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Opinnäytetyö tutki kokemusasiantuntijatoiminnan mahdollisuuksia lapsiin kohdistuvan seksu-

aaliväkivallan ennaltaehkäisyssä. Aihe on tutkimuskohteena uusi, eikä siitä löydy merkittä-
västi aiempaa tutkimustietoa. Opinnäytetyössä aihe rajattiin kokemusasiantuntijatoiminnan 
ja lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyn mahdollisuuksiin ja haasteisiin, 
sekä niihin erityispiirteisiin, joita kohdeasiakasryhmään liittyvässä palvelukehityksessä tulisi 
ottaa huomioon. Aineistoa varten haastateltiin kuutta lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuk-
sen omaavaa rikostaustaista henkilöä. 

Opinnäytetyön tietoperustassa avataan opinnäytetyön keskeisiä käsitteitä. Siinä määritellään 
mm. lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus, millainen ilmiö lapsiin kohdistuva seksuaaliväki-
valta on sekä mitä on kokemusasiantuntijatoiminta. Opinnäytetyön aineisto tuotettiin laadul-
lisen tutkimuksen menetelmin. Puolistrukturoitujen haastatteluiden tulokset tuotettiin sisäl-
lönanalyysillä. Opinnäytetyön tuloksista selvisi, että mahdollisuudet kohdeasiakasryhmään si-
dotussa kokemusasiantuntijatoiminnassa ovat monipuoliset, ja tarve toiminnan kehittämiselle 
on selkeä. Palvelukehityksen haasteina nähtiin anonymiteetin säilyttäminen, turvajärjestelyt 
sekä osallistujien asianmukaisten tarkoitusperien takaaminen. Kokemusasiantuntijatoiminnan 
palvelukehityksessä tulisi ottaa huomioon hienotunteisuus, osallistujien luonteenpiirteet sekä 
toiminnan yhdistäminen esimerkiksi Kansaneläkelaitoksen (KELA) myöntämiin tukiin. Opinnäy-
tetyö selvitti, että kokemusasiantuntijatoiminnalla olisi mahdollista ennaltaehkäistä lapsiin 
kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa merkittävästi. Opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppa-
nina toimi lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkivaltarikoksien ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen 
tähtäävä järjestöhanke, SeriE. 

Opinnäytetyön tuloksia voidaan soveltaa työelämässä. 
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The thesis studied the opportunities of utilizing expertise by experience as part of preventing 
child sexual abuse. The subject is relatively unexamined, and there is not a lot of prior re-
search on the matter. The topic of the thesis was limited to the possibilities and challenges of 
utilizing expertise by experience as part of preventive services. The thesis also studied the 
special features which should be considered while designing services for the target customer 
group. Six people with sexual interest in children were interviewed to generate the thesis’s 
matter. 

The qualitative method was applied in this thesis. The results of the semi-structured inter-
views were generated by content analysis. The theory base defines some of the fundamental 
concepts of the thesis. It defines what sexual interest in children means, what kind of phe-
nomenon child sexual abuse is and what expertise by experience means. The results show 
that there exists a distinctive need for expertise by experience activity bonded to people 
with sexual interest in children. The analysis of the matter shows that the opportunities of 
this activity are versatile. The challenges in service development arise from securing one’s 
anonymous status, security arrangements and assuring the proper aims of the attendees. Dis-
cretion, personality features and connecting the activity to public welfare support should be 
taken into consideration when developing the services. The principal conclusion is that child 
sexual abuse can be prevented significantly by utilizing expertise by experience activity. The 
SeriE project operated as the partner in the working life for the thesis. The SeriE project spe-
cializes in preventing and decreasing sexual abuse committed against children. 

The results of the thesis can be applied to working life. 
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1 Johdanto 

Vuonna 2018 Suomen poliisin tietoon tuli noin 1,8 lapsen seksuaalista hyväksikäyttötapausta 

päivää kohden. Tilastokeskuksen ennakkotiedon mukaan vuoden 2019 vastaava luku on mer-

kittävästi korkeampi – noin 2,2 tietoon tullutta lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltata-

pausta päivää kohden. (Tilastokeskus 2019) Lapseen kohdistuvan seksuaaliväkivaltarikoksen 

tekijä on usein lapsen lähipiiristä, kuten sisarus, vanhempi tai perhetuttu. Tällöin rikos jää 

usein tilastojen ulkopuolelle, ja puhutaan piilorikollisuudesta.  

Yhteiskuntana meidän on tiedostettava lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen ilmiön ole-

massaolo ja yleisyys. Tutkimusten osoittaessa ennaltaehkäisevien tukitoimien merkitykselli-

syys, tulisi tekijälähtöistä ennaltaehkäisevää työtä kehittää. Myös kokemusasiantuntijuus on 

osoittautunut toimivaksi tukimuodoksi. Kokemusasiantuntijatoiminta voi tarjota lapsikohtei-

sen seksuaalisen kiinnostuksen omaaville henkilöille turvallisen ja ennakkoluulottoman alus-

tan, jolla vastaanottaa ja tarjota vertaisuutta sekä ohjausta. Kokemusasiantuntija omaa koke-

mustietoa jostain aihealueesta, joka usein on vaikuttanut hänen elämäänsä negatiivisesti. Ko-

kemusasiantuntija on koulutuksen saanut henkilö, jonka kokemustietoa esimerkiksi sosiaali- ja 

terveysala hyödyntää palvelukehityksessä sekä asiakaslähtöisyyden tavoittelussa (Terveyden 

ja hyvinvoinnin laitos 2014).  

Opinnäytetyö selvitti, voisiko kokemusasiantuntijatoiminta ennaltaehkäistä lapsiin kohdistuvia 

seksuaaliväkivaltarikoksia. Opinnäytetyön tutkimusaineisto saatiin lapsikohteisen seksuaalisen 

kiinnostuksen omaavia henkilöitä haastattelemalla. Tarkoituksena oli saada kokemuksen tuo-

maa asiantuntijan ääntä kuuluviin, jotta palvelukenttää olisi mahdollista kehittää asiakasläh-

töisesti. Lisäksi opinnäytetyö selvitti, mitä erityispiirteitä ja -tekijöitä kokemusasiantuntija-

koulutuksen kehittämisessä tulisi ottaa huomioon. Opinnäytetyössä kohdeasiakasryhmä on ra-

jattu henkilöihin, joilla on seksuaalista kiinnostusta lapsiin, ja jotka ovat syyllistyneet lapsen 

tai lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön.   

Tällä hetkellä Suomessa ei ole tarjolla vakiintunutta kokemusasiantuntijakoulutusta tai -toi-

mintaa lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaaville henkilöille. Aiheesta ei ole saata-

villa merkittävästi kansainvälistä tai kotimaista tutkimustietoa. Näistä syistä johtuen, aihe on 

innovatiivinen ja tutkimuskohteena haasteellinen. Aihetta on tärkeä tutkia, sillä fokus uhri-

lähtöisestä työskentelystä on liikehtimässä kohti tekijälähtöisiä ennaltaehkäiseviä palveluita, 

ja niiden merkitys on alettu tunnistaa yleisemmin. 

Lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta varjostaa vahva stigma eli häpeänleima. Se perustuu 

pitkälti tiedonpuutteeseen ja ennakkoasenteisiin. Stigmalla viitataan yhteisön vahvaan kiel-

teiseen suhtautumiseen johonkin asiaan. (Mielenterveystalo 2019) Vahva stigma voi nostaa 
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lapsikohteisen kiinnostuksen omaavien, potentiaalisten hyväksikäyttäjien kynnystä hakea neu-

vontaa ja apua. Opinnäytetyössä selvitettiin niitä tekijöitä, joiden myötä kynnys hakeutua en-

naltaehkäisevien tukipalveluiden piiriin madaltuisi. 

Opinnäytetyön tilaajana sekä työelämän yhteistyökumppanina toimi lapsiin kohdistuvien sek-

suaaliväkivaltarikoksien ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen tähtäävä järjestöhanke, SeriE. 

SeriE on Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpo-säätiön yhteishanke. 

2 Opinnäytetyön tietoperusta 

Opinnäytetyössä tutkimusongelmaa käsitellään lapsiin kohdistuvan seksuaalirikollisuuden en-

naltaehkäisyn, palvelukehityksen sekä kokemusasiantuntijuuden kautta. Ennaltaehkäisyn alle 

on eritelty lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten monitasoisia vaikutuksia sekä olemassa ole-

via ennaltaehkäisyyn ja vähentämiseen tähtääviä tukipalveluita.  

2.1 Lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus ja suuntautuminen 

Lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus on tarkasteltavissa eri näkökulmista riippuen konteks-

tista. Tässä osiossa kuvataan, mitä lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus on psykiatrisen ja 

seksologisen koulukunnan näkökulmasta. Nämä koulukunnat eivät ole toisiaan poissulkevia, 

vaan ne toimivat rinnakkain sosiaali- ja terveysalalla. Palvelukentällä ammatillinen viitekehys 

vaikuttaa siihen, miten lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus määritellään. 

Opinnäytetyö noudattaa näkökulmaltaan seksologisen koulukunnan näkemystä. Valittu näkö-

kulma näkyy muun muassa termistön käytössä. Esimerkiksi termiä ”pedofilia” on pyritty vält-

tämään sanan negatiivisen latauksen vuoksi. Termiä käytetään myös puhekielessä usein väärin 

perustein.  

Lapsikohteisesta seksuaalisesta kiinnostuksesta puhutaan, kun henkilö tuntee seksuaalista 

kiinnostusta lapsiin. Usein kiinnostuksen kohteena ovat esi- tai varhaismurrosikäiset lapset. 

Kiinnostus voi kohdistua tyttöihin, poikiin tai molempiin sukupuoliin. Kiinnostus ilmenee lap-

siin kohdistuvina seksuaalisina fantasioina ja ajatuksina. (Mielenterveystalo 2019) Pedofiili-

nen, hebefiilinen ja efebofiilinen suuntautuneisuus ovat seksuaalisuuden suuntautumisen 

määritelmiä. Pedofiilinen suuntautuneisuus on seksuaalinen taipumus, jossa henkilön kiinnos-

tus kohdistuu ensisijaisesti esimurrosikäisiin, 8-10-vuotiaisiin lapsiin. Hebefiilisessä suuntutu-

neisuudessa kiinnostus kohdistuu nuoriin murrosikäisiin, noin 10-15-vuotiaisiin lapsiin. Efebo-

fiilisessä suuntautuneisuudessa kiinnostus kohdistuu murrosikäisiin tai hieman murrosiän ohit-

taneisiin nuoriin. Yhteistä näille suuntauksille on kokijan ja kiinnostuksen kohteen huomat-

tava ikäero. Lisäksi kaikki kokijat eivät välttämättä toteuta fantasioitaan, vaan kiinnostus voi 

jäädä ajatusten tasolle. (Päihdelinkki 2019) 
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World Health Organization (WHO) on listannut viralliseen tautiluokitukseen lapsikohteisen 

seksuaalihäiriön. Seksuaalihäiriöstä puhuttaessa tulee lapsiin kohdistuvien seksuaalisten halu-

jen olla ilmennyt pidempiaikaisesti, ja niiden on täytynyt vaikuttaa haittaavasti henkilön elä-

mään. Hankaluudet voivat ilmetä esimerkiksi taipumuksen toteuttamisena eli seksuaalirikok-

seen syyllistymisenä. Seksuaalihäiriöstä kärsivän ja kiinnostuksen kohteen välinen ikäero tulee 

olla vähintään 5 vuotta ja kokijan olla yli 16-vuotias. Lapsikohteinen seksuaalihäiriö määritel-

mänä sisältää pedofilian ja hebefilian. Joissain yhteyksissä puhutaan potentiaalisista teki-

jöistä. Tällöin viitataan henkilöihin, joilla on seksuaalinen kiinnostus lapsiin, mutta he eivät 

halua toteuttaa tai eivät vielä ole toteuttaneet fantasioitaan. (Päihdelinkki 2019)  

Tässä opinnäytetyössä selvitettiin, onko kokemusasiantuntijatoiminnalla mahdollista auttaa ja 

tukea potentiaalisia tekijöitä. Tällöin ennaltaehkäisevät palvelut kohdistetaan potentiaalisiin 

tekijöihin, jotka eivät ole syyllistyneet rikokseen, ja tukea annetaan rikostorjunnallisessa 

mielessä. 

Tutkimukset ovat löytäneet lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavien henkilöiden 

ajattelumalleista ja taustoista muutamia yhtäläisyyksiä. Muun muassa lapsena koettu väki-

valta ja seksuaalinen hyväksikäyttö, päihdeongelmat, dominoiva luonne, vaikeudet sosiaali-

sessa vuorovaikutuksessa sekä poikkeava seksuaalinen käyttäytyminen on havaittu olevan yh-

teydessä lapsikohteiseen seksuaaliseen kiinnostukseen. On myös havaittu, että väkivaltaisuus 

omaa puolisoa kohtaan madaltaa kynnystä lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön. (Molander 

2000, 174-175) 

Psykologi Nicholas Groth esitti vuonna 1982, että lapsikohteisen seksuaalisuuden voidaan kat-

soa jakautuvan luonteeltaan kahteen eri osaan. Seksuaalisuus jakaantuu Grothin mukaan fik-

soituneeseen ja regressoituneeseen tyyppiin. Fiksoituneesta lapsikohteisesta seksuaalisuu-

desta puhutaan, kun henkilön seksuaalinen mielenkiinto kohdistuu ensisijaisesti lapsiin ja on 

pysyvää. Regressoitunut lapsikohteinen seksuaalisuus puolestaan ei ole pysyvää ja pääsään-

töistä, vaan voi nousta pinnalle esimerkiksi päihtymystilan myötä. Fiksoituneet lapsikohteiset 

henkilöt ovat usein niitä, joita itseään on hyväksikäytetty lapsuudessa, tai heidän harjoittama 

hyväksikäyttö ja/tai lasten seksuaalisen hyväksikäyttömateriaalin kulutus on alkanut jo nuo-

rella iällä. Regressoituneet lasten seksuaaliset hyväksikäyttäjät usein näkevät lapsen aikuisen 

korvikkeena ja hyväksikäyttö tapahtuu tilaisuuden tullen ja spontaanisti. Fiksoituneet lap-

sikohteiset puolestaan samaistuvat lapseen ja näkevät lapsen varteenotettavana kumppanina. 

(Groth 1982)  

Seksologian näkökulmasta lapsikohteinen seksuaalinen mieltymys voi olla myös seksuaalinen 

suuntautuminen. Lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus ei ole sairaus tai rikos, vaan ominai-

suus, jota voi oikeilla työkaluilla oppia hallitsemaan. Suomessa käytössä olevien kuntoutus-
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muotojen tarkoitus ei ole poistaa tai parantaa henkilön lapsikohteista seksuaalista kiinnos-

tusta, vaan tarjota näitä työkaluja, jotta seksuaalinen kiinnostus ei etene toiminnan tasolle. 

(Päihdelinkki 2019) 

Suomen laissa seksuaalinen kiinnostus asioita tai ihmisryhmiä kohtaan ei ole rikos. Lapsiin 

kohdistuvat seksuaaliset fantasiat eivät ole itseisarvossa lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkival-

tarikosten kanssa. Mikäli lapsikohteinen henkilö päättää toimia kiinnostuksensa mukaisesti ja 

toteuttaa fantasiansa, tulee hänestä seksuaaliväkivaltarikollinen. Lapsiin kohdistuvat seksuaa-

liväkivaltarikokset sekä lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materiaalin hallussapito 

ovat lailla tuomittavia tekoja.  

Jokaisella lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltarikokseen syyllistyneellä ei ole lapsikoh-

teista seksuaalista mieltymystä. Samaan aikaan kaikki henkilöt, joilla on lapsikohteinen seksu-

aalinen mieltymys, eivät automaattisesti syyllisty lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltari-

kokseen.  

Seksuaalisuuden ja ihmissuhteiden asiantuntijajärjestö, Sexpo, on ottanut kantaa lapsikohtei-

seen seksuaalisuuteen ja sen määrittämiseen. Järjestön mukaan mikään seksuaalinen suun-

tautuminen ei ole sellaisenaan väärä tai väärin. Se, mikä tekee lapsikohteisuudesta väärän, 

ovat fantasioista toimintaan edenneet laittomat teot. Sexpo painottaa kannanotossaan, ettei 

mikään mieltymys vastaa tekoa. Apua ja tukea tulee olla kaikkien saavutettavissa, jotta nämä 

teot jäisivät tekemättä. (Sexpo 2019) 

Lapsikohteiseen seksuaalisuuteen kohdistuu suuri määrä negatiivista latausta. Tuosta negatii-

visesta mielikuvasta ja kielteisistä ennakkoasenteista muodostuu käsite stigma. Lapsikohtei-

sesta seksuaalisesta kiinnostuksesta ja sen kantamasta stigmasta puhuttaessa voidaan ennak-

kosuhtautumisten katsoa jakaantuvan kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen stigmaan. Ulkoi-

nen stigma kohdistuu ulkopuolelta, suuremman yleisön kautta tulevasta kielteisestä ennakko-

suhtautumisesta lapsikohteiseen seksuaalisuuteen. Sisäinen stigma puolestaan kumpuaa hen-

kilöstä itsestään, jolloin henkilö itse syyllistää itseään lapsikohteisesta seksuaalisuudestaan. 

Sekä ulkoisen että sisäisen stigman voi katsoa rakentuvan kolmesta tekijästä: stereotypiat, 

ennakkoluulot ja syrjintä/arvostelu. (Corrigan 2004) Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että 

ulkoinen stigma näkyy lapsikohteisen seksuaalisuuden kiinnostuksen omaaville henkilöille jul-

kisen keskustelun sävystä, sosiaali- ja terveysalan rajallisista valmiuksista hoidonantoon ja ta-

buasemasta. Sisäinen stigma voi vahvistaa henkilölle ulkoista stigmaa, jolloin henkilö voi 

myöntyä ennakkoasenteisiin, ja kokee itsekin olevansa alempiarvoinen ja syyllinen. (Mielen-

terveysseura 2017) 

Tutkimusten mukaan lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavilla tulee kausittaisia ai-

koja, jolloin he haluavat puhua seksuaalisuudestaan luotettavalle taholle. Kynnys avun hake-
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miseen on kuitenkin vallitsevan stigman vuoksi korkea. Pelko auttavan tahon reaktiosta poik-

keavaan seksuaaliseen kiinnostukseen ja sen ilmituloon sekä häpeä ja syyllisyydentunto vai-

keuttavat avunhakemista. Moni myös pelkää luopua tutusta mielihyvän kanavasta. (Mielenter-

veysseura 2017) 

Lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavien henkilöiden osuus väestöstä on arvioiden 

mukaan 1-5%. Tämä tarkoittaa, että Suomessa on varovaisen arvion mukaan noin 40 000 hen-

kilöä, joilla on lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus tai suuntautuminen. Todellista lukua on 

vaikea määrittää tutkimuksellisten haasteiden vuoksi. (Mielenterveystalo 2019) 

Arviolta 40-45% lapsiin kohdistuvista seksuaaliväkivaltarikoksista on lapsikohteisen seksuaali-

sen kiinnostuksen omaavan henkilön tekemä. Lasten seksuaalisten hyväksikäyttäjien rikosten 

uusimisriski on korkeampi kuin niiden, joiden lasten hyväksikäyttörikosten taustalla ei ole lap-

sikohteista seksuaalista kiinnostusta. (Nissinen 2016, 28) 

Tutkimusten mukaan 25-40% lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavista on kiinnos-

tunut enemmän pojista kuin tytöistä. Tästä huolimatta esimerkiksi homoseksuaaleilla ei ole 

kohonnutta alttiutta lapsikohteiseen seksuaaliseen kiinnostukseen. Rikostilastoissa lasten hy-

väksikäyttäjinä noin 6-12% tapauksista on nainen, ja uhritilastoissa 17-44% tapauksista tyttö. 

