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1 Johdanto 

Kaikissa yhteiskunnissa ja yhteiskuntaluokissa tapahtuu lasten seksuaalista hyväksi-

käyttöä. Se on ongelma, jota esiintyy riippumatta sukupuolesta, maasta, uskonnosta, 

kulttuurista tai sosioekonomisesta asemasta. (Salo & Ståhlberg 2004: 102; Goodyear-

Brown, Fath & Myers 2011:10.) 

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on usein tunteita herättävä ilmiö. Siitä ei useimmiten 

haluta puhua tai kuulla (Antikainen 1994: 10; Turun sanomat 2016).  Voimme työssämme 

joutua kohtaamaan tilanteita, jolloin asiakkaamme käytös tai puheet saattavat ihmetyttää 

tai herättää meissä huolta. Tärkeää on kuitenkin tietää, että seksuaaliseen hyväksikäyt-

töön ei ole olemassa tyypillisiä oireita tai oireyhtymää, joka näkyisi valtaosalla hyväksi-

käytön uhreista (Hyväksikäytön aiheuttamat oireet n.d.). Lapsen tuodessa esiin jotain 

hyväksikäyttöön viittaavaa, on erityisen tärkeää, että kuulija osaa reagoida oikein, jotta 

rikoksen tutkintaprosessi ei häiriinny ja mahdollinen hyväksikäyttö saadaan kitkettyä pois 

nopeasti (Hyväksikäytön aiheuttamat oireet n.d.). 

Lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä löytyy paljon tietoa kansainvälisesti, mutta sen 

käsittelemiseen vaikuttaa määritelmien moninaisuus ympäri maailmaa. Tämä tekee hy-

väksikäytön yleisyyden arvioimisen haastavaksi. Joissakin maissa seksuaalista hyväk-

sikäyttöä pidetään niin suurena tabuna, ettei sitä myönnetä lainkaan. (Salo & Ståhlberg 

2004: 104–105; Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013.) 

Etsiessämme tietoa lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, huomasimme useiden van-

hempien lähteiden ja tietojen olevan vanhentunutta tuoreiden tutkimusten valossa. Sa-

nana hyväksikäyttö on myös tuntunut saavan nykypäivänä kritiikkiä, sillä se ei välttä-

mättä viesti asian vakavuudesta. Tilalle on ehdotettu muun muassa termejä lapsen sek-

suaalinen kaltoinkohtelu tai lapseen kohdistunut seksuaalinen väkivalta. Käytämme 

tässä opinnäytetyössä termiä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, sillä se näyttäytyy 

vielä yleisimmin käytettynä sanana nykypäivän tietolähteissä. 

Tässä opinnäytetyössä keskitymme alle kouluikäisten lasten seksuaaliseen hyväksikäyt-

töön, joka on harvinaista, mutta sitä tapahtuu. Päiväkodeista tehdään todella vähän il-

moituksia lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, vaikka lapsi viettää siellä suurimman 

osan arjestaan. Lapsi voi myös kohdistaa kertomuksensa hyväksikäytöstä helpommin 
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turvalliselle aikuiselle.  Lasten kanssa työskentelevillä aikuisilla tulee olla tietoa siitä, mi-

ten toimia, kun epäily seksuaalisesta hyväksikäytöstä herää. (Niemi 2018; Lajunen, Lah-

tinen & Valkonen 2015: 258.)  Varhaiskasvatuksen ammattilainen on lain mukaan vel-

voitettu ilmoittamaan työssään heränneestä seksuaalisen hyväksikäytön epäilystä. (Las-

tensuojelulaki 2010/88 § 25.) Varhaiskasvatuksen ammattilaisen tehtävänä ei kuiten-

kaan ole olla seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkija tai selvittelijä.   (Lajunen, Lahti-

nen, Valkonen 2015: 258.) 

Opinnäytetyössä tuomme esiin varhaiskasvatuksen ammattilaisille tärkeää teoriatietoa 

varhaiskasvatuksesta, lainsäädännöstä ja sopimuksista, lapsen seksuaalisesta kehityk-

sestä, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä sekä huolen tunnistamisesta. 

Opinnäytetyö on toteutettu toiminnallisena opinnäytetyönä, sillä koemme monen tutki-

muksellisen lähestymisen aiheeseen epäeettisenä. Tuotoksena on opas, joka on tehty 

konsultoiden Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiriin (HUS) lasten ja nuorten oikeus-

psykologian yksikön psykologia ja psykologiharjoittelijaa. Opas on suunnattu varhaiskas-

vatuksen työntekijöille. Tuomme oppaassa esiin perustietoa ja ohjeita lapsen seksuaali-

sen hyväksikäytön epäilyn kohtaamiseen. Oppaan teoria perustuu opinnäytetyömme 

teoriaan, josta olemme poimineet pääkohdat helpottaaksemme tiedonetsintää. 

HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikön yhteistyöhenkilöistämme on ollut 

suuri apu materiaalia luodessa. Heiltä löytyy paras osaaminen aihealueeseemme, sillä 

seksuaalista hyväksikäyttöä epäillessä he kuulevat alle kouluikäiset lapset haastattelui-

den avulla. Haastattelu tehdään näyttöön perustuvilla haastattelumenetelmillä noudat-

taen lapsen ja epäillyn oikeusturvan toteutumista (Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 

epäilyn tutkiminen 2013). 

Opinnäytetyömme tavoitteena on lisätä varhaiskasvatuksen ammattilaisten tietämystä 

lapsen seksuaalisesta kehityksestä sekä lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Py-

rimme painottamaan varhaiskasvatuksen ammattilaisen roolin tärkeyttä lapsen seksuaa-

lisen hyväksikäytön epäilyn herätessä. Opinnäytetyömme tuotoksena olevan oppaan 

avulla rohkaisemme varhaiskasvatuksen ammattilaisia pyytämään konsultointiapua 

HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksiköltä huolta herättäviin tilanteisiin. Ta-

voitteenamme on madaltaa kynnystä nopeaan toimintaan sekä rikosilmoituksen ja las-

tensuojeluilmoituksen tekemiseen. 
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2 Opinnäytetyön taustaa 

Eri maissa tehtyjen tutkimusten perusteella lapsen seksuaalisen hyväksikäytön esiinty-

vyys vaihtelee suuresti. Tämä johtunee tutkimusmetodien eroista sekä käsitteen erilai-

sista määritelmistä ympäri maailmaa. (Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutki-

minen 2013; Salo & Ståhlberg 2004: 104–105.) 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen (2009) mukaan lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 

uhrit ovat tyypillisesti 12–15 vuotiaita, heitä nuorempien uhrien osuus on kolmannes. Ri-

koksen tekijä on 90 prosentissa tapauksista mies ja uhri tyttö. Poikien seksuaalinen hy-

väksikäyttö on harvinaisempaa ja silloinkin tekijänä on useimmiten mies. (Oikeuspoliitti-

nen tutkimuslaitos 2009: 2.)  

Lapsiuhritutkimuksessa (2014) tehdyn kyselyn mukaan 9-luokkalaisista 10 prosentilla on 

ensimmäinen hyväksikäyttö kokemus alle 10-vuotiaana. Lukumäärällisesti heitä oli 18, 

joten se on pienentynyt vuodesta 2008, jolloin tapauksia oli 20. (Fagerlund, Peltola, Kää-

riäinen, Ellonen & Sariola 2014: 76–78.) 6–luokkalaisille tehdyn kyselyn mukaan ensim-

mäinen hyväksikäyttö kokemus on 15 prosentilla vastanneista tapahtunut alle 10-vuoti-

aana (Fagerlund ym. 2014: 80–81). Tutkimukseen vastattiin 483:ssa eri suomen- ja ruot-

sinkielisissä kouluissa ja vastaajia oli yhteensä 11 364 (Fagerlund ym. 2014: 29–30). 

Olemme huomanneet lapsen seksuaalisen hyväksikäytön olevan monelle varhaiskasva-

tuksen ammattilaiselle vieras asia, jota he eivät ole joutuneet työssään kohtaamaan. 

Juuri sen harvinaisuuden vuoksi on tärkeää nostaa aihe esille varhaiskasvatukseen, jotta 

mahdollisen epäilyn herätessä osataan toimia oikein. 

Opinnäytetyön aikana olemme konsultoineet HUS:n lasten- ja nuorten oikeuspsykolo-

gian yksikköä. Heidän tehtävänään on tehdä poliisin tai syyttäjän virka-apupyynnöstä 

lasten ja nuorten seksuaaliseen hyväksikäyttöön tai pahoinpitelyyn liittyviä selvityksiä 

Helsingin ja Uudenmaan alueella (Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikkö n.d.). He 

antavat viranomaisille konsultaatiota ja koulutusta liittyen lasten seksuaaliseen hyväksi-

käyttöön, pahoinpitelyyn sekä traumaattisten kokemusten vaikutuksista lapsiin (Lasten 

ja nuorten oikeuspsykologian yksikkö n.d.).  
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Konsultoimme opinnäytetyötä varten myös Vantaan rikoskomisario Heidi Niemeä, joka 

vastaa Vantaan lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista. Niemi kertoi, että Vantaalla il-

moitukset lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä ovat pysyneet useamman vuoden sa-

moissa lukemissa. Ilmoituksia alle 18-vuotiaisiin kohdistuneista hyväksikäytöistä on tullut 

noin 200 vuodessa. Lukemaan vaikuttaa kasvavassa määrin seksuaalinen hyväksikäyttö 

sosiaalisen median välityksellä, joka ei kuitenkaan koske lähes ollenkaan päiväkoti-ikäi-

siä lapsia. Päiväkodeista tehdään todella vähän ilmoituksia lapsen seksuaalisesta hy-

väksikäytöstä. (Niemi 2018.)  

Koimme, että saimme hyödyllistä tietoa molemmilta konsultointitahoilta, sillä HUS:n las-

ten ja nuorten oikeuspsykologian yksikkö kuulee lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 

epäilyissä alle kouluikäiset lapset ja poliisi vastaavasti kouluikäiset (Niemi 2018; Juusola 

2018; Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013; Lasten ja nuorten 

oikeuspsykologian yksikkö n.d.).  
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3 Varhaiskasvatus 

Varhaiskasvatuksella on monenlaisia tehtäviä, mutta niistä tärkeimpiä ovat lasten koko-

naisvaltaisen kasvun ja kehityksen sekä oppimisen edistäminen yhteistyössä huoltajien 

kanssa. Varhaiskasvatus on palvelu, joka edistää lasten tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta 

ja ehkäisee syrjäytymistä. Varhaiskasvatuksessa lapsi oppii taitoja, jotka vahvistavat lap-

sen osallisuutta ja toimijuutta yhteiskunnassa. Varhaiskasvatuksen tehtävänä on tehdä 

kasvatustyötä yhdessä huoltajien kanssa. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016: 14.) Lapsilla on oikeus hyvään ja turvalliseen lapsuuteen, jota varhaiskasvatuksen 

tulee suojella ja edistää (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016: 19). 

