siitä tulisi niin kuin organisoidumpaa ja yhtenäisempää eikä 

se ois niin hajallaan kun se tällähetkellä on...” (H2) 

 

”…enemmän tää tiedottamispuoli niinku mediaan ja nää koulutukset ja muut 

sikäli, niinku et ylipäätään julkiseen keskusteluun nousisi asioita ja sit toisaalt 

koulutusta niinkun ammattilaisille...” (H6) 

 

7.5 Verkoston näkemys hoitoon ohjauksen nykytilasta ja sen esteistä 

 

Halusimme kysyä verkoston jäseniltä hoitoon ohjauksesta ja sen esteistä nähdäksemme eroa-

vatko verkoston jäsenten ja seminaariin osallistuneiden ammattilaisten mielipiteet toisistaan 

vai kokevatko he tilanteen samanlaisena. Katsoimme tiedon tärkeäksi nähdäksemme myös, 

onko verkoston näkemys tarpeellisista toimista linjassa muiden kokeman tarpeen kanssa. Ky-

syimme verkoston jäseniltä kenen heidän mielestä tulisi kantaa vastuu hoidon järjestämisestä 

ja rahoituksesta? Tähän kysymykseen kaikki kahdeksan haastateltavaa vastasivat, että vastuu 

tulisi olla julkisella sektorilla. Asiaan löydettiin erilaisia variaatioita, joissa yhdistettiin sekä 

julkista että kolmannen sektorin työtä, sekä erityissairaanhoidon osaamista. Tarkemman jaon 

tekeminen tässä vaiheessa koettiin vaikeaksi.  

 

” …julkisen terveydenhuollon se pitäis olla ihan senkin takia että kaikilla on 

niinku yhtäläiset oikeudet näihin palveluihin…” (H1) 

 

”…pitäis olla omalta osaltaan semmosta niinku perusterveydenhuoltoa…” (H2) 

 

Kysyimme myös, miten verkoston jäsenet näkevät hoitoon ohjauksen nykytilan, neljä kahdek-

sasta vastaajasta koki tilanteen olevan huono ja yksi vastaajista koki tilanteen heikkona. Kaksi 

haastateltavaa kahdeksasta mainitsi tilanteen olevan vaihteleva ja osittain sidonnainen asuin-

paikkaan. Lisäksi haastatteluissa kaksi kertoi, että hoitopolkuja ei ole ja yksi kahdeksasta nos-

ti esiin nykytilan sekavuuden. Kuitenkin jopa viisi kahdeksasta nosti esiin, että rikoksen teke-

misen jälkeen, rikosseuraamuslaitoksen asiakkailla tilanne on hyvä ja toimivia hoito-ohjelmia 

on käytössä.  

 

”…riippuu ihan yksittäisen terveydenhuollon ammattilaisen niinkun osaamisesta 

ja valveutuneisuudesta…” (H1) 

 

”…se on aika huono mun mielestä, et just tuota terveydenhuollon puolella on 

niin vähän tietoa tämmösestä…”(H3) 

 

Kysymykseen mitkä ovat hoitoonohjauksen esteet, kaikki haastatellut mainitsivat ongelmal-

liseksi tiedon puutteen siitä mihin henkilön voisi ohjata. Kuusi kahdeksasta haastateltavasta 
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mainitsi esteeksi myös sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisten ammattitaidon puut-

teen kohdata kyseisiä henkilöitä, puutteista mainittiin muun muassa tietämättömyys ja val-

miuksien puute. Haastateltavista neljä mainitsi esteenä myös kohtaavan tahon sekä yleiset 

asenteet kyseisiä henkilöitä ja seksuaalirikoksia kohtaan. Kaksi haastateltavaa nosti esiin 

myös rahoituksen puutteen ja kaksi sen, ettei ole paikkaa mihin ohjata. Muita esteitä jotka 

nousivat yksittäisissä haastatteluissa esiin, olivat hoidon alueellisuus, matalan kynnyksen 

paikkojen puute ja koordinoivan tahon puutos. 

 

”…epätietosuus siitä, että minne tämmösen henkilön voi ohjata, ni se on aika 

suurta…” (H1) 

 

”…todennäköisesti työntekijällä ei ole tarpeeksi tietoa ja ymmärrysttä ja osaa-

mista käsiteltävästä aisasta ja hän pelästyy ja se asiakas vaistoo sen ja se työs-

kentely päättyy siihen…” (H2) 

 

”…ohjaavan tahon tiedon puute ilmiöstä, hoitotahoista ja hoidon rahoitus…” 

(H8) 

 

7.6 Seminaariin osallistuneiden näkemys ilmiöstä ja hoitoon ohjauksesta 

 

Osana opinnäytetyötämme halusimme kerätä tietoa Serie-verkostolle seminaariin osallistujil-

ta. Ajatuksenamme oli, että näin verkosto saisi arvokasta tietoa toiminnan kehittämiseksi ja 

mahdollisten koulutusten tarpeen arvioimiseksi. Seminaari ilmoittautumisen yhteydessä myös 

verkosto päätti toteuttaa kyselyn, joka lähetettiin tervetulo kirjeen yhteydessä kaikille semi-

naariin ilmoittautuneille. Saimme opinnäytetyötämme varten myös tämän kyselyn tulokset 

käytettäväksi. Jatkossa tässä luvussa viittaamme kyselyyn maininnalla kysely 1. Halusimme 

myös itse toteuttaa kyselyn seminaariin osallistujille jonka teimme Laurean e-lomakepohjaa 

hyödyntäen. Kysely lähetettiin sähköpostitse linkkinä kaikille seminaariin ilmoittautuneille. 

Käytämme tästä kyselystä jatkossa nimeä kysely 2. Seminaariin oli ilmoittautunut 110 henki-

löä, joista järjestäjältä saadun tiedon mukaan 98 vastasi kyselyyn 1. Puolestaan kyselyyn 2 

vastasi 10 henkilöä. Kyselyssä 1 kysyttiin, oletko työssäsi kohdannut henkilöä, jolla on pedofii-

lisia mieltymyksiä. Vastaajista 41 ilmoitti kohdanneensa tällaisia henkilöitä, heiltä kysyttiin 

myös millaisia reaktioita tilanne sinussa ja työyhteisössäsi herätti. Vastanneista seitsemän 

kertoi, ettei kohtaaminen herätä heissä minkäänlaisia tunteita vaan sitä pidetään osana työ-

tä. Kuusi ilmoitti kokevansa vastenmielisiä tunteita kuten inhoa ja pelkoa. Myös kuusi vastaa-

ja koki olonsa hämmentyneeksi. Kolme kertoi kokevansa tarpeen ymmärtää ja tietää lisää 

henkilölle suunnatuista tukipalveluista. Kahdessa vastauksessa nousi esiin huoli ja yksittäisissä 

vastauksissa ristiriitaiset tunteet, tutkiva lähestymistapa ja riittämättömyyden tunne. 
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” …työyhteisö reagoi ammatillisesti asiaan ja heille kaikille se on arkipäivää…” 

(V20) 

 

”…osa oli kauhistuneita, osaa ns. ällötti ja osa osasi ottaa asian ammattimaises-

ti. Itseäni lähinnä kiinnosti, onko asiasta keskusteltu asiakkaan kanssa tai miten 

se otetaan hoidollisesti huomioon…” (V25) 

 

” …hämmennystä. Kysymyksen siitä, kuinka suoraan voi puhua ja kysyä…” (V8) 

 

Kyselyssä 1 vastaajilta kysyttiin myös mihin pedofilisista mieltymyksistä kertovat asiakkaat 

ohjataan työpaikallasi, miten tilanteessa toimittiin ja kehen otettiin yhteyttä. Kahdeksan vas-

tanneista kertoi, ettei tiedä mihin henkilö ohjattaisiin hoitoon. Viidessä vastauksessa kerrot-

tiin ohjauksen kohdistuvan psykiatriselle poliklinikalle, neljässä vastauksessa ohjaus kohdistui 

psykologille. Sexpon palveluiden piiriin oli ohjattu kolmen vastaajan mukaan ja Stop/Uusi 

suunta ohjelmatyöhön kolmessa tapauksessa. Lisäksi kaksi vastanneista kertoi ohjautumisen 

tapahtuneen lasten oikeuspsykiatriselle osaamiskeskukselle ja kaksi vastaajaa poliisille. Myös 

seksuaaliterapia mainittiin kahdessa vastauksessa. Yksittäisistä ohjauksista mainittiin myös 

pastori, oma työskentely työpaikalla, jussityö, lastensuojelu, lääkäri, ankkurityö ja otan vas-

tuun verkkosivusto.  

 

” …ei ollut tietoa mihin asiakasta olisi voinut ohjata. Olin yhteydessä Sexpoon, 

jossa muutamalla terapeutilla oli vastaanotto, jotka työskentelivät pedofilisista 

mieltymyksistä pitävien ihmisten kanssa...” (V5) 

 

” …psykiatriselle poliklinikalle, mutta asiakas itse ei välttämättä koe avun tar-

vetta…” (V10) 

 

” …tällainen asiakas ohjattaisiin todennäköisesti tilanteesta riippuen jonkinlai-

sen psykiatrisen hoitokontaktin puoleen. Muita palvelun tarpeita arvioitaisiin 

tapauskohtaisesti kuten kenen tahansa kohdalla…” (V31) 

 

Kyselyssä 2 kysyimme hieman laajemmin saadaksemme verkostolle tietoa ja nostimme esiin 

myös kysymykset, kohtaako vastaaja lapsiin seksuaalista mielenkiintoa tuntevia henkilöitä 

joilla on toive päästä kuntoutukseen. Kymmenestä vastaajasta seitsemän ilmoitti kohtaavansa 

ja kolme ei kohtaa. Kysyimme myös millaisiksi vastaajat kokevat omat valmiutensa kohdata 

lapsiin seksuaalista mielenkiintoa tunteva henkilö, vastaajista kolme koki, ettei heillä ole 

lainkaan valmiuksia, neljä ilmoitti omaavansa jonkin verran valmiuksia ja kolme ilmoitti omat 

valmiutensa hyviksi.  
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”…omat valmiudet huonot. Ammatillista koulutusta/tietoa toivoisin rutkasti li-

sää...” (V9) 

 

”…koen omaavani ihan hyvät valmiudet kohdata näitä henkilöitä, koska tera-

piakoulutukset ovat antaneet hyviä valmiuksia kohdata erilaisia henkilöitä…” 

(V2) 

 
Kyselyssä 2 tiedustelimme myös millaista lisäkoulutusta vastaajat kokevat tarvitsevansa. Aja-

tuksena oli selvittää SeriE-verkostolle tarvetta koulutuksille ja toiveita tuleviin seminaareihin. 

Vastaajien mukaan tarve on suuri ja toiveet hyvin moninaisia. Neljä vastaajaa kertoi kaipaa-

vansa lisätietoa hoitoonohjauksesta, kolme yleisesti tietoa ja kursseja asiasta. Lisäksi yksittäi-

sissä vastauksissa nousi esiin tarve saada tietoa oikeista keinoista henkilön auttamiseksi, aut-

taminen terapian keinoin, seksuaalisuuden kehittymisestä, seksuaalirikosten tutkinnasta, il-

miöstä yleisesti, hoito muodoista ja henkilöiden kohtaamisesta. 

 

”…lisätieto on aina tarpeen ja itse toivoisin saavani lisäkoulutusta sen suhteen, 

miten näitä henkilöitä voisin esim. terapian keinoin auttaa…” (V2) 

 

”…kuinka kohdata? Minne ohjata? Hoitopolku?...” (V9) 

 

Kysyimme myös millaista apua vastaajien mielestä lapsiin seksuaalista mielenkiintoa tunteva 

henkilö tarvitsisi. Vastaajista kolme koki psykoterapian tarpeelliseksi, kaksi vastaajaa psy-

koseksuaalisen terapian ja yksittäisissä vastauksissa esiin nousivat kognitiivinen käyttäytymis-

terapia, pykososiaalinen tuki, Uusi Suunta/Stop ohjelma, pitkäkestoinen terapia, tuki ja kont-

rolli sekä pitkäkestoinen ja henkilökohtainen kuntoutus. Selkeänä vastauksissa nousi esiin, 

että tarvetta kuntoutukselle on ja sen tulisi olla mieluiten säännöllistä ja pitkäkestoista.  

 

 ”…ehkä ajatusten muuttamista terveemmiksi…” (V1) 

 

”…apua tulevaisuuden pohtimiseen -> kuinka tulla toimeen omien tekojen / 

ajatusten kanssa, kuinka välttää uusia rikoksia. Pitkäkestoista terapiaa…” (V5) 

 

Muut kysymykset jaoimme teemoihin hoitoonohjauksen nykytila, hoitoonohjauksen esteet ja 

toiminnan kehittäminen. Hoitoonohjauksen nykytila nähtiin haastavaksi eikä useinkaan tiedet-

ty mihin tulisi ohjata. Kuusi vastaajaa kertoi ohjanneensa tai ohjaavansa Sexpoon ja yksittäi-

sissä vastauksissa nousivat esiin psykologi, psykiatri, päivystys, ryhmäterapia, yksilöterapia ja 

väestöliitto. Yksi vastaajista ei osannut sanoa mihin ohjaisi hoitoon.   

 

”…selkeä hoito polku puuttuu, ainakin sellainen, että se olisi useiden terapeut-

tien tietoisuudessa...” (V2) 
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”…asiasta on alettu puhumaan julkisesti, mikä helpottaa tilannetta. Kunnon 

verkostot/hoitopolut puuttuvat…” (V8) 

 

Hoitoonohjauksen esteitä kartoitimme nähdäksemme näyttäytyvätkö ne samanlaisia verkos-

toon osallistuvilla ammattilaisilla ja muilla terveydenhuollon tai sosiaalialan kentällä toimivil-

la. Kahdeksan vastaajaa mainitsi esteeksi sen, että hoitoonohjauksen reitit ovat epäselvät tai 

ne puuttuvat kokonaan, kaksi koki rahoituksen ongelmalliseksi yksityisen hoidon tullessa ky-

symykseen, kaksi vastaajaa näki esteenä asiakkaan aiemmat huonot kokemukset ammattilais-

ten kohtaamisessa tai asiakkaan motivaation puutteen hoitoon, lisäksi yksittäisissä vastauksis-

sa mainittiin tiedon puute asiassa ja aiheen herkkyys jolloin aiheen puheeksi ottaminen asiak-

kaan kanssa koettiin haastavaksi. Vastaajat näkivät suurena esteenä myös työyhteisössä esiin-

tyvät asenteen lapsiin seksuaalista mielenkiintoa kokevia henkilöitä kohtaan. Viisi vastaajaa 

kertoi kohdanneensa työyhteisössään muun muassa tuomitsemista, pelkoa henkilöitä kohtaan, 

inhotusta, vastenmielisyyttä ja ajatusta että kuntoutuksella ei voida auttaa näitä henkilöittä.  

