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1 Johdanto  
Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman 2020–2025 tavoitteena on ehkäistä 
0–17 vuotiaisiin lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa erilaisissa kasvu- ja toimintaympäris-
töissä. Suunnitelma sisältää 93 toimenpidettä henkisen ja fyysisen väkivallan sekä 
seksuaaliväkivallan ehkäisystä ennaltaehkäisyn, haittojen minimoinnin ja varsinaisen 
hoidon näkökulmasta, pääpainon ollessa ennaltaehkäisyssä. Marraskuussa 2019 
julkaistussa suunnitelmassa tavoitteena on ehkäisevän työn lisäksi parantaa lapsiuh-
rin asemaa nykyisissä palvelu-, hoito- ja rikosjärjestelmissä huomioiden myös ne lap-
set ja nuoret, jotka ovat riskissä päätyä käyttämään tai ovat jo käyttäneet väkivaltaa. 
(Korpilahti ym. 2019a.)  

Toimenpidesuunnitelmaa ja vuosien 2020–2021 aikana laadittua julkaisua sen toi-
meenpanosta ja viestinnästä on ollut laatimassa laaja joukko asiantuntijoita eri orga-
nisaatioista, ministeriöistä ja järjestöistä. Lapsella tarkoitetaan toimenpidesuunnitel-
massa ja tässä julkaisussa kaikkia 0–17-vuotiaita lapsia ja nuoria. 

Toimenpidesuuunnitelmassa on pyritty ottamaan huomioon väkivallan suhteen erityi-
sen haavoittuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilanteet kuten esimerkiksi 
vammaiset tai toimintakyvyltään rajoitteiset tai etnisiin ryhmiin kuuluvat lapset ja nuo-
ret sekä joitakin ajankohtaisia erityiskysymyksiä (esim. kunniaan liittyvä väkivalta ja 
ihmiskauppa). Suunnitelma korostaa lapsen oikeuksia ja monialaisen yhteistyön tär-
keyttä. Se toimii samalla tutkimusnäyttöön perustuvana käsikirjana, joka on tarkoitettu 
lasten ja nuorten parissa työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille sosiaali- ja 
terveydenhuollossa, poliisissa, sivistys- ja nuorisotoimessa, oikeuslaitoksessa sekä 
järjestöissä.  

Asetettujen tavoitteiden ja toimenpiteiden toimeenpanon seurannasta ja ohjaamisesta 
vastaa Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen asettama ohjausryhmä. Väliarviointi suun-
nitelman tavoitteiden ja toimenpiteiden toteutumisen onnistumisesta tehdään vuonna 
2022. 
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Säädökset ja sopimukset velvoittavat huolehtimaan, että jokaisella lapsella ja nuorella 
Suomessa on turvallinen kasvuympäristö. Kansainvälisistä velvoittavista sopimuksista 
keskeisiä toimenpidesuunnitelmassa ovat lapsen oikeuksista ja naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan ehkäisytyötä koskeva nk. Istanbulin sopimus (VNA 
53/2015) sekä lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä käsittelevä nk. Lanza-
roten sopimus (88/2011). Otamme huomioon myös YK:n Kestävän kehityksen 2030 
tavoitteista erityisesti tavoitteet 5.2, 16.1 ja 16.2. Toimenpidesuunnitelman käsitteelli-
senä pohjana on Maailman terveysjärjestön WHO:n lapsiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisyn seitsemän strategista linjausta (WHO 2016).  

Haastavissakin perhetilanteissa elänyt lapsi ja nuori voi kasvaa tasapainoiseksi ai-
kuiseksi, mikäli hänellä on kasvuympäristössään vähintään yksi turvallinen kiintymys-
suhde ja riittävästi muita kasvua ja kehitystä suojaavia tekijöitä (esim. kokemus pär-
jäämisestä ja saatavilla olevasta avusta erityistä tukea vaativissa tilanteissa).  

Väkivalta ja hoidon laiminlyönti lapsuudessa ja nuoruudessa aiheuttavat ruumiillisia ja 
henkisiä vammoja. Haitallisten lapsuuden ajan kokemusten (ACEs) vaikutukset ulot-
tuvat tutkimustiedon mukaan pitkälle aikuisuuteen saakka (ks. esim. Sethi ym. 2013, 
WHO 2016, Felitti ym. 2019). Mitä enemmän lapsi tai nuori todistaa tai itse kokee 
väkivaltaa, sitä suuremmaksi nousee riski väkivallan uhriksi tai tekijäksi päätymisestä 
ja myös ilmiön ylisukupolvisuudesta. Varhainen tuki ja apu on keskeistä. Pahimmil-
laan väkivalta voi johtaa kuolemaan.  