 

Varhaiskasvatuksessa vahvistetaan lasten itsestä huolehtimiseen, terveyteen ja turvalli-

suuteen liittyviä taitoja. Varhaiskasvatuksessa tuetaan lapsia tunteiden ilmaisussa ja au-

tetaan itsesäätelyssä. Lasten kanssa opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeä-

mään tunteita, jolloin lasten tunnetaidot vahvistuvat. Lapsia ohjataan oman ja toisten 

kehon kunnioittamiseen ja suojelemiseen. (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 

2016: 23.) Lasten turvallisuuden tunnetta tuetaan ja heille annetaan valmiuksia pyytää 

ja hakea apua sekä toimia turvallisesti erilaisissa tilanteissa ja ympäristöissä (Varhais-

kasvatussuunnitelman perusteet 2016: 47). 

 

3.1 Varhaiskasvatuksen tavoitteet 

Varhaiskasvatuksen tavoitteista määritellään varhaiskasvatuslaissa (2015/580 § 2a). 

Ensinnäkin varhaiskasvatuksen tehtävänä on edistää kaikkien lasten iän mukaista kas-

vua ja kehitystä sekä terveyttä ja hyvinvointia. Sen tehtävänä on myös edistää oppimista 

ja luoda mahdollisuudet koulutuksellisen tasa-arvon toteuttamiseen. Varhaiskasvatuk-

sessa tulee toteuttaa pedagogista toimintaa niin leikin, liikkumisen ja taiteen keinoin sekä 

kulttuuriperinnöt huomioiden. Näiden avulla lapsille tulee saada onnistuneita oppimisko-

kemuksia. Oppimisympäristön tulee olla kehittävä, oppimista edistävä, terveellinen ja 

turvallinen. Lasten ja varhaiskasvatushenkilöstön välille tulee luoda mahdollisimman py-

syvät vuorovaikutussuhteet ja toimintatapa lasten kanssa tulee turvata. Varhaiskasva-

tukseen tulee antaa kaikille lapsille yhdenvertaiset mahdollisuudet. Varhaiskasvatuksen 

tulee edistää sukupuolten välistä tasa-arvoa. Sen tulee antaa valmiuksia ymmärtää ja 

kunnioittaa erilaisista kielellisistä, kulttuurillisista, uskonnollisista ja katsomuksellisista 

taustoista tulevia. (Varhaiskasvatuslaki 2015/580 §2a.) 
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Varhaiskasvatuksessa henkilöstön tulee tunnistaa lapsen yksilölliset tuen tarpeet ja jär-

jestää lapselle tarvittavaa tukea monialaisessa yhteistyössä. Varhaiskasvatuksen tavoit-

teena on kehittää lapsen yhteistyö- ja vuorovaikutustaitoja. Sen tulee tukea lasta vertais-

ryhmissä toimimiseen, toisten ihmisten kunnioittamiseen ja yhteiskunnan jäsenyyteen. 

Lapselle tulee antaa mahdollisuus osallistua sekä vaikuttaa itseään koskeviin asioihin. 

Varhaiskasvatushenkilöstön tulee toimia lapsen parhaaksi yhteistyössä huoltajien 

kanssa ja tukea heitä kasvatustyössä. (Varhaiskasvatuslaki 2015/580 § 2a.) 

 

3.2 Vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö 

Varhaiskasvatuksessa tärkeässä roolissa on vanhempien kanssa tehtävä yhteistyö. Ta-

voitteena on henkilöstön ja huoltajien sitoutuminen lapsen terveen ja turvallisen kasvun, 

kehityksen ja oppimisen edistämiseen. Kasvatusyhteistyötä tukee luottamuksen raken-

taminen ja tasa-arvoinen vuorovaikutus sekä keskinäinen kunnioitus. Yhteistyö vanhem-

pien kanssa vaatii henkilöstöltä aktiivisuutta ja aloitteellisuutta. Varhaiskasvatuksen ai-

kana yhteistyöllä vanhempien kanssa on erilaisia tehtäviä ja muotoja. Yhteistyön merki-

tys korostuu, kun mietitään lapsen tuen tarpeita. Yhteistyössä on myös tärkeää vaihtaa 

päivittäisiä kuulumisia ja muodostaa yhdessä vanhempien kanssa käsitys lasten hyvin-

voinnista positiivisten asioiden pohjalta. Luottamuksellisen suhteen tärkeys tulee esille, 

jos lapsesta ja hänen hyvinvoinnistaan herää huoli. (Varhaiskasvatussuunnitelman pe-

rusteet 2016: 32–33.)  



7 

 

 

4 Lait, säädökset ja sopimukset 

4.1 Ilmoitusvelvollisuus 

Sosiaali- ja terveydenhuollossa sekä päivähoidossa työskentelevät henkilöt ovat velvol-

lisia ilmoittamaan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he ovat tehtävässään 

huomanneet tai saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä 

vaarantavat olosuhteet tai lapsen oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen 

selvittämistä. Mikäli heillä on tehtävässään tullut tietoon, että on syytä epäillä lapseen 

kohdistuneen rikoslaissa määriteltyyn seksuaalirikokseksi rangaistavaan tekoon, on hei-

dän salassapitosäännösten estämättä tehtävä ilmoitus suoraan poliisille. (Lastensuoje-

lulaki 2010/88 § 25.) 

 

Tärkeintä on, että ilmoitus tehdään viipymättä. Ilmoitusta tehdessä tulee ilmoittaa tie-

dossa olevat lapsen henkilötiedot, perustelut ja syyt ilmoituksen tekemiselle sekä lisäksi 

tulee mainita, onko lapselle tai hänen huoltajilleen kerrottu ilmoituksen tekemisestä. 

(Lastensuojeluilmoitus ja sen tekeminen 2017.) Mahdolliset fyysiset jäljet katoavat nope-

asti, jonka vuoksi tutkimusten käynnistämisessä ei saa viivytellä ja somaattinen tutkimus 

täytyy tehdä kiireellisesti (Seksuaali- ja pahoinpitelyrikosepäilyjen ilmoitusvelvollisuus 

2015).  

 

Salassapitosäännökset eivät estä ilmoituksen tekemistä, silloin kun ilmoituksen tekijä on 

ilmoitusvelvollinen. Ilmoitusvelvollisuus koskettaa laajasti eri tahoja, jotka työtehtävis-

sään ovat saaneet tietää lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve ja kehitystä vaa-

rantavat tekijät sekä oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelutarpeen selvittämistä. 

Ilmoitusvelvollisuus on henkilöllä, joka on saanut tietää mahdollisesta lastensuojelun tar-

peesta, eikä hän saa viivästyttää ilmoituksen tekemistä esimerkiksi delegoimalla sitä esi-

miehelleen. Ilmoitusvelvollisuus koskee tietoa, jonka työntekijä on saanut omassa työs-

sään. (Lastensuojeluilmoitus ja sen tekeminen 2017.) 

 

Mikäli työntekijällä on vaikeuksia arvioida, onko lapsesta herännyt huoli riittävä ilmoituk-

sen tekemiseen, voi konsultointiapua pyytää suoraan poliisilta tai lasten ja nuorten oi-

keuspsykiatrisesta yksiköstä (Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 

2013).   
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Työntekijällä on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus, vaikka hän muuten olisi velvoi-

tettu pitämään salassa työssään esiin tulleita asioita. Lastensuojelun ilmoitusvelvollisuus 

nimittäin sivuuttaa muussa lainsäädännössä säädetyn salassapidon lukuun ottamatta 

rippisalaisuutta. (Lastensuojeluilmoitus ja sen tekeminen 2017.) 

 

Perhettä on hyvä informoida lastensuojeluilmoituksen tekemisestä, ellei ole erityisiä syitä 

olla kertomatta asiasta. Syinä voi olla esimerkiksi kiireellisyys tai se, että informointi voisi 

vaarantaa lapsen hyvinvointia. Vaikka lapsi tai hänen perheensä kieltäisi ilmoituksen te-

kemisen, se tulee silti tehdä. (Lastensuojeluilmoitus ja sen tekeminen 2017.) Lapsen 

seksuaalisen hyväksikäytön epäilystä on tehtävä heti ilmoitus poliisille sekä lastensuoje-

luun (Lapsen seksuaalisen hyväksikäyttöepäilyn selvittäminen 2015). Poliisi päättää 

kuka epäilystä kertoo lapsen vanhemmille ja milloin (Mitä teen kun epäilen, että asiakas-

tani/potilastani on seksuaalisesti hyväksikäytetty? n.d.). 

 

4.2 Lastensuojelu 

Lastensuojelulain tarkoituksena on turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympä-
ristöön, tasapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun 
(Lastensuojelulaki 2007/417 § 1). 

 

Lasten hyvinvoinnista huolehtimisen ensisijainen vastuu on lasten vanhemmilla ja muilla 

huoltajilla. Lasten vanhempia ja huoltajia tulee tukea heidän kasvatustehtävässään las-

ten ja perheiden kanssa toimivien viranomaisten taholta. Vanhemmille ja huoltajille tulee 

antaa tarpeellista apua ja tukea heitä mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Lapsi ja 

perhe tulee ohjata lastensuojelun piiriin riittävän ajoissa. Lastensuojelun tulee järjestää 

vanhemmille ja huoltajille tarvittavia palveluja ja tukitoimia lasten kasvatuksen ja huolen-

pidon tueksi. (Lastensuojelulaki 2007/417 § 2.) 

 

Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja sitä toteutettaessa on aina otettava huomioon 

ensisijaisesti lapsen etu. Huomioidessa ja arvioitaessa lapsen etua on mietittävä miten 

erilaiset toimenpide- ja ratkaisuvaihtoehdot turvaavat lapsen hyvinvointia. Lapselle tulee 

turvata tasapainoinen kehitys ja hyvinvointi, läheiset ja jatkuvat ihmissuhteet, ymmärryk-

sen ja hellyyden saamisen mahdollisuus, kehitystasoinen valvonta ja huolenpito, toivo-

muksia vastaava koulutus, turvallinen kasvuympäristö, ruumiillinen ja henkinen koske-

mattomuus, itsenäistyminen, kasvaminen vastuullisuuteen, mahdollisuus osallistua ja 
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vaikuttaa omissa asioissaan sekä kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huo-

mioiminen. Lastensuojelussa on tärkeää toimia mahdollisimman hienovaraisesti. Ensisi-

jaisesti lapsen ja perheen tueksi käytetään avohuollon tukitoimia, mutta jos sijaishuol-

toon on tarvetta, on se järjestettävä viivytyksettä. (Lastensuojelulaki 2007/417 § 4.) 