(Nissinen 2016, 28) 

Aikuisilla, jotka ovat kohdistaneet seksuaalista väkivaltaa lapsiin, on todettu eri tyyppisiä on-

gelmia. Heillä voi olla vääristyneitä ajatuksia lapsen seksuaalisuudesta, vaikeuksia tunnistaa 

ja hallita tunnetiloja ja/tai sosiaalista eristyneisyyttä, yksinäisyyttä ja tyytymättömyyttä. 

Lasten hyväksikäyttäjillä voi olla myös toimintaa puolustavia ajatusmalleja, poikkeavia fanta-

sioita ja kiihottumista, idealisoituja suhteita ja/tai intiimisyyden puutetta. Osa voi ajatella 

ottavansa lapsen kumppanin korvikkeeksi tai heillä voi olla muutoin sekaannusta seksin ja in-

tiimisyyden kanssa. 

Lapsikohteinen seksuaalinen suuntautuminen ja kiinnostus tulee useimmille tietoisuuteen jo 

teini-iässä, ja tiedonpuutteen vuoksi moni hätääntyy siitä. Hätä ja avuttomuus voivat synnyt-

tää moniongelmaisuutta. Itsetuhoisuus, addiktiot ja syrjäytyneisyys ovat tyypillisiä teemoja 

lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavien elämässä. (Mielenterveystalo 2019) 

Saksalaisen seksologian ja seksuaalilääketieteen klinikan johtaja, tohtori Klaus Beier on eri-

koistunut lapsikohteiseen seksuaalisuuteen. The Times of India -lehdelle antamassaan haas-

tattelussaan (2017) hän kommentoi lapsikohteisen seksuaalisuuden olevan kohtalon sanelemaa 

ominaisuutta, ei valinta. Beierin mukaan yhteiskunnan tulisi hyväksyä lapsikohteinen seksuaa-

lisuus todellisena asiana, faktana - sen sijaan, että sitä kohdeltaisiin tabuna. (The Indepen-

dent 2017) 
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Mainittakoon, että lapsikohteisen seksuaalisuuden tutkimukset kehittyvät, ja sen syiden tutki-

minen jatkuu. Vastaavanlaisten tutkimusten myötä myös ennaltaehkäisevien toimien tehosta-

minen vahvistuu. 

2.2 Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta ilmiönä  

Tilastokeskuksen mukaan vuosien 2017 ja 2018 välisenä aikana viranomaisten tietoon tuli 1 

026 lapsen seksuaalisesta hyväksikäyttötapausta (Tilastokeskus 2018). Lapsikohteisen seksuaa-

lisen suuntautumisen ja kiinnostuksen omaavien henkilöiden osuus näistä seksuaalirikoksista 

on arviolta 40-45%. Tämä tarkoittaa, että alle puolet lapsiin kohdistuvista seksuaaliväkivalta-

rikoksista on lapsikohteisten henkilöiden tekemiä. (Nissinen 2016, 28) Poliisille raportoitujen 

lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkivaltarikosten määrä kasvoi vuonna 2018 edellisvuoteen ver-

rattuna 19,3%. (Tilastokeskus 2018) Kohonnutta määrää voidaan selittää muun muassa sillä, 

että sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä lasten parissa työskentelevät varhaiskasvatuksen 

ammattilaiset tunnistavat hyväksikäytön poikimia oireita aiempaa paremmin, ja ovat myös 

herkempiä ilmoittamaan epäilyistään eteenpäin.  

Useilla lasten seksuaalisilla hyväksikäyttäjillä on tutkimusten mukaan vääristyneitä ajatusmal-

leja ja mielikuvia lasten ja nuorten hyvinvointiin ja koskemattomuuteen liittyen. Vuonna 1995 

Yhdysvalloissa teetettiin tutkimus, jossa haastateltiin 91:ä lasten seksuaalisesta hyväksikäy-

töstä tuomittua henkilöä. Tutkimuksen tarkoituksena oli saada ensikäden tietoa hyväksikäyt-

täjiltä itseltään heidän ajatusmalleistaan, toimintatavoista sekä tekijöistä, jotka vaikuttivat 

kohteiden valintaan. Jokainen tutkimukseen osallistuneista henkilöistä oli läpikäynyt jonkin-

laisen yksilö- tai ryhmäterapiaan perustuvan kuntoutusohjelman. Osallistujat olivat tietoisia, 

ettei tutkimukseen osallistuminen vaikuttaisi lyhentävästi tuomioon tai kuntoutuksen pituu-

teen. (Elliot & Browne & Kilcoyne 1995, 583-584) Tutkimus antoi laaja-alaisesti tietoa lap-

sikohteisten hyväksikäyttäjien toiminta- ja ajatusmalleista. Sen tulosten mukaan uhrivalinta 

kohdistui usein yksinäisiin ja epävarmoihin lapsiin, joilla saattoi esiintyä perheensisäisiä on-

gelmia tai jotka olivat erityisen luottavaisia. Myös sievät piirteet ja ”provokatiivinen” pukeu-

tuminen koettiin houkuttelevina tekijöinä. Miltei puolet tutkimukseen osallistuneista tuomi-

tusta ei kokenut syyllisyyttä tai katumusta hyväksikäytöstä. (Elliot & Browne & Kilcoyne 1995, 

583-584) 

Lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkivaltatekoihin syyllistyneillä on usein taustalla lapsiin kohdis-

tuvan seksuaalisen hyväksikäyttömateriaalin kulutusta, joista osalla on halu päästä materiaa-

lin kulutuksesta eroon. Osa tekijöistä potee ensimmäisen seksuaalirikoksensa jälkeen huonoa 

omatuntoa, jolloin avuntarve korostuu. Mikäli tätä apua ei osata hakea ajoissa tai sitä ei ole 

tarjolla, riski addiktoituneeseen rikoskierteeseen kasvaa.  

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksiin syyllistyneitä voivat olla sosiopaatit ja psykopaatit, joi-

den toimintaa sosiaaliset normit eivät rajoita. He voivat olla myös kehitysvammaiset henkilöt, 
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joiden psyykkinen kehitys ei ole fyysisen kehityksen tasolla. Myös insestiä harjoittavat henki-

löt voivat syyllistyä lapsiin kohdistuviin seksuaaliväkivaltarikoksiin. (Nissinen 2016, 29) 

Internet on mahdollistanut helpomman väylän muodostaa lapsiin ja nuoriin yhteys. Vuonna 

2013 Suomessa tehdyssä tutkimuksessa neljä prosenttia tytöistä ja yksi prosenttia pojista ker-

toi kokeneensa seksuaalista väkivaltaa. (Väkivallan vähentäminen 2014) 

Lapsiin kohdistuva seksuaaliväkivalta on piilorikollisuutta ja lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 

on ilmiönä erityisen sensitiivinen. Tilastojen mukaan 25% tietoon tulleista ja tuomioon johta-

neista tapauksista oli perheensisäisiä tapauksia, joissa tekijä oli vanhempi tai muu välittö-

mään lähipiiriin kuuluva henkilö. Perheensisäisissä tapauksissa ilmoituskynnys on jo lähtökoh-

taisesti korkeampi, sillä asiasta halutaan usein vaieta tai selvittää perheen kesken. (Väkival-

lan vähentäminen 2014.) Lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltarikollisuutta on aina ollut, 

mutta viime aikoina siihen on reagoitu herkemmin, ja piilorikollisuus on tällöin vähentynyt. 

Sosiaalinen media ja Internet ovat siirtäneet ilmiötä jonkin verran fyysisestä kontaktista verk-

kopalveluissa tapahtuvaan ehdotteluun, josta käytetään nimitystä ’grooming’. (HUS 2019) 

2.3 Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten nimikkeet 

Tässä osiossa kuvaan lapsiin kohdistuvia seksuaalirikoksia Suomen rikoslain näkökulmasta. On 

tärkeää tiedostaa paitsi lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivaltarikollisuudesta ilmiönä niin 

myös suomalaisesta rikoslainsäädännöstä. Näin syntyy kokonaisvaltainen ymmärrys, miksi teki-

jälähtöisten tukipalveluiden tarjoaminen on merkityksellistä. 

Suomen laki määrittelee rikoslaissa luvussa 20 seuraavat teot rikoksiksi:  

• lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (6 §) 

• törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (7§) 

• seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta (8a§) 

• lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin (8b§)  

• sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen (8c§) 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön rangaistus on neljästä kuukaudesta neljään vuoteen van-

keutta. Lapsen törkeästä seksuaalisesta hyväksikäytöstä rangaistus on yhdestä kymmeneen 

vuoteen vankeutta. Molemmat teot ovat yrityksenä rangaistavia. (RL20/2008) 

Käytännössä lapsen hyväksikäytöksi katsotaan sukupuolielinten esittely lapselle, seksuaalivi-

ritteinen puhuminen kiihottumismielessä lapsen ollessa läsnä tai seksuaaliviritteinen kosket-



  13 

 

 

telu ei-genitaaliselle alueelle. Hyväksikäytöksi katsotaan myös, kun lasta vaaditaan vastaanot-

tamaan seksuaalista stimulaatiota tai stimuloimaan itseään, lapsen seksuaalinen manipulaa-

tio, penetraatio lapsen suuhun, emättimeen tai peräsuoleen peniksellä, kielellä, sormella tai 

jollain esineellä, sekä edellä kuvattujen kaltaisia hyväksikäyttötilanteita kuvaavien kuvien 

tuottaminen (Seto 2008, 35).  

2.4 Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy  

Ennaltaehkäisystä puhuttaessa viitataan yleensä toimiin ja toimintaan, joilla pyritään estä-

mään jotain asiaa tapahtumasta tai käyttäytymismallia toteutumasta. Tutkimusten mukaan 

menestyneiden lasten seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisevien ohjelmien tulisi sekä vä-

hentää riskiä lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön, että tukea positiivisia tekijöitä. Nämä po-

sitiiviset tekijät ovat perheissä ja yhteisöissä vallitsevia tiloja ja asioita, jotka tukevat niiden 

hyvinvointia terveyttä. Esimerkiksi perheen vanhempien työllisyys ja koulutus, huolehtiva kas-

vuympäristö ja pääsy sosiaali- ja terveyspalveluiden piiriin on havaittu nostavan kynnystä las-

ten seksuaaliseen hyväksikäyttöön. Viime vuosina lapsikohteisia henkilöitä hoitavat tahot, uh-

rityön ammattilaiset, tutkijat sekä yleinen mielipide ovat liikkuneet kohti tavoitetta ymmär-

tää lapsikohteista seksuaalisuutta ja siihen liittyvää seksuaaliväkivaltaa paremmin. Tätä 

kautta myös puhe ennaltaehkäisystä on noussut vahvemmin esiin. On syntynyt halu ja tarve 

ymmärtää lapsikohteista seksuaalisuutta, sen kehittymiseen liittyviä tekijöitä sekä hyväksi-

käyttöön johtavia tekijöitä. Amerikkalaisen Center for Sex Offender Managementin (2010) 

mukaan 83% ihmisistä toivoisi nykyistä enemmän informaatiota ja ohjausta, kuinka ennaltaeh-

käistä lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa omissa yhteisöissään. Tämä uudenlainen liikeh-

dintä on hiljattain johtanut uusien tutkimusten myötä uusiin tutkimustuloksiin, joiden myötä 

ennaltaehkäiseviä ohjelmia on voitu kehittää yhteiskunnallisen hyvinvoinnin näkökulmasta. 

(Tabachnick 2013) 

Rikosseuraamuslaitoksen koulutuskeskuksen (RSKK) psykologi Nina Nurmisen (2016) mukaan 

seksuaalirikosten määrää voitaisiin vähentää panostamalla seksuaalirikollisten kuntoutukseen 

ja tekijälähtöiseen työhön. Nurmisen mukaan tekijälähtöisellä työllä olisi taloudellisia, inhi-

millisiä sekä turvallisuutta lisääviä vaikutuksia. Nurmisen mukaan erityisesti potentiaalisten 

seksuaalirikollisten kuntoutus olisi merkittävää. Hänen mukaansa potentiaalisten tekijöiden 

tavoittaminen ja kuntoutus vaatii kuitenkin moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden vä-

lillä. Nurminen painottaa myös, kuinka ennaltaehkäisevissä tukitoimissa tulisi hyödyntää sek-

suaalirikoksesta tuomittujen kuntoutuksesta saatuja kokemuksia ja menetelmiä. 

Myös saksalaisen tutkijan, Klaus Beierin mukaan lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen ja 

suuntautumisen hoidossa ja ohjauksessa tulisi mennä kohti ennaltaehkäisevien tukipalveluiden 

kehittämistä rangaistusten koventamiseen keskittymisen sijaan. Beierin mukaan hoitoa saa-
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mattomilla lapsikohteisilla on korkeampi riski syyllistyä lapseen kohdistuvaan seksuaaliväki-

valtarikokseen sekä korkeampi riski uusia rikos. Samaan aikaan lääkkeellistä tai terapiamuo-

toista hoitoa saaneilla lapsikohteisilla henkilöillä samat riskit ovat huomattavasti alhaisem-

mat. (The Independent 2017) 

Beier painottaa ennaltaehkäisyn merkitystä ja hoitokontaktin luomista jo lapsikohteisen hen-

kilön varhaisessa iässä. Hänen mukaansa nuorten lapsikohteisten hoito on ollut erityisen me-

nestyksekästä, sillä nuoret ovat vastaanottavaisempia ohjaukselle, haluavat olla osa yhteis-

kuntaa, haluavat olla ympäristön ja vanhempiensa rakastamia. Tästä syystä heillä on korkea 

tahto pyrkiä selviytymään seksuaalisen mieltymyksensä kanssa. Breierin mukaan nuoria aivoja 

on helpompi ohjata toivottuun ajatusmalliin. (The Independent 2017) 

Haaste-lehden artikkelissa ”Ennaltaehkäisy painopisteeksi” (4/2018) pohditaan ennaltaeh-

käisyn merkitystä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivaltarikollisuuden vähentämisessä. Artikke-

lissa mainitaan, kuinka lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa tekijöiden uusimisriski on ma-

talampi muihin rikostyyppeihin, kuten väkivalta- ja huumausainerikoksiin, nähden. Tästä 

syystä on perusteltua panostaa rikosten ennaltaehkäisyyn, jolloin rikos jäisi täysin tekemättä. 

Ammattilaisten tarjoamaa tukea ja ohjausta on ollut jo pitkään saatavilla, mutta se on tapah-

tunut Rikosseuraamuslaitoksen piirissä. Tällöin tukea on ollut mahdollista saada vasta, kun ri-

kos on jo tapahtunut. (Ahtola & Yläpihlajärvi 2018) 

Klaus Beier on vuonna 2015 tutkimuksessaan ”The German Dunkelfeld Project: Proactive Stra-

tegies to Prevent Child Sexual Abuse and the Use of Child Abusive Images” tutkinut saksalai-

sen ennaltaehkäisevän kuntoutusprojektiin, Dunkelfeldiin, osallistuneita lapsikohteisia henki-

löitä. Hänen mukaansa merkittävällä osalla lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaa-

vista henkilöistä ei ole poliisin tietoon tullutta rikostaustaa, eikä heillä ole minkäänlaista hoi-

tokontaktia ennaltaehkäiseviä palveluja tarjoaviin toimijoihin. Moni näistä lapsikohteisista 

olisi valmis osallistumaan toimintaan, joka tähtäisi lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivaltama-

teriaalin kulutuksen sekä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksikäytön ennaltaehkäisyyn. 

Tämä vaatisi kuitenkin tietoa siitä, kuinka saada kontakti luotettavaan ja osaavaan hoitota-

hoon. Beirerin tutkimuksen mukaan erityinen informatiivinen mediakampanja auttaisi ennal-

taehkäisevään hoitoon hakeutumista. (Beier 2015) 

Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn erikoistunut alan konsultti Joan Ta-

bachnick käsittelee artikkelissaan ”Why Prevention? Why Now?” (2013) laajasti ennaltaehkäi-

sevien toimien merkitystä ja peräänkuuluttaa yleisen asennoitumisen muuttamista tukipalve-

lutarjonnassa. Artikkelissaan Tabachnick viittaa amerikkalaisen Center of Disease Control and 

Prevention -viraston raporttiin vuodelta 2004, jossa se puhuu ennaltaehkäisyn jaottelusta kol-

meen osaan. Ennaltaehkäisystä puhuttaessa voidaan tarkoittaa primaarista ennaltaehkäisyä, 



  15 

 

 

mikä seksuaalisten hyväksikäyttötapausten kohdalla tarkoittaa ennaltaehkäisyä, joka tapah-

tuu ennen kuin ensimmäistäkään rikosta on tapahtunut. Sekundaarisesta ennaltaehkäisystä 

puhuttaessa tarkoitetaan välittömästi hyväksikäytön jälkeen tapahtuvaa ennaltaehkäisyä, 

jolla pyritään vaikuttamaan rikoksesta aiheutuneisiin lyhytaikaisiin vaikutuksiin. Kolmannen 

asteen ennaltaehkäisevä toiminta, tertiäärinen ennaltaehkäisy vaikuttaa rikoksesta johtuvien 

pitkäaikaisten seurausten käsittelyyn, kuten uusimisriskin madaltamiseen. Tässä opinnäyte-

työssä ennaltaehkäisystä puhuttaessa viitataan primääriseen ennaltaehkäisyyn, joka tähtää 

potentiaalisten tekijöiden tukeen ja ohjaukseen, minkä tavoitteena on estää rikos. (Ta-

bachnick 2013) 

Tabachnick viittaa artikkelissaan myös toiseen yhteiskunnalliseen näkökulmaan lapsiin kohdis-

tuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä. Vuonna 2002 julkaistussa mallissa (Krug, Dahl-

ber, Mercy, Zwi & Lozano) ennaltaehkäisyä tarkastellaan sosioekonomisen mallinnuksen 

kautta, joka kuvaa ennaltaehkäiseviä ohjelmia ja käytänteitä neljällä eri tasolla. Sen mukaan 

ennaltaehkäisyä on mahdollista toteuttaa yksilön, ihmissuhteiden, yhteisön ja yhteiskunnan 

tasolla.  

                                    

KUVIO 1: Ennaltaehkäisyn tasot (Tabachnick 2013) 

 

Kuvio havainnollistaa, kuinka ennaltaehkäisevät toimet voivat ylittää perinteiset kasvatuksel-

liset (esim. varhaiskasvatuksen seksuaalikasvatus) tai yksilön tasolle jäävät (omahoito-ohjeet) 

metodit. Mallin mukaan väliintulot ja ennaltaehkäisevät toimet millä tahansa mallin tasolla 

vaikuttavat kaikkeen. On todettu, että esimerkiksi menestyksekkäiden terveydenhoitoalan en-

naltaehkäisevien kampanjoiden taustalla on ollut pyrkimys vaikuttaa kaikkiin neljään tasoon. 