 

”…hoitoon ohjauksessa olevat reitit ovat epäselvät, eikä ole yhtenäistä ohjeis-

tusta miten ja minne heitä hoitoonohjataa. Toisaalta henkilöllä ei välttämättä 

ole itsellään motivaatiota hoitoon, jolloin mikään hoitoonohjaus ei toimi…” 

(V2) 

 

”…ei tietoa mihin lähettää. Yksittäisiltä tahoilta olen saanut kielteisiä vastauk-

sia. Ja yksityinen hoito maksaa...” (V8) 

 

”…henkilöitä ei haluta asiakkaiksi. Pelkoa ja inhotusta. Uskon tämän johtuvan 

tiedon puutteesta...” (V8) 

 

Kysyimme myös kenellä vastuu hoidosta ja hoidon rahoituksesta tulisi olla. Kahdeksan vastaa-

jaa katsoi, että vastuun tuli olla ensisijaisesti julkisella terveydenhuollolla. Miten käytäntö 

järjestettäisiin, vastaukissa tuli erilaisia variaatioita. Neljä vastaajaa katsoi, että hoito tulisi 

toteuttaa erikoissairaanhoidossa, toiset neljä vastaajaa erilaisia yhdistelmiä joissa mukana 

olisivat julkinen, erikoissairaanhoito ja kolmas sektori. Kaksi vastaajaa ei osannut sanoa. 

 

”…julkisella sektorilla tulisi olla valmiudet kohdata henkilö ja auttaa vähintään 

alkuun kuntoutuksessa. Syvempi osaaminen voisi olla erityissairaanhoidolla. 

Hoidon ei kuitenkaan tulisi olla liian kallista asiakkaalle…”(V8) 

 

”…julkisen ja erityissairaanhoidon sekä kolmannen sektorin tiivis yhteistyö…” 

(V9) 
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Halusimme myös kysyä miten tarpeelliseksi vastaajat kokevat hoitopolkujen kehittämisen. 

Seitsemän vastaajaa ilmoitti kehittämisen erittäin tarpeelliseksi, kaksi ei osannut sanoa ja 

yksi koki ammattitaidon tärkeämmäksi kuin itse hoitopolun. Toiminnan kehittämiseen vastaa-

jien mukaan on selkeä ja kova tarve. Tärkeimmiksi kohteiksi nähtiin kuuden vastaajan mieles-

tä hoitoprosessin kehittäminen, viisi vastasi sekä kansallisen että kansainvälisen koulutuksen 

lisäämisen asiassa. Yksittäisissä vastauksissa tuli esiin myös julkisen keskustelun lisääminen 

asiassa, näyttöön perustuvien terapiamenetelmien (KKT) hyödyn tutkiminen kyseessä olevien 

henkilöiden hoidossa, yhteistyön lisääminen viranomaisten ja muiden toimijoiden kesken, 

konsultaatiopuhelin ammattilaisilta poliisille ja yksi vastaaja ei osannut sanoa. 

 

”…alkaa puhua asiasta enemmän. Se on liian salattu aihe niin ei siitä voi puhua 

edes ammattipiireissä...” (V1) 

 

”…enemmän paikkoja mahdollisuuksia hoitoon, terapia pitäisi olla korvattavissa 

ja käytettävissä julkisella puolella…” (V4) 

 

8 Johtopäätökset 

 

Keskeiset tulokset opinnäytetyömme prosessista esitämme peilaten niitä aiemmissa luvuissa 

esitettyihin teorioihin. Olemme jäsentäneet tulokset tutkimuskysymyksistä johdettujen tee-

mojen mukaan. Viidennessä teemassa, hoitoon ohjauksen nykytila ja sen esteet, peilaamme 

ristiin arvioimalla toisiinsa verkoston jäsenten haastatteluiden ja kyselyyn vastanneiden vas-

tauksia, koska varsinaista teoriaa kysymysten pohjalle ei ole opinnäytetyössä käytetty. 

 

8.1 Verkoston tavoitteet jäsenten näkökulmasta 

 

Toikon ja Rantasen (2009, 14) mukaan konkreettinen kehittäminen tähtää etukäteen selkeästi 

määritellyn tavoitteen saavuttamiseen. Myös Rissanen (2005, 121–122) toteaa, että palvelu-

kehittämisen tavoitteiden on oltava selkeitä ja mitattavia. Yksi toimivan kehitystiimin ominai-

suuksista on kyky pitää päämäärä kirkkaana mielessä. Heinonen (2007, 48) huomioi, että ke-

hittämistyön perusteet tulisi löytää helposti lyhyellä aikavälillä, sillä pitkän aikavälin tavoit-

teet eivät useinkaan motivoi kehittämistyöhön. SeriE-verkoston jäsenten haastatteluissa mai-

nitsemat tavoitteet ja päämäärä kulkevat hyvin linjassaan verkostossa yhteisesti sovittujen 

tavoitteiden ja päämäärän kanssa. Tiedon tuottamisen ilmiöstä nähtiin vaikuttavan jokaiseen 

osa-alueeseen niin vahvasti, että kaikki haastateltavat korostivat sen tärkeyttä läpi haastatte-

lujen. Yhteiskunnassa esiintyvät ilmapiiri ja asenteet nähtiin juurtuneen myös sosiaali- ja ter-

veydenhuollonalojen ammattilaisten sekä työyhteisöjen joukkoon. Tiedottaminen, koulutus ja 

aihealueen neutralisoiminen koettiin työn perustaksi. 
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Tavoitteita ja päämäärää kysyttäessä useampi haastateltava joutui kuitenkin miettimään het-

ken aikaa ennen kuin he saivat muodostettua vastauksensa. Monessa haastattelussa verkoston 

tavoitteet ja päämäärä löytyvät myöhemmin kysyttyjen kysymysten vastauksista. Kahden 

haastateltavan mukaan tavoitteet ja päämäärä ovat jääneet määrittelemättä tarkasti ja tä-

hän toivottiin muutosta. Tätä tukee myös Isoherrasen, Rekolan ja Nurmisen (2008, 29–30) aja-

tus siitä, että moniammatillisessa yhteistyössä on tärkeää tiedostaa mikä on yhteinen pää-

määrä ja tavoite, jonka vuoksi verkostotyötä tehdään. 

 

Kehittääkseen toimintaansa sekä päästäkseen tavoitteisiin on verkoston hankittava tietoa ak-

tiivisesti. Verkkojen ja verkostojen kehittämisen edellytyksenä on tiedon hankinta erilaisia 

metodeja käyttäen. Yhteistyö ja toisilta oppiminen muokkaavat verkkoa ja verkostoa jatku-

vasti. (Ojasalo ym. 2014, 100.) Virkkunen ym. (2007, 15,19) mukaan toiminnan kehityksen 

perustana voi olla kollektiivinen oppiminen ja kokemusten vaihto ja Rissanen (2005, 121–122) 

on määritellyt yhdeksi keskeiseksi ominaisuudeksi toimivalle kehitystiimille sen työalueen 

monipuolisen asiantuntijuuden. SeriE-verkosto käyttää tehokkaasti hyväkseen monipuolista 

asiantuntijuutta ja kokemusta mitä verkoston sisältä löytyy. Kaikki haasteltavat mainitsivat 

tärkeimmäksi tiedonhankintakanavaksi verkoston omat jäsenet, sekä heidän verkkonsa. Tietoa 

haetaan myös ulkopuolisilta tahoilta, kuten seuraamalla tieteellistä tutkimusta aiheesta sekä 

mitä muuta saman tyyppistä on tekeillä kansallisesti ja kansainvälisesti, mikä kulkee linjassa 

Heinosen (2007, 48) toteamuksen kanssa, että kehittämistyö ei ole pelkästään uuden luomis-

ta, vaan myös olemassa olevien hyviksi todettujen käytäntöjen vahvistamista.  

 

Johtopäätöksenä toteamme, että SeriE-verkostolla on hyvät edellytykset onnistuneelle toi-

minnan kehittämiselle niin oman verkostonsa sisällä, että laajemmin tavoitteidensa ja pää-

määränsä mukaisesti. Ehdotamme, että verkosto seuraavassa kokoontumisessaan 22.8.2016 

kirkastaisi tavoitteet ja päämäärän niin, että ne ovat jokaiselle verkoston jäsenelle helposti 

löydettävissä ja ymmärrettävissä. SeriE-verkosto on ollut toiminnassa jo yli vuoden ajan, jo-

ten ajankohta olisi tähän otollinen. Myös uusia jäseniä on liittynyt verkostoon, jotka hyötyisi-

vät tavoitteiden ja päämäärän tarkentamisesta. Innallan (2014, 50) mukaan käynnistymisvai-

heessa vuoropuhelussa verkoston jäsenten kanssa asetetut tavoitteet tulee selkeyttää vakiin-

nuttamisvaiheessa samalla kun verkostoon osallistujien roolia verkoston jäsenenä vahviste-

taan. 

 

8.2 Yksittäisten toimijoiden henkilökohtaiset motiivit verkostoon kuulumiselle 

 

Kehittämisverkostoon kuulumisen motiivina voidaan olettaa olevan yksittäisen jäsenen sekä 

hänen organisaationsa oppimisen, joka syntyy yhteistoiminnallisena prosessina verkoston jä-

senten ollessa kanssakäymisissä keskenään. Kehittämisverkoston aiheen sekä sen toiminta-

muodon tulisi olla sen jäseniä innostava ja kiinnostava. Kehittämistoiminnan uutuusarvo voi 
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lisätä verkoston jäsenten halua kuulua verkostoon. (Suominen ym 2007, 15, 43-45.) SeriE-

verkoston jäsenien haastatteluista nousi selkeästi esille jäsenten mielenkiinto kuulua verkos-

toon, oppia sen toisilta jäseniltä ja antaa oma asiantuntijuutensa muiden jäsenten käyttöön, 

sekä laajemmin verkoston ulkopuolelle ilmiön esiin nostamiseksi yhteiskunnassa ja asiakasoh-

jautuvuuden sekä palvelupolkujen kehittämiseksi. Jäsenten henkilökohtaiset motiivit tukivat 

näin ollen verkoston yhtisiä tavoitteita ja päämäärää ja verkoston toimintamuoto innostaa 

sekä motivoi sen jäseniä kuulumaan verkostoon ja tekemään töitä sen eteen. Puolet haasta-

teltavista mainitsi motiivikseen aikaisemmin omassa työssään kohdatut ongelmat lapsiin sek-

suaalista mielenkiintoa tuntevan henkilön asiakasohjautuvuudessa joko ennen tai jälkeen ri-

koksen. Tämä mielestämme osoittaa, että SeriE-verkoston tekemälle kehitystyölle asiakasoh-

jautuvuuden, ennaltaehkäisyn ja jälkikuntoutuksen parissa on suuri tarve yhteiskunnassamme 

tällä hetkellä. 

 

SeriE-verkoston jäsenten roolit eivät ole tarkkaan määriteltyjä vaan ne muuttuvat käsillä ole-

van aiheen mukaan. Katajamäen (2010) mukaan moniammatillinen ryhmä hyödyntää jäsen-

tensä voimavaroja yhteiseksi hyväksi, jolloin kaikki toimivat oman alansa puitteissa yhteiseen 

päämäärään tähdäten ja toisiaan täydentäen. Haastatteluissa nousi esille jäsenten roolien 

yhdenvertaisuuden lisäksi sen jäsenten kyky vahvistaa sen yksittäisen jäsenen roolia jolla on 

sillä hetkellä käsillä olevasta aiheesta vahvin osaaminen ja ammattitaito. Tällä tuetaan myös 

verkoston oppimista, sillä Suominen ym (2007, 44-45) mukaan kehittämisverkostossa ei tulisi 

olla vakiintunutta roolijakoa opettajiin ja oppilaisiin, vaan roolien tulisi olla vastavuoroisia. 

 

SeriE-verkoston toiminta on tällä hetkellä sen jäsenten henkilökohtaisten resurssien varassa. 

Tärkeää kehittämistyötä tehdään oman työn ohessa ja sen asettamien rajojen puitteissa. Yksi 

haastateltavista osasi nimetä itselleen roolin puheenjohtajana, sihteerinä ja verkoston kool-

lekutsujana. Muiden verkoston jäsenten haastatteluissa tämä rooli vahvistettiin ja siitä oltiin 

kiitollisia, mutta huomautettiin myös, että yhtä jäsentä ja hänen organisaatiotaan ei tulisi 

liikaa rasittaa kyseisillä tehtävillä. Erään haastateltavan ehdotuksena olikin, että jokaisessa 

kokoontumisessa sovittaisiin seuraavalle kerralle puheenjohtaja ja sihteeri. Verkoston tulisi 

arvioida onko jäsenten mahdollista ennakoida mahdollisuutensa osallistua seuraavaan kokoon-

tumiseen niin tarkasti, että rooleihin voidaan sitoutua.  