 

4.3 Lapsen oikeuksien sopimus 

Lapsen oikeuksien sopimuksen tarkoituksena on suojata kaikkien alle 18-vuotiaiden ih-

misoikeuksia asettamalla valtiolle vastuun toteuttaa sopimuksessa mainittuja asioita. 

Valtion tulee tiedottaa lapsen oikeuksista niin lapsille kuin aikuisillekin. Lapsen oikeuk-

sien sopimus on hyväksytty YK:n yleiskokouksessa 20.11.1989. Sopimusta kehitetään 

jatkuvasti, jotta se pystyy vastaamaan muuttuvan maailman erilaisiin haasteisiin. Suo-

messa lapsen oikeuksien sopimus astui voimaan vuonna 1991. (Mikä on lapsen oikeuk-

sien sopimus? n.d.) 

 

Lapsen oikeuksien sopimuksen artiklan 19 mukaan lasta tulee suojata kaikelta henki-

seltä ja fyysiseltä väkivallalta, kuten hyväksikäytöltä. Artikla 34 tarkentaa, että lasta on 

suojeltava myös kaikenlaiselta seksuaaliselta hyväksikäytöltä. Lapsen oikeuksien sopi-

mus määrittelee, että lasta on autettava toipumaan, mikäli hän joutuu kaltoinkohdelluksi. 

(Yk:n yleissopimus lapsen oikeuksista 1989.)  
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5 Lapsen seksuaalinen kehitys 

Lapsen seksuaalisuus voi sanana tuntua hankalalta ja luoda mielikuvia aikuisten seksu-

aalisuudesta, seksistä tai lisääntymisestä. Terminä voi yhtä hyvin käyttää esimerkiksi 

kehotunnekasvatusta, sillä pienen lapsen seksuaalisuus on etenkin oman kehon hal-

tuunottoa ja tunteiden hallinnan opettelua. (Kehotunnekasvatus n.d.) Tässä opinnäyte-

työssä käytämme termejä lapsen seksuaalisuus ja lapsen seksuaalinen kehitys. 

 

“Seksuaalisuus on varhainen kehoon, läheisyyteen, nauttimiseen, oikeuksiin ja tunteiden 

kokemiseen liittyvä alue” (Cacciatore & Ingman-Friberg 2016: 25).  Se muodostuu hiljal-

leen psyykkisen, sosioemotionaalisen ja biologisen kehityksen rinnalla. Jo lapsuudessa 

rakennetaan tiedot, taidot ja asenteet seksuaalisuudesta, jotka luovat pohjaa aikuisiän 

seksuaalisuudelle. Pienellä lapsella kehittyy kehonkuva, itsetunto ja tunnetaidot. (Kihl-

ström & Minkkinen 2017: 13; WHO:n standardit Euroopassa n.d.) Aikuinen voi tarjota 

lapselle turvalliset puitteet kehitykselle, arkisen mallin positiiviselle läheisyydelle sekä 

hyvälle itsetunnolle (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2000: 7). 

 

Lapsen kanssa tulee keskustella seksuaalisuudesta, kuten ihmisen anatomiasta, kehon 

toiminnasta, kehon rakenteesta ja kehonosista. Kehon seksuaalisista osista puhuminen 

on hyvä liittää samaan keskusteluun muista kehonosista puhuttaessa, jotta puhe suku-

puolielimistä normalisoidaan.  (Mitä tarkoittaa seksuaalisuudesta puhuminen lasten koh-

dalla? n.d.) On tärkeää, että lapsella on kehonosille nimet, jotta lapsi pystyy hahmotta-

maan kehoaan paremmin. Kun lapsella on sanat kehonosille, siitä on apua myös seksu-

aalisen hyväksikäytön epäilyä tunnistaessa, sillä lapsi osaa kertoa tarkemmin tapahtu-

neesta. (Juusola 2018.) 

 

5.1 Vauvaiän seksuaalinen kehitys 

Vauvaikäisellä voi kehittyä kokemus omasta kehostaan hyvänä ja nautinnollisena. 

Vauva oppii sosiaalisista kontakteista ja ymmärtää niiden merkityksen myönteisesti ko-

kiessaan olevansa turvassa ja hyväksytty. Sanattomat, vastavuoroiset kommunikaatio-

taidot, kuten myötäliikkeet, ilmeet, ääntely sekä kosketus kehittyvät ja niitä opetellaan 

tulkitsemaan. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010: 23.) 
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Läheisyydellä ja hellimisellä vauvalle muodostuu positiivinen kehonkuva ja itsetunto. 

Lapsi tuntee itsensä tärkeäksi, kun hänen viesteihin vastataan ja hänelle jutellaan. Vau-

van tunteille tulee osoittaa hyväksyntää äänin, ilmein ja kosketuksin. (Väestöliitto n.d.) 

 

Positiivinen ruumiinkuva rakentuu kokonaisvaltaisesti muun muassa kosketus-, maku-, 

kuulo-, asento- ja hajuaistimusten avulla. Tasapainoaistin avulla lapsi oppii kykynsä hal-

lita omaa liikkumistaan ja asentojen muuttamista. Liikuntapainotteiset leikit ovat hyviä 

keinoja kehon hahmottamiseen sekä koordinaatiokyvyn harjoitteluun. (Cacciatore & Kor-

teniemi-Poikela 2000: 9.) 

 

5.2 Taaperoikäisen seksuaalinen kehitys 

Yhden vuoden iässä lapsi on usein estoton ja iloinen, mutta tunteet voivat vaihdella no-

peasti ja hän saattaa myös kiukustua helposti. Tunteiden rauhoittamisessa tarvitaan 

apua aikuiselta. Lapsi ymmärtää hyvin puhetta ja tulkitsee arvoja ja asenteita ilmeistä. 

Lapsi opettelee tunnistamaan mikä tuntuu hyvältä ja mikä ikävältä. (Miten seksuaalisuus 

kehittyy? n.d.) Lapsi tutkii kehoaan, maistelee sormia ja varpaita, löytää korvat, kanta-

päät ja sukupuolielimensä. Jokainen kehon kohta tuntuu hienolta ja kehosta ollaan iloi-

sesti ylpeitä. (Olen ihana! 2018.) 

 

Kahden vuoden iässä lapsi kyselee ympäristöönsä liittyviä kysymyksiä. Hän etsii nimiä 

ihmisille, esineille ja kehonosille. “Mikä?” on ensimmäinen kysymys ja sitä seuraa vertai-

lujen ja oivallusten jälkeen kysymys “Miksi?”. (Cacciatore & Korteniemi-Poikela 2000: 

10.) 

 

5.3 Leikki-ikäisen lapsen seksuaalinen kehitys 

Leikki-iässä, noin 2–6-vuotiaana lapset ovat innokkaita, avoimia ja estottomia sosiaali-

sissa suhteissa. Heillä on suuresti rakkautta ja he jakavat sitä ympärillään oleville ihmi-

sille, eläimille, leluille ja jopa kiville tai puille. Lapsi rakastaa omaa kehoaan ja peiliku-

vaansa, mutta rakkauden kohteena voi olla mitä vaan. Hän etsii voimakkaille rakkaudel-

lisille tunteilleen turvallista kohdetta, kelle tunteet voi ilmaista. (Korteniemi-Poikela & 

Cacciatore 2010: 19–27.) Aikuisen syli, pehmolelujen paijailu ja sukuelinten koskettelu 
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tuo lapselle lohdun, turvan ja mielihyvän tuntemuksia. Lapsi tutkii, onko hänellä lupa 

nauttia. (Kihlström & Minkkinen 2017: 14.) 

 

Sukupuoleen ja kehoon liittyvät asiat voivat askarruttaa ja herättää kysymyksiä, kuten 

”Mistä vauvat tulee?” ja ”Mitä eroa on tytöillä ja pojilla?”. (Korteniemi-Poikela & Cac-

ciatore 2010: 19 & 25.) Lapselle tulee kertoa, että kaikilla on omanlaiset kehot. Joillakin 

on pimppi ja toisilla pippeli ja kaikki ovat yhtä hyviä. Kasvatuksessa tulisi pyrkiä myön-

teiseen suhtautumiseen. Lapsen kysymyksiin on tärkeää vastata rehellisesti lapsenta-

soisilla vastauksilla. (Miten seksuaalisuus kehittyy? n.d.) 

 

Lapsi voi ihailla lähipiirin aikuista ja haluta mennä esimerkiksi naimisiin vanhempansa 

kanssa. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010: 19 & 25.) Lapsi osoittaa hellyyttään ai-

kuiselle ja käyttäytyy avoimesti sekä estottomasti. Usein lapsen käytös johtaa siihen, että 

hän haluaa olla lähellä ja mieliksi. (Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010: 31.) Aikuisen 

tehtävä on tukea lapsen rakastumisen tunteita. Lapsen tulee saada kokea, että hänen 

tunteensa on hyväksytty ja oikeanlainen. Avioliitto- ja yhteenmuuttokysymyksiin aikuisen 

tulee vetää lempeästi raja. Se tapahtuu selittämällä, että aikuinen on vanhempi ja mah-

dollisesti parisuhteessa jonkun muun kanssa. Voi kertoa, että lapset ja aikuiset voi ra-

kastaa toisiaan, mutta seurustelusuhteessa voi olla vain suunnilleen saman ikäisen ih-

misen kanssa. Tällaisella keskustelulla vahvistetaan sukupolvien välistä rajaa. (Korte-

niemi-Poikela & Cacciatore 2010: 27–30.) 

 

Lapsi voi miettiä kaveruuden ja ihastuksen eroa. Tykkäyskohteen sukupuolella ei usein-

kaan ole lapselle väliä, vaikka sukupuolet kiinnostavat. Sydänystävää voidaan haluta 

halailla tai pussailla. Puhe seurustelusta voi hämmentää tai loukata lasta, jonka takia ei 

kannata vihjailla lasten välisistä ystävyys, -kaveruus- ja tykkäyssuhteista. Lapsi voi itse 

puhua tyttö- tai poikaystävästä ja naimisiin menosta, mutta ajattelee sen vain mukavana 

yhdessäolona. (Tykkäyskaveri 2018.) Lapsi voi tuntea tykkäämisen tunteet voimakkaina. 