Yksilön tasolla koulutus ja valistus toimivat tyypillisesti parhaiten. Esimerkiksi vanhempien ja 
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muiden varhaiskasvatukseen osallistuvien toimijoiden valistaminen monimuotoisesta seksuaa-

lisuudesta on osoittautunut hyödylliseksi. Lisättäköön, että valistukseen tulisi sisältyä myös 

puheen ja tapojen ohjaus. Kasvatuksen keskittyessä potentiaalisen uhrin näkökulmaan, tulisi 

varmistaa myös potentiaalisen tulevaisuuden tekijän puoli. Käytännössä varhaiskasvatuksessa 

opetettaisiin lapselle, ettei kukaan saa koskea ilman lupaa, mutta myös lapsi itse ei saa kos-

kea ilman lupaa. Tekijälähtöinen, ihmisten välillä tapahtuva primäärinen ennaltaehkäisy ta-

pahtuu myös yhteisön tasolla. Vuosituhannen vaihteen jälkeen on erilaisille yhteisöille kohdis-

tettuja tukistrategioita tarjottu aiempaa monipuolisemmin. Näitä yhteisöjä, jotka koostuvat 

nuorista ja ammattilaisista, ovat muun muassa uskonnolliset yhteisöt (kirkot, synagogat, 

temppelit), koulut ja nuorten urheiluohjelmat.  Esimerkiksi Prevention Project Dunkelfelt 

edustaa yhteisötason ennaltaehkäisyä tarjoamalla lapsikohteisille potentiaalisille tekijöille 

yhteisöllisyyteen perustuvia terapiamuotoja. (Tabachnick 2013)  

Suomessa toimii tällä hetkellä muutamia lapsikohteisille suunnattuja, ennaltaehkäiseviä tuki- 

ja terapiapalveluita tarjoavia matalan kynnyksen toimijoita. Suurinta osaa kyseisistä palve-

luista tarjotaan kolmannella sektorilla. Kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntäminen näissä 

tuki- ja terapiapalveluissa on vielä lapsen kengissä. Organisoituja ja jo olemassa olevaan toi-

mintaan juurrutettuja kokemusasiantuntijakoulutuksia kohdeasiakasryhmälle Suomessa ei ole 

tarjolla.  

Yksi Suomessa fyysisesti toimiva tukipalvelu on vuonna 2016 aloittanut SeriE-hanke, joka täh-

tää lapsikohteisen seksuaaliväkivaltarikollisuuden ennaltaehkäisemiseen ja vähentämiseen. 

SeriE-hanke tarjoaa toiminnallaan tukea, neuvontaa ja yksilöterapiapalveluja lapsikohteisille 

henkilöille. Asiakasohjautuvuus tapahtuu vankiloiden, yhdyskuntaseuraamustoimistojen tai 

poliisin kautta. Myös sairaalat, terapeutit, sosiaali- ja terveysviranomaiset sekä läheiset voi-

vat ohjata henkilön palveluiden piiriin. Vaihtoehtoisesti yksityishenkilöt itse voivat omatoimi-

sesti hakeutua palvelun piiriin. SeriE-hanke tarjoaa maksutonta tukea ja neuvontaa myös lap-

sikohteisten henkilöiden läheisille. Lisäksi, SeriE-hanke tarjoaa konsultaatiota ammattilaisille 

sekä hallinnoi pääkaupunkiseudun SeriE-verkostoa.  SeriE on Sexpo-säätiön ja Kriminaalihuol-

lon tukisäätiön yhteishanke. Sen asiakastyö perustuu asiakaslähtöisyyteen ja luottamukselli-

suuteen. Tavoitteena on madaltaa asiakkaan rikoksen uusimisriskiä sekä parantaa heidän elä-

mänlaatuaan. (Kriminaalihuollon tukisäätiö 2019) 

SeriE-hanke on toiminnassaan tehnyt yhteistyötä Sexpo-palveluiden järjestämien seksuaalikas-

vatus -koulutusten kanssa. SeriE-hankkeen kautta koulutuksiin on järjestynyt hankkeen oma 

asiakas kertomaan kokemusasiantuntijan roolissa tulevaisuuden sosiaali- ja terveysaloilla toi-

miville ammattilaisille lapsikohteisesta seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta kiinnostuksesta, ja 

kuinka tunnistaa ja kohdata lapsikohteinen asiakas asiakastyössä. Kyseinen toiminta on ollut 

kokeilumuotoista toistaiseksi. Suomessa toimii lisäksi muutamia muita ennaltaehkäiseviä pal-

veluita tarjoavia järjestöhankkeita. Oulun seudulla toimiva Serita-hanke sekä Tampereella 
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toimiva Välitä!-hanke tarjoavat seksuaaliväkivaltatyössään ennaltaehkäisevää tukea tekijäläh-

töisesti.  

Internetin yksi suurimmista lapsikohteisille henkilöille suunnatuista vertaistukipalveluista on 

Virped.org -domainilla toimiva sivusto, Virtuous Pedophiles. Sivuston tavoitteena on vähentää 

lapsikohteisen seksuaalisuuden kantamaa stigmaa, sekä tarjota faktatietoa sekä virtuaalista 

vertaistukea poikkeavan seksuaalisuuden suhteen. Virped.org ei toimi kumotakseen tai alen-

taakseen nykyisiin lapsiin kohdistuvien seksuaalirikoksiin liittyviä lakisäädöksiä, vaan pyrkii 

tarjoamaan käytännön tukea siihen, kuinka elää mielekästä ja rikoksetonta elämää poikkea-

van seksuaalisuuden kanssa. Verkkosivusto on kahden lapsikohteisen miehen perustama, jotka 

haluavat tarjota yhteisöllistä tukea niille lapsikohteisille henkilöille, jotka eivät halua totut-

taa fantasioitaan lasten kanssa. Yhteisön keskusteluun vaaditaan täysi-ikäisyyttä, ja sen toi-

minta on moderoitua väärinkäytösten välttämiseksi. Jokainen vertaisuutta kaipaava voi esit-

täytyä sivustolla, ja purkaa ajatuksiaan yhteisön kesken. Sivusto tarjoaa neuvoa, tukea ja tie-

toa niille lapsikohteisille, jotka eivät halua toteuttaa fantasioitaan, sekä myös ammattilai-

sille, jotka työskentelevät lapsikohteisten henkilöiden kanssa. Verkkopalvelu toimii globaalilla 

alustalla ja sivusto on englanninkielinen. (Virtuous Pedophiles 2019) 

Esimerkiksi Tšekin tasavallassa ja Saksassa on toiminnassa samankaltaiset yhteisölliset tu-

kifoorumit. Suomessa vastaavaa verkossa toimivaa, suomenkielistä ja kokemusasiantuntijoi-

den ylläpitämää yhteisöpalvelua ei ole tarjolla.     

2.5 Lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkivaltarikosten vaikutukset 

Tässä osiossa eritellään lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan monitasoisia vaikutuksia. Lap-

siin kohdistuvalla seksuaaliväkivallalla on vaikutuksia uhria, tekijä- ja yhteiskunnallisella ta-

solla.  

Ennaltaehkäisyn merkitys korostuu tarkastellessa seksuaalisen hyväksikäytön vaikutuksia lap-

seen. Tutkimusten mukaan hyväksikäyttö ja kaltoinkohtelu voidaan yhdistää mahdollisesti 

jopa läpi elämän esiintyviin fyysisiin ja psyykkisiin oireiluihin. Uhrin terveysongelmien lisäksi 

lapsen hyväksikäytön vaikutukset yltävät pidemmälle. Vaikutukset voidaan nähdä virastota-

soilla, lainvalvonnassa, oikeusjärjestelmässä, järjestötasolla ja julkisissa palveluissa. Erään 

tutkimuksen mukaan hyväksikäytön lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset maksavat esimerkiksi 

Yhdysvalloissa 258 miljoonaa dollaria joka päivä tai vuosittain 94 miljardia dollaria. (Child 

Welfare 2019)   

Seksuaaliväkivaltarikoksen uhriksi joutunut lapsi voi oireilla monin eri tavoin. Lapsi ei kykene 

huolehtimaan itsestään ja terveydestään sekä omasta seksuaalisesta kehityksestä, eikä se ole 

lapsen vastuulla. Mikäli hyväksikäyttö tapahtuu seksuaalisen kehityksen kriittisessä vaiheessa, 
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voivat seuraukset kantautua pitkälle elämässä. Suomen Väestöliiton mukaan lapsuudessa koe-

tun seksuaaliväkivallan vaikutukset voivat näkyä välittömästi hyväksikäytön jälkeen tai myö-

hempien elämänvaiheiden ja -kokemusten esiintuomina oireina. Tämä voi näkyä hyväksikäyte-

tyn elämässä esimerkiksi työ- ja toimintakyvyn laskuna, psyykkisenä oireiluna, syrjäytymisenä 

tai rikollisena käyttäytymisenä. Monilla voi olla vaikeuksia luoda tasapainoisia, luottamukselli-

sia parisuhteita aikuisiällä. (Väestöliitto 2006) 

Lapsen seksuaalisen hyväksikäytön vaikutukset ovat yksilöllisiä, ja niihin vaikuttaa lapsen ke-

hitystaso, yksilölliset piirteet ja persoonallisuus. Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö voi näin 

ollen aiheuttaa uhrilla erilaisia reaktioita, mikä voi vaikeuttaa tapahtuneen hyväksikäytön 

tunnistamista. Tunnistamista vaikeuttaa lisäksi se, että noin kolmasosa hyväksikäyttöä koke-

neista lapsista ei oireile näkyvästi lainkaan. (Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri 2019) 

Lapsikohteisen seksuaalisen suuntautumisen ja kiinnostuksen kanssa eläminen voi olla yksilölle 

haasteellista ja lamaannuttavaa. Usein lapsikohteiset henkilöt huomaavat seksuaalisen suun-

tautumisensa varhaisessa iässä, jolloin mieltymys voi vielä naamioitua ikätovereihin kohdistu-

vaksi kiinnostukseksi (Päihdelinkki 2019). Tämä tarkoittaa, että he joutuvat kohtaamaan sek-

suaalisuutensa haasteet ja kysymykset ollessaan itse lapsia.  

Teini-iässä monet lopulta ymmärtävät, etteivät mieltymykset ole muuttuneet iän karttuessa. 

Tässä vaiheessa monitasoiset ongelmat voivat alkaa kerääntyä. Tällöin seksuaalisuus voi syn-

nyttää rinnalleen esimerkiksi peli-, seksi- ja päihderiippuvuutta sekä mielenterveysongelmia. 

Häpeän tunne, yksinäisyys ja eristäytyminen voivat aiheuttaa syrjäytymistä ja itsetuhoisuutta. 

(Mielenterveystalo 2019)  

Yhteiskunnallisella mittarilla tarkasteltuna lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan haitat voi-

vat olla mittavat. Sekä uhrit että lapsikohteiset ovat heikentyneen työ- ja toimintakyvyn 

myötä vaarassa syrjäytyä, jolloin erilaisten korjaa-vien palvelut, tulosiirrot ja menetetyt ve-

rotulot tulevat yhteiskunnalle kalliiksi. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2018) 

Yhteiskuntana Suomi on ottanut vuosituhannen vaihteen jälkeen vastuuta lasten hyvinvoinnin 

takaamiseksi. Suomi on esimerkiksi osana Euroopan Unionia sitoutunut Euroopan neuvoston 

yleissopimukseen lasten suojelemisesta seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan loka-

kuussa 2007. Lisäksi Sosiaali- ja terveysministeriö on vuonna 2019 esittänyt erilaisia kehitys-

toimenpiteitä edesauttamaan lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä, uhri-

työtä ja rikollisuuden vähentämistä. (Sosiaali- ja terveysministeriö 2019) 

Näihin syihin nojaten voidaan todeta, että lapsiin kohdistuvien ennaltaehkäisyyn panostami-

sella on paitsi uhrikokemusten välttäminen, niin myös yhteiskunnan varojen säästämisen 

hyöty. Varhaisen avunannon, tiedon sekä tuen tarjoaminen ovat merkityksellisessä asemassa 

palvelukentällä.  
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2.6 Kokemusasiantuntijuus 

Tämä opinnäytetyö tarkastelee ennaltaehkäisevien tukimuotojen mahdollisuuksia ja haasteita 

osana lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkivaltarikoslukujen vähentämistä. Opinnäytetyö keskit-

tyy kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntämiseen tukimuotona. Siitä, kuinka kokemusasian-

tuntijuutta voidaan hyödyntää osana lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä 

ja minkä tasoista sen vaikuttavuus on, löytyy vähän tutkimustietoa sekä kotimaisella että kan-

sainvälisellä tasolla tarkastellen. Tällä hetkellä kokemusasiantuntijuuden mahdolliset vaiku-

tukset seksuaaliväkivaltaan täytyy tarkastella toisten asiakasryhmien kautta.  

Kokemusasiantuntijuus on suhteellisen uusi käsite sosiaalialalla, ja se on kehittynyt nykyiseen 

muotoonsa vasta 2000-luvulla. Toimintamuoto perustuu ajatukseen siitä, että kuntoutuja ei 

ole ainoastaan hoidon tai kuntoutuksen kohde, vaan hän kykenee oleman myös aktiivinen toi-

mija, joka pystyy omien kokemuksien kautta auttamaan muita kuntoutujia. Kokemusasiantun-

tijuuden voidaan ajatella antavan ääni niin sanotusti äänettömille asiakasryhmille, kuten 

päihde- ja mielenterveyskuntoutujille. Kokemusasiantuntijat työllistyvät esimerkiksi erilaisiin 

sosiaali- ja terveysalan tehtäviin. Erityisesti alojen erilaiset kehitysprojektit haluavat hyödyn-

tää kokemusasiantuntijoita palvelukehityksessä ja asiakaslähtöisyyden tavoittelussa. Koke-

musasiantuntijoiden kautta ammattilaiset voivat saada sellaista ruohonjuuritason tietoa ja 

palautetta kehitystyöhön, jota muuten on vaikeaa saada. Tiedon ja palautteen avulla järjes-

telmän puutteita pystytään kehittämään ja vahvuuksista pitämään kiinni.  Tämä tarkoittaa, 

että asiakassuhteita voidaan tarkastella uudesta näkökulmasta; vuorovaikutukseen sekä jär-

jestelmän toimivuuteen voidaan kohdistaa kehitystoimia, sekä palvelujen sisältöä pystytään 

jalostamaan. Kaiken keskiössä on asiakaslähtöisyyden parantaminen sekä osallisuuden yhteis-

kehittäminen. (Terveyden- ja hyvinvoinninlaitos 2014) 

Esimerkiksi Suomessa aloitti vuonna 2018 innovatiivinen kokemusasiantuntijoiden koulutusoh-

jelma, Keijo-hanke, joka kouluttaa rikos- ja päihdetaustaisia henkilöitä kokemusasiantunti-

joiksi Laurea Ammattikorkeakoulun Vantaan Tikkurilan kampuksen tiloissa. Neljä kuukautta 

kestävä koulutus tähtää kouluttautuvan ammatillisuuden lisäämiseen, ja sen aikana toteute-

taan yhteistyö eri ammattilaisten ja viranomaisten, kuten vankilatyöntekijöiden ja poliisin, 

kanssa. Päihde- ja rikostaustaisten rikosmyönteiseen identiteettiin on todettu sisältyvän eri-

laisia arvoristiriitoja ja asenteita esimerkiksi poliisia ja viranomaisia kohtaan. (Lindström 

2019) Keijo-hanke on osoittanut, että desistanssin eli henkilön rikollisuudesta irrottautumisen 

näkökulmasta kokemusasiantuntijatoiminta on mahdollistanut koulutukseen osallistuvalle ak-

tiivisen kansalaisen roolin, joka niin sanotusti kantaa kortensa vastuullisesti kekoon yhteiskun-

nan silmissä. Osa Keijo-hankkeen koulutukseen osallistuneista on aloittanut oppisopimuskoulu-

tuksen eri sosiaali- ja terveysalan palveluissa. Kokemusasiantuntijakoulutuksessa annettava 

identiteettipohja voi muovaantua henkilön jatkaessa koulutuspolkuaan ja työllistyessä eri teh-
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täviin. Lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavien henkilöiden tapauksessa samat ar-

voristiriidat voidaan nähdä sosiaali- ja terveyspalveluiden uskottavuudessa lapsikohteisten nä-

kökulmasta. Kokemusasiantuntijakoulutus tähtää murtamaan tämän kaltaisia arvoristiriitoja. 

(Lindström 2019) 

Kokemusasiantuntijuus on asema, johon kasvetaan. Kokemusasiantuntijuus lähtee kokemuk-

sesta itsestään. Elämään vaikuttanut kokemus voi olla esimerkiksi päihdeongelma, sairaus tai 

läheisen kuolema. Kokemus sisäistetään, ja siihen saadaan mahdollisesti diagnoosi, jolloin 

kuntoutuminen tai toipuminen voi alkaa. Kokemusasiantuntijatoimintaan sisältyvä kuntoutus 

tähtää kuntoutujan identiteettimuutokseen, jossa pyritään siihen, että kuntoutuja sisäistäisi 

ajatuksen siitä, että vaikeat kokemukset eivät määrittele häntä täysin, vaan ovat vain osa 

häntä itseään. Esimerkkinä narkomaani ei ole ainoastaan narkomaani, vaan hän on ennen 

kaikkea yksilö, jolla on huumeaddiktio. Henkilön toipumis- ja kuntoutumisprosessi voi olla 

vielä alussa, kun henkilö hakeutuu kokemusasiantuntijakoulutuksen piiriin. Vaihtoehtoisesti 

kokemusasiantuntijakoulutus voi olla tärkeä tekijä kuntoutumisen ylläpidossa. Yksi kokemus-

asiantuntijuuden avainsanoista on kouluttautuminen. Kun henkilö on kokenut jonkin asian, on 

hän kokija. Kun hän on kokija, joka koulutuksen kautta oppii käsittelemään ja hyödyntämään 

kokemuksensa tuottavaksi asiaksi, tulee henkilöstä kokemusasiantuntija. Keskeisintä koulu-

tuksessa on räätälöidä se asiakaskohderyhmälle sopivaksi. Erityisesti sensitiivisten ja stigmaa 

kantavien ilmiöiden ja ihmisten kanssa työskennellessä, tulee räätälöintiin ja yksityiskohtiin 

paneutua tarkoin. Koulutuksen tarkoituksena on jalostaa kokemukset ennaltaehkäisyn väli-

neeksi. Koulutuksen loppuvaiheessa kokemusasiantuntijan tulisi olla tarpeeksi etääntynyt ko-

kemuksiinsa, jotta niitä voi hyödyntää ja jakaa kohderyhmälle. Tässä vaiheessa yleensä ver-

taistukiryhmissä ja terapiahoidoissa tapahtuneista sanallisista puruista on hyötyä henkilölle. 