 

8.3 Jäsenten näkemys hyvin toimivasta verkostosta 

 

Onnistunut kehittämistyö vaatii sen tekijöiltä suuria ponnistuksia ja sitoutumista yhteisen 

päämäärän saavuttamiseksi. Verkostoitumalla on mahdollista tuottaa sellaista hyötyä, mitä 

esimerkiksi kahden keskeisissä suhteissa ei ole mahdollista saavuttaa. SeriE-verkosto on onnis-

tunut kokoamaan jäsenensä eri alojen asiantuntijoista, joiden osaaminen tukee verkoston 

päämäärää ja tavoitteita. Katajamäen (2010) mukaan juuri tämä piirre sitoo toiminnan mo-
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niammatillisen ryhmän määritelmäksi. Isoherrasen (2005, 14, 16) mukaan moniammatillinen 

yhteistyö, eli verkostoituminen, pitää sisällään viisi elementtiä, joita ovat asiakaslähtöisyys, 

tiedon ja eri näkökulmien yhteen kokoaminen, vuorovaikutteinen yhteistyö, verkoston huomi-

oiminen ja rajojen ylittäminen. Rajoilla Isoherranen tarkoittaa ammattirooleihin liittyviä tai 

organisaatioiden välillä kulkevia rajoja. SeriE-verkoston jäsenet haastatteluissaan mainitsivat 

näiden verkostotyön etujen lisäksi ammatillisen tuen sekä sisällön lisäämisen omaan työhön 

tuomaan lisäarvoa verrattuna ei-verkostoitumiseen. Haastatteluihin perustuen voi tehdä joh-

topäätöksen, että ainoana huonona puolena SeriE-verkoston tyyppisessä verkostoitumisessa ja 

kehittämistyössä nähtiin olevan resurssien puute. Työtä tehdään intohimosta aihealuetta koh-

taan oman työn ohella. 

 

Kysyessämme verkoston toiminnan ihannetilasta saimme johdettua päätelmät verkoston toi-

minnan vakiinnuttamiseen tarvittavista edellytyksistä verkoston jäsenten näkökulmasta. Ra-

hoitus toiminnalle ja sitä kautta mahdollisuus verkoston omalle työntekijälle nähtiin yhtenä 

tärkeimpänä tekijänä toiminnan jatkuvuudelle ja kehittymiselle. Jäsenten sitoutuminen ver-

koston toimintaan koettiin yhtä tärkeäksi kuin työntekijän palkkaaminen. Näitä näkemyksiä 

tukee esimerkiksi Virkkusen ym (2007, 29) toteamus, että ilman vahvaa toimijuutta, omistau-

tumista ja sitoutumista uuden toimintatavan rakentamiseen ei synny jatkuvuutta kehittäessä 

uusia toimintamuotoja sekä Heinosen (2007, 48) näkemys siitä, että kehittämistyö on usein 

lisätyötä resurssien pysyessä ennallaan.  Rainio ym (2014, 57) toteavat, että verkoston vakiin-

nuttamisvaiheessa sen toimintaa pyritään selkeyttämään ja jäsenten roolia vahvistamaan. 

Toiminnan arviointi ja tarvittaessa uudistaminen estää verkoston jumittumisen paikoilleen. 

Verkoston toivottiin myös saavuttavan tilan, jossa se on alueellisesti tunnettu toimija ja että 

verkosto olisi virallisesti tunnustettu toimija. Verkostolle toivottiin tukea ylempää ministerien 

taholta. Sosiaali- ja terveysministeri Hanna Mäntylän saapuminen lausumaan Seri-seminaarin 

avaussanat voidaan nähdä olevan askel juuri tähän suuntaan. Toiveena on, että Ministeri Män-

tylän seuraaja Pirkko Mattila jatkaisi tulevaisuudessa Mäntylän viitoittamalla tiellä. Näkisim-

me verkostolle olevan hyödyksi aktiivisen yhteyden sosiaali- ja terveysministeriöön itsestään 

ja toiminnastaan tiedottamisen sekä mahdollisten yhteistyöpyyntöjen merkeissä.  

 

Rahoituksen tarve ja verkoston työn merkityksellisyyden arviointi nähtiin kytkeytyvän toisiinsa 

kahdella tavalla. Osa haastateltavista koki verkoston tarvitsevan rahoituksen riittävän perus-

teellisen arvioinnin teettämiseksi ja osa koki, että arviointi on tehtävä, jotta rahoitus voidaan 

perustella ja sen myötä saavuttaa. Yleisesti arviointi koettiin erittäin tärkeäksi, mutta sitä ei 

ollut verkostossa vielä suunniteltu. Yksittäisillä jäsenillä oli eriäviä mielipiteitä mahdollisen 

arvioinnin sisällöstä ja laajuudesta. Toisaalta pidettiin riittävänä kokemusta toimintojen, ku-

ten asiakasohjautuvuuden, kehittyminen, toisaalta riittäväksi nähtiin vain tieteellinen tutki-

mus ulkopuolisen tahon suorittamana. Verkoston olisi hyödyllistä miettiä yhdessä missä mää-

rin ja missä vaiheessa arviointia tulisi tehdä. Kaksi haastateltavaa ehdottivat tässä olevan hy-
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vän aiheen tuleville opinnäytetöille, joita verkoston parissa tehdään. Kivipellon (2008, 35–36.) 

mukaan vaikutuksen ja vaikuttavuuden arvioinnissa kaikkein tiukimmat määritelmät vaativat 

tieteellisesti havaittavan syy-seuraussuhteen, mutta myös subjektiivinen syy-seuraussuhde 

voidaan hyväksyä pätevänä tietona. Menetelmän valintaan vaikuttaa arvioinnin perustelu, 

tarpeet ja keneltä tieto kerätään. Taulukossaan Rainio ym (2014, 57–58) esittävät arvioinnin 

yhtenä tärkeänä osa-alueena verkostojen kehittämisessä niiden elinkaaren aikana. Jos arvi-

oinnissa todetaan verkoston jo saavuttaneen tavoitteensa, voidaan sen toiminta lopettaa. Yh-

tälailla arvioinnilla voidaan estää verkoston jumittuminen paikoilleen uudistustarpeiden nous-

tessa esiin arvioinnin yhteydessä. Innalan (2014, 50) mukaan arviointi on tärkeä osa toimintaa 

ja sen kehittämistä. Arvioinnilla voidaan saavuttaa vaikuttavuutta ja parantaa päätöksentekoa 

sekä vähentää epävarmuutta. Arvioiti tulisi aina pohjautua kerättyyn tietoon, kriittisyyteen, 

kehittämiseen ja raportointiin. SeriE-verkoston tulisi hyödyntää arvioinnin tarjoamia mahdol-

lisuuksia toimintansa kehittämisen tueksi. Jos tehdyn työn vaikuttavuuden arviointia ei nähdä 

aiheelliseksi vielä lähiaikoina, olisi mielestämme kuitenkin hyödyllistä arvioida verkoston 

omaa toimintaa verkoston paikoilleen jumittumisen estämiseksi ja vaikuttavuuden ja päätök-

senteon parantamiseksi sekä epävarmuuden vähentämiseksi. 

 

8.4 Verkoston yhteys lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn 

 

SeriE-verkosto on yhtenä tavoitteenaan määritellyt seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn 

kehittämisen (Hämäläinen 2015 a). Verkoston jäsenet nostivat haastatteluissa esiin tämän 

hetken palveluiden hajanaisuuden ja hoitopolkujen puuttumisen. Verkoston jäsenet näkivät 

ensiarvoisen tärkeänä, että tämän hetkiset palveluntarjoajat saataisiin koottua yhteen, jotta 

muiden ammattilaisten olisi jatkossa vaivattomampaa ohjata hoitoon henkilöitä joilla siihen 

ilmenee tarvetta. Kaikkiaan tietoa siitä millaista apua tämän kaltainen henkilö voi saada ei 

tahdo Suomesta tällä hetkellä löytyä. Verkosto näki myös osana ennaltaehkäisyä asiallisen 

keskustelun tuottamista ja tiedon sekä ymmärryksen lisäämistä ilmiötä kohtaan. Tällä 

hetkellä asia koetaan usein vaikeaksi sekä ammattilaisten että tavallisten kansalaisten 

keskuudessa. Asia koetaan tabuksi eikä siitä useinkaan voi keskustella ilman tunteiden 

kuohuntaa ja epäasiallisia kommentteja. Muutenkin tiukassa taloustilanteessa 

ennaltaehkäisevä työ saatetaan nähdä enemmän menoeränä, jonka aikaansaamat säästöt 

realisoituvat vasta useiden vuosien tai vuosikymmenten kuluttua. Vaikuttaminen nähtiinkin 

todella tärkeäksi sekä yleisen median, poliitikkojen ja muiden päättäjien osalta, jotta 

jatkossa tarvittavat satsaukset ennaltaehkäisevään työhön saataisiin. Verkostosta myös nousi 

esiin palveluiden kehittäminen osana ennaltaehkäisevää työtä, jotta kynnys saada palveluita 

olisi mahdollisimman matala tarvittaisiin selkeät tahot ja julkinen rahoitus kuntoutukselle, 

jotta jokaisen kuntoutusta harkitsevan olisi ne mahdollista löytää ja saada ekonomisesta 

asemasta ja tulotasosta riippumatta. Oikeusministeriö (34/2010, 67) mainitsee mietinnössään 

yhtenä ennaltaehkäisevän toiminnan ongelmana yksityistellä puolella työskentelevien osaa-
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vien seksuaaliterapeuttien maksullisuuden asiakkaille. Myös ammattilaisten kouluttaminen ja 

tiedon lisääminen heidän parissaan olisi äärimmäisen tärkeää, sillä asenteet, ennakkoluulot ja 

pelot voivat osaltaan estää hoidon myös sosiaali- ja terveydenhuollon parissa. Euroopan 

neuvoston yleissopimuksen 7 artikla mainitsee ennaltaehkäisevinä toimina interventio-

ohjelmat tai -toimenpiteet. Artiklan mukaan henkilöllä, joka pelkää syyllistyvänsä tai on jo 

syyllistynyt, lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen on oikeus päästä osalliseksi 

ennaltaehkäiseviin toimiin. Suomessa ei tällä hetkellä näyttäisi olevan juurikaan tarjolla 

tällaisia ohjelmia tai toimenpiteitä henkilöille joita ei ole tuomittu rikoksesta. 

(Oikeusministeriö 34/2010, 67.) 

 

SeriE-verkosto pyrkii työllään paikkaamaan tätä vajetta ennaltaehkäisyn saralla. Työlle on 

suuri tarve ja tilaus. Herääkin kysymys, pystyykö verkosto täysin vastaamaan näin suureen 

tarpeeseen, jos toiminnalla ei ole rahoitusta ja sen toiminta on riippuvaista työantajien jous-

tosta työaikaan liittyen. Verkoston toiminnan vakiintuessa toivottavasti näin tärkeälle työlle 

löytyy rahoitus ja pysyvämpi paikka ennaltaehkäisyn kehittäjänä. Selkeää tarvetta ennaltaeh-

käiseville interventio-ohjelmille on ja niitä tulisikin pyrkiä kehittämään tulevaisuuden työväli-

neiksi. 

 

8.5 Hoitoon ohjauksen nykytila ja sen esteet 

 

Tässä osassa vertaamme ristiin SeriE-verkoston jäsenten näkemystä hoitoonohjauksen nykyti-

lasta ja sen esteistä, seksuaalirikosten ennaltaehkäisy seminaariin osallistuneiden ammatti-

laisten näkemykseen asiasta. Sekä verkoston jäsenet, että seminaariin osallistuja kokivat to-

della tärkeäksi, että ennaltaehkäisevän hoidon rahoituksen ja järjestämisen tulee olla ensisi-

jaisesti julkisella sektorilla, jotta kaikilla olisi tasapuolinen mahdollisuus päästä hoitoon. Vas-

tauksissa ehdotettiin myös erilaisia näkemyksiä siitä tulisiko koordinaatio tapahtua, peruster-

veydenhuollosta, erikoissairaanhoidosta vai yhteistyönä jossa mukana olisi myös kolmannen 

sektorin palveluntuottajat. Nykytilaa sekä verkoston jäsenet, että seminaariin osallistujat 

kuvasivat huonoksi, sekavaksi ja puutteelliseksi. Jos hoitoa on jossain tarjolla, ei siitä oikein 

tiedetä tai sinne osata ohjata. Hyviä terapeutteja toki löytyy mutta heidän palvelunsa ovat 

usein maksullisia ja mahdollisuudet ottaa asiakkaita vastaan rajalliset, lisäksi alueelliset erot 

palveluiden tarjonnassa asettavat asiakkaat eriarvoiseen asemaan. Hyväksi tilanne koettiin 

ainoastaan Rikosseuraamuslaitoksella jossa käytössä ovat STOP- ja Uusi Suunta ohjelma, näi-

den ohjelmien pariin pääsee vankilassa tai yhdyskuntaseuraamustoimistossa jo syyllistyttyään 

rikokseen. Hoitoon ohjauksen esteistä kysyttäessä osa teemoista pysyi samoina kuin hoi-

toonohjauksen nykytilassa. Molemmat vastaaja ryhmät ilmoittivat hoitoonohjauksen reittien 

olevan epäselvät tai ne puuttuvat kokonaan. Rahoitus koettiin myös ongelmalliseksi, mikäli 

hoito tapahtuu yksityisellä sektorilla, kaikilla ei ole tasapuolista mahdollisuutta hoitoon, jos 

se tulee maksaa omista varoista, eikä maksusitoumusta hoitoon voida taata. Kolmantena suu-
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rena esteenä nousi kummassakin kyselyssä asenteet, sekä yleinen ilmapiiri että ammattilais-

ten asenteet tai riittämätön koulutus ja tieto ongelmasta sekä seksuaalista mielenkiintoa lap-

siin tuntevien ihmisten kohtaamisesta.  

 

Sekä verkoston jäsenten haastatteluista, että seminaariin osallistujien kyselyistä nousi esiin 

suuri tarve tiedon lisäämiselle ammattilaisia kouluttamalla ja asiasta tietoa lisäämällä. Koulu-

tuksella ja tiedolla pystytäänkin parhaiten kasvattamaan ammattilaisten valmiuksia sekä koh-

data henkilö, että ohjata oikean hoidon piiriin. Myös Oikeusministeriö (34/2010, 16–17) on 

osana ennaltaehkäisevää toiminataa maininnut tiedon lisäämisen niiden ammattihenkilöiden 

parissa jotka ovat tekemisissä lasten kanssa yhtenä tärkeänä tekijänä. Suuri tarve on myös 

toiminnan kehittämiselle ja hoitopolkujen luomiselle. Hyvänä alkuna tässä toimii verkoston 

suunnittelema lista palvelun tarjoajista ja mahdollisista hoitoonohjauksen poluista. Tulevan 

Sosiaali- ja terveydenhoidon uudistuksen myötä vaikuttaisi siltä, että ennaltaehkäisevä toi-

minta jää kuntien vastuulle mitä se tulevaisuudessa tarkoittaa rahoituksen ja muun toiminnan 

kehittämiselle, sen aika näyttää. Paraneeko nykytila vai vastaako kolmas sektori entistä 

enemmän tähän puutteeseen erilaisten hankkeiden myötä. 