Silti se on vain oma tunne, joka ei välttämättä tunnu samanlaisena muilla. Lapselle kan-

nattaa selittää, että jokaisella on omat tunteet, eikä tunteita voi määrätä toiselle. Omasta 

mielestä hauskalta tuntuva juttu, kuten halit ja pusut voi tuntua toisesta ihan muulta. Toi-

selta täytyy kysyä miltä hänestä tuntuu ja mitä hän haluaa. Tunteita näyttäessä kummal-

lakin osapuolella täytyy tuntua yhtä hyvältä. (Tykkäyskaveri 2018.) 

 

Lapsi saattaa kosketella ja esitellä alastonta kehoaan mielellään ja julkisesti. Aikuinen 

opettaa miten ja missä omaa kehoa saa kosketella ja millainen käytös ei ole sopivaa. 
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(Korteniemi-Poikela & Cacciatore 2010: 169.) Myös seksuaaliset leikit lasten välillä ovat 

tavallisia. Lapset voivat tutkia omia ja toistensa ruumiinosia katsomalla ja koskemalla, 

esimerkiksi pesutilanteissa, vessassa, nukkumahetkissä tai uimassa. (Cacciatore & Ing-

man-Friberg 2010: 88.) Suomessa tehdyn päiväkotitutkimuksen perusteella lähes puolet 

lapsista leikkivät “lääkärileikkejä”, joihin kuuluu sukupuolielinten näyttämistä toisille (Lap-

sen seksuaalinen kehitys n.d.). 

 

Eri perheissä on vaihtelevia käytäntöjä siihen, mitä nimiä sukupuolielimistä käytetään ja 

voidaanko niistä puhua. (Lapsen seksuaalinen kehitys n.d.) Perheessä vanhempi valikoi 

omat sanansa ja tapansa puhua lapsen sukupuolielimistä, omien tuntemustensa mu-

kaan. Luontevuus ja sopivuus perheen sisällä on tärkeää. (Valitse omat sanasi 2018.) 

Perheen ja yhteiskunnan kulttuuri ja normit muokkaavat lapsen käyttäytymistä seksuaa-

lisuuden osalta (Lapsen seksuaalinen kehitys n.d.). Hellyyden osoittamisen tavoissa on 

paljon eroja perheiden, kulttuureiden ja yksilöiden välillä (Tykkäyskaveri n.d.). Suomessa 

esimerkiksi lasten alastomuuteen suhtaudutaan sallivammin kuin monissa muissa 

maissa. Lasten seksuaalista käyttäytymistä on tutkimusten mukaan havaittu enemmän 

yhteiskunnissa ja perheissä, joissa alastomuuteen ja seksuaalisuuteen suhtaudutaan 

avoimemmin. (Lapsen seksuaalinen kehitys n.d.) 

 

5.4 Unnutus osana lapsen normaalia kehitystä 

Lapsen opetellessa kehon osia ja omia tuntemuksiaan on normaalia, että lapsi tutkii ja 

koskettelee itseään. On yhtä luonnollista lapselle kosketella omaa nenäänsä kuin pimp-

piä tai pippeliään. (Lapsen itsetyydytys tai unnutus 2018.) 

 

Lapsen omien sukupuolielimien hyväilyä voidaan kutsua unnutukseksi. Lapsi toistaa 

asiaa, jonka on oppinut tuomaan hänelle hyvää oloa eikä lapsi yhdistä siihen häpeää. 

Unnuttamalla lapsi siis hakee hyvän olon tunnetta sukupuolielimiensä kautta. Unnutta-

essaan lapsi painelee, hieroo tai koskettelee sukupuolielimiään käsillään tai jotain vas-

ten. Lapsi hakee näin mielihyvää, lohtua, ajankulua, rauhoittumista tai muuta itselle miel-

lyttävää oman kehon kokemusta. (Lapsen itsetyydytys tai unnutus 2018.) Itsensä kos-

ketteleminen ja itsetyydytys ovat varsin yleisiä lapsilla ja joidenkin arvioiden mukaan sitä 

esiintyy aikuisten nähden vähintään viidesosalla alle kouluikäisistä lapsista (Lapsen sek-

suaalinen kehitys n.d.). 
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Jos aikuinen ei tiedä mitä unnutus on tai miksi lapsi sitä tekee, se voi olla aikuiselle 

hämmentävää. Lapsi ei koe asiassa olevan mitään väärää tai noloa ja saattaa tästä 

syystä kosketella itseään julkisillakin paikoilla. Aikuisen tehtävänä on ohjata ja opettaa 

lapselle hyviä tapoja sekä sopivuussääntöjä. Aikuisen tulee siis kertoa lapselle missä ja 

milloin asioita voi tehdä. Jos lasta kieltää tutkimasta ja koskettelemasta itseään, hänelle 

voi jäädä tästä osasta kehoa kielteinen kuva ja se voi häiritä lapsen kehitystä. (Lapsen 

itsetyydytys tai unnutus 2018.) 

 

5.5 Lapsen koskemattomuus 

Lapsen on tärkeä saada kokea oma kehonsa arvokkaana. Kehoa tulee kunnioittaa, hoi-

taa ja koskettaa arvostavasti. Jokainen saa itse määrätä omasta vartalostaan ja siitä, 

kuka siihen saa koskea. Kasvatuksen suunnitelmallisuus, asiallisuus ja turvallisuus kul-

kevat käsi kädessä oman arvon, turvallisuuden ja rajojen kokemiseen. (Cacciatore & 

Ingman-Friberg 2010 26–27.) 

 

Ihmisen perusoikeuksiin kuuluu oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen, joka pi-

tää sisällään seksuaalisen itsemääräämisoikeuden (Seksuaalinen väkivalta 2018). Var-

haiseen seksuaalisuuteen ei saa liittää nöyryytystä, fyysistä tai psyykkistä kipua tai hy-

väksikäyttöä. Kasvatusväkivaltaa ei saa käyttää. Läpsiminen, luunapit ja tukistaminen 

saavat lapsen tuntemaan kehonsa arvottomaksi. (Cacciatore & Ingman-Friberg 2010: 

27.) Jos lapsi ymmärtää jonkin kehonosansa pahaksi tai häpeälliseksi, voi hän kokea 

pettymyksen ja huonouden tunnetta tai ajatella itsensä vääränlaiseksi sekä loukatuksi. 

(Olen ihana! 2018.) 

 

Aikuisen tulee opettaa lapselle kunnioitusta ja koskemattomuuden merkitystä osana ih-

missuhdetaitoja (Cacciatore & Ingman-Friberg 2010: 27). Lajunen, Lahtinen & Valkonen 

(2015: 259) antavat esimerkin keskustelusta, jota voi käydä lapsen kanssa koskematto-

muudesta: “Kukaan ei saa sinua satuttaa (tukistaa, läpätä, lyödä) tai koskea sinun omiin, 

uimapuvun alla oleviin alueisiin (pylly, pippeli, pimpsa, rinta) eikä myöskään pakottaa 

sinua koskettelemaan itseään tai jotakuta toista”. 

 

 

  



15 

 

 

6 Seksuaalinen hyväksikäyttö 

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä voi olla monenlaista ja siihen voi liittyä erilaisia sek-

suaalisia tekoja ja ehdotteluja. Seksuaaliseksi hyväksikäytöksi lasketaan esimerkiksi tir-

kistely, itsensäpaljastaminen, lapsen sukupuolielimien koskettelu ja hyväily niin käsillä 

kuin suulla, aikuisen sukupuolielimiin koskemiseen tai masturbointiin johdattelu, raiskaus 

tai yhdyntä niin emättimeen, peräaukkoon kuin suuhunkin, pornofilmien näyttäminen tai 

muu altistaminen ikään sopimattomalle seksuaalisuudelle, lapsen käyttäminen porno-

grafisena kuvamateriaalina, lapsen sadistinen kohtelu mielihyvän tuottamiseksi sekä 

seksin ostaminen alle 18-vuotiaalta. (Salo & Ståhlberg 2004: 104; Lapsen seksuaalinen 

hyväksikäyttö ilmiönä n.d.) 

 

Rikoslaki määrittelee 20. luvun 6. §:n mukaan seuraavaa: 

Joka koskettelemalla tai muulla tavoin tekee kuuttatoista vuotta nuoremmalle lap-
selle seksuaalisen teon, joka on omiaan vahingoittamaan tämän kehitystä, tai saa 
tämän ryhtymään sellaiseen tekoon, on tuomittava lapsen seksuaalisesta hyväk-
sikäytöstä vankeuteen vähintään neljäksi kuukaudeksi ja enintään neljäksi vuo-
deksi (Rikoslaki 2011/540 § 6). 

 

Jos päivähoidossa epäillään lapsen joutuneen seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi, epäi-

lyt kohdistuvat usein lapsen perheeseen, etenkin vanhempiin (Mahkonen 2015: 202). 

Perheen sisäinen hyväksikäyttö on kuitenkin harvinaista (Lapsen seksuaalisen hyväksi-

käytön epäilyn tutkiminen 2013). Hyväksikäyttäjä löytyy usein lapsen tuttavapiiristä (Salo 

& Ståhlberg 2004: 105). Hyväksikäyttäjä voi olla esimerkiksi perhetuttu, ystävä, naapuri, 

lastenhoitaja tai opettaja (Salo & Ståhlberg 2004: 102). 

 

Avioerotilanteissa esiin nousseet huolenaiheet lapseensa kohdistuneesta hyväksikäy-

töstä perustuvat yleensä vilpittömään huoleen lapsen turvallisuudesta. Joskus harvoin 

perättömiä ilmoituksia saatetaan kuitenkin tehdä tahallisesti, koska halutaan estää toisen 

vanhemman huolto- ja tapaamisoikeuksia. (Taskinen 2005: 50–54.) 