Koulutukseen sisältyy keskeisten asiakastyön periaatteiden läpikäymistä, jotka muodostavat 

raamit kokemusasiantuntijan työlle. (Youth Against Drug Abuse 2016) 

Kokemusasiantuntijakoulutuksessa henkilön tukena ovat työnohjaus, vertaistuki, mentorointi, 

itseopiskelu sekä valmennus. Kokemusasiantuntijuus on kuin mikä tahansa muukin asiantunti-

juus; se on kehittyvä ominaisuus, joka ei koskaan saavuta päätepistettään. Tärkeä ominaisuus 

kokemusasiantuntijaksi kouluttautuvalle on kyky reflektoida omaa kokemustaan ja välittää 

tietoa siitä eteenpäin. Toimintaympäristö, tilannetaju sekä sopiva kieli ovat tärkeää ottaa 

huomioon. On yleistä, että kouluttautujat ovat olleet yhteiskunnallisesti katsoen syrjäytyneitä 

ja pitkäaikaistyöttömiä. Kokemusasiantuntijakoulutuksen avuin he voivat palata takaisin työ-

elämään tai vaihtoehtoisesti aloittaa ammatilliset opinnot. Tämä on tuonut taloudellista hyö-

tyä yhteiskunnallisesti katsoen. Kokemusasiantuntijuus toimii täten tehokkaana syrjäytymistä 

vähentävänä tekijänä. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2014) 

Tällä hetkellä suurimpana haasteena kokemusasiantuntijuuden juurruttamiselle on toiminta-

muodon tuoreus ja se, kuinka toiminnasta puuttuvat julkisensektorin puolella selkeät roolit 



  21 

 

 

kokemusasiantuntijoiden ja ammattilaisten välillä. Ammattilasten nauttima käytännön turva 

on siis vielä kokemusasiantuntijuuden tavoittamattomissa julkisen sektorin puolella. (Hietala 

& Rissanen 2015, 33) Haasteena kokemusasiantuntijuuden hyödyntämiselle ja sen kehittämi-

selle osana sosiaali- ja terveydenhuoltopalveluita, on kuitenkin ollut jäykkä sosiaaliturvajär-

jestelmä, jonka mukaan suhteellisen pienetkin tulot voivat rokottaa sosiaaliturvan varassa 

eläviä kuntoutujia. (Youth Against Drug Abuse 2016) 

Kokemusasiantuntijatoiminnan yleistyminen sosiaali- ja terveysaloilla on noteerattu, ja yleis-

tyvä toimintamuoto on saanut tuekseen kokemusasiantuntijoiden edunvalvontaa tarjoavat ta-

hot. Suomessa koulutettuja kokemusasiantuntijoita edustaa ja välittää KoKoa ry. Asiakaslu-

pauksessaan järjestö tarttuu kokemusasiantuntijatoiminnan haasteisiin, ja onkin listannut 

keskeisiksi tehtävikseen kokemusasiantuntijatoiminnan tunnettavuuden lisääminen, asentei-

siin vaikuttuminen ja asiakkaiden osallisuuden lisääminen sekä kokemusasiantuntijatoiminnan 

aseman vakiinnuttamisen sosiaali-ja terveysalan palvelukentällä. (KoKoa Ry 2019) 

Huolimatta kokemusasiantuntijatoiminnan tuoreudesta sosiaali- ja terveysalalla, on siitä eh-

ditty tehdä lukuisia tieteellisiä tutkimuksia. Esimerkiksi vuonna 2013 julkaistussa Kuntoutu-

jasta toimijaksi - kokemus asiantuntijuudeksi -raportissa todettiin, että kokemusasiantuntija-

koulutus toimii merkittävänä tekijänä henkilön siirtymisessä kuntoutujasta toimijaksi. Vuonna 

2013 puolestaan teetettiin Kaste-ohjelmaan liittyen verkkokysely sekä työpajoja ammattilai-

sille. Tarkoituksena oli selvittää ammattilaisten kokemuksia kokemusasiantuntijatoiminnasta. 

raportissa selvisi, että eniten kokemusasiantuntijuutta oli hyödynnetty päihde- ja mielenter-

veyspalveluiden piirissä, ja että kokemukset koettiin myönteisiksi. Kyselyn ja työpajojen 

myötä nousi esiin myös kokemusasiantuntijuuden heikot kohdat: kokemusasiantuntijan määri-

telmä, työn koordinointi, mahdolliset palkkiot, toiminnan juurruttaminen ja käytänteiden 

vahvistamien sekä työnohjaus. (Hovi 2017) 

Timo Toikon vuonna 2016 tekemässä tutkimuksessa selvisi, että kokemusasiantuntijoiden op-

pimisprosessi perustui neljään eri teemaan: omien kokemuksien etäännyttäminen, kokemuk-

sien jakaminen, kokemuksien yhdistäminen aiemmin opittuun eli teoriaan sekä tulevaisuuden 

suunnan luominen. (Hovi 2017) 

Eija Hovin vuonna 2017 tuottama pro gradu -tutkielma paneutui kokemusasiantuntijoiden ko-

kemuksiin omasta toiminnastaan. Pro gradu tutki muun muassa kokemusasiantuntijoiden omia 

subjektiivisia kokemuksia toiminnan vaikuttavuudesta osana kuntoutusprosessia sekä miten he 

näkevät tulevaisuutensa. Tutkimustulosten mukaan kokemusasiantuntijuus on haastavaa ja 

aktiivista toimintaa, jolle on yhteiskunnallinen tilaisuus. Tutkimus selvitti, että kokemukset 

palvelukentällä ovat olleet sekä myönteisiä että negatiivisia. Kielteiset kokemukset olivat 

syntyneet kentällä arvostuksen puutteesta ja muutosvastarinnasta. Kokemusasiantuntijat 

työskentelevät vielä tässä vaiheessa niin sanotusti kutsuvieraina palvelujärjestelmässä, joten 



  22 

 

 

on kentän avoimuuden vastuulla, josko kokemusasiantuntijuutta päästään hyödyntämään.  

Roolit palvelukentällä hakevat tuoreiden työmuotojen puolesta vielä paikkaansa, mutta tutki-

mus osoitti, että kokemusasiantuntijat ovat valmiita yhteistyöhön ja tukevat kehitystoimia 

yhteinen päämäärä mielessä pitäen. Kokemusasiantuntijatoiminta kuntoutujan toipumispro-

sessissa koettiin merkittävänä tekijänä. Aiemmin uhrin tai muun kokijan rooli vaihtuu toimin-

nan myötä aktiiviseksi rooliksi. Vaikuttavuutta kuitenkin jarruttaa aiemmin mainittu arvostuk-

sen puute. Tutkimukseen osallistuneet kokivat, että kuulluksi tuleminen vaihtelee suhteessa 

kokemustaustaan. Kokemusasiantuntijuuden haasteen voidaan nähdä olevan myös puutteelli-

nen ymmärrys siitä, mitä kokemusasiantuntijuus pitää määritelmänä sisällään. Uuden toimin-

tamuodon roolin kasvattaminen ja uskottavuuden vahvistaminen on hidas prosessi. Informatii-

vinen tiedotus sosiaalialan tehtävissä aina koulutustasolta on ratkaisevaa. Kokemusasiantunti-

juus voidaan virheellisesti käsittää vertaistukena ja vapaaehtoistyönä, mitä se ei ole. Tutki-

mukseen osallistui kahdeksan kokemusasiantuntijaa. Tutkimuksen perusjoukon ollessa näin 

pieni, ei suuria yleistyksiä voida varmuudella tehdä. Tämä opinnäyte sivuaa haastattelukysy-

myksissään haastateltavien käsitystä kokemusasiantuntijuuden määritelmästä, ja myöhemmin 

tutkimustuloksien myötä selviää, vahvistaako tämä opinnäytetyö Hovin tulokset. (Hovi 2017) 

Tiina Mäkinen on vuonna 2018 tutkinut osana YAMK-koulutustaan kokemusasiantuntijuutta 

osana väkivaltatyön avopalveluita. Mäkinen toteaa tutkimuksessaan, kuinka kokemusasiantun-

tijuutta on perinteisesti hyödynnetty erityisesti päihde- ja mielenterveyskuntoutujien tukipal-

veluissa. Hiljalleen toimintamuoto on rantautunut myös väkivaltatyön pariin. Tutkimusta var-

ten haastateltiin joukkoa kokemusasiantuntijoita sekä Ensi- ja turvakotien jäsenyhdistyksiä. 

Kokemusasiantuntijoiden haastatteluista selvisi, että kokemusasiantuntijatoiminnan ajoitus 

kuntoutusprosessissa on merkittävä tekijä sen vaikuttavuudessa. Se, mitä oikea-aikainen apu 

tosi asiassa piti sisällään, vaatii kuitenkin jatkossa lisätutkimuksia. (Mäkinen 2018)  

Vuosien 2013-2015 aikana Raha-automaattiyhdistys tuki Youth Against Drugs ry:n (YAD) han-

ketta, jossa kokemusasiantuntijuuden kautta pyrittiin ennaltaehkäisemään nuorten huu-

meidenkäyttöä. Nelivuotisen hankkeen myötä julkaistiin sen toiminnasta ja kokemusasiantun-

tijuuden vaikuttavuudesta raporttihenkinen kirja (Kärki, Karinen & Armila 2016). Kirjassa ku-

vaillaan kokemusasiantuntijoiden motiiveja päihdetyössä hyödynnettävään kehitys- ja autta-

mistyöhön ryhtymiseen sekä jo vähintään vuoden siinä mukana olleiden motiiveja toiminnassa 

pysymiseen. Motiivit liittyivät pitkälti odotuksiin työstä sekä sen sisällöstä. Halu auttaa ja ja-

kaa omia kokemuksia toimi vahvana motivaattorina. Itse koettu apu halutaan laittaa eteen-

päin niin kutsulla ”laita hyvä kiertämään” -periaatteella. Kirja paneutuu myös kokemusasian-

tuntijakoulutuksen rakenteisiin. Vaikka kirja ja sen teoreettinen viitekehys perustuu päihde-

työn ennaltaehkäisevään kokemusasiantuntijuuteen, voidaan siitä löytää huomioita ja yhteistä 

perustaa myös mahdolliselle lapsikohteisten kanssa tapahtuvalle kokemusasiantuntijakoulu-
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tukselle. Kirjan mukaan koulutus tulisi tapahtua pienryhmissä, siinä tulisi olla toiminnalli-

suutta yhdistettynä teoriaan, kestoltaan lyhyt ja tiivis ja siihen tulisi sisältyä runsaasti koke-

musten ja tiedon jakamista ryhmän jäsenten kesken. (Youth Against Drug Abuse 2016) 

Useissa maissa ympäri maailman on hyödynnetty kokemusasiantuntijuutta jo pidempään. Esi-

merkiksi Kanadassa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa kokemusasiantuntijuuden positiiviset 

vaikutukset palvelujärjestelmään ovat olleet selkeät. Sairaalahoitojen tarve on vähentynyt, 

palveluiden piirissä olevien elämänlaatu on parantunut sekä mielenterveyspalveluiden käytön 

tarve on vähentynyt. (Peters 2010, 45)   

3 Tutkimuksen toteutus  

Tässä osiossa esitellään opinnäytetyön tavoite, tarkoitus ja tutkimuskysymykset. Tässä myös 

kuvataan opinnäytetyön tekemisen prosessia kokonaisuudessaan. Lisäksi perustellaan, miksi 

käytetyt tutkimusmenetelmät valikoituivat, ja kuinka sisällönanalyysi rakentui. 

3.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoite  

Opinnäytetyössä selvityksen alla on, kuinka kokemusasiantuntijuutta voidaan hyödyntää osana 

lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaaville henkilöille tarjottavaa tukipalvelutarjon-

taa. Kokemusasiantuntijuuden hyödyntäminen on alalla työskentelevien asiantuntijoiden pe-

räänkuuluttama ennaltaehkäisyä tukeva toimintamuoto.  

Tällä hetkellä suomalaisessa palvelujärjestelmässä on niukasti kokemusasiantuntijuuteen pe-

rustuvaa, potentiaalisille tekijöille suunnattua palvelu- ja tukitoimintaa. Tekijälähtöinen en-

naltaehkäisevä työ lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavien henkilöiden parissa ol-

lessa välillisesti lastensuojelutyötä, mistä syystä yhteiskunnan tulisi ottaa huomioon kaikki 

mahdolliset työvälineet seksuaalirikosten estämiseksi. Kokemusasiantuntijoiden hyödyntä-

mistä osana lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä ei ole tutkittu aiemmin. 

Tarve opinnäytetyölle syntyy innovatiivisen tutkimusaiheen sekä lastensuojelutarpeen sum-

masta.  

Opinnäytetyön tarkoituksena on selvittää kokemusasiantuntijuuden mahdollisuuksia lapsiin 

kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyssä. Opinnäytetyössä haluaa hyödyntää lap-

sikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavien henkilöiden kokemuksia ja ajatuksia asiasta.  

3.2 Tutkimuskysymykset 

Opinnäytetyön tavoitteita ja tarvetta reflektoiden, olen asettanut tutkimuskysymyksiksi seu-

raavat:  
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1. Onko lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavilla henkilöillä tarvetta kokemusasi-

antuntijuutta hyödyntävälle ennaltaehkäisevälle palvelulle?  

3. Mitä tekijöitä tulisi huomioida lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaaville henki-

löille suunnattujen kokemusasiantuntijapalveluiden kehittämisessä?  

3. Onko kokemusasiantuntijatoiminnalla mahdollista vaikuttaa ennaltaehkäisevästi lapsiin 

kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan? 

Tutkimusasetelmaan kuuluu, että perusjoukon jokaiselle jäsenelle esitetään samat kysymyk-

set, mikä on tutkimuksen analysoinnin kannalta mielekkäämpää. 

3.3 Laadullinen tutkimus 

Opinnäytetyön tarkoituksena on tarkastella teoriaan nojautuen kokemusasiantuntijatoiminnan 

hyödyntämistä lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyssä. Opinnäytetyö toteu-

tetaan laadullisena eli kvalitatiivisena tutkimuksena. Aineisto kerätään yksilöllisten, puo-

listrukturoitujen haastatteluiden eli teemahaastatteluiden avulla. Teemahaastattelu antaa 

laadulliselle tutkimukselle mahdollisuuden päästä lähelle tutkimusongelmaa, kun kokonaisjou-

kon kanssa keskustellaan henkilökohtaisesti kasvotusten. Lisäksi tutkimuskysymysten ollessa 

avoimia, syntyy tarve tutkimukselliselle keskustelulle, ei niinkään tilastoille ja lomakkeille. 

Tarkoituksena on antaa haastateltaville oma ääni ja rooli haastattelussa, minkä laadullinen 

tutkimusmenetelmä ja teemahaastattelut mahdollistavat. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74-75) 

Aineiston keruussa hyödynnettiin yksilöhaastattelumallia. Verrattuna ryhmähaastattelutilan-

teeseen, kyseinen malli mahdollistaa haastattelijalle enemmän tilaa ohjata keskustelua tutki-

mukselle edulliseen suuntaan. Lisäksi yksilöhaastattelu mahdollistaa hienovaraisemman ja 

luottamuksellisemman ilmapiirin syntymisen, mistä voi olla hyötyä tutkittavan aiheen ollessa 

arka- tai tabuluonteinen. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 74-75) 

Puolistrukturoidut haastattelut eli teemahaastattelut perustuvat etukäteen määriteltyihin, 

tutkimuksen teoriapohjasta nouseviin teemoihin. Opinnäytetyön teoriaan perehtyminen oli 

tutkimuksen onnistumisen kannalta tärkeää. Perehtymällä teoriaan kyettiin pohtia niin opin-

näytetyön tutkimuskysymyksiä, kuin itse haastattelukysymyksiä. Opinnäytetyön työelämän yh-

teistyökumppanin, SeriE-hankkeen, kanssa käytiin keskustelua etukäteen siitä, mitä kysymyk-

siä on edullista esittää hankkeen näkökulmasta tulevaisuuden asiakastyötä edistäen. Monta eri 

tekijää huomioonotettua päädyttiin lopullisiin avoimien kysymysten listaan (liite 1), joita hyö-

dynnettiin jokaisessa haastattelussa. Jokaiselle haastateltavalle ilmoitettiin, että tutkimuksen 

tarkoituksena on synnyttää aitoa keskustelua, ja haastateltava on lupa puhua laajemmalti 

tutkimusaiheesta. 
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Laadullinen tutkimus tulee menetelmänä hyödylliseksi, kun tutkitaan, jota ei ole aiemmin 

tutkittu. Opinnäytetyössä tarkasteltiin lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavien 

ajatuksia liittyen kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyntämiseen lapsiin kohdistuvan seksuaa-

liväkivallan ennaltaehkäisyssä. Jokainen tutkimuksen kokonaisjoukon muodostaneista lap-

sikohteisista henkilöistä oli miespuolinen, rikostaustainen ja tuomittu yhdestä tai useammasta 

lapseen kohdistuvasta seksuaalirikoksesta.  Aiheen sensitiivisyyden vuoksi vastaajajoukko jäi 

lukumäärältään pieneksi, mikä oli tiedossa tutkimuksen alusta alkaen. Tutkimuksen lähtökoh-

tana oli ajatus siitä, että jokaisella haastateltavalla voi olla jotain tutkimuksen kannalta 

oleellista uutta tietoa tarjottavana. Tästä syystä tutkimus toteutettiin kokonaistutkimuksena, 

jossa jokainen haastattelu analysoitiin erikseen.  

Kuten Tuomi ja Sarajärvi toteavat teoksessaan Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi, tutki-

muksen teoria ja viitekehys voidaan katsoa tarkoittavan samaa asiaa. Tutkimuksen teoria-

pohja ja viitekehys muodostuvat käsitteistä ja niiden välisistä merkityssuhteista. Tutkimuksen 

tulisi luonteeltaan olla teoreettista ja perustua teoriaan, jolloin siitä tulee perusteltua. 

(Tuomi ja Sarajärvi 2009, 19–20.) 

3.4 Aineiston keruu & kohderyhmä 

Opinnäytetyön perusjoukkona olivat lapsiin kohdistuvista, törkeistä seksuaalirikoksista tuomi-

tut ja lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavat mieshenkilöt. Opinnäytetyön aineis-

toa varten haastateltiin kuutta henkilöä. Opinnäytetyön kohderyhmäksi oli tarkoituksena löy-

tää eritoten henkilöitä, joilla oli lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten kautta tullutta rikos-

taustaa. Henkilöt valikoituivat opinnäytetyön haastatteluihin teoriassa sattumalta ja heidän 

omaan vapaaehtoisuuteensa perustuen. Kolme haastateltavista oli Riihimäen vankilan STEP-

osaston vankeja ja kolme rikostaustaista, jo tuomionsa suorittanutta henkilöä.  

Haastateltaviin saatiin kontakti seksuaalirikollisten kanssa työskentelevien ammattilaisten 

kautta. Pääkaupunkialueella toimiva Serie-verkosto yhdistää seksuaalirikostaustaisia asiak-

kaita työssään kohtaavia toimijoita. Verkoston tavoitteena on niin alueellisesti kuin valtakun-

nallisesti kehittää erilaisia tukipalveluita seksuaalirikostaustaisille henkilöille sekä ennaltaeh-

käistä ja vähentää seksuaaliväkivaltaa. Toimijat tulevat niin julkiselta kuin kolmannelta sek-

torilta.  Kahden eri verkoston toimijan, SeriE-hankkeen ja Riihimäen STEP-osaston työntekijän 

Jouni Purhosen, kautta tutkimukseen löytyi muutama varteenotettava haastateltava.  

Haastatteluiden alussa teettämieni alkukartoitusten myötä saatiin selville vastaajien ikähaa-

rukka, kokemus nykyisestä lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaaville henkilöille 

suunnatusta palveluntarjonnasta ja sen riittävyydestä sekä yleispiirteisesti kuvaillun rikostaus-

tan. Taustatietojen alkukartoituksen avuin haluttiin selvittää myös haastateltavien lähtötason 

tiedon siitä, mitä kokemusasiantuntijatoiminta tarkoittaa.   
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Haastattelut suoritettiin kesä- ja elokuussa 2019. Yhteensä kuutta (6) henkilöä haastateltiin 

aineistoa varten. Jokaisella heistä oli primääri- tai sekundaarinen lapsikohteinen seksuaali-

suus sekä rikostaustaa. Haastateltavat eivät olleet tietoisia teemahaastattelun avoimista ky-

symyksistä etukäteen, sillä tarkoitus oli olla haastateltavan ajatusprosessin joka vaiheessa 

mukana. Menettely sai harmittelevaa palautetta yhdeltä haastateltavista. Hän kertoi kärsi-

vänsä sosiaalisten tilanteiden tuomasta ahdistuksesta, ja olisi toivonut, että kysymykset olisi 

lähetetty etukäteen. Tällöin hän olisi päässyt perehtymään niihin ajan kanssa itselleen edulli-

seen tapaan.  

