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Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena oli tuottaa opas seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 
omaisille työyhteistyöhankkeena SeriE-verkoston kanssa.  Työn tilaajana oli SeriE-verkosto, 
joka toimii Etelä-Suomessa seksuaalirikoksien ennaltaehkäisemistyön parissa. Seksuaalirikoksiin 
syyllistyneiden omaisille ei ole aiemmin ollut tarpeeksi matalan kynnyksen tietoa ja tukea, 
joten katsottiin olevan tarpeellista luoda heitä palveleva opas. Opas on tärkeä, koska aiemmin 
Suomessa ei ole tarjottu vastaavanlaista tukea omaisille. 
 
Oppaassa keskitytään tarjoamaan yksilöllistä apua ja tietoa omaisille, kun läheinen on 
syyllistynyt seksuaalirikokseen. Opas koostuu eri teemoista, joissa käsitellään muun muassa 
kriisiä, seksuaalirikoksen hoitoa, rikosmenettelyjä, lapsien parissa toimimista sekä 
omahoidollisia keinoja selviämiseen, joita omainen voi hyödyntää itse tai ammattilaisen kanssa. 
 
Oppaan laatimisen lähtökohtana oli kääntää skotlantilainen seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 
omaisten opas suomeksi ja mallintaa se sisällöltään Suomeen sopivaksi. Kääntämisen ja 
mallintamisen jälkeen laadittiin kysymyslomake, joka lähetettiin kahdellekymmenelle 
seksuaalirikoksista tuomittujen kanssa työskenteleville henkilöille. Alun perin tutkimus oli 
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vastaukset litteroitiin, teemoiteltiin, ja analysoitiin. Keskeisemmät tulokset keskittyivät 
lapsiteemaan, tunteiden käsittelyyn, kieliasuun, oppaasta poistettaviin asioihin ja 
lisätarkennusta vaativiin kohtiin oppaassa. Avovastauksien yhtenäisten sanallisten arvioiden 
perusteella opasta pystyttiin muokkaamaan paremmaksi. Jatkossa opasta voidaan hyödyntää 
esimerkiksi omaisten ryhmissä työelämänedustajien tai opiskelijoiden toimesta. 
 
Opinnäytetyön ja oppaan laatimisessa on käytetty määrällisen tutkimuksen menetelmää, joka 
tuotti myös laadullista sisältöä. Opinnäytetyö sisälsi teoriaosuuden, strukturoidun 
teemahaastattelun ja lomakekyselyn. Arviointiaineistona on käytetty sekä lomakekyselyä että 
sähköpostiin tulleita arvioita. Tämä versio oppaasta muokattiin ohjelmatyöntekijöiden 
näkökulmien perusteella. Jatkossa opasta voidaan kehittää omaisten näkökulmasta. 
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The objective of this functional thesis was to create a guide for the family members of accused 
sexual offenders. The thesis was commissioned as a collaborative project by SeriE-networks. 
SeriE-networks operate in southern Finland with the aim of preventing sexual crimes. Prior to 
this thesis, the family members of accused sexual offenders did not have information or support 
at their disposal at a low enough threshold. The guide is important because it is the first of its 
kind in Finland. 
  
The guide focuses on providing individualized support and information for family members of 
accused sexual offenders. It consists of different themes including, crises management, sexual 
crime treatment, information on criminal proceedings, interacting with children, and different 
self-help survival techniques that may be used on one's own or with the guidance of a 
professional. 
  
The initial starting point for the guide was to translate an equivalent Scottish guide from English 
to Finnish and modify the contents to fit Finland’s model. After translating and modifying the 
guide, a questionnaire was created that was sent to twenty counselors who work with convicted 
sexual offenders. Initially, the questionnaire was supposed to have been sent to the family 
members of accused sexual offenders; however, they could not be reached for this thesis. The 
most noteworthy results focused on the child theme, coping with emotions, wording, removing 
segments from the guide and further difficult topics that needed clarification in the guide. The 
responses were analyzed, transcribed, and organized into different themes. The guide was 
further modified in accordance with the unified answers from the open ended questions.  
 
The thesis and guide were completed using quantitative research methodology that produced 
qualitative content as well. Included in the thesis a theory section, structured theme 
interviews, and a questionnaire. In the future, the guide may be modified from the perspective 
of the family members and could be utilized, for example, in family support groups. 
 
 
 
 
 
 
  
Keywords: Sexual crimes, family members of accused sexual offenders, Guide for the family 
members of accused sexual offenders 
 
 
 
 
 



  

 
 

Sisällys 

 

1 Johdanto ............................................................................................. 1 

2 Opinnäytetyön toimintaympäristö .............................................................. 2 

3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävä ....................................... 3 

4 Seksuaalirikollisuus Suomessa .................................................................... 4 

4.1 Menettelyt seksuaalirikoksissa ........................................................... 6 

4.2 Rangaistuskäytäntö seksuaalirikoksissa ................................................ 6 

4.3 Seksuaalirikoksista tuomittavat seuraamukset........................................ 8 

4.4 Seksuaalirikokset piilorikollisuutena .................................................... 9 

4.5 Sukulaiseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö .............................. 10 

4.6 Seksuaalirikoksiin liittyvät uhritutkimukset ......................................... 11 

4.7 Apu ja hoito Suomessa seksuaalirikoksiin syyllistyneille .......................... 13 

5 Omaiset ja rikoksesta aiheutuva kriisin tunne .............................................. 15 

5.1 Omaiset ja oppaiden merkitys ......................................................... 16 

5.2 Hyvän ja kattavan oppaan sisältö ..................................................... 19 

6 Toiminnallinen opinnäytetyö ................................................................... 20 

7 Opinnäyetyön prosessinkuvaus ................................................................. 21 

7.1 Kysymyslomakkeen laatiminen ja oppaan testaaminen ........................... 23 

7.2 Oppaan pilotointiversion sisältö ....................................................... 23 

7.3 Palautteen keruu oppaan toimivuudesta ............................................. 24 

7.4 Tutkimusmenetelmät .................................................................... 28 

7.5 Avoimien- ja monivalintakysymyksien analysointi .................................. 29 

8 Tulokset ............................................................................................ 30 

8.1 Vastaajien tiedot ......................................................................... 31 

8.2 Oppaan nimi ja sisällysluettelo ........................................................ 32 

8.3 Oppaan selkeys ........................................................................... 32 

8.4 Tunteiden käsittelyn ja itsestään huolehtimisen teemat ......................... 33 

8.5 Lapsille puhumisen teema .............................................................. 36 

8.6 Seksuaalirikoksen menettely ja rangaistus teemat ................................ 37 

8.7 Vertaistuki ja yleinen sisältö ........................................................... 39 

8.8 Avovastastauksien tulokset ............................................................. 43 

9 Arviointi ............................................................................................ 45 

10 Pohdinta ........................................................................................... 49 

10.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus............................................. 50 

10.2 Oman toiminnan pohdinta .............................................................. 53 

10.3 Jatkotutkimus ehdotukset .............................................................. 54 

Lähteet .................................................................................................... 55 

Liitteet ..................................................................................................... 60 



  

1 
 

1 Johdanto  

Seksuaalirikokset ovat Suomessa rangaistava teko. Suurin osa rikoksista jäävät 

piilorikollisuudeksi, jolloin seksuaalirikoksien määrää on vaikea selvittää. Ne ovat monesti 

rikoksia, joita ei helposti ilmoiteta poliisille eikä niistä aina kerrota tutkimuksissa. 

Seksuaalirikoksien uhriksi joutuneiden tai läheisen syyllistyessä seksuaalirikokseen tukeminen 

osana sosiaalista ennaltaehkäisyä tarkoittaa eri toimenpiteitä, joilla tarjotaan tukea 

elämäntilanteeseen siten, että arkaluonteista aihetta pystyttäisiin käsittelemään. 

Seksuaalirikokset mielletään usein erittäin arkaluonteisina ja traumaattisena kokemuksena, 

joihin myös omaisten olisi hyvä saada tukea ja apua asian käsittelemiseen. Tästä syntyi ajatus 

tuottaa opas seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille myös Suomeen. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoite on luoda Suomeen opas omaisille, jonka tarkoituksena on 

tukea ja tarjota matalan kynnyksen apua omaisille, jonka läheinen on syyllistynyt 

seksuaalirikokseen. Opinnäytetyö ja opas toteutetaan yhteistyössä SeriE-verkoston kanssa, 

jotka tekevät seksuaalirikoksia ennaltaehkäisevää työtä. SeriE:n verkostotapaamisessa heräsi 

ajatus oppaasta omaisille. Opas toteutetaan ensin kääntämällä alkuperäinen skotlantilainen 

opas (Picking up the Pieces: Support for Families of People Convicted of a Sexual Offence) 

Suomeksi ja oppaan sisältö sekä rakenne mallinnetaan Suomen seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 

omaisille sopivaksi. Alkuperäisen oppaan luonut henkilö tietää ja yhteistyössä hankkeessa. 

Tutkimusta varten laaditaan kysymyslomake, jonka perusteella opasta arvioitiin. Opas 

lähetettiin kahdellekymmenelle Uusi suunta-ohjaajille, jotka suostuivat tutkimukseen.  

Palautuneet kommentit sekä tulokset analysoidaan huolellisesti.  Sisältö muokataan 

opinnäytetyön laatijan strukturoidun kysymyslomakkeen tulosten perusteella. 

Tutkimusryhmäksi valikoitui Uusi suunta-ohjelmatyöntekijöitä, joiden näkökulmien perusteella 

opas muokataan julkaistavaksi. Tutkimukseen ei tavoitettu prosessin aikana omaisia järjestöjen 

kautta eikä myöskään vankien omaisia voitu tutkimuseettisistä syistä haastatella. 

Kysymyslomakkeen avoimien vastauksien perusteella syntyi yhtenäisiä teemoja, joiden avulla 

opasta täydennetään ja muokataan julkaistavaksi. 

 

Opinnäytetyön teoriaosuus täydentää laajemmin oppaassa käsiteltyjä teemoja. 

Teoriaosuudessa käsitellään seksuaalirikoksiin liittyviä menettelyjä, rangaistusmuotoja ja 

ajankohtaisia tutkimuksia ilmiöön liittyen. Teoriaosuudessa avataan laajemmin mitä apua 

Suomessa rikokseen syyllistyneelle tarjotaan ja miten myös omainen voi eri tavoin kokea 

rikoksen raskaana. Näin ollen teoriaosuudessa käsitellään omaisten tarvetta matalan kynnyksen 

apuun vaikeassa elämäntilanteessa, jos läheinen on syyllistynyt rikokseen. Teoriaosuudessa 

pohditaan myös hyvän oppaan sisältöä ja rakennetta niin, että se palvelisi kohderyhmäänsä, 

tässä tapauksessa seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisia parhaalla mahdollisella tavalla. 
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2 Opinnäytetyön toimintaympäristö 

SeriE- verkosto on moniammatillinen seksuaalirikoksien ennaltaehkäisyyn, kuntoutuksen ja 

jälkikuntoutuksen sekä palvelupolkujen kehittämiseen kohdistuva moniammatillinen verkosto 

(Porttivapauteen 2017). Verkosto koostuu useista  eri ammattiryhmien toimijoista, jotka ovat 

palavereissa mukana kehittämässä SeriE- verkoston toimintaa. Verkostossa ovat mukana jäseniä 

muun muassa Kriminaalihuollon tukisäätiöstä, Rikosseuraamuslaitokselta, Pelastakaa Lapset 

Ry:stä, Sexpo-säätiöstä, Poliisi, Kalliolan klinikat sekä sosiaalitoimi ja lastensuojelu sekä 

Terapia Salmesta. Ennaltaehkäisevän työn ja toiminnan kehittäminen on SeriE-verkoston 

päämäärä. 

 

SeriE-verkoston perustamisen taustalla oli se, että Suomessa järjestetään hyvin vähän matalan 

kynnyksen ja ennaltaehkäisevää kuntoutusta (Porttivapauteen 2017). Suomi on allekirjoittanut 

Euroopan neuvoston kanssa yleissopimuksen (Euroopan neuvoston yleissopimus lasten 

suojelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan), jossa lapsia 

suojellaan seksuaaliselta riistolta ja seksuaalista hyväksikäyttöä vastaan. Jokaisella henkilöllä, 

joka pelkää syyllistyvänsä seksuaalirikokseen on oikeus sopimuksen mukaan päästävä osalliseksi 

ennaltaehkäiseviä toimia. Verkosto perustettiinkin sen johdosta, että Suomessa järjestettävät 

ennaltaehkäisevät toimet ovat pääasiallisesti pienien järjestöjen tehtävä. 

Vankien omaisille on hyvin vähän tarjolla apua Suomessa.  

 

Vankien omaisille on jo olemassa järjestötoimintaa. Vankien omaiset ry (VAO.ry), joka tarjoaa 

tarvittaessa apua ja vertaistukea vankien omaisille. Omainen voi hakeutua omatoimisesti 

mukaan järjestön toimintaan, jotta saa kaiken tarvitsemansa hyödyn järjestön toiminnasta. 

Seksuaalirikokset koetaan kuitenkin varsinkin omaisten taholta erittäin raskaaksi ja vaikeaksi 

asiaksi käsitellä ja usein monet tapaukset eivät häpeän tai syyllisyyden vuoksi tule ilmi (Nipuli 

& Bildjuschkin 2016, 16). Sen vuoksi avun ja tuen pariin hakeutuminen on vaikeaa ja haastavaa. 

Tämän johdosta SeriE-verkostossa pohdittiin mahdollista seksuaalirikoksien omaisille 

tarjottavaa apua, joka saattaisi madaltaa avun piiriin hakeutumisen kynnystä. Verkostossa 

päätettiin toteuttaa tämän johdosta idea, jossa Suomeen mallinnettaisiin Skotlannista opas 

seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille. Yksi seriE-verkoston kehittämistyön muodoista on 

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

toimintaan sopiviksi. 

 

Toiminnallisen opinnäytetyön produktina oli luoda Suomeen kattava opas seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisille. Aikaisemmin vastaavaa opasta ei ole tehty Suomessa, mutta muissa 

maissa vastaavanlainen opas on otettu strukturoidusti käyttöön. SeriE-verkosto haluaa 

mallintaa Skotlannissa tehdyn oppaan seksuaalirikoksen tehneiden omaisille Suomeen sopivaksi 

sekä ammattilaisten käyttöön. Opinnäytetyö sisältää oppaan käännöstyön englannista suomeksi 

ja sisällön suunnittelemisen Suomen mallien ja järjestelmän mukaisesti. Saadun verkoston 
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palautteen, materiaalien ja haastattelujen pohjalta rakennetaan modifioitu versio oppaasta 

Suomeen istuvaksi. Opinnäytetyöhön liittyy myös oppaan virallinen käyttöönotto ja 

markkinointi, jotta opas saadaan mahdollisimman laajaan levitykseen ympäri Suomea. Opas 

tulisi saada yleiseen levitykseen eri laitoksiin ja instituutioihin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 

omaisten saatavaksi. Lähteenä ja pohjana toimii alkuperäinen Skotlannissa luotu 

seksuaalirikollisten omaisille Familys Outside-opas, joka mallinnetaan ja suomennetaan 

Suomeen sopivaksi sisällöltään. 

3 Opinnäytetyön tarkoitus, tavoite ja tutkimustehtävä 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kehittää uusi ja kohdennettu opas seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisille.  Oppaan tavoitteena on tarjota matalan kynnyksen apua, tukea ja 

tietoa seksuaalirikokseen syyllistyneiden omaisille arkaluontoiseksi koettuun 

elämäntilanteeseen. Toiminnan tavoitteena on tuottaa selkeä ja johdonmukainen opas. 

Hankkeen tavoitteena on luoda Suomeen ensimmäinen versio seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 

omaisille. Hankkeesta saatu hyöty toteutuu, jos omaiset saavat apua luodusta oppaasta. 

 

Oppaan tavoitteena on antaa vertaistukea omaisille ja apua tunteiden käsittelyn tueksi. Oppaan 

tavoitteena on myös motivoida omaista puhumaan asioista joko ammattihenkilön kanssa tai 

omaisen perheenjäsenten kesken. Opas antaa myös tietoa eri elämäntilainteisiin ja selkeitä 

kirjallisia ohjeita arjessa pärjäämiseen eri menetelmien kautta. Opinnäytetyön ja oppaan 

tutkimustehtävä on tuottaa selkeä ja hyvin ymmärrettävä opas palautteiden perusteella ja 

Suomen järjestelmään mallinnettuna seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille. Tutkimuksen 

tavoitteena on saada uusien näkökulmien kautta uutta ja monipuolisempaa sisältöä oppaaseen. 

Määrällisen tutkimuksen tavoitteena saada mahdollisimman suuria arvoja Likertin asteikon 

kysymyksistä ja laadullisen tutkimuksen tavoitteena on saada avovastauksien kautta 

monipuolista, yhtenevää ja uutta sisältöä oppaan pilotointiversioon. 

 

Opinnäytetyön ta-

voitteet         

Arviointikysymykset Arviointiaineisto 

1. Tuottaa uusi opas 1. Onko opas hyödylli-
nen 

 Kyselytutkimus 

2. Tuottaa laadukas tut-
kimus 

2. Tuottaako tutkimus 
johdonmukaisia tulok-
sia? 

 Määrälliset ja laadulliset 
menetelmät 

3. Tuottaa uutta päivi-
tettyä teoriatietoa 

3. Onko teoriatieto 
ajankohtainen? 

Tieteelliset teoriatutki-
mukset 

  
 
 
 
 
 



  

4 
 

Henkilökohtaiset ta-
voitteet      

Arviointikysymykset Arviointiaineisto 

1. Luoda laadukas opas 1. Onko opas sisällöl-
tään laadukas? 

 Oppaan muokattu ver-
sio palautteiden perus-
teella 

2.Luoda johdonmukai-
nen tutkimus 

2. Saako tutkimuksesta 
selkeitä tuloksia? 

Kyselytutkimus ohjaajille 

3. Opinnäytetyö on 
hyödynnettävissä jat-
kossa 

3. Onko opinnäytetyö 
jatkokehityskelpoinen? 

 Valmis opinnäytetyö 

 

Taulukko 1: Opinnäytetyön ja henkilökohtaiset tavoitteet 

 

Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisen opas on tarpeellinen, sillä aikaisemmin vastaavaa 

opasta ei ole Suomessa luotu ja sille on ollut kysyntää. Suomessa ei ole tällä hetkellä riittävästi 

tietoa tai materiaalia omaisille saatavilla tapahtuneesta seksuaalirikoksesta. Opas on 

monipuolinen, ajankohtainen ja sisältää kattavasti tietoa eri teemoilla käsittelemään 

tapahtunutta seksuaalirikosta omaista palvelevalla tavalla. Opas sisältää perustiedot 

seksuaalirikoksista, niiden hoito- ja kuntoutus mahdollisuuksista, rikosmenettelyistä, ohjeita 

omaisen tunteiden käsittelyyn ja kuinka toimia erilaisissa tilanteissa eri seksuaalirikoksien 

kohdalla. Oppaassa ohjeistetaan myös, kuinka omainen voi keskustella eri tahojen kanssa 

tapahtuneesta rikoksesta ja miten lasten kohdalla tulisi toimia. Opas sisältää myös hyödyllisiä 

yhteystietoja, joista omainen voi tarvittaessa hakea yksilöllistä ulkopuolista apua.  

4 Seksuaalirikollisuus Suomessa 

Opinnäytetyössä kuvataan seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten oppaan tuottamisen 

prosessia. Oppaassa pyritään kertomaan omaisille, miten seksuaalirikollisuus näyttäytyy 

Suomessa ja miten siihen liittyvät menettelyt toteutetaan. Tässä luvussa kerrotaan 

seksuaalirikoksista ilmiönä Suomessa, miten sitä on tilastoitu ja mitä toimenpiteitä siihen 

liittyy. Taustalla on sekä oppaassa että opinnäytetyössä avata teorian kautta ilmiötä sekä 

lukijalle että omaisille. Teoria täydentää oppaan sisältämää teoriaa ja sen vuoksi sitä on haluttu 

kuvata myös tarkemmin. 

 

Itsemääräämisoikeutta on pyritty suojelemaan seksuaalirikoksiin liittyvän lainsäädännön avulla 

(Rikoslaki 20 luku seksuaalirikoksista). Näin ollen jokaisella henkilöllä on oikeus 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja valta omaan päätösvaltaan. Seksuaalinen 

hyväksikäyttö on Suomessa rangaistava teko (RL luku 20). Seksuaalirikokset ovat tekoina 

kriminalisoitu eli määritelty laissa rangaistavaksi, sillä ne loukkaavat yksilön oikeuksia päättää 

itse omasta seksuaalisuudestaan. Teko on siitä syystä määrätty lainvastaiseksi, sillä teko 

tehdään ilman toisen suostumusta. Teko hetkellä voidaan myös käyttää hyväksi edellä mainitun 

lisäksi henkilön ikää tai tilanteen olosuhdetta.   
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Seksuaalirikoksiin kuuluvat esimerkiksi raiskaus (1 §), törkeä raiskaus (2 §) ja pakottaminen 

sukupuoliyhteyteen (3 §) ja rikoksista säädetään rikoslaissa luvussa 20. Kriminalisoinnin tehtävä 

on ennaltaehkäistä rikosten syntymistä ja tässä tapauksessa seksuaalirikoksien syntymistä. 

Teoksi lasketaan seksuaalinen kosketus, sukupuoliyhteys, seksuaalinen hyväksikäyttö, 

seksuaalisen materiaalin kuvaaminen ja levittäminen tai seksuaalipalveluiden edelleen 

tarjoaminen rahaa vastaan. Keskeisimpiä rikoslaissa määritelmiä seksuaalirikoksissa ovat 

seksuaalinen teko ja sukupuoliyhteys. Tekijää ei voida siis tuomita seksuaalirikoksesta mikäli 

tekijä ei ole syyllistynyt lain määriteltyyn seksuaaliseen tekoon tai sukupuoliyhteys ei ole 

tapahtunut nimenomaan sukupuoliyhteys määritelmän mukaan. Joissakin tapauksissa 

tuomioistuin joutuu pohtimaan tapauksia perusteellisemmin ja samalla pohtia täyttyykö teon 

määritelmä ja onko kyseessä rikoslaissa rankaistava teko. Esimerkiksi päihtymistilassa tehdyt 

rikokset ovat vaikeasti tulkittavissa ja niiden kohdalla tuomioistuin joutuu pohtimaan 

olosuhteita ja kokonaisuutta tarkemmin (Korhonen 2016, 18). Ei ole siis selvää mitä teko vaatii 

tuomioistuimen mielestä, että sitä pidetään törkeänä tai riittävän häpäisevänä uhrille. 

 

Lainsäädännön tehtävä on tässä rikollisuuden kriminalisointi, rikoksien ennaltaehkäisy ja 

vaikuttaa rikollisuuden vähentymiseen. Rikoslain (39/1889) 20 luku käsittelee nimenomaan 

seksuaalirikoksia. Muita rikoslaissa mainittavia seksuaalirikoksia ovat seksuaalinen ahdistelu 

(20:5a), lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (20:6), törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 

(20:7), seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö (20:8), seksuaalipalvelun 

ostaminen nuorelta (20:8a), lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (20:8b), 

sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen (20:8c), paritus (20:9) 

ja törkeä paritus (20:9a) (RL 39/1889). Jokainen yksittäinenkin tapaus voi olla henkilöä 

traumatisoiva ja jättää arvet uhriksi joutuneelle. Omaisena toimiminen läheisen 

seksuaalirikoksen kohdalla on myös raskas prosessi, sillä tapahtunut teko voi järkyttää ja tuntua 

epärealistiselta. Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten opas käsittelee myös osaa edellä 

mainittuja rikosnimikkeitä ja pyrkii tarjoamaan kunkin eri tapauksen kohdalla matalan 

kynnyksen apua ja tukea näihin tilanteisiin.  

 

Seksuaalirikokset ja niiden säännökset ovat muuttuneet ajansaatossa useaan kertaan. 

Käytännöt ovat muuttuneet ankarammiksi seksuaalirikosmenettelyissä, mutta se ei ole 

kuitenkaan näkynyt vankeusrangaistuksien pitkittymisenä. Seksuaalirikoksia tilastoidaan 

vuosittain, sillä tavoitteena on antaa kattava ja ajantasainen tilastollinen yleiskuvaus paitsi 

rikosten rangaistuskäytännöistä, myös rikollisuuden muutoksista ja tapausten käsittelyistä. 

Tilastoitu seksuaalirikollisuus on kasvanut vuosien varrella Suomessa. Poliisin tietoon tulleita 

raiskausrikoksia oli tilastoituna vuonna 2000 noin 579 kappaletta, vuonna 2008 noin 915 

kappaletta ja vuonna 2014 jo 1009 kappaletta. (Tilastokeskus 2015). 2017 tammi-maaliskuun 

aikana raiskausrikoksia kirjattiin 330, mikä on 32,1 prosenttia edellisvuotta 2016 enemmän. 

Tietoon tulleista rikoksista ja rikkomuksista valtaosa on poliisin kirjaamia. (Tilastokeskus 2017). 
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Vaikka tilastoitu seksuaalirikollisuus näyttäisi kasvavan, silti yksittäisten tapahtuneiden 

seksuaalirikosten uusimisriski on kuitenkin melko vähäinen. (Hinkkanen 2009, 81). Vuosittainen 

seksuaalirikoksien määrä vaihtelee suuresti, sillä rikoksiin vaikuttaa yksilöllisesti eri asiat; 

Tilastointitavan muutokset, erilainen kirjaamiskäytäntö ja ilmoitusalttiuden vaihtelevuus 

vaikuttavat vuosittain poliisin tietoon tulleisiin lukemiin (Oikeusministeriö 2009, 17).  

 

Ilmoitusalttius ja ilmoittajan rooli sekä asema vaihtelevat merkittävästi seksuaalirikosten 

kohdalla. Esimerkiksi lasten hyväksikäytön kohdalla hyväksikäyttöilmoitusta ei tee aina edes 

uhri itse tai vanhemmat, sillä pyritään monesti suojamaan esimerkiksi oma puoliso 

arkaluonteiselta viranomaiskäsittelyltä. Uhrin ilmoitusherkkyyteen vaikuttaa esimerkiksi myös 

se, ettei hän välttämättä ymmärrä joko nuoren iän tai muun syyn vuoksi tulleensa edes 

hyväksikäytetyksi. Oppaassa mainitaan, että tästä johtuen lapsiin liittyvä seksuaalinen 

hyväksikäyttö on hyvä ottaa puheeksi omaisen, ammattihenkilön tai koulupsykologin toimesta.  

Seksuaalirikokset aiheuttavat uhreille ja heidän omaisilleen usein pitkään kestävää kärsimystä 

(Oikeusministeriö 2009, 13). Lapsuudessa hoitamattomat traumat saattavat nousta esille lapsen 

kehittyessä tai alkaa oireilla myöhemmällä iällä. Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten 

oppaassa pyritään ohjeistamaan, kuinka lasten kohdalla tulisi toimia jos tämä on joutunut 

läheisen hyväksikäytetyksi ja mitä väyliä pitkin tilanteessa voi toimia. Tärkeää on asiasta 

puhuminen ja ilmiön näkyväksi tekeminen salailun sijasta. Uhri voi nimittäin kokea rikoksesta 

toipumisen pitkäksi ja vaikeaksi prosessiksi ja siksi seuraamusjärjestelmissä olisi hyvä kehittää 

enemmän rikoksen ennaltaehkäisymenetelmiä, esimerkiksi juuri matalan kynnyksen apua. 

Voidaan esimerkiksi pohtia vaikuttaisiko matalan kynnyksen apu ja asian käsitteleminen asian 

salailun sijasta vaikuttaa ilmoitusherkkyyteen ja tilastoituun rikollisuuteen.  

4.1 Menettelyt seksuaalirikoksissa  

Kokonaisrikollisuutta mitataan uhritutkimuksien ja viranomaisten tietoon tultujen tilastojen 

avulla. Tärkein näistä on poliisin tilasto, mutta myös seuraamusjärjestelmän myöhempien 

vaiheiden, kuten syyttäjä- ja tuomioistuinvaiheiden perusteella voidaan mitata 

kokonaisrikollisuutta. Henkirikollisuuden seurantatietojärjestelmän avulla saadaan käsitys 

viranomaisten tietoon tulleesta tämän tyyppisistä seksuaalirikosten tapauksista. 

Seksuaalirikoksista voidaan teon perusteella tuomita eri rangaistuslajiin. Eri rangaistuslajien ja 

keskirangaistuksien välisissä osuuksissa voi ilmetä suuriakin satunnaisvaihteluita eri vuosien 

rangaistustilastoissa (Lappi-Seppälä & Hinkkanen 2004, 28).  

 

4.2 Rangaistuskäytäntö seksuaalirikoksissa  

Seksuaalirikoksen rangaistuslajin valintaan ja sen pituuteen vaikuttavat erilaiset asiat. Näitä 

ovat esimerkiksi aseen käyttäminen, aikaisemmat rikokset, rikoksien tekotapa, rikoksen 
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suunnitelmallisuus, tekojen seuraukset sekä uhrin ja rikokseen syyllistyneen välinen suhde 

(Oikeusministeriö 2012; 71-80). Näillä on merkitystä sekä tunnusmerkistön valintaan, että 

tuomion pituuteen. Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten oppaassa kuvataan, kuinka eri 

rangaistuslajit vaikuttavat läheisten ja tekijän välisiin kanssakäymisiin ja menettelyihin 

käytännön tasolla. Siinä kuvataan, esimerkiksi kuinka omaisen tulee menetellä tapaamisten 

suhteen jos rangaistuksena teosta seuraa esimerkiksi vankeutta. Oppaassa kerrotaan, kuinka 

toimia jos läheinen on voinut joutua uhriksi. Omainen on voinut myös joutua itse uhrin 

asemaan, jolloin rangaistuksen yhteydessä omaiselle saatetaan määrätä maksettavaksi 

korvauksia. Raiskausrikoksien yhteydessä tekijä määrätään monesti myös maksamaan uhrille 

korvauksia (Oikeusministeriö 2012; 18).   

 

Rangaistukset katsotaan jokaisen tapauksen kohdalla yksilöllisesti ja noudatetaan sitä, mitä 

rikoslaissa on erikseen määritelty rangaistavaksi. Näin ollen rangaistuksen määräämisessä 

sovellettavista periaatteista säädetään nimenomaan rikoslain 6 luvussa. Rangaistusta 

määrättäessä on otettava jokaisen kohdalla huomioon kaikki lain mukaan rangaistuksen 

määrään ja lajiin vaikuttavat argumentit sekä rangaistuskäytännön yhtenäisyys 4 § 

(13.6.2003/515). Rangaistus on tämän lisäksi mitattava niin, että se on oikeudenmukaisessa 

suhteessa rikoksen vahingollisuuteen ja vaarallisuuteen, teon vaikuttimiin sekä rikoksesta 

ilmenevään muuhun tekijän syyllisyyteen (ks. RL 6 luku). Edellä mainittujen lisäksi rikoslain 6 

luvussa säädetään yleisistä mittaamisperusteista ja –periaatteista seksuaalirikoksien kohdalla: 

Näitä periaatteita ovat yleiset koventamis-, lieventämis- ja kohtuullistamisperusteet (ks. RL 6 

luku). Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden oppaassa ei mainita kovin tarkasti erikseen 

rangaistuksien poikkeuksia tai pituuksia. Kyseisen kappaleen on tarkoituksena avata tarkemmin 

seksuaalirikoksien rangaistuksien pituuksia ja siihen liittyviä käytänteitä tämän rikosnimikkeen 

kohdalla mitä Suomen rikoslaissa säädetään. Oppaassa pyritään sen sijaan avaamaan 

seksuaalirikoksiin syyllistyneisiin liittyvää käytännön tietoa rikoslain määriteltyjen tarkempien 

tietojen sijaan. 

 

Rangaistus määrätään näin ollen kunkin rikoksen rangaistusasteikolta erikseen. Edellisissä 

kappaleissa mainittiin rikoslain luvun 20 tapahtuvista eri seksuaalirikosnimikkeistä, jotka ovat 

perustunnusmerkistön mukaisia rikoksia, ja niistä säädetään erikseen rangaistus. 

Perustunnusmerkistön mukaisen raiskauksen rangaistusasteikko yleensä on 1–6 vuotta 

vankeutta. Jos tuomittavana olevalla tekijällä on useita rikoksia, on näistä rikoksista tuomittava 

yhteinen vankeusrangaistus enintään 9 vuotta vankeutta. Törkeän raiskauksen (RL 20:2) 

rangaistusasteikko on yleensä 2–10 vuotta vankeutta, kun taas useista rikoksista tuomittavan 

yhteisen vankeusrangaistuksen maksimi on 13 vuotta vankeutta. Yhteinen rangaistus tarkoittaa 

tässä tapauksessa sitä, että tekijällä on useampi kuin yksi rikos. Sukupuoliyhteyteen 

pakottamisen asteikko on noin 14 päivästä kolmeen vuotta vankeutta, seksuaaliseen tekoon 

pakottamisen sakkoa tai vankeutta 14 päivää–3 vuotta ja seksuaalisen hyväksikäytön sakkoa tai 
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vankeutta 14 päivää–4 vuotta (RL luku 20). Rangaistusasteikkoon on tietyin edellytyksin 

mahdollista tehdä kuitenkin poikkeuksia ja niitä pohditaan jokaisen yksilön kohdalla erikseen. 

 

Rangaistusasteikkoon liittyy myös lieventäviä tekijöitä, jotka vaikuttavat tekijän 

rangaistukseen ja sen pituuteen. Nämä seikat pätevät myös tarkasteltaessa seksuaalirikoksia. 