 

Lapsen seksuaalisella hyväksikäytöllä voi olla vahingoittavia seuraamuksia lapselle ja 

hänen kehitykselle. Se voi vahingoittaa muun muassa lapsen psyykkistä ja seksuaalista 

kehitystä. Seuraamusten vakavuus riippuu siitä, kuinka paljon siihen liittyy väkivaltai-

suutta, uhkauksia, salaisuuksia ja rooliristiriitoja. Seksuaalinen hyväksikäyttö voi aiheut-

taa lapsessa erilaisia tunteita, joita on vaikea hallita ja ymmärtää. Lapsi voi kokea ahdis-

tusta, pelkoa, häpeää, syyllisyyttä, avuttomuutta ja hylätyksi tulemista. Jos seksuaalista 
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hyväksikäyttöä tapahtuu oman perheen sisällä, siihen voi lisäksi liittyä pelko muiden per-

heenjäsenten suuttumisesta, mustasukkaisuudesta, häpeästä ja jopa perheen hajoami-

sesta. (Salo & Ståhlberg 2004: 102–103.) 

 

6.1 Huolen herääminen 

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen on tärkeää tehdä työssään havaintoja lapsesta ja hä-

nen hyvinvoinnistaan. Tästä syystä varhaiskasvatuksen ammattilaisella tulee olla myös 

riittävä tieto koskien lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja siitä, millaisista asioista huoli 

voi herätä. Vaikka pienten lasten seksuaalinen hyväksikäyttö on harvinaista, sitä kuiten-

kin tapahtuu (Niemi 2018). Epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä voi herätä lap-

sen omien kertomusten perusteella, yksittäisistä sanoista, leikeistä tai piirroksista ja ne 

tulee aina ottaa vakavasti (Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013). 

 

Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä on pitkät listat mahdollisista haittavaikutuksista, 

mitkä voivat aiheuttaa huolta lapsen hyvinvoinnista. Ei ole olemassa nimenomaan hy-

väksikäyttöön viittaavia oireita tai oireyhtymää, joka näkyisi tyypillisenä valtaosalle hy-

väksikäytön uhreista. Hyväksikäyttökokemusta ei voida todeta pelkästään oireiden pe-

rusteella, sillä taustalla voi olla monia muitakin tekijöitä. (Hyväksikäytön aiheuttamat oi-

reet n.d.; Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013; Liias 2009: 14; 

Salo & Ståhlberg 2004: 102–103.) Pienikin seksuaaliseen hyväksikäyttöön viittaava oire 

tulee kuitenkin selvittää (Liias 2009: 14). Kaikki hyväksikäytetyt lapset eivät reagoi sa-

malla tavalla, ja useilla ei ole näkyvää oireilua lainkaan. Oireilu voi alkaa välittömästi, 

kuukausia tai jopa vuosia hyväksikäytön jälkeen. Oireet saattavat muuttua ajan myötä. 

(Hyväksikäytön aiheuttamat oireet n.d.) 

 

Tavallisessa ikätasoisessa seksuaalisessa toiminnassa painottuu turvallisuuden tunne. 

Lasten leikki tapahtuu ystävyyssuhteen muodostaneiden lasten välillä, jotka ovat usein 

saman ikäisiä, samankokoisia sekä samalla kehitystasolla sosiaalisissa sekä tunne-elä-

män taidoissa. Leikki on hilpeää ja spontaania, josta jää molemmille osapuolille myön-

teinen kokemus. Lapset pystyvät noudattamaan aikuisten sääntöjä ja lopettamaan leikin 

pyydettäessä. (Cacciatore & Ingman-Friberg 2016: 88.) 

 

Epätavallisessa ja huolestuttavassa seksuaalisessa käytöksessä lapsen leikki on pakon-

omaista, tuskaista tai vihaista. Leikin lopettaminen kehotuksista huolimatta on vaikeaa. 
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(Cacciatore & Ingman-Friberg 2010: 89.) Lapsi saattaa tietää yksityiskohtaisia asioita 

aikuisten seksistä ja hän voi yrittää matkia esimerkiksi yhdyntää, suuseksiä tai kielisuu-

delmia (Cacciatore & Ingman-Friberg 2010: 89; Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön 

epäilyn tutkiminen 2013). Nykyisin lapset kuitenkin saattavat vahingossa saada tietoa 

seksistä ja seksuaalisuudesta internetin välityksellä, joka voi vaikuttaa lapsen tietoisuu-

teen aiheesta (Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013). 

 

Pienen lapsen käytös voi olla joskus ongelmallisesti seksuaalista, joka voi johtua mo-

nesta syystä. Käytös tulee ottaa todesta, tutkia ja hoitaa, jotta lapsi saa tarvitsemansa 

avun. Ahdistunut ja pakonomainen seksuaalinen käytös on poikkeavaa. Käytös voi si-

sältää aggressiivisutta, pelkoa, pakonomaista kiinnostusta seksuaalisuuteen tai toisten 

lasten satuttamista. (Cacciatore & Ingman-Friberg: 89.) 

 

Yleisimpiin oireisiin seksuaalisesta hyväksikäytöstä liitetään erilaiset stressioireet ja 

yliseksualisoitunut käyttäytyminen (Hyväksikäytön aiheuttamat oireet n.d.) Yliseksuali-

soitunut käytös ei viittaa suoraan seksuaaliseen hyväksikäyttöön, vaan käytöksen ta-

kana saattaa olla muitakin tekijöitä, kuten esimerkiksi fyysinen väkivalta. Yleisempää on, 

että kyse on fyysisen väkivallan kokemuksista kuin seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 

(Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013.) 

 

Pienen lapsen seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamista vaikeuttaa lapsen kykenemät-

tömyys kertoa tapahtuneesta. Vaikka hyväksikäytössä esiintyisi seksuaalista kanssakäy-

mistä, pieneen lapseen kohdistuvat vammat paranevat usein helposti. Vaikka näkyviä 

fyysisiä vammoja olisi havaittavissa, lapsen kokemusta on vaikea saada sanoiksi. Tutki-

musten mukaan pienikin lapsi voi kuitenkin muistaa aikaisia tapahtumia proseduraalisen 

muistinsa avulla. Seksuaalisen hyväksikäytön tunnistamiseen tulee löytää muita keinoja 

kommunikaatioon, puheen tuottamisen ollessa heikkoa. (Hewitt 2011: 121–122.) 

 

Mikäli hyväksikäyttöä jatkuu pitkään, lapsi voi alkaa kokemaan itsensä arvottomaksi ja 

likaiseksi. Se voi aiheuttaa lapsessa vetäytymistä ja itsetuhoisuutta. Lapsi voi etääntyä 

aikuisista, koska ei voi luottaa heihin. Lapsen seksuaalinen identiteetti saattaa häiriintyä 

ja tällöin lapsi saattaa hakea aikuisen huomiota seksuaalisesti ja viettelevästi. (Salo & 

Ståhlberg 2004: 103.) Tärkeää on tehdä lapselle selväksi, että syy seksuaaliselle hyväk-

sikäytölle ei ole hänen. (Lajunen, Lahtinen & Valkonen 2015: 259.) 
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Seksuaalisesta hyväksikäytöstä tulleisiin oireisiin voidaan vaikuttaa ja niitä voidaan hoi-

taa. On siis tärkeää muistaa, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sen mahdollisesti 

aiheuttamista oireista voi selvitä. (Hyväksikäytön aiheuttamat oireet n.d.) 

 

6.2 Toimintaohjeita epäilyn herätessä 

Mikäli varhaiskasvatuksen ammattilaisella on epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäy-

töstä, tulee hänen tehdä salassapitosäännösten estämättä ilmoitus poliisille (Lapsen 

seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013). 

 

Korkman (2006) tuo esiin väitöskirjassaan haastattelijan ammattitaidon tärkeyden sek-

suaalisen hyväksikäytön epäilyissä. Ensimmäinen lapsen kanssa käyty keskustelu voi 

vaikuttaa koko selvitysprosessiin oleellisesti. Näin ollen on tärkeää kiinnittää huomiota 

omiin sanavalintoihin. (Korkman 2006: 19.) Lapsen kertoessa jotain seksuaaliseen hy-

väksikäyttöön viittaavaa, on tärkeää reagoida siihen nopeasti. Lapsi ei välttämättä ole 

valmis puhumaan myöhemmin asiasta uudelleen. (Lajunen, Lahtinen & Valkonen 2015: 

258.) 

 

Lapsen kertomuksiin tulee suhtautua vakavasti ja on tärkeää, että lasta kuunnellaan rau-

hallisena (Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013; Mitä teen kun 

epäilen, että asiakastani/potilastani on seksuaalisesti hyväksikäytetty? n.d.; Lajunen, 

Lahtinen & Valkonen 2015: 259). Kuulija ei saa tuoda esiin omia mielipiteitään ja on 

tärkeää pysyä neutraalina. Lasta voi rohkaista kertomaan lisää esimerkiksi kysymyksillä 

”Kerro sitä lisää” ja ”Mitä sitten tapahtui?”, mutta liiallista kyselyä tulee silti välttää. (Lap-

sen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013; Mitä teen kun epäilen, että 

asiakastani/potilastani on seksuaalisesti hyväksikäytetty? n.d.) 

 

Keskustelu lapsen kanssa on hyvä tallentaa, jotta aikuinen pystyy täysin keskittymään 

kuuntelemaan lapsen kertomusta. Mikäli keskustelun tallentaminen ei ole mahdollista, 

niin sanatarkka kirjaaminen on tärkeää. Sanatarkassa kirjauksessa tulee käydä ilmi, 

kuka asiasta kertoi, mitä hän kertoi, kenelle hän kertoi, miten hän kertoi, missä hän kertoi 

ja milloin epäily on syntynyt. Kirjaamisessa tulee käydä ilmi myös lapselta esitetyt kysy-

mykset ja kuinka monta kertaa asioista on kysytty. On tärkeää käyttää lapsen itse käyt-

tämiä ilmaisuja. (Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkiminen 2013.) 
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Lapsen kertomusta ei tule johdatella, jotta lapsen mielikuva tapahtuneesta ei ole aikuisen 

johtopäätösten muokkaama. (Korkman 2006: 19; Juusola 2018.) Keskustelussa ei saa 

ylitulkita tai täyttää lapsen kertomuksessa mahdollisesti esiintyviä aukkoja. Tärkeintä on 

ottaa kertomus vastaan sellaisena, kuin se lapselta tulee ja huolehtia ettei tuo keskuste-

lussa esiin asioita, joista lapsi ei ole maininnut. (Juusola 2018; Lapsen seksuaalisen hy-

väksikäytön epäilyn tutkiminen 2013.) Tutkimukset ovat osoittaneet, että lapsella voi 

esiintyä valheellisia muistoja seksuaalisesta hyväksikäytöstä johdattelevien ja toistuvien 

kysymysten sekä sosiaalisten paineiden aiheuttamana. Lapsi ei tällaisissa tilanteissa va-

lehtele vaan muistaa väärin. (O’Donohue & Cirlugea 2016: 276.) 