Puolet haastatteluista suoritettiin vankilassa, puolet julkisilla paikoilla kahviloissa. Haastatte-

lija oli varautunut siihen, että julkinen paikka kuten kahvila olisi aiheuttanut varautunei-

suutta haastattelutilanteessa, mutta näin ei käynyt. Tilanteet olivat luonnollisia. Ennen haas-

tatteluita laadittiin haastattelukutsun, josta ilmeni haastattelun ja opinnäytetyön tarkoitus. 

Siviileille (liite 2) ja vankilaan (liite 3) lähetetyt haastattelukutsut poikkesivat pienin määrin 

toisistaan, mutta asiasisältö oli yhteneväinen.  

Haastattelut nauhoitettiin matkapuhelimen ääninauhurilla haastateltavien luvalla. Äänen nau-

hoittamiseen oli varauduttu jo aineiston keruumenetelmää päättäessä. Haastattelijan muisti 

ja muistiinpanot eivät olisi kyenneet tallentamaan kaikkea puolistrukturoidun mallin tavoitte-

lemaa vapaan puheen tuottamaa tietoa. Puheen nauhoittaminen oli välttämätöntä myös sisäl-

lönanalyysin vuoksi. Tieto nauhoituksesta ilmoitettiin etukäteen jaetussa haastattelukutsussa. 

Eettisyyden periaatteita kunnioittaen, pyysin haastateltavia allekirjoittamaan suostumislo-

makkeen (liite 4) ennen haastattelua, jossa mainittiin nauhoituskäytäntö.  

Haastattelut olivat kahdenkeskeisiä. Haastattelija keräsi pitkin haastatteluita ylös muistiinpa-

noja, jotta pystyi tarvittaessa palata aiempaan aiheeseen. Muistiinpanot toimivat myös vara-

toimenpiteenä, mikäli tekninen laitteisto olisi pettänyt jostain syystä. 

3.5 Aineiston analyysi 

Haastatteluiden jälkeen aineisto puretaan tekstimuotoon eli litteroidaan. Tapoja litteroida on 

useampi, ja valittu analyysitapa usein määrittää, mitä kuinka raakamateriaali litteroidaan. 

Sillä tutkimuksessa halusin keskittyä puheen asiasisältöön, päädyin peruslitteroimaan jokaisen 

haastattelun. Litterointitapa otti huomioon puheen pääasiallisen sisällön, mutta huomioi myös 

merkitykselliset tunneilmaisut kuten naurun ja liikuttumisen.  

Haastatteluista kertyi raakamateriaalia yhteensä 144 minuuttia. Materiaalin purkuun kului yh-

teensä 10,5 tuntia. Aineiston tulkintaan valitsin sisällönanalyysin menetelmän, mikä muodos-

tui jokseenkin haastavaksi vaiheeksi ensikertalaiselle tutkijalle.  
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Sisällönanalyysi ja tapa tehdä se, ovat tärkeässä roolissa tutkimuksen kannalta. Sisällönana-

lyysi pyrkii nostamaan tekstistä esiin tutkimuksen kannalta merkitykselliset kohdat. Sisäl-

lönanalyysin avulla teksteistä nostetaan esiin yhtäläisyydet ja eroavaisuudet sekä kuvataan 

niitä sanallisesti. Sisällönanalyysi mahdollistaa tutkijalle kuvata tiivistetysti keskeisiä, teks-

tistä esiinnousseita asioita. Sisällönanalyysi on mahdollista toteuttaa aineistopohjaisesti, teo-

rialähtöisesti ja teoriaohjautuvasti. Ero näiden kolmen metodin välillä on teorian hyödyntämi-

sen taso tulkinnan taustalla. Teoriaohjaavan sisällönanalyysin aikana tutkimusta ohjaa sekä 

teoria että aineisto. Analyysiyksiköt nousevat tuolloin aineistosta, mutta niiden tulkintaa tai 

ryhmittelyä ohjaa teoria. On myös mahdollista, että analyysi tehdään täysin aineistoon perus-

tuen, ja lopuksi havainnot sidotaan teoriaan. (Tuomi & Sarajärvi 2019, 103) 

Opinnäytetyö työsti tutkimusta teoriaohjautuvasti. Haastattelukysymykset laadittiin teoreet-

tisen viitekehyksen kautta. Tutkimuksen tavoitteena oli laajasti selvittää kohderyhmän aja-

tuksia tutkimuksen teemasta, kokemusasiantuntijuudesta. Teoreettiset viitekehykset eivät 

kuitenkaan ohjaa ihmisten ajatuksia. Tästä syystä analyysivaiheessa aineiston annettiin elää, 

ja sitä tulkittiin aineistolähtöisesti. Kuten tulosten tulkinta -kappaleesta voi huomata, haasta-

teltavien tuottama aineisto noudatti suurissa määrin teoriassa esiintyneitä aiheita ja teemoja. 

Näin ollen aineiston tulkinta oli helppo sitoa teoriaan raportoinnissa.  

Jokaisen haastattelun alussa haastateltaville suoritettiin alkukartoitus. Alkukartoituksella ha-

lusin selvittää haastateltavan lähtökohdat tutkimukselle, kuten haastateltavien ikä, minkä 

ikäisenä he olivat huomanneet lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksensa sekä heidän rikos-

tuomioidensa määrän. Esimerkiksi rikostuomioiden olemassaolo tai olemattomuus kertoi, 

josko henkilö on tietoinen suomalaisesta rikosseuraamusjärjestelmästä ja osallistunut vanki-

lan tarjoamiin kuntoutuspalveluihin.  

Varsinainen haastatteluosuus, haastateltavien ajatusten selvittäminen tapahtui alkukartoituk-

sen jälkeen. Ensimmäisessä vaiheessa aineisto tuli pelkistää eri teemoihin. Tästä syntyi kolme 

erillistä teemaa, joita olin hahmotellut jo kysymyspatteristoa laatiessa. Näin ollen nämä 

kolme teemaa ohjautuivat teoriasta, ja muodostivat analyysin yläluokat. Seuraavassa vai-

heessa värikoodausmenetelmää hyödyntäen etsittiin aineistosta yhtäläisyyksiä kunkin teeman 

alle.  

Luokittelun jälkeen siirryttiin analyysivaiheeseen, jossa verrattiin ala- ja yläluokkia teoreetti-

seen viitekehykseen.  

Haastattelukysymykset noudattivat kolmea eri teemaa, jotka olivat nousseet vahvasti esiin 

niin alussa suoritetusta teoriaperehdytyksestä sekä työelämän yhteistyökumppanin toiveista. 

Alkukartoituksen lisäksi teemoiksi nousivat kokemusasiantuntijatoiminnan mahdollisuudet ja 

haasteet sekä erityishuomiot toimintamuotoa kehittäessä. 



  28 

 

 

Seuraavassa taulukossa on havainnollistettu teoriasta ja hankkeen toiveista nousseet teemat  

(yläluokat) sekä aineistosta esiin tulleet teemat (alaluokat): 

 

 

Seuraavassa työvaiheessa valittiin pelkistettyjä sitaatteja aineistosta ja ne lisättiin alkuperäi-

seen luokittelutaulukkoon vahvistamaan analyysintekoa sekä aineiston jäsentelyäni (liite 5). 

Lisäämällä valitut sitaatit taulukkoon toiveena oli opinnäytetyön läpinäkyvyyden lisääminen. 

Lisäksi koettiin, että sitaatit vahvistaisivat opinnäytetyön tavoitetta, jossa kohdeasiakasryh-

mälle annetaan ”oma ääni” palvelunkehityksessä. Sitaateista on poistettu tarpeettomaksi 

koetut täytesanat. Valitut sitaatit on poimittu aineistosta elävöittämään tekstiä ja tuomaan 

sen lähemmäksi lukijaa.  

Koska opinnäytetyö on tehty itsenäisesti, perustuu se pitkälti ainoan tutkijansa tulkintaan. Si-

taattien esiintuonnilla tavoittelin myös uskottavuutta. Sitaattien avulla lukija voi itse päät-

tää, tulkitseeko sitaatit opinnäytetyön tekijän kanssa samoin.  

YLÄLUOKAT ALALUOKAT 

Toimintamuodon mahdollisuudet 

- Verkostojen konsultointi 

- Vertaistukiryhmien ohjaus 

- Julkisella ja kolmannella sektorilla 
toimiminen 

- Tiedon jakaminen 

- Aito mahdollisuus lapsiin kohdistu-
vien seksuaaliväkivaltarikosten en-
naltaehkäisyyn 
 

Toimintamuodon haasteet 

- Kokemusasiantuntijoiden turvallisuus 

- Toimintamuodon juurruttaminen 

- Kuka uskaltaa ottaa ensiaskeleet pal-
velukehityksessä 

- Kokemusasiantuntijoiden asianmu-
kaisten tarkoitusperien varmistami-
nen 

- Stigma 
 

Erityishuomiot 

- Anonymiteetin varmistaminen 

- Hienotunteisuus toiminnassa 

- Turvallisuudentunne  

- TE-toimiston liittäminen (esim. kou-
lutusaikana saa työttömyyskorvausta) 

- Vaatii auttamiseen soveltuvan luon-
teen (avulias, avoin, ”kovanahkai-
nen”, empaattinen) 

- Paikkana Internet tai suljettu paikka, 
ei julkinen 

- Varhaiskasvattajien kouluttaminen  
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4 Tulokset 

Tässä osiossa esitellään kuuden lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavan henkilön 

haastattelun tulokset. Aineisto on kerätty puolistrukturoitujen yksilöhaastatteluiden avulla, 

joissa hyödynnettiin avoimia tai puoliavoimia kysymyksiä. Kysymykset olivat samat jokaisessa 

haastattelussa. Haastateltavien puheesta nousi runsaasti samoja asioita ja teemoja esiin. Tu-

lokset esitellään teemoittain. Esitysjärjestys on yhteneväinen haastatteluiden kysymyspatte-

riston kanssa. Tuotetusta aineistosta on valikoitu muutamia sitaatteja, joiden on uskottu ku-

vaavan parhaiten kunkin teeman viestiä sekä kuvaavat parhaiten haastateltavien ajatuksia.  

Opinnäytetyön tulokset on tulkittu aineistolähtöisesti, mutta lopussa ne peilautuvat alussa 

esitettyyn teoriapohjaan. Tulokset on jäsennelty alkuperäisten kolmen teeman mukaisesti.  

4.1 Taustatiedot  

Kohderyhmän ikäjakauma oli laaja; haastateltavat olivat iältään 24-62 -vuotiaita. Jokainen 

haastateltavista oli ymmärtänyt omaavansa lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen nuo-

rena; aikaisimmillaan 8-vuotiaana, viimeistään kuitenkin 25-vuotiaana. Viisi kuudesta ei ollut 

lähtenyt aktiivisesti hakemaan apua seksuaalisuuteensa liittyvissä kysymyksissä, sillä kokivat 

aiheen kantaman stigman ja häpeän nostaneen avunhakemisen kynnyksen liian korkeaksi. Yksi 

oli hakenut terveys- ja sosiaalipalveluista apua, mutta koki joutuneensa eri hoitotahojen vä-

liseksi nappulaksi, jota pompoteltiin toimijalta toiselle, kenenkään ottamatta varsinaista hoi-

tovastuuta. Kukaan heistä ei ollut kokenut saavansa yhteiskunnalta apua, tukea tai neuvontaa 

seksuaalisuuteensa liittyvissä kysymyksissä.  

”…ja niitä paikkoja ennen sitä ensimmäist hoitovastuunottajaa oli jumalaton 

määrä. Sanottiin vaan, että ei kuulu meille, ei kuulu meille. Sit mä menin mie-

lenterveyspalveluiden pariin, sielt mut lähetettiin toiseen kaupunkiin ja neki 

lopulta sano, että päihde-ja mielenterveyspalvelut vois olla sulle parempi. No 

siellä mut ekan kerran otettiin tosissaan, ja sieltä lähetettiin sit yhteen järjes-

töön. Tässä kaiken sahauksen välillä oli menny kuitenkin pari vuotta jo…” (H3)  

Haastateltavilla oli joko vajavainen tai väärä käsitys kokemusasiantuntijuudesta käsitteenä. 

Moni yhdisti sen vertaisuuteen tai käsitti sen olevan sama kuin henkilö, joka on kokenut jon-

kin asian. Kouluttautuminen ja kokemusasiantuntijan rooli palvelukentällä ei ollut haastatte-

lun alussa selkeä haastateltaville. Jokaisella haastateltavista oli lapsen hyväksikäytön kautta 

tullutta rikostaustaa. Viidellä kuudesta oli yksi taustalla yksi tuomio, yhdellä kaksi tuomiota. 

Tuomiot olivat pituuksiltaan 4-12 vuotta.   

Jokainen haastateltavista oli sitä mieltä, että nykyinen lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkival-

tarikosten ennaltaehkäisyyn tähtäävä palveluntarjonta lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuk-
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sen omaaville henkilöille on riittämätön. Jokainen uskoi, että lapsikohteisen seksuaalisen kiin-

nostuksen omaaville suunnattu kokemusasiantuntijatoiminta olisi tervetullut ja tarvittava ke-

hitysaskel sosiaali- ja terveyspalveluiden piirissä. Niin kokemusasiantuntijakouluttautuminen 

sekä kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen osana lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkivaltari-

kosten ennaltaehkäisyä ja vähentämistä nähtiin erittäin merkityksellisenä.   

4.2 Kokemusasiantuntijatoiminnan mahdollisuudet  

Haastateltavat toivat haastatteluissa esiin, kuinka tarve terapiamuotoiselle tuelle olisi ollut 

erityisen merkityksellinen heti murrosiässä, jolloin suurelle osalle oli selvinnyt lapsikohteinen 

seksuaalinen kiinnostus. Haastateltavat ymmärsivät, ettei lapsikohteista seksuaalista kiinnos-

tusta ole mahdollista suoranaisesti parantaa tai poistaa. Tärkeintä olisi kuitenkin ollut saada 

eväät loppuelämää varten siihen, kuinka selviytyä lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen 

kanssa. Ammattilaisen tarjoama terapia-apu nähtiin tärkeänä, mutta haastateltavat kokivat, 

että koulutettu kokemusasiantuntija tai vertaistukihenkilö olisi ollut merkittävin voimavara.   

Jokainen haastateltavista uskoi, että kokemusasiantuntijatoiminnalla voisi aidosti olla vaiku-

tusta lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkivaltarikosten ennaltaehkäisyssä. Jokainen uskoi, että 

mikäli vastaavanlaista toimintaa olisi ollut olemassa aiemmin, olisi se vaikuttanut tehtyyn ri-

kokseen ehkäisevästi.  

”… se olis ollu tärkeää tietää, että muillakin on tällanen sairaus. Tai no sairaus-

han tää ei oo, vaan ominaisuus. Sanotaan vääristynyt ajatusmaailma. Ja sit olis 

jotenki voinu päästä eroon siitä.” (H4)  

”…jos olis ollu ykskin turvallinen aikunen lähellä, niin asiat olis voinu mennä ai-

van toisin…” (H4)  

Jokainen oli myös sitä mieltä, että mitä aikaisemmin toimintaa olisi päässyt elämässään hyö-

dyntämään, sitä parempi.   

”… se olis ollu ihan sama kenen kans sitä olis puhunu asiasta. Mutta kun ei ollu 

luotettavia aikuisia ympärillä. Mut sitä voimakkaampi vaikutus ennaltaeh-

käisyyn, mitä aikasemmin puu-tutaan asiaan. Ennen kuin kasvaa aikuiseksi, niin 

pitäis saada neuvontaa ja hoitoa. Silloin siitä ajattelusta ei tuu normaali tapa. 

Se ajattelunkierre pitäis pystyä katkaisemaan aikasin…” (H4)     

Haastatteluissa nousi esille, että lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaaville suunna-

tuille tukipalveluille on selkeästi kysyntää. Kokemusasiantuntijatoiminta nähtiin merkittävänä 

elementtinä tukimuotoja kehitettäessä. Suurimpana kysynnän kohteena vaikuttaa olevan tuki-

palvelut, joissa lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta koskevista asioista voi avautua toiselle 

lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaavalle henkilölle. Vertaistuen nähtiin olevan 
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erityisen tärkeää, mutta kokemusasiantuntijan koulutus nähtiin tärkeänä tekijä. Toiveet ver-

taistukiryhmistä ja kuntoutusta vahvistavista tukihenkilöistä nousivat keskusteluissa esille.  

Haastateltavien mukaan kokemusasiantuntijatoiminta voisi vastata mainittuun tarpeeseen.  

Haastatteluissa kokemusasiantuntijoille ideoitiin useita eri rooleja. Neljä kuudesta haastatel-

tavasta koki, että kokemusasiantuntijoiden hyödyntäminen osana erilaisia kuntoutusryhmiä oli 

erityisen tärkeää, sillä se toisi ryhmän toiminnalle uskottavuutta.  Koulutetut kokemusasian-

tuntijat nähtiin esimerkiksi vertaistukiryhmien ja terapiaryhmien rinnakkaisvetäjinä. Haasta-

teltavien mukaan ryhmien tulisi toimia ammattilaisvetoisesti, jolloin lapsikohteiseen seksuaa-

liseen kiinnostukseen perehtynyt ja kohdeasiakasryhmän kanssa työskennellyt ammattilainen 

olisi vetovastuussa ryhmänohjauksesta. Kokemusasiantuntijan rooli olisi tuoda oma latauk-

sensa ryhmädynamiikkaan ja tukea vertaisuuden tunnetta. Moni näki kokemusasiantuntijan 

roolin auttajana, joka toimii kuin tukihenkilönä taka-alalla lapsikohteisen elämässä. Sellai-

sena henkilöinä, joka ohjeistaa ja neuvoo suurten kysymysten äärellä oikeaan suuntaan. 

Kolme kuudesta haastateltavasta toi esiin myös kokemusasiantuntijatoiminnan uskottavuuden 

asiakastyössä. He uskoivat, että kokemusasiantuntijan omaama kokemus tuo sanoille enem-

män painoarvoa verrattaessa esimerkiksi vankilaviranomaiseen.   