 

9 Verkoston nykytila 

 

Vuoden 2016 aikana SeriE-verkosto on käynnistänyt toimintansa tavoitteidensa mukaisesti. 

Verkosto julkaisi 25.4.2016 lehdistötiedotteen, jossa esitetään laskelma, jonka mukaan lap-

seen kohdistuvan seksuaalirikoksen kulut kolmessa vuodessa nousevat 149 000 euroon, kun 

taas ennaltaehkäisevän yksilöterapian kulut olisivat 9 600€. Ryhmämuotoisena toteutettuna 

terapiakulut olisivat vielä pienemmät. Lehdistötiedotteen informaatiota käyttäen ainakin Aa-

mulehti ja Länsirannikon Sanomat julkaisivat artikkelin aiheesta nettisivuillaan vielä saman 

vuorokauden aikana. Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy-Seminaari 13.5.2016 herätti mielen-

kiintoa odotetusti. Paikkojen nopea täyttyminen ja peruutuspaikoille ilmoittautumiset osoitti-

vat, että isompikin tilaisuus olisi ollut mahdollista järjestää. Laurea-ammattikorkeakoulun 

Tikkurilan toimipisteen iso auditorio on 136 paikkainen. Osa paikoista oli varattuna verkoston 

omille jäsenille ja noin 30 paikkaa Laurean opiskelijoille. Seminaariin matkustettiin pääkau-

punkiseudun ulkopuoleltakin, esimerkiksi Turusta. Opiskelijoita oli edustettuina sosionomi 

sekä rikosseuraamusalan sosionomi koulutusohjelmista. Seminaarin jälkeen verkosto on saanut 

useita yhteydenottoja verkostosta kiinnostuneilta sekä saman tyyppisen toiminnan aloittami-

sesta omalla alueellaan innostuneilta henkilöiltä. SeriE-verkosto on ensimmäisissä kokouksis-

saan määritellyt tavoitteiksi tiedon tuottamisen ilmiöstä sekä koulutuksen järjestämisen (Hä-

mäläinen 2015a,b). 

 

SeriE-verkoston jäsenten haastatteluissa kävi ilmi kuinka tärkeänä pidettiin listaa hoitoa tar-

joavista tahoista, nettisivujen luomista sekä hoitopolkujen kehittämistä. Haastatteluissa edel-
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lä luetellut mainittiin tavoitteissa ja toiminnan vakiinnuttamisesta sekä verkoston tuottaman 

hyödyn arvioinnista esitetyissä kysymyksissä. SeriE-verkostolla on tällä hetkellä tekeillä verk-

kosivusto, jolla esitellään perustietoa verkostosta, siihen kuuluvista tahoista sekä siitä kuinka 

verkostoon saa yhteyden. Sivustolla tulee olemaan myös tietoa kuinka hoitoon voi hakeutua ja 

ohjeita esimerkiksi toimeentulotuen lisäosan hakua varten. Alustan sivustolle tarjoaa Pelasta-

kaa lapset ry otanvastuun.fi- sivustonsa kautta. Lista vastaanottavista hoitotahoista on tehty 

ja sitä päivitetään tarvittaessa. Lista sijaitsee Google docs:sa ja on tällä hetkellä vain verkos-

ton jäsenten käytössä. Tulevaisuudessa verkostolla on tarkoitus saattaa lista useamman tahon 

hyödynnettäväksi. Yksi mahdollisuus olisi liittää se verkoston nettisivuston yhteyteen. Krimi-

naalihuollon tukisäätiön sosiaaliasiamies on lupautunut laatimaan tekstin koskien toimeentu-

lotuen lisäosan myöntämistä kuntoutusta varten. Teksti on suunnitteilla laittaa verkoston tu-

leville sivuille ja se olisi muodoltaan niin ammattilais- kuin asikaskäyttöön soveltuvaa. Teks-

tissä kerrottaan lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta mielenkiinnosta yleisesti, sekä lapsiin 

kohdistuvaa mielenkiintoa tuntevan henkilön oikeudesta saada apua ja kuntoutusta ennalta-

ehkäisevästi. Tekstistä toivotaan olevan apua asiakkaalle asian puheeksi ottamisen ja hoidon 

rahoituksen järjestämisen kanssa. Neljä SeriE-verkoston jäsentä kävi elokuussa 2016 THL:n 

kutsumana tapaamassa Ruotsalaisen Off Clinic:n edustajia. Off Clinic on erikoistunut alaikäis-

ten seksuaalirikosten tehneiden hoitoon ja he ovat kiinnostuneita tekemään yhteistyötä Suo-

messa toimivien kanssa. Tapaamisen tuloksena todettiin tarve yhteistyölle sekä päätettiin 

aloittaa yhteisen seminaarin suunnittelu aiheesta. Alustava suunnitelma on pitää seminaari 

alkuvuodesta 2017. 

 

SeriE-verkosto on todennut elokuussa 2016 tarpeen rajoittaa kasvuaan. Tällä hetkellä verkos-

ton sähköpostilistalla on 24 nimeä, joista osa eivät ole varsinaisia jäseniä, mutta heille lähte-

vät tiedotteet, pöytäkirjat ja muu sähköpostitse lähetetty materiaali tiedoksi. Tämän hetki-

sen suunnitelman mukaan verkostoon toivotaan jäseniksi edustaja Helsingin kaupungin sosiaa-

litoimesta sekä toinen edustaja HUS:n Oikeuspsykiatrian poliklinikalta. Kun verkostossa koe-

taan olevan kaikkien oleellisten tahojen edustajat mukana, on verkoston tavoitteena aloittaa 

hoitopolkujen mallintaminen ja kehittäminen. Pohdinnassa on tällä hetkellä olisiko verkosto 

taho, jolle asiakkaan voisi ohjata, vai tuottaako verkosto suositeltavan hoitopolkumallin. 

(Hämäläinen 2016b.) 

 

10 Pohdinta 

 

Pohdinnassa kuvaamme koko opinnäytetyön prosessin sen tekijöiden näkökulmasta, jonka jäl-

keen pohdimme työn eettisyyttä ja luotettavuutta. Viimeisenä osiona on jatkotutkimus- ja 

kehitysehdotukset, missä tuomme vielä esiin tutkimuksen keskeisimmät tulokset ja ehdotuk-

semme siitä, kuinka niitä voi hyödyntää. Osa havaituista jatkotutkimuksien aiheista on nous-
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sut esiin opinnäytetyön prosessin aikana ja osa keskusteluissa SeriE-verkoston jäsenten kans-

sa. 

 

10.1 Opinnäytetyön prosessi 

 

Tässä osiossa kerromme kuinka opinnäytetyö muovautui loppuliseen muotoonsa ja minkälai-

nen prosessi se on tekijöiden kannalta ollut. Esitämme myös kehitysehdotuksia osoittamaan 

oppimaamme sekä hyödyntämään seuraavia opiskelijoita, jotka mahdollisesti suunnittelevat 

tekevänsä opinnäytetyön SeriE-verkostolle tai muuten saman tyyppisen opinnäytetyön. 

Aloitimme opinnäytetyömme aiheen kartoittamisen kesän 2015 aikana käymällä läpi meitä 

molempia kiinnostavia kohteita. Elokuussa 2015 laitoimme Rikosseuraamuslaitoksen koulutus-

keskuksen yliopettaja Nina Nurmiselle sähköpostin, jossa tiedustelimme oliko hänen tiedos-

saan tilausta opinnäytetyölle liittyen seksuaalirikoksen tehneisiin ja heidän kuntoutukseensa. 

Nurmisella oli esittää kaksi ajankohtaista aihetta, jotka liittyivät kuntoutukseen, mutta en-

naltaehkäisevästi tai seksuaalirikoksesta epäiltyihin, joita ei vielä ole tuomittu, mutta ovat 

esitutkinnassa ilmaisseet halunsa aloittaa kuntoutuksen. Mielenkiintomme kohdistui jälkim-

mäiseen ryhmään, sekä mahdollisuuteen rakentaa yhteistyötä poliisilaitoksen kanssa opinnäy-

tetyön aikana. Alkuvaiheen tavoitteeksi suunnittelimme kartoittaa, minkälaisia hoitopolkuja 

voisi kehittää henkilöille, joilla on poikkeavaa seksuaalista kiinnostusta tai jotka ovat epäilty-

nä seksuaalirikoksista.  

 

Ensimmäinen tapaaminen ohjaajamme kanssa pidettiin syyskuun 2015 lopulla. Tapaamisessa 

päätimme, että kartoitamme poliisilta ja terveydenhuollon ammattilaisilta mihin yllä mainit-

tuja henkilöitä ohjataan tällä hetkellä ja mitä ovat ammattilaisten käsitykset seksuaalirikolli-

suudesta. Totesimme, että yhtenäisiä palvelupolkuja ei ole ja ohjaus on todennäköisesti sat-

tuman varaista. Halusimme myös kartoittaa, mikä on ammattilaisten valmius ottaa vastaan 

seksuaalirikoksesta epäillyn henkilön tai henkilön, jolla on lapsiin kohdistuvaa seksuaalista 

mielenkiintoa, mutta ei vielä rikosta, sekä kuinka paljon tällaisia henkilöitä tulee poliisin ja 

terveydenhuollon ammattilaisten tietoon. Heti ensimmäisestä tapaamisesta alkaen valikotui 

teoriapohjaksemme ennaltaehkäisy, palveluiden kehittäminen, moniammatillisuus ja verkos-

totyö. Mielenkiintomme heräsi myös hoitoonohjauksen esteitä, sekä vallitsevia asenteita ja 

uskomuksia kohtaan. Laadimme kyselypohjan valmiiksi, joka olisi tarkoitus lähettää valitse-

millemme ammattilaisille aineiston kokoon saamiseksi. Näitä asioita pohdittuamme aikamme 

heräsi meissä tunne, että olemme lähdössä olettamuksesta, että näille ryhmille ei ole olemas-

sa hoitopolkua, kartoittaa vielä asiaa ja päätyä sitten johtopäätökseen, että näin on. Lopuksi 

toteaisimme, että polkuja tulisi kehittää. Emme nähneet tämän tyyppisellä opinnäytetyöllä 

olevan suurta arvoa, joten uusi suunta saman aiheen parissa oli tervetullut. 
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Nina Nurminen mainitsi meille kehitysryhmän (SeriE), joka oli aloittanut toimintansa aikai-

semmin samana vuonna. Asiantuntijaryhmään kuului eri alojen toimijoita, joiden tarkoitus on 

yhdessä pohtia, miten seksuaalirikollisille tarkoitettuja hoitopolkuja olisi mahdollista kehit-

tää. Opinnäytetyön näkökulmaksi saataisiin millaisia haasteita ennaltaehkäisevän työn järjes-

tämisessä on tällä hetkellä ja mikä on toimivaa. Verkosto myös painotti että, jo ennen tekoa 

olisi päästävä julkisen terveydenhuollon kautta avun piiriin. Tästä ajatuksesta kiinnostuneena 

otimme osaa verkoston kokoukseen marraskuussa 2015. Päätimme opinnäytetyömme aineiston 

keruu menetelmäksi verkostossa olevien asiantuntijoiden haastattelut. 

 

Loppuvuoden 2015 ja alkuvuoden 2016 aikana keskityimme opinnäytetyön teorian kirjoittami-

seen ja sen yhdistämiseen tutkimuskysymyksiin ja työn muihin osiin. Olimme päätyneet ra-

jaamaan aiheemme lapsiin seksuaalista mielenkiintoa tunteviin henkilöihin, sekä jättää mää-

rittelemättä tarkemmin onko henkilö jo syyllistynyt rikokseen, vasta epäiltynä vai kuuluuko 

hän riskiryhmään. Tämä sopi myös hyvin yhteen SeriE-verkoston tavoitteeseen kehittää palve-

lupolkuja ja asiakasohjautuvuutta ennaltaehkäisevästi sekä kuntoutuksessa että jälkikuntou-

tuksessa. Opinnäytetyön aihe oli tässä vaiheessa muovaantunut eräänlaiseksi verkostotutki-

mukseksi, jota SeriE- verkosto voisi käyttää hyväkseen oman toimintansa kehittämisessä ja 

päämääräänsä saavuttamisessa. Tekijöille heräsi huoli siitä, että jos kartoitamme verkoston 

jäseniltä kysymällä heidän näkemyksiään palvelupoluista, seksuaalirikollisten kuntoutuksesta 

ja jälkikuntoutuksesta, niiden mahdollisista esteistä ja niin edelleen, mitä sellaista tietoa 

voimme tuottaa mitä verkostolla ei jo ole. Ratkaisimme tämän pulman päättämällä opinnäy-

tetyön yhdeksi osa-alueeksi näiden tietojen kartoittamisen terveyden- ja sosiaalialan ammat-

tilaisilta ja esittää tulokset opinnäytetyössä SeriE- verkoston käytettäväksi ja toiminnan kehit-

tämisen tueksi.  

 

Tässä vaiheessa verkosto oli jo suunnitellut toukokuussa 2016 pidettäväksi seminaarin liittyen 

seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn johon eri alan ammattilaisia kutsuttaisiin. Päätimme tehdä 

kyselyn heille ja uskoimme vahvasti vastausprosentin olevan lähes sadan prosentin luokkaa. 

Vastausprosentti jäi kuitenkin alle kymmeneen, joten emme saaneet tarvittavaa tietoa kerät-

tyä. Syitä alhaiseen vastausprosenttiin pohdimme myöhemmin parannusehdotusten ohessa. 

Saadaksemme kuitenkin jonkinlaisen yhteenvedon aikaiseksi samasta aiheesta saimme Sexpo- 

säätiöltä samaan seminaarin osallistuneiden, ilmoittautumisen yhteydessä kerätyn aineiston, 

yhteenvedon käytettäväksemme. Haastattelimme valitsemamme SeriE- verkoston jäsenet 

huhti- ja kesäkuun 2016 välisenä aikana. Tutkimusluvat olimme hakeneet aikaisemmin kevääl-

lä. Joidenkin tutkimuslupien saamiseen kului aikaa monia kuukausia, mutta useiden lomakkei-

den ja sähköpostin jälkeen jokainen lähestymämme organisaatio myönsi tutkimusluvat.  Haas-

tattelujen sopiminen ja järjestäminen sujui pääasiallisesti hyvin muutamia paikalle saapumat-

ta jättämisiä lukuun ottamatta. Saimme kuitenkin haastateltua kaikki haluamamme henkilöt, 

josta haluamme heitä kiittää. Kesä 2016 kului haastattelujen litteroinnin ja aineiston analyy-
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sin parissa. Opinnäytetyömme muovautui viimeiseen muotoonsa loppukesän 2016 aikana pit-

kän, piinallisen ja palkitsevan prosessin tuloksena. 