 

Lapset oppivat jo nuorena sosiaalisen mallin keskusteluille. Jos jotain kysytään, olete-

taan, että kysymykseen vastataan. Siksi lapset saattavat vastata kysymyksiin, joita he 

eivät ole ymmärtäneet. (Korkman 2006: 20; Juusola 2018; Lapsen seksuaalisen hyväk-

sikäytön epäilyn tutkiminen 2013; Ks. myös Aldridge & Wood: 1998.) Alle kouluikäisten 

lasten vastaukset kysymyksiin ovat usein joko kyllä tai ei, vaikka he eivät olisi varmoja 

asiasta. Pienelle lapselle on tärkeää kertoa, että hän saa myös sanoa, ettei hän tiedä 

vastausta johonkin kysymykseen. (Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyn tutkimi-

nen 2013.) 

 

Lapset eivät aina ymmärrä seksuaalisten sanojen merkitystä samalla tavalla kuin aikui-

set. Esimerkiksi jos lapsi puhuu raiskauksesta, ei voida olettaa, että lapsi käyttää sanaa 

aikuisen ymmärtämällä tavalla. Lapselta voi kysyä mitä hän tarkoittaa käyttämällään sa-

nalla. (Juusola 2018.) 

 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilyissä varhaiskasvatuksen ammattilaisen rooli 

on olla lapselle luotettava aikuinen. Tarkoitus ei ole olla tutkija tai asian selvittelijä. Työn-

tekijän on tärkeää pystyä tekemään yhteistyötä muiden ammattilaisten kanssa, haittaa-

matta toisen ammattilaisen työskentelyä. Varhaiskasvatuksen ammattilaisella on myös 

lastensuojelulain ja rikoslain luomat velvoitteet. (Lajunen, Lahtinen & Valkonen 2015: 

258.) Varhaiskasvatuksen ammattilaisen rooli keskittyy pääasiassa huolen eteenpäin 

viemiseen (Humppi & Ellonen 2011: 205). 

 

Päiväkodista on oltava välittömästi yhteydessä poliisiin ja tehtävä lastensuojeluilmoitus, 

kun herää epäily lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Varhaiskasvatuksen ammatti-

laisen vastuu päättyy, kun ilmoitus poliisille on tehty. Poliisille tehdyn ilmoituksen perus-

teella poliisi päättää, antaako ilmoitus aihetta esitutkinnan käynnistämiseen. Rikoksen 



20 

 

 

esitutkinnan toimittaa poliisi ja sitä johtaa poliisin tutkinnanjohtaja. (Lapsen seksuaalisen 

hyväksikäyttöepäilyn selvittäminen 2015; Mitä teen kun epäilen, että asiakastani/potilas-

tani on seksuaalisesti hyväksikäytetty? n.d.) Poliisin tutkinnalle voi olla merkityksellistä 

milloin epäilty saa kuulla epäilyn heräämisestä. Poliisin kanssa tulee keskustella siitä, 

kuka epäilystä kertoo lapsen vanhemmille ja milloin. (Mitä teen kun epäilen, että asia-

kastani/potilastani on seksuaalisesti hyväksikäytetty? n.d.) Lapselle tulee kertoa hänen 

iän ja kehitystason mukaisesti, mitä seuraavaksi tapahtuu (Mitä teen kun epäilen, että 

asiakastani/potilastani on seksuaalisesti hyväksikäytetty? n.d.). Lapsen kuullen ei tule 

puhua epäilystä tai siihen liittyvistä asioista. (Mitä teen kun epäilen, että asiakastani/po-

tilastani on seksuaalisesti hyväksikäytetty? n.d.) 
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7 Ideasta oppaaksi 

7.1 Ideavaihe 

Vilkan ja Airaksisen (2003) mukaan opinnäytetyön aiheen on hyvä liittyä tulevaan työn-

antajaan ja työkentän tarpeisiin. On myös ensisijaisen tärkeää, että aihe motivoi sen te-

kijöitä ja on ajankohtainen. (Vilkka & Airaksinen 2003: 23). Näin ollen aloitimme ideoi-

malla aihetta, jossa yhdistyisi yhteinen kiinnostuksemme lastensuojeluun sekä varhais-

kasvatukseen. Valmistumme molemmat sosionomeiksi, lastentarhanopettajan pätevyy-

dellä, joten tulemme todennäköisesti työskentelemään varhaiskasvatuksen parissa. 

Halusimme tehdä opinnäytetyön aiheesta, josta ei ollut tehty useita tuoreita opinnäyte-

töitä. Lopullinen aiheemme rajautui seksuaalikasvatuksen luennolla. Luennolla opettaja 

mainitsi tarpeen oppaalle, joka käsittelisi lasten seksuaalista hyväksikäyttöä ja tar-

tuimme ideaan välittömästi. 

 

Olemme molemmat työskennelleet varhaiskasvatuksessa lastenhoitajana ennen sosio-

nomiopintoja ja kokemuksiemme mukaan lasten seksuaalisuuteen liittyvät asiat voivat 

olla vaikeita käsitellä varhaiskasvatuksen työntekijöille. Lapseen liittyvän huolen herä-

tessä, on usein vaikea ottaa asiaa puheeksi, oli kyse mistä tahansa epäilystä. Varhais-

kasvatuksen työkentälle tarvittaisiin selkeitä toimintaohjeita avuksi tilanteisiin, kun 

epäily seksuaalisesta hyväksikäytöstä herää. Paras keino levittää tällaista tietämystä 

on mielestämme konkreettinen ja selkeä opas, jossa on kerättynä tiedot ja toimintaoh-

jeet, jota varhaiskasvatuksen henkilöstö tarvitsee huolen herätessä. 

 

7.2 Oppaan tavoitteet 

Toiminnallisen opinnäytetyön tavoitteena on viestinnällisin ja visuaalisin keinoin luoda 

kokonaisilme, josta voi tunnistaa tavoitellut päämäärät (Vilkka, Airaksinen 2003: 51). 

Toteutustapana voi toimia kohderyhmälle sopiva ohje tai opastus, jonka tuotos voidaan 

toteuttaa esimerkiksi vihkon, oppaan tai kirjan muodossa. (Vilkka, Airaksinen 2003: 9.) 

Opinnäytetyötä tehdessä huomioimme, että varhaiskasvatuksen ammattilaisilla on lap-

sen seksuaalisesta hyväksikäytöstä yllättävän vähän tietoa. Keskustellessa varhaiskas-

vatuksen ammattilaisten kanssa nousi esiin, että lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on 

paikoittain vaiettu aihe. Niemi (2018) kertoo myös, että päivähoidosta tehdään todella 

vähän ilmoituksia lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, vaikka lapsi viettää siellä 
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suurimman osan päivästään. Niemi haluaa painottaa, että vaikka alle kouluikäisen lap-

sen seksuaalinen hyväksikäyttö ei ole kovin yleistä niin sitä kuitenkin tapahtuu. Lasten 

kanssa työskentelevillä aikuisilla tulee olla tietoa siitä, miten toimia, kun epäily seksu-

aalisesta hyväksikäytöstä herää. (Niemi 2018.) 

 

Haluamme, että lasten seksuaalinen hyväksikäyttö tunnistetaan varhaiskasvatuksessa 

herkemmin, sillä huolta herättäviä tilanteita voi esiintyä päivähoidossa lapsen tukeutu-

essa luotettavaan aikuiseen. Tavoitteenamme on madaltaa ilmoituksen tekemisen kyn-

nystä ja konsultointiavun pyytämistä lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyen enti-

sestään. Vastaamme tavoitteisiimme tekemällä oppaan, jossa on valmiit toimintaohjeet 

ja yhteystiedot eteenpäin. 

 

7.3 Oppaan suunnittelu ja toteutus 

Lähetimme lukuisia sähköposteja eri sosiaalialan järjestöille yhteistyökumppanin toi-

vossa ja tätä kautta saimme vinkin Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten ja 

nuorten oikeuspsykologian yksiköstä, josta löysimme parhaan osaamisen aihee-

seemme liittyen. Saimme monilta yhdistyksiltä vastauksia ja onnitteluja mielenkiintoisen 

ja ajankohtaisen aiheen valinnasta. Saimme yhteystiedot Helsingin ja Uudenmaan sai-

raanhoitopiirin psykologi Aino Juusolalle ja soitimme hänelle kysyäkseen mielenkiintoa 

lähteä mukaan opinnäytetyömme prosessiin. Juusola kiinnostui aiheesta heti ja lähti 

yhdessä psykologiharjoittelija Annemari Halmeen kanssa konsultoimaan työtämme. 

Heidän avullaan saimme oikean ja ajankohtaisen tiedon oppaaseen. Juusolan ja Hal-

meen konsultointi tapahtui pääsääntöisesti sähköpostin välityksellä. Lähetimme heille 

sovittuina päivinä sen hetkisen opinnäytetyön tilanteen, jota he kommentoivat. Tapa-

simme Juusolan ja Halmeen kanssa kahdesti, jolloin keskustelimme mieltä askarrutta-

vista asioista ja mietimme yhdessä ratkaisuja opinnäytetyön etenemiseen liittyen. 

 

Etsimme henkilöä suunnittelemaan graafisen ilmeen oppaalle, sillä kummallakaan 

meistä ei ollut kokemusta tietokoneohjelmista, joilla materiaalia olisi voinut luoda. Vil-

kan ja Airaksisen (2003) mukaan on tärkeää, että tuote erottuu muista vastaavanlai-

sista tuotteista ja näyttäytyy yksilöllisenä ja persoonallisena (Vilkka & Airaksinen 2003: 

53). Koimme myös tärkeäksi oppaan selkeyden ja mielekkyyden visuaalisesti, jotta luki-

jan on helppo sisäistää ja löytää etsimänsä tieto. Vilkan ja Airaksisen mukaan (2003) 

selkeyttä, informatiivisuutta ja johdonmukaisuutta pidetään oleellisena toiminnallisen 
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opinnäytetyön tuotoksessa (Vilkka & Airaksinen 2003: 53).  Käytimme omia kontakte-

jamme Metropolian sisältä, sillä meillä ei ollut valmiuksia maksaa ammattilaiselle 

työstä. Tätä kautta saimme graafisen suunnittelun opiskelijan Susanna Ronkaisen mu-

kaan projektiin, jonka avulla Ronkainen sai mahdollisuuden hankkia projektista opinto-

pisteitä. 