”… se (kokemusasiantuntija) olisi sellainen henkilö, jolle pääsis puhumaan 

näistä asioista. Mielellään myös anonyymisti. Tulee ensiaskel, sellanen turvalli-

nen olo, ja se asiantuntija voi sitten ohjata, miten elää tän asian kanssa. Se 

olis niinku tukihenkilö taustalla ja se vois ohjata järjestöihin eteenpäin. Esi-

merkiksi, jos joku viranomainen olisi neuvonut, että mene sinne ja tänne, niin 

verrattuna johonkin kokemusasiantuntijaan, niin kyllä mä uskoisin ja luottaisin 

enemmän siihen kokemusasiantuntijaan, kun se ajattelee, niinku minä. Ei van-

kilan työntekijä välttämättä tiedä, mitä mun päässä liikkuu. Se on joku viran-

omainen vaan…” (H4)  

”… kokemusasiantuntijalla voi varmaan olla syvempi käsitys niistä metodeista, 

mitä väyliä seksuaalirikolliset käyttää. Esim. poliisi voisi hyödyntää sitä. Ja kou-

lussa vois olla osana seksuaalivalistusta. Niin lapsille kuin vanhemmille. Esim. 

tietoa groomingista…” (H5)  

Haastateltavat nostivat esiin sosiaali-, terveys- ja rikosseuraamusalalla vallalla olevan para-

doksin. Mikäli apua ja tukea on yritetty saada lapsikohteiseen seksuaaliseen kiinnostukseen 

liittyen, ei sosiaali- ja terveysalan toimijat ole osanneet auttaa. Ensimmäinen kontakti am-

mattiauttajiin on usein saatu vasta oikeudenkäyntiprosessin tai vankeustuomion aikana, kun 

rikos on jo tapahtunut.  
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Kaksi kuudesta haastateltavasta toi esiin näkemyksen siitä, että on julkisen sektorin vastuulla 

puuttua stigman syntymiseen ja häpeän tunteen rakentumiseen. Heidän mukaansa puuttumi-

sen tulisi tapahtua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Haastatteluissa nousi vahvasti 

esiin, kuinka peruskouluissa tapahtuvaan seksuaalikasvatukseen tulisi sisällyttää opetusta eri 

seksuaalisuuden muodoista, mukaan lukien lapsikohteisesta seksuaalisesta kiinnostuksesta.  

Haastateltavat toivat keskusteluissa esille kiinnostuksen osallistua marginaaliseen verkosto-

työhön, joka yhdistää eri alalla toimivia toimijoita. Toiminnallaan he kokivat itsensä osaksi 

tuottavaa yhteiskuntaa. Haastateltavat toivat esille myös jalkautuvan kokemusasiantuntijatoi-

minnan tärkeyden. Heidän mukaansa kokemusasiantuntijoiden tulisi tehdä kiinteissä toimipai-

koissa asiakastyötä sekä etsivää työtä. 

Viisi kuudesta haastateltavasta koki olevansa lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen kanssa 

yksin. Yksinäisyys oli korostunut erityisesti nuoruudessa, jolloin ei ollut esimerkiksi mahdolli-

suutta hyödyntää Internetin verkkopalveluita. Internet nähtiin voimakkaana voimavarana ano-

nyymille kokemusasiantuntijatoiminnalle. Yksi haastateltavista toi esiin median merkityksen 

lapsikohteisen seksuaalisuuden leimaamisessa. Hän uskoi, että media ylläpitää ja ruokkii tie-

tämätöntä suhtautumista poikkeavaan seksuaalisuuteen. Hän koki, että kokemusasiantuntija 

voisi antaa kasvot lapsikohteiselle seksuaalisuudelle ja kouluttaa suuria massoja aiheen tii-

moilta.   

”…tää on tabu ja mediaan pitäis saada rakentavaa keskustelua, jolloin useam-

mat sais realistisemman kuvan asioista. Mutta ihmiset pelkää sitä leimaa, stig-

maa. Se on jotenki helppo reitti vaan lähteä tuomitsemaan, ja ei tarvi sillee 

ajatella asiaa. Pitäis muistaa, että suurella osalla lapsikohteisilla ei ole rikolli-

suutta taustalla ja suuri osa seksuaalirikollisista, jotka ovat lapseen kohdista-

neet rikoksen, ei ole lapsikohteisia. Lapsikohteisuus ja hyväksikäyttö menee se-

kaisin. Ja lapsikohteisuus ei tarkota automaattisesti, että henkilö on vaaralli-

nen. Mun seksuaalisuus on ominaisuus, jota ei voi parantaa. Harmittaa, että pi-

tää potea tällaista häpeää jostain, mitä en valinnut olla osaks mua. Joka ta-

pauksessa, näistä asioista pitäisi pystyä puhumaan avoimesti, jolloin voidaan 

keskittyä oikeanlaisen avun kehittämiseen…” (H5)  

4.3 Kokemusasiantuntijatoiminnan haasteet   

Kolme kuudesta haastatellusta koki, että vahvan stigman ja sen tuoman häpeäntunteen takia 

lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaaville suunnatut tukipalvelut ovat sosiaalialan 

palvelukehityksessä jääneet taka-alalle. Haastatteluissa nousi esille, kuinka suurimmat haas-

teet kokemusasiantuntijatoimintaan osallistumiselle ja hyödyntämiselle syntyvät häpeästä ja 

stigmasta. Viisi kuudesta ilmaisi kiinnostuksen kokemusasiantuntijatoimintaan osallistumi-
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seen, mutta pohtivat turvallisuustekijöitä. Kolme viidestä näki, että mikäli toimintaan osallis-

tuisi omilla kasvoillaan, tarkoittaisi se, että pitäisi olla valmis kertomaan suurelle yleisölle 

omaavansa lapsikohteisen seksuaalisuuden. He olivat kuitenkin valmiita kohtaamaan häpeää, 

kunhan kokivat saavansa mahdollisuuden auttaa muita. Anonymiteettitekijä oli viidelle kuu-

desta tärkein tekijä auttamaan häpeän tunteeseen, ja näin mahdollistaisi toimintaan osallis-

tumisen.  

”…turvallisuusseikat kyllä. Hienotunteisuus kans. Ja anonymiteetti ehdoton.” 

(H3)  

”…työturvallisuus pitää muistaa. Ja anonyyminä pysyminen…” (H1)  

”…anonyymiteetin säilyttäminen on iso osa turvallisuuden tunnetta. Muuten 

saattais jättää koulutuksen käymättä. Se vois olla mahdollisuus joillekin ryhtyä 

kostotoimiin, jos tietää ketä siellä on…” (H6)  

Yksi kuudesta oli sitä mieltä, ettei ole väliä, onko hän toiminnassa omalla nimellään ja kas-

voillaan.    

“Mä olisin mielellään kokemusasiantuntijatoiminnassa mukana. Silloin mä voisin 

kääntää tän negatiivisen kokemuksen positiiviseksi kokemukseksi. Vois auttaa 

muita ja estää rikoksia. Silloin ei tunnu, että maailma loppuu. Tiedätsä vaikka 

täältä lähtee, niin kärsimykset mun teoista ei katoa mihinkään. Jos mä voin 

auttaa muita, niin se olis mulle kyl tärkeetä. Mut se vaatii niin paljon ihmiseltä 

lähtee auttaan muita, koska tää on niin iso tabu. Mut esimerkiksi mulla, mä oon 

menettäny kaiken tuolla ulkopuolella, ja mulle olis tosi tärkeää, että pääsis 

auttaa muita - ihan vaikka omalla naamallakin.” (H4)  

Kolme kuudesta haastateltavasta pohti sitä, kuinka toimintaan osallistuvien kokemusasiantun-

tijoiden tarkoitusperät ja motiivit varmistetaan. Perusteelliset haastattelut ja alkukartoituk-

set nousivat tärkeiksi teemoiksi haastatteluissa. Yhden niin sanotun mädän omenan nähtiin 

syövän toiminnalta uskottavuutta ja vaikuttaa negatiivisesti muiden osallistujien toimintaan.  

”…pitäis olla tosi tarkka, ettei kukaan käytä sitä koulutusohjelmaa väärin. 

Koska sitten se koko ohjelma kaatuis. Joku voi haluta tulla luomaan vaikka yh-

teyksiä ja rinkejä. Pitäisi olla tosi huolellinen alkukartoitus, ketä koulutukseen 

otetaan mukaan…” (H4)  

”… kyl mä suhtaudun skeptisesti ajatukseen, että kaikki lapsikohteisten rikok-

set saataisiin kitkettyä pois. Mutta jos vähänkin, niin olishan se hienoa. Ja tuki-
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henkilötoiminnassa on vaarana, että homma kääntyis päälaelleen. Miten voi-

daan varmistaa, että kokemusasiantuntija on oikealla asialla ja aidosti? Jos on 

vaikka joku porkkana siinä toiminnassa mukana, niinku vaikka raha…” (H2)  

4.4 Palvelukehityksen erityishuomiot  

Suurimmiksi huomioonotettavien erityispiirteiden teemoiksi haastatteluissa nousi anonymi-

teetti, hienotunteisuus asiakastyössä sekä turvallisuusyksityiskohdat. Muutamia konkreettisia 

huomioita nousi myös esiin.   

Viisi kuudesta haastateltavasta koki anonyymiuden tuovan turvallisuuden tunnetta, mikä suu-

rella todennäköisyydellä olisi ratkaiseva tekijä kokemusasiantuntijakoulutukseen osallistumi-

seen. Heidän mukaansa anonymiteetin ei tule olla kokonaisvaltaista, vaan kattaa lähinnä ul-

kopuolisten rajaamisen ulos koulutukseen osallistumisesta. Myös tarkoin harkitut yhteistyö-

kumppanit ja kolmannet osapuolet koulutuksessa nousivat esille. Käytännössä tämä tarkoit-

taisi, että koulutusryhmän sisällä henkilöllisyys olisi mahdollista olla esillä, mutta muuten 

ryhmä ja sen toiminta olisi suljettua.  

Haastateltavien mukaan paikka, jossa kokemusasiantuntijakoulutus järjestetään, tulisi olla 

tarkoin harkittua. Mikä tahansa vapaa tila ei ole käytännössä toimiva. Esimerkiksi monimuo-

toiseen seksuaalisuuteen perehtynyt Sexpo-säätiö nähtiin varteen otettavana koulutuksen jär-

jestäjänä jo pelkästään järjestön uskottavuuden ja asiantuntijuuden vuoksi.   Fyysinen toimi-

tila nähtiin hyvänä ratkaisuna, mutta lähes yhtä hyvänä vaihtoehtona mainittiin Internet. In-

ternetissä toteutuva koulutus- ja tukiryhmä takaisi myös anonymiteetin säilymisen, mikä olisi 

haastateltavien mukaan kannustava tekijä osallistumiseen. Sosiaalityön ammattilainen tai 

muuten lapsikohteisen seksuaalisuuden parissa käytännöntyötä tehnyt ammattilainen nähtiin 

tärkeänä elementtinä koulutuksessa. Sen nähtiin tuovan paitsi uskottavuutta, niin myös tasa-

painoa koulutukseen ja ryhmädynamiikkaan. Kaksi kuudesta haastateltavasta koki erityisen 

tärkeänä, että kokemusasiantuntijakoulutus tai -toiminta olisi työttömyysturvan alaiseksi kun-

touttavaksi työtoiminnaksi laskettavaa aktiviteettia tai vastaavasti opintotukikelpoista koulut-

tautumista. Yhdelle haastateltavista se olisi ratkaiseva tekijä koulutukseen osallistumiselle.    

”…TE-toimisto jos olis mukana. Auttais työttömyyteen. Olis oman kuntoutuksen 

kannalta hyvä…” (H1)  

Myös kokemusasiantuntijoina toimivien luonteenpiirteet synnyttivät ajatuksia. Jokainen yh-

disti kokemusasiantuntijana toimimisen toisten auttamiseen, mikä vaati tarkoituksenmukaista 

luonteenlaatua. Haastateltavien mukaan kokemusasiantuntijan rooliin tulisi hakeutua avoi-

men, empaattisen ja kovanahkaisen” luonteenpiirteet omaavat henkilöt. Tämä tulisi heidän 

mukaansa huomioida myös koulutuksen piiriin hakeutuvien haastatteluissa.  
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”…kärsivällisyyttä ainakin pitää olla. Ja jos joku vaik rupee nimitteleen, niin 

pitää olla kova nahka…” (H1)  

”… Kokemusasiantuntijalla pitäis olla empatiakykyä. Pystyy katsomaan asiaa 

myös uhrin näkökulmasta, ettei tarjoa pelkästään sitä, miten itse on toiminut. 

Pystyy näkemään kokonaiskuvan. Ja silleen jeesaa autettavia…” (H6) 

5 Johtopäätökset 

Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää lapsikohteisten henkilöiden ajatuksia kokemusasian-

tuntijatoiminnan hyödyntämisestä osana lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaehkäi-

sevää asiakastyötä. Opinnäytetyön tavoitteena oli selvittää tarkemmin kohderyhmän subjek-

tiivisia kokemuksia hyödyntäen, mitä mahdollisuuksia ja haasteita toimintamuodolla on tar-

jota palvelukentälle, ja mitä erityispiirteitä toiminnan kehitystyössä tulisi ottaa huomioon. 

Tässä osiossa esitellään opinnäytetyön keskeisimmät tulokset peilaten niitä aiemmin esitettyi-

hin teorioihin ja tietopohjaan. 

5.1 Kokemusasiantuntijatoiminnan tarve ja kysyntä kohdeasiakasryhmässä 

Grothin mukaan (1982) fiksoituneet lapsikohteiset henkilöt ovat usein niitä, joita itseään on 

hyväksikäytetty lapsuudessa, tai heidän lapsien seksuaalista hyväksikäyttöä kuvaavan materi-

aalin kulutus on alkanut jo nuorella iällä. Regressoituneet lasten seksuaaliset hyväksikäyttäjät 

usein näkevät lapsen aikuisen korvikkeena ja hyväksikäyttö tapahtuu tilaisuuden tullen ja 

spontaanisti. Opinnäytetyön haastattelut vahvistavat Grothin teorian. Suurin osa haastatelta-

vista oli ymmärtänyt omaavansa lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen teini-iässä. Osalla 

oli itsellään taustalla lapsuudessa koettua seksuaalista väkivaltaa, joka näyttäytyi lapsikohtei-

sen seksuaalisen kiinnostuksen huomaamisena verrattain nuorella iällä. Osa haastateltavista 

näyttäytyi regressoituneina lasten seksuaalisina hyväksikäyttäjinä, joiden rikokset olivat ta-

pahtuneet päihtymystilassa. Haastateltavia yhdisti näkemys siitä, että tarve tuelle ja ohjauk-

selle oli korostunut eniten teini-iässä, kun henkilöllä on eniten kysymyksiä ja tarvetta neuvon-

nalle asian suhteen. 

Corriganin (2014) mukaan stigma muodostuu sekä sisäisestä että ulkoisesta, negatiivisesta en-

nakkosuhtautumisesta. Nämä ennakkosuhtautumiset perustuvat stereotypioihin, ennakkoluu-

loihin ja arvosteluun. Kohdeasiakasryhmän mukaan lapsikohteinen seksuaalinen kiinnostus 

kantaa vahvaa stigmaa. Haastateltavat vahvistavat Corriganin teorian ulkoisesta ja sisäisestä 

stigmasta. Yhdessä ne luovat vahvan stigman henkilön elämään, joka on osanaan vaikuttanut 

kohdeasiakasryhmään kuuluvien avunhakemiseen. Stigman ollessa voimakas, kynnys hakeutua 

palveluiden piiriin on kohonnut. Myös Mielenterveysseuran mukaan (2017) tutkimukset osoit-

tavat, että pelko auttavan tahon reaktiosta poikkeavaan seksuaaliseen kiinnostukseen ja sen 
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ilmituloon sekä häpeä ja syyllisyydentunto vaikeuttavat avunhakemista. Haastatteluissa sel-

visi, että kohdeasiakasryhmä kokee pelkoa asian ulostulon kanssa. Kun apua on haettu, ovat 

haastateltavat kokeneet joutuneensa sosiaali- ja terveyspalveluiden toimijoiden nappulaksi, 

joista harva on osannut tai uskaltanut ottaa hoitovastuuta.  

Nurmisen (2016) mukaan ennaltaehkäisevät palvelut voisivat osanaan olla hyödyksi lapsiin 

kohdistuvien seksuaalirikosten torjuntaa. Toteutuksessa tulisi hyödyntää eri yhteiskunnallisten 

toimijoiden välistä yhteistyötä, joista yksi tulisi olla seksuaalirikoksista tuomitut, kuntoutuk-

sen läpikäyneet henkilöt. Kansainväliset tutkimukset tukevat Nurmisen näkemystä. Saksalai-

nen aihepiirin tutkija Klaus Beier (2015) korostaa terapiahoidon ja tukitoimien merkitykselli-

syyttä ennaltaehkäisyn menetelmänä rikostorjunnassa. Beierin mukaan terapiahoidot ja tuki-

toimet tulisi aloittaa varhaisessa iässä, ja tutkimukset ovat osoittaneet erityisen menestyk-

sekkäiksi nuorten henkilöiden kohdalla. Ahtola & Yläpihlajärvi (2018) nostavat esiin nykyisen 

asiakaskohderyhmälle suunnatun palvelujärjestelmän paradoksaalisuuden. Suomi on sitoutu-

nut kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin, jotka sitovat rikoksia torjuviin toimiin. Tästä huo-

limatta, saatavilla olevat tukipalvelut ovat tällä hetkellä pitkälti Rikosseuraamuslaitoksen pii-

rissä, johon henkilö siirtyy vasta rikoksen tehtyään. Opinnäytetyön haastattelut vahvistavat 

Nurmisen, Ahtolan ja Yläpihlajärven näkemyksen. Haastatteluissa suoritetut taustatietojen 

kartoitukset kertovat, että suurin osa kohdeasiakasryhmästä ymmärtää omaavansa lapsikoh-

teisen seksuaalisen kiinnostuksen jo teini-iässä. Moni kohdeasiakasryhmästä jälkeenpäin aja-

teltuna toivoisi, että olisi päässyt keskustelemaan luotettavien tahojen kanssa asiaan liitty-

vissä kysymyksissä. Kohdeasiakasryhmä korosti Nurmisenkin näkemystä siitä, kuinka kysyntää 

on nimenomaan ennaltaehkäiseville tukipalveluille, jolloin rikoksia ei ole vielä tapahtunut. 

Haastateltavat nostivat esiin myös paradoksaalisuuden. Mikäli apua ja tukea on yritetty 

saada, eivät sosiaali- ja terveysalan toimijat ole osanneet auttaa. Kohdeasiakasryhmä kokee 

jääneensä avun ja tuen piirin ulkopuolelle, joka on heidän mukaansa vaikuttanut ratkaisevasti 

rikosten toteutumisiin. Ahtola & Yläpihlajärvi toteavat myös, kuinka lapsiin kohdistuvissa sek-

suaalirikoksissa tekijöiden uusimisriski on matalampi muihin rikostyyppeihin, kuten väkivalta- 

ja huumausainerikoksiin, nähden. Tästä syystä on perusteltua panostaa rikosten ennaltaeh-

käisyyn, jolloin rikos jäisi täysin tekemättä. Haastateltavat vahvistavat näkemyksen. Suuri osa 

heistä koki vahvasti, että ennaltaehkäisevät palvelut olisivat vaikuttaneet ratkaisevasti rikos-

ten tekemisiin. 

Kokemusasiantuntijatoiminnan ja ennaltaehkäisevien palveluiden tarvetta voidaan koh-

deasiakasryhmän mukaan perustella lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vaikutuksien 

kautta. Lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan vaikutusten tapahtuvan uhri-, tekijä- ja yh-

teiskunnallistasolla, tulee ennaltaehkäisyyn panostaa tehostetusti. Kohdeasiakasryhmän mu-

kaan kaikki mahdolliset toimivat tukimuodot tulisi hyödyntää ennaltaehkäisyssä ja rikostor-

junnassa. Kokemusasiantuntijuus on yksi innovatiivinen vaihtoehtoinen lisä tukimuototarjotti-
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meen. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2014) mukaan kokemusasiantuntijuus tähtää osal-

lisuuden yhteiskehittämiseen ja asiakaslähtöisyyden parantamiseen. Kohdeasiakasryhmään si-

dottu kokemusasiantuntijatoiminta voisi tarjota kuntoutusta ja osallisuutta kokemustoimi-

joille ja heidän asiakkailleen sekä kehittää asiakaslähtöisesti nukkuvaa palvelusegmettiä.  