Rikoslain 6 luvun 8 §:ssä säädetään nimenomaan rangaistusasteikon lieventämisestä. Rangaistus 

määrätään lievennetyltä rangaistusasteikolta esimerkiksi siinä tapauksessa, kun tekijä on 

tehnyt rikoksen alle 18-vuotiaana (RL 6:8.1 1 k). Edellä mainitun perusteella tekijälle saa 

tuomita enintään kolme neljännestä rikoksesta säädetyn rangaistuksen enimmäismäärästä ja 

vähintään rangaistuslajin vähimmäismäärän (vankeuden osalta 14 päivää). Pykälän 4 momentti 

sisältää säännöksen rangaistuslajista poikkeamisesta. Tuomioistuin voi pykälässä tarkoitetuissa 

tapauksissa 14 määrätä vankeuden sijasta sakkoa, jos siihen on erityisen painavia syitä. (RL 6) 

Tuomioistuin päättää kyseisissä tapauksissa aina erikseen, kuinka jokaisen kohdalla tulisi 

menetellä oikeutetusti. Rangaistuslajin valinta määrittyy myös tekijän henkilöön liittyviin 

piirteisiin, kuten ikään ja uusimisriskiin (oikeusministeriö 2016, 71). Myös tekotapa vaikuttaa 

rangaistuslajin valintaan esimerkiksi jos rikoksen yhteydessä on käytetty fyysistä väkivaltaa. 

Seksuaalirikoksista voi seurata esimerkiksi vammoja, jotka voivat toimia kyseisen rikoksen 

koventamisperusteena (RL 20:1–3). Muita rangaistuksen lajiin vaikuttavia piirteitä ovat 

esimerkiksi: Teon kesto (yksittäinen vai useampi kerta), vapauden riisto tai henkilön avun 

estäminen, kotirauhan rikkominen, suunnitelmallisuus, puskaraiskaus, useita eri tekijöitä, 

aseen käyttö ja uhkausten laatu, tekijän ja uhrin suhde sekä uhrin vastarinta (Oikeusministeriö 

2016, 71, RL 20:1–3). 

4.3  Seksuaalirikoksista tuomittavat seuraamukset 

Seksuaalirikoksista voidaan tuomita eri rangaistukseen riippuen teon laadusta ja mitä 

tuomioistuin katsoo sopivaksi kunkin henkilön kohdalla. Seksuaalirikoksista määrätään yleensä 

sakkoa, ehdollista vankeutta, yhdyskuntapalvelua tai ehdotonta vankeutta (Minilex 2017). 

Oppaassa näkökulma on rajattu koskemaan omaisiin ja perheenjäseniin kohdistuviin käytännön 

järjestelyihin läheisen vankeus tai seuraamuksen täytäntöönpanon hetkellä. Jokainen eri 

rangaistusvalinta vaikuttaa esimerkiksi omaisiin ja läheisiin eri tavalla käytännön näkökulmasta: 

Oppaassa neuvotaan, kuinka vankilassa tapahtuvat tapaamiset järjestetään, miten 

rangaistuskäytäntö muuttuu vankilan ulkopuolella ja miten siviilissä tapahtuvat lapsiin ja 

omaan elämäntilanteeseen sopivat järjestelyt voidaan esimerkiksi hoitaa kaikkia osapuolia 

kunnioittaen.   

 

Vankeusrangaistus vaikuttaa tutkimuksien perusteella jopa 55 000 vankien läheistä päivittäin 

(Ryynänen & Suomela 2011; 1). Määrä on suurempi, kun yhdyskuntaseuraamusta suorittavien 

läheiset lasketaan mukaan. Seksuaalirikoksista voidaan tuomita yhdyskuntaseuraamusta eli 

vapaudessa suoritettavaa rangaistusta kuten yhdyskuntapalvelua, jossa tuomittu tekee vapaa-
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aikanaan siviilissä palkatonta yhteishyödyllistä työtä. Tuomittu sitoutuu noudattamaan 

sovittuja ehtoja ja hänen tulee soveltua kyseiseen työhön ennen aloittamista. Näin ollen 

tuomittu mahdollistaa työssä käynnin ja asunnon säilyttämisen.  

 

Valvotun koevapauden ehdoksi voidaan asettaa, että seksuaalirikoksesta tuomittu vanki 

sitoutuu noudattamaan seksuaalirikoksen uusimisen ehkäisemiseksi tarkoitettua lääkehoitoa 

koskevia määräyksiä. Tällöin vanki sitoutuu myös lääkehoidon valvontaan. Lääkehoidon lisäksi 

ehdoksi voidaan asettaa, että vanki sitoutuu noudattamaan esimerkiksi psykososiaalista hoitoa 

ja tukea koskevia määräyksiä (Oikeusministeriö 2009, 60). Vangin on sitouduttava jatkamaan 

lääkehoitoa sekä siihen mahdollisesti liitettyä muuta hoitoa, tukea, kuntoutusta ja määräyksiä 

myös ehdonalaisessa vapaudessa (Oikeusministeriö 2009, 60). Jos koevapauteen sijoitettu 

kumoaa suostumuksensa lääkehoitoon koevapaudessa ollessaan, hänen on ilmoitettava siitä 

erikseen Rikosseuraamuslaitokselle. Tällöin koevapaus peruutetaan, ja tuomittu toimitetaan 

vankilaan. Jos kuitenkin lääkäri lääketieteellisillä lähtökohdilla päättää lopettaa valvotussa 

koevapaudessa olevan lääkehoidon, koevapautta ei yksinomaan tästä syystä voi perua (Knuuti 

2014; Portti vapauteen). Valvotun koevapauden valmistelussa myös omaiset otetaan huomioon. 

Valmistelussa taataan, että rikokseen syyllistyneellä ei ole estettä asua omaisen kanssa tai 

omaisten tapaamisiin ei nähdä rajoittavia tekijöitä valvotun koevapauden aikana. Mahdolliset 

omaisiin kohdistuneet rikokset otetaan huomioon ja ne saattavat olla esimerkiksi asumiseen 

liittyvä este syyllistyneen kohdalla. Oppaassa ohjeistetaan omaisia, miten lapsien kannalta olisi 

hyvä toimia jos rikos on kohdistunut esimerkiksi omaan sukulaislapseen. Tällöin syyllistyneen 

tapaamisoikeuksia voidaan rajoittaa vankeusajan jälkeen siviilissä, jos se katsotaan 

tarpeelliseksi. 

4.4 Seksuaalirikokset piilorikollisuutena 

Suurin osa Suomessa tapahtuvista seksuaalirikoksista jäävät usein piilorikollisuudeksi. Omaiset 

tai rikoksen uhrit eivät pääasiallisesti ilmoita poliisille läheisen tekemästä (Oikeusministeriö 

2009; 17). Lapsiin kohdistuva seksuaalinen hyväksikäyttö jää myös usein piilorikollisuudeksi. 

Omainen haluaa tutkimuksien mukaan suojella lasta arkaluonteiseksi mielletyltä ja vaikealta 

viranomaisprosessilta. Rikokseen liittyvä huomio saattaa myös pelottaa omaisia 

(Oikeusministeriö 2009; 17). 

 

Seksuaalirikoksia tutkittaessa vain joka neljäs rikos on kohdistunut tuntemattomaan henkilöön 

eli suurimmissa osissa rikoksia uhri on tekijälle ennestään tuttu (Oikeusministeriö 2009; 19). 

Paikkaansa pitävää seksuaalirikosmäärää on vaikea mitata. Tämä johtuu siitä, ettei poliisiin 

tietoon tule kaikkia tapahtuneita seksuaalirikoksia tai niitä ei ilmoiteta lainkaan. Toisaalta 

poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikoksien määrä on kasvussa (Oikeusministeriö 2014). 

Lukumäärän kasvu johtuu osin siitä, että poliisi on tehostanut toimintaansa viime vuosien 

aikana. Viime vuosina myös rikoksista ilmoittaminen on kasvanut. Viranomaisten tietoon tullut 
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seksuaalirikollisuustilasto ei kuvaa kokonaisuudessaan tilannetta Suomessa. Asiaa voidaan 

mitata uhritutkimuksien avulla, mutta se on haastavaa asian herkkyyden vuoksi ja ilmiön 

harvinaisuuden vuoksi (Lappi-Seppälä ym. 2012; 80). Tilastoitujen raiskausten vuosittainen 

määrien vaihtelu puolestaan johtuu osakseen poliisille ilmi tulleet yksittäiset pitkät rikossarjat, 

jotka tapahtuvat yleensä perheiden sisällä (Lappi-Seppälä & Niemi 2014, 84, 102).  

 

Seksuaalirikoksien piilorikollisuuteen pyritään vaikuttamaan yhteiskunnassamme 

rikoksentorjunnan keinoin. Rikoksien ennaltaehkäisy voidaan nähdä aktiivisena ja sosiaalisen 

ehkäisyn näkökulmasta (Lappi-Seppälä & Niemi 2014, 102). Aktiivinen toiminta pitää sisällään 

poliisin perus- ja tutkimustyön ja sosiaalinen ehkäisy pitää sisällään arviointia siitä, kuinka eri 

yksilöiden kohdalla ehkäistään rikoksien syntymistä. Prosessin tavoitteena on tarttua niihin 

piirteisiin yksilöllä, jotka saattaisivat altistaa rikoksien tekemiseen tai tässä tapauksessa 

syyllistymään seksuaalirikoksiin. Edellä mainittuja ominaisuuksia yksilöllä voivat olla 

esimerkiksi ennustavat riskitekijät, kuten aiempi rikoshistoria, lapsena koettu seksuaalinen 

hyväksikäyttö, kouluun vaikuttavat käyttäytymisongelmat ja sekä ovat tunnistettavissa varhain. 

Lapset ja nuoret ovat olennainen kohderyhmä sosiaalisten rikoksien ennaltaehkäisyssä ja 

kyseisessä menetelmässä halutaan korostaan varhaisia toimia rikoksien ennaltaehkäisyssä. 

Konkreettisisa toimenpiteitä ovat muun muassa varhaisen seksuaaliterveyden edistäminen jo 

nuorella iällä, tukea itsemääräämisoikeutta sekä tukea tervettä seksuaalikasvatusta (Kosunen 

2006, 25). Riittävä tietotaito helpottaa ulkopuolisia tahoja tunnistamaan seksuaalisen 

hyväksikäytön merkit ja puuttumaan niihin esimerkiksi kouluissa opettajien tai 

terveydenhoitajan toimesta (Lappi-Seppälä ym 2014, 94). Oppaassa kuvataan, kuinka omainen 

voi oppia tunnistamaan mahdolliset hyväksikäyttöön liittyvät merkit tai miten rikoksesta olisi 

hyvä keskustella oman lapsen kohdalla esimerkiksi koulussa. Omainen voi näin ollen vaikuttaa 

tulevien rikoksien syntymiseen ja ehkäistä toimien kautta seksuaalirikoksien jäämistä 

piilorikollisuuden tasolle tietotaidon lisäämisellä. 

4.5 Sukulaiseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö 

Seksuaalinen hyväksikäyttö voi kohdistua myös omaan sukulaiseen. Hyväksikäyttökokemukset 

koetaan usein raskaina ja erittäin elämää kuormittavina (Oikeusministeriö 2009, 17). Usein 

lapsena koetut hyväksikäyttökokemukset voivat ilmetä vielä myös aikuisiällä. Kappaleessa 

pyritään avaamaan paremmin sukulaiseen kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttöä ja sitä 

ilmiönä Suomessa. Oppaassa ilmiöön ei olennaisemmin keskitytä, vaan oppaassa enemmän 

neuvotaan, kuinka näihin liittyen tunteita voidaan tarkastella ja miten ilmiötä olisi hyvä 

käsitellä. 

 

Lainsäädännön avulla on tehty sukulaiseen kohdistunut seksuaalinen hyväksikäyttö erikseen 

rangaistavaksi. Vanhempien omaan lapseensa kohdistamat ja perheenjäsenien väliset 

sukurutsaiset suhteet ovat rangaistavia nimenomaan RL 17:22 perusteella (Niemi 2014, 94). Jos 
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teko kohdistuu lapseen, niin teko voidaan luokitella rangaistavaksi sekä seksuaalisessa 

hyväksikäytössä että sukurutsana. Tekoon, josta voidaan rangaista, voi syyllistyä joko oma 

vanhempi tai omassa taloudessa vanhemmaksi verrattava henkilö. Insesti on laajempi ilmiö 

verrattuna sukurutsaan. Tällä tarkoitetaan mitä tahansa taloudessa olevan iäkkäämmän 

henkilön lapseensa tai tämän sukulaiseen kohdistamaa seksuaalista hyväksikäyttöä (Niemi 2014, 

95). Myös muissa sukulaissuhteissa, kuten esimerkiksi isäpuoli voi kohdistaa seksuaalisen 

hyväksikäytön perheen lapseen. Insesti on tutkimuksien mukaan näyttäytynyt erityisesti 

sosiaalisesti syrjäytyneissä elämäntilanteissa ja perheen vanhemman tekemänä esimerkiksi 

alkoholismin, mielentila- tai persoonallisuushäiriöiden seurauksena. (Niemi 2014, 98).  

Tapauksista kuitenkin ilmoitetaan vuosittain poliisille. Poliisin tietoon tulee vuosittain 

tutkimuksien mukaan vaihdellen noin yhdestä 156 tapaukseen. Tilastollisista poliisin tietoon 

tulleista rikoksista joka neljäs ja joka viides olivat perheensisäisiä ja johtivat tuomitsemiseen. 

Uhrin isän tekemiä hyväksikäyttöjä oli kaikkiaan viidennes (Lappi-Seppälä & Niemi 2014, 102). 

Tutkimuksien avulla ollaan pyritty saamaan mahdollisimman laaja kuva eri tapauksista, mutta 

ilmiö jää valitettavan usein piilorikollisuudeksi ja ilmoitusherkkyys on melko matala. Kaikissa 

sosiaaliviranomaisille tulleista perheensisäisistä seksusaalirikoksista yli puolet olivat 

tutkimuksissa perheen isän tekemiä. Kouluissa on myös pyritty puuttumaan ilmiöön koululaisten 

koulukyselyiden avulla. Koulukyselyiden perusteella insestit olivat kuitenkin harvinaisia (Lappi-

Seppälä & Niemi 2014, 91). 

4.6 Seksuaalirikoksiin liittyvät uhritutkimukset 

Rikosuhritutkimuksien taustalla rikostilastot ja muut viranomaislähteet kuvaavat rikoksien 

yleisyyttä melko heikosti Suomessa, joka on melko haastava ilmiö. Valitettavasti vain pieni osa 

rikoksista tulevat viranomaistietoon. Ilmoitusherkkyyttä pohditaan usein silloin, kun henkilö 

määrittää henkilöön kohdistuneen teon rikokseksi ja haluavatko henkilöt tekijälle rangaistusta. 

(Danielsson & Salmi & Siren 2014, 2). Vakavia rikoksia ilmoitetaan herkemmin ja lievemmäksi 

koetut rikokset näyttäytyvät hajanaisempana viranomaistiedoissa. Yhteiskunnassa on pyritty 

myös tehostamana kontrollia ja suuntautumista, jolla on pyritty vaikuttamaan rikoksista 

ilmoittamiseen ja tilastollisiin tutkimuksiin (Danielsson & Salmi & Siren, 2014, 2). 

 

Tuomioistuin- ja poliisitilastot ovat avain asemassa, sillä viranomaislähteissä saattaa olla 

rajoitteita. Nämä tilastot tukevat toisiaan ja antavat kuvan yhteiskunnan turvallisuudesta. 

(Danielsson & Salmi & Siren, 2014, 2). Yksi keino näiden toteuttamiseksi ovat juuri 

yhteiskunnassa henkilöihin kohdistetut kyselytutkimukset. Kyselytutkimukset mahdollistavat 

väkivaltarikoksien ja muiden rikoksien yleisyyden. Näin ollen voidaan luoda 

kontrollijärjestelmästä kattavaa tietoa rikoksista yhteiskunnassa ja tavoittaa mahdollisesti 

rikoksia, joita ei muuten tulisi ilmi (Danielsson ym. 2014, 2). Tämä on erittäin tavanomaista 

erityisesti seksuaalirikoksia tutkittaessa. 
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Uhritutkimuksia on toteutettu maassamme systemaattisesti muutaman kymmenen vuoden ajan. 

Rikosuhritutkimus toteutetaan 15- 74-vuotiaille vakituisesti asuville henkilöille, jotka vastaavat 

siihen nimettömästi. Kyselyssä esitetään kysymyksiä väkivaltaan, uhkailuun ja 

omaisuusrikoksiin liittyen (Danielsson & Kääriäinen 2016, 1). Tässä kappaleessa rajataan 

tarkoituksellisesti uhritutkimukset ja niiden tulokset pelkästään koskemaan seksuaalirikoksia. 

 

Rikosuhritutkimuksien avulla kerätään tietoa edustavien vastaajien kokemasta 

seksuaalirikollisuudesta. Kaikki tapahtuneet rikokset eivät tule aina poliisin tietoon, jolloin 

uhritutkimuksien kautta saadaan parempi kuva rikollisuustilanteesta. Rikosuhrikyselyt 

täydentävät poliisin tietoja. Kaikki tieto on merkittävää, sillä sitä kautta pystytään torjumaan 

ja ennaltaehkäisemään seksuaalirikoksia entistä tehokkaammin. Rikoksien ennaltaehkäisevät 

toimet pyrkivät, että poliisin tietoon tulisi enemmän rikoksia. Oppaassa tarjotaan laajasti eri 

auttavia tahoja ja yhteistietoja omaisille, jotta asia ei jäisi piilorikollisuudeksi vaan asiaa 

pääsisi käsittelemään systemaattisesti ammattitahon kanssa aiheen arkaluontoisuutta 

kunnioittaen. Uhrirksi joutumisen yleisyyttä mittaavalla kyselytutkimuksella voidaan selvittää 

rikollisuuden määrää. Erilaiset uhritutkimukset vahvistavat usein oletuksen siitä, että suurin 

osa seksuaalirikoksista jäävät eri syiden johdosta piilorikollisuudeksi (Lappi-Seppälä & Niemi 

2014, 80). Tapaukset eivät tule siis poliisin tai ne eivät näin ollen pääse etenemään 

tuomioistuimen käsittelyyn saakka (Oikeusministeriö 2009, 20). Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 

ja poliisiammattikorkeakoulu julkaisivat vuonna 2008 tutkimuksen lasten ja nuorten kokemasta 

väkivallasta ja seksuaalikokemuksista aikuisten kanssa (Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos & 

Poliisiammattikorkeakoulu 2008, 81). Kyselytutkimus osoitti, että seksuaalinen hyväksikäyttö 

olisi vähentynyt nuorten ja lasten keskuudessa viimeisen 20 vuoden aikana. Tähän on siis 

osakseen myös vaikuttanut ilmoitusalttiuden kasvaminen. Yleisten uhritutkimuksien pohjalta 

pystytään arvioimaan rikollisuuden suuntaa ja niiden muutoksia. Luotettavuutta on kuitenkin 

näissä tilastoissa kritisoitu (Piispa 2006, 4). Tutkimuksessa katsottiin, ettei se paljasta 

esimerkiksi läheisen tekemää väkivaltaa, koska uhri itse on pyrkinyt salaamaan teon. Samaan 

aikaan naisiin kohdistuvaa seksuaalista väkivaltaa on pyritty tutkimaan naisuhritutkimuksilla ja 

luvut viittaavat lievään laskuun (Oikeusministeriö 2012, 33). Tutkimuksissa kävi ilmi, että 

naisuhrien kyselytutkimuksen tulokset ovat verrattavissa edellisiin tuloksiin. 

Ilmoitusherkkyyden kasvu on syy siihen, että poliisin tilastoidut raiskausrikokset kasvoivat. 

Rikoksien määrää ei siis ole lisääntynyt. (Oikeusministeriö 2012; 33). Honkatukian vuonna 2011 

tehdyssä tutkimuksesta ilmenee, että seksuaalisen väkivallan uhrit olivat kaikista rikoksen 

uhreista tyytymättömiä poliisin ja viranomaisten toimintaan. (Honkatukia & Kivivuori 2011, 

141). Tutkijoiden mukaan uhrien tyytymättömyys johtui kokemuksien arkaluonteisuudesta ja 

siinä pyrittiin korostamaan sensitiivistä kohtelua näiden uhrien kohdalla 

rikosmenettelyprosessissa (Honkatukia & Kivivuori 2011, 12). Oppaan tekoprosessissa asia on 

pyritty ottamaan erityisesti huomioon, sillä rikos koetaan arkaluontoiseksi käsitellä. Tällöin 
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tarjottavan avun ja tuen tulisi vastata uhrin ja omaisen tarpeita tarpeeksi hienovaraisesti 

esitettynä. 

 

Omaisilla voi olla eri rooleja seksuaalirikoksessa. He ovat saattaneet olla itse uhrin asemassa 

tai omainen lähipiiristä on voinut joutua uhriksi. Opas seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 

omaisille on luotu antamaan asianmukaista tietoa ja tukea sekä antamaan apua riippumatta 

siitä missä asemassa omainen on rikoksen sattuessa. Myös uhrin asemassa olevaa omaista tai 

lapseen kohdistuneeseen hyväksikäyttöön pyritään antamaan mahdollisimman ajankohtaista ja 

kattavaa tietoa monipuolisesti. Uhrin asemaan joutuneita pyritään myös kansainvälisen 

rikosuhridirektiivin avulla auttamaan ja tarjoamaan tukipalveluita rikosprosessin käsittelyn 

tueksi (Kumpuniemi 2017; 4). 

 

Uhridirektiivin avulla pyritään antamaan uhriksi joutuneelle tietoa ja heidät pyritään ottamaan 

mukaan rikosoikeudellisiin prosesseihin (Kumpuniemi 2017; 4). On tärkeää huolehtia siitä, että 

rikoksien uhrit tunnustetaan uhreiksi ja heitä kohdellaan tasa-arvoisesti, yksilöllisesti, 

ammattitaitoisesti ketään syrjimättä. Uhreilla on useita eri tarpeita, joihin tulisi kiinnittää 

huomiota rikoksesta toipumisen edellytyksenä. Direktiivissä pyritään tunnistamaan uhriksi 

joutumista, kohdella uhria kunnioittavasti, suojella, päästä käsiksi oikeuksiinsa ja tarjota 

mahdollista rikoksesta aiheutuvaa korvausta ja hyvitystä (Oikeusministeriö 2016, 37-38). 

4.7 Apu ja hoito Suomessa seksuaalirikoksiin syyllistyneille 

Tässä luvussa on tarkoituksena esitellä seksuaalirikoksiin kehitettyjä kuntoutus- ja 

hoitomuotoja Suomessa. Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden oppaassa esitellään omaisille eri 

hoitomenetelmiä Suomessa ja kuinka läheisen kohdalla kuntoutusta voidaan toteuttaa. 

Menetelmät voivat vaihdella rikoksesta ja mahdollisesta rangaistuksesta riippuen. 

 

Seksuaalirikollisille on kehitetty useita eri hoito- ja kuntoutumismahdollisuuksia myös 

Suomessa. Seuraamusjärjestelmässämme on keskitettyjä työryhmiä ja vireillä useita erilaisia 

hankkeita seksuaalirikoksien ennaltaehkäisemiseksi. Myös aikaisemmin mainittu SeriE-verkosto 

työskentelee seksuaalisen väkivallan ja riiston ennaltaehkäisemiseksi Suomessa. 

Oikeusministeriössä valmistellaan myös esimerkiksi parhaillaan valvontarangaistukseen 

sisällytettävää päihdekuntoutusta ja muuta hoitoa työryhmän toimesta (Oikeusministeriö 2009, 

13). Suurempaa valvontarangaistukseen sisällytettävää kuntoutusta on pohdittu myös 

yhteistyössä sosiaali- ja terveysministeriön kanssa (Oikeusministeriö 2009, 13). 

Seksuaalirikoksien torjunnassa lääkehoidon antamien mahdollisuuksien selvittäminen on yksi 

uudistuskohde. Siinä uusintarikollisuutta pyritään ennaltaehkäisemään yksilöllisesti ja erilaisilla 

kuntoutuksilla ja hoidoilla. Suomessa on tarjolla sekä lääkkeettömiä että lääkkeellisiä hoito-ja 

kuntotumismahdollisuuksia (Oikeusministeriö 2009, 35). 

 



  

14 
 

Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden kuntoutus- ja hoito-ohjelmissa painotetaan usein 

psykodynaamisia, kognitiivis-behavioraalisia sekä ratkaisukeskeisiä hoitomenetelmiä 

(Oikeusministeriö 2009, 35). Hoito-ohjelmat voivat pitää sisällään erilaista vertaistukea, kuten 

psykososiaalista tukea joka ei mukaudu minkään ennalta määritetyn mallin mukaisesti. 

(Oikeusministeriö 2009, 35). Kognitiivis-bahavioraalinen malli perustuu haitalliseksi koetun 

käyttäytymisen lopettamiseen, joka tapahtuu omien sisäisien mallien ja tunteiden  

muokkamisen johdosta. Kun henkilö oppii tunnistamaan haitalliset ajatukset ja tuntemukset, 

on mahdollista alkaa tarkasteleman omaa käyttäytymistään. Malli pyrkii näin ollen siis 

haitalliseksi koetun käytöksen muuttamiseen (Oikeusministeriö 2009, 35).  

 

Stop-ohjelma järjestetään Riihimäen vankilassa ja se perustuu siihen, että seksuaalirikoksesta 

tuomittu oppii tunnistamaan oman haitallisen käyttäytymisensä (Oikeusministeriö 2009, 35). 

Kuntoutusohjelmien tarkoituksena on auttaa henkilöä tunnistamaan vääristyneen 

ajattelumallin ja uhria vahingoittavan käyttäytymisensä, jotta rikoksentekijä ymmärtäisi 

rikoksen vaikutukset uhriin. Vankeinhoidon STOP-ohjelmaan valitaan seksuaalirikoksista 

ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomittuja, joilla on kohonnut seksuaalirikoksen 

uusimisriski (Oikeusministeriö 2009, 37). Yksi edellytys ohjelmaan pääsemisessä on myös se, 

että tuomio on tarpeeksi pitkä ohjelman suorittamista varten. Ohjelmaan on tärkeää valita 

oikeat henkilöt, jotta ohjelman toteutus onnistuisi halutulla tavalla. Stop-ohjelman tulokset 

ovat olleet lupaavia, mutta samalla ohjelman pariin valikoituvat vangit ovat muita vankeja 

motivoituneempia muutokseen. 

 

Uusi suunta on yksilötyönä seksuaalirikollisille suunnattu matalamman kynnyksen toteutettava 

kuntoutusohjelma, joka on kehitetty erityisesti niille tuomituille, jotka eivät täytä Stop-

ohjelmaan pääsemisen kriteerejä. (Knuuti 2014). Ohjelmassa keskustellaan rikoksen tekijän 

kanssa tapahtuneesta rikoksesta, mistä syystä henkilö syyllistyi rikokseen ja mistä rikoksessa 

oli kyse. Sen jälkeen ohjelmassa pohditaan toimintamalleja, ettei rikos uusiutuisi tekijän 

kohdalla. Ohjelmaa järjestetään suljetuissa vankiloissa, että avovankiloissa ja siviilissä 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa (Knuuti 2014). 

 

Hoito-ohjelmia on tutkittu ja tulokset ovat olleet hyviä. Hyvät tulokset johtuvat siitä, että 

rikoksen tekijä on valikoitunut oikean ohjelman piiriin ja hän on henkilökohtaisilta 

ominaisuuksiltaan soveltuva kyseiseen ohjelmaan. Tehokkaimmaksi hoitomenetelmäksi 

seksuaalirikoksiin syyllistyneille on todettu olevan se missä huomioidaan rikoksen tekijän 

menneet, nykyiset ja tulevat elämäntapahtumat. (Oikeusministeriö 2009, 36). Menneisyydestä 

voidaan käsitellä esimerkiksi tekijän omia seksuaalista hyväksikäyttöä, nykyisyydessä rikokseen 

johtaneita tekijöitä ja tulevaisuutta ajatellen voidaan harjoitella uudelleen syyllistymisen 

riskitekijöitä. Hoidon tavoitteena on herätellä seksuaalirikoksiin liittyviä tunteita ja siihen 

liittyviä käyttäytymismalleja. Tärkeää olisi valita rikoksentekijät hoito-ohjelmiin ja ryhmiin 
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siten, että ne ovat tutkitusti ja yksilöllisesti sopivia ja edesauttavat rikoksen käsittelyä 

(Oikeusministeriö 2009, 36). 

 

Seksuaalirikoksia on pyritty ennaltaehkäisemään myös hormonaalisella lääkehoidolla 

(Oikeusministeriö 299, 39). Sen vaikutus perustuu testosteronin ja sukupuolisten halujen 

väliseen yhteyteen, jolloin kyseisellä hormonihoidolla pystyttäisiin säädellä testosteronin 

määrää ja sitä kautta ennaltaehkäistä seksuaalirikoksiin syyllistymistä. (Oikeusministeriö 2009, 

39). Hormonaalistenhoitojen lisäksi uusimisriskin ennaltaehkäisyssä on käytetty myös 

serotoniinin takaisinestäjiä, joita voidaan hyödyntää myös ahdistuneisuuteen. 

(Oikeusministeriö 2009, 40). Suomessa seksuaalirikollisille käytettävä lääkehoito on 

vaapaaehtoista ja harvinaista. 

5 Omaiset ja rikoksesta aiheutuva kriisin tunne 

Tässä luvussa esitellään omaiselle herääviä tuntemuksia ja niihin liittyviä ilmiöitä, jos läheinen 

on syyllistynyt rikokseen. Omaisten saattaa olla vaikeata kohdata omia tuntemuksiaan 

rikokseen liittyen, kun oma läheinen syyllistyy seksuaalirikokseen. Tapahtuman voi saada 

perheen sisällä kriisin, joka saattaa vaatia pitkäkestoista työstämistä asian yli pääsemiseksi. 

Kriisi tarkoittaa tilaa, jossa  sisäistetyt selviytymis- ja ongelmanratkaisutavat tuntuvat 

hankalilta yksilön kohdalla (Liikamaa 2015, 3). Kriisi voi tuntemuksien lisäksi aiheuttaa muistoja 

tai esille nousee asioita menneisyydestä, jotka ovat jääneet käsittelemättä. Yksilöllä saattaa 

olla vaikeata myös tehdä itsestään selviä asioita samalla tavalla (Liikamaa 2015, 3). 

Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten oppaassa on teemoja, jotka käsittelevät tunteita, 

kriisiä ja niiden prosessoimista. Siinä kuvaillaan omaiselle mahdollisia syntyviä tunteita ja niihin 

liittyviä vaikeuksia rikoksen sattuessa. Opas pyrkii yksilöittäin tarjoamaan eri tukimuotoja 

tunteiden käsittelemiseksi ja opastaa kuinka kriisin hetkellä läheisten kanssa puhuminen voi 

lievittää kriisin tunnetta. Kaikki ei ole kuitenkaan yksiselitteistä ja jokainen kokee tapahtuman 

eri tavalla. Kappaleen tarkoituksena on avata enemmän tunneperäisiä reaktioita ja niiden 

käsittelymekanismeja eri yksilöiden kohdalla kriisin tapahtuessa. 

 

Kriisin laatu jaetaan elämänkriisiin ja traumaperäiseen kriisiin (Liikamaa 2015, 3). Elämänkriisin 

voi aiheuttaa tapahtuma, joka sisältyy normaaliin arkeen, mutta saattaa tuntua 

ylitsepääsemättömältä tai vaikealta. Syitä elämänkriisiin voi olla esimerkiksi avioero, läheisen 

menettäminen tai työpaikan menettäminen. (Liikamaa 2015, 3).  

Traumaperäinen kriisi koostuu yllättävästä tapahtumasta elämässä, jota ei ole välttämättä 

kyennyt ennakoimaan: Esimerkiksi yllättävä sairastuminen, kuolema tai tässä tapauksessa myös 

läheisen tekemä seksuaalirikos. Rikos ja vastaavat traumaattiset kokemukset voivat aiheuttaa 

yksilöillä pelkoa, syyllisyyden tunnetta tai jopa vihaa. Tapahtumaa voi seurata unettomuus, 

keskittymisen vaikeus ja fyysisestikriisiin yhdistettynä voi syntyä somaattista oireilua 

(Liikamaa, 2015, 3). Seksuaalirikos voi aiheuttaa omaisessa ahdistusta ja asian arkaluonteisuus 
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vaikeuttaa asian käsittelemisprosessia. Traumaperäinen stressi voi toimia tässä vaikuttavana 

tekijänä. Voimakkaista tunteista ei pidä kuitenkaan huolestua, sillä ne kuuluvat osana kriisin 

käsittelyprosessia (Liikamaa 2015, 3). 

 

Omaisella saattaa olla kriisin hetkellä eri vaiheita. Vaiheet eivät aina ilmene selkeästi ja niiden 

välillä saattaa tapahtua heittelyjä puolin ja toisin. Esimerkiksi traumaperäinen kriisi koostuu 

eri vaiheista, joita voi käydä erijärjestyksessä läpi. Ensimmäinen, eli shokkivaihe esiintyy tässä 

mallissa usein heti tapahtuman seurauksena (Liikamaa 2015, 4). Siinä ihmiset voivat käyttäytyä 

hyvin erilaisesti: Joku voi mennä niin pahaan shokkiin, että keho jähmettyy, joku voi purskahtaa 

itkuun ja jotkut taas näyttävät olevan tapahtuneesta huolimatta päälle päin kunnossa. Mieli 

pyrkii shokkivaiheen aikana ikään kuin suojaamaan sitä asioilta, joita ei ole valmis vielä 

käsittelemään (Liikamaa 2015, 4). 

 

Reaktiovaiheessa tapahtumaa aletaan käsittelemään ja se herättää usein tunteita. Siinä 

tapahtumaa aletaan tarkastella. (Liikamaa 2015, 5). Tunteet saattavat olla vahvoja ja mielialat 

voivat heitellä hallitsemattomasti. Tämä voi johtaa syytöksiin joko muihin tai itseensä 

kohdistuen, itkuisuuteen tai voi aiheuttaa myös helpottuneisuuden tunnetta. Yksilö saattaa 

mieltää olonsa melko rikkinäiseksi ja sillä saattaa olla vaikutusta kognitiivisiin toimintoihin, 

kuten muistiin ja keskittymiseen. Tästä voi seurata alakuloisuuden tunnetta ja koko keho voi 

reagoida järkytykseen erilaisten somaattisten oireiden kautta.  Esimerkiksi Sydän voi lyödä 

kovaa, kokee voimakasta väsymystä, unen saaminen voi olla vaikeaa ja ruokahaluun voi tulla 

isoja muutoksia (Liikamaa 2015, 6). 