 

Tapasimme yhdessä Juusolan, Halmeen ja Ronkaisen kanssa ja keskustelimme min-

kälaisia kuvia ja värejä visuaaliseen ilmeeseen voisi kuulua. Emme halunneet oppaasta 

liian synkkää väritykseltään sekä kuvitukseltaan ja oppaassa esiintyvät hahmot tuli olla 

sukupuolineutraaleja ja melko ilmeettömiä. Näin halusimme poistaa seksuaalisen hy-

väksikäytön leimaavaa sävyä. Neutraalilla ulkonäöllä varusteltua opasta on myös hel-

pompi lähestyä, tutkia ja lukea. 

 

Opas on koottu opinnäytetyön teorian pohjalta sekä konsultoimalla HUS:n lasten ja 

nuorten oikeuspsykologian yksikön yhteistyöhenkilöitämme. Halusimme oppaasta teo-

reettisesti mahdollisimman lyhyen ja ytimekkään. Oppaassa käsiteltävät aiheet ovat il-

moitusvelvollisuus, lapsen seksuaalinen kehitys, seksuaalinen hyväksikäyttö ja toimin-

taohjeet huolen herätessä. Opas sisältää konkreettisia kysymyksiä mitä lapselta voi ky-

syä, mikäli hän tuo puheissaan tai käytöksessään esiin jotain huolestuttavaa. Op-

paassa on yhteystiedot HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikön viranomai-

sille suunnattuun puhelinnumeroon, josta voi konsultoida alan ammattilaisia. Jätimme 

teorian lapsen seksuaalisesta kehityksestä suppeaksi, sillä aiheesta löytyy paljon tietoa 

ja oppaita entuudestaan sekä HUS oli tekemässä aiheesta opasta yhteistyössä Väes-

töliiton kanssa. Poimimme ainoastaan aiheeseemme oleellisimmat tiedot lapsen seksu-

aalisesta kehityksestä. 

 

7.4 Oppaan eettisyys ja luotettavuus 

Päädyimme toiminnalliseen opinnäytetyöhön, sillä moni lähestymistapa tutkimukselle 

olisi ollut mielestämme epäeettinen. Seksuaalinen hyväksikäyttö on aiheena arkaluon-

toinen ja haastava käsitellä. Henkilökohtainen haastattelu olisi hankala toteuttaa, sillä 

se aiheuttaisi jatkuvaa eettistä pohdintaa, siitä mikä on oikein ja mikä väärin. Seksuaa-

lisen hyväksikäytön uhrin etsiminen haastatteluun olisi ollut haastavaa, sillä on kunnioi-

tettava jokaisen ihmisen yksityisyydensuojaa. Emme näe myöskään hyötyä varhaiskas-
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vatuksen ammattilaisten haastattelusta aihetta kohtaan, sillä tietoa tuntui olevan jo en-

nestään vähän. Oppaan muodossa toteutuva tietopaketti ei puolestaan mielestämme 

näyttäydy epäeettisenä, sillä emme käsittele kenenkään henkilökohtaisia tietoja vaan 

tuomme esiin yleistä teoriaa aiheesta.  

Vilkan ja Airaksisen (2003) mukaan, oppaissa lähdekriittisyys on tärkeässä asemassa 

ja tietojen oikeellisuus sekä luotettavuus tulisi varmistaa (Vilkka & Airaksinen 2003: 53). 

Teoriapohjamme koko opinnäytetyössä on laaja, josta olemme todella tyytyväisiä. 

Olemme käyttäneet paljon ja monipuolisia lähteitä opinnäytetyössämme. Emme ole 

luottaneet vain muutaman kirjoittajan tekstiin vaan todenneet samankaltaisuutta usei-

den lähteiden välillä, joka tuo luotettavuutta tietojen aiheellisuuteen. Uusimmissa läh-

teissä tieto on tuoretta, mutta se useimmiten sisältää myös tärkeimmät tiedot vanhem-

mista lähteistä (Vilkka & Airaksinen 2004: 72–73). Olemme käyttäneet työssämme pää-

asiassa mahdollisimman uusia lähteitä, mutta pohditusti sisällyttäneet vanhempaakin 

tietoa, mikäli se on näyttäytynyt paikkaansa pitävältä nykypäivänäkin.  

Saimme hyviä vinkkejä lähteistä HUS:n lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikön 

yhteyshenkilöidemme kautta. He myös osoittivat meille paljon tekstissä käyttämäämme 

vanhentunutta tietoa tai kyseenalaista informaatiota, jotka muutimme heidän suosituk-

siensa perusteella uudempaan ja paikkaansa pitävään tietoon. Juusola ja Halme kävi-

vät myös läpi itse oppaan ja antoivat tekstistä laajasti kommentteja ja kehitysehdotuk-

sia. Tartuimme tulleisiin kehitysehdotuksiin ja muokkasimme opasta useaan otteeseen, 

jotta siitä tulisi mahdollisimman hyvä, ytimekäs ja ennen kaikkea nykypäivän faktatie-

toon perustuva. 

7.5 Käytettävyys ja jatkokehitysehdotukset 

Opas on kaikille saatavilla internetin välityksellä Theseus-palvelussa, mutta tarkoituk-

senamme on levittää sitä Helsingin kasvatuksen ja koulutuksen toimialalle sähköpos-

titse. Toivomme, että opas päätyisi sitä kautta itse arjessa työskentelevien varhaiskas-

vatuksen ammattilaisten käsiin. Toiveenamme on myös, että opasta olisi mahdollista 

levittää Metropolian tuleville sosionomiopiskelijoille tai käyttää opetusmateriaalin tu-

kena. Metropolian Varhaiskasvatuksen sisällölliset orientaatiot-kurssi sisältää seksuaa-

likasvatuksen osuuden, jossa käsitellään myös lasten seksuaalista hyväksikäyttöä. 
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Opasta voisi käyttää hyödyksi opintojaksolla, sillä aiheen tarkempi läpikäyminen jo 

opiskeluaikana voisi tuoda varmuutta tuleville työntekijöille. 

Koemme, että työkentällä varhaiskasvatuksessa juuri sosionomeilla on laadukasta 

osaamista esimerkiksi lastensuojelusta, eettisyydestä sekä sosiaalialan lainsäädän-

nöstä, joka voi auttaa myös lapsen seksuaalisen hyväksikäytön kohtaamisessa. Tarvit-

semme sosionomien osaamista varhaiskasvatuksen työkentillä, kun tulevaisuu-

dessa varhaiskasvatuksen työtiimit ovat entistä moniammatillisempia. 



26 

8 Johtopäätökset ja arviointi 

Olemme huomanneet, että seksuaalisesta hyväksikäytöstä löytyy paljon teoriaa ympäri 

internettiä ja alan kirjallisuutta, mutta suoranaista ohjetta varhaiskasvatuksen henkilös-

tölle koottuna ei ole saatavilla. Olemassa olevat ohjeet saattavat koskea laajemmin esi-

merkiksi työntekijää tai vanhempaa. Vaikka aihe ei tullut suoraan työelämäkumppanilta 

meille, koemme että opinnäytetyön aiheen valinta lähti aidosta tarpeesta, eikä pelkäs-

tään omasta mielenkiinnostamme. 

Varhaiskasvatuksen ammattilaiselle seksuaalinen hyväksikäyttö voi olla vaikea huo-

mata, sillä aiheeseen ei välttämättä ole riittävästi koulutusta tai osaamista. Epäselviä 

kysymyksiä voi nousta siitä, mikä on normaalia käytöstä, mihin tulee puuttua ja millä 

tavalla sekä miten sitten tulee toimia. Oppaassa pyrimme vastaamaan näihin kysymyk-

siin. Varhaiskasvatuksen ammattilaiset havainnoivat lasten leikkiä ja keskinäistä vuoro-

vaikutusta päivittäin, joka luo työntekijälle hyvän sauman poikkeavuuksien ja huolestut-

tavien piirteiden ja asioiden havainnointiin. 

Opinnäytetyömme tavoitteiden toteutumista on vaikeaa arvioida etukäteen sillä mitään 

konkreettista välinettä arviointiin ei projektissamme ollut. Koemme kuitenkin, että mikäli 

opas hyödyttää hädän hetkellä tulevaisuudessa sen lukijoitaan, olemme päässeet ta-

voiteltuun tulokseen. Seksuaalinen hyväksikäyttö on vakava asia ja se tulee saada kit-

kettyä pois niin nopeasti kuin mahdollista. Mikäli opas mahdollistaa lapsen seksuaali-

sen hyväksikäytön epäilyn prosessin etenemiseen ja nopeaan toimimiseen, koemme 

onnistuneemme tehtävässämme.  

Oppaan sisältö ja ulkoasu on mielestämme onnistunut. Väritys ja kuvitus ovat neutraa-

leja ja teksti on selkeää ja oleellista. Koemme, että oppaan avulla sen lukijan on helppo 

ymmärtää, mistä lapsen seksuaalisessa hyväksikäytössä on kyse ja mitä huolen herä-

tessä tulee toimia. Olemme tyytyväisiä, että saimme Metropolian graafisen suunnittelun 

opiskelijan vastaamaan visuaalisesta puolesta, sillä emme olisi saaneet omilla taidoil-

lamme vastaavanlaista jälkeä. Nyt oppaan visuaalisessa ilmeessä näkyy ammattimai-

suus, jota kaipasimme. 

Erityisen tyytyväisiä olimme mahdollisuuteen saada alan ammattilaisten konsultaatiota 

työhön. Koimme aiheen olevan rankka, emmekä tienneet siitä etukäteen juuri mitään. 

Opinnäytetyön prosessi on ollut onnistunut ja olemme oppineet aiheesta todella paljon. 
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Koemme myös, että aihe ei enää näyttäydy mielessämme niin suurena tabuna kuin ai-

kaisemmin. Osaamme tulevaisuudessa työssämme käyttää tietämystämme hyödyksi ja 

tarttua huolta herättäviin tilanteisiin, jos niitä ilmenee. 

 

Palaute, jota olemme tähän mennessä varhaiskasvatuksen ammattilaisilta saaneet, on 

ollut pelkästään positiivista. Moni on kauhistellut aihetta ja säikähtänyt ajatusta siitä, 

että seksuaalista hyväksikäyttöä esiintyisi päiväkoti-ikäisillä lapsilla. Kuitenkin he ovat 

kokeneet, että aihe on tärkeä. Oppaan olemassaolo herättää heissä luottamusta, jonka 

puoleen voisivat kääntyä, jos he joutuvat tulevaisuudessa työssään kohtaamaan huolta 

herättäviä tilanteita.  
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Opas: Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö - Perustietoa ja ohjeita varhaiskasvatuksen
ammattilaisille



Alkupuhe Päiväkodissa lapsen käytöksestä tai puheista saattaa herätä 
huoli lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä. Tärkeää on 
muistaa, että ei ole olemassa nimenomaan hyväksikäyttöön 
viittaavia oireita, jotka näkyisivät tyypillisesti suurella osalla 
hyväksikäytetyistä. Pienestäkin huolesta on kuitenkin hyvä 
konsultoida alan ammattilaisia.