5.2 Kokemusasiantuntijuuden mahdollisuudet, haasteet ja erityishuomiot kohdeasiakasryh-

mässä 

Pitkän uran lapsikohteisen seksuaalisuuden parissa tehnyt seksuaaliterapeutti Jussi Nissisen 

(Nissinen 2016, 40) mukaan lapsikohteiset henkilöt toivoisivat selkeää kanavaa, jonka kautta 

tavoittaa keskusteluapua ja ohjausta seksuaalisuutta koskeviin kysymyksiin. Nissisen mukaan 

lapsikohteiset kokevat, että turvallinen ihmissuhde, jossa voisi tarkastella seksuaalisuutta ja 

eri elämänalueita sekä tunteita ja fantasioita, toisi merkittävää apua lapsikohteisen seksuaa-

lisuuden suhteen tuomiin haasteisiin. Haastateltavat henkilöt jakoivat Nissisen näkemyksen. 

He kokivat, että vertaistuki ja kokemusasiantuntijatoiminta voisivat vastata mainittuun tar-

peeseen. Haastateltavien mukaan kokemusasiantuntijoiden kokemus tuo heille uskottavuutta 

asiakastyössä, jota perinteisten ammattilaisten on vaikeampi saavuttaa.  

Lähtöasetelma monella kohdeasiakasryhmään kuuluvalla on häpeän ja stigman tahraama olo-

tila, joka nostaa kynnystä hakeutua tuen piiriin. Korkea kynnys hakeutua avun piiriin voi mo-

nessa tapauksessa toimia itseisarvona korkeampana riskinä rikokseen syyllistymiseen. Haas-

teena lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen kokijoille, sen parissa työskenteleville sekä 

muille asiaan liittyville toimijoille muodostuu stigman vähentämisestä.   

Lindströmin (2019) mukaan epäonnistuneet tuen piiriin hakeutumiset sekä näkemys vahvasta 

ulkoisesta stigmasta voivat näin ollen synnyttää asiakaskohderyhmälle asennoitumista sosiaali- 

ja terveyspalveluihin. Tämä voi synnyttää arvoristiriitoja julkisia ja kolmannen sektorin palve-

luita kohtaan. Kohdeasiakasryhmän mukaan kokemusasiantuntijakoulutus voisi murtaa tämän 

kaltaisia arvoristiriitoja. Lindström toteaa myös, kuinka esimerkiksi aiemmin mainittu Keijo-

hanke on osoittanut, että kokemusasiantuntijatoiminta mahdollistaa arvoristiriidoista irrot-

tautumiseen. Lisäksi se antaa yksilölle mahdollisuuden aktiivisen kansalaisen rooliin. Keijo-

hanke perustuu ajatukseen kokemusasiantuntijatoimintaan pohjautuvasta kuntoutuksesta. Ko-

kemusasiantuntijuuden taustalla vaikuttaa tavoite desistanssin tukemisesta eli tavoite rikolli-

suudesta irrottautumisesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (2014) mukaan kokemusasi-

antuntijatoiminta pyrkii tarjoamaan kouluttautuvalle tunteen merkityksellisyydestä ja tärkey-

destä aktiivisena kansalaisena. Tämän on tarkoitus korvata henkilön rikostaustaan pohjautu-

vaa identiteettiä, ja korvata se mielekkäämmällä sisällöllä. Päämääränä toiminnalla on kun-

touttaa henkilö rikollisuudesta ja tehdä hänestä toimija, joka kuntouttaa muita kohdeasiakas-

ryhmään kuuluvia. Sillä opinnäytetyön aihe on tutkimuskohteena uusi, ei aiempaa tietoa lap-

sikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen omaaville suunnattuun kokemusasiantuntojatoimintaan 
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löytynyt. Siksi opinnäytetyö joutui nojautumaan jo-olemassa olevaan, toisten asiakasryhmien 

piirissä toteutettuun tutkimustietoon ja yleisteoriaan. Tästä syystä opinnäytetyö sovelsi koke-

musasiantuntijuuden tuoman desistanssin mahdollisuutta ennaltaehkäisevänä tukitoimena. 

Hietalan & Rissasen (2015) mukaan kokemusasiantuntijuus on suhteellisen tuore käsite ja toi-

mintamuoto sosiaali- ja terveyspalveluiden kentällä. Haastattelut osoittivat, että toiminta-

muodon tuoreus voi toimia haasteena palvelukehityksessä, sillä harvalla kohdeasiakasryhmään 

kuuluvalla on kattavaa käsitystä toimintamuodon tarkoituksesta ja sisällöstä.  

Kohdeasiakasryhmään sidotun kokemusasiantuntijatoiminnan mahdollisuudet ovat haastatte-

luiden perusteella monipuoliset. Mahdollisuudet tuovat mukanaan haasteita, jotka olivat lii-

toksissa pitkälti kohdeasiakasryhmän jäsenten turvallisuuden tunteeseen. Palvelukehityksessä 

huomioitavat erityispiirteet tulee ottaa huomioon vakavasti. 

6 Pohdinta 

Tässä osiossa kuvataan opinnäytetyön prosessin eri vaiheita sekä sen eettisyyttä ja luotetta-

vuutta. Lopuksi pohditaan opinnäytetyön tuomien tuloksien kautta tulleita jatko- ja kehitys-

ehdotuksia, joita sosiaali- ja terveyspalveluiden kenttä voisi kehityssuunnittelussa hyödyntää.   

6.1 Opinnäytetyön prosessi 

Opinnäytetyöprosessi aloitettiin tammikuussa 2019 työssäoppimisjaksolla SeriE-hankkeessa, 

joka toimii myös opinnäytetyön työelämän yhteistyökumppanina. Alussa käytiin keskustelua 

hankkeen työntekijöiden kanssa, jonka kautta syntyi jonkinlainen käsitys tutkimustarpeesta. 

Alustavan, hatarapohjainen aiheanalyysi esiteltiin Laurea AMKin järjestämään opinnäyte-

työstartissa. Idea sai opinnäytetyökoordinaattorilta hyväksynnän, jonka jälkeen opinnäyte-

työlle osoitettiin opinnäytetyöohjaaja. Tehtävään valikoitui Rikosseuraamusalan koulutuskes-

kuksen yliopettaja ja seksuaalirikollisuuden parissa työskennellyt Nina Nurminen.  

Alussa suurimmaksi esteeksi muodostui tutkimusongelman hahmottaminen ja aiheen rajaami-

nen. Oli tiedossa, että tutkimuksen kohteena tulisi olemaan lapsikohteiset henkilöt, mutta 

tarkempi rajaus oli epäselvä. Käydyt ohjauskeskustelut SeriE-hankkeen verkostokoordinaatto-

rin, Nita Taivalojan, kanssa, selkeyttivät ajatusta siitä, että opinnäytetyö sidotaan kokemus-

asiantuntijatoimintaan. Tämä vastasi niin alan tarvetta kuin hankkeen toivetta. Ohjauskeskus-

telussa käytiin läpi myös kirjoitusasun selkeyttämistä ja teoriapohjan paikkansapitävyyttä.  

Työssäoppimisjakson ajan keskityttiin keräämään tietoa lapsikohteisesta seksuaalisuudesta ja 

siihen kohdistuvasta kotimaisesta ja kansainvälisestä palvelutarjonnasta. Kymmenen hank-
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keen parissa vietetyn viikon aikana sain muodostettua käsityksen lapsikohteisesta seksuaali-

suudesta ilmiönä, jolloin päästiin aloittamaan opinnäytetyösuunnitelman työstämisen. Huhti-

kuussa 2019 esiteltiin opinnäytetyönsuunnitelma julkisessa suunnitelmaseminaarissa.   

Päätös opinnäytetyön tekemisestä yksiötyönä oli selkeä alusta asti. Taustalla oli halu viedä 

työtä omalla painollaa eteenpäin, ja olla yksin vastuussa tutkimustyön ja tuloksien laadusta. 

Opinnäytetyön tekemisessä yksin oli kuitenkin hyvät ja huonot puolensa. Yksin työstäessä tut-

kimusta siitä puuttuu sisäinen opponointi ja vuorovaikutuksen tuoma toinen perspektiivi. 

Suunnitelmaseminaarissa tarjoutui tilaisuus kuulla ulkopuolisten opponoijien näkemyksiä opin-

näytetyön kehittämiseen. Seminaari tarjosi paljon mietittävää, minkä perusteella lähdettiin 

rajaamaan tutkimusongelmaa radikaalisesti. Tuolloin syntyi lopullinen tutkimuksen aihe.   

Seuraava haaste oli lapsikohteisten henkilöiden tavoittaminen. Tässäkin asiassa tukea tarjosi 

SeriE-hankkeen Nita Taivalojalta, joka auttoi ensimmäisen haastateltavan tavoittamisessa. 

Hän myös neuvoi olemaan yhteydessä vankiloihin. Ensimmäinen haastattelu oli niin sanottu 

testihaastattelu, jossa testasin käytännössä laatimieni haastattelukysymysten ja teemojen 

toimivuutta. Haastattelun lopuksi haastateltavalta pyydettiin palautetta, joka oli positiivista 

ja kannustavaa. Syntyi päätös jatkaa opinnäytetyötä testihaastattelussa käytetyillä kysymyk-

sillä ja teemoilla. 

Ennen kuin lähdettiin viemään opinnäytetyötä haastatteluiden tasolle, tuli hoitaa tutkimuslu-

vat kuntoon sekä pohtia sensitiivisen aiheen tuomia eettisiä kysymyksiä liittyen tutkimuksen 

toteuttamiseen. Suoritettiin itsenäisesti ennakoivaa eettistä arviointia, ja tultiin tulokseen, 

ettei opinnäytetyö tarvinnut eettiseltä toimikunnalta erillistä lausuntoa tutkimuksen toteutta-

miseen. Osana eettistä tutkimusmenettelyä, laadittiin myös ennakkoon jaettavan haastattelu-

kutsun sekä haastattelua ennen läpikäytävän, allekirjoitettavan haastattelutiedotteen. 

Opinnäytetyötä työstettiin kesäkuukausina, jolloin moni rikosseuraamusalan ammattilainen 

vietti lomaa. Tästä syystä tutkimuslupien hakeminen ja opinnäytetyön eteenpäin vieminen vii-

västyi reilulla kuukaudella. Viivästyksen aikana heinäkuussa 2019 saatiin kuitenkin viimeistel-

tyä tutkimuksen teoriapohjan haluamalle tasolle, ja päästiin työstämään haastattelukysymyk-

siä. Elokuun 2019 alussa saatiin tutkimuslupa-asiat Rikosseuraamuslaitoksen keskusyksikön 

kanssa sovittua, ja kyettiin työstämään opinnäytetyötä jälleen täydellä teholla. Heinäkuussa 

oli saatu yhteys Riihimäen vankilan työntekijään, jonka mukaan opinnäytetyöllä olisi mahdol-

lisuus suorittaa vankilassa kolme haastattelua. Elokuussa haastateltiin vankilan tiloissa kolmea 

eri tuomittua, lapsikohteista vankia. Yhteistyö vankilan kanssa sujui mutkattomasti.   

Elokuun loppupuolella saatiin yhteys vielä kahteen eri henkilöön, joiden tiedettiin syyllisty-

neen lasten törkeään hyväksikäyttöön. Heidän ollessaan vapautuneita, saatiin järjestettyä 

haastattelut nopeasti.  
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Haastatteluiden jälkeen ryhdyttiin haastatteluiden purkuvaiheeseen eli litterointiin, minkä 

jälkeen aineistolle suoritettiin sisällönanalyysi. Opinnäytetyö oli varautunut haasteelliseen 

vaiheeseen analysoinnin takia, mutta perusteellinen teoriapohjaan paneutuminen sekä tar-

peeksi suuri kokonaisjoukko haastateltavia auttoivat sisällönanalyysin tekemisessä. Tulokset 

ja pohdinta olivat luontevia seuraavia vaiheita, kun analyysi oli tehty perusteellisesti.  

Opinnäytetyön tekijä on pääasiassa tyytyväinen siihen, kuinka opinnäytetyön tekeminen sujui. 

Jälkikäteen ajateltuna, olisi kuitenkin ollut suotavaa, että opinnäytetyö olisi suoritettu urak-

kamuotoisesti nopealla tahdilla, eikä prosessia olisi venytetty miltei vuoden mittaiseksi. Myös 

opinnäytetyön teoriapohjaan olisi ollut kannattava panostaa enemmän. Opinnäytetyön tekijä 

tyytyväinen siihen, kuinka monta haastateltavaa sain kerättyä tutkimusta varten. SeriE-hank-

keen tuki opinnäytetyötä tehdessä muodostui kokemattomalle tutkijalle korvaamattomaksi, ja 

yhteistyöstä vankilan kanssa jäi onnistunut, ammatillinen kokemus mieleen. Opinnäytetyön 

tekijä on kiitollinen SeriE-hankkeen tarjoamasta ohjauksesta sekä Riihimäen vankilan STEP-

osaston yhteyshenkilön Jouni Purhosen tarjoamasta avusta. 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Onnistunut tutkimus vaatii ammattieettisten periaatteiden, kuten arvojen, normien ja sääntö-

jen noudattamista. Kyseessä ollessa opinnäytetyönä tehtävä tutkimus, tulee se toteuttaa riip-

pumattomasti. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, ettei tutkimuksen yhteistyökumppaneilla tule 

olla merkitystä tulosten raportoinnin kannalta, eikä tutkimukseen tule kohdistua taloudellista 

hyötymistä.  

Lapsikohteisen seksuaalisuuden kantaman stigman takia eettisyys, anonymiteetti ja hienova-

raisuus nousivat opinnäytetyön keskeisiksi arvoiksi. Tarkoituksena oli laatia opinnäytetyö, 

joka oli tutkimuksellisesti niin uskottava kuin luotettava. Lisäksi sen tulee olla hyväksyttävä 

tutkimustiedon lähde esimerkiksi jatkotutkimusta tai palvelukehitystä ajatellen.   

Tutkimuseettinen neuvottelukunta (TENK) on laatinut Hyvän tieteellisen käytännön periaat-

teiden listan, jota tämä opinnäytetyö noudattaa. Ihmistieteissä sovellettavat periaatteet var-

mistavat, että tutkimus kunnioittaa tutkimuskohteiden itsemääräämisoikeutta, ei tee heille 

vahinkoa sekä kunnioittaa yksityisyyttä ja tietosuojaa. TENK suosittelee myös, että ihmistie-

teellinen tutkimus suorittaa ennen tutkimusta eettistä ennakkoarviointia, mikäli kyseessä on 

tutkimusasetelma, josta esimerkiksi voi olla haittaa kohderyhmälle tai se käsittelee arkaluon-

teisia asioita. (TENK 2019) 

Tästä syystä punnittiin tarkoin opinnäytetyön suunnitteluvaiheessa tutkimusaihetta ja sen me-

netelmiä eettisten periaatteiden kantilta. Koska haastattelut tehdään anonyymisti ja niihin 

osallistuttiin vapaaehtoisesti, tulin siihen tulokseen, että en tarvitse eettiseltä toimikunnalta 

lausuntoa tutkimukselle.  
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Seuraava askel eettisten periaatteiden noudattamiseen oli tutkimuslupien hakeminen. Tutki-

muksen kohdistuessa vankiainekseen, vaaditaan tutkimukselle tutkimuslupa (liite 6). Tutki-

muslupa haetaan Rikosseuraamuslaitoksen keskusyksiköltä. Tutkimuslupahakemuksessa kerro-

taan tutkimuksen aihe, tarkoitus ja luvataan noudattaa ammattieettisiä periaatteita.   

Haastateltavien anonymiteetin säilyttämisen kannalta oli tärkeää huolehtia kerätystä aineis-

tosta. Ennen haastatteluita pyysin jokaista haastateltavaa allekirjoittamaan suostumuslomak-

keen (liite 4). Lomakkeesta ilmeni, että aineisto kerätään elektronisesti ja sitä säilytetään yk-

sityisesti vain tarvittavan pitkä aika. Tämän jälkeen materiaali tuhotaan. Lomakkeessa tutki-

mus lupautui myös kunnioittamaan haastateltavan yksityisyydensuojaa.  

Suunnitteluvaiheessa tapahtuva uskottavuuden ja luotettavuuden eli reliabiliteetin ja validi-

teetin varmistaminen on tärkeää. Kun määrällinen eli kvantitatiivinen tutkimus nojaa tuloksis-

saan erilaisiin mittareihin, nojaa laadullinen eli kvalitatiivinen tutkimus tutkijaansa. Tutkijan 

tulkinnan on perustuttava eettisiin periaatteisiin, jotta hyveet säilyvät. Tutkimuksen reliabili-

teetti eli luotettavuus tarkoittaa, että tutkimustieto olisi saavutettavissa, mikäli se uusittai-

siin. Validiteetti tarkoittaa, että tutkimusasetelma on sopiva ja analyysi on tehty oikein. (Ka-

nanen 2014, 145–147) 

Opinnäytetyö on tehty tutkimuksen tavoite, tarkoitus, merkitys sekä eettiset periaatteet mie-

lessä pitäen. 

6.3 Jatkotutkimus- ja kehitysehdotukset 

Opinnäytetyön tulokset esiteltiin opinnäytetyön tilaajalle, SeriE-hankkeelle, marraskuussa 

2019. Hanke katsoi opinnäytetyön tuottaneen hyödyllistä uutta tietoa, jota voidaan hyödyntää 

tulevaisuudessa, mikäli hanke laajentaa kokemusasiantuntijoiden käyttöä asiakastyössään. 

Hankkeella on vain vähän kokemusta kokemusasiantuntijuuden hyödyntämisestä osana toimin-

taa, ja se koki opinnäytetyön olevan hyödyllinen lisä esimerkiksi rahoitusta hakiessa. Hanke 

on työssään todennut, etteivät samat tukimuodot auta jokaisen asiakkaan kohdalla, ja tar-

vetta eri tukimuodoille on selkeästi havaittavissa. Hankkeen mukaan kokemusasiantuntijatoi-

minta voisi olla varteenotettava tukimuoto muiden rinnalla. Hanke on aloittanut marraskuussa 

2019 ensimmäisen julkisrahoitteisen terapiaryhmän lapsikohteisen seksuaalisen kiinnostuksen 

omaaville, johon olisi mahdollisuus integroida myös kokemusasiantuntijatoimintaa. Näin ollen 

konkreettista tarvetta kokemusasiantuntijoille on jo parhaillaan. Tulevaisuudessa koh-

deasiakasryhmälle suunnatun kokemusasiantuntijatoiminnan täytyy perustua toimijoiden kou-

luttautumiseen. Tätä varten tulisi löytyä asiantunteva taho, joka hakisi rahoitusta koulutusoh-

jelmalle, järjestäisi sen ja varmistaisi, että koulutettavat ovat tehtävään sopivia.   
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Koulutetut kokemusasiantuntijat voivat toimia myös tukihenkilön roolissa, joka tulosten pe-

rusteella nähtiin erityisen mielekkäänä. Opinnäytetyön kokonaisjoukon muodosti rikostaustai-

set henkilöt, jotka olivat syyllistyneet yhteen tai useampaan seksuaaliväkivaltarikokseen. Tu-

lokset ovat sovellettavissa vain tähän ryhmään. Rikostausta tuo oman lisänsä henkilön val-

miuksiin toimia tukihenkilönä tai kokemusasiantuntijana, sillä henkilö on suurella todennäköi-

syydellä osallistunut tuomionsa aikana tai sen jälkeen strukturoituun, ammattilaisvetoiseen 

terapiakuntoutukseen. Tämä mahdollistaa laaja-alaisemman näkemyksen liittyen lapsikohtei-

seen seksuaaliseen kiinnostukseen sekä rikosten tekemiseen.  