 

Tässä kappaleessa kerromme kuinka työskentelymme jakautui prosessin aikana. Syksyllä 2015 

sovimme jakavamme teoriaosuuteen paneutumisen seuraavasti: Hanna Westerberg palvelun ja 

toiminnan kehittäminen ja Sanna-Mari Oranen rikosten ennaltaehkäisy ja verkostotyö. Paneu-

duimme osallamme teorioihin ja kirjoitimme alustavan pohjan teorialle, jota olemme matkan 

varrella täydentäneet ristiin, saaden teorian nykyiseen muotoonsa.  Olemme alusta alkaen 

molemmat pyrkineet osallistumaan SeriE-verkoston kokouksiin, Hanna on ollut läsnä neljässä 

kokouksessa ja Sanna-Mari kolmessa marraskuu 2015 ja kesäkuu 2016 välisenä aikana. Opin-

näytetyön tulokset esitämme verkoston 22.8.2016 pidettävässä kokouksessa. Osallistuimme 

molemmat SeriE-seminaarin järjestämiseen ja olimme paikan päällä seminaaripäivänä toivot-

tomassa osallistujat tervetulleiksi sekä avustamassa käytännön asioissa päivän mittaan. Haas-

tattelurungon verkoston jäsenille suunnittelimme yhdessä ja työstimme lopulliseen muotoon 

parityöskentelynä. Myös SeriE-seminaariin osallistujille suunnattuun kyselyn kysymyksen työs-

timme yhdessä. Sanna-Mari vei kyselyn Laurean e-lomakkeelle ja Hanna oli yhteydessä Sexpon 

viestintäpäällikköön kyselyn linkin postittamiseksi osallistujille.  Tutkimusluvat Rikosseuraa-

muslaitokselta ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriltä anoi Sanna-Mari ja Pelastakaa 

lapset ry:tä ja Sexpolta Hanna. Haastateltavia kysyimme osallistumaan molemmat, noin puo-

let sopi Hanna ja toisen puolen Sanna-Mari, tehden jatkuvaa yhteistyötä aikataulujen sovit-

tamiseksi yhteen. SeriE-verkoston haastattelut suoritimme parihaastatteluina muutoin paitsi 

sekä Hanna että Sanna-Mari hoitivat molemmat yhdet haastattelut yksilöinä aikataulujen so-

vittamisen vaikeuden vuoksi.  Hanna litteroi haastatteluista kuusi ja Sanna-Mari kaksi. E-

lomakkeella kerätyn kyselyn aineiston purki ja tiivisti sekä SeriE-verkoston ilmoittautumisen 

yhteydessä tuleen kyselyn vastausten tiivisti Sanna-Mari.  Aineiston luokittelun ja koodaami-

sen teimme yhdessä ja vertasimme tuloksia ristiin. Hanna rakensi tulosten pohjalta analyysi 

taulukon. Analyysit ja kehitysehdotukset jaoimme alun perin tekemämme teorian mukaan 

toisiamme täydentäen ja avustaen. Hanna on koko prosessin ajan huolehtinut työn teknisestä 

muodosta ja vienyt suurimmaksi osaksi tekstit opinnäytetyön pohjaan. Yhteistyö on toiminut 

koko opinnäytetyö prosessin ajan saumattomasti ja molemmat ovat osallistuneen tasapuoli-

sesti prosessiin. 

 

Olemme olleet yhteydessä ohjaajaamme Nina Nurmiseen säännöllisesti ja tavanneet toisiam-

me keskimäärin kerran kuukaudessa, loppua kohden hieman harvemmin. Tapaamisten välillä 

saimme ohjausta sähköpostin välityksellä. Haluaisimme esittää kiitokset Nina Nurmiselle kai-

kesta rakentavasta palautteesta sekä ripeistä vastauksista kysymyksiimme ja pohdiskeluihim-

me. Vuosi on ollut antoisa, mutta välillä myös tuskastuttava. Koemme, että opinnäytetyöpro-

sessi on sekä antanut meille mahdollisuuden osoittaa rikosseuraamusalan sosionomi koulutuk-

sen aikana oppimaamme, että kehittää itseämme verkostotyön, toiminnan kehittämisen ja 
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moniammatillisuuden saroilla, sekä kartoittanut tietoamme seksuaalirikollisuuden, varsinkin 

lapsiin kohdistuvien rikosten, ennaltaehkäisystä sekä tekijöiden kuntoutuksesta ja jälkikun-

toutuksesta. 

 

Olemme pääasiassa tyytyväisiä siihen kuinka opinnäytetyö kokonaisuudessaan sujui. Ainoana 

isona epäonnistumisena koemme Seri-seminaariin osallistuneiden kyselyn vastausprosentin 

alhaisuuden. Olimme alun perin suunnitelleet tekevämme kyselyn hyvissä ajoin ennen semi-

naaria, jotta seminaarissa kuultu ja opittu ei vaikuttaisi vastauksiin. Linkki kyselyymme oli 

liitettynä kutsuun, joka lähetettiin kaikille seminaariin ilmoittautuneille. Kutsu lähetettiin 

viikkoa ennen seminaaria. Koska vastauksia ei tullut juurikaan ensimmäisten päivien aikana, 

pyysimme kutsuista vastaavaa tahoa lähettämään muistutusviestin ilmoittautuneille. Muistu-

tus ei kuitenkaan koskaan lähtenyt. Seminaarissa kysyimme muutamilta osallistujilta kyselyyn 

vastaamisesta ja he sanoivat, etteivät olleet huomanneet linkkiä kutsussa. Linkki olisi siis 

kannattanut laittaa erikseen tai tehdä se näkyvämmäksi. Seminaarin lopuksi Sexpo-säätiön 

toiminnanjohtaja Tommi Paalanen muistutti yleisöä kyselyymme vastaamisesta, mutta muis-

tutus ei tuottanut toivottua tulosta. Tälle päättelimme syyksi seminaarin ajankohdan. Koko 

perjantaipäivän kestäneen seminaarin jälkeen osallistujat olivat lähdössä viikonlopun viet-

toon, jolloin kysely unohtui. Koimme tämän kaiken isona pettymyksenä, mutta opimme siitä 

myös paljon.  

 

Toisena kehitysehdotuksena esitämme tiiviimmän yhteistyön verkoston kanssa. Vaikka osallis-

tuimme verkoston kokouksiin ja pyrimme pitämään jäsenet ajan tasalla työmme etenemises-

tä, olisi tiiviimpi vuoropuhelu työelämän kanssa todennäköisesti ollut molemmille osapuolille 

antoisampi. Näin olisimme alusta asti saaneet varmistettua mitä meiltä ja opinnäytetyöltäm-

me odotetaan. Kolmas ajatus kytkeytyy edelliseen. Opinnäytetyön aihe on hyvä rajata tarkas-

ti alusta alkaen ja siinä on hyvä pysyä koko prosessin ajan. Työn luonteen vuoksi on toki osat-

tava olla myös joustava ja huomioida esille tulevat seikat prosessin edetessä sekä työelämän 

toivomukset. Seuraavaa tutkimusta tehdessämme kirjaamme hyvin tarkkaan muistiin mitä 

päätöksiä olemme tehneet, miksi, mihin se vaikuttaa ja mitä seurauksia oletamme niillä ole-

van. Ranskalaisin viivoin tehdyt muistiinpanot saattavat olla hämmentäviä jopa muistiinpano-

jen tekijälle itselleen.  

 

10.2 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Opinnäytetyössä otimme laajalti huomioon työn eettisyyden. Jotta työ itsessään voisi olla 

eettisessä tarkastelussa kestävä tulee sitä tehdessä ottaa huomioon hyvää tieteellistä käytän-

töä koskevat ohjeistukset ja lainalaisuudet. Työn aiheen arkaluontoisuuden vuoksi tulee myös 

tapaan, jolla aineistoa kerätään sekä analysoidaan kiinnittää erityistä huomiota. Työtä teh-

dessä otimme huomioon, ettei ketään loukata eikä ketään pakoteta vastoin tahtoaan vastaa-
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maan. Vaikka haastattelimme alan ammattilaisia, tuli meidän kiinnittää huomiota haastatel-

tavien toiveeseen ja huomioida että myös heillä on oikeus olla osallistumatta haastatteluun. 

Opinnäytetyö toteutettiin riippumattomana opinnäytetyönä eikä siihen liity minkäänlaisia ta-

loudellisia sidoksia. Huomioimme myös haastateltavien yksityisyyden ja purimme vastaukset 

niin, ettei yksittäistä haastateltavaa tunnista valmiista opinnäytetyöstä. Ennen haastattelui-

den alkamista haimme tutkimusluvat kaikilta haastateltavien organisaatiolta. (Hyvä tieteelli-

nen käytäntö 2012.)  

 

Opinnäytetyössämme käytettyjen haastattelujen tallenteet ovat opinnäytetyön tekijöiden 

hallussa ja säilytetään mahdollista myöhempää tarvetta varten. Tarvittaessa ne ovat työn ar-

vioijien tai haastateltujen henkilöiden kuunneltavissa ja tarkastettavissa. Samoin litteroitu 

aineisto säilytetään muistitikulla ja analyysi vaiheessa väritetyt aineistot sekä teettämämme 

Seri – seminaarin kyselyn vastaukset tulosteena. SeriE- verkoston teettämän kyselyn alkupe-

räiset vastaukset löytyvät verkostolta ja opinnäytetyössä hyödynnetty kooste opinnäytetyön 

tekijöiltä.  

 

Opinnäytetyön prosessin aikana pidimme mielessämme Tuomen ja Sarajärven (2009, 140–141) 

esittämän muistilistan. Tässä osuudessa kerromme, kuinka lista kytkeytyi opinnäytetyöhöm-

me. Muistilistan ensimmäinen kohta sisältää kehotuksen pitää mielessä mitä tutkimme ja mik-

si.  Opinnäytetyö on muovautunut lopulliseen muotoonsa pitkän prosessin aikana. Lopullinen 

työ on hyvin kaukana ensimmäisistä suunnitelmista ja hahmotelmista. Aihealue on pysynyt 

samana koko prosessin ajan ja päätettyämme, mikä on se näkökulma, josta aihetta lähes-

tymme, olemme päätöksessä tiukasti pysyneet. Tavoitteenamme on ollut saada kootuksi Se-

riE-verkostolle sen kehityksessä ja kehitystyössä hyödyllistä ja käytännönläheistä tietoa. 

Olemme pitäneet mielessä sen seikan, että tälle opinnäytetyölle on tilausta työelämässä ja 

tutkimuksen onnistuessa sillä on merkitystä ja arvoa niin verkostolle, kuin tekijöillekin. SeriE- 

verkostoa ei olisi hyödyttänyt tieto, jonka saattaisimme ajatella heidän haluavan kuulla. Ana-

lysoimme aineiston ja raportoimme tulokset totuuden mukaisesti, palaten välillä taaksepäin 

varmistaaksemme, että emme etsineet aineistosta vahvistusta omille tai verkoston esittämille 

ajatuksille, vaan niin kuin haastateltavat olivat sen tarkoittaneet. 

 

Muistilistan seuraava kohta kytkeytyy oman sitoumuksen ja tutkimuksen merkityksen mielessä 

pitämisen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 140).  Opinnäytetyö on nimensä mukaisesti näyte siitä 

mitä olemme opintojemme aikana oppineet ja kuinka osaamme oppimaamme hyödyntää. Tä-

män lisäksi olemme oppineet prosessin aikana paljon uutta. Sitoumuksemme työhön on alusta 

alkaen ollut vahvaa, mutta olemme tarvittaessa antaneet itsellemme sekä työparille tilaa 

hengähtää ja ottaa etäisyyttä työhön. Aikataulullisesti tämä ei aina ole ollut järkevää, mutta 

taukojen avulla olemme löytäneet uusia näkökulmia ja pitäneet yllä mielenkiintoa. Uusi puhti 
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on osaltaan varmistanut sen, että työ on tutkimuseettisesti pitävämpi, koska aineiston keruu-

ta, litterointia ja analysointia ja opinnäytetyön tuloksia ei ole väkisin saatettu loppuun.  

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 140) muistilistan kolmannessa kohdassa kehotetaan pohtimaan 

Aineiston keruun menetelmiä, sen ongelmia ja muita merkityksellisiä seikkoja. Kerätessämme 

aineistoa haastattelujen muodossa pyrimme pitämään jokaisen haastattelutilanteen mahdolli-

simman yhteneväisenä. Olimme molemmat paikalla viidessä haastattelussa ja kaksi teimme 

yksilötyönä. Haastatteluissa toinen meistä esitti kysymykset ja tarvittaessa selvennykset ja 

toinen teki muistiinpanoja. Paikan ja ajan haastattelulle valitsi haastateltava. Myös haastat-

telujen rakenne pidettiin samana kaikissa haastatteluissa. Aikataulujen yhteensopimattomuu-

den vuoksi yksi haastatteluista tehtiin kirjallisessa muodossa. Emme nähneet tämän vaikutta-

van tuloksiin, koska jokaiselle haastateltavalle oli lähetetty kyselyrunko etukäteen tutustut-

tavaksi. Jos tutkimus ja haastattelut toistetaan, on tilanteet mahdollista luoda samanlaisiksi 

kuin alkuperäiset ilman ongelmia. Seri- seminaariin osallistuneiden kyselyn toteutimme verk-

kopohjaisesti, mikä vaikuttaa tutkimuksen luotettavuuteen. Sähköisesti vastaanotetuista vas-

tauksista emme esimerkiksi saa varmuutta siitä onko vastaaja siinä asemassa, jonka ilmoittaa. 