 

Reaktiovaihetta seuraa yleensä työstämisenvaihe, jossa yksilö pyrkii käymän tapahtumia läpi 

puhumalla, kirjoittamalla ja myös mahdollisten muiden luovien menetelmien kautta (Liikamaa 

2015, 6). Monet kokevat asiasta puhumisen erityisen tärkeäksi ja haluavat purkaa 

tuntemuksiaan. Tämä voi helpottaa toipumista ja asian käsittelemistä (Liikamaa 2015, 6). 

Työstämisenvaiheeseen liittyy usein myös surua ja luopumisen tunnetta. Tässä kohtaa 

korostetaan, että elämästä löytäisi myönteisiä ja positiivisia asioita, joita kriisi tilanne oli 

peittänyt. 

 

Uudelleen suuntautumisen vaiheessa järjestellään elämää takaisin vanhaan järjestykseen. 

Tapahtuman varmasti tulee muistamaan, mutta uudet toimintamallit kyseisen kriisin tilalle on 

saatu luotua. Kuvioihin saattaa tulla uusia kiinnostuksen kohteita ja itsetunnon nostattaminen 

ja elämänhalu palautuu (Liikamaa 2015, 7).  

5.1 Omaiset ja oppaiden merkitys 

Omaisen saattaa joutua uudenlaiseen yllättävään tilanteeseen, jossa oma läheinen henkilö tai 

sukulainen syyllistyy rikokseen. Omainen saattaa pohtia omaa rooliansa asiassa ja tarvita 
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ulkopuolisen tahon apua asian käsittelyssä ja ymmärtämisessä. Omaiselle tulee varmasti 

mieleen kysymyksiä, jotka koskevat rikosta ja tapahtumaa. Tunteet ovat vahva osa läheisen 

syyllistyessä rikokseen, jolloin tunteiden käsittelyyn saattaa tarvita ulkopuolista apua (Liikamaa 

2015, 9). Kriisin läpikäymistä ammattihenkilön tai ystävien kanssa saattavat vaikeuttaa 

esimerkiksi omaisten tuntema syyllisyys ja häpeä rikokseen liittyen. 

 

Omainen saattaa kokea avun hakemisen vaikeana uudessa elämäntilanteessa, joten nopea ja 

akuutti apu on tärkeässä roolissa. Oppaat ovat hyvä ja nopea matalan kynnyksen apukeino 

omaisille, jolloin rikoksien ymmärtäminen ja niissä menettelyt selkeytyvät helpommin. Oppaan 

tärkeimpänä tavoitteena on toimia käytännönläheisenä ohjeistuksena. Oppaan tarkoituksena 

olisi toimia yhtenä mahdollisena osana omaisten eri elämäntilanteessa ammattihenkilöiden 

ohjeistuksien lisäksi. Tärkeää olisi, että ohjeistus ja informaatio olisivat helposti ja nopeasti 

saatavilla ja tämä on oppaiden yksi tärkeimmistä tehtävistä (Torkkola ym. 2002, 15). Oppaiden 

hyödyntämisessä tulisi huomioida niiden oikea-aikainen käyttöönotto ja minkälainen tarve 

omaisella on yksilöllisessä elämäntilanteessa riippuen myös rikoksien laaduista (Käpylä 1995, 

2). Oppaiden yksi tavoitteista on omaisen voimavarojen tukeminen ja voimaantumisen tunteen 

edistäminen. Omaisia kannustetaan Lisäksi oppaiden ja omaisten ohjauksen merkitys on 

kasvanut, sillä kaikki apu ja vertaistuki ovat suuressa merkityksessä omaiselle. Viime vuosien 

aikana on huomioitu yhä enemmän kuinka omaisten kanssa tehtävä työ on tärkeää (Kumlander 

& Lindström 2016, 15). Vertaistuki antaa omaiselle tilaisuuden huomata, että on muitakin jotka 

käyvät samoja asioita läpi elämässään. 

 

Omaiset ovat tärkeä tuki rikokseen syyllistyneelle, mutta omaisen omasta jaksamisesta on myös 

huolehdittava. Läheisen tekoa on vaikea ymmärtää, joten tilanteeseen on vaikeaa sopeutua 

ilman apua ja tukea. Omaiselle olisi hyvä saada tietoa rikoksista ja niissä tapahtuvista 

prosesseista sekä niihin liitetyistä tukimuodoista (Finfami Uusimaa ry).  

 

Omaisille suunnatut oppaat pyrkivät tukemaan läheisiä ja perheitä ja niitä voidaan hyödyntää 

yhteistyössä ammattilaisten kanssa. Oppaat ovat luotu juuri kuormittaviin elämäntilanteisiin, 

jossa läheisen tekemä rikos vaikuttaa myös lähipiiriin. Olisi siis tärkeää tarjota omaisille tietoa 

ja tukea. Kun henkilö syyllistyy rikokseen ja/tai sairastuu psyykkisesti, myös omaiset ja läheiset 

kuormittuvat; Omaiselle saattaa kokea, että rikokseen syyllistyneen huolehtiminen olisi tärkein 

asia sillä hetkellä, jolloin kuormitusta saatttaa ilmetä liikaa. (Finfami Uusimaa ry, 3). Omaisia 

saattaa askarruttaa miten toimia, kohdata ja asioida oikein, jolloin oppaiden hyvän sisällön ja 

ohjeiden tulisi pyrkiä antamaan näihin osakseen vastauksia. Oppaiden asiasisällöllä pyritään 

vahvistamaan omaisten psyykkistä ja fyysistä jaksamista sekä opastetaan toimimaan ja 

käsittelemään tunteita oikealla tavalla (Torkkola ym. 2002, 15). Rikoksen seurauksena omainen 

saattaa tuntea ristiriitaisia tunteita, pelkoa ja ahdistusta siitä, että tarjolla ei ole tarpeeksi 

tietoa. Oppaiden keskeinen rooli olisi tukea rikokseen syyllistyneen omaisen ymmärryksen 
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vahvistamista tapahtuneesta rikoksesta ja tarjota oikeanlaista tukea. Oppaiden tulisi vastata 

omaisten kysymyksiin ja välittää samalla tarpeellisia ohjeita. Tiedon avulla omainen voi 

helpommin käsitellä tilannettaan (Torkkola ym. 2002, 15).  

 

Oppaiden avulla pystytään muun muassa herättää omaisessa motivaatiota huolehtia itsestään 

ja kannustaa tätä hakemaan oikeanlaista apua heidän elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla. 

Näin ollen omaista myös tuetaan rikoksen sisäistämisessä ja sen kanssa selviytymisessä. 

Tavoitteena olisi, että omainen osaisi oppaan avulla soveltaa tietojaan vaikean asian 

käsittelyssä ja ongelmien ratkaisuissa. Oppaan yksi tavoitteista olisi, että omainen voisi jatkaa 

elämäänsä rikoksesta huolimatta eteenpäin (Kyngäs & Hentinen 2009, 28–29. Torkkola ym. 

2002, 24, 28; Kääriäinen & Kyngäs 2006, 6–9). 

 

Oppaiden kehittämisessä ja niiden parissa työskentelyssä tulisi huomioida asiakaslähtöisyys 

(mille kohderyhmälle opas tuotetaan), ohjaussuhteen vuorovaikutukseen (ammattihenkilö osaa 

ohjata omaisen oikean oppaan pariin), omaisen tuntemukset ja sosiaalinen tuki (oppaan avun 

lisäksi mahdollistaa vertaistuki tai muu apu) (Lipponen, Kyngäs, Kääriäinen 2006, 22–24). 

Ammattihenkilöiden ja muun tuen tarvetta oppaan tarjoaman akuuttiavun lisäksi olisi hyvä 

pohtia ja hyödyntää yhtenä osana rikoksien omaisten kanssa työskentelyä (Torkkola ym. 2002, 

24). 

 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että omaiset kokevat yhteiskunnan tarjoavan tukea niukasti, jos 

läheinen on syyllistynyt rikokseen ja omainen kokee akuuttia apua. Tilanteissa, joissa läheinen 

joutuu vankilaan, kaivattiin erityisen paljon tukea ja ammattiapua (Sassi 2012, 40). Kauralan 

(2009) tutkimuksessa kävi myös ilmi, että vankilan käytäntöihin ja vankeuteen liittyvä 

tiedonpuutteen koettiin omaisten toimesta raskaana (Kaurala 2009, 23). Samassa tutkimuksessa 

vastaajat kaipasivat enemmän tietoa, neuvontaa ja ohjeistusta yhteiskunnan tukimuodoista ja 

vankeusrangaistukseen liittyvistä asioista. Torkkolan (2002) tekemän arvioinnin mukaan 

läheiset tarvitsevat tukea liittyen erityisesti omaan jaksamiseen ja arjessa pärjäämiseen. 

Oppaiden rooli on juuri akuutin avun ja informaation tarjoaja tällaisissä tilanteissa, joissa 

omainen kokee, ettei saa tarvittavaa tietoa rikoksesta tai matalan kynnyksen apua omaan 

jaksamiseensa.  

 

Perheenjäsenen vaikea kriisi vaikuttaa yleensä koko perheen välisiin suhteisiin ja 

kommunikaatioon. Opas antaa tukea ja ensitietoa hankalassa elämäntilanteessa selviämiseen 

yksilöllisesti tarpeiden mukaan. Omaisten oppaiden tehtävänä on esimerkiksi helpottaa ja 

nopeuttaa tiedonhankinnan sujuvuutta. Omainen saattaa olla hämmentynyt tai sekaisin jos oma 

läheinen syyllistyy rikokseen, joten oppaan tulisi olla tämän tapaisille tuntemuksille sopivaa 

luettavaa. Ajatus ei välttämättä kulje samalla tavalla kuin normaalisti, joten oppaan sisältö 

tulisi suunnitella helppolukuiseksi varsinkin kriisin keskellä: Vaikeita ja monimutkaisia 
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tieteellisiä termejä tulisi välttää, paljon tekstiä ei kannata tiivistää pieneen tilaan ja apua 

tarjoavat tahot tulisi olla helposti löydettävissä.  

 

Erilaiset vertaistukihenkilöt ja auttavat viranomaistahot voivat helpottaa oppaan lukemista ja 

hahmottamista. Omainen voi esimerkiksi pyytää asiakastapaamisessa tai ryhmätoiminnassa 

apua oppaan lukemiseen ja saada ohjausta. Tämä saattaa myös vähentää rikokseen liittyvää 

ahdistusta ja pelkoa (Torkkola ym. 2002, 24). Suullisesti annettu ohjeistus ei aina yksinään riitä, 

jolloin tarvitaan sen lisäksi kirjallista ohjeistusta. Niihin voi tutustua rauhassa turvalliseksi 

koetussa ympäristössä ja palata aina uudelleen, jos siltä tuntuu (Torkkola ym. 2002, 25). 

Oppaaseen ei välttämättä pysty paneutumaan niin tarkasti vastaanotoilla kuin rauhallisessa 

ympäristössä ja tilanteessa (Torkkola ym. 2002, 18–19). 

5.2 Hyvän ja kattavan oppaan sisältö 

Hyvän oppaan ominaisuuksiin kuuluu kaksi oleellisinta asiaa: Oppaan tulisi huomioida ja 

tavoittaa kohderyhmänsä oikein, jolloin pystytään ohjaamaan oikein ja auttaa saamaan kaikki 

oleellinen tieto (Torkkola, Heikkinen & Tiainen 2002, 35-36). Hyvän oppaan tunnistaa siitä, että 

se tavoittaa kohderyhmänsä oikealla tavalla. Kohderyhmän täytyy pystyä ymmärtämään 

ensimmäisellä vilkaisulla, että opas on tarkoitettu ja kohdennettu juuri heille. Hyvä opas 

sisältää alkuun johdannon, jossa kohderyhmälle käy ilmi, että se on tarkoitettu juuri heille 

(Torkkola ym. 2002, 35–36). Rikoksiin syyllistyneiden omaisille oppaassa tulisi olla tieto, että 

opas on heille tarkoitettu. Sen tulisi puhutella omaista ja johdannon tulisi olla lyhyt ja 

ytimekäs, jolloin omainen saisi sisällöstä selkeämmän kuvan. 

 

Oppaan tulisi pitää sisällään ajantasaista tietoa omaisille eri rikoksista ja niihin liittyvistä 

toimenpiteistä Suomessa. Myös auttavien tahojen yhteystiedot ja informaatioiden tulisi olla 

ajankohtaista ja päivitettyä. Opas on tuotos, jonka kuuluisi pitää sisällään olennaisimmat 

käytännön tiedot tiivistetysti samassa paikassa. Ihanteellinen oppaan rakenne olisi 

helppolukuista, sisältää laajasti sekä kattavasti tarvittavaa tietoa ja palvelee lukijaansa hänen 

elämäntilanteessaan mahdollisimman hyvin (Torkkola ym. 2002, 35 - 39). Tekstin rakenteen 

kuuluisi olla helposti ymmärrettävissä. Oppaan sisältö kuuluisi miettiä tarkoin, sillä mitä 

helpommin lähestyttävämpi opas on, sitä helpommin vaikeassa tilanteessa oleva omainen 

hyötyy siitä tehokkaimmin. Oppaiden sisältöjen laajuutta olisi hyvä miettiä, sillä harva jaksaa 

tai pystyy kriisin hetkellä ymmärtämään tai sisäistämään monipuolista ja laajaa informaatiota. 

Oppaan rakenne tulisi perustua kohderyhmän tarpeisiin ja tuottaa sisältöä pelkästään tietylle 

sitä tarvitsevalle kohderyhmälle esimerkiksi tietyn rikosnimikkeen perusteella (Torkkola ym. 

2002, 35–36). Hyvän oppaan sisältö tulisi olla kohderyhmälle houkutteleva, jotta siihen olisi 

helppo tarttua.  
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Hyvän oppaan pitää ensisijaisesti osata vastata omaisen tarpeellisiin ja esille nouseviin 

kysymyksiin sekä välittää ohjeita ja neuvoja. Kirjallisen oppaan arvo kasvaa, kun suullisen 

ohjauksen saaminen ja toteutuminen tapahtuvat vaikeassa tilanteessa rajallisesti (Kyngäs ym. 

2007, 125). Oppaan yksi tarkoitus on motivoida omaista hakemaan tarvittaessa apua ja oppaan 

tulisi samalla antaa ohjeita, kuinka omainen voi tarvittaessa hoitaa myös itseään. Oppaan 

tarkoitus olisi myös saada omainen selviytymään vaikeasta tilanteesta mahdollisimman hyvin, 

kun läheinen syyllistyy rikokseen. Oppaan tehtävä on auttaa omaista ymmärtämään, millaista 

apua olisi juuri hänen tilanteessaan tarjolla, kuinka apua olisi helpoin hakea. Kirjallinen opas 

on hyvin suunniteltuna erittäin tehokas, oikealle henkilölle suunnattu, juuri sopiva tietylle 

omaisten kohderyhmälle ja asiakkaan tiedonomaksumisen kykyyn vastaava. Hyvin onnistunut 

opas on tarkoitettu juuri itseopiskeluun (Kyngäs ym. 2007, 125). 

 

Oppaassa tulisi huomioida kieliasu ja kielenrakenne. Hyvässä oppaassa tulisi huomioida tarkoin 

mitä sanotaan ja miten se ilmaistaan, jotta luettava asia tulisi omaiselle ymmärretyksi 

selkeästi. Oppaassa olisi hyvä huomioida, että omainen on lukijana yleensä maallikko (Torkkola 

ym. 2002, 18). Sen johdosta oppaassa olisi hyvä muotoilla asiat yleiskielellä. Oppaassa ei ole 

tarkoituksena jättää omainen arvailemaan mitä siinä haluttiin ilmaista varsinkin kriisin keskellä. 

Vieraskielisiä termejä tulisi myös välttää, sillä omainen saattaa ymmärtää ne väärin tai 

sekoittaa toisiinsa. Joskus tulee tilanteita, jolloin saatetaan käyttää vaikeita termejä, mutta 

ne tulisi selittää tekstissä (Hyvärinen 2005, 1769). 

 

Omaisten oppailta velvoitetaan selkeyttä, ajankohtaisuutta, asiallisuutta ja tarpeellisia 

neuvoja (Torkkola ym. 2002, 18). Omaisen ymmärtämisen kannalta asioiden ja neuvojen 

esittämisjärjestyksellä on suuri merkitys oppaissa. Näiden lisäksi ymmärtämiseen vaikuttaa 

oppaan ulkoasu, tekstin jäsentely ja sisältö (Hyvärinen 2005, 1770). Asiat tulisi ilmaista 

omaisten oppaissa lyhyesti ja ytimekkäästi. Tieto pyritään myös tuomaan esiin mahdollisimman 

yleiskielellä, joten kielen ja lauserakenteiden tulee olla selkeitä ja helposti ymmärrettävissä. 

Jos omainen kokee vaikeuksia oppaan lukemisessa, tulisi esimerkiksi ammattihenkilön tai 

läheisen auttaa omaista ymmärtämään tekstiä, jotta omaisen motivaatio ei pääse hiipumaan 

(Kyngäs ym. 2007, 125). 

6 Toiminnallinen opinnäytetyö 

Toiminnallinen opinnäytetyö tavoittelee ammatillisessa kentässä käytännön toiminnan 

kehittämistä, ohjeistamista, järjestämistä tai järkeistämistä (Vilkka & Airaksinen 2004). 

Toiminnallisella opinnäytetyöllä on siten yleensä toimeksiantaja ja tämän opinnäytetyön 

toimeksiantaja on Jukka Hämäläinen yhdessä SeriE- seksuaalirikosten ennaltaehkäisemisen 

verkoston kanssa. Opinnäytetyötä oli toivottu SeriE-verkoston kokouksessa heränneestä 

ajatuksesta tuottaa opas seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille. Opas tehtiin tarjoamaan 

apua omaisille vaikeassa elämäntilanteessa. 
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Tavoitteena toiminnallisessa opinnäytetyössä on tutkimuksen ja toiminnan samanaikaisuus, 

jolla pyritään tavoittelemaan välitöntä käytännön hyötyä (Vilkka & Airaksinen 2004). 

Toimintatutkimuksen tarkoitus on kehittää omaisille tarjottavaa kirjallista opasmateriaalia, 

jolla tuetaan omaisen elämäntilannetta ja helpotetaan tunteiden käsittelyä. Toiminnallinen 

opinnäytetyö on kaksiosainen kokonaisuus: Se sisältää toiminnallisen osuuden eli produktin ja 

tässä osuutena toimii uusi käyttöönotettava seksuaalirikoksiin syyllistyneiden opas. Toisena 

osana eli opinnäytetyön teoreettisena tarkasteluna toimii oppaan haastattelututkimuksen 

analysointi ohjelmatyöntekijöiden palautteen perusteella ja se rakentuu opinnäytetyöprosessin 

dokumentoinnin ja arvioinnin tutkimusviestinnän keinoin. Tutkiva ote näkyy toiminnallisessa 

opinnäytetyössä suoritettavan haastattelututkimuksen ja sen tulosten esittelyn ja analysoinnin 

kautta. Opinnäytetyöprosessissa valinnat ja ratkaisut perustellaan ja työ näyttäytyy sekä 

pohtivana että kriittisenä suhtautumisena omaan tekemiseen ja kirjoittamiseen (Vilkka & 

Airaksinen 2004, 56). Produktin toteutustapa on ennalta määritelty ja perusteltu sekä luovuutta 

edistävä. Silti ehtona on, että produktin kokonaisilmeestä voi viestinnällisin ja näennäisin 

keinoin tunnistaa tavoitellut päämäärät. Toiminnallinen tuotos tuotetaan sekä kirjalliseksi 

oppaaksi että sähköiseen muotoon. 

 

Opinnäytetyön toiminnallinen osuus koostuu liitteenä olevasta oppaasta, joka on kohdennettu 

seksuaalirikokseen syyllistyneiden omaisille. Se eroaa muista töistä siten, että siinä 

käännetään, täydennetään ja mallinnetaan Suomen mukaisesti jo olemassa olevasta 

skotlantilaisesta oppaasta. Muissa opinnäytetöissä opas kirjoitetaan esimerkiksi 

kyselylomaketutkimuksen ja teorian pohjalta, mutta tässä työssä perustellaan sekä 

mallintamisen että kyselylomakelututkimuksen pohjalta minkälainen sisältö oppaassa olisi. 

Teoriaosuudessa olisi tarkoitus lähteä pohtimaan ja analysoimaan tutkimustulosten perusteella 

hyvän oppaan sisältöä seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille ja kuvata tutkimusprosessia 

monipuolisesta näkökulmasta ja samalla tuottaa sen perusteella sisältöä produktiin. 

Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten oppaan teksti on muotoiltu puhuttelemaan 

kohdennettua ryhmää eli tässä tapauksessa seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisia. Teksti on 

tuotettu osittain vanhaan oppaaseen ja sen sisältöön perustuen, mutta sisältö on mallinnettu 

Suomen mallien mukaiseksi Suomalaisille omaisille. Tavoitteena oli tuottaa yksilöllinen ja uusi 

persoonallinen tuote.  

7 Opinnäytetyön prosessinkuvaus 

Oppaan ja opinnäytetyön tekeminen alkoi tammikuussa 2017. Ajatus seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisten oppaaseen lähti työryhmän keskusteluista ja siitä kuinka kyseiselle 

oppaalle olisi tarvetta ja kysyntää eri instituutioissa. Suomessa ei ole aikaisemmin luotu opasta 

seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille, joten kyseinen opas koettiin tarpeelliseksi luoda. 

Skotlannissa Familys first-järjestö on luonut vastaavan oppaan, joka olisi tarkoitus mallintaa 
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Suomeen sopivaksi ja käyttöön otettavaksi. Opas olisi tarkoitus saada omaisten käyttöön ja sitä 

hyödynnettäisiin myös eri ammattitahojen kanssa yhteistyössä avuntarjoajana.  Ennen työn 

aloittamista opinnäytetyön tekeminen käynnistyi työntilaajan kanssa, jossa määriteltiin 

tavoitteet ja mitä omaisten oppaassa tulisi olla. Tapaamisessa käytiin alkuperäistä Skotlannin 

opasta läpi ja mitä siitä otettaisiin tähän suomenkieliseen oppaaseen ja mitä uutta sisältöä 

tulisi oppaaseen luoda. 

 

Oppaan suunnitteluvaiheessa oli tärkeää pohtia, minkälaiselle tuotteelle oli tarvetta. Oppaan 

ohjeiden lähtökohtana omaisten yksilöllinen avun tarve ja oli tärkeää tarjota monipuolisesti eri 

vaihtoehtoja eri elämäntilanteisiin. Oppaan taustalla oli tarve kehittää omaisille keskitetysti 

opas, joka voi auttaa ymmärtämään rikosta ja tunteita paremmin. Oppaan päämääränä on 

ohjeistaa ja tukea omaista, kun kyseessä on läheisen tekemä seksuaalirikos. Alla kuviossa 

esiteltynä, miten opinnäytetyön prosessi on edennyt (ks. kuvio 1). 

 

 

 

Kuvio 1: Prosessinkuvaus graafisesti esitettynä 

Oppaan työstäminen käynnistyi tammikuussa 2017. Sisältö suunniteltiin Kriminaalihuollon 

tukisäätiön asumisvastaavan Jukka Hämäläisen kanssa yhdessä ja pohdittiin myös mitä 

oppaaseen olisi hyvä liittää ennen varsinaista luomisprosessia. Sen jälkeen opas käännettiin 

suomeksi ja sisältöä mallinnettiin ja muokattiin Suomeen sopivaksi. Pilotointiversio lähetettiin 

SeriE-verkoston ja Jukka Hämäläisen analysoitavaksi ja arvosteltavaksi. Tästä saadun 

palautteen perusteella opas muokattiin tutkimusta varten sopivaksi sisällöltään. Alun perin 

tarkoituksena oli saada omaiset vankiloiden kautta opastutkimukseen, mutta 

rikosseuraamuslaitos ei myöntänyt tähän tutkimuslupaa tutkimuseettisistä syistä. Sen jälkeen 

omaisia tavoiteltiin järjestöjen kautta, sillä tähän rikosseuraamusalaitos ei tarvinnut erikseen 

tutkimuslupaa. Omaisia ei tavoitettu järjestöjen kautta, mutta kyselytutkimukseen saatiin sen 
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sijaan vastaajaksi muun muassa työntekijä, joka työskenteli seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 

uhrien kanssa. Vastaajien vähäisyyden vuoksi päädyttiin haastattelemaan Uusi suunta-ohjaajia, 

sillä he pystyivät tuomaan näkökulmiaan esille seksuaalirikoksiin syyllistyneiden kautta. 

Tarkoituksena oli saada opas myös uusi suunta-ohjaajien käyttöön, jotka voisivat hyödyntää 

opasta asiakas- ja ohjelmatyössään. Uusi suunta-ohjaajat työskentelivät erittäin monipuolisesti 

eri instituutioissa, jolloin oppaalla voisi olla eri hyödyntämismahdollisuus. 

7.1 Kysymyslomakkeen laatiminen ja oppaan testaaminen 

Kysymyslomakkeen luominen käynnistyi loppukeväästä 2017. Kysymyslomake laadittiin Laurean 

e-lomake ohjelmalla sähköisenä, jonka pystyi toimittamaan sähköpostin liitteenä vastaajille. 

Prosessin aikana Uusi suunta-ohjaajat valikoituivat parhaaksi kohderyhmäksi testaamaan 

opasta. Opas lähetettiin heille alkusyksystä arvioitavaksi ja kommentoitavaksi sähköisen 

kysymyslomakkeen ja saatekirjeen kera. Lomakkeessa kysymykset koostuivat oppaan teemoihin 

ja aiheisiin liittyvistä tarkoista väittämistä ja kysymyksistä, jotta vastaukset olisivat 

mahdollisimman yksityiskohtaisesti perusteltu ja niiden avulla voisi muokata opasta. Näin ollen 

oppaan muokkaaminen oli helpompaa, kun kysymykset olivat teemoihin kohdennettuja. 

7.2 Oppaan pilotointiversion sisältö 

Opas koostuu eri osioista, joiden päämääränä olisi tarjota apua, vinkkejä ja vertaistukea 

vaikeaan tilanteeseen. Seksuaalirikoksiin liittyvän arkaluonteisuuden vuoksi opas on helppo 

matalankynnyksen avun tarjoaja. Ensimmäisessä osiossa käsitellään omaisen suhdetta 

tapahtuneeseen rikokseen ja mitä tunteita ja tuntemuksia se saattaa omaisessa herättää. Siinä 

käsitellään ristiriitaisia tunteita ja kuinka niihin voi saada tarvittaessa tukea ja ohjausta. Siinä 

pyritään erottamaan samasta henkilöstä rikokseen syyllistyneen osa ja läheisen osat toisistaan. 

Omainen saattaa pohtia rikoksen todenperäisyyttä tai kiistää tapahtuman kokonaan, jolloin 

esimerkkien avulla omainen voi ymmärtää kuinka myös hänen läheisensä on voinut syyllistyä 

seksuaalirikokseen.  

 

Toisessa osassa opasta käsitellään omaisen tunteita, joita läheisen seksuaalirikos saattaa 

herättää. Jokainen kokee yksilöllisesti tunteita rikoksen johdosta ja oppaassa annetaan 

vinkkejä kuinka eri tunteita kannattaa eri tilanteissa käsitellä. Omainen voi kokea vihaa, surua, 

järkytystä tai jopa pelkoa ja siksi tärkeää olisikin tiedostaa, ettei omainen ole yksin tunteidensa 

kanssa, vaan on muitakin jotka ovat saattaneet kokea saman. Toisessa osassa käsitellään myös 

perhesuhteiden merkitystä ja niiden suhdetta rikokseen. Perheen sisällä saattaa syntyä 

ristiriitaisia tunteita, jotka saattavat vaikuttaa perhesuhteisiin. Opas tarjoaa vinkkejä siihen, 

kuinka käsitellä tapahtumaa perheen sisällä. 
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Kolmannessa osassa pohditaan omaisen omia tarpeita. Vaikeassa elämäntilanteessa usein 

muiden läheisten tarpeet asetetaan tärkeämpään asemaan kuin omat tarpeet. Opas antaa 

ohjeita ja ideoita siihen, millä tavalla omaisen omaan hyvinvointiin ja selviämiseen voisi 

kiinnittää huomiota. Opas tarjoaa vaihtoehtoja arkipäiväisiin rutiineihin ja aktiviteetteihin 

liittyen. Jokainen voi valikoida oppaasta itseään eniten helpottavat keinot selvitä vaikeasta 

tilanteesta sekä stressistä ja saada arkeen muuta sisältöä. Oppaassa korostetaan positiivisia 

tekijöitä, jotka auttavat yksilöä jaksamaan vaikeassa elämäntilanteessa, jos oma läheinen on 

syyllistynyt seksuaalirikokseen.  

 

Neljännessä osassa käsitellään lapsien asemaa ja heidän suhdettaan tapahtuneeseen rikokseen. 

Oppaassa ohjeistetaan eri tapoja puhua rikoksesta lapselle ja kuinka asiaa tulisi lähestyä 

mahdollisimman vähän kuormittavana. Opas tarjoaa tietoa lapsen asemaan ja yhteydenpitoon 

liittyen, jos läheinen on syyllistynyt seksuaalirikokseen. 

 

Viidennessä osassa käsitellään tulevaisuutta ja eri keinoja auttaa seksuaalirikokseen 

syyllistynyttä. Oppaassa kerrotaan seksuaalirikoksiin syyllistyneille tarjottavista kuntoutus- ja 

hoitomenetelmistä mitä Suomessa tarjotaan. Tarkoituksena olisi ennaltaehkäistä 

uusintarikollisuutta eri ohjelmatyön ja kuntoutusjatkumon kautta myös siviilissä. 

 

Kuudennessa osassa käydään läpi käytännön tietoa eri menettelyihin liittyen, jossa esimerkiksi 

käsitellään vankilasta vapautumisen, muihin seuraamusksiin ja yhteydenpitoon liittyviä asioita.  

 

Seitsemännessä osassa käsitellään omaisen vertaistuen merkitystä ja kerrotaan kuinka se olisi 

helpoiten saatavilla. Viimeisessä osassa ovat omaiselle tarkoitetut yhteystiedot, jotka 

helpottavat omaisen asioiden etenemistä ja avun hakemista eri tahoilta. Omainen voi oman 

tilanteensa mukaan valita sopivan väylän asioiden hoitamiseen.  

7.3 Palautteen keruu oppaan toimivuudesta 

Arvioinnin tarkoituksena oli tuottaa mahdollisimman monipuolinen ja kohderyhmää palveleva 

opas. Arvioinnin tavoitteena oli selvittää mitä on saavutettu ja millä tavalla. Oppaan arvioinnin 

tavoitteena on selvittää oppaan toimivuutta ohjelmatyöntekijöiden näkökulmasta, jonka 

tarkoituksena on toimia kehittämisen välineenä, parantaa tarjottavan avun laatua erityisesti 

tavoitellun lukijaryhmän, tässä tapauksessa seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten 

näkökulmasta ja tukea aineiston eli oppaan edellä mainittua johdonmukaista arviointia 

(Rouvinen-Wilenius, 2007, 9). Oleellisimmat arvioinnin ja tutkimuksen kohteet ovat avun ja 

tuen tarjoaminen ja edistämisen näkökulmien esittäminen ja aineiston sopivuus omaisille.  

 

Oppaan arviointimenetelmäksi valittiin kysymyslomake, jonka tämän opinnäytetyön tekijä on 

itse luonut (kts. Liite 2). Tavoitteena oli selvittää mikä oppaassa oli toimivaa omaisten ja uusi 
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suunta-ohjaajien näkökulmasta ja miten opas muokattaisiin heidän tarpeitansa parhaiten 

palvelevaksi. Kyselylomakkeessa haluttiin selvittää vastaukset seuraaviin kysymyksiin: Onko 

oppaalla selkeä ja hyvä hyvinvointitavoite, välittääkö opas tietoa rikoksesta, tarjoaako opas 

tietoa keinoista, joilla ja saadaan elämäntilanteeseen apua ja motivoiko tai voimaannuttaako 

opas yksilötasolla terveyden kannalta myönteisiin muutoksiin. Siinä ohjelmatyöntekijöiden 

arvioinnin kohteena ovat oppaan palvelevuus omaisten näkökulmasta, oppaan herättämä 

mielenkiinto, luotettavuus ja tilanteeseen tuoma matalan kynnyksen apu sekä oppaassa on 

otettu huomioon ajankohtaisuus ja tiedon oikeellisuus. Myös oppaan rakenteeseen ja pituuteen 

haluttiin tiedustella vastaajien mielipidettä.  

 

Kyselylomakkeen lähettäminen pyrittiin sijoittamaan ajanjaksoon, jolloin vastaajia ei olisi 

lomalla ja vastausprosentti olisi tätä kautta suurempi (Heikkilä 2004, 20; Vilkka 2007, 28, 33). 

Kysymyslomakkeen ja testattavan oppaan mukana lähettiin saatekirje, jonka tarkoituksena oli 

ohjeistaa tutkittava ilmiö ja miten tutkimus toteutetaan sekä mikä tutkimuksella haluttiin 

saavuttaa. Saatekirjeessä mainittiin päivämäärä, jolloin viimeistään vastaukset olisi 

palautettava sähköpostiin tai tallennettava Laurean e-lomakekyselyyn. Arvioijilla oli noin 

kuukausi aikaa vastata kyselyyn ja tutustua oppaan sisältöön. Kysymyslomakkeeseen vastausta 

helpotti e-lomake, jonka ansiosta vastaajan ei tarvinnut tulostaa tai postittaa vastauksiaan, 

vaan pystyivät vastaamaan helposti suoraan tietokoneella linkin kautta lomakkeen kysymyksiin 

ja tallentaa vastaukset.  

 

Kyselylomakkeen vaarana oli, etteivät arvioijat ymmärrä kysymyksiä tai niihin vastataan 

epätarkasti. Väärinymmärryksen ennaltaehkäisemiseksi tehtiin saatekirje ja annettiin erikseen 

ohjeet vastaamiseen ja kysymyslomakkeen sisältö pyrittiin rakentamaan sellaiseksi, että siihen 

olisi mahdollisimman selkeä vastata. Lomaketta pyrittiin esitestaamaan muutamien ohjaajien 

kesken, mutta vastauksia ei tullut perille. Ajan puutteen vuoksi opasta oli lähdettävä 

testaamaan ohjaajien kesken, jotta vastaukset ehditään analysoimaan ajoissa ja opas saadaan 

muokattua mahdollisimman tehokkaasti julkaistavaan muotoonsa.  