Lapsikohteisten henkilöiden kokiessa usein olevansa asiansa kanssa yksin, luonnollinen väylä 

tuen ja tiedon hakemiseen tapahtuu Internetin kautta. Ison osan lapsikohteisista ollessa rikos-

taustattomia eikä heillä ole halua tai aikomusta toteuttaa mieltymystään, jää heille suunna-

tut anonyymit verkkopalvelut vähäisiksi. Vaikka fyysinen toimitila kokemusasiantuntijakoulu-

tuksille nähtiin hyvänä ratkaisuna, yhtä hyvänä vaihtoehtona tulisi huomioida Internet. Vir-

ped.orgin kaltainen kokemusasiantuntijatoimintaan perustuva tukiryhmä mahdollistaisi valta-

kunnallisen osallistumisen, jolloin kuka tahansa, missä tahansa voisi hakeutua tuen ja tiedon 

piiriin. Internetissä toteutuva koulutus- ja tukiryhmä takaisi myös anonymiteetin säilymisen, 

mikä olisi kannustava tekijä osallistumiseen. On huomioitava, että esimerkiksi Virpedin ikära-

jan ollessa 18 vuotta, jättää se ulkopuolelleen monet tuen tarpeessa olevat nuoret. Huomioi-

den, että suurin osa kohdeasiakasryhmästä on tietoisia lapsikohteisesta seksuaalisesta kiinnos-

tuksestaan jo teini-iässä, tulisi kehittää sivusto, joka kattaisi myös nuoret tuen piiriin. Ehdo-

tuksena on, että kehitettäisiin moderoitu suomenkielinen, vähintään 16-vuotiaille suunnattu 

verkkosivusto, joka perustuisi kokemusasiantuntijatoimintaan.  

Koska lapsikohteisen seksuaalisuuden kanssa eläminen voi monelle lapsikohteiselle olla la-

maannuttavaa ja haasteellista, voi se aiheuttaa yhteiskunnallista syrjäytymistä. Yksi syrjäyty-

misen ehkäisykeinona ja vähentämiskeinona on työllistyminen tai kouluttautuminen. Koke-

musasiantuntijakoulutuksen tulisi olla kytköksissä Työ- ja elinkeinotoimistoon. Valtion tulisi 

nähdä koulutus opintotukikelpoisena tai aktiivitoimintana.  

Tärkeintä palvelukehityksessä olisi muistaa hienovarainen työote kohdeasiakasryhmän erityis-

piirteet huomioon ottaen. Kokemusasiantuntijatoiminnan hyödyn ollessa todistettu eri asia-

kasryhmien piirissä, olisi luonnollinen askel palvelukehityksessä siirtyä kohti tekijälähtöistä, 

kokemusasiantuntijuutta hyödyntävää ennaltaehkäisevää palvelua. Asiakaslähtöisyys nousee 

kohdeasiakasryhmän parissa toimivien tukipalveluiden kohdalla erityisrooliin. Kokemusasian-

tuntijuuden hyödyntäminen yhdistettynä matalan kynnyksen ennaltaehkäiseviin palveluihin 

voisi tarjota varteenotettavan tukimuodon noin 40 000 suomalaiselle.  
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Liite 1: Haastattelukysymykset 

Alkukartoitus 

a. Ikä 

b. Milloin huomasit seksuaalisen mieltymyksesi lapsiin? 

c. Onko sinut tuomittu lapseen kohdistuvasta seksuaaliväkivaltarikoksesta, tai oletko aktiivi-

sen lapseen kohdistuvan seksuaalirikostutkinnan kohteena? 

d. Oletko saanut/yrittänyt saada tukea/neuvontaa seksuaalisuuttasi koskeviin kysymyksiin? 

e. Koetko nykyisen potentiaalisille tekijöille suunnatun ennaltaehkäisevän palvelutarjonnan 

olevan riittävä? 

f. Mitä kokemusasiantuntijuus mielestäsi tarkoittaa? 

 

Mitä on kokemusasiantuntijuus? 

Kokemusasiantuntijuus on toimintamuoto, jossa henkilö omia kokemuksiaan hyödyntäen ottaa 

auttajan roolin, ja tuo ruohonjuuritason tietämyksensä osaksi suurempien kokonaisuuksien ke-

hittämistä. Kokemusasiantuntija voi toimia muun muassa osana julkisten sosiaali- ja terveys-

palveluiden kehittämistä, vertaistukiryhmän ohjaajana tai kouluttajana. 

 

1. Miten kokemusasiantuntijuutta voisi hyödyntää lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten en-

naltaehkäisyssä? 

2. Osallistuisitko kokemusasiantuntijakoulutukseen, jos sellainen järjestettäisiin? 

3. Mitä tekijöitä koulutusta järjestettäessä tulisi erityisesti ottaa huomioon? 

3. Mitkä tekijät estäisivät kokemusasiantuntijatoimintaan osallistumisen? Mitkä edesauttaisi-

vat? 

4. Missä elämäntilanteessa/-vaiheessa kokemusasiantuntijana toimiminen edesauttaisi parhai-

ten lapsiin kohdistuvien seksuaaliväkivaltarikosten ennaltaehkäisyä? 

5. Kuinka tärkeää kuntoutuksen kannalta aktiivisen kansalaisen rooli sinulle olisi? 

6. Mitä lapsikohteisen henkilön kokemusasiantuntijuus on parhaimmillaan? 
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7. Mitä haasteita lapsikohteisten henkilöiden toimiminen kokemusasiantuntijoina voisi sisäl-

tää? Esim. toimintamuodon tuoreus, roolijako kunnallisella puolella, työturva, häpeä 

8. Mitä erityispiirteitä lapsikohteisella kokemusasiantuntijalla tulisi olla? 

9. Muita ajatuksia? Viestiä palvelukehittäjille? 
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Liite 2: Haastattelukutsu (siviilit) 

Voiko lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäistä kokemusasiantuntijatoiminnan 

avulla? 

Voivatko lapsikohteiset henkilöt toimia tulevaisuuden palvelujärjestelmän kehittäjinä koke-

musasiantunti-joiden rooleissa, ja näin edesauttaa seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä? 

Kerro, mitä mieltä sinä olet. 

Tutkimus tehdään Laurea AMKin opinnäytetyönä, ja sen tarkoituksena on kartoittaa lapsikoh-

teisten, sekä tuomittujen sekä potentiaalisten tekijöiden, ajatuksia kokemusasiantuntijatoi-

minnan hyödyntämisestä osana lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä. 

Tutkimusaineiston keruu toteutetaan puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tämä tar-

koittaa, että teemat ja kysymykset ovat etukäteen hahmoteltuja, mutta keskustelu on verrat-

tain vapaampaa ja tarkoitus on saada selville haastateltavan omia, subjektiivisia kokemuksia 

sekä ajatuksia aiheisiin liittyen. Tällä toimintamuodolla tavoitellaan haastattelutilanteen tai-

pumista vuorovaikutukselliseksi keskusteluksi. 

Tässä on sinulle tilaisuus tuoda oma äänesi kuuluviin, ja samalla vaikuttaa tulevaisuuden en-

naltaehkäisevien tukimuotojen (kokemusasiantuntijatoiminta) kehitystyöhön.  

Haastattelu toteutetaan anonyymisti, täysin vapaaehtoisesti ja sen voi keskeyttää, mikäli 

tarve vaatii. Saatua raakamateriaalia käsittelee ainoastaan opinnäytetyön tekijä sekä mahdol-

lisesti ulkopuolinen, palkattu puhemuotoisen aineiston puhtaaksikirjoittaja. Aineisto pidetään 

ulkopuolisten tavoittamattomissa ja tuhotaan, kun opinnäytetyö on valmistunut.  

Haastattelijana toimii allekirjoittanut, jolla on työkokemusta lapsikohteisen seksuaaliväkival-

tatyön ennaltaehkäisevästä toiminnasta.  

Haastattelu kokonaisuudessaan kestää juuri niin kauan kuin asiaa riittää. Vähintään 10 mi-

nuuttia on hyvä kuitenkin varata. Haastattelu voidaan toteuttaa kasvotusten tai puhelimitse. 

Lisäkysymykset voi lähettää allekirjoittaneen sähköpostiin.  

Terveisin,  

Vaarala Ria 

ria.vaarala@student.laurea.fi 

  

mailto:ria.vaarala@student.laurea.fi
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Liite 3: Haastattelukutsu (vankila) 

Voiko lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa ennaltaehkäistä kokemusasiantuntijatoiminnan 

avulla? 

 Voivatko lapsikohteiset henkilöt itse toimia tulevaisuuden palvelujärjestelmän kehittäjinä ko-

kemusasiantuntijoiden rooleissa, ja näin edesauttaa seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä? 

Kerro, mitä mieltä sinä olet. 

 Tutkimus tehdään Laurea AMKin opinnäytetyönä, ja sen tarkoituksena on kartoittaa lapsikoh-

teisten, sekä tuomittujen että potentiaalisten tekijöiden, ajatuksia kokemusasiantuntijatoi-

minnan hyödyntämisestä osana lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyä.  

Tutkimusaineiston keruu toteutetaan puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Tämä tar-

koittaa, että teemat ja kysymykset ovat etukäteen luonnosteltuja, mutta keskustelu on ver-

rattain vapaampaa, ja tarkoitus on saada selville haastateltavan omia, subjektiivisia ajatuksia 

aiheeseen liittyen. Tällä toimintamuodolla tavoitellaan haastattelutilanteen taipumista vuoro-

vaikutukselliseksi keskusteluksi. 

Tässä on sinulle tilaisuus tuoda oma äänesi kuuluviin, ja samalla vaikuttaa tulevaisuuden en-

naltaehkäisevien tukimuotojen (kokemusasiantuntijatoiminta) kehitystyöhön.  

 

Haastattelu toteutetaan anonyymisti ja vapaaehtoisesti, ja sen voi keskeyttää, mikäli tarve 

vaatii. Saatua raakamateriaalia käsittelee ainoastaan opinnäytetyön tekijä sekä mahdollinen 

ulkopuolinen, palkattu puhemuotoisen aineiston puhtaaksikirjoittaja. Aineisto pidetään ulko-

puolisten tavoittamattomissa ja tuhotaan, kun opinnäytetyö on valmistunut.  

Haastattelijana toimii allekirjoittanut rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija, jolla työkoke-

musta lapsikohteisen seksuaaliväkivaltatyön ennaltaehkäisevästä toiminnasta.  

Haastattelu kestää kokonaisuudessaan juuri niin kauan kuin asiaa riittää. Vähintään 10 mi-

nuuttia on hyvä kuitenkin varata.  

Haastattelu voidaan toteuttaa kasvotusten tai puhelimitse. 

  

Ilmoittautumiset ja lisäkysymykset voi osoittaa vankilan työntekijälle:  

J. Purhonen,  

STEP-osasto 
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Terveisin,  

Vaarala Ria 

ria.vaarala@student.laurea.fi 
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Liite 4: Suostumuslomake 

TIETOINEN SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISEEN 

Minua on pyydetty osallistumaan opinnäytetyötutkimusta koskevaan haastatteluun. Minulle on 

kerrottu, että kyseessä on haastattelututkimus, jonka tarkoituksena on selvittää ajatuksiani 

ja kokemuksiani tutkittavasta aiheesta. Olen saanut sekä kirjallista että suullista tietoa haas-

tatte-luun liittyen ja mahdollisuuden esittää siitä haastattelijoille kysymyksiä. Olen tietoinen, 

että minulla on mahdollisuus olla yhteydessä haastattelijaan, mikäli minulla on kysyttävää 

haastatte-luun tai aineiston käsittelyyn liittyen. 

Ymmärrän, että  

• tutkimukseen osallistuminen on täysin vapaaehtoista ja että minulla on oikeus kieltäytyä 

siitä milloin tahansa syytä ilmoittamatta. Mikäli keskeytän tutkimukseen osallistumisen, mi-

nua koskeva aineisto poistetaan haastatteluaineistosta. 

• haastatteluaineistoa käytetään minua haastatelleen opiskelijan oppimistehtävässä, mahdol-

lisissa opinnäytetöissä ja aineiston pohjalta kirjoitettavissa julkaisuissa sekä kehittämistyössä. 

• haastattelu tallennetaan ja litteroidaan tekstin muotoon 

• aineisto ja antamani tiedot käsitellään luottamuksellisesti. Aineiston käsittelyyn osallistuvat 

opiskelijat, heitä ohjaavat opettajat ja julkaisujen kirjoittajat. 

• äänitiedostot hävitetään litteroinnin jälkeen. Haastattelussa antamiani tietoja ei voida yh-

distää henkilötietoihini opiskelijoiden oppimistehtävissä ja niiden esittelyissä tai aineiston 

pohjalta kirjoitetuissa julkaisuissa. 

Tämä asiakirja allekirjoitetaan kahtena kappaleena, joista saan itselleni yhden kappaleen ja 

toinen säilytetään Laurea-ammattikorkeakoulun lukitussa arkistossa. 

Suostun osallistumaan tutkimukseen.              

Aika ja paikka: 

__________________________________________ 

Haastateltavan allekirjoitus ja nimenselvennys 

Toivomani yhteydenottotapa ja yhteystiedot (puhelin/sähköpostiosoite): 
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Vahvistan, että olen kertonut edellä mainitulle haastateltavalle tutkimuksen luonteesta, tar-

koituksesta sekä toteutustavasta ja hän on antanut vapaaehtoisen suostumuksensa haastatte-

luun ja haastatteluaineiston käyttöön edellä esitettyihin tarkoituksiin. 

  

Aika ja paikka: 

__________________________________ 

Haastateltava                         

  

___________________________________ 

Opinnäytetyön tekijä                                                                                                      
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Liite 5: Sisällönanalyysin aputaulukko 

YLÄLUOKAT, ALALUOKAT,   

YLÄLUOKAT  ALALUOKAT    

Toimintamuodon mah-
dollisuudet  

• Verkostojen konsultointi  

• Vertaistukiryhmien oh-
jaus  

• Julkisella ja kolmannella 
sektorilla toimiminen esim. 
vankiloissa   

• Tiedon jakaminen  

• Aito mahdollisuus lapsiin 
kohdistuvien seksuaaliväkival-
tarikosten ennaltaehkäisyyn  

• Peruskoulun seksuaalikas-
vatuksen rooli erityistärkeää  

  

”Kokemusasiantun-
tija olis tukihenkilö 
taustalla, ja se vois 
ohjata järjestöihin 
eteenpäin.”  

  
”Voi auttaa toista. 
Kertoo omat koke-
mukset. Ja parhaim-
massa tapauksessa es-
tää jotain toista teke-
mästä rikosta.”  

  
” Kyllä ehdottomasti 
näitä koulutuksia pi-
tää alkaa järjestään 
ja kysyntää olisi.”  

  

Toimintamuodon haas-
teet  

• Kuinka varmistaa 
kokemusasiantuntijoiden 
turvallisuus  

• Kuinka juurruttaa 
toimintamuoto  

• Kuka uskaltaa ottaa 
ensiaskeleet palvelukehi-
tyksessä  

• Miten varmistaa ko-
kemusasiantuntijoiden oi-
keat motiivit toimintaan 
osallistumiseen  

• Miten pärjätä hä-
peäntunteen kanssa  
  

” Kun ei oo yhtään va-
kiintunutta käytän-
töä. Työturvallisuus 
pitää muistaa. Ja ano-
nyyminä pysyminen.”  

  
”Pitäis olla tosi 
tarkka, ettei kukaan 
käytä sitä koulutusoh-
jelmaa väärin. Koska 
sitten se koko oh-
jelma kaatuis. Joku 
voi halua tulla luo-
maan vaikka yhteyksiä 
ja rinkejä. Pitäisi olla 
tosi huolellinen alku-
kartoitus, ketä koulu-
tukseen otetaan mu-
kaan.”   

  

Palveluntarve ja kiin-
nostus osallisuuteen  

• Kyllä  ” Mä olisin mielellään 
ennaltaehkäisevässä 
toiminnassa mukana. 
Silloin mä voisin kään-
tää tän negatiivisen 
kokemuksen positii-
viseksi koke-
mukseksi.”  
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” Mulle tällainen 
juttu olis tär-
keää. Varsinki ku nyt 
on työtön.”  
  

Erityishuomiot  • Anonymiteetin var-
mistaminen  

• Hienotunteisuus 
toiminnassa  

• Turvallisuuden-
tunne   

• TE-toimiston liittä-
minen (esim. koulutusai-
kana saa työttömyyskor-
vausta)  

• Vaatii auttamiseen 
soveltuvan luonteen (avu-
lias, avoin, ”kovanahkai-
nen”, empaattinen)  

• Paikkana Internet 
tai suljettu paikka, ei jul-
kinen  
  

” Ja ehdottomasti TE-
toimisto mukaan, että 
voi saada työttömyys-
korvausta mukaan.”  
”Mun mielestä organi-
saation sisällä toimin-
nan tulis olla näkyvää. 
Yhteiskunnan pi-
täis tietää, ketä sii-
hen koulutukseen 
osallistuu. Se synnyt-
tää luottamusta.”  

  
”Mulle anonymiteetin 
säilytys olis tärkein 
tekijä osallistumi-
selle.”  
Alkuun pitää selvittää 
motiivit. Ja sit pitää 
olla valmis kuunte-
leen, tukeen 
ja oleen mukana toi-
minnassa.  
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Liite 6: Tutkimuslupahakemus Rikosseuraamuslaitoksen keskusyksikölle 

Olen viimeisen vuoden rikosseuraamusalan sosionomiopiskelija Laurean Tikkurilan kampuk-

sella, ja haen tutkimuslupaa opintoihin kuuluvan opinnäytetyön tekemiseen. Opinnäytetyön 

yhteistyökumppanina toimii lapsiin ja nuoriin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ennaltaeh-

käisyyn ja vähentämiseen tähtäävä, Kriminaalihuollon tukisäätiön ja Sexpo-säätiön yhteis-

hanke, SeriE.  

Opinnäytetyöni tarkoituksena on selvittää, mitä mahdollisuuksia ja haasteita tulevaisuudessa 

voidaan kohdata kokemusasiantuntijuutta hyödyntäessä osana lapsiin kohdistuvan seksuaalivä-

kivallan ennaltaehkäisyä. Selvitys tehdään laadullisena tutkielmana, jossa aineistonkeruu ta-

pahtuu puolistrukturoiduilla teemahaastatteluilla. Haastateltavana kokonaisjoukkona toimii 

lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista tuomitut vangit. 

Tutkimuksen toteuttajana sitoudun pitämään kiinni tutkimuksellisista, eettisistä arvoista, 

sekä noudattamaan tutkimusaineiston säilyttämiseen liittyviä ohjeistuksia. Haastateltavat 

saavat esitiedotteen haastattelun tarkoituksesta sekä aineiston säilyttämiseen liittyvistä yksi-

tyiskohdista. Haastateltavalla on mahdollisuus keskeyttää haastattelu sekä vaatia oman osuu-

tensa jääväämistä kerätystä aineistosta myös jälkeenpäin.   

Yhteistyö SeriE-hankkeen kanssa takaa sen, että tutkimus pysyy tarkoituksenmukaisena, sekä 

edistää kokemusasiantuntija- sekä vertaistukimuotojen suunnittelu- ja kehitystyötä.  

Opinnäytetyön on tarkoitus valmistua kesäkuussa 2019.  

11.4.2019 

Vaarala Ria 

 