Tarkoituksenamme oli kuitenkin tehdä kartoitus SeriE-verkoston käytettäväksi, ennemminkin 

kuin tieteellinen tutkimus. Kartoitukseen tämän tyyppinen kysely sopii hyvin. Käytännössä 

tulosten käytettävyys kuitenkin kariutui huonoon vastausprosenttiin. 

 

Neljäs kohta vaatii perusteluja sille millä perusteilla tiedonantajat valikoituivat tutkimuk-

seen. (Tuomi ja Sarajärvi 2009, 141). Haastateltavien valikoituminen askarrutti meitä aikansa 

opinnäytetyön alkuvaiheessa. Valikoitumiselle oli kuitenkin syynä heidän jäsenyytensä Serie-

verkostossa, sekä kuuluminen eri ammattiryhmiin. Katsoimme tämän riittäväksi perusteeksi ja 

hyväksi otokseksi edustamaan koko verkostoa. Valitsimme kyselyyn vastaajiksi Seri-

seminaariin osallistuvat siitä syystä, että nämä henkilöt olivat saaneet tiedon todennäköisesti 

verkoston lähettämästä tiedotteesta tai kollegoiltaan. He näin ollen kuuluivat siihen jouk-

koon, jonka verkoston jäsenet näkivät olevan avainasemassa verkoston toiminnan ja Seri-

seminaarin aiheen suhteen. Heiltä kerätty tieto olisi siis ollut mielenkiintoista ja hyödyllistä 

verkostolle.  

 

Viidennessä kohdassa tutkijoiden ja haastateltavien välinen suhde tulee huomioida. (Tuomi ja 

Sarajärvi 2009, 141). Olimme tavanneet jokaisen haastateltavan SeriE-verkoston kokouksissa 

muutamaan otteeseen ennen haastatteluja. Koemme tämän ennemminkin hyödyttäneen mei-

tä kysymysten asettelussa ja myöhemmin haastattelutilanteissa kuin vääristäneet tutkimus-

asettelua. Kysyttäessä jäsenten mielipiteitä oli haastattelijoiden kokemus verkostosta ja sen 

toiminnasta työtä helpottavaa. Toivomme, että haastateltavat kokivat tilanteen luonnolli-

semmaksi kasvojemme tuttuuden takia.  
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Tuomen ja Sarajärven (2009, 141) mukaan tulee tutkimuksen aikataulu huomioida koko tutki-

muksen aikana. Teimme opinnäytetyölle aikataulun heti ensimmäisessä suunnitelmavaiheessa. 

Olemme pysyneet aikataulussa niin hyvin, että aikaistimme työn valmistumista kuukaudella. 

Aikaistamiseen vaikutti opinnäytetyöparin toisen osapuolen perhetilanne. Loppua kohti ajan 

lyheneminen kuukaudella oli huomatavissa, mutta se ei vaikuttanut työn laatuun millään ta-

valla. Aineiston analyysin tapa vaikuttaa tutkielman luotettavuuteen. Analysoimme aineiston 

niin tiukkaa suunnitelmaa käyttäen kuin mahdollista. Kysyessämme verkoston jäsenten mieli-

piteitä ja ajatuksia, emme voineet tehdä päätöstä esimerkiksi hakemistamme alateemoista 

etukäteen. Luokat nostimme esille pohjautuen opinnäytetyössä hyödynnettyihin teorioihin. 

Aineiston keruu ja analysointi on tehty niin, että tutkimus on mahdollista toistaa ja sen tulok-

set tulisivat olemaan samansuuntaisia. Tässä kohtaa haluaisimme painottaa, että mielipiteitä 

kysyttäessä ei tutkimuksen tulokset ole todennäköisesti samat, jos tutkimus toistetaan esi-

merkiksi puoli vuotta myöhemmin. Verkosto ja sen jäsenet ovat jatkuvassa muutoksessa op-

pimisen ja kehittymisen kannalta katsottuna. Verkostoon on liittynyt uusia jäseniä eri ammat-

tiryhmistä, jotka luonnollisesti tuovat mukanaan myös uusia näkökulmia. Muutoksilla ja oppi-

misella on vaikutuksensa ihmisen ajatusmaailmaan ja mielipiteisiin. 

 

Tuomen ja Sarajärven (2009, 141) muistilistan toiseksi viimeinen kohta kehotetaan arvioimaan 

miksi tutkimus on eettisesti korkea ja lauotettava tutkimuksen kaikissa vaiheissa. Arvioidessa 

tutkimuksen ja omien valintojemme eettisyyttä käytimme hyväksemme tutkimuseettisen neu-

vottelukunnan hyvän tieteellisen käytännön ohjeistusta ja laadullisesta tutkimuksesta kirjoi-

tettuja teoksia. Tämä Tuomen ja Sarajärven esittämä muistilista on kulkenut mukana opin-

näytetyössä alustavan vaiheen suunnitelmasta asti ja siihen on ollut helppo palata tarvittaes-

sa. Myös opinnäytetyön ohjaajan Nina Nurmisen kommentit työn sisällöstä ovat saaneet mei-

dät kiinnittämään huomiota myös eettisiin seikkoihin. Viimeisin, mutta ei suinkaan vähäisin 

seikka on raportoiminen totuuden mukaisesti ja selkeästi. Työssämme aineiston analysointi ja 

tulosten raportointi on tehty niin mekaanisesti kuin opinnäytetyömme luonne sallii. Tulosten 

raportoinnissa olemme ottaneet puolueettoman näkökulman. Tavoitteenamme on ollut tuot-

taa mahdollisimman montaa tahoa hyödyttävä opinnäytetyö, jota voi käyttää pohjana työ-

elämän tekemälle kehitystyölle tai seuraaville opinnäytetöille. 

 

10.3 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset 

 

Opinnäytetyön tuloksiin perustuen näkisimme olevan perusteltua että SeriE-verkosto kirkastaa 

vielä tavoitteet ja päämäärän kaikille verkoston jäsenille. Vaikka konkreettisia toimenpiteitä 

on jo tehty tulosten saavuttamiseksi, ei kaikilla verkoston jäsenillä ole selkeää kuvaa toimin-

nan päämäärästä. Opinnäytetyön tulokset esitettiin verkostolle elokuussa 2016. Verkosto nosti 

yhdeksi keskeisimmäksi tulokseksi tarpeen hillitä verkoston kasvua sen hallittavuuden varmis-

tamiseksi. Haastatteluista ilmeni että, verkoston toiminnan vakiinnuttamisen perustaksi näh-
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tiin lähes yksimielisesti sen jäsenien sitoutumisen verkostoon ja sen tapaamisiin. Kaikkien re-

surssit ovat kuitenkin rajalliset ja verkoston kehitysyötä tehdään pääasiassa oman työn ohes-

sa, jolloin verkoston jäsenen panostama aika on aina pois jostain muualta. Kaikki nämä seikat 

huomioon ottaen saadaan aikaiseksi kuvio, josta voimme päätellä verkoston päämäärän ole-

van epäselvä osalle sen jäsenistä, johtuen vaikeudesta sitoutua verkoston tapaamisiin ja sen 

toimintaan resurssien vähäisyyden vuoksi. Ehdotammekin verkostolle että se harkitsee onko 

sen jäsenien rooleja muokattava, jotta verkosto voi pitää kiinni ja hyötyä jo saavutetuista 

verkostotyön eduista ja yhteen kootusta monialaisesta ja erityisestä ammattitaidosta.  

 

Koemme verkostolle tärkeäksi, että se arvioi omaa toimintaansa esimerkiksi Rainion ym 

(2014, 58) verkostojen kehittäminen niiden elinkaaren aikana–kaavion kautta. Vaikka verkos-

ton tekemä työ on jo ollut tuloksellista, on vaarana, että verkoston toiminnan kehittäminen 

pysähtyy paikoilleen ilman jatkuvaa toiminnan arviointia. Arvioinnin ei tarvitse olla raskasta 

ja aikaa sekä resursseja kuluttavaa, mutta sen olisi hyvä kirkastaa sen hetkisen toiminnan 

päämäärää. Tavoitteellinen toiminta vaatii aina selkeän päämäärän. Kivipelto (2008, 15–17) 

on esittänyt erilaisia arvioinnin suuntauksia, joista verkosto voi ottaa käyttöönsä aina sillä 

hetkellä sopivimman arviointimenetelmän. 

 

Tiedon tuottaminen lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta mielenkiinnosta, ilmiön kohtaamises-

ta ja ennaltaehkäisevästä työstä koetaan tärkeäksi niin ammattilaisten ammattitaidon lisää-

misen kuin asiakasohjautuvuuden ja matalan kynnyksen avun saannin kehittämiseksi. SeriE-

verkoston ensimmäisessä tapaamisessa keskusteltiin oppaan tuottamisesta pedofiilisesti suun-

tautuneille tai heidän kanssaan työskenteleville tai työssään kohtaaville (Hämäläinen 2015a). 

Näkisimme tarpeelliseksi tuottaa opas kummallekin kohderyhmälle ymmärryksen lisäämiseksi 

yleisesti sekä palveluohjautuvuuden kehittämiseksi ja pedofiilisesti suuntautuneiden tiedon 

lisäämiseksi mahdollisista kuntoutusmuodoista ja – tahoista sekä heidän oikeuksistaan niihin. 

Oppaiden tuottamisessa olisi mahdollista hyödyntää opiskelijoita. 

 

SeriE-verkoston toiminnan kehittyessä näkisimme verkostolla olevan tilausta opinnäytetyölle, 

jossa arvioidaan sen elinkaaren kehitystä ja toiminnan tuloksellisuutta. Verkoston toiminnan 

tehostamisen lisäksi voidaan opinnäytetöitä käyttää hyväksi osoitettaessa verkoston tavoit-

teellisuutta ja tuloksellisuutta. Verkostolla olisi tilausta myös ulkopuoliselle tutkimukselle, 

jossa arvioidaan sen tekemän työn vaikuttavuutta. SeriE-verkosto on asettanut syksyn 2016 

tavoitteeksi asiakasohjautuvuuden parantamisen ja hoitopolkujen mallintamisen (Hämäläinen 

2016b). Näkisimme tässäkin mahdollisuuden tarpeelliselle ja mielenkiintoiselle opinnäytetyöl-

le. Verkoston resurssien ollessa rajalliset kannattaa heidän hyödyntää opiskelijoiden tarjo-

amia mahdollisuuksia. Opiskelijoille SeriE-verkosto tarjoaa yhteyden työelämään sekä moni-

puolisen oppimisympäristön lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn, verkosto-

työn sekä palvelun ja toiminnan kehittämisen parissa. Verkoston kokouksessa 22.8.2016 ehdo-
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tettiin opinnäytetyön aiheeksi vankien haastattelemista tiedon keräämiseksi siitä, missä vai-

heessa ennen rikosta heidän olisi tullut saada apua ja missä mentiin pieleen. Tästä ei ole 

mainintaa kokouksen pöytäkirjassa, mutta mielestämme aihe olisi hyvä kartoittaa asiakasoh-

jautuvuuden ja hoitopolkujen mallintamiseksi asiakaslähtöisesti. 
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Liite 1: Seksuaalirikosten ennaltaehkäisy – seminaarin kutsu 
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Liite 2: SeriE – verkoston haastattelurunko 

 

Nimi 

 

Päivämäärä 

  

Organisaatio 

 

Henkilön asema 

 

 

 

 

1. Mikä on SeRiE-verkoston toimintaa ohjaava päämäärä ja tavoite? 

2. Mihin verkoston työskentelyllä laajemmin pyritään? 

3. Mistä ja miten verkosto hakee tietoa toiminnan kehittämiseksi? 

4. Mikä sai sinut lähtemään mukaan SeRiE-verkoston työskentelyyn? 

5. Mitä annettavaa sinulla on verkostolle ja verkostolla sinulle? 

6. Millaisia odotuksia/toiveita sinulla on verkoston muiden jäsenten rooleista? Mil- 

laisena näet oman roolisi verkoston jäsenenä? 

7. Mitä lisäarvoa verkostotyöskentely antaa verrattuna ei-verkostotyöskentelyyn? 

8. Mikä olisi ihannetilanne jos ajatellaan verkoston toimintaa? 

9. Miten verkoston toiminta kytkeytyy seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn? 

10. Miten arvioidaan verkoston tuottaman tuloksen käytettävyyttä ja merkitykselli-

syyttä? 

11. Kuka arvioi ja missä kehitysvaiheessa käynnistymisvaiheen jälkeen? 

12. Jotta verkosto toimisi mahdollisimman tehokkaasti mitä edellytyksiä sillä tulisi 

olla? 

13. Kenen pitäisi kantaa vastuu kuntoutuksen järjestämisestä ja rahoituksesta? 

14. Mikä on hoitoon ohjauksen nykytila, olemassa olevat hoitomuodot ja menetel-

mät? 

15. Mitä näet esteinä hoitoon ohjaukselle? 
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Liite 3: Seminaariin osallistuvien kyselyrunko 

 

Kyselyrunko 13.5 seminaariin osallistujille 

Olemme rikosseuraamus sosionomi opiskelijoita Laurea Tikkurilasta. Teemme opinnäytetyötä 

lapsiin seksuaalista kiinnostusta tuntevien tai teosta epäiltynä olevien hoitoonohjauksen nyky-

tilasta ja sen esteistä pääkaupunkiseudulla. Olisimme kiitollisia jos voitte vastata kyselyyn. 

Kyselyn tulokset käsitellään luottamuksellisesti ja niiden sisältöä käytetään antamaan tietoa 

SeriE-verkostolle, hoitoonohjauksen ja koulutuksen kehittämiseksi. 

 

Päivämäärä 

 

Organisaatio 

 

Henkilön asema 

 

1. Kohtaatko työssäsi lapsiin kohdistuvasta seksuaalirikoksesta epäiltynä olevia, joilla on 

toive päästä kuntoutukseen? 

2. Oletko saanut koulutusta siitä, mitä on lasten seksuaalinen hyväksikäyttö? 

3. Entä oletko saanut koulutusta lapsiin seksuaalista mielenkiintoa tuntevien henkilöiden 

kohtaamisesta? 

4. Millaista koulutusta koet tarvitsevasi?   

5. Mistä asioista haluaisit lisätietoa? 

6. Oletko tietoinen että hoitoa on tarjolla pääkaupunkiseudulla? Jos niin missä ja millais-

ta? 