 

Etuna kyselylomakkeessa oli se, että siinä oli sekä likertin asteikon kysymyksia että annettiin 

mahdollisuus vastata vapaasti avokommentoinitkenttään. Tämä varmistaa, että vastaaja voi 

tarvittaessa tarkentaa ja perustella miksi valitsi kyseisen vastatusvaihtoehdon tai ehdottaa 

suoraan kymyksen teemaan liittyviä korjausehdotuksia. Etuna oli myös se, että vastaaja pystyi 

rauhassa valitsemassaan ympäristössä vastata kysymyksiin sopivana ajankohtana.   

 

Kysymyslomake sisälsi Likertin asteikon monivalintakysymyksiä, suljettuja kysymyksiä ja 

avoimia kysymyksiä. Likertin asteikon kysymykset rakentuivat yhdestä viiteen. Yksi tarkoitti 

täysin eri mieltä, kaksi puolestaan melko eri mieltä, kolme tarkoitti ei samaa eikä eri mieltä, 

neljä tarkoitti melko samaa mieltä ja viisi tarkoitti täysin samaa mieltä. Lomakkeessa oli siis 
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väittämiä mihin vastattiin yhdestä viiteen ja jokaisen kysymyksen jälkeen oli avovastauskenttä. 

Lomakkeessa oli myös kyllä tai ei vastausvaihtoehtoja osaan kysymyksiin, sillä niissä haluttiin 

saada selkeä vastaus konkreettista tulevaa muokkausprosessia varten (Heikkilä 2004, 49 – 50; 

Vilkka 2007, 67 – 69). Myös kyllä ja ei vastauksia pystyi perustelemaan avovastauskentässä. 

Likertin asteikon hyödyntämisen etuna on, että vastaukset ovat rikkaampia ja monipuolisempia. 

Avovastauskentillä varmistetaan, että henkilö pystyy aina perustelemaan tai selittämään miksi 

päätyi siihen Likert-asteikon vaihtoehtoon.  

 

Kyselylomakkeen rakenteessa pyrittiin huomioimaan sen hyvä sisältö ja pituus. 

Kysymyslomakkeessa pyrittiin saamaan mahdollisimman laaja kuva miten opasta lähdettäisiin 

vastausten perusteella muokkaamaan. Riskinä tutkimuksessa olivat kysymyksien määrät, jotka 

saattoivat vaikuttaa tutkimukseen. Kysymyksiä oli melko runsaasti, mutta tämän avulla 

haluttiin mahdollisimman tarkasti selvittää sisältöön ja rakenteeseen liittyviä asioita. Riskinä 

oli vastaajien huolimaton vastaaminen. Tätä riskiä saatiin kuitenkin pienennettyä sillä, että e-

lomakkeessa pystyi laatimaan lomakkeet niin, että jokaiseen kysymykseen oli vastattava. Tämä 

varmisti sen, että jokainen todella vastaa jokaiseen kysymykseen jotain. Kysymyslomake sisälsi 

32 kysymystä ja loput 2 olivat vapaan sanan tai korjausehdotuksien kenttiä. Pituudeltaan 

lomake oli yhden A4 pituinen lomake. Kysymykset olivat rakenteeltaan väittämiä, joihin 

vastaajat vastasivat niihin omien näkemyksiensä ja mielipiteidensä perusteella (Heikkilä 2004, 

20). 

 

Kysymykset olivat laadittava huolellisesti, jotta opasta saatiin tarkasti muokattua vastauksien 

perusteella. Kyselylomakkeen suunnitteluvaiheessa käytiin läpi kaikki oppaan teemat ja 

varmistettiin, että jokaiseen teemaan saatiin laadittua sopiva kysymys, jotta mahdolliset niihin 

liittyvät korjausehdotukset tai kommentit saatiin selkeästi lomakkeesta ilmi. Lomakkeen 

laadinnassa pohdittiin muun muassa: Saadaanko vastaus kysyttyyn kysymykseen? Pystytäänkö 

opasta muokkaamaan tarpeeksi vastauksien perusteella? Ovatko väittämät selkeitä ja hyvin 

rakennettu? Onko kysymys täsmällinen ja tarpeeksi informatiivinen? Väittämien avulla saatiin 

jaettua mielipiteitä vastaajien kesken, joka helpotti oppaan muokkaamista annettujen 

yhtenevien palautteiden perusteella. Haasteena tutkimuksessa olivat yksittäiset mielipiteet, 

niiden eroavaisuus ja huomioon ottaminen tutkimuksessa muiden yhtenevimmistä mielipiteistä. 

Etuna lomakkeessa oli nopea vastaaminen, joka toi tasapainoa kysymyksien määriin nähden. 

 

Kysymyslomakkeen kysymykset jaettiin kahteen eri osioon ja niillä olivat omat otsikot 

kuvaamaan kysymyksien sisältöä (Heikkilä 2004, 48).  E-lomake sisälsi kolme eri osiota, joita 

olivat vastaajien tiedot, arvio seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten oppaan käsitellyistä 

asioista ja teemoista sekä arvio oppaan sisällöstä, rakenteesta ja kielestä. Kysymyslomakkeen 

alussa ensimmäisessä kysymyksessä haluttiin selvittää oliko vastaaja omainen vai 

ohjelmatyöntekijä. Toisessa kysymyksessä haluttiin selvittää, oliko henkilö perehtynyt 
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ennakkoon oppaaseen ennen vastaamista. Tutkimuksessa 100% vastaajista oli 

ohjelmatyöntekijöitä. Ainoastaan yksi vastaajista ei ollut uusi suunta-ohjelmatyöntekijä, vaan 

seksuaalirikoksiin syyllistyneiden uhrien omaisten työntekijä. Näin saatiin selville, oliko 

testaaja kohderyhmää vai kyseisen oppaan parissa työskentelevä henkilö.  

 

Sen jälkeen alkoi sisältö osio, jossa oli 26 kysymystä oppaan teemoista ja niiden sisällöistä. 

Kysymyksissä 1-6 haluttiin selvittää oppaan antamaa kokonaiskuvaa. Siinä tiedusteltiin, onko 

oppaan sisällysluettelo ja sen aiheet tarpeeksi hyviä ja houkuttelevia. Haluttiin myös selvittää, 

että oliko sisällysluettelo hyvin jäsennelty ja saako omainen hyvän kuvan kuvan koko oppaan 

sisällöstä. Kysymyksillä haluttiin myös varmistaa, että omainen ymmärtää käsitellyt teemat ja 

niiden sisällöt hyvin. Kysymyksissä 7-22 käsiteltiin teemoittain oppaan sisältöä ja tiedusteltiin, 

minkälaiseksi testaaja kokee ne. Niissä kysytään saako omainen apua oppaan avulla esimerkiksi 

tunteiden käsittelyyn, kriisiin, antaa tarpeeksi selkeitä ohjeita erilaisiin elämäntilanteisiin ja 

itsestään huolehtimiseen, tarjoaako opas hyödyllisiä vinkkejä eri tilanteisiin ja lapsien sekä 

perheen parissa toimimiseen, käsitelläänkö rikos tarpeeksi kattavasti eri menettelyiden ja 

ohjeiden kautta, saako omainen hyvin vertaistukea ja tarvittavia ulkopuolisia auttavia tahoja 

tietoonsa. Kysymyksissä 23-26 käsitellään kokonaissisältöä. Kysymyksessä 23 on 

avovastauskenttä, jossa tiedusteltiin lisäisikö vastaaja konkreettisesti jotain tai poistaisi jotain. 

Kysymyksessä 24 tiedusteltiin, oliko opas mallinnettu hyvin Suomen oloihin istuvaksi. 

Kysymyksissä 25 ja 26 pohdittiin, oliko opas sisällöltään kokonaisuudessaan hyvä ja kattava. 

Tämän jälkeen lomakkeessa käsiteltiin kieltä, rakennetta ja laajuutta. Työn tilaaja vastaa 

oppaan ulkonäöstä ja ulkoasusta, joten opinnäytetyön laatijan tehtävänä oli ainoastaan tuottaa 

oppaan sisältö ja rakenne Suomeen sopivaksi. Tämä asia tuotiin ilmi myös vastaajille e-

lomakkeen yhteydessä. Aluksi rakenne osuudessa selvitettiin, onko opas selkeä ja helposti 

luettava kokonaisuus. Kolmannessa kysymyksessä rakenne osuudessa haluttiin tietää, ovatko 

teemat rakennettu ja jäsennelty hyvin. Neljännessä kysymyksessä tiedusteltiin, että onko opas 

tarpeeksi laaja. Viidennessä kysymyksessä haluttiin tietää, saako omainen tarvittavan matalan 

kynnyksen avun ja kuudennessa haluttiin varmistaa, että opas soveltuu hyvin kaikille omaisille 

eri elämäntilanteissa. Kohdissa seitsemän ja kahdeksan oli avovastauskentät 

muutosehdotuksille ja vapaalle sanalle.  Uusi suunta ohjaajilta saatiin työntekijöiden 

näkökulmia oppaasta ja kuinka sitä tulisi kehittää. Heidän lisäkseen uhrien omaisten kanssa 

työskentelevä henkilö toi omaa näkökulmaansa oppaan toimivuudesta ja sen kehittämisestä.  

 

E-lomake toimitettiin vastaajille linkkinä sähköpostilla henkilökohtaisesti. Samassa 

sähköpostissa oli helppo toimittaa vastaajille sekä sähköinen versio omaisten oppaasta, että 

saatekirje, joka motivoisi henkilöä vastaamaan kyselyyn. Saatekirje oli informatiivinen 

kokonaisuus tutkittavasta asiasta ja sen täyttäminen ja tallentaminen oli vastaajalle tehty 

mahdollisimman yksinkertaiseksi. Painettuaan tallenna- painiketta, lomake tallentui 

automaattisesti opinnäytetyön tekijän henkilökohtaiseen e- lomake arkistoon. Saatekirjeessä 
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kerrottiin myös lyhyesti oppaasta ja sen tarkoituksesta. Vastaaja sai päättää saatekirjeen 

avulla, aikooko osallistua kyselyyn. Saatekirje sisälsi ohjeet, kuinka vastata kyselyyn. 

Kyselylomake täytettiin henkilökohtaisesti nimettömänä. Kyselyyn vastaamista varmasti 

motivoi myös tutkimukseen helppo vastaaminen verkossa ilman postilähetyksiä tai skannauksia. 

Vastaajalla oli mahdollisuus saada lisäinformaatiota oppaasta ja sen luomisprosessista 

tarvittaessa, joka kävi ilmi saatekirjeessä. Saatekirje sisälsi henkilökohtaiset yhteystiedot 

mahdollisia lisätiedusteluja tai tarkennuksia varten. Tallennettuja vastauksia käsiteltiin 

ainoastaan tämän opinnäytetyötukimuksen kannalta. Saatekirjeessä kävi vastaajille myös ilmi, 

että saadut palautteet hävitettiin asianmukaisesti tutkimuksen jälkeen (Heikkilä 2004, 44, 61 - 

62; Vilkka 2007, 65 – 66, 101). Oppaaseen tehtiin lomakkeiden vastauksien perusteella 

korjauksia ja muutoksia sen sisältöihin ja käsiteltäviin teemoihin. 

7.4 Tutkimusmenetelmät 

Noin 20 ohjaajille lähetettiin kysymyslomake ja opas arvioitavaksi ja 19 näistä vastasivat 

kyselyyn (N=19) ja analysoivat oppaan sisältöä. Ensin vastaukset analysoitiin määrällistä 

tutkimusmenetelmää käyttäen ja sen jälkeen avovastaukset analysoitiin sisällönanalyysi 

menetelmällä. Vastaukset analysoitiin loppusyksystä 2017. Määrällisen tutkimuksen avulla 

saatiin laskettua keskiarvo, keskihajonta ja varianssi ja avovastauksien teemoittelun tuloksena 

saatiin muokattua opasta saatujen kommenttien perusteella. Toiveiden mukaisesti muokattu 

opas olisi tarkoitus saada ammattihenkilöiden ja seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten 

käyttöön ja verkkoon julkaistavaksi alkuvuodesta 2018. 

 

Tutkimuksessa käytettiin sekä kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta että kvalitatiivista eli 

laadullista tutkimusta. Määrällinen tutkimus on menetelmä, joka antaa yleisen kuvan 

muuttujien, eli mitattavien ominaisuuksien välisistä suhteista. se vastaa kysymykseen kuinka 

paljon? Miten usein? (Heikkilä 2004, 16). Likertin asteikon vastaukset analysoitiin kysymys 

kysymykseltä keskiarvon ja hajontalukujen perusteella, sillä otos oli liian pieni ja hajanainen 

kunnollisen määrällisen tutkimuksen suorittamista ja analysoimista varten. Keskiarvo, varianssi 

ja keskihajonta osoittavat, kuinka keskimäärin vastaajat vastasivat kysymykseen ja siitä saatu 

arvo määrittää kuinka hyvin oppaassa kyseinen aihe tai teema oli toteutunut. Mitä isompi arvo 

oli 1-5 välillä vastaajakohtaisesti sitä paremmin vastaajat olivat samaa mieltä väitteestä. 

Keskiarvo on annettujen lukujen keskimääräinen arvo, eli ei ota kantaa siihen kuinka paljon 

vastausten välillä on eroavaisuuksia. Hajontaluvuilla ja keskiarvolla havainnollistettiin 

vastaajien mielipide-eroja suhteessa väittämiin. Opinnäytetyön produktia eli opastuotosta 

arvioitiin käyttämällä tilastollisia menetelmiä, joiden tarkoituksena oli selvittää 

tutkimustuloksien prosentuaalisia ja lukumääriin perustuvia muutoksia. Vastaukset vaihtelivat 

erittäin paljon tutkimuksessa. Tämän analysoimiseen käytettiin juuri kysymyskohtaista 

keskiarvon saamia tuloksia syöttämällä luvut Excel- ohjelmaan. Hajontaluvut kuvaavat 

muuttujan arvon vaihtelua, esimerkiksi miten muuttujan arvot jakautuvat ja leviävät 
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keskiarvon ympärille. Mitä pienempi on hajonta, sitä lähempänä vastaukset ovat keskiarvoa 

(Heikkilä 2004, 85). Keskihajonta ilmaisee suhteellista poikkeavuutta ja kuinka kaukana 

yksittäisen muuttujan arvot ovat keskimääräisen muuttujan arvosta. Varianssi taas ilmaisee sen 

mikä on keskimääräinen poikkeavuus vastauksien välillä (Vilkka 2014, 123).  Avoimet 

kysymykset arvioitiin laadullisen tutkimuksen pohjalta, jossa hyödynnettiin aineistolähteistä 

sisällönanalyysimenetelmää. Laadullinen tutkimus vastaa juuri kysymyksiin Millainen? Miksi? 

Miten? (Heikkilä 2004, 17). 

 

Kyselylomakkeet tuli palauttaa opinnäytetyöntekijälle kuukauden sisällä kysymyslomakkeen 

lähetyksestä. Kun kaikki vastaajat olivat tiettyyn päivämäärään mennessä palauttaneet 

vastaukset, alkoi vastauksien huolellinen läpikäyminen.  Vastaukset luettiin useaan otteeseen 

läpi ja vastauksia teemoiteltiin, mikä helpottaa arviointiprosessia. Näin ollen vastauksia 

voidaan käsitellä helpommin arvioinnin aikana. Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten 

opasta arvioitiin tekijän luoman strukturoidun kysymyslomakkeeseen saatujen vastauksien 

perusteella.   

7.5 Avoimien- ja monivalintakysymyksien analysointi  

Opinnäytetyön tutkimuksessa käytettiin pääosin kvantitatiivista eli määrällistä tutkimusta, joka 

myös tuotti kvalitatiivista eli laadullista sisältöä. Kyselyn monivalintavastaukset eli Likertin 

asteikon vastaukset analysoitiin laskemalla saatujen tulosten keskiarvo, varianssi ja 

keskihajonta (Heikkilä 2004, 53). Tähän menetelmään päädyttiin vastausten hajanaisuuden 

vuoksi, sillä monet kysymyksistä oli tulkittavissa mielipide-erojen kautta (Vilkka 2014, 46). 

Keskiarvo, varianssi ja keskihajonta pystyttiin laskemaan kysymyksissä 1-22 sekä 24,25,26 ja 

rakenteen osissa 1-6. Keskihajonnan ja varianssin tulokset saatiin syöttämällä saadut luvut 

Exceliin, ja saadut tulokset raportoidaan tutkimustuloksissa. Tutkimus toteutettiin vertailevana 

tutkimuksena. Tutkimuksen tavoitteena oli havainnollistaa vastaajien mielipide-eroja 

kysymyskohtaisesti ja kuinka saadut arvot eroavat toisistaan ja saadusta keskiarvosta. 

Tunnuslukuina olivat keskiarvo ja hajontaluvut. Määrällinen tutkimus suoritettiin laskemalla 

jokaisen kysymyksen keskiarvo Excelillä, ja saatujen arvojen perusteella voitiin laskemaan 

arvojen hajonta, joka puolestaan havainnollistaa paremmin kysymyskohtaisia vastauseroja 

(Vilkka 2014, 123).  

 

Kyselyn avoimien vastaukset analysointiin käytettiin laadullisen tutkimuksen 

sisällönanalyysimenetelmää, jossa aineisto nähtiin ja saatiin käsiteltyä järkevästi 

päättelykykyyn ja tulkintaan perustuvalla teemoittelulla ja abtrahoinnilla. Sisällönanalyysissa 

aineisto pilkottiin osiin ja teemoittelun avulla analysoitiin yhtäläisyydet järkeväksi 

kokonaisuudeksi. Sen jälkeen aineisto käsitteellistettiin ja lopuksi muunnettiin järkeväksi 

oppaan muokkaamista varten. Avovastauksia oli kyselyssä yhteensä 70 kappaletta ja 
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sähköpostin sekä puhelinkeskusteluiden avoimia kommentteja antoivat 3 eri 

ohjelmatyöntekijää.  

 

Induktiivinen aineiston analyysi eli sisällönanalyysi toteutettiin kolmessa eri vaiheessa. Ennen 

itse analysoimista tuli määrittää analyysiyksikkö, eli joku aihe, sana tai ajatuskokonaisuus (Elo 

& Kyngäs 2011, 138–148). Aineiston laadun määritti juuri analyysiyksikkö. Toinen osa analyysia 

oli aineiston pelkistäminen, jossa pyrittiin karsimaan pois epäolennaiset asiat muokkaamisen 

kannalta sekä tiivistämään aineistoa. Pelkistämisen seurauksena ryhmiteltiin koko aineisto ja 

etsittiin samanlaisuuksia vastauksista ja käsitteistä. Käsitteet sen jälkeen ryhmiteltiin ja 

muodostettiin luokka, joka nimettiin myös luokan teeman mukaisesti. Aineisto saatiin näin ollen 

tiiviimmäksi ja selkeämmäksi kokonaisuudeksi oppaan muokkaamisprosessia ajatellen 

(Hirsjärvi, Remes, Sajavaara 1997, 222).  

 

Aineistoa tutkittiin avoimesti ja prosessin aikana pyrittiin löytämään toistuvia teemoja, 

ilmaisuja ja korjausehdotuksia, joista olisi mahdollisuus luoda oma alaluokka. Kyselylomakkeen 

ja sähköpostien alkuperäisilmaisuja, joita pystyi analysoimaan ja hyödyntämään oppaan 

muokkaamiseen, tuli yhteensä 70 kappaletta. Tämän jälkeen samaan kategoriaan kuuluvat 

pelkistetyt ilmaisut yhdistettiin ja niistä muodostui alaluokat. Alaluokkia muodostui ensiksi 10 

kappaletta, joita lähdettiin yhdistämään vielä pienempiin luokkiin. Lopuksi alaluokkia 

muodostui kuusi kappaletta. Alaluokat olivat kieli-ja rakenteen muutokset oppaaseen, oppaasta 

poistettavat asiat, oppaaseen täydennettävät asiat, tunne-ja kriisi- teeman korjaukset 

oppaaseen, lapsi-teemaan liittyvät korjaukset oppaaseen ja epäselvät asiat oppaassa, jotka 

vaativat lisätarkennusta. Esimerkkejä sisällön analyysistä voi lukea liitteestä 3 ja 4 (ks. liite 3 

ja 4). 

8 Tulokset 

Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten oppaan arvioinnissa hyödynnettiin strukturoitua 

kysymyslomaketta, joka sisälsi sekä Likertin asteikon väittämiä, että avoimia kysymyksiä. 

Tuloksissa esitellään myös vastausten eroavaisuuksia keskiarvon ja hajontalukujen hajonnan 

kautta. Jos keskihajonta oli suuri, olivat vastaajat erimielisiä vastauksissaan. Samoin kuin pieni 

hajonta puolestaan ilmaisee, että vastaajat ovat olleet enemmän yhtä mieltä. Lomakkeiden 

pohjalta olisi tarkoitus muuttaa ja täydentää omaisten opasta kohderyhmäänsä paremmin 

palvelevaksi kokonaisuudeksi ennen varsinaista julkaisua. Jokaiselle kyselytutkimukseen 

suostuneelle ohjelmatyöntekijälle ja omaiselle lähetettiin henkilökohtaisesti sähköpostilla 

linkki pdf-tiedostoon omaisten oppaasta saatekirjeineen.  

 

Sähköposti sisälsi myös suoran linkin Laurean ja opinnäytetyöntekijän e-lomake kyselyyn.  

Sähköisesti lähetetty kyselytutkimus on helpompi toteuttaa, sillä vastaajien ei tarvinnut 

odottaa postia tai lähettää mitään takaisin kirjeitse. Vastaaja pystyi hänelle sopivalla ajalla 
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vastata rauhassa kyselyyn, joka nosti vastausprosenttia tehokkaammin. Lomake oli myös helppo 

täyttää rengastamalla sopivin vaihtoehto ja oli myös vapaaehtoista kommentoida tai perustella 

vastaamansa. Kysely lähettiin noin 20 eri ohjelmatyöntekijälle. Kysely toteutettiin ajalla 

26.9.2017- 1.11.2017. Vastauksia palautui 19 kappaletta, jossa 17 oli kysymyslomakkeeseen 

vastannut ja kaksi vastaajaa olivat kirjoittaneet muutosehdotukset sähköpostiini eivätkä 

käyttäneet sähköistä kysymyslomaketta. Lähes kaikki siis vastasivat kyselyyn. Näin ollen 

vastausprosentti on ollut tutkimuksessa hyvä (N=19). 

 

Tässä luvussa esitellään tutkimustulokset ja samassa yhteydessä, miten tulosten perusteella 

opasta voitiin muokata sisällöltään sopivaksi. Luvussa esitellään olennaisimmat ja tärkeimmät 

tulokset myös graafisesti eli kysymykset 10, 15, 17, 22, 26 ja 30. Nämä kysymykset katsottiin 

aiheelliseski esittää graafisesti, koska ne havinnollistavat keskeisimmistä muokkaukseen 

liittyvien teemojen arvoja ja niiden vaihtelua kysymyskohtaisesti. Seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden oppaan arvioinnissa käytettävässä e-lomakekyselyssä haluttiin saada selville 

ensin vastaajien taustatiedot (kysymykset 1-4), jonka jälkeen kysymykset oli määritelty 

saamaan vastauksia oppaan sisältöön ja teemoihin liittyviin asioihin (kysymykset 4-26) sekä 

kieleen että rakenteeseen liittyviin asioihin (kysymykset 27-32). Loput kaksi avovastauskenttää 

olivat vapaan sanan kohtia, jossa vastaaja sai antaa korjausehdotuksia ja kommentoida opasta 

vapaasti. Vastaajien anonymiteetti säilytettiin, eli vastaajat toimivat pelkästään 

ohjelmatyöntekijä nimikkeellä. 

8.1 Vastaajien tiedot 

Opinnäytetyöntutkimuksessa alun perin tavoiteltiin pelkästään omaisia oppaan testaamista 

varten. Prosessia varten tavoitettiin omaisia Riihimäen vankilan STOP-ohjelman kautta, mutta 

rikosseuraamuslaitos ei myöntänyt tähän tutkimuslupaa tutkimuseettisiin syihin nojaten. Oli 

erittäin haastavaa tämän seurauksena eri väyliä pitkin lähteä tavoittelemaan omaisia. 

Tutkimuslupia ei tarvittu, jos omaiset tavoitettiin järjestöjen kautta ja puolen vuoden aikana 

saatiin yksi omainen vastaajaksi. Tutkimusasetelman haasteellisuuden vuoksi päädyttiin 

haastattelemaan uuden suunnan ohjelmatyöntekijöitä, sillä heistä osa heistä kuului SeriE-

verkostoon ja olivat verkoston kautta seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten kanssa 

tekemisissä. Omaisten puutteellisuuden vuoksi ja heidän rekrytoimisensa haasteellisuuden 

vuoksi oli aiheellista etsiä toinen tutkimukseen osallistuva ryhmä. Kyseiset uusi suunta-ohjaajat 

arvioivat opasta juuri SeriE-verkoston näkökulmasta ja siksi heiltä saatu palaute koettiin 

aiheelliseksi tutkimuksen kannalta. Heidän palautteensa ja näkökulmiensa perusteella 

pystyttiin muokkaamaan opasta kohderyhmäänsä palvelevaksi kokonaisuudeksi. Osa saattoi 

hyödyntää opasta esimerkiksi asiakastyöskentelyssään omaisten kanssa, jolloin heiltä saatu 

palaute oli erittäin aiheelliseksi koettu. Omaisia yritettiin tavoitella koko tämän prosessin 

aikana lisää. 
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8.2 Oppaan nimi ja sisällysluettelo 

Kysymyslomakkeen kysymyksillä 4-26 haluttiin selvittää oppaasta teemakohtaisesti sisällön 

toimivuutta. Kysymyksillä haluttiin saada vastaajien mielipiteitä oppaan kokonaisvaltaisesta 

toimivuudesta ja hyödyllisyydestä, teemojen sisällöistä, teemojen monipuolisuudesta, oppaan 

nimen toimivuudesta, tiedon määrästä ja laadusta, termien ymmärrettävyydestä ja saada tätä 

kautta konkreettisia mielipide-eroja ja korjausehdotuksia.  

 

Kysymyksessä 4 haluttiin selvittää kuvaako oppaan nimi hyvin sen sisältöä. Kaksitoista vastaajaa 

oli joko täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä (67%). Kuusi vastaajista (33%) oli joko ei 

samaa tai eri mieltä tai melko eri mieltä. Vastausten keskiarvo oli 3,83, keskihajonta oli 1,10 

ja varianssi oli 1,21. Vastaukset vaihtelivat melko lailla, jolloin hajontaluvut olivat korkeampia 

arvoiltaan.  

 

Kysymyksellä 5 ja 6 ja haluttiin selvittää, oliko sisällysluettelo selkeä ja toimiva kokonaisuus. 

Vastaukset kallistuivat enemmän positiiviseen hajontaan. Kolmetoista vastaajaa (72%) oli sitä 

mieltä joko täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä. Viisi (28%) vastaajista oli joko ei 

samaa tai eri mieltä tai melko eri mieltä. Vastausten keskiarvo oli 3,89 (kysymys 5) ja 4.00 

(kysymys 6), keskihajonta oli 0.96 (kysymys 5) ja 0.91 (kysymys 6), ja varianssi oli 0,93 sekä 

0.82. 

"Selkeät aihejaot". 

8.3 Oppaan selkeys 

Kysymyksellä 7 haluttiin selvittää, oliko opas itsessään selkeä kokonaisuus. Vastaukset olivat 

melko hajanaisia. Kysymyksen keskiarvo oli 3.67, varianssi 1,18 sekä keskihajonta 1.08. 

Yksitoista (61%) vastaajaa oli samaa tai melko samaa mieltä. Kuusi (33%) vastaajaa oli joko ei 

samaa eikä eri mieltä tai melko eri mieltä. Yksi vastaajista oli täysin eri mieltä (6%) ja antoi 

palautetta, että  

 

”Ero näkyvämmäksi: Stop vaatii, että rikoksentekijä tunnustaa, uusi suunta ei.” 

”Kieli voisi olla neutraalipassiivissa tai yksilöity”. 

 

Kysymyksessä 8 haluttiin selvittää ovatko esitetyt termit hyvin ymmärrettävissä. 

Seitsemäntoista (94%) vastaajaa oli joko täysin samaa mieltä tai melkein samaa mieltä. 

Ainoastaan yksi vastaajista (6%) ei ollut samaa eikä eri mieltä. Avovastauksia ei ollut. Näin ollen 

vastauksien arvot olivat korkeita. Kysymyksen määrälliset arviot olivat keskihajonnassa 4.67, 

varianssissa 0.35 ja keskihajonnassa 0.59. 
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Kysymyksellä 9 haluttiin selvittää, oliko johdanto-osuus oppaassa tarpeeksi selkeä. Kaksitoista 

(67%) vastaajaa oli täysin samaa tai melko samaa mieltä. Viisi (28%) vastaajista ei ollut samaa 

tai eri mieltä tai oli melko eri mieltä. Yksi (6%) vastaajista oli ainoastaan täysin eri mieltä. 

Keskiarvo oli 3.50, varianssi 1.32 ja keskihajonta oli 1.15. Yksi vastaajista kommentoi, että 

myös  

 

”Johdantoon olisi hyvä lisätä ero syyllistyneen ja tuomitun välille" 

8.4 Tunteiden käsittelyn ja itsestään huolehtimisen teemat 

Kysymyksessä 10 haluttiin selvittää saako omainen tarpeeksi tietoa. Kymmenen vastaajista 

(56%) oli täysin samaa tai melko samaa mieltä. Kahdeksan vastaajista (44%) oli ei samaa eikä 

eri mieltä tai oli melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.56, varianssi 1.20 ja keskihajonta 1.10. Eräs 

vastaajista kommentoi, että  

 

”Kriisin vaiheet oli esitetty oppaassa melko seikkaperäisesti ja korostan, ettei 

mikään tunne ole yli- tai alireagoimista sokkivaiheen aikana”  

 

 

Kuvio 2: Kysymys 10 Omainen saa oppaasta tarpeeksi tietoa. 

 

Kysymyksessä 11 haluttiin tietää saako omainen tarpeeksi apua oppaasta akuuttiin tunteiden 

käsittelyyn. Kaksitoista vastaajista (67%) oli joko täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä. 

Vastaajat kommentoivat:  

 

 ”Tunne-osioon lisää vihan ja syyllisyyden tunteita.” 

”Lohdun sanat omaisille oli muotoiltu varsin hyvin”  

 

Kuusi (33%) vastaajista ei ollut samaa eikä eri mieltä tai oli melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.28, 

keskihajonta 1.74 ja varianssi 1.32. Kysymykseen 11 liittyvissä avovastauksissa annettiin 

palautetta sisältöön, yleisiin ilmaisuihin sekä rakenteeseen liittyen. Alla vastaajien antamia 

korjausehdotuksia; 
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” On yhtä normaalia olla tuntematta mitään kuin tuntea paljon”.  

”Kriisin vaikutusta kognitiivisiin tunteisiin puuttuu”. 

 

Kysymyksessä 12 haluttiin selvittää, onko opas hyödyllinen omaiselle. Viisitoista (83%) vastaajaa 

oli joko täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä. Yksi, joka vastasi olevansa melko samaa 

mieltä kommentoi, että  

 

”Opas on erittäin hyödyllinen, kunhan painotukset ja kieli hiotaan kuntoon.”   

 

Ainoastaan kolme vastaajaa (17%) ei ollut samaa eikä eri mieltä tai melko eri mieltä. Keskiarvo 

oli 4.28, varianssi 1.04 ja keskihajonta 1.02. 

 

Kysymyksessä 13 ja 14 kysyttiin omaisten tunteiden käsittelyyn ja kriisin- teemoihin liittyviä 

asioita. Kysymyksessä 13 haluttiin selvittää, oliko tunteiden käsittely- teema tarpeeksi kattava. 

Yksitoista (61%) vastaajaa oli joko täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä. Keskiarvo oli 

3.50, hajonta 0.99 ja varianssi 0,97.  

”Tuntemuksien vaiheissa olisi syytä korostaa, että sairastuminen ei ole välitön 

reaktio, vaan sitä voisi käyttää esimerkkinä”. 

 

Seitsemän vastaajista (39%) ei ollut samaa eikä eri mieltä tai melko eri mieltä.  

 

”Kriisin vaikutusta kognitiivisiin toimintoihin olisi syytä mainita oppaassa.” 

  

Kysymyksessä 14 haluttiin selvittää, käsitelläänkö kriisiä omaista hyödyttävällä tavalla 

oppaassa. Kaksitoista (67%) vastaajaa oli täysin samaa tai melko samaa mieltä. Eräs näistä 

vastaajista kehui kriisien vaiheiden avaamista oppaassa.  Neljä vastaajaa (22%) ei ollut samaa 

eikä eri mieltä tai melko eri mieltä. Yksi näistä vastaajista viittasi edellisen kysymyksen 

palautteeseen tässä kysymyksessä. Kaksi vastaajaa (11%) oli täysin eri mieltä. Keskiarvo oli 

3.44, hajonta 1.44 ja varianssi 1.20.  

 

”Aiheet olivat avattu hyvin, mutta hieman pintapuolisesti.” 

”Olisi hyvä mainita mitä tapahtuu, jos oireet pitkittyvät.” 
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Kuvio 3: Kysymys 14 Käsitelläänkö kriisiä omaista hyödyttävällä tavalla? 

 

Kysymykset 15 ja 16 liittyivät omaisen itsestään huolehtimisen teemaan ja sisältöön. 

Kysymyksessä 15 haluttiin selvittää antaako opas tarpeeksi tietoa omaiselle itsestään 

huolehtimista varten. Yksitoista vastaajaa (61%) oli täysin samaa tai melko samaa mieltä. Yksi 

vastaajista kehui miten mindfulness oli tuotu oppaaseen. Seitsemän vastaajista (39%) ei ollut 

saamaa tai eri mieltä tai oli melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.50, hajonta 0,97 ja varianssi 0.99. 