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on tunteita herättävä ilmiö, 
jota voi olla vaikea kohdata. Siitä huolimatta varhaiskasvatuksen 
ammattilaisen on puututtava huolta herättäviin tilanteisiin, eikä 
kynnys asiasta konsultoimiseen tai ilmoituksen tekemiseen saa 
olla liian suuri.

Tämän oppaan tarkoituksena on tarjota varhaiskasvatuksen
ammattilaisille tukea ja apua lapsen seksuaalisen hyväksi-
käytön kohtaamiseen sekä ohjeita, joiden mukaan toimia 
huolen herätessä. Varhaiskasvattajan rooli ei ole selvittää 
asiaa, vaan pääasiassa tunnistaa epäilyjä ja ilmoittaa niistä 
eteenpäin. Yksikin tapaus on liikaa ja toivomme oppaan
rohkaisevan lukijaansa toimimaan oikealla hetkellä. 

Opas on toteutettu osana Metropolia Ammattikorkeakoulun 
sosiaalialan opiskelijoiden opinnäytetyötä. Materiaali on 
koottu Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin lasten ja 
nuorten oikeuspsykologian yksikköä konsultoiden.

2
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Milloin
varhaiskasvatuksen 
ammattilainen on 
ilmoitusvelvollinen?

Varhaiskasvatuksen työntekijät ovat velvollisia ilmoittamaan 
salassapitosäädösten estämättä poliisille, jos heillä on 
työssään tietoonsa tulleiden asioiden vuoksi syytä epäillä 
lapsen joutuneen seksuaalisesti hyväksikäytetyksi.
Velvollisuus koskee niin julkisella kuin yksityisellä sektorilla 
työskenteleviä henkilöitä.

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäilystä on 
tehtävä heti ilmoitus poliisille sekä lastensuojeluun. 
Kynnys ilmoituksen tekemiseen ei saa olla liian suuri.

Tärkeintä on, että ilmoitus tehdään viipymättä.

Miksi toimia nopeasti? 
 1. Epäilyn selvittämiseksi.
 2. Poliisin rikosselvitysprosessin sujuvuuden takia. 
 3. Lapsen ja perheen psyykkisen hyvinvoinnin turvaamiseksi. 
 4. Jotta mahdollinen hyväksikäyttö saadaan loppumaan tai väärä epäily
     suljettua pois.
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Mitä kuuluu 
lapsen
seksuaaliseen 
kehitykseen?

Tiedot, taidot ja asenteet seksuaalisuutta kohtaan muodostetaan 
lapsuudessa. Pienellä lapsella niihin painottuvat kehonkuvan, 
itsetunnon ja tunnetaitojen kehittyminen.

Lapsen normaaliin kehitykseen kuuluu kiinnostus muiden kehojen 
tarkasteluun ja koskettamiseen. Aikuisen tulee osoittaa asiallisesti 
ja arvostaen, että jokaisella on oikeus määrätä omasta kehostaan, 
ja että toisen intiimeihin paikkoihin ei saa ilman lupaa koskea.

Itsensä koskettelu tuo mielihyvää lapselle ja hän voi tehdä sitä 
muun muassa rauhoittuakseen. Lapsilla omien sukupuolielimien 
alueen hyväilyä voidaan kutsua unnutukseksi.

Lapsen käyttäytymisestä on syytä huolestua, jos siitä puuttuu ilo 
ja spontaanius tai se näyttäytyy pakonomaisena tai väkivaltaisena.

Pakonomainen seksuaalinen käytös, joka rajoittaa lapsen normaalia 
arkea tai häiritsee toisia lapsia, on huolestuttavaa, jolloin sen syy 
tulee selvittää. Esimerkiksi unnutukseen ei tule liittyä ahdistusta 
tai itsensä satuttamista. Lisätietoa lapsen seksuaalisesta kehityksestä löydät 

esimerkiksi HUS:in ja Väestöliiton nettisivuilta

Huolestuttavien piirteiden esiintyessä 
lapselta voidaan kysyä syitä teoilleen.

“Mistä sulle tuli
  mieleen tehdä
  noin?”

http://www.vaestoliitto.fi/vanhemmuus/tietoa_vanhemmille/
pienten_lasten_vanhemmat/lapsijaseksuaalisuus/

http://www.hus.fi/sairaanhoito/lasten-sairaanhoito/lastenpsy-
kiatria/lasten_seks_hyv_kaytto/Tietoa/seksuaalinen_kehitys/

Sivut/default.aspx
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Mitä tarkoitetaan 
lapsen
seksuaalisella 
hyväksikäytöllä?

Lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä on esimerkiksi lapsen 
sukupuolielinten koskettelu tai nuoleminen, yhdyntä tai sen 
yritys,  esineellä sukuelimiin tunkeutuminen, pornofilmien 
näyttäminen lapselle tai lapsen hyödyntäminen porno-
grafisissa julkaisuissa. Hyväksikäytöksi luetaan lapsen 
houkuttelu seksuaalisiin tekoihin. Myös lapsen tahallinen 
altistaminen aikuisen seksuaalisuudelle on hyväksikäyttöä. 
Määritelmään ei siis aina vaadita fyysistä kontaktia lapseen. 

Seksuaaliseksi hyväksikäytöksi ei lueta vahingossa nähtyä 
aikuisten välistä seksiä tai alastomuutta. Aikuisen alastomuus
ilman seksuaalista tarkoitusta on normaalia, esimerkiksi 
saunoessa tai uidessa kesämökillä.

Miten
toimia huolen 
herätessä?

Kaikki hyväksikäytetyt lapset eivät reagoi samalla tavalla eikä 
näkyvää oireilua välttämättä esiinny lainkaan. Mahdollinen oireilu 
voi alkaa välittömästi tai vuosia hyväksikäytön jälkeen ja oireet 
saattavat muuttua ajan myötä. Oireiden tai niiden puuttumisen 
perusteella ei voida todeta seksuaalista hyväksikäyttöä.  

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön epäily voi herätä lapsen 
yksittäisistä sanoista, leikeistä, piirroksista tai psyykkisen oireilun, 
kuten yliseksualisoituneeksi tulkitun käytöksen perusteella.

Lasten piirustukset ja leikki sisältävät elementtejä lapsen mieli-
kuvituksesta sekä hänen kokemastaan, mutta yksittäisenä asiana 
ne eivät anna aihetta hyväksikäytön epäilylle.

Lapsen käytöstä ja toimintaa ei tule ylitulkita, mutta lapselta 
voidaan kysyä yksinkertaisia kysymyksiä asioiden selvittämiseksi.

“Mitä piirtämässäsi
kuvassa tapahtuu?”

“Mistä sinulle tuli mieleen
piirtää tuollainen?”
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Ensimmäinen lapsen kanssa käyty keskustelu voi vaikuttaa 
koko selvitysprosessiin oleellisesti, siksi omien sanavalintojen 
harkitseminen on erityisen tärkeää. Keskustelussa lasta ei
tule johdatella, ylitulkita tai täyttää lapsen kertomuksessa
mahdollisesti esiintyviä aukkoja. Tärkeintä on ottaa kertomus 
vastaan sellaisena, kuin se lapselta tulee.

Miten toimin, kun lapsi kertoo minulle jotain hyväksikäyttöön viittaavaa? 
 1. Kuuntele lasta rauhallisena
 2. Käytä lapsen itse esiin tuomia sanoja ja termejä
 3. Kirjaa sanatarkasti lapsen puhe ja mitä itse sanoit ja kysyit
 4. Älä tee olettamuksia tekijästä tai tapahtumista
 5. Älä täytä lapsen kertomuksen mahdollisia aukkoja
 6. Älä johdattele lapsen kertomusta
 7. Suhtaudu asiallisesti ja vakavasti
 8. Huomioi, että puheet eivät aina viittaa seksuaaliseen hyväksikäyttöön
 9. Konsultoi lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikköä tai poliisia
 10. Tee ilmoitus poliisille ja lastensuojeluun

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen tehtävänä ei ole olla seksuaalisen 
hyväksikäytön epäilyn tutkija tai selvittelijä vaan rooli keskittyy 
pääasiassa epäilyjen tunnistamiseen ja niistä eteenpäin
ilmoittamiseen. Asiaa ei tule käsitellä lapsen kuullen.

Lapset eivät aina ymmärrä seksuaalisten sanojen merkitystä
samalla tavalla kuin aikuiset. Esimerkiksi jos lapsi puhuu 
raiskauksesta, ei voida olettaa, että lapsi käyttää sanaa aikuisen 
ymmärtämällä tavalla. Lapselta voi kysyä, mitä hän tarkoittaa 
käyttämällään sanalla.

Mikäli lapsi tuo spontaanisti puheessaan esiin hyväksikäyttöön 
viittaavia asioita, lasta voi rohkaista puhumaan seuraavilla 
kysymyksillä, mutta lasta ei tule painostaa puhumaan.

“Kerro siitä
lisää.” “Mitä sitten

tapahtui?”
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Huolen herätessä ei tule epäröidä konsultointiavun pyytämistä. 
Konsultointiapua voi ja pitää pyytää suoraan poliisilta, lasten-
suojeluviranomaiselta tai Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoito-
piirin lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksiköstä.

Varhaiskasvatuksen ammattilaisen vastuu lapsen 
seksuaalisen hyväksikäytön selvittämiseksi loppuu, 
kun ilmoitus poliisille on tehty.

Poliisi selvittää, onko tapahtunut rikosta ja päättää 
ilmoituksen perusteella onko aihetta esitutkinnan 
käynnistämiseen. Poliisi antaa ohjeet, joiden mukaan 
tulee toimia, kuten kuka kertoo vanhemmille ja milloin. 
Varhaiskasvatuksen ammattilaisen ei tarvitse vastata 
vanhempien kysymyksiin, vaan ohjata heidät
keskustelemaan asiasta poliisin kanssa.

HUS, Lasten ja nuorten oikeuspsykologian yksikön 
neuvontapuhelin viranomaisille, arkisin klo 9-15 
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