7. Mihin ohjaisit tai olet ohjannut hoitoon haluavia? 

8. Millä perusteella hoitoonohjaus on tehty? 

9. Tulisiko hoidon mielestäsi olla julkisella sektorilla vai erityissairaanhoidolla tai jollain 

muulla? Millä? 

10. Kenen vastuulla hoidon rahoittaminen tulisi olla? 

11. Mitä koet hankalaksi tai ongelmalliseksi lapsiin kohdistuneesta seksuaalirikoksesta 

epäillyn hoitoonohjauksessa? 

12. Koetko että sinulla on tarpeeksi valmiuksia tällaisen henkilön kohtaamiseen? 

13. Jos kohtaaminen tai asiakas tuntuu hankalalta, mikä tuntuu hankalalta? 

14. Oletko törmännyt asenteisiin asiaan liittyen työpaikallasi? Jos niin millaisiin? 

15. Mikä tilanne on mielestänne tällä hetkellä? Mikä toimii? Mitä puuttuu? 

16. Miten toimintaa tulisi mielestänne kehittää? 

17. Kuinka tarpeelliseksi koet vakiintuneiden polkujen kehittämisen? 

 

Kiitos!
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Liite 4: Analyysitaulukko 

 

 

 

 

 

 

 

 

PÄÄMÄÄRÄ 

& 

TAVOITE 

KUNTOUTUKSEN JA JÄLKI-

KUNTOUTUKSEN KEHIT-

TÄMINEN  

5/8 

”Mahdollisesti kehittää uusia työmuotoja” ”Parantaa yhteiskunnan 

valmiuksia seksuaalirikollisten kuntoutukseen” ”Ammattitaidon 

kehittäminen” ”Käytäntöjen ja hoitopolkujen kehittäminen” ”Ke-

hittää kuntoutusta ja jälkikuntoutusta”  

ENNALTAEHKÄISY  

5/8 

”Verkosto parantaa yhteiskunnan valmiuksia vastata ennaltaeh-

käisyn tarpeisiin” ”Lisää tietoa seksuaairikollisuuden ennaltaeh-

käisystä” ”Lasten seksuaalisen hyväksikäytön vähentäminen” ”Ri-

koksen ehkäisyn näkökulma” ”…seksuaalirikosten määrä vähenis, 

lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalirikollisuus vähenis” 

”…seksuaalirikosten ehkäisyyn…” ”Tarve myös ennaltaehkäisevälle 

työlle” 

ASIAKASOHJAUTUVUUS JA 

HOITOPOLUT  

6/8 

”…kartoittaa tarjottavien erilaisten palveluiden ja interventioiden 

tarjontaa ja saatavuutta” ”…asiakkaille apua…” ”…et löytyis hoi-

toonohjaus kanavia…” ”…minkälaisia toimijoita on ja minkälaisia 

toimintoja on” ”Hoidon saamisen parantaminen” …hoidon järjes-

täminen…” ”Asiakasohjautuvuuden parantaminen palveluissa” 

TIEDON TUOTTAMI-

NEN/KOULUTUS  

8/8 

”…vaikuttavaa työtä tän asian tiimoilta eri tahojen ymmärryksen ja 

tiedon lisäämiseksi…” ”Pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöihin ja 

lisäämään ymmärrystä ja tietoa siitä ilmiöstä…” ”…laajaa vaikutta-

mistyötä ja saadaan eri tahot ymmärtämään miten tärkeästä asias-

ta on kysymys…” ”…yleiseen ilmapiiriin ja asenteisiin vaikuttami-

nen…” ”Lisäämään tietoa ja ymmärrystä” ”…saadaan sitä tietoa 

tonne kentälle…” ”ammattilaiset saa tietoo””aihealueen neutrali-

soiminen ja asiallisen tiedon saattaminen ihmisten tietoon” ”mistä 

oikein on kysymys ja millä keinoin siihen pystyis vaikuttaa” ”yhteis-

kunnallinen vaikutus” ”kiihkoton keskustelu” ”konsultoiva taho 

muillekin kuin verkoston jäsenille” 

NUORET TEKJÄT 

2/8 

”…nuorille tekijöille hoidon järjestäminen ja siitä keskustelemi-

nen…” ”…nuorten asiakkaiden tavoittaminen.” 

KUSTANNUSTEN LASKU 

1/8 

”…kustannukset ois niin paljon pienemmät ennaltaehkäisyssä kuin 

jälkihoidossa…”  

ELÄMÄNLAADUN PARAN-

TAAMINEN 

1/8 

”…tekijöiden elämänlaadun parantaminen…” 
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TIEDON 

HANKINTA 

TOIMINNAN 

KEHITTÄMI-

SEKSI 

VERKOSTON JÄSENET 

8/8 

”..verkostolla ja sen eri toimijoilla on jo todella paljon tietoa…” ”. 

..alalla toimivat asiantuntijat…” ”…jokaista verkostonjäsentä käy-

tetään hyväksi…” ”…jäseniltä…” ”…verkoston jäsenet…” 

”…verkostonjäseniltä…” ”…perustyönsä puolesta seuraavat tie-

don tuottamista…” 

VERKKOJEN VERKOT 

8/8 

”…kansalliset ja kansainväliset yhteistyöverkot…” ”…omissa am-

mattilaisissa verkostoissa…” ”…kaikil meil on omat verkostot just 

näillä aloilla…” ”…jäsenten verkostosta…” ”…hyödynnetään ver-

koston jäsenten verkostoja…” 

MUUT ULKOPUOLISET TA-

HOT / TIETEELLINEN TUT-

KIMUS 

7/8 

”…onko jotain uutta tekeillä jossain muissa maissa…” 

”…hankitaan aktiivisesti tietoa myös verkoston ulkopuolelta…” 

”…sieltä haetaan mistä luullaan saavamme sitä. Eri ammattilaisil-

ta…” ” …kaikki seuraa oman alansa tieteellistä tutkimusta…” 

”…mikä on tällä hetkellä keskeistä tutkimuksessa…” ”…verkosto 

vois kutsua ulkomaalaisiakin kouluttajia…” ”…seurataan tiedon 

tuottamista kansallisella ja kansainvälisellä tasolla…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

MOTIIVIT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ENNALTAEHKÄISY 

3/8 

”Mun tavoitteena on vähentää seksuaalirikollisuutta yleisemmnkin…” 

”…nimenomaisesti lapsiin kohdistuvin seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn.” 

…miten voi ennaltaehkäisevää työtä tehdä vaan uhrien parissa…”  

ASIAKASOHJAUTUVUUS 

3/8 

”…jatkokuntoutuspolkuja saada paremmin toimiviks…” …rakentuu tämmösi 

asiakasohjaus kanavia, et minne asiakkaita voi ohjata ton verkoston piirissä…” 

”…on hullunkurista, että avun saaminen estyy koska ilmiöön, johon haetaan 

apua ei ole tarpeeksi laajassa keskustelussa…” 

KEHITTÄMINEN 

3/8 

”…halu olla toiminnassa mukana ja viemässä sitä eteenpäin…” ”…tiedän tar-

peen ennaltaehkäisylle ja jälkihoidolle…” ”…me saamme toivon mukaan Suo-

messa tän homman paremmin toimimaan…” 

INNOSTUNEISUUS / KIIN-

NOSTUS 

2/8 

”…innostuneisuus ja kiinostus. Halu olla mukana…” ”…oon ollu kiinnostunut 

tästä teemasta…” ”…kiinnostus tähän puoleen kasvanut…” 

AMMATTITAIDON JAKAMI-

NEN 

7/8 

”…perehtyneisyys tähän aihepiiriin…” ”…jakaa tai antaa sen verkoston käyt-

töönsen aineiston kehittämisen kautta syntynyttä ymmärrystä ja osaamista…” 

”…kokemus siitä minkälaista on tehdä töitä seksuaalirikollisten kanssa…” 

”…mä tiedän omalta osaltani…” ”…mutta siltä alueelta on jo vankka tieto…” 

”…lastensuojelullisen näkökulman tuominen siihen..” ”…nuorten tekijöiden 

näkökulman esiin nostaminen työskentelyssä…” ”…pitkät tradiitiot tän aiheen 

ympärillä…” ”…antaa verkostolle, ni tietysti toi asiantuntemus…” 

”…annettavana on työkokemus…” 

AMMATTITAIDON LISÄÄMI-

NEN 

7/8 

”…loistava mahdollisuus saada uutta tietoa…” ”…ku kuulee muilta ammattilai-

silta, ni se aina auttaa ja saa ite sitä tietoo…” ”…imen kaiken mahdollisen mitä 

saan itteeni. Kaiken ammattitaidon mitä muilla on vaan jakaa…” 

”…palvelujärjestelmien parempi ymmärtäminen…” ”…et mulle ja työryhmille 

on hyötyä siitä…” ”…paljon tietoa, tosi mielenkiintoisia näkökulmia…” ”…tietoa 

teoria- ja käytäntötasolla ja yhteyksiä muihn toimijoihin…” 
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MOTIIVIT 

AMMATILLINEN KESKUSTE-

LU 

2/8 

”…käydä semmoista ammatillista keskustelua siitä omasta työstä…” ”…käydä 

ammatillista keskustelua, ei tarvitse sensuroida itse itseään…” ”…on niit ihmi-

sii, jotka ajattelee samalla tavalla ku ite…” ”…ei tunnu siltä et tarvii yksin tais-

tella jonkun asian kanssa…” 

AIKAISEMMIN KOHDATUT 

ONGELMAT 

4/8 

”…ja sit tää on ollut se sama ongelma..” ”…oon huomannu miten on työnteki-

jöillä vaikeuksia kohdata sitä tekijää…” ”…tää työ ja ne ongelmat joita nähdään 

siinä hoidon saatavuudessa…” ”…monta kertaa vastakkain sen tilanteen kans-

sa, että ei ole kuntoutusta tarjolla..” 

SATTUMA 

2/8 

”…mut poimittiin ihan vaan siitä kohtaa mukaan…” ”…jatkoin hänen jalanjäljis-

sään…” 

PALKITSEVUUS 

1/8 

”…palkitsevaa ja kehittävää…” 

 

 

 

ROOLIT 

YHDENVERTAISUUS 

4/8 

”…roolit semmosena, että me yhdessä pyritään miettimään et mikä on kul-

loinkin tärkeetä…” ”…me ollaan aikalailla yhdenvertasia…”  ”…jokainen tuo sen 

oman ammattitaitonsa sinne…” ”…yhteinen tavoite, halu toimia sen toteutta-

miseksi…” 

TILANESIDONNAISUUS / 

ASIANTUNTEMUS 

5/8 

”…joku ottaa aktiivisemman roolin kuin joku toinen. Riippuen myös siitä mistä 

asioista puhutaan…” ”…toiset tietää toki eri ilmiöistä enemmän kun toiset ja 

he siten taas saa suurempaa roolia siten…” ”…se, että kun on näitten rikoksen-

tekijöiden kohdalla ammattitaitoa…” ”…jokainen tuo sitä omaa ammatillista 

osaamista siihen…” ”…oman osaamisen muille tuominen…”   

MÄÄRITELTY 

2/8 

...mä koen et mä oon enemmän tämmönen linkkihenkilö…” ”…oma roolini on 

koollekutsuja, sihteeri ja tällä hetkellä olen kai jonkinlainen puheenjohtaja…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VERKOSTOTYÖN 

EDUT 

TOIMINTOJEN HELPOT-

TUMNEN 

4/8 

”…tässä mielessä se verkosto nopeuttaa, helpottaa sitä viestintää ja 

tiedon hankkimista.” ”…verkostoituminen ylipäätään tehostaa toimin-

taa ja mahdollistaa matalalla kynnyksellä konsultoimaan….” ”…eri tahot 

on edustettuina, et se on lähes välttämätöntä, et mitään voidaan te-

hokkaasti tehdäkään…” ”…nopea, käytettävissä oleva verkosto…” 

OMA VERKOSTOITUM-

NEN 

4/8 

”…oppii ttuntemaan eri ihmisiä, saa kontakteja…” ”…ihan se verkostoi-

tuminen. Tietää ketä työskentelee missäkin ja millä tavoilla…” 

”…saadaan suoria yhteyksiä jotka hyödyntää tietysti muussakin työs-

sä…” ”…kaikkea ei tarvii osata ite…” ”…käytettävissä oleva verkosto…”  

VERKKOJEN VERKOT 

2/8 

”…kaikki tuo verkostotapaamiseen ne omat verkostonsa…” 

”…verkoston jäsenet tuo ne omat verkostonsa…” 

AMMATILLINEN TUKI 

4/8 

”…kollegiaalinen tuki tavallaan on tosi tärkee..” ”…tuossa porukassa 

tietää, et kaikki ymmärtää…” ”…sellainen työnohjauksellinen näkökul-

ma...” ”…ei tarvii tehä yksin sitä…” ”kaikkea ei tarvii osata ite…” 

”…siihen tulee niin paljon sitä tietoo, taitoo, osaamista…”  

OPPIMINEN 

3/8 

”ajantasaisen tiedon saaminen ilmiöstä…” ”…oppii siinä paljon…” 

”…kun oma tieto karttuu ja saa muilta ja tietää keneltä kysyy…” 
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NÄKÖKULMAN LAA-

JENNUS 

2/8 

”pystyy avartamaan näkökulmaa ihan valtavan paljon enemmän…” 

”…näkökulmia enemmän, et ehdottomasti tässä työssä hyödyllistä…” 

OMAN TYÖN SISÄLTÖ 

2/8 

”…omaan työhön vaihtelua…” ”…ja sen lisäks se on hauskempaa kuin 

tehdä töitä yksin…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

VAKIINNUTTAMINEN 

RAHOITUS 

5/8 

”…siihen tarvittais ulkopuolinen rahoitus…” ”…ilman ulkopuolista rahoi-

tusta me ei voida systeemiä alkaa rakentaa…” ”…konkreettista tu-

kea…vaikka rahoittaa tutkimusta…” ”…rahoitustakin siihen kannattaa 

hakee…” ”…jos pystyis saamaan sitä rahoitusta…” ”…ei oikein löydy 

semmosta selkeetä rahoituskanavaa…” ”…saatais jossain vaiheessa 

suoraa rahoitusta…” ”…tietysti pysyvä rahoitus verkostolle…” 

TYÖNTEKIJÄ 

4/8 

”…tulevaisuudessa siinä joku oma työntekijänsä, joka sitä koordinois…” 