”Mindfulness saattaa olla haasteellista, jos kriisi vaikuttaa omaisen 

kognitiivisiin toimintoihin.”  

”Oppaaseen olisi syytä lisätä suoria linkkejä ammattiapuun tunteiden käsittelyn 

tueksi”.  

 

 

Kuvio 4: Kysymys 15 opas antaa tarpeeksi tietoa itsestään huolehtimista varten. 

 

Kysymyksessä 16 haluttiin selvittää saako omainen tarpeeksi vinkkejä itsestään huolehtimisen 

tueksi oppaasta. Yhdeksän vastaajaa (50%) oli täysin samaa tai melko samaa mieltä. 

 

”Muitakin keinoja itsestään huolehtimiseen kuin mindfulness”. 
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Yhdeksän vastaajaa (50%) ei ollut samaa eikä eri mieltä tai melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.22, 

varianssi 1.12 ja hajonta 1.06. Tämän kysymyksen kohdalla vastaukset jakaantuivat tasaisesti 

eri vastausvaihtoehtojen välille. 

8.5 Lapsille puhumisen teema 

Kysymykset 17 ja 18 käsittelivät lapsille puhuminen- teemaa. Kysymyksessä 17 haluttiin 

selvittää, onko lapselle puhumisen teema koottu hyvin. Seitsemän vastaajista (39%) oli täysin 

samaa tai melko samaa mieltä. Keskiarvo oli 3.22, varianssi 0.61 ja hajonta 0.78. 

 

”Koululle tiedottaminen järjestettäisiin vain tiettyjen toimijoiden kesken 

koulussa.”  

"Lisää lapsiteemaa". 

 

Yksitoista vastaajista (61%) ei ollut samaa tai eri mieltä tai oli melko eri mieltä.  

 

”Vanhempi ei välttämättä palaa enää kotiin rikoksen seurauksena.”  

”Olisi hyvä mainita, että vankila tekee myös lapsesta lastensuojeluilmoituksen 

automaattisesti.” 

 

 

Kuvio 5: Kysymys 17 lapsiosuutta oli käsitelty monipuolisesti. 

 

 Kysymyksessä 18 kysyttiin, oliko lapsille puhumisen teema sisällöllisesti monipuolinen 

omaiselle. Vastaukset olivat melko hajanasia. Tässäkin kuitenkin seitsemän vastajaa (39%) 

puolsi sisällön toimivuutta. Yksitoista vastaajaa (61%) ei ollut myös samaa eikä eri mieltä tai oli 

melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.11, varianssi 0.69 ja hajonta 0.83.  

 

”Olisi hyvä lisätä oppaaseen mitä lapselle valehtelusta voi seurata”. 

”Traumatisoitunut ei ole oikea henkilö puhumaan lapselle.” 

”Ilman lasten vanhempien lupaa ei saa mainita koululle lapselle tapahtuneesta 

seksuaalirikoksesta.”  
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Kuvio 6: Kysymys 18 Onko lapsille puhumisen teema monipuolinen? 

8.6 Seksuaalirikoksen menettely ja rangaistus teemat 

Kysymyksessä 19 haluttiin selvittää, oliko seksuaalirikokseen liittyvä informaatio koottu 

selkeästi oppaaseen. Seitsemän vastaajista (39%) oli melko samaa mieltä. Yksitoista vastaajista 

(61%) ei ollut samaa eikä eri mieltä tai oli melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.28, varianssi 1.51 

ja hajonta 1.23. Teema vaati siis selkeästi muokkaamista tutkimuksen perusteella. 

”Luku anna tarpeeksi infoa itse seksuaalirikoksien syistä.”  

”Seksuaalirikoksen syitä avattaisiin omaiselle enemmän ja monipuolisemmin: 

yksinkertaiset syyt seksuaalirikokseen syyllistymiseen voivat lohduttaa 

omaista”. 

 

Kysymyksessä 20 haluttiin selvittää, olivatko seksuaalirikokseen syyllistyneelle saatava apua ja 

heille tarjottava ohjelmatyö kattavasti ja monipuolisesti esitetty oppaassa. Kahdeksan (44%) 

vastaajaa oli joko täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä. Kahdeksan vastaajista (44%) ei 

ollut samaa eikä eri mieltä tai oli melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.11, varianssi 0.69 ja hajonta 

0.83. 

 

”Lisää tietoa ohjelmista, sillä omaiset ovat melko epätietoisia niistä.”  

”Koko Suomen ohjelmatoiminnan voisi mainita laajemmin.”  

”Selvempi ero Uuden suunnan ja STOP-ohjelman välillä.”  

 

Kaksi vastaajista (11%) oli täysin eri mieltä teeman toimivuudesta.  

 

” Olisi hyvä mainita syyllistyneen usko syyttömyyteen”. 
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Kysymyksessä 21 haluttiin selvittää, onko käytännön tieto koottu selkeästi oppaaseen. Kuusi 

vastaajista (33%) joko täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä. Keskiarvo oli 3.22, varianssi 

0.65 ja hajonta 0.81. Kaksitoista vastaajista ei ollut samaa mieltä tai eri mieltä tai oli melko 

eri mieltä. 

 

”Lisää linkkejä tai suoria lainauksia rikosseuraamuslaitoksen nettisivuille.”  

"Sisällössä ei ole paljoa vankilan ulkopuolisia rangaistuksia.” 

 

Kysymyksessä 22 kysyttiin saako omainen tarpeeksi tietoa rangaistusmenettelyistä oppaasta. 

Kuusi vastaajista (33%) oli melko samaa mieltä. Kaksitoista vastaajista (67%) ei ollut samaa eikä 

eri mieltä tai oli melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.06, varianssi 0.64 ja hajonta 0.80. Nämä 

vastaajat toivoivat lisää infoa rangaistusmenetelmistä.   

 

”Monipuolisemmin muitakin rangaistusmenetelmiä voisi avata oppaassa.”  

”Opas melko vankilapainotteinen”. 

 

 

Kuvio 7: Kysymys 22 Saako omainen tarpeeksi tietoa rangaistusmenettelyistä? 
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Kuvio 8: Kysymys 22 Saako omainen tarpeeksi tietoa rangaistusmenettelyistä? 

 

Kysymyksessä 23 haluttiin selvittää, että saako omainen tarpeeksi tietoa seksuaalirikokseen 

syyllistyneelle tarjottavasta avusta. Kymmenen vastaajista (56%) oli täysin samaa tai melko 

samaa mieltä. Seitsemän vastaajista (39%) ei ollut samaa eikä eri mieltä. Yksi vastaajista (6%) 

oli täysin eri mieltä, koska ei ymmärtänyt kysymystä. Keskiarvo oli 3.50, varianssi 1.21 ja 

hajonta 1.10. 

"Poistaisin lääkehoidon ja sen lakipykälät.” 

”Valvonnan aikana mahdollisuus käsitellä omaisten ja tekijän välistä suhdetta”. 

8.7 Vertaistuki ja yleinen sisältö 

Kysymyksissä 24 ja 25 haluttiin selvittää vertaistuen ja oppaan tarjoamien omaisia auttavien 

yhteystietojen riittävyyttä. Kysymyksessä 24 kysyttiin, onko omaisen mielestä vertaistuki-osio 

riittävä oppaassa. Kaksitoista vastaajaa (67%) oli täysin samaa mieltä tai melko samaa mieltä. 

Kuusi vastaajista (33%) ei ollut samaa eikä eri mieltä asiasta. Keskiarvo oli 3.72, varianssi 0.80 

ja hajonta 0.89.  

"Vastaamon terapiapalvelut pois yhteystiedoista". 

 

Kysymyksessä 25 haluttiin selvittää saako omainen tarpeeksi hyötyä oppaan tarjoamista 

auttavien tahojen yhteystiedoista. Yksitoista vastaajaa (61%) oli sitä täysin tai melko samaa 

mieltä, että yhteystiedot olivat riittävät. Kuusi vastaajista (33%) ei ollut samaa tai eri mieltä. 

Ainostaan yksi vastaajista (6%) oli täysin eri mieltä. Keskiarvo oli 3.56, varianssi 1.20 ja hajonta 

1.10. 

 

Kysymyksessä 26 haluttiin kysyä, että lisäisikö jotain tai poistaisiko ohjelmatyöntekijä sisällöstä 

jotain. Kysymys oli erittäin olennainen konkreettisen oppaan muokkaamisen näkökulmasta. 

Neljä vastaaja oli sitä mieltä, että ei (22%) ja neljätoista (78%) halusi lisätä tai poistaa jotain. 

 

”Lisää rentoutumisvinkkejä” 

”Muita seuraamuksia esiteltäväksi oppaaseen vankeusrangaistuksen lisäksi.” 

”Oppaassa voisi käsitellä lapsen kiusaamista seksuaalirikokseen liittyen.”  

”Tunne- osioon lisää kriisin, vihan, pelon ja syyllisyyden tunteita, joita rikos voi 

aiheuttaa omaiselle.”  

”Lisää vankilassa tapahtuvaa työskentelyä”. 
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Kuvio 9: Kysymys 26 Poistaisitko tai lisäisitkö oppaaseen jotain? 

 

Kysymyksissä 27, 28 ja 29 haluttiin selvittää, onko opas mallinnettu hyvin Suomeen, 

käsitelläänkö aiheita monipuolisesti ja täyttääkö opas hyvän oppaan kriteerit 

kokonaisuudessaan. Kohdassa 27 Kymmenen vastaajaa (56%) oli sitä mieltä, että opas on 

mallinnettu hyvin. Kuusi vastaajaa (33%) ei ollut samaa eikä eri mieltä tai melko eri mieltä. 

Keskiarvo oli 3.44, varianssi 1.44 ja hajonta 1.20. 

 

”Teksti tulisi muokata, johdonmukaisemmaksi”.  

 

Yksi vastaaja (6%) oli täysin eri mieltä. 

 

”Muutakin kuin Etelä-Suomea tulisi huomioida oppaassa.”  

 

Kysymyksessä 28 kysyttiin, onko opas tarpeeksi monipuolinen sisällöltään. Kahdeksan vastaajaa 

(44%) oli sitä mieltä, että sisältö on riittävä. Yksi vastaaja kehui oppaan sisältöä ja riittävyyttä. 

Yhdeksän vastaajaa (50%) ei ollut samaa eikä eri mieltä tai melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.17, 

varianssi 1.32 ja hajonta 1.15. Ainostaan yksi vastaaja oli täysin eri mieltä (6%). Kysymyksessä 

29 haluttiin selvittää täyttääkö opas hyvän oppaan kriteerit. Yhdeksän vastaajan mielestä opas 

täyttää kriteerit. Seitsemän vastaajaa ei ollut samaa eikä eri mieltä tai melko eri mieltä. Kaksi 

vastaajaa oli täysin eri mieltä. Keskiarvo oli 3.28, varianssi 1.62 ja hajonta 1.27. 

 

”Onneksi on tarpeeksi tiivis, että jaksaa lukea”. 

 

78 %

22 %

Kysymys 26

Kyllä Ei
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Kuvio 10: Kysymys 29 Täyttääkö opas hyvän oppaan kriteerit? 

 

Kysymykset 30-35 käsittelivät oppaan kieltä ja rakennetta. Kysymyksessä 30 haluttiin selvittää, 

oliko opasta selkeä lukea. Yhdeksän vastaajan (50%)mielestä opasta oli selkeä lukea. Seitsemän 

vastaajaa (39%) ei ollut samaa eikä eri mieltä tai melko eri mieltä. Kaksi vastaajaa (11%) 

kommentoi, että  

 

”Tekstin rakennetta tulisi hioa selkeämmäksi” 

 

Keskiarvo oli 3.06, varianssi 1.70 ja hajonta 1.30.  

 

Kuvio 11: Kysymys 30 Oliko opasta selkeä lukea? 

 

Kysymyksessä 31 halutiin tietää oliko kieliasu hyvä ja helposti ymmärrettävä. Kahdeksan 

vastaajaa (44%) oli sitä mieltä, että kieliasu oli riittävä oppaaseen. Yhdeksän vastaajaa (50%) 

ei ollut samaa eikä eri mieltä tai melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.06, varianssi 1.47 ja hajonta 

1.21. Kysymyksessä 32 kysyttiin, oliko teksti jäsennelty hyvin oppaassa. Kymmenen (56%) oli 

sitä mieltä, että teksti oli jäsennelty hyvin. Seitsemän (39%) ei ollut samaa eikä eri mieltä tai 

melko eri mieltä. Keskiarvo oli 3.50, varianssi 1.44 ja hajonta 1.20. 
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Kysymyksessä 33 kysyttiin oliko opas riittävän laaja. Kymmenen oli sitä mieltä (56%), että opas 

oli riittävän laaja. Seitsemän vastaajaa ei ollut samaa eikä eri mieltä. Yksi vastaaja oli sitä 

mieltä, että opas oli liian laaja. Keskiarvo oli 3.56, varianssi 1.08 ja hajonta 1.04. Kysymyksissä 

34 ja 35 haluttiin selvittää, oliko opas omaiselle hyvä matalan kynnyksen avun tarjoaja ja 

soveltuuko opas hyvin seksuaalirikokseen syyllistyneen omaiselle. Neljätoista vastaajaa (78%) 

oli sitä mieltä, että opas oli hyvä matalan kynnyksen apu ja yksitoista (61%) oli sitä mieltä, että 

opas soveltuu hyvin omaiselle. Neljä vastaajaa (22%) ei ollut samaa eikä eri mieltä tai melko 

eri mieltä siitä, että onko opas hyvä matalan kynnyksen apu. Viisi vastaajaa (28%) ei ollut samaa 

eikä eri mieltä tai melko eri mieltä siitä, että soveltuuko opas hyvin omaiselle. Kaksi oli täysin 

eri mieltä soveltuuko opas omaiselle. Yksi näistä vastaajista kommentoi, että työ vaatii vielä 

korjauksia. Keskiarvot olivat 4.00 (kysymys 34) ja 3.72 (Kysymys 35), Varianssit olivat 0.71 ja 

1.86 sekä hajonnat olivat 0.84 ja 1.36. Seuraavaksi esitellään opinnäytetyön laatijan tuottama 

pylväsdiagrammi, joka havainnollistaa kaikkien kysymyksien keskiarvot, keskihajonnan ja 

varianssin hajontaa kysymyskohtaisesti. 

 

Kuvio 12: Soveltuuko opas omaisille? 
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Vastaajien lkm 18       
Kysymysten 
lkm 32 *Nro. 23 Kyllä/Ei -vastaus 

Pisteytys 1-5       

     
     

Kuvio 13: Kvantitatiivisen tutkimustuloksien kunkin kysymyksen vastausarvojen esittäminen 
graafisesti. 

8.8 Avovastastauksien tulokset 

Avovastaukset eli 70 kommenttia analysoitiin sisällönanalyysin menetelmällä. 

Sisällönanalyysin avovastauksista voitiin vetää johtopäätös, että oppaaseen tarvitsee muokata 

vastaajien mukaan lapsiteemaa; 

 

”Lisäisin lapsiosuutta”. 

”Lisää mitä lapsi jo ennalta tietää rikoksesta”. 

”Lapsi voi olla rikoksen uhrina”. 

 

kieliasua ja rakennetta; 

”Kieliasua tulisi hioa”. 

”Joko neutraalipassiivi tai yksilöity muoto”. 

"Oikean reunan marginaali". 

 

 rangaistusmuotoja; 
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”Rikollinen ei aina palaa kotiin”. 

”Muita rangaistuksia ei ole paljoa käsitelty kuin vankilaa”. 

 

 teemoja täydentäviä tietoja; 

 

”Lisää omaisen yleisimpiä pelkoja.” 

”Avuntarjoajia enemmän”. 

”Seksuaalirikokseen johtaneita syitä lisää”. 

 

poistettavia teemoja; 

 

”Lääkehoitoa koskeva teema ei oikein sovellu tähän.” 

”Ohjelmatyöstä ei tarvitse kertoa tarkemmin.” 

”Suorat lainaukset pois”. 

 

Kriisin-ja tunteiden käsittelyä; 

 

”Kriisireaktiot eivät aina mene kyseisen mallin mukaan.” 

”Kriisin vaikutus kognitiivisiin toimintoihin puuttuu.” 

 

sekä muita yksittäisiä muihin oppaassa käsiteltyjen asioihin liittyviä kommentteja ja 

ehdotuksia. Esimerkiksi: 

 

”Ensi- ja turvakotien liitto olisi hyvä yhteystiedoissa.” 

 

Kysymyksissä 36 ja 37 oli avovastauskentät, joissa sai ehdottaa muutosehdotuksia ja vapaalla 

sanalla kommentoida työtä. Vastaukset olivat erittäin laajoja ja hyvin erilaisia teemoja 

nostettiin esille vastauksissa. Kaikki vastaukset otettiin huomioon konkreettisessa 

muokkausprosessissa. Seuraavat teemat nousivat selkeimmin esille muokkaamisen 

näkökulmasta: Kieliasun hiominen paremmaksi, koko Suomen alue tulisi ottaa huomioon 

oppaassa ja yhteystiedoissa, muita seuraamuksia ja rangaistuksia tulisi nostaa esille enemmän 

eikä pelkästään korostettaisi vankilaa, koonti keskeisimmistä seksuaalirikoksiin johtavista 

syistä, lapsiin liittyvää teemaa tulisi laajentaa ja tarkentaa, lähdeviitteitä tulisi lisätä ja 

korjata. Avovastaukset huomioitiin oppaan muokkaamisessa konkreettisen sisällön 

muokkaamisen yhteydessä. Osa palautteista lisättiin suoraan oppaaseen oikein sovitettuna eri 

teemoihin ja poistettavat ehdotukset huomioitiin niin, että sisällöstä poistettiin asioita.  
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Tässä kappaleessa halutaan nostaa esille tarkemmin erään ohjelmatyöntekijän ajatuksia 

oppaasta ja sen sisällöstä. Kyseinen henkilö on työskennellyt seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 

uhrien omaisten kanssa ja näin ollen hänen näkökulmansa koettiin erityisen tärkeäksi raportoida 

erikseen. Näkökulmat otettiin erityishuomioon oppaan muokkaamisessa.  Työntekijän mielestä 

olisi hyvä huomioida oppaassa esimerkiksi se, että omaisten joukossa on myös seksuaalirikoksen 

uhreja ja että seksuaalirikoksen uhri on usein omaisille tuttu. Myös syyllisyyden ja häpeän 

tunteita olisi hyvä lisätä enemmän oppaaseen tunteiden käsittely osuuteen. Hän mainitsi myös 

sen, että omaisten suorat lainaukset olisi hyvä jättää oppaasta pois, sillä ne ovat Finfami 

Uusimaa ry:n tuotoksia eivätkä näin ollen sovellu oppaaseen. Tunteiden käsittely-teemaa tulisi 

myös supistaa ja poistaa kaikki sairauteen viittavaat asiat pois kyseisestä teemasta. Työntekijän 

mielestä lääkehoito- kappale olisi syytä poistaa oppaasta, sillä tieto ei koettu olennaiseksi 

oppaaseen. Muut ohjelmatyöntekijät kommentoivat e-lomakekyselyssä samaa, joten kyseinen 

kappale poistetaan muokkauksen yhteydessä. Työntekijä sekä osa e-lomakekyselyyn vastanneet 

kommentoivat, että oppaan kieliasua tulisi hioa ja selkeyttää. Tähän kiinnitettiin huomiota 

oppaan muokkaamisessa. Työntekijä koki, että lapsille puhumisen-teema oli hyvin käsitelty 

oppaassa ja tähdensi vielä loppuun, että olisi hyvä vielä varmistaa yhteystietojen 

ajankohtaisuus ennen julkaisemista. 

9 Arviointi  

Arvioinnissa haetaan vastauksia arviointikysymyksiin ja perustellaan johtopäätökset. Tutkimus 

oli melko onnistunut, vaikka kohderyhmää eli omaisia ei tavoitettu. Toteutuksen arviointi 

perustuu kysymyslomakkeen vastauksiin ja kuinka niistä saatuja tuloksia voitiin oppaan 

muokkaamisessa hyödyntää. Toteutuksen arvioinnissa kerättiin palautetta 

ohjelmatyöntekijöiltä, joita voitiin hyödyntää opinnäyetyö prosessissa että jatkokehityksen 

yhteydessä. Hankkeen tavoitteet saavutettiin, eli saatua aineistoa voitiin hyödyntää. 

Sanallisten kommenttien ja palautteiden perusteella opasta voitiin muokata paremmaksi 

kokonaisuudeksi. Kehittämishankkeen kohteena ollut toiminta muuttui alkutilanteesta siten, 

että tutkimukseen valikoitui uusi testiryhmä omaisten tilalle lähtöasetelmaan verraten. 

Toimintaan osallistuneet henkilöt ja tahot arvioivat toimintaa ja toteutusta strukturoidun 

kysymyslomakkeen kysymyksien avulla ja niiden perusteella voitiin luoda johtopäätöksiä ja 

kehittää toimintaa johdonmukaisempaan suuntaan. Seuraavaksi kerrotaan johtopäätöksiä, 

esitellään tutkimustuloksia ja oppaaseen tehtyjä muutoksia. Tuloksista voidaan päätellä, että 

oppaan sisältö on vielä melko raaka ja sitä tulee täydentää. Muokkaustarpeet liittyivät selkeästi 

kieleen, rangaistusmuotoon, teemoja täydentäviin asioihin, oppaasta poistettaviin asioihin, 

tunteiden käsittelyyn ja lapsi-teemaan. 

 

Hyvässä oppaassa tulisi huomioida tarkoin mitä sanotaan ja miten se ilmaistaan (Torkkola ym. 

2002, 11–13)., jotta luettava asia tulisi omaiselle ymmärretyksi selkeästi. Tekstin rakenteen 

kuuluisi olla oppaassa helppolukuista ja tekstin pitäisi olla helposti ymmärrettävissä. 
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Kyselylomaketutkimukseen vastanneiden mukaan oppaassa tulisi paremmin huomioida kielen 

rakenne ja kieliasu, jotta se vastaisi paremmin omaisten tarpeita ja helpottaisi oppaan 

ymmärrettävyyttä. Oppaaseen korjattiin kieliasua muokkauksessa. On tärkeää, että opas 

tavoittaa kohderyhmänsä oikein ja tuloksissa ilmeni, että tämä jäi hieman epäselväksi 

vastaajille. Asia huomioitiin oppaan muokkaamisessa ja opas kohdennettiin erityisesti 

seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille. Palautteista kävi myös ilmi, että teksti saattoi olla 

osittain poikkoulevaa käännöstyön seurauksena. Teemat ja lauserakenteet, jotka olivat jääneet 

vastaajille epäselviksi, muokattiin johdonmukaisemmaksi. Esimerkiksi oppaassa puhuttiin 

seksuaalirikosta sairautena ja välillä että omainen olisi kuollut ja oppaaseen olisi hyvä lisätä 

ero syyllistyneen ja tuomitun välille. Kommentti otettiin huomioon, jolloin kyseiset 

epäselvyydet korjattiin ja määriteltiin tarkemmin (Hyvärinen 2005, 1769). Hyvän oppaan 

tavoitteana on edistää ja helpottaa lukijan tiedonsaantia, jolloin muokkauksessa ristiriidat tuli 

huomioida ja selkeyttää (Hyvärinen 2005, 1769). Tutkimuksesta kävi ilmi, että kriisi voi 

vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin oppaassa, jolloin sisältö ja laajuus tuli muokata helposti 

ymmärrettävään muotoon. Työntekijöiden ehdottamien kieleen ja rakenteeseen tehtyjen 

korjauksien tuloksena opas oli helpommin ymmärrettävä. 

 

Hyvän oppaan tulisi pitää sisällään ajantasaista tietoa omaisille eri rikoksista ja niihin liittyvistä 

toimenpiteistä Suomessa. Tutkimuksessa kävi ilmi, että vastaajat toivoisivat monipuolisemmin 

muitakin rangaistusmenetelmiä avattavan oppaassa. Oppaan muokkauksessa oppaaseen 

lisättiin seuraamuksia myös vankilan ulkopuolelta. Tutkimuksessa ilmeni, että omainen ei 

välttämättä ymmärrä rangaistusmenettelyiden termejä tai oikeusprosessin vaiheita yhtä hyvin 

kuin ohjelmatyöntekijät, jolloin vaikea termistö tuli selkeyttää. Oppaaseen lisättiin vankilassa 

tehtävää työtä, vankilan ulkopuolisia seuraamuksia ja kuinka vankila voi vaikuttaa 

perhesuhteisiin ja viranomaisyhteistyöhön. Oppailta velvoitetaan ajankohtaisuutta, joten 

kaikki rangaistusmuotoihin liittyvät tiedot tuli päivittää oppaaseen. 

 

Asioiden ja neuvojen esittämisjärjestyksellä on suuri merkitys oppaissa (Hyvärinen 2005, 1769).  

Tutkimuksesta voitiin päätellä, että vastaajat toivoivat seksuaalirikoksiin johtaneista syistä 

enemmän tietoa omaiselle. Vastaajat kommentoivat, että oppaan alussa olisi hyvä olla kyseinen 

tieto, sillä se on monesti ensimmäisiä asioita, joita omainen pohtii rikokseen syyllistyneen 

kohdalla. Hyvässä suomalaisessa oppaassa tiedon tulisi olla valtakunnallista ja päivitettyä. Alun 

perin yhteystiedot olivat Etelä- Suomeen painottuvia, jolloin vastaajat toivoivat enemmän koko 

Suomen kattavaa informaatiota ja yhteystietoja. Myös koko Suomen ohjelmatoiminta tulisi 

mainita laajemmin. Koko Suomea mainittiin laajemmin muokatussa versiossa, eikä painotettu 

enää pelkästään Etelä-Suomea. Oppaan muokkaamisessa ei otettu kansainvälistä tietoa paljoa 

huomioon, sillä opas on mallinnettu Suomen oloihin sopivaksi työn tilaajan toiveiden 

mukaisesti. Ohjelmatyöntekijät korostivat myös hyödyllisten yhteystietojen merkitsevyyttä 

avun tarjoajina. Hyvä opas kannustaa omaista hakemaan oikeanlaista apua heidän 
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elämäntilanteeseensa sopivalla tavalla (Kyngäs ym. 2007, 125). Oppaan tärkeimpänä 

tavoitteena on toimia käytännönläheisenä ohjeistuksena (Torkkola ym. 2002, 15). 

Tutkimuksessa vastaajat toivoivat lisää tietoa ja tarkennusta ohjelmatyöhön. Palautteissa oli 

esimerkiksi, että tehdään selvempi ero Uuden suunnan ja Stop-ohjelman välillä, jolloin 

oppaaseen lisättiin kyseinen ero. Myös lähdeviitteitä tuli selkeyttää ja lisätä enemmän tekstiin.  

 

Oppaiden tulisi vastata omaisten kysymyksiin ja välittää samalla tarpeellisia ohjeita. Oppaassa 

ei katsottu palautteiden perusteella tarpeelliseksi mainita enempää ohjelmatöistä. Työn tilaaja 

ja seksuaalirikollisten uhrien omaisten työntekijä oli vastaajien lisäksi sitä mieltä, ettei 

ohjelmatyötä kannata avata enempää oppaassa. Myös lääkehoitoon liityvä tieto katsottiin 

hyväksi poistaa oppaasta, sillä se ei palautteiden perusteella ollut tarpeellinen oppaassa.  

 

Tunteet ovat vahva osa läheisen syyllistyessä rikokseen, jolloin tunteiden käsittelyyn saattaa 

tarvita ulkopuolista apua (Finfami uusimaa ry 2017). Kriisin vaiheet oli esitetty oppaassa 

palautteiden perusteella melko seikkaperäisesti ja korostettiin, ettei mikään tunne ole yli- tai 

alireagoimista kriisin hetkellä. Tämän johdosta oppaaseen lisättiin tietoa kriisin ja tunteiden 

käsittelyn tueksi monipuolisemmin. Tutkimuksessa kävi ilmi, että mindfulness koettiin hyväksi 

rentoutumismenetelmäksi oppaaseen, mutta muita menetelmiä ja tietoa kaivattiin tämän 

lisäksi. Oppaan muokkaamisen kannalta sisältöön ei lisätty paljoa uusia keinoja itsestään 

huolehtimiseen, sillä työntilaaja toivoi, että Skotlannin oppaan teemoja käsiteltäisiin myös 

Suomen oppaassa Erään mielestä olisi hyvä tarkentaa kohtaa, jossa puhutaan yllättäen 

mielenterveysongelmiin liittyvästä häpeästä. Kyseinen kommentti huomioitiin oppaan 

muokkaamisessa ja asiaa tarkennettiin niin, ettei opas anna ymmärtää kohtaa väärin. Tunteiden 

käsittelyyn kaivattiin monipuolisemmin eri tunteita mitä omainen voi kriisin hetkellä tuntea.  

 

Omaisia saattaa askarruttaa se, miten toimia, kohdata ja asioida oikein, jolloin oppaiden hyvän 

sisällön ja ohjeiden tulisi pyrkiä antamaan näihin osakseen vastauksia (Torkkola ym. 2002, 15). 

Lapsi teemasta nousi uusia näkökulmia vastaajien taholta ja siihen liittyvän tiedon merkitystä 

omaiselle korostettiin. Esimerkiksi rikokseen syyllistynyt vanhempi ei välttämättä palaa enää 

kotiin rikoksen seurauksena ja se lisättiin oppaaseen. Tutkimuksessa kävi ilmi, että olisi hyvä 

lisätä oppaaseen lastensuojeluun, lapsen uhriksi joutumiseen, lapsen kiusaamiseen ja lapselle 

valehteluun liittyen lisää tietoa. Vankilassa lapsien kanssa tehtävä työ katsottiin olevan 

hyödyllinen  myös oppaaseen vastaajien mielestä. Tutkimuksessa ilmeni muutama asiavirhe 

teemaan liittyen, jotka korjattiin oppaaseen. Esimerkiksi ilman lasten vanhempien lupaa ei saa 

mainita koululle lapselle tapahtuneesta seksuaalirikoksesta ja koululle tiedottaminen 

järjestettäisiin vain tiettyjen toimijoiden kesken koulussa. Lasten kanssa keskustelu jäi 

palautteen perusteella liian yleiselle tasolle, jolloin oppaaseen lisättiin enemmän esimerkkejä 

lisää eri tilanteista lasten kohdalla. Oppaan yksi tavoitteista olisi, että omainen voisi jatkaa 
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elämää lapsen kanssa rikoksesta huolimatta eteenpäin (Kyngäs ym. 2009, 28–29. Torkkola ym. 

2002, 24, 28; Kääriäinen & Kyngäs 2006, 6–9). 

 

Opinnäytetyön tuote eli seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten opas on uusi ja tuore tuotos. 

Opinnäytetyön tutkimuksessa noudatettiin tieteellistä tutkimusta. Sekä opinnäytetyössä että 

oppaassa hyödynnettiin teoriatietoa ja käsitteitä, tutkimuksen vastaajat tiesivät mitä 

tutkimuksella haluttiin saada aikaiseksi ja mitata, oppaan arvioinnilla oli selkeä mitattava 

tarkoitus, saatuja tuloksia ei vääristelty, arvioidut tulokset olivat todistettavissa ja tarkoin 

valikoitu. Oppaasta on myös hyötyä jatkotutkimuksia ja omaisia varten, tuotettua tietoa voi 

hyödyntää eri elämäntilanteisiin sekä omainen itse, että työntekijän kanssa yhteistyössä. 

Tutkimustuloksia tarkasteltaessa ja oppaan muokkaamisessa huomioitiin teoriaosuudessakin 

käytyä teemaa hyvän oppaan kriteereistä ja niiden täyttymisestä. Prosessin aikana kiinnitettiin 

huomiota siihen tavoittaako opas oman kohderyhmänsä selkeästi ja auttaako sisältö omaisia 

tarpeellisella tavalla. Oli erityisen tärkeää, että sisältö ja rakenne perustuivat juuri 

seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten tarpeisiin, jotta siitä saatava apu tavoittaisi 

kohderyhmänsä oikein. Saadut palautteet olivat suhteellisen selkeitä, jotka ohjasivat 

muokkausprosessia hyvän oppaan kriteerien täyttymiseen. 

 

Kyselytutkimuksen perusteella ohjelmatyöntekijät olivat sitä mieltä, että opas on tarpeellinen 

tuottaa omaisille. Hyvän oppaan tulisi huomioida ja tavoittaa kohderyhmänsä oikein (Torkkola, 

Heikkinen & Tiainen 2002). Tutkimuksen mukaan ohjelmatyöntekijät olivat sitä mieltä, että 

opas tavoittaa oikein kohderyhmänsä ja tarjoaa monipuolisesti sisältöä. Täysin uutta teemaa 

tai siihen sisältöä ei tarvinnut muokata oppaaseen, vaan korjausehdotukset rajautuivat 

valittujen oppaan teemojen sisään. Oppaan yksi tarkoitus on motivoida omaista hakemaan 

tarvittaessa apua ja oppaan tulisi samalla antaa ohjeita, kuinka omainen voi tarvittaessa hoitaa 

myös itseään. Hyvin onnistunut opas on tarkoitettu juuri itseopiskeluun (Kyngäs ym. 2007, 125). 

Ohjelmatyöntekijöiden mielestä opas on hyvin monipuolinen sisällöltään, mutta esittämiensä 

korjausehdotuksiensa jälkeen opas olisi vielä kattavampi teemoiltaan omaisille. Opas soveltui 

tutkimuksen mukaan hyvin itseopiskeluun, mutta sitä olisi vielä kehitettävä paremmaksi 

omaisten näkökulman perusteella. Kyselytutkimuksessa huomasi, että vastaajina olivat 

ohjelmatyöntekijät, sillä korjausehdotukset painoittuivat melko lailla rangaistusmuotoihin ja 

kuntoutukseen. Ohjelmatyöntekijän palautteen perusteella tiedon ajakohtaisuus tarkistettiin 

ja päivitettiin oppaaseen. Omaisten oppailta velvoitetaan selkeyttä, ajankohtaisuutta, 

asiallisuutta ja tarpeellisia neuvoja (Torkkola ym. 2002, 18). Kyselytutkimuksen perusteella 

opas oli erittäin ajankohtainen, opasta tuli tehdä vielä selkeämmäksi ja asiasisältö oli toimiva 

kokonaisuus.  

 

Oppaiden tulisi vastata omaisten kysymyksiin ja välittää samalla tarpeellisia ohjeita. Tiedon 

avulla omainen voi helpommin käsitellä tilannettaan (Torkkola ym. 2002, 15). 
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Kyselytutkimuksessa kävi ilmi, että opas välittäisi paremmin ohjeita yksilöllisesti omaiselle jos 

auttavia tahoja lisätään, teemoja täydennetään, kriisin käsittelyä monipuolistetaan, lapsi-

teemaa laajennetaan ja rangaistusmenettelyitä sekä seuraamuksia lisätään oppaseen. Hyvän ja 

kattavan oppaan on palveltava kohderyhmäänsä oikein ja monipuolisella tavalla ja tämä kävi 

ilmi suurimmaksi osaksi vastauksista.  Kaiken kaikkiaan tutkimustuloksista kävi ilmi, että opas 

on tarpeellinen ohjelmatyöntekijöiden mielestä ja tärkeä apu omaisille.  

10 Pohdinta 

Tässä luvussa on tarkoitus pohtia oppaan ja opinnäytetyön prosessia ja siihen liittyviä ilmiöitä 

ja esille nousevia asioita. Suomessa ei ole aikaisemmin tuotettu opasta seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisille, joten tuotos on erittäin uusi ja ainutlaatuinen. Opasta tullaan 

jatkossa hyödyntämään eri auttavien tahojen ja eri intiutuutioiden toimesta ja on avoin 

jatkokehittämiselle. Tarkoituksena on antaa opas luettavaksi omaiselle, joko internetin 

sähköisen version tai konkreettisen oppaan muodossa. Opasta voidaan myös käydä läpi 

ammattihenkilön kanssa tai välittää opasta eteenpäin heidän toimestaan sitä tarvitseville. 

Asiakastyössä omainen voi tuoda esille häntä askarruttavat asiat ja niitä voidaan oppaan 

avulla käydä yhdessä tarvittaessa läpi. Oppaan ja opinnäytetyön avulla pyritään, että sekä 

omainen että ammattihenkilö saa lisää tietoa liittyen seksuaalirikoksiin ja seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisista mahdollisimman monipuolisesti. Opas on tehokas tiedonlähde eri 

ilmiöihin, jotka liittyvät nimenomaan seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisiin.  

 

Tutkimusasetelmaa ja analysointia vaikeuttivat vastauksien hajanaisuus ja puutteellisuus. Osa 

palautteista oli myös muotoiltu niin, ettei niiden perusteella opasta pystynyt konkreettisesti 

muokkaamaan. Toinen menetelmä toteuttaa tutkimus olisi ollut suora henkilökohtainen 

haastattelu ja se olisi saattanut olla tehokkaampi tutkimusmenetelmä. Aineisto oli niin 

sanotusti kyllääntynyt, eli vastaajia olisi tarvittu enemmän ja arvioitavaa aineistoa olisi pitänyt 

olla myös enemmän. Prosessin aikana heräsi myös kysymys, että olisiko vastaajien lisääminen 

kuitenkaan vaikuttanut arvioitavaan aineistoon paremmin vai ei tai olisiko opas ollut 

sisällöltään parempi, jos vastaajina olisi ollut myös omaisia. 

 

Opas sisälsi ajankohtaista ja päivitettyä tietoa, jotka koottiin luotettavista lähteistä ja 

alkuperäisestä skotlantilaisesta oppaasta. Opas kirjoitettiin seksuaalirikoksiin syyllistyneiden 

omaisille ymmärrettävään muotoon, mikä puolestaan helpottaa omaista hahmottamaan sisältöä 

ja teemoja paremmin. Teemoilla pyrittiin selkeyttämään omaiselle oppaan sisältöä, jolloin 

jokainen henkilökohtaisesta tilanteestaan riippumatta pystyi valikoida omaiselle sopivat 

aiheet. Oppaan arvioinnin jälkeen opasta muokattiin avoimien vastauksien avulla 

pilotointimuotoon. Opas ei välttämättä vastaa jokaisen omaisen henkilökohtaisiin kysymyksiin, 

mutta tarjoaa monipuolisesti aiheita seksuaalirikokseen liittyviä teemoja, joista jokainen voi 

valikoida itseään eniten hyödyttävimmät käsiteltävät aiheet. Oppaaseen valittiin teemoja, 
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jotka antoivat mahdollisimman paljon tietoa ja helpotusta sekä vinkkejä kuinka toimia 

vaikeassa elämäntilanteessa. 

10.1 Opinnäytetyön eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyössä luotettavuutta ja arviointia perusteltiin reabiliteetti ja validiteetti käsitteiden 

avulla. Reabiliteetti tarkoittaa sitä, että opinnäyetyössä toistettavien kysymyksien tulokset 

ovat aina samat. Jos kaksi eri vastaajaa saa saman arvon vastauksessaan, on tulos tällöin 

miellettävä luotettavaksi. Lisäksi vastaukset eivät ole tällöin sattumaa. Reabiliteetti ilmaisee 

siis, miten tarkasti asiaa halutaan mitata (Vehkalahti 2008, 40–41). Validiteetti merkitsee 

puolestaan myös luotettavuutta, jota pystyttiin arvioimaan aineistosta saatujen 

johtopäätöksien kautta. Validiteetti oli hyvä, jos opinnäytetyön luoja ja oppaan arvioitsija 

ymmärsivät esitetyt kysymykset samalla tavalla, Likertin asteikko ja avovastaukset olivat näin 

ollen toimivia kokonaisuuksia (Vilkka 2007, 150-151).  

 

Teoreettiset käsitteet saatiin käännettyä selkokielelle ja opinnäytetyön tutkimuksessa käytetty 

kysymyslomake tutkittiin tarkoin koskemaan tiettyä ilmiötä. Teoreettiset käsitteet pystyttiin 

muokkaamaan arkielen tasolle helpommin ymmärrettäviksi, jolloin vastaajien oli helppo 

ymmärtää mitä haluttiin tutkia. Opinnäytetyön kokonaisluotettavuutta paransivat eri 

menetelmät. Esimerkiksi koko opinnäytetyön prosessin aikana oli selvää mitä haluttiin tutkia ja 

mitä varten arvioitavaa tutkimusmateriaalia tarvittiin. Oppinnäytetyöhön valikoitiin paras 

mahdollinen olosuhteisiin ja aiheen arkaluonteisuuteen peilaten sopivin testiryhmä testaamaan 

opasta. Otos sisälsi koko perusjoukon ominaisuudet ja aineistoa saatiin sen verran, että sen 

perusteella opasta pystyi muokkaamaan. Aineiston arvioinnissa hyödynnettiin selkeimmät 

muokkaamiseen saadut vastaukset, jolloin pystyttiin konkreettisesti muokkaamaan opasta 

pilotointimuotoon. Aineiston keruuta varten luotu kysymyslomake valittiin niin, että vastaukset 

olisivat mahdollisimman tarkkoja ja informatiivisia koko oppaan sisällön muokkaamisen 

kannalta. Tutkimuksen keskihajonnalla ja sisällönanalyysimenetelmillä saatiin tärkeää tietoa 

tutkittavasta ilmiöstä, eli siitä minkälaiseksi työntekijät kokivat oppaan seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisille. 

 

Eettisyyttä toisaalta heikensi omaisten kato, sillä opas on tarkoitettu juuri heille 

kohderyhmänä. Tutkimus ja saadut palautteet olivat tutkimuksessa ainoastaan työntekijöiden 

näkökulmasta.  Myös saatu aineisto oli toivottua pienempi ja osaltaan hajanainen. Eettisyyttä 

toisaalta vahvistaa herkkä aihepiiri ja omaisten anonyymi sekä arkaluonteinen lähestyminen. 

Tutkimuksessa eettisyyttä vahvisti myös se, ettei haluttomia omaisia värvätty tutkimukseen 

vastoin heidän tahtoaan. Aineistoanalyysi tukee myös tutkimuseettisyyttä, sillä vastaajat 

tiesivät mitä haluttiin mitata. 
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Opinnäytetyön luotettavuuteen vaikutti osakseen oppaan arvioinnissa käytetty työn laatijan 

luoma kysymyslomake. Lomake toimi hyvänä mittarina arvioinnissa ja sen perusteella saatiin 

hyvin palautetta oppaan sisällöstä, toimivuudesta ja muutostarpeista. Lomakkeessa 

hyödynnettiin dikotomista arviointiasteikkoa, jossa jokaista väittämää pystyi täydentämään 

avoimella vastauksella. Ratkaisu oli toimiva, sillä vastaaja pystyi vapaasti perustelemaan 

vastaustaan ja tuoda näkemyksiään aiheeseen liittyen esille. Juuri niiden perusteella opas 

pystyttiin muokkaamaan paremmaksi kokonaisuudeksi. Mittarina toimiva kysymyslomake oli 

riittävän tarkka, jotta jokaiseen teemaan liittyen saatiin palautetta ja sen avulla opasta 

pystyttiin rajaamaan ja täydentämään. Arvioinnin luotettavuutta olisi tosin lisännyt 

runsaammat avovastaukset ja suurempi otos, jolloin olisi saatu enemmän konkreettista 

muutosmateriaalia ja aineisto olisi ollut laajempi. Luotettavuutta lisäsi kuitenkin se, että 

melkein 100% tavoiteltavista työntekijöistä vastasi kyselyyn. Tällöin toteutettu kysely ei ollut 

liian aikaa vievä tai pitkä, joka olisi vaikuttanut mahdollisesti vastausprosenttiin.  

 

Kysymyslomake oli laadittu niin, että jokaiseen oppaassa käsiteltyyn teemaan, rakenteeseen ja 

aiheeseen saatiin konkreettista palautetta vastaajilta. Väittämät esitettiin lomakkeessa 

mahdollisimman selkeästi ja helposti ymmärrettävästi. Ainostaan pari vastaajaa ei ymmärtänyt 

yksittäisten eri väittämien tarkoitusta lomakkeessa. Jos kyselyssä olisi käytetty haastattelua 

tutkimusmenetelmänä, olisi vastaukset olleet varmasti hieman suurempia sisällöltään. Yhden 

ohjelmatyöntekijän kanssa asioin puhelimitse, jolloin haastattelun menetelmä toteutui yhden 

vastaajan kohdalla ja palaute oli erittäin runsasta ja helppo hyödyntää oppaan 

muokkaamisprosessissa.  

 

Otanta-asetelma oli merkityksellinen, sillä sen perusteella on mahdollista tehdä luotettavia 

johtopäätöksiä myös pienemmällä otoskoolla. Oppaan arvioinnissa oli 19 vastaajaa, joka oli 

pienempi otos verrattuna perusjoukkoon. Epäselväksi jäi se, että olisiko suurempi otoskoko 

parantanut arvioinnin luotettavuutta ja tuonut tutkimukseen lisää tutkittavaa sisältöä. 

Luotettavuutta vähensi omaisten puuttuminen tutkimuksesta, sillä opas on tarkoitus luoda heitä 

palvelevaksi kokonaisuudeksi. Luotettavuutta lisäsi kuitenkin se, että lähes jokainen 

ohjelmatyöntekijä, jolle opas lähetettiin, vastasi kyselyyn ennalta sovittuun päivämäärään 

mennessä. Eli vastausprosentti oli lähes 100 %, joka paransi tutkimuksen luotettavuutta.  

 

Systemaattisia virheitä saattoi esiintyä oppaan arviointiprosessissa. Näitä saattoivat olla 

vastaajien valehteleminen, asioiden kaunistelu tai vähättely, jotka saattoivat vaikuttaa 

arvioinnin luotettavuuteen (Vilkka 2007, 153). Arvioinnin tuloksista virheitä ei voitu kuitenkaan 

todistaa, mutta ne otettiin huomioon arvioinnissa. Kokonaisuotettavuuteen vaikutti myös 

arvioitsijan ensimmäinen toiminnallisen opinnytetyön tekeminen. 
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Eettisyyttä kunnioitettiin myös koko opinnäytetyöprosessin aikana. Tarkoituksena oli noudattaa 

hyvää tieteellistä käytäntöä onnistuneesti. Prosessiin kuului huolellisuus, rehellisyys ja 

tarkkuus. Tiedonhankinta ja aineiston kerääminen ja analysointi tapahtuivat eettisesti 

kestävillä menetelmillä. Opinnäytetyö laadittiin vaatimuksien mukaisesti ja suunnittelussa 

huomioitiin työn tilaajan toiveet ja lopuksi kaikki raportoitiin. Aineiston kerääminen, 

kysymyslomakkeen kysymykset, asetetut tavoitteet, tulosten esittäminen ja julkistaminen 

eivät loukanneet kyselyyn tai tutkimukseen osallistuneita. Tämä vahvistaa hyvän tieteellisen 

käytännön toteutumista (Hirsijärvi ym. 1997, 23). 

 

Opinnäytetyötä laatiessa huomioitiin aiheen arkaluonteisuus ja kunnioitettiin jokaista yksilöä 

prosessin aikana. Seksuaalirikos aiheena on monelle hyvin arkaluontoinen asia ja tämä tuli 

huomioida opasta ja opinnäytetyötä laatiessa. Jokainen kyselyyn osallistuja sai itse päättää, 

osallistuuko tutkimukseen ja omaisia lähestyttiin asian tiimoilta ilman mitään painostusta. 

Eettisyyden perustaa tukee vapaaehtoisuus ja tässä korostuu myös ihmisarvojen 

kunnioittaminen tasapuolisesti. Jokaisella osallistujalla oli mahdollisuus koska tahansa 

kieltäytyä tutkimuksesta tai pyytää ettei aineistoa julkaista jälkikäteen (Hirsijärvi ym.  

1997,25). Rikosseuraamuslaitokselta pyydettiin ohjelmatyöntekijöiden haastattelemista varten 

tutkimuslupa, mutta ohjelmatyöntekijöiden haastatteluun lupaa ei tarvittu. Alun perin 

tutkimuslupaa haettiin vankien kautta saatujen omaisten haastattelemista varten, mutta 

rikosseuraamuslaitos ei myöntänyt tähän lupaa juuri tutkimuseettisistä syistä. Kyseisen luvan 

epäämisen noudattaminen lisäsi eettisyyttä opinnäytetyössä. Vastaamisen haittoja minimoitiin 

asetetulla vastauspäivämäärällä.  

 

Osallistujille informoitiin sekä saatekirjeessä että kyselylomakkeessa mitä haluttiin tutkia ja 

miksi. Saatekirje ja helposti täytettävä e-lomake toimivat hyvänä motivaationa vastaamiselle 

ja näin pyrittiin vähentämään vastauskatoa. Tämä paransi osakseen myös arvioinnin 

luotettavuutta. Saatekirjeessä, sähköpostiviesteissä ja kyselylomakkeessa ilmaistiin 

tutkimukseen osallistumisen vapaaehtoisuus. Eettisyyttä paransi myös se, että 

ohjelmatyöntekijöille lähetetyt sähköpostit lähetettiin piilokopiona, joten jokaisen vastaajan 

anonymiteetti varmistettiin. Saatekirjeessä, sähköpostiviesteissä ja kyselylomakkeessa kävi 

ilmi myös, että jos vastaajalla oli tutkimuksen laatijalta kysyttävää, niin tämä sai ottaa 

yhteyttä koko tutkimusprosessin aikana. Vastaukset tullaan hävittämään perusteellisesti 

prosessin jälkeen.  

 

Kysymyslomake täytettiin nimettömänä (Vilkka 2014, 95) ja tallennettiin tutkimuksen laatijan 

henkilökohtaiseen vastauskansioon, johon ainoastaan kyselyn laatijalla oli oikeus päästä käsiksi. 

Vastaustietoja ei välitetty eteenpäin, ellei vastaaja antanut siihen erillistä lupaa. 

Kysymyslomakkeen vastaukset raportoitiin johdonmukaisesti ja huolellisesti tuloksia 

vääristelemättä. Tulokset arvioitiin niin, ettei ulkopuolinen tiedä kuka oli toiminut vastaajana. 
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Tämä paransi anonyymiteetin suojaa tutkimuksessa. Vastaajat luokiteltiin ainostaan 

ohjelmatyöntekijän tai omaisen nimikkeellä eikä muita taustatietoja tutkimuksessa käynyt ilmi. 

Osa vastaajista kuului SeriE-verkostoon, mutta he työn tilaajana tiesivät mitä haluttiin tutkia 

ja miksi. Taustatietojen tarkempi luokittelu olisi heikentänyt tutkimuksen eettisyyttä ja 

luotettavuutta. 

 

Eettisyyttä heikensi kuitenkin se, että laadittu tutkimus ja tulosten analysointi tapahtui 

ainaostaan työntekijöiden näkökulmasta, vaikka opas on suunnattu seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisille. Työntekijät eivät välttämättä työskentele omaisten kanssa, vaan 

tuovat oman ammattinäkökulmansa oppaan toimivuudesta. Eettisyyttä oppaan tuottamisesta 

olisi lisännyt se, että tutkimuskohteena olisi ollut itse kohderyhmä.  

10.2 Oman toiminnan pohdinta 

Aiheen valintaan vaikutti erityisesti se, että minua on aina kiinnostaneet seksuaalirikokset 

ilmiönä ja ettei vastaavanlaista työtä ole kukaan aiemmin Suomessa tehnyt. Koen myös 

omaisten kanssa tehtävän työn erittäin tärkeäksi. Seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille on 

tarjolla melko vähäisesti heille kohdennettua materiaalia. Kiinnostukseni perehtyä tarkemmin 

Suomessa tapahtuviin seksuaalirikoksiin tuki varmasti tätä opinnäytetyöprosessia. 

Motivaatiotani lisäsi myös se, että koen tämän tyyppisen oppaan erittäin tärkeäksi ja 

hyödylliseksi tuottaa omaisille. Omaiset ovat monesti näin arkaluontoisissa tilanteissa vailla 

matalan kynnyksen apua ja tietoa tapahtuneesta rikoksesta. 

 

Opinnäytetyöprosessi oli melko pitkäkestoinen ja asetelmat muuttuivat eri osin prosessin 

aikana. Jälkikäteen ajateltuna opinnäytetyöpari olisi varmasti nopeuttanut työstämistä ja 

vauhdittanut opinnäytetyön valmistumista. Toisaalta prosessin aikana oli tekijöitä, joihin 

opinnäytetyön laatija ei voinut vaikuttaa. Esimerkiksi omaisten rekrytointi järjestöjen kautta 

kesti puoli vuotta ja rikosseuraamuslaitos ei myöntänyt tutkimuslupaa vankien kautta saatujen 

omaisten haastattelemiselle tutkimuseettisistä ongelmista, joihin ei työn laatija pystynyt 

vaikuttamaan. Järkevintä edellä mainitussa tilanteessa oli etsiä tahoja, joilla oli kokemusta 

seksuaalirikoksista ja seksuaalirikoksiin syyllistyneistä, jos omaisia ei pystytty tavoittamaan 

tutkimukseen. Ohjelmatyöntekijät koettiin parhaaksi vaihtoehdoksi ja heitä oli sopiva 

lukumäärä tutkimuksen suorittamista varten. Olin koko prosessin läpi oma-aloitteisesti 

yhteistyössä eri työelämänedustajien ja ohjelmatyöntekijöiden kesken, joka kasvatti 

ammatillista osaamistani ja auttoi minua tehokkaammin etenemään opinnäytetyöprosessissa. 

Prosessin aikana huomasin, että tämä versio oppaasta ei tarvitsisi olla lopullinen, vaan opasta 

voitaisiin yhä edelleen testata käytössä. Ihanteellisin asetelma olisi, jos opas saataisiin 

omaisille eri väyliä pitkin testattavaksi. 
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Rikosseuraamusalan opiskelijan näkökulmasta opas on erittäin tärkeä sekä omaiselle että 

mahdollisesti ohjauksen tai asiakastyön yhteydessä käytettävänä työvälineenä. Rikoksiin ei aina 

liity vain rikoksen tekijä, vaan myös lähipiirille voi aiheitua tapahtuneesta vahinkoa ja 

kärsimystä. Mielestäni on erittäin tärkeä tukea ja antaa tietoa rikoksiin liittyen myös omaisille 

ja lähipiirille. Olen siis tuonut oman panostukseni ja auttanut tekemään ensimmäistä versiota 

oppaasta julkaistavaksi, mistä olen erittäin ylpeä. Haastavinta oli se, että tilanteet muuttuivat 

paljon prosessin aikana, kuten tutkittava kohderyhmä, teorian sisältö ja tutkimusmenetelmät 

aineiston kylläisyyden perusteella. Edellä mainitut asiat pidensivät prosessin pituutta ja minun 

oli mukauduttava melko nopeasti muuttuviin tilanteisiin. Kokonaisuudessaan 

opinnäytetyöprojekti kehitti minua seksuaalirikoksiin ja syyllistyneiden omaisiin liittyvissä 

erityisosaamisissa. Pystyn hyödyntämään opittuja tietoja yhä edelleen työelämässä ja 

hyödyntää luotua opasta tämän ohella. 

10.3 Jatkotutkimus ehdotukset 

Jatkokehittämisideat tulivat melko lailla opinnäytetyöprosessin lopulla. Haasteita työn 

laatimiseen toi omaisten puute ja tutkimusluvan epääminen, jolloin opinnäytetyön ja oppaan 

laatiminen muuttui prosessin aikana. Päädyimme ratkaisuun, jossa tämä työntekijöiden 

näkökulmien perusteella muokattu versio oppaasta olisi ensimmäinen työväline 

jatkotutkimuksia varten. Muita kehittämismahdollisuuksia olisivat laajentaa näkemystä 

oppaan moninaisuudesta, opasta hyödyntävät tahot antaisivat palautetta oppaan 

ajankohtaisuudesta ja materiaalia ja sisältöä päivitettäisiin näin ollen ajankohtaiseksi ja 

omaisia palvelevammaksi. Opasta hyödyntävät tahot voivat myös päivittää sisältöjä uuden 

tutkimustiedon ja muuttuvien normien mukaisesti. Oppaasta voitaisiin jatkokehittää myös 

verkkoversiona ja luoda siihen sopiva ulkoasu. Kehitysehdotukseen voisi liittää oppaan 

markkinointia, jotta opas olisi hyödyllinen ja tavoittaisi kohderyhmänsä. Opasta voitaisiin 

hyödyntää myös muiden terveysaineistojen ja oppaiden yhteydessä suurempaa ja 

kohdennettua apua tarjottaessa omaisille. Seksuaalirikosten ennaltaehkäisyn – verkosto 

(SeriE-varkosto) käyttää opinnäytetyön osana tehdyn käännöksen oppaasta seksuaalirikokseen 

syyllistyneiden omaisille. Teksti taitetaan vielä ja tarkastetaan sisällöntuottajilla. 

 

Yksi ohjelmatyöntekijöistä ehdotti oppaan hyödyntämistä omaisten ryhmissä, jossa seuraava 

opiskelija välittäisi oppaan työntekijöille, jotka työskentelisivät seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisten parissa. Näin ollen versiota oppaasta päästäisiin testaamaan juuri 

kohderyhmälle ja kehittämään opasta yhä edelleen lopulliseen muotoonsa omaisia palvelevaksi 

kokonaisuudeksi. Näin omaiset hyötyisivät enemmän versiosta, joka olisi tuotettu heidän 

palautteensa perusteella.  
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Liite 1: Saatekirje 

 

Saatekirje 26.09.2017 

 

Hyvä vastaanottaja, 

 

Olen rikosseuraamusalan opiskelija Laurea-ammattikorkeakoulun Tikkurilan yksiköstä. Teen 

opinnäytetyötä, jonka aiheena on tuottaa seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille asia 

sisällöltään selkeä ja ymmärrettävä opas. Oppaan sisältö pohjautuu opinnäytetyön teoriaosan 

sisältämään tutkittuun ja ajan tasalla olevaan tietoon sekä käytäntöihin. Opas on mallinnettu 

Skotlannista Suomeen sopivaksi ja sisältö on päivitetty ajankohtaisten käytäntöjen mukaisesti. 

Käyttötarkoitus tuotetulla omaisten oppaalla on ohjeistaa ja tarjota matalan kynnyksen tukea 

ja apua elämäntilanteeseen oman läheisen syyllistyttyä seksuaalirikokseen. Oppaassa 

käsitellään seksuaalirikoksia, niihin liittyviä menettelyitä ja kuntoutusta, tarjotaan omaiselle 

välineitä  käsitellä vaikeaa tilannetta ja tunteitaan, tarjota tukea ja vaihtoehtoja toimia eri 

tilanteissa omaista hyödyttävällä tavalla, motivoida puhumaan vaikeasta asiasta sekä kertoa 

kuinka toimia lasten ja perheen kanssa eri tilanteissa. Opas on suunnattu ainoastaan 

seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille. Sisältö on suunniteltu myös tarjoamaan eri väyliä 

hakemaan apua ulkopuolisilta tahoilta vaikeaan tilanteeseen.  Pyydän ystävällisesti, että luette 

Kuinka tästä voi selvitä? -oppaan ja mahdollisuuksien mukaan pistätte merkille teille tärkeät 

kohdat ja kiinnitätte huomiota sisältöön. 

 

Tämän jälkeen toivoisin teidän vastaavan liitteenä olevaan kyselyyn, joka toimii Kuinka tästä 

voi selvitä? -oppaan arviointina. Suosittelen, että varaatte ainakin15 minuuttia aikaa kyselyyn 

vastaamiseen. Kyselyyn vastataan ympyröimällä se vaihtoehto, joka mielestänne on oikea 

vastaus kysyttyyn kysymykseen. Osa kyselyn kysymyksistä sisältää avoimen kysymyksen, johon 

saatte vastata vapaalla tekstillä. Kyselyyn vastataan nimettömänä. Kysely palautetaan 

viimeistään opinnäytetyöntekijälle sähköpostitse 01.11.2017. Palautuneiden kyselyiden 

pohjalta kehitän opasta paremmin tarpeitanne vastaaviksi. Saatte korjatun Kuinka tästä voi 

selvitä?- Opas seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille alkuvuodesta 2018, kun se virallisesti 

julkaistaan. Opinnäytetyöhön on haettu asianmukaiset luvat. 

 

Kyselyyn vastaaminen on täysin vapaaehtoista. Vastaukset käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti. Palautetut kyselyt hävitetään asianmukaisesti opinnäytetyön valmistuttua. 

Mikäli teillä on kyselyyn liittyen jotain kysyttävää, älkää epäröikö ottaa minuun yhteyttä.  

 

Ystävällisin terveisin ja yhteistyöstä etukäteen kiittäen,  

Julia-Maria Herman. 
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Liite 2: Kysymyslomake 
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Liite3: Sisällönanalyysi: Lapsi-teema 

 

Alkuperäisilmaukset  Pelkistetty ilmaus       Alaluokka                 

  

”Lasten kanssa keskustelu 

jäi liian yleiseksi”. 

”Lisäisin lapsiosuutta”. 

”Infoa enemmän lapselle 

valehtelemisesta” 

”Lisää mitä lapsi tietää 

ennalta rikoksesta” 

”Lapsi seksuaalirikoksen 

uhrina tulisi täydentää, jos 

vanhempi ei usko lapsen 

tarinaa” 

”Lisää miten toimia, jos 

lasta kiusataan rikoksesta.” 

 

Lapsiosuutta 

tulee täydentää 

lisää 

Lapsi-teemaan 

tehtävät korjaukset 

”Traumatisoitunut hlö ei ole 

oikea puhumaan/kertomaan 

rikoksesta lapselle” 

Lapselle rikoksesta 

puhuminen- osuutta 

täydennetään 

”Vankila voi tehdä 

automaattisen lasu-

ilmoituksen” 

”Koulun infoaminen voisi 

alkaa niin, että 

tiedottaminen rajataan eri 

toimijoille”. 

”Koulu ei saa antaa ilman 

vanhempien lupaa tietoja 

koululle” 

 

Koululle 

tiedottamista tulee 

muokata 

”Vankilassa vanhempien 

kanssa tehtävä työ puuttuu” 

”Rikollinen ei aina palaa 

kotiin” 

”Vanhemmat eivät aina 

palaa yhteen ja lapsi voidaan 

ottaa huostaan” 

Vankilassa tehtävää 

työtä lasten kanssa 

tulee täsmentää 
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Liite 4: Sisällönanalyysi: Tunne- ja kriisi teemat 

 

Alkuperäisilmaukset  Pelkistetty ilmaus     Alaluokka                                     

  

  

 

 

 

”Kriisin vaiheet 

seikkaperäisesti 

kerrottu” 

”Kriisireaktiot ei mene 

aina kyseisen kriisin 

vaiheiden mukaan” 

”Puhutaan välillä 

sairastuneesta sekä 

läheisen 

menettämisestä”. 

 

 

 

Oppaaseen korjataan 

kriisin vaiheet-osiota 

Tunne-ja kriisi-

teeman korjaukset 

”Tunne-osioon 

enemmän vihan ja 

syyllisyys tunteita”. 

Tunne-osioon lisätään 

vihan ja syyllisyyden 

tunteita 

”Mindfulness vaikea 

toteuttaa, jos 

kognitiiviset 

toiminnot/keskittymi

nen ei toimi”. 

”Kriisin vaikutus 

kognitiivisiin 

toimintoihin 

puuttuu”. 

Kriisin vaikutusta 

kognitiivisiin 

toimintoihin lisätään 

oppaaseen 

”Omaisen suorat 

lainaukset pois 

tekstistä Finfamin 

vuoksi”. 

Omaisten suorat lainaukset 

poistetaan oppaasta 
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 Liite 5: Opas seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille                     

 
 
 
 
 
 
                            Kuinka tästä voi selvitä? 
 
 

-Opas seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille 
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Sisällys 

 

Alkusanat: ................................................. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

Johdanto ................................................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

1 Omainen ja rikoksen ymmärtäminen ......... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

1.1 Miksi läheiseni on syyllistynyt rikokseen?Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

1.2 Voiko omainen saada vastauksia rikokseen johtaneista syistä? ............. Virhe. 

Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

1.3 Mitä jos uskon rikokseen syyllistyneen olevan syytön?Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

1.4 Mitä jos läheinen tuomitaan syyllistyneen seksuaalirikokseen? ............. Virhe. 

Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

1.5 Mitä jos rikokseen syyllistynyt uskoo olevansa syytön?Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

1.6 Mitä jos lopettaa yhteydenpidon rikoksentekijään? Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

2 Tunteiden matka ................................. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

2.1 Kuinka käsitellä tunteita? ............... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

2.2 Kuinka vältyn, ettei rikos katkaise perhe- tai ystävyyssuhteitani? ......... Virhe. 

Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

3 Itsestään huolehtiminen ........................ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

3.1 Miten selviän päivästä ja kuinka vähennän stressiä?Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

3.2 Kuinka keskityn positiivisiin asioihin? . Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

4 Lapsien tukeminen ............................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

4.1 Kuinka puhua lapselle tapahtuneesta rikoksesta? .. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

4.2 Mikä voisi auttaa lapsiani? .............. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

4.3 Miten lapsien vankilavierailut tapahtuvat? .......... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

4.4 Mitä jos lastani on käytetty seksuaalisesti hyväksi? Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

5 Tulevaisuuden kohtaaminen ................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.1 Kuinka voisin auttaa rikokseen syyllistynyttä? ...... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

5.2 Mitä apua rikokseen syyllistyneelle on saatavilla?.. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

5.2.1 Stop-Ohjelma ..................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

5.2.2 Uusi Suunta ........................ Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 



  

68 
 

6 Käytännön tietoa ................................. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

6.1 Tutkintavankeus .......................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

6.2 Mitä tapahtuu vankilasta vapautumisen jälkeen? .. Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

6.3 Miten yhteydenpito lapsien kanssa toimii siviilissä? Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole 

määritetty. 

6.4 Kuinka toimia median kanssa? ......... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

7 Vertaistuki ......................................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

8 Hyödyllisiä yhteystietoja: ...................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

Lähteet .................................................... Virhe. Kirjanmerkkiä ei ole määritetty. 

 

 

 

 
 
Alkusanat: 
 

Seksuaalirikollisuuden ennaltaehkäisy- verkosto (SeriE) on seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn, 

palvelupolkujen, kuntoutuksen ja jälkikuntoutuksen kehittämiseen tähtäävä keväällä 2015 

perustettu moniammatillinen verkosto. Verkoston tavoitteena on seksuaalirikoksen tehneiden 

asiakasohjautuvuuden parantaminen, ennaltaehkäisyn kehittäminen, jälkikuntoutus sekä 

nuorten asiakkaiden tavoittaminen. Ryhmän jäseninä ovat muun muassa, Helsingin ja 

Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS), Kriminaalihuollontukisäätiö (Krits), Rikosseuraamuslaitos, 

Pelastakaa Lapset Ry, Sexpo-säätiö, Helsingin Kaupunki, Terapia Salmi ja Helsingin poliisi.  

 

Seksuaalirikokset koetaan kuitenkin varsinkin omaisten taholta erittäin raskaaksi ja vaikeaksi 

asiaksi käsitellä ja usein monet tapaukset eivät häpeän tai syyllisyyden vuoksi tule ilmi. Sen 

vuoksi avun ja tuen pariin hakeutuminen voidaan koeta vaikeaksi ja haastavaksi. Tämän 

johdosta SeriE-verkostossa pohdittiin mahdollista seksuaalirikoksien omaisille tarjottavaa apua, 

joka saattaisi madaltaa avun piiriin hakeutumisen kynnystä. Verkostossa päätettiin toteuttaa 

tämän johdosta idea, jossa Suomeen mallinnettaisiin Skotlannista opas seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisille. Oppaan esikuvana toimii skotlantilainen opas seksuaalirikoksiin 

syyllistyneiden omaisille. 