”…sais edes jonkun palkatun työntekijän tohon…” ”…mahdollisuus jon-

kin näköinen koordinaattori pitää verkostolla pysyvämminkin…” ”…olisi 

tarvetta varsinaiselle SeriE-verkostotyöntekijälle…” 

TOIMINNAN SELKEYS 

3/8 

”…tehdä sellanen konkreettinen suunnitelma…” ”…tavoitteet ja pää-

määrät jollain tavalla konkretisoitus ja jotenki niitä saavutettais…” 

”…että päästäisiin tavoitteisiin työskentelyssä…” ”…riittävän selkeesti 

määritelty mitä ollaan tekemässä, mikä se on mitä edistetään. Riittävän 

jotenkin jäsentynyttä, mutta kuitenkin joustavaa…” 

TUNNUSTUS 

2/8 

”…et verkosto ois jotenkin virallisesti tunnustettu…” 

”…yhteiskunnallinen toimija, jolla ois selkee asema…” ”…toimija, jota 

kuunnellaan ja jota arvostetaan…” ”…konkreettista tunnustusta yläpuo-

lelta…” ”…alueellisesti tunnettu toimija, jota lähestyttäisiin konsultoin-

titapauksissa…” 

AKTIIVINEN TIEDON 

TUOTTAMINEN 

4/8 

”…antaa isompiakin koulutuksia…” ”…lisätä tietoisuutta…” ”…lisätä tie-

toa ihmisille näistä ongelmista…” ”…et jonain päivänä ois semmonen 

tilanne, et yleinen tietoisuus ois tarpeeks hyvä…” ”…seminaarin kaltai-

nen tiedon jakaminen…” ”…tuottaa tietoa vaikkapa ennaltaehkäisys-

tä…” 

SITOUTUMINEN 

4/8 

”…jokaisen työaika antaa siihen mahdollisuuden ja jokainen pystyy sii-

hen panostamaan sitten…” ”…se sitouttaa niitä ihmisiä ja toimimaan 

siinä…” (Verkosto) ”…saatais jonkin näkösii, jonkin sorttisii sitoumuksia 

aikaseks…” ”…on sitoutunu ottamaan niitä vastaan nässä tlanteissa ja 

myöskin osaavia…” (palvelupolut) 

HALLITTAVUUS 

1/8 

”…keskeiset  toimijat mukana, mut et se pysyis hallittavan kokoisena…” 

KONKREETTISET TOI-

MET 

3/8 

”…painopiste ja resurssit ennaltaehkäisyssä…” ”…lähetetyyppinen ajat-

telutapa, jokin periaate millä siirtää asiakkaita…” ”…pystytään oikeesti 

tuottamaan semmosii palveluja, joilla voidaan mitatusti ennaltaehkäis-

tä seksuaalirikoksia, vähentää riskejä…” ”…päivitetty lista terapeuteista, 

jotka ottaa vastaan…” ”…vaikka nettisaitti…” 
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ARVIOINTI 

TILASTOT, LAADULLISET / MÄÄRÄL-

LISET MITTARIT 

4/8 

”…siihen voi ottaa erilaisia laadullisia tai määrällisiä mittareita…” 

”…tilastollisesti, jos on mahdollista tarkastella…” ”…on tehty tutki-

mussuunnitelmia vastaavan tutkimuksen tekemiseen…siihen on jo 

olemassa ikään kuin menettelytapoja (vaatii hankkeen)…” 

TIETO YHTEISKUNNASSA LISÄÄNTY-

NYT 

4/8 

”…tiedetäänkö siitä tilanteesta enemmän sen verkoston toiminnan 

seurauksena…” ”…tieto ois nopeemmin ja helpommin löydettävis-

sä…” ”…kai ne on niitä näyttöjä sitten, että näkyvyys ja tieto jotenkin 

leviäis…” ” …ehkä siellä on ollut joku työntekijä, joka on saanut tätä 

kautta tietoo…” 

YHTEYDENOTOT VERKOSTOON / 

PALAUTE 

3/8 

”…arvioida seminaarin jälkeen on se että saadaanko me yhtään yh-

teydenottoa…” ”…voi palautteissa arvioida tuloksellisuutta, jos vaikka 

tulee paljon yhteydenottoja tai palautteita…” ”…varmaan saadaan 

palautetta…” ”…kysyä niiltä, jotka ovat verkoston kanssa olleet teke-

misissä…” 

KYNNYS HAKEA APUA MADALTU-

NUT 

1/8 

”…et ihmiset alkaa hakeutuu avun piiriin enemmän…” 

KONKREETTISET TOIMENPITEET 

3/8 

”…listalle ihmisten nimiä, jotka suostuu vastaanottamaan tätä asia-

kasryhmää…” ”…mitä verkostossa saadaan konkreettisesti aikaisek-

si…” ”…et jos mä saisin listan niitten ihmisten nimistä, joille voi ottaa 

yhteyttä…” 

EHDOTUKSET Riippumaton, ulkopuolinen, vuoden-parin välein, vaatii hankkeen 

 

 

 

 

 

EDELLYTYKSET 

AVOIMUUS 

3/8 

”…ei tarvitse miettiä, niinku sensuroida itse itseään…” ”…jokainen tuo 

oman ammattitaitonsa ja mahdollisimman hyvin esiin…” ”…jos yksi saa 

jotain tärkeetä aikaseks tai löytää jotain merkittävää, ni me saadaan 

kaikki tieto siitä…”  

LUOTETTAVUUS 

1/8 

”…jos halutaan jotenkin pitää kiinni siitä omasta osaamisesta, eikä näh-

dä sitä verkoston luonnetta, et nähdään se jopa kilpailijana, verkosto 

tuottaa vähän semmosta tasa-arvoisempaa tilannetta, et me ollaan 

kaikki samassa veneessä…” 

PÄÄMÄÄRÄ 

2/8 

”…selkeä agenda joka tapaamisella, et ei vaan tavattas ja lörpöteltäs, 

vaan selkeesti aina semmonen mitä tällä kertaa halutaan saavuttaa…” 

”…päätoimisesti verkostoa koordinoiva ja kehittävä henkilö…” 

SITOUTUMINEN 

3/8 

”…ne jotka tulee siihen, heidän täyttyy olla sitoutuneita ja kiinnostuneita 

asiasta…” ”…sitoutuminen siihen verkostoon…” ”…on nähnyt vaivaa ver-

koston toiminnan eteen…” ”…kaikki verkostokumppanit on sitoutuneita 

ottamaan vastaan asiakkaita…” ”…sitoutuneet jäsenet…” 

OMAN ORGANISAA-

TION TUKI 

1/8 

”…organisaatioista, joista porukka tulee pitäis olla selkee tuki sille, et tää 

on tärkeää työtä…” 
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ENNALTAEHKÄISY 

 

PALVELUIDEN KAR-

TOITUS 

”...fokus on hirveen paljon siinä ennen sitä tekoa, et mitä tukea tämmöi-

nen ihminen voi saada…” ”…pyritään kartoittamaan avun ja palvelun tar-

joajia tällä hetkellä…” ”  

TIEDON TUOTTAMINEN 

EE:N TARPEELLISUUDES-

TA 

”…lisäämään ihmisten tietoa ja ymmärrystä siitä, et se on just se kohta 

mihin tarvitaan lisää resursseja…” ”…tiedottamispuoli mediaan ja koulu-

tukset…” ”…olemalla mukana tuomassa esiin ennaltaehkäisevän työn tär-

keyttä aisan tiimoilta…” 

POLIITTINEN JA YHTEIS-

KUNNALLINEN VAIKUT-

TAMINEN 

”…vaikuttaa mielipiteisiin ja politiikkaan siten, että ennaltaehkäisevää työ-

tä järjestettäisiin…” ”…et ylipäätään julkiseen keskusteluun nousisi asioi-

ta…” ”…ennaltaehkäisy on tehokkaampaa silloin kun vaikutetaan potenti-

aalisin tekijöihin…et toki kaikki turvakasvatus on voi olla ihan tärkeetä, 

mut siit ei oo kauheesti tutkimusnäyttöö et sitä kautta voitais vaikuttuu…” 

EE:N ORGANISOINTI JA 

YHTENÄISTÄMINEN 

”…ennaltaehkäisevää työtä järjestettäisiin ja sitä tulisi organisoidumpaa ja 

yhtenäisempää, eikä se ois niin hajallaan kun se tällä hetkellä on…” 

PALVELUIDEN KEHITTÄ-

MINEN 

”…palveluiden parantaminen niin, et riski tyypit pääsee palveluihin…” 

”…tässä tää palveluohjaus näkökulma on hyvin tärkee, et me saadaan ra-

kennettuu semmosii palveluita tän verkoston parissa, jossa me voidaan 

taata, et asiakas kykenee ottamaan yhteyttä turvalllisesti ja luottamuksel-

lisesti…” ”…et tiedetään kelle me ohjataan ja et se vastaanotto tulee ole-

maan tasokas ja ammatillinen…” ”…hoito ois semmosta, et se ehkäsis uu-

simista tai tietysti ensimmäistäkään rikosta…” ”…verkosto voi hyödyntää 

asiakastapauksissa itse itseään…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

KENELLÄ VASTUU JÄR-

JESTÄMISESTÄ JA RA-

HOITUKSESTA TULISI 

OLLA. 

JULKINEN 

8/8 

TARKEMPAA JAKOA VAIKEA 

TEHDÄ. 

”…julkisen terveydenhuollon sen pitäis olla -> kaikilla yhtäläiset 

oikeudet näihin palveluihin…” ”…ennaltaehkäisevästi kunnan. 

Julkinen kuitenkin…” ”…omalta osaltaan perusterveydenhuol-

toa…” ”…niin perusasioista on kyse, että sen pitäis olla julki-

nen…” ”…lähtökohtaisesti sosiaali- ja terveyspalveluilla, niinku 

kunnallisilla…” ”pääpaino ja osaaminen kunnallisilla…” 

”…lähtökohtaisesti julkishallinnon varmastikin…” 

”…sosiaalipuolelle se menis…” ”…erikoissairaanhoidon puolella 

hoitojakso nuorten kohdalla…” ”…julkisista varoista kuitenkin…” 

”…kuntien tai kuntien yhteistyössä kolmannen sektorin kanssa 

esim. ostopalveluina…”  
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MIKÄ ON NYKYTILA 

 

HUONO ”huono!” ”…se on aika huono…” ”…muualla huono…” ”…tilanne 

on huono…” 
VAIHTELEVA ”…riippuu ainakin siitä, missä ihminen sattuu asumaan…” 

”…riippuu yksittäisten ammattilaisten osaamisesta ja valveutu-

neisuudesta…” 
HAJANAINEN ”…varmaan hyvin hajanainen…” ”…sana jolla tätä voi kuvata on 

hajanainen…” 
HEIKKO ”heikko” 
SEKAVA ”…nykytila kärsii sekavuudesta…” 

POLKUJA EI OLE OLEMASSA ”…ei oo hoitoon ohjaus- polkuja olemassa muuta kun se et jo-

kainen henkilökohtaisesti tietää jotakin...” 

”…asiakasohjautuvuudessa on puutteita sekä hoitotahojen nä-

kyvyydessä…” ” 
RIKOKSEN JÄLKEEN HYVÄ ”…vankilapuolella hyvä…” ”…rikosseuraamuslaitoksella erilaisia 

ohjelmia…” ”…vankeinhoidon kontekstissa toimivia ohjelmia…” 

”…hyvät ilmeisesti olemassa vankilapuolella…” ”…vankilassahan 

sitten taas on konkreettinen…” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOITOON OHJAUKSEN 

ESTEET 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOITOON OHJAUKSEN  

ESTEET 

EI TIETOA MINNE OHJATA ”…ei tiedetä minne ohjata näitä henkilöitä…” ”…epätietoisuus 

siitä, että mitkä on ne tahot…” ”…eikä tiedetä mihin vois ohja-

ta…” ”…ei tiedetä mihin lähteä ohjaamaan…” ”…ohjaavan tahon 

tiedon puute ilmiöstä ja hoitotahoista…” 
AMMATTITAIDON PUUTE ”…ei mulla oo edellytyksiä, ei mulla oo valmiuksia…” 

”…ammattilaisten riittämättömyyteen, tietämättömyyteen ja 

varmaan myöskin sitten tuskastumiseen sitten siitä…” 

”…yksittäisten työntekijöiden hätä vaitiolovelvollisuuden suh-

teen…” ”…todennäköisesti työntekijällä ei ole tarpeeksi tietoa 

ja ymmärrystä ja osaamista siitä käsiteltävästä asiasta…” ”…jos 

siellä on tietämättömyyttä, niin sit on vastaanotto niin pahaa et 

ei toista kertaa haeta apua…” ”…pelko siitä onks palvelut asi-

anmukaisia…” ”…puheeksi ottaminen on ylipäätään jo aika ison 

kynnyksen takana…” 
ASENTEET ”…asennoitumisella on hirveen suuri merkitys…” ”…tähän liittyy 

hirvittävän paljon ennakkoluuloja…” ”negatiivinen suhtautumi-

nen joka puolella tämmösiin asioihin…” ”…ennakkkoluulot siit, 

et hoitoonohjauksella ei oo merkitystä, kun sille asialle ei voida 

mitään…” ”…asiattomat reaktiot…” ”…se yleinen ilmapiiri…” 
RAHOITUS ”…rahoitus, että kuka maksaa, jos löydetäänkin jotain (hoitava 

taho)…” ”…ja hoidon rahoitus…” 
ASIAKAS ”…ihmiset ei tiedä minne ottaa yhteyttä…” ”…lähtee sieltä asi-

akkaasta itsestään, että tuota uskallus. On niin kova häpeä…” 

”…pelko ja häpeä on niitä asioita…” 
EI OLE MIHIN OHJATA ”…se et ei oo mihin ohjata…” ”…palveluita ei oikein ole...” ”…ei 

ole mihin ohjata…” 
ALUEELLISUUS ”…alueellisuus on yks ongelma…” 

KOORDINOIVAN TAHON 

PUUTE 
”…koordinoiva taho puuttuu…” 

MATALANKYNNYKSEN PAIK-

KOJEN PUUTE 
”…puuttuu tarpeeks helpot matalan kynnyksen paikat…” 

 