 

Opas on tarkoitettu seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisten ja ammattilaisten käyttöön eri 

laitoksiin ja instituutioihin. Oppaan tarkoituksena on tarjota matalan kynnyksen apua 

seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille ja omaisten ja ammattitahojen väliseen 

yhteistyöhön. Oppaan tavoitteena on antaa omaiselle tietoa ja ohjeita rikoksen ymmärtämisen 

ja tunteiden käsittelyn tueksi.  
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Julia Herman, 

Rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija 2018 
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Johdanto 

 

Järkytys ja hämmentyneisyyden tunne ovat tavanomaisia tuntemuksia tilanteessa, jossa oma 

läheinen on syytettynä seksuaalirikoksesta. Tunteet voivat olla samalla erittäin ristiriitaisia ja 

jokainen prosessi (Esimerkiksi poliisin kuulustelut, vangitseminen tai pitkät 

oikeudenkäyntiprosessit) seksuaalirikokseen liittyen tuovat omat uudet haasteensa normaaliin 

arkeen.  Kyseinen rikos koetaan monesti erittäin kuormittavaksi, traumatisoivaksi 

arkaluonteiseksi ja vaikeaksi käsitellä. 

 

Tämä opas on suunnattu seksuaalirikoksiin syyllistyneiden omaisille helpottamaan ristiriitaisia 

tunteita ja auttaa ymmärtämään rikokseen liittyviä tunteita, toimenpiteitä sekä prosesseja. 

Tarkoituksena on osoittaa, että kenenkään ei tarvitse kamppailla asian kanssa yksin, vaan 

vertaistukea ja apua on jokaiselle tarjolla. Oppaan sisältämä teksti saattaa tuntua aluksi 

raskaalta luettavalta, joten omainen voi valita tilanteeseensa sopivat kohdat luettavaksi. 

Oppaassa voi perehtyä tiettyihn teemoihin ensin ja palata myöhemmin muihin kohtiin 

oppaasta, kun siltä tuntuu. 

 

Opas viittaa tässä tapauksessa henkilöön, joka on syytettynä seksuaalirikoksesta ja kuuluu 

omaisen lähipiiriin. Lähipiiriin kuuluvat esimerkiksi ystävät, perheenjäsenet, kumppani, 

naapuri tai työkaveri. Opas on keskitetty nimenomaan koskemaan miespuolisia 

rikoksentekijöitä. Molemmat sukupuolet voivat syyllistyä seksuaalirikoksiin, mutta 

tavanomaisemmin tutkimuksien mukaan miespuoliset henkilöt syyllistyvät rikokseen useammin 

kuin naiset.  

 

Omaisen voi olla vaikeaa aluksi rikoksen tapahduttua kertoa muille henkilöille omia 

tuntemuksiaan ja miksi kokee asiat tietyllä tavalla. Omainen voi auttaa muita ymmärtämään 

tunteitaan hyödyntämällä opasta: Oppaasta voi etsiä kohtia, jotka selittävät parhaiten omia 

henkilökohtaisia vaikeita tuntemuksia, ja antaa eri henkilöille esimerkiksi siitä kohdasta 

luettavaksi. 
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Omainen ja rikoksen ymmärtäminen 

 

Miten joku läheiseni henkilö pystyy syyllistymään seksuaalirikokseen? Tämä on usein omaisella 

ensimmäinen mieleen tuleva kipeä kysymys ja siihen etsitään vastauksia omista arjen 

tottumuksista. Väärinkäsityksille etsitään sijaa ja pohditaan, miten rikos on edes päässyt 

tapahtumaan. Miksi rikos on tapahtunut?  Vastauksena yksinkertaisesti, että tapahtumiselle ei 

ole mitään yksiselitteistä syytä. Monet erilaiset tapahtumasarjat voivat yksilön kohdalla johtaa 

seksuaalirikokseen syyllistymiseen, jolloin yhteiskunnan antama varsin stereotyyppinen kuva 

rikoksista ei päde jokaisen tapauksen kohdalla. 

 

Omaista voi helpottaa uudessa vaikeassa tilanteessa esimerkiksi ajatus, jossa erotetaan 

tuntema läheinen ja seksuaalirikokseen syyllistynyt henkilö toisistaan: Totuttu ihminen 

lähipiiristä (Perheen isä, rakastava aviomies) erotetaan rikokseen syyllistyneestä henkilöstä. 

Myös hyvät ihmiset voivat tehdä vääriä tekoja ja tämän tiedostaminen saattaa auttaa omaista 

asian käsittelyssä. 

 

Miksi läheiseni on syyllistynyt rikokseen? 

 

Omainen voi tuntea rikokseen syyllistyneen henkilön erittäin hyvin, hän on voinut olla jopa 

läheisimpiä ihmisiä omaisen elämässä- Omainen on saattanut tuntea rikokseen syyllistyneen 

henkilön koko ikänsä. Tapahtunut rikos ei välttämättä käy järkeen omaisen syyllistyneen 

henkilön kohdalla. Usein kysymme itseltämme, että miten pystymme uskomaan koko rikoksen 

edes tapahtuneen. Haastavia tilanteita omaisen kohdalla ovat ne, joissa läheisen seksuaalirikos 

tulee ilmi vasta vuosien jälkeen rikoksen tapahtumisesta. Omainen on saattanut tulla itse 

hyväksikäytetyksi eli on itse uhrina rikoksessa, hyväksikäyttö on tapahtunut lähipiirin sisällä tai 

se on kohdistunut perheessä lapseen. Seksuaalirikokseen syyllistynyt ja rikoksen uhri ovat 

monesti toisilleen ennalta tuttuja (Lappi-Seppälä & Niemi 2014, 103). 

 

Miten oma perheenjäsenemme on voinut näyttäytyä meidän kanssa tietyllä tavalla, mutta 

samaan aikaan voinut tehdä jotain pahaa? 

 

Yksi tapa käsitellä läheisen rikosta on kiistää itselleen koko rikoksen tapahtumisen. Useimmissa 

tapauksissa rikokseen syyllistyminen voidaan kuitenkin todistaa käyneen toteen: Omainen ei voi 

enää välttyä asian todellisuudelta, vaan totuuden voi oppia ajan kanssa hyväksymään. Asiaa 

saattaa helpottaa, jos omainen käy asiaa lähipiirin tai ammattihenkilön kanssa läpi.  
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Voiko omainen saada vastauksia rikokseen johtaneista syistä? 

 

On erittäin tavanomaista, etteivät ihmiset saa heti vastauksia esittämiinsä kysymyksiin, kun 

läheinen on syyllistynyt seksuaalirikokseen. Edes rikokseen syyllistynyt henkilö ei välttämättä 

tiedä syitä omaan käyttäytymiseensä. 

 

Tutkimuskirjallisuudessa ollaan oltu yksimielisiä siitä, että esimerkiksi lapsen seksuaalista 

hyväksikäyttöä ei voida selittää yhden tekijän teorioilla (Ward 2001, 54). Osalla tekijöistä 

saattaa olla taustalla persoonallisuushäiriöitä. Persoonallisuushäiriöitä enemmän 

seksuaalirikoksiin syyllistyneillä on todettu erilaisia päihdehäiriöitä, alkoholin haitallista 

käyttöä sekä huumeiden käyttöä (Niemi 2008, 49). Persoonallisuushäiriöstä kärsivillä voi ilmetä 

ongelmia tunne-elämässä, impulssikontrollissa sekä erinäisten tarpeiden tyydyttämisessä. 

Persoonallisuushäiriö voi vaikeuttaa ihmissuhteissa toimimista sekä 

suhteiden luonnetta. Persoonallisuushäiriö voi lisätä rikosmyönteistä ajattelua sekä 

syyllistymistä rikoksiin (Niemi 2008, 49) 

 

Asiat voivat tulla selkeämmäksi ajan myötä, mutta asian käsittely vie oman aikansa. 

Tapahtuneesta rikoksesta voi päästä yli, vaikka kysymyksiin ei saisikaan heti haluttuja 

vastauksia. Oloa saattaa helpottaa tunteiden ja kysymyksien muistiin kirjaaminen, jos asian 

arkaluonteisuuden vuoksi asiasta ääneen puhuminen koetaan vielä vaikeaksi. 

 

Mitä jos uskon rikokseen syyllistyneen olevan syytön? 

 

Moni saattaa olettaa, että omainen hyväksyy rikoksen tapahtumisen ja annetun tuomion ilman 

kyseenalaistamista. Omainen voi kokea tilanteen vaikeaksi varsinkin, jos tuntee rikokseen 

syyllistyneen paremmin kuin muut. Lähipiirissä voidaan esimerkiksi uskoa, että henkilö on 

syytön rikokseen. Tämä voi vaikuttaa omaisen omien mielipiteiden muodostamiseen. Eri tahot 

saattavat painostaa omaista myöntämään rikokseen syyllistyneen syyllisyyden, jolloin sen 

seurauksena omaisen oman mielipiteen luominen saattaa olla vaikeampaa. Tässä tilanteessa 

omaisen olisi hyvä luottaa omaan harkintakykyynsä, sillä loppujen lopuksi kaikki päätökset 

tehdään itse myös vaikeissa tilanteissa. 

 

Omainen voi tuntea, ettei kukaan kuuntele häntä tai että omaisen oma ajattelu saattaisi olla 

vääristynyttä rikokseen liittyen. Suhteellisen suuri määrä myös rikokseen syyllistyneistä voivat 

yhä vakuutella syyttömyyttään tuomion astuessa lainvoimaiseksi omalle lähipiirilleen. Tämä 

tekee omaisen oman näkökulman hahmottamisen entistä vaikeammaksi. 

 
 

 
Mitä jos läheinen tuomitaan syyllistyneen seksuaalirikokseen? 



 73 
  
 

73 
 

 

Omaisen on hyvä tietää, että organisaatiot, kuten oikeusistuin, rikosseuraamuslaitos ja poliisi, 

joutuvat välittömästi ryhtymään rikoksen täytäntöönpanoon sen astuttua lainvoimaiseksi eli jos 

läheinen tuomitaan rikoksesta. Jos omaisen läheinen on tuomittu seksuaalirikoksesta, omaisen 

voi olla hyvä omista näkemyksistään huolimatta tässä tapauksessa hyväksyä tuomio. Tekijä on 

aina vastuussa tapahtuneesta, ei uhri. 

 

Jos omainen kokee, ettei oikeuden tuomio ole oikeutettu, olisi asiasta hyvä konsultoida 

lainoppineita tai keskustella muiden asiaan perehtyneiden kanssa. Myös seksuaalirikokseen 

syyllistyneen läheisen kanssa kannattaa keskustella mahdollisista valitusasioista. Pitkällä 

aikavälillä tuomion oikeellisuuteen uskominen auttaa omaista tukemaan muita perheenjäseniä 

ja helpottaa viranomaisyhteistyötä. Näitä asioita olisi omaisen hyvä pohtia itse kaikessa 

rauhassa. 

 

Mitä jos rikokseen syyllistynyt uskoo olevansa syytön? 

 

Moni seksuaalirikokseen syyllistynyt kiistää usein syyllisyytensä tai ei usko omaan 

syyllisyyteensä. On myös tavanomaista, että rikokseen syyllistyneet saattavat myöntää 

syyllisyytensä ammattilaisille, mutta samalla kokea vaikeaksi myöntää syyllisyytensä 

perheenjäsenille tai omaisille. Rikokseen syyllistyneet saattavat välttää hakemasta apua, sillä 

he ovat pelkäävät, että lähipiiri saisi tietää rikoksesta. He ovat usein huolissaan, miten omaiset 

ja perheenjäsenet saattaisivat reagoida.  

 

Omaisen olisi hyödyllistä käsitellä tapahtunut rikos ensin itse ja kun kokee pystyvänsä, niin 

pohtia yhdessä asiaa jonkun tukiverkoston kanssa. Omaisella saattaa herätä kysymys, että 

olisiko rikokseen syyllistynyt läheinen vielä osana omaisen elämää? Kyseisten asioiden 

pohtiminen ovat tärkeä osa tapahtuneen läpikäymisen prosessia. Asioiden pohtiminen eivät 

kuitenkaan merkitse sitä, etteikö omainen olisi samalla mukana tukemassa rikokseen 

syyllistynyttä. 

 

Omaiset uskovat helpommin rikokseen syyllistyneen henkilön näkemykset tapahtuneesta, sillä 

syyllisyyteen uskominen olisi luonnollisesti kuormittavampi vaihtoehto. Osa seksuaalirikoksiin 

syyllistyneistä eivät koe tekojaan vääriksi. Seksuaalirikoksesta rangaistukseen tuomitut, jotka 

eivät myönnä syyllisyyttään ovat suurempi uusintarikollisuuden riski yhteiskunnalle ja 

vankilajärjestelmälle.   

 

Tutkimusesimerkki: Internetin kautta seksuaalirikokseen syyllistyneet (esimerkiksi 

lapsipornosta tuomitut) eivät myönnä itselleen tai muille rikokseen syyllistymistä: He monesti 

uskottelevat itselleen, että kuvat vain ”ilmestyivät” ruudulle tai he yrittävät väheksyä teon 
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vakavuutta, sillä siinä ei ole suoraa fyysistä kontaktia kenenkään ihmisen kanssa. Netin 

välityksellä seksuaalirikokseen syyllistyneet eivät usein pysty hahmottamaan, että kaikkien 

kuvien takana on aito ihminen.  

 

Mitä jos lopettaa yhteydenpidon rikoksentekijään? 

 

Kaikki yhteydenpitoon liittyvät kysymykset riippuvat täysin ja ainoastaan omaisesta itsestään. 

Omainen saattaa kokea tässä asiassa painostusta eri tahoilta, jolloin on hyvä muistaa, ettei ole 

vain oikeaa tai väärää ratkaisua asiaan. Tähän liittyvistä päätöksistä ei tarvitse potea 

syyllisyyttä.  Ominen voi konsultoida esimerkiksi ammattihenkilöä, jos päätöksen tekeminen 

vaatii muuta vertaistukea mitä lähipiiri ei pysty tuottamaan. 

 

Tunteiden matka 

 

Kuinka käsitellä tunteita? 

 

Jokainen omainen saattaa kokea ristiriitaisia tuntemuksia tapahtuneeseen seksuaalirikokseen 

liittyen. Seksuaalinen hyväksikäyttö on järkyttävä ja traumaattinen kokemus. Sen seurauksena 

omainen saattaa kokea voimakkaita psyykkisiä ja fyysisiä reaktioita. Omainen on saattanut 

joutua myös itse seksuaalirikoksen uhriksi. Psyykkisiä reaktioita ovat esimerkiksi pelon, 

syyllisyyden ja häpeän tunteet sekä voimattomuus. Fyysisiä reaktioita voivat olla esimerkiksi 

univaikeudet ja pahoinvointi. Rikos ja sen yksityiskohdat voivat pyöriä mielessä 

hallitsemattomasti. Arkipäiväisistä asioista suoriutuminen saattaa myös olla vaikeaa. Rikos voi 

vaikuttaa myös yksilön kognitiivisiin toimintoihin, jolloin muistaminen, havaitseminen, tiedon 

omaksuminen ja reagoiminen asioihin saattavat tuntua vaikealta. Tästä ei kuitenkaan pidä 

huolestua. Reaktiot ja niiden kesto vaihtelevat yksilöllisesti. Mikään ei ole yli- tai alireagointia, 

eli ei ole oikeaa eikä väärää tapaa reagoida tapahtuneeseen. On luonnollista ja normaalia 

reagoida järkyttävään tapahtumaan.  

Alla esitellään traumaattisen kriisin vaiheita ja eri tuntemuksia, joita osa omaisista voi kokea 

yksilökohtaisesti. Kriisireaktiot eivät aina mene kyseisen tutkitun mallin mukaan, jolloin on 

syytä esitellä muitakin tuntemuksia mallin jälkeen: 

 

Sokkivaihe 

Kriisin tapahtuessa ihminen saattaa kokea sokissa. Sokkivaiheelle on tyypillistä todellisuuden 

torjunta ja vaikeus hahmottaa omaa tilannettaan. Sokki suojelee mieltä sellaiselta 

informaatiolta, mitä on vaikea ottaa vastaan. Sokissa ihmisen saattaa olla vaikeaa toimia 

järkevästi. Tyypillisiä tunteita sokkivaiheessa ovat järkytys, ylireagointi tai lamaantuminen. 

Myös keho saattaa reagoida sokkiin. Tyypillisiä oireita ovat esimerkiksi vatsakivut, päänsärky, 
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sydämen tykytys ja pahoinvointi. Sokkivaihe kestää yleisesti muutaman päivän ja on tärkeää, 

että lähellä olisi joku joka huolehtii arjen sujuvuudesta. 

 

Reaktiovaihe 

Reaktiovaiheelle on tunnusomaista voimakkaat reaktiot ja tunteet, kuten tapahtuneen 

kieltäminen ja tunteiden järkeistäminen ja eristäminen. Tyypillisiä tunteita vaiheelle ovat 

pelko, suru ja syyllisyys. Reaktiovaihe voi kestää kuukausia ja on tärkeää puhua tapahtuneesta. 

 

Käsittelyvaihe 

Käsittelyvaiheessa läpikäydään tapahtunutta, mieli ei enää kiellä tapahtunutta, 

tunteet saavat nimen ja niistä voi puhua. Vähitellen sopeudutaan 

tilanteeseen, ja ahdistavat tunteet alkavat helpottaa. Omaiset käyvät läpi omalla tavallaan 

tapahtunutta rikosta ja tilanteen perheeseen aiheuttavia muutoksia ryhdytään aktiivisesti 

ennakoimaan. 

 

Uudelleen suuntautumisen vaihe 

Tässä vaiheessa vaikeasta tapahtumasta tulee osa elettyä elämää. Tapahtunut rikos ei poistu, 

mutta suhtautuminen siihen on voinut muuttua. Omaiset alkavat löytää uusia 

voimavaroja ja selviytymiskeinoja. Tapahtunut vaikeaksi koettu rikos on vain yksi osa elämää 

ja asian kanssa voi oppia elämään. Monet omaiset kokevat, että toisten omaisten kanssa 

puhuminen ja heidän tuki vastaavanlaisen tapahtuman sattuessa antaa voimia.  

(Liikamaa 2015, 6-7). Omainen saattaa tuntea edellä mainittujen lisäksi yksittäisiä tuntemuksia 

rikokseen liittyen yksilöittäin: 

 

Viha. Vihan taustalta voi löytyä hätää, epäonnistumisen, umpikujan ja kykenemättömyyden 

tuntemuksia. Usein seksuaalirikokset aiheuttavat vihan tunnetta. Se voi kohdistua pelkästään 

rikokseen syyllistyneeseen, toisiin ihmisiin, yhteiskuntajärjestelmään, perheenjäseneen tai 

jopa itseensä. Fyysisen kehon kannalta viha on vahvasti virittynyt tila ja on lähtökohta omalle 

tahdolle. 

 

Pelko. Pelko voi vaihdella lievästä pelosta, kuten esimerkiksi epävarmuudesta tai jännityksestä 

paniikkiin saakka. Pelko voi kohdistua esimerkiksi tapahtuneeseen rikokseen, rikokseen 

syyllistyneeseen, mahdollisiin rikoksesta aiheutuviin toimenpiteisiin ja tulevaisuuteen liittyviin 

kysymyksiin. Pelkoa on mahdollista naamioida tai tukahduttaa, sillä pelko on tunne, jota ei ole 

helppo kohdata. 

 

Syyllisyys. Syyllisyyden tunteisiin kuuluvat häpeä, tunnontuskat ja katumus. Joskus syyllisyys 

on jatkuvaa ja siihen ei liity ilmeistä syytä Silloin muuttuu kuormittavaksi tekijäksi elämässä, 

kaventaen voimavaroja ja lisäten stressiä. Omainen saattaa tuntea osallisuutta rikoksen 
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tapahtumiseen tai pelkää syyllistyneensä tapahtuneeseen. Jos syyllisyyden tunne vie iloa ja 

energiaa, ja tuo mukanaan muita voimakkaita negatiivisia tunteita, on hyvä ryhtyä toimiin. 

  

Suru. Suru on henkilökohtainen kokemus ja jokaisella on oikeus surra omalla tavallaan. 

Suremisen muodot ovat kuitenkin yksilöllisiä, kaikki ihmiset eivät esimerkiksi kykene tai halua 

ilmaista tunteita muiden läsnä ollessa. Toiset saattavat purkaa suruaan toimintaan. Jotkut 

saattavat olla vielä lamaantuneita ja shokissa, kun toiset alkavat jo käsitellä tapahtunutta. 

Joskus suru voi pitkittyä tai muuttua masennukseksi, erityisesti silloin ulkopuolisesta avusta 

saattaa olla hyötyä. 

(Suomen mielenterveysseura 2017) 

 

Hyväksyminen. Hyväksyntä on myös ensimmäinen askel kohti muutosta. Hyväksyminen 

tarkoittaa parasta mahdollista tapaa selvittää, parantaa ja kunnioittaa tilannetta sekä asioiden 

positiivisten puolien korostamista. Se tarkoittaa asioiden ymmärtämistä sellaisena kuin ne ovat. 

Hyväksymisen mukana tulevan itsetutkiskelun ansiosta hyvin usein tällaisissa tilanteissa 

analysoimme samalla omaa elämäämme ja tapahtunutta rikosta. 

(Mielen ihmeet 2017) 

 

On olemassa paljon intensiivisiä tunteita ja tuntemuksia, joita ihminen voi kokea, kun oma 

läheinen on syyllistynyt rikokseen. Omainen ei ole yksin, jos tuntee esimerkiksi myös 

suojattomuuden ja haurauden tunnetta. Muutkin ihmiset käyvät rikokseen liittyen täsmälleen 

samoja tuntemuksia läpi. 

 

Kuinka vältyn, ettei rikos katkaise perhe- tai ystävyyssuhteitani? 

 

Seksuaalirikokseen syyllistynyt läheinen ei vaikuta pelkästään perhesuhteisiin, vaan saattaa 

asettaa myös muut lähisuhteet koetukselle. Jotkut perheistä onnistuvat kaikesta huolimatta 

pitämään yhtä, mutta tapahtunut voi myös kiristää perheen välisiä suhteita: Rikos voi aiheuttaa 

perheessä erimielisyyksiä, stressiä ja kuormitusta. Varsinkin oikeusprosessit seksuaalirikoksissa 

koetaan pitkinä ja raskaina prosesseina. 

 

Kaikki käsittelevät rikosta henkilökohtaisella tavalla, joten ei ole suoraan oikeaa tapaa käsitellä 

tapahtumaa. Jokainen käsittelee perheen sisällä rikosta eri tavalla. Ihmisillä saattaa olla 

samaan pulmaan eri näkökulmia, mutta asioista päättää omainen itse. Jokaisen on tehtävä 

omat valintansa elämäntilanteestaan ja voimavaroistaan riippuen. 

 

Perheen sisällä tapahtunut seksuaalirikos koetaan usein erittäin vaikeaksi. Joku 

perheenjäsenistä tai omainen itse on saattanut olla myös seksuaalirikoksen uhrina. Perheessä 

saatetaan kokea syyllisyyden tunnetta ja omat henkilökohtaiset tunteet saattavat olla erittäin 
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sekaisin. Nämä ovat luonnollisia reaktioita, kun on kyse epätavallisesta tilanteesta. Omaista 

saattaisi helpottaa, jos pystyisi hän jossain vaiheessa puhumaan tunteista luotettavalle taholle, 

joka ei tuomitse ja olisi valmis kuuntelemaan. Tässä on hyvä huomioida yksilölliset voimavarat. 

Jos omainen kokee olevansa jumissa sekavissa tunteissaan, olisi erittäin tärkeää ottaa yhteyttä 

sopivaan apua tarjoaviin tahoihin (Yhteystiedot sivulla 24) 

 

Perheen sisällä jokainen käsittelee asioita tavalla. Alla on esitetty eri tapoja, kuinka perheessä 

voidaan yhdessä käsitellä tapahtunutta rikosta: 

 

-Läheisten kanssa yhdessä keskusteleminen: Kokoonnutaan ja jaetaan perheen sisällä eri 

tuntemukset ja näkemykset rikokseen liittyen. 

 

-Tavoitellaan yhteisymmärrystä ja tuetaan eri mielipiteitä: Tässä sitoudutaan tukemaan toisia 

ja kunnioitetaan jokaisen omaa mielipidettä. Kenenkään mielipiteitä ei ”Ammuta alas”. 

 

-Sallitaan poikkeavaa käytöstä perheessä: Perheessä sallitaan omaisen omat ja muiden 

mielenmuutokset, ylireagoinnit, omituiset ja poikkeavat käytökset rikoksen johdosta. 

 

- Vältetään toisten syyttelyä: Omainen tiedostaa, ettei kukaan ole vastuussa perheenjäsenen 

rikokseen. 

 

- Etsiä ulkopuolista tukea: Perhe- ja lähisuhteet saattavat olla tapahtuneen johdosta 

koetuksella ja kaikkia tuntemuksia ei pysty perheen sisällä käsittelemään. Katso 

”Yhteystiedot”-kohta, jossa on lueteltuna hyödyllisiä ulkopuolisia auttavia tahoja. 

 

Itsestään huolehtiminen 

 

On erittäin tavanomaista, että kriisitilanteessa jätetään omista tarpeista huolehtiminen 

viimeiseksi. Vaikeissa tilanteissa omainen saattaa kokea, että pitää pysyä läheisten vuoksi 

vahvana. On tärkeää muistaa, että omaisen oma elämä ja tarpeet ovat yhtä tärkeitä. Omaisen 

ei tarvitse tuntea, että jää ongelmiesi kanssa yksin. ”Yhteystiedot”-kohdasta löytyy 

ammattitahoja, jos omaisen voimavarat eivät riitä itsestään huolehtimiseen. 

 

Miten selviän päivästä ja kuinka vähennän stressiä? 

 

Alussa monilla omaisilla on vaikeaa keksiä tekemistä tai löytää rentoutumismenetelmiä 

tapahtuneen rikoksen jälkeen. Pienillä askelilla on mahdollisuus saavuttaa tavoitteensa, vaikka 

aluksi siihen omistautuminen ei olisi helppoa. Vain 20 minuuttia omaa aikaa ja mielekästä 

tekemistä päivässä voi vähentää tutkitusti stressintasoa. 
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Alla vinkkejä kuinka omainen pystyy vähentämään stressintunnetta: 

 

-Syvään hengittäminen: Stressin tunne aiheuttaa jännittynyttä, pinnallista hengitystä, kun taas 

rauhallisuus yhdistetään rentoutuneeseen hengittämiseen. 

 

-Meditointi 

 

-Omainen on yhteydessä läheiseen henkilöön: Se voi olla ystävä, perheenjäsen tai joku 

neutraalitaho, kuten ammattiapua tarjoava henkilö tai joku, joka saa olon paremmaksi ja tuo 

positiivisia tunteita. Jos lähikontakti koetaan vielä vaikeaksi, voi yhteydessä olla muillakin 

tavoilla esimerkiksi puhelimen välityksellä. 

 

-Omainen viettää aikaa muuallakin kuin kotona: Suunnitellaan sopiva hetki, jolloin olisi hyvä 

lähteä pois kotoa. Se voi olla paikka jossa tietää saavansa olla rauhassa tai muuten mieluisa 

paikka viettää aikaa omien ajatuksien kanssa. 

 

- Listan laatiminen/Mieluisten asioiden tekeminen: Kirjataan ylös asioita, joita olisi mieluisa 

tehdä, kuten katsella elokuvia tai lukea kirjoja. Tavoitteeksi voi ottaa myös toteuttaa listaa 

päivän aikana. 

 

-Sulje matkapuhelin: Mieluisiin asioihin keskittyminen on helpompaa ilman häiriötekijöitä. 

 

-Aikalisä: Omaiset tarvitsevat silloin tällöin aikalisän tapahtuneesta rikoksesta. Kun tuntee, 

että itsehillintä on pettämässä, voi etsiä hiljaisen paikan, jossa voi siirtää stressitilanteen 

sivuun. Myös mindfulnesin harjoittaminen tämän yhteydessä mahdollista: 

 

Mindfulness voi olla avuksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja kivun lievittämisessä, mutta 

se voi myös olla avain onnellisempaan, rennompaan ja tietoisempaan elämään. 

Tietoisuustaitojen harjoittamisen kautta on mahdollisuus saada yhteys omaan itseen, omaan 

kehoon ja tulla tietoiseksi oman mielensä toimintatavoista. Tietoisuustaitoja kehitetään 

erilaisten harjoitusten avulla (Mielenterveyseura 2017). 

 

 

 

 

 

Esimerkkejä Mindfulness-toiminnasta: 
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- Kirjoittaminen: Omainen kirjaa ajatuksiaan muistiin. Esimerkiksi päiväkirjan pitäminen 

voi auttaa purkamaan sisällä vellovia tunteita. Asioita ei tarvitse jakaa muiden kesken, 

ellei sitä erikseen toivo. 

- Värittäminen, piirtäminen tai muu taiteellinen itsensä ilmaisu. 

- Kuuma kylpy tai muut omaista rentouttavat tekijät. 

- Pelit: Haastaa ja sallii itsensä ja tunteidensa toteuttamisen yksin tai yhdessä. 

- Musiikin kuunteleminen 

- Hauskan sarjan tai elokuvan katsominen: Esimerkiksi lempi tv-sarja tai hauskat 

videopätkät voivat viedä ajatuksia muualle. Naurun on tutkittu vähentävän stressiä.  

 

Joskus omaisen saattaa kuitenkin olla vaikeaa toteuttaa mindfulnesia, jos tapahtunut rikos 

vaikuttaa kognitiivisiin toimintoihin, kuten keskittymiseen tai tiedon omaksumiseen. Omien 

voimavarojen tiedostaminen on tärkeä osa asioiden käsittelemisessä. 

 

Kuinka keskityn positiivisiin asioihin? 

 

On normaalia työstää tuntemuksiaan ja ajatuksiaan rikokseen liittyen, mutta tärkeintä olisi, 

ettei anna negatiivisille tuntemuksilleen liikaa valtaa. Moni saattaa jumittua negatiiviseen 

ajatteluun. Tässä mainittuna pieniä tekoja, jotka saattavat auttaa: 

 

-Keskitytään elämään positiivisiin puoliin. Hyvä tapa keskittyä taas positiivisiin asioihin on 

kirjoittaa lista näistä asioista. Kun mieli on maassa, listan voi kaivaa esiin ja selata läpi. 

-Ei ole olemassa epäonnea, joka kestäisi ikuisuuden. Mikäli tällä hetkellä on tapahtunut pahaa, 

mikään ei ole loputonta. 

-Huomenna on aina uusi päivä 

- Ympäröi itsensä ihmisillä, jotka tuovat elämään positiivisia asioita. Vertaistuki vähentää 

surua. 

- Liikunnan harrastaminen/ Likkeelle lähteminen. 

- Omainen ylläpitää omaa sisäistä puhettaan. Asioiden positiivinen pohtiminen voi helpottaa 

sisällä kuohuvia tunteita. Muuta oloasi positiivisin lausein, kuten ”huomenna kaikki on 

paremmin”, ”tulen olemaan niin onnellinen, kun pääsen sisäisen voimani avulla läpi tästä”, 

”tämä tapahtui minulle, jotta voisin kasvaa ihmisenä” tai ”kaikella on tarkoituksensa.” 

Positiivinen ajattelu voi tuntua alussa hankalalta. Ajan kuluessa voidaan huomata, kuinka 

positiiviset asiat ja niihin keskittyminen muistuttaa, että elämässä tapahtuu myös hyviä asioita.  

 

 

Lapsien tukeminen 

 

Kuinka puhua lapselle tapahtuneesta rikoksesta? 
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Myös lapsi voi kokea tilanteen stressaavana. Yksi vaikeimpia asioita mitä vanhempi voi kohdata 

on kertoa lähipiirissä tapahtuneesta rikoksesta omalle lapselleen. Vanhemmat saattavat kokea 

helpommaksi vaihtoehdoksi, ettei rikoksesta kannata puhuta lapselle. Usein pelätään, että 

lapselle itselleen nousee liikaa huolta tai näkee oman rikokseen syyllistyneen perheenjäsenensä 

negatiivisessa valossa. Paremmalta ratkaisulta saattaa tuntua valehteleminen sanomalla 

esimerkiksi, että rikokseen syyllistynyt ”on vain muuttanut vähäksi aikaa kotoa pois”, mutta 

tosiasiassa valehteleminen saattaa kasata lisää lasta kuormittavia asioita tulevaisuudessa. 

Valehteleminen saattaa myös tulla ilmi lapselle myöhemmin, joka voi horjuttaa perheenvälisiä 

suhteita ja luottamusta. 

 

Lapset saattavat kokea epäoikeudenmukaisuutta ja ahdistuneisuutta jos omat vanhemmat eivät 

ole olleet heti alussa rehellisiä ja totuus rikoksesta tulee muun tahon kautta ilmi. Lapselle 

rikoksesta kertomisen yhteydessä olisi hyvä huomioida tapa kuinka ilmaista asia ja pohtia, 

miten eri ikäisille ja eri kasvuvaiheessa oleville lapsille kannattaa kuvailla rikosta. 

 

Yleisesti lapsen olisi hyvä tietää rikoksesta ja mitä mahdollisen tuomion täytäntöönpanon 

jälkeen on tapahtunut. Moni lapsista saattaa tietää seksuaalirikoksista jo ennalta sosiaalisen 

median tai muiden tietolähteiden kautta, jolloin omaisen voi konsultoida varovaisesti lasta 

siitä, mitä hän tietää jo ennalta. Joissakin tilanteissa lapsi saattaa olla liian nuori ymmärtämään 

tapahtunutta, kun taas joissakin tapauksissa lapsi kykenee ymmärtämään tapahtuneen hyvin. 

Osa on voinut jopa nähdä kiinniottotilanteen.  

 

Omaisen on hyvä valmistella rikoskeskustelun sisältö lapsen kanssa huolellisesti. Keskustelua 

olisi hyvä harjoitella ensin muiden luotettavien aikuisten kanssa ja pohtia yhdessä sen sisältöä. 

Olisi hyvä kiinnittää huomiota myös missä yhteydessä ja missä ympäristössä keskustelun olisi 

hyvä tapahtua. 

 

Omaisen olisi hyvä erottaa omat tunteensa pois lapsen kanssa käytävästä rikoskeskustelusta. 

Omainen saattaa kokea vihaa tai muita voimakkaita tunteita, mutta niiden ei kuuluisi sisältyä 

lapsen kanssa tapahtuvaan keskusteluun. On tärkeää kiinnittää huomiota tapaan, kuinka kertoa 

tapahtuneesta lapselle järkevästi. Helpoin tapa selittää lapselle asiaa olisi esimerkiksi kertoa, 

että kaikki hyvätkin ihmiset tekevät vääriä ratkaisuja elämässään ja vääristä valinnoista on aina 

seurauksensa.  

  

Aikuisen olisi hyvä asettua lapsen asemaan ja pohtia kuinka itse reagoisi lapsena asiaan. 

Omaisen olisi hyvä kuunnella lapsen tuntemuksia ja ajatuksia, joita keskustelusta saattaa 

nousta esille. Nämä olisi tärkeä kuunnella ja tiedostaa ilman, että niihin puututaan tai että 

niihin yritettäisiin vaikuttaa. 
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Omainen voi miettiä etukäteen mitä lapsi saattaisi kysyä tapahtuneesta rikoksesta tai kuinka 

tämä saattaisi reagoida asiaan. Hyvä valmistautuminen helpottaa vuorovaikutteista 

kommunikointia lapsen ja aikuisen välillä sekä auttaa aikuista paremmin vastaamaan 

askarruttaviin kysymyksiin.  

 

Ensimmäinen lapsen kanssa tapahtuva rikoskeskustelu on vasta ensi askel. Uusia keskusteluja 

tulee eteen matkan varrella. Ajan kuluessa lapsi kasvaa ja kehittyy, jolloin maailmaa aletaan 

tarkastella laajemmin ja eri näkökulmista. Tällöin myös rikoskeskustelut täytyy räätälöidä 

sisällöltään sen mukaisesti lapselle. 

 

Varmista lapsellesi, että hänellä on lupa kysyä rikoksesta koska tahansa. Lasta voi auttaa 

esimerkiksi se, että kirjoittaa kysymyksiä ylös. Aikuisen saattaa olla vaikea tietyssä 

elämäntilanteessa aina vastata lapsen kysymyksiin ja siksi ylös kirjaaminen varmistaa, että 

niihin voi palata lapsen kanssa myöhemmin. Joskus omainen saattaa olla hyvin traumatisoitunut 

tapahtuneesta seksuaalirikoksesta, jolloin omainen ei ole oikea henkilö kyseisessä tilanteessa 

puhumaan rikoksesta lapselle. Tässä tapauksessa muu läheinen tai ammattitaho voi olla 

hyödyllinen vaihtoehto puhumaan lapselle. 

 

Mikä voisi auttaa lapsiani? 

 

Luonnollinen reaktio omaiselle olisi vaieta rikoksesta, mutta molempia osapuolia sekä lasta, 

että omaista saattaisi hyödyttää, jos koulussa tiedettäisiin jotain tapahtuneesta rikoksesta. Jos 

koulu tietää asiasta, olisi heidän helpompi suhtautua ja mukautua paremmin mahdolliseen 

lapsen muuttuneeseen käytökseen ja tarjota oikeanlaista apua tarvittaessa. Koululle ei voi 

tiedottaa rikoksesta ilman vanhemman lupaa. Koulu voi esimerkiksi varmistaa, että lapsella on 

ennalta määrätty taho, kenen kanssa pystyy tarvittaessa keskustelemaan tapahtuneesta ja sen 

seurauksena heräävistä tunteista. Lapsen asian ja tunteiden käsittelyä saattaa auttaa 

pelkästään tieto, että apua on koululta tarvittaessa saatavilla. Näin huomioidaan lapsen tunteet 

ja tarpeet. Tiedon jakamisen voisi rajata tiettyjen toimijoiden kesken. Koulun ei tarvitse tietää 

rikoksen yksityiskohtia. Kyseisellä toimenpiteellä vältytään helpommin lapseen kohdistuvalta 

kiusaamiselta, jota voi esiintyä muiden oppilaiden toimesta. Omainen voi puuttua kiusaamiseen 

ja puolustaa lasta vaikeassa kiusaamistilanteessa. On tärkeää kuunnella kiusatun tarinaa ja 

ottaa sen todesta. Sen vuoksi kaikkia läheisiä, ystäviä, opettajia ja vanhempia tarvitaan avuksi 

ja tueksi (Rikosuhripäivysys.fi). 

 

Koulut joutuvat usein kohtaamaan tilanteita, joissa oppilailla on tapahtunut elämässään 

muutoksia ja ne saattavat vaikuttaa oppilaan käytökseen tai opiskeluun. Koulut jakavat tietoa 

eteenpäin vain niille tahoille jotka auttavat oppilaan tilannetta ja ainoastaan oman vanhemman 
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suostumuksella. Näitä tahoja voivat olla muun muassa koulukuraattori, terveydenhoitaja, 

psykologi tai rehtori. 

Koulu huomioi tapahtuneen ja sen vaikutuksen lapseen ja viestittää tietoa tarvittaessa 

omaisille.  

 

Miten lapsien vankilavierailut tapahtuvat? 

 

Joskus seksuaalirikokseen syyllistyneet perheelliset tuomitaan rangaistukseen joko siviiliin tai 

vankeusrangaistukseen. Vankilasta käsin tehdään aina automaattinen lastensuojeluilmoitus, jos 

perheenjäsen on tuomittu vankeusrangaistukseen. On tärkeää, että lastensuojelu on tietoinen 

vanhemman ja lapsen näkemyksistä läheisen vankeus-aikana. Lastensuojelu voi myös päättää 

lapsen mahdollisesta huostaan ottamisesta rikoksen tapahtumisen jälkeen, jos tilanne 

katsotaan olevan lapsen edun mukaista (Sassi ym. 2016). 

 

Vankiperheiden kanssa työtä tekeviä tahoja on paljon ja ne saattavat toimia erillään eri puolin 

maata. Yhteistyötä sosiaali- ja vankilaviranomaisten välillä tarvitaan niin vanhemman 

vankeuden jokaisessa vaiheessa etenkin, kun arvioidaan lapsen etua. 

Sosiaalihuoltoviranomaisen roolina on yleisesti arvioida lapsen ja perheen tilannetta lapsen 

edun näkökulmasta. Lapsen etua arvioitaessa tulee huomioida, mitä lapsi tietää jo tilanteesta 

ja että lapselle on kerrottu vanhemman vankilassaolosta (THL 2017). Vankeusaika muuttaa ja 

kuormittaa perheen arkea monin tavoin. Yhteydenpito omaan vanhempaan on lapselle tärkeä. 

Jos yhteydenpito loppuu ja lapsi ei tapaa vankilassa olevaa vanhempaansa, lapsi voi vieraantua 

vanhemmastaan. Vangin palaamiselle aikanaan vapauteen yhteydenpidolla perheeseen on suuri 

merkitys. Se antaa uskoa tulevaisuuteen ja motiivia päästä pois rikoskierteestä. Ilman 

perhesiteitä riski uusintarikollisuuteen on tunnetusti hyvin korkea (Portti vapauteen 2016). 

 

Vankilan toimintaa, jossa ollaan yhteydessä vankien perheenjäseniin, kutsutaan perhetyöksi. 

Vankilan perhetyöhön kuuluvat neuvonta ja ohjaus, yhteydenpidon järjestäminen, perheleirit, 

tuki perheiden kriisitilanteissa, muu perhesuhteiden edistäminen sekä väkivallattomuuteen 

vaikuttaminen perhesuhteissa. Kaikessa perhetyössä keskeistä on toimiva ja laaja-alainen 

yhteistyö vankilan, ulkopuolisten palveluiden ja järjestötoimijoiden kesken. Viime aikoina 

vankiloissa on alettu järjestää mm. vanhemmuutta tukevia kursseja ja erityisiä vanhempi–lapsi-

päiviä (Portti vapauteen 2016). 

Monissa vankiloissa on huone, missä voi tavata vanhempaa. Tila on sisustettu sopivaksi lapselle. 

Vanhempi–lapsi-tapaamiset ovat valvottuja tapaamisia, mutta niissä lapsi voi koskettaa 

vanhempaansa. Vankilassa oleva vanhempi voi osallistua myös lapsen tilannetta käsitteleviin 

palavereihin myös vankilan ulkopuolella joko valvotusti saatettuna, poistumisluvalla tai 

puhelimen ja videoyhteyden avulla (Portti vapauteen 2014). 
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Tilanteesta riippuen lastensuojelu voi evätä seksuaalirikokseen syyllistyneeltä oikeuden tavata 

lastaan, jos esimerkiksi lapsi on ollut rikoksen uhrina.  Muissa tapauksissa tilanne on arvioitava 

lapsen etua kunnioittaen. Edun arvioinnissa tulee olla käytettävissä faktatieto lapsen ja 

vanhempien tilanteesta. Lapsen edun arviointi toimii taustatietona esimerkiksi lapsen ja 

perheen tarvitsemien tukitoimien tarpeen kartoittamisessa sekä lapsen ja vankilassa olevan 

vanhemman yhteydenpidon keinojen ja tapaamisten suunnittelussa sekä toteutuksessa (Sassi 

ym. 2016, 38). Lapsen vanhempi ja rikokseen syyllistynyt eivät aina palaa yhteen rikoksen 

jälkeen tai rikokseen syyllistynyt ei palaa enää kotiin. Lapselle on hyvä puhua kyseisitä 

tilanteista hyvissä ajoin. 

 

Mitä jos lastani on käytetty seksuaalisesti hyväksi? 

 

Lain mukaan lapsen seksuaalinen suojaikäraja on 16 vuotta. Perhepiirissä tapahtuvassa lapsen 

seksuaalisessa hyväksikäytössä suojaikäraja on 18 vuotta. Mikäli seksuaalinen hyväksikäyttö 

kohdistuu alle 16-vuotiaaseen tai perheessä alle 18-vuotiaaseen lapseen, on kysymyksessä rikos. 

Terveydenhuollon ammattihenkilöillä on lastensuojelulaissa lakisääteinen ilmoitusvelvollisuus, 

jos he työssään kohtaavat tilanteen, jossa on syytä epäillä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä 

(Terveyskirjasto 2016). 

 

Jotkut seksuaalirikokseen syyllistyneiden lapset ovat voineet olla itse uhrina rikoksessa. Jos 

lapsi oma-aloitteisesti kertoo tapahtuneesta, omainen voi kirjata mahdollisimman sanatarkasti 

ylös, mitä lapsi kertoo ja myös missä yhteydessä asia tuli esille. Lasta ei sovi painostaa asiasta, 

vaan asian tarkempi selvittely on hyvä jättää viranomaisille. Joskus saattaa ilmetä tilanteita, 

joissa omainen ei usko lapsen tarinaa. Lasten kuuleminen tapahtuneesta on tärkeää tämän 

hyvinvoinnin ja trauman käsittelyssä, jolloin omaisen olisi hyvä kuulla lapsen kertomus 

tapahtuneesta. Lapsen arjen ennallaan pysyminen on avain asemassa rikoksen tapahtumisen 

jälkeen (Oikeusministeriö 2009, 29). 

 

Kaikki hyväksikäytetyt lapset eivät reagoi siihen samalla tavalla, ja merkittävällä osalla 

hyväksikäytetyistä lapsista ei ole näkyvää oireilua lainkaan. Jotkut lapset alkavat oireilla 

välittömästi, kun toisilla oireilu alkaa kuukausia tai jopa vuosia hyväksikäytön jälkeen. Oireet 

saattavat myös muuttua ajan myötä (Hus 2013). Lapselle oman perheen tuki on tärkeintä. Se, 

tuomitaanko epäilty vai ei, voi vanhemmista tuntua tärkeämmältä kuin lapsesta. Lapseen 

kohdistunut väkivalta- tai seksuaalirikosepäily voi tuntua erittäin raskaalta. Asian ilmitulossa 

on kuitenkin tärkeitä hyviä puolia: Viranomaiset tutkivat asiaa, ja lapsellasi ja sinulla on 

mahdollisuus saada apua. Joskus ympäristön voimakkaat reaktiot voivat olla lapselle yhtä 

haitallisia kuin itse rikoksen uhriksi joutumisen kokemus. Omainen voi pyrkiä suojelemaan lasta 

tällaisilta reaktioilta. 
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Omainen voi konsultoida poliisia tai lasten ja nuorten oikeuspsykiatrista yksikköä, jos on 

epävarma asiasta. Viranomaisella, jolla on ensikäden tietoa epäilystä, on velvollisuus 

viipymättä tehdä ilmoitus poliisille tutkimusten nopean käynnistymisen aikaansaamiseksi. 

Poliisi selvittää asiaa ja harkitsee, onko syytä epäillä rikosta, ja tarvittaessa käynnistää 

esitutkinnan (Käypä hoito 2013). Rikosprosessi saattaa kestää pitkään. 

Työntekijöiden kanssa voi arvioida psyykkisen avun tarvetta ja jäsentää tilannetta. 

Perheneuvoloissa annetaan lapselle ja perheelle välitöntä apua ja tukea sekä arvioidaan 

psyykkisen tuen ja hoidon tarve. Tarvittaessa lapsi lähetetään jatkotutkimuksiin 

Keskussairaalan lasten- tai nuorisopsykiatrisiin yksiköihin (Hus 2013). 

 

Tulevaisuuden kohtaaminen 

 

Omainen saattaa olla hämmentynyt siitä millä tavalla näkee ja kokee rikokseen syyllistyneen 

perheenjäsenensä, sillä rikoksella on uudet vaikutuksensa sekä menneisyyteen että 

tulevaisuuteen. Asiat ovat saattaneet mennä päälaelleen ja uusia kysymyksiä tulevaisuuteen 

liittyen saattaa omaisella herätä. On epätodennäköistä, että kaikki tulisi olemaan täysin 

samalla tavalla, mutta usko hyvään tulevaisuuteen ja asioista selviämiseen voi auttaa 

eteenpäin. 

 

Ajan myötä elämästämme muotoutuu uusi kokonaisuus. Voi olla, että perhesuhteet rikoksen 

tehneen tai muiden perheenjäsenten kanssa vahvistuvat entisestään: Rikos on saattanut 

edesauttaa perheen sisällä tunteiden käsittelyä ja asioista on saatettu keskustella avoimemmin 

kuin ennen. 

 

 

 

Kuinka voisin auttaa rikokseen syyllistynyttä? 

 

Omaiselle saattaa herätä tarve auttaa rikokseen syyllistynyttä läheistä. Hän saattaa vapautua 

lähiaikoina vankilasta ja omainen kokee, että haluaa tarjota hänelle tukensa.  

 

Ehdotuksia kuinka omainen voi auttaa läheistä: 

 

-Keskustella vapautuvan läheisen kanssa ja selvittää hänen tarpeensa ennen kuin ryhtyy 

toimimaan 

- Rohkaisee ja tukee positiivisesti rikokseen syyllistynyttä hakemaan oikeaa apua 

ammattilaisilta. 
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- Tukee rikokseen syyllistynyttä tilanteissa joissa saattaa esiintyä rajoitteita. Rikokseen 

syyllistyneellä saatetaan rajoittaa teknologian käyttöä ja sosiaalityöntekijöiden kanssa 

tapahtuvia lapsi- tapaamisia. 

- Keskustelee rikokseen syyllistyneen auttavien tahojen kanssa hänen tilanteestaan, jos 

mahdollista. Tähän tulee olla rikokseen syyllistyneen suostumus. Jos tämä kieltäytyy, niin 

omaisen on kunnioitettava päätöstä. Joskus omaisen tarjoama apu saattaa olla vain 

yhteydenpitoa rikokseen syyllistyneeseen ja hänen tukemista vaikeissa tilanteissa. Omaisen tuki 

voi myös helpottaa tai edesauttaa rikokseen syyllistyneen ja ammattihenkilön välistä 

työskentelyä. 

 

Mitä apua rikokseen syyllistyneelle on saatavilla? 

 

Vankilat ja siviilin eri instituutiot tarjoavat seksuaalirikoksiin syyllistyneille toimintaohjelmia, 

joiden tavoitteena on vähentää todennäköisyyttä syyllistyä seksuaalirikokseen. 

Toimintaohjelmat ja niiden sisältö määrittyvät yksilöllisten tarpeiden ja rikoksen vakavuuden 

mukaisesti. Jokainen rikoksentekijä arvioidaan erikseen, jotta saadaan selville mikä 

toimintaohjelma olisi hänelle sopiva. Tavoitteena on laatia ohjelma ja sen sisältö 

rangaistusajan mukaisesti siviilissä esimerkiksi yhdyskuntaseuraamustoimistossa tai vankila- 

ajalle ja jatkaa ohjelmaa jatkumona mahdollisesti siviilissä. Toimintaohjelmista vankiloissa 

vastaavat psykologit, sosiaaliohjaajat ja erikseen koulutettu vankilahenkilökunta 

(Rikosseuraamuslaitos 2015). Siviilissä toimintaohjelmista vastaavat esimerkiksi 

sosiaaliohjaajat, ohjelmatyöntekijät, psykologit ja muita sosiaali-ja terveysalan ammattilaisia. 

Seksuaalirikoksiin syyllistyneet valikoidaan eri toimintaohjelmiin tai ryhmiin rikoksen 

perusteella. Rikokseen syyllistyneelle ja omaisille on tarjolla tukea omilla paikkakunnillaan. 

 

Pakollisen valvonnan ohella erilaiset yksilö- ja ryhmäterapiat sekä vertaistuen käyttäminen 

voivat olla toimivia ratkaisuja siviilissä suoritettavan rangaistuksen ohella. Valvonnan aikana on 

hyvä mahdollisuus käsitellä omaisten ja tekijän tilanteita. Joskus omainen saattaa pelätä, että 

kotiasiat tulisivat ammattihenkilöille ilmi tai niistä voisi saada väärän kuvan.   

Avohuollon tukimuotoja on tarjolla monenlaisia: Esimerkiksi terapia, tukihenkilöt, vertaistuki, 

ohjelmatyö, päihdeohjelmat ja yhteistyö ehdonalaisvalvojan kanssa. On myös olennaista, että 

vangilla on vapautumisen tai rangaistuksen jälkeen mahdollisuudet rikoksettomaan elämään. 

Ensisijaisia palvelun tarjoajia siviilissä ovat oman kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon 

ammattilaiset, mutta tukea saa myös järjestöiltä ja seurakunnilta. 

 

Esimerkkejä seksuaalirikoksiin syyllistyneille tarjottavista ohjelmista rangaistuksen ohella ja 

sen jälkeen: 

 

Stop-Ohjelma 
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Englantilainen Stop-ohjelma on tarkoitettu sekä lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä, että 

raiskauksesta tuomituille henkilöille, joilla jäljellä oleva rangaistusaika on noin vähintään vuosi. 

Stop-ohjelma vaatii, että syyllistynyt tunnustaa rikoksen. 

 

Ohjelmaan valitaan vankeja, joiden uusimisriski arvioidaan keskikorkeaksi tai korkeaksi. 

Tavoitteena on muun muassa seksuaalirikoksiin liittyvien ajatus- ja toimintamallien 

tiedostaminen ja työstäminen, uhreille koituvien haittojen kognitiivinen ja kokemuksellinen 

tiedostaminen ja rikoksettoman elämän taitojen ja keinojen opettelu sekä harjoittelu. Ohjelma 

on käytössä vain Riihimäen vankilassa, mutta siihen ohjataan vankeja kaikista suljetuista 

laitoksista. Vangit asuvat omalla osastolla ja osallistuvat 3-5 istuntoon viikoittain. Ohjelman 

kokonaiskesto on noin 8 kuukautta (Portti vapauteen, 2014). 

  

Uusi Suunta 

 

Yksilötyönä toteutettava seksuaalirikollisille suunnattu Uusi suunta -ohjelma on kehitetty 

erityisesti niille tuomituille, jotka jäävät STOP-ohjelman ulkopuolelle. Uusi suunta-ohjelma ei 

vaadi, että seksuaalirikokseen syyllistynyt myöntää oman syyllistymisensä rikokseen. Uusi 

suunta on myös tarkoitettu korkeariskisille, jotka eivät ota vastuuta teoistaan. 

Ohjelmaan kuuluvat aiheet ovat mitä tapahtui eli teosta puhuminen, miksi teko tapahtui ja 

mistä siinä oli kyse, sekä lopuksi mitä tarvitaan, jotta tekoa ei enää tapahdu uudelleen. 

Ohjelmaa käytetään sekä suljetuissa laitoksissa että avovankiloissa ja 

yhdyskuntaseuraamustoimistoissa (Portti vapauteen 2014). 

 

Käytännön tietoa 

 

Seksuaalirikokseen syyllistynyt ei aina päädy vankilaan saakka. Suomessa on muita 

seuraamuksia seksuaalirikokseen tuomituille, joista lievin rangaistusmuoto on sakko. 

Tuomioistuin voi myös määrätä niin sanottuja yhdyskuntaseuraamuksia, joita ovat 

yhdyskuntapalvelu, nuorisorangaistus, ehdollisesti rangaistujen nuorten valvonta sekä 

valvontarangaistus. Yhdyskuntaseuraamusten sisältö vaihtelee. Niissä keskeisenä sisältönä 

voivat olla valvonta, työ tai erilaiset sosiaalista toimintakykyä edistävät tehtävät tai ohjelmat. 

Tuomittu suorittaa rangaistusta kodistaan tai esimerkiksi kuntoutuspaikasta ja hän on samalla 

tavoin yhteiskunnan jäsen kuin muutkin kansalaiset (Portti vapauteen 2016). 

 

Seksuaalirikoksista lievin rangaistus seuraa seksuaalisesta ahdistelusta, josta tuomitaan 

vähintään sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. Vakavin rangaistus 

seksuaalirikoksista seuraa törkeästä raiskauksesta ja törkeästä lapsen seksuaalisesta 

hyväksikäytöstä, joista joutuu vankeuteen vähintään yhdeksi ja korkeintaan kymmeneksi 
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vuodeksi. Enintään kahden vuoden vankeusrangaistus voidaan kuitenkin määrätä ehdolliseksi, 

jolloin tuomitulle määrätään ehdollisen vankeuden pituus sekä koeaika, joka voi vaihdella 

yhdestä kolmeen vuotta (Minilex 2018). 

 
Tutkintavankeus 

 

Tutkintavankeus on mahdollinen pakkokeino tutkinnan tai rangaistuksen toimeenpanon 

turvaamiseksi. Tutkintavanki on siis syytteen vuoksi pidätetty ja vangittu, häntä pidetään 

poliisi- tai tutkintavankilassa, mutta asiaa ei ole vielä käsitelty oikeudessa eikä henkilöä 

tuomittu rikoksesta. Ajallisesti tutkintavankeus kestää korkeintaan siihen asti, kunnes 

käräjäoikeuden tuomio tulee lainvoimaiseksi (Portti vapauteen 2016) 

 

Mitä tapahtuu vankilasta vapautumisen jälkeen? 

 

Perheen sosiaalinen verkosto voi joutua koetukselle vanhemman vapausrangaistuksen takia. 

Omaiset voivat olla tiedon sekä tuen tarpeessa. Vanhemman vankilasta vapautuminen voi olla 

myös kriisitilanne perheelle. Perheen arki kokee jälleen muutoksen, jos toinen vanhempi 

muuttaa takaisin kotiin. 

 

Vankeusaika pelkästään vaikuttaa perheeseen, mutta vankilasta vapautuminen voi olla myös 

erittäin haastavaa aikaa: Yhdessä asuminen täytyy opetella uudestaan ja ihmiset ovat 

saattaneet muuttua ajan saatossa. Jos omaisella herää kysymyksiä rikokseen syyllistyneen 

vapautumiseen tai kotiuttamiseen liittyen, voi omainen keskustella asiasta perheen 

sosiaalityöntekijän kanssa luottamuksellisesti tilanteesta. 

 

Vankilasta vapautuminen: 

 

Tuomion loppuvaiheessa vanki voidaan päästää puoleksi vuodeksi valvottuun koevapauteen. 

Koevapauden menettelyt ja suunnitelmat tehdään yhteistyössä perheen, lapsen kanssa 

työskentelevien viranomaisten ja vankilatyöntekijöiden kanssa. Valvottu koevapaus suoritetaan 

vankilan ulkopuolella, yleensä omassa kodissa tai kuntoutuksessa (portti vapauteen).  

 

Miten yhteydenpito lapsien kanssa toimii siviilissä? 

 

Lain mukaan samassa asunnossa asuvan lapsen mielipide on selvitettävä. Näin ollen huoltajan 

tulee keskustella asiasta lapsen kanssa hyvissä ajoin ennen mielipiteen selvittämistä. Valvottua 

koevapautta suunniteltaessa pyritään huomioimaan perheen tarpeet yksilöllisesti lasten etu 

huomioiden.  Lasta on kuitenkin kuultava lastensuojeluviranomaisen kanssa, mikäli tämä on 

ollut huostaan otettuna tai muulla tavoin lastensuojelutoimenpiteiden 
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Kohteena (Tuhkanen ym. 2017). Siirtymävaiheessa vankilaan tai vankilasta takaisin perheeseen 

on hyvä selvittää, mistä avohuollon tukitoimista lapsi ja hänen perheensä voisivat hyötyä. 

 

Vapautumisen ehdoksi voidaan asettaa, että vanki sitoutuu noudattamaan psykososiaalista 

hoitoa ja tukea koskevia määräyksiä. Vangin on sitouduttava mahdollisesti hoidon ja tuen 

määräyksiin myös ehdonalaisessa vapaudessa. Yhteydenpitoon liittyviä rajoitteita voi myös olla 

vapautumisen ehtona. 

 

Rikoksen seurauksena saattaa ilmetä rajoitteita lapsien ja seksuaalirikokseen syyllistyneen 

välisessä kanssakäymisessä. Rajoitteet voivat kohdistua oman perheen lapsiin tai lähipiirin 

lapsiin. Sosiaalityöntekijän ja lastensuojelun kanssa on mahdollista keskustella lapsen 

yhteydenottoon ja kanssakäymisiin liittyvistä rajoitteista.  

 

Kuinka toimia median kanssa? 

 

Joskus rikokset saattavat päätyä julkisuuteen. Rikosta on jo haastavaa käsitellä ilman että 

mediakin saattaa puuttua asiaan. Omainen saattaa pelätä julkisuuden tuomaa häpeää ja 

epätietoisuutta siitä, mitä oman läheisen rikokseen syyllistymisestä raportoidaan julkisuuteen.  

 

Median kanssa toimiminen: 

 

 - Omaisen voi harkita sosiaalisen median käytön, kuten esimerkiksi Facebookin tai Twitterin 

vähentämistä. Tämä saattaa tarkoittaa myös omien henkilökohtaisten tietojen vähentämistä 

sosiaalisesta mediasta. 

- Omainen voi suunnitella aktiviteetteja ajankohdille, jolloin media saattaa raportoida 

rikoksesta julkisuuteen (media saattaa esimerkiksi julkaista ajankohdan, jolloin läheinen 

aloittaa vankeusrangaistuksen). 

- Omaisen on hyvä muistaa, että kaikkiin median ja journalistien esittämiin kysymyksiin 

rikoksesta ei tarvitse vastata tai kommentoida 

- Omainen voi pohtia, mitä tietoa rikokseen liittyen haluaa julkistaa. Media saattaa antaa usein 

vääristyneen ja liioitellun kuvan julkisuuteen saamastaan tiedosta.  

 

Vertaistuki 

 

Omaisen elämä ei välttämättä tunnu enää olevan entisensä seksuaalirikoksen johdosta. Monet, 

mutta eivät kaikki, omaiset haluavat tavata toisen, joka on kokenut samanlaisia kokemuksia. 

Vertaistuki on kokemusten jakamista samansuuntaisia asioita kohdanneitten ihmisten kesken ja 

vertaisilta saa myös tietoa arjen ongelmatilanteiden ratkaisemiseksi. Vertaistuki toteutuu usein 

vertaisryhmätoimintana. Joissain ryhmissä keskitytään enemmän tietoon, toisissa kokemuksiin, 
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mutta yhteinen piirre ryhmissä on luottamuksellisuus. Vertaistuelta odotetaan keskustelua, 

lohdutusta, neuvoa, tietoa, kaveruutta ja kokemuksia tapahtuneesta rikoksesta. Omainen voi 

löytää uusia ratkaisuja arkielämän ongelmiin tiedon ja vertaistuen avulla.  

 

Vertaisryhmät omaisille ovat tutkimusten mukaan vaikuttaneet pääsääntöisesti positiivisesti 

heidän hyvinvointiinsa. Niiden on todettu vähentävän omaisten rasittuneisuutta. Vertaistuki 

koetaan rohkaisevana, voimia antavana ja arjessa kannattelevana toimintana, joka 

mahdollistaa myös mielenterveysongelmiin liittyvien häpeän- ja syyllisyydentunteiden 

käsittelyn. Vertaistuen vastavuoroisuutta kuvataan samanaikaisesti tapahtuvana antamisena ja 

saamisena. Vertaistuen katsotaan tuottavan oivalluksia, joiden myötä käyttäytyminen ja 

asioihin suhtautuminen voivat muuttua. 

 

Vankien omaisille on perustettu oma yhdistys, joka tarjoaa apua ja vertaistukea sitä 

tarvitseville omaisille. Vankien Omaiset VAO ry on 2005 omaisten itsensä perustama 

valtakunnallinen vapaaehtoisyhdistys ja yhdistyksen tavoitteena on tarjota tietoa ja tukea 

kaikille, jotka ovat tai ovat olleet vangin omaisia. Vankien omaiset ry pyrkii tarjoamaan 

tilaisuuden ajatusten ja tuntemusten vaihtoon vertaistoiminnan periaatteella keskusteluilloissa 

ja leireillä. Vankien Omaiset VAO ry haluaa edistää myönteisten uusien ihmissuhteiden 

syntymistä ja ennen kaikkea perhesuhteiden säilymistä vankeustuomion aikana (Vankien 

omaiset 2017). 

 

Hyödyllisiä yhteystietoja: 

 

Välitön hätä 

Yleinen hätänumero 112 

Kuntien sosiaalipäivystykset (kiireelliset asiat virka-ajan ulkopuolella) 

 

 

Muu julkinen apu ja tuki koko Suomessa: 

 

Terveyskeskukset 

Äitiys- ja lastenneuvolat 

Työterveyshuolto 

Mielenterveystoimistot 

Perheneuvolat 

A-klinikat 

Sosiaalitoimistot 

Seurakunnat 

Oikeusaputoimistot. 
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Valtakunnallinen kriisipuhelin: 

päivystää numerossa 010 195 202 

Arkisin klo 9.00–07.00 

Viikonloppuisin ja juhlapyhinä klo 15.00–07.00 

 

Sexpo neuvonta: 

0800-90044 (Maksuton) 

 

Kriminaalihuollon tukisäätiö: 

Kinaporinkatu 2 E 39 

00500 Helsinki 

puh. 09 7743 610 

faksi 09 7743 6120 

 

Vankien omaiset VAO ry: 

TUKIPUHELIN  

050 340 0373 

SÄHKÖPOSTI 

vaory. postia(at)gmail.com 

 

Rikosseuraamuslaitos: 

Keskushallintoyksikkö 

Puhelin 029 56 88500 (valtakunnallinen vaihde) 

Faksi 029 56 65440 

http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos.html 

 

 

Suomen Mielenterveysseura 

Hallinnon vaihde: (09) 615 516 (auki arkisin klo 9-15) (kriisitilanteessa yhteystiedot kohdassa 

Tukea ja apua) 

etunimi.sukunimi@mielenterveysseura.fi 

 

Ensi- ja turvakotien liitto 

Asemamiehenkatu 4 A, 7. krs 

00520 Helsinki 

puh. 09 4542 440 

toimisto@ensijaturvakotienliitto.fi 

www.nettiturvakoti.fi (Naisten turvakoti) 

http://www.rikosseuraamus.fi/fi/index/rikosseuraamuslaitos.html
http://www.nettiturvakoti.fi/
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Monika-naiset liitto: Apu väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille. 

Maksuton auttava puhelin ma-pe klo 9-16: 0800 05058 

Turvakoti Mona puhelin 24h: 045 639 6274 

https://monikanaiset.fi/ 

  

Amnesty international-järjestö: 

Naisten Linja päivystää numerossa 0800 02400 ma-pe klo 16-20 ja la-su klo 12-16. 

https://www.amnesty.fi/tyomme/teemat/naisiin-kohdistuva-vakivalta/ 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) 

Puhelin (valtakunnallinen vaihde): 029 524 6000  

Sähköpostiosoitteet: etunimi.sukunimi@thl.fi 

 

Keskusrikospoliisi: 

Puhelinvaihde: 0295 480 141  

Faksi: (09) 273 2123 (kirjaamo)  

kirjaamo. keskusrikospoliisi(at)poliisi.fi 

 

Rikosuhripäivystys: 

Auttava puhelin p. 116 006 ma-ti klo 13-21 ja ke-pe klo 17-21 

Juristin puhelinneuvonta p. 0800 161 177 ma-to klo 17-19 www.riku.fi 

 

Suomen Delfins ry: 

Neuvontapuhelin ma-ti klo 9-11 ja to 12-14 

Puh. 050 583 5000 

http://www.suomendelfins.fi/ 

 

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen: 

Kriisipäivystys seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille, 

puh. 0800-97899, ma-to klo 9-15, viikonloppuna ja pyhinä sekä niiden aattoina klo 15-21. 

Juristipäivystys, seksuaalista väkivaltaa ja/tai hyväksikäyttöä kokeneille, 

puh. 0800-97895, ma-to klo 13-16. 

 

Pelastakaa lapset ry: 

Puhelin 010 843 5000 

Faksi 010 843 5111 

info@pelastakaalapset.fi 

https://monikanaiset.fi/
https://www.amnesty.fi/tyomme/teemat/naisiin-kohdistuva-vakivalta/
mailto:etunimi.sukunimi@thl.fi
http://www.suomendelfins.fi/
mailto:info@pelastakaalapset.fi
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Oikeusasiamies: 

Puhelin: 09 4321 

Faksi 09 432 2268 

Sähköposti: oikeusasiamies@eduskunta.fi 

 

Välitä! Seksuaaliväkivaltatyö: 

p. +35845 279 809  

valita-yksikko@setlementtitampere.fi 

https://www.seksuaalivakivalta.fi/ 

 

Lovery-yhdistys. 

https://www.yhdistyslovery.com/loverylapsiin-kohdistuva-seksuaalinen-hyvaksikaytto 
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