Vuosina 2000–2017 henkirikoksien uhrina kuoli yhteensä 103 alle 18-vuotiasta, joista 
puolet (n = 51) oli alle kouluikäisiä lapsia (0–6 vuotta) (Tilastokeskus, kuolemansyyti-
lasto). Väkivallan takia yhteensä vajaat 2 000 (n = 1 754) alle 18-vuotiasta sai vuosina 
2000−2017 hoitoa sairaalan vuodeosastolla (THL, Hoitoilmoitusrekisteri). Vain osa 
väkivallasta päätyy viranomaisten tai ammattilaisten tietoon ja tästä johtuen kokonais-
rikollisuuden ja lasten ja nuorten turvallisuustilanteen arviointiin tarvitaan myös erilai-
sia tutkimuksia ja kyselyitä (esim. nuorisorikollisuuskysely, Kouluterveyskysely; 
ks. lisätietoa luku 3 Kaakinen ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020-2025). 

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret kuten lastensuojelun si-
jaishuollossa olevat tai etnisiin ryhmiin tai kielivähemmistöihin kuuluvat kokevat Koulu-
terveyskyselyn 2019 tulosten mukaan muita oppilaita tai opiskelijoita enemmän kiu-
saamista, häirintää ja muuta väkivaltaa (THL 2020). 

Tähän julkaisuun on koottu tietoa asetettujen 93 toimenpiteen käytännön toimeenpa-
nosta ja suunnitelluista toimista organisaatioittain vuosina 2020–2025 jaettuna viiteen 
ilmiöpohjaiseen lukuun. Toimeenpiteen toimeenpanosta ensisijaisesti vastuussa oleva 
taho/t on kirjattu lukujen 2–5 taulukoissa vastuutaholistauksessa ensimmäiseksi.  
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Kirjattujen toimenpiteiden toimeenpanoa edistetään pääosin osana organisaatioiden 
(erityisesti ohry) omaa työtä kirjattuna niiden strategioihin ja vuosibudjetteihin. Lisäksi 
toimeenpanoa tukevat erilaiset ohjelmat,hankkeet ja toimintamuodot kuten Barnahus-
hanke, MARAK - parisuhdeväkivallan riskinarvioinnin menetelmä, Naisiin kohdistuvan 
väkivallan ehkäisyn torjuntaohjelma 2020–2023, Toimenpideohjelma kiusaamisen, 
väkivallan ja häirinnän ehkäisemiseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitok-
sissa, monialainen poliisin koordinoima Ankkuritoiminta ja Ihmiskaupan vastainen 
toimintaohjelma. Toimenpiteiden toimeenpanoa edistävät merkittävällä tavalla myös 
ministeriöiden sekä eri organisaatioiden rahoitushaut ja eri järjestöjen työ. Lukuun 7 
on kirjattu suunnitelma viestinnästä ja keskeiset ydinviestit eri toimeenpanon lukuja 
koskien. 

Liitteessä 1 on nähtävillä työtä ohjaavan THL:n pääjohtajan nimeämän Lapsiin kohdis-
tuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmän kokoonpano keväällä 2021. Liitteissä 2–6 on 
lyhyet taustakuvaukset ja perustelut eri toimenpidekokonaisuuksista, joista tarkempaa 
tietoa on saatavilla vuoden 2019 julkaisusta (Korpilahti ym. 2019a). 

Yleiset ydinviestit koko toimenpidesuunnitelman toimeenpanoa koskien perustuvat 
YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin nro 13 vuodelta 2011 (UN 2011):  

• Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus väkivallattomaan lapsuuteen ja 
nuoruuteen. Kaikkea lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ja pitää eh-
käistä. 

• Lapsi ja nuori voi selvitä vaikeastakin tilanteesta hyvään elämään, jos 
aikuiset kantavat vastuunsa ja tukevat (myönteisyys). 

Toimeenpanojulkaisun eri lukujen ydinviestit ja toimenpiteiden määrä luvuittain: 

• Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku luku 2 (10 toimenpidettä): Lapsiin 
kohdistuva väkivalta vähenee, jos eri viranomaiset tekevät yhteistyötä. 

• Säädökset, sopimukset, osallisuus ja tietopohjan kehittäminen luku 
3 (13 tp): Lapsiin kohdistuva väkivalta voi loppua vain, jos lainsäädäntö 
tukee sitä ja säädökset toimeenpannaan. 

• Lähisuhdeväkivalta perheessä luku 4 (24 tp): Vanhemmuutta tukemal-
la suojellaan lapsia. 

• Seksuaaliväkivalta luku 5 (19 tp): Varhainen seksuaalikasvatus ja tur-
vataitokasvatus suojaavat lasta. Seksuaaliväkivallan haittoja voidaan 
vähentää, jos sen uhrit saavat tehokasta, laadukasta ja yhdenvertaista 
apua 

• Väkivallan ehkäisy ja turvataitokasvatus kodin ulkopuolisissa ym-
päristöissä luku 6 (27 tp): Aikuisten tehtävä ja velvollisuus on taata lap-
sen turvallisuus kaikissa ympäristöissä. 
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Keväällä 2020 alkaneen COVID-19 pandemian aiheuttamia muutoksia lapsiin kohdis-
tuvan väkivallan ehkäisyssä ja muun muassa palvelujärjestelmän toiminnassa ei ole 
voitu ottaa huomioon vielä vuonna 2019 asetuissa toimenpiteissä. Eri tietolähteistä 
kertyneet tiedot osoittavat, että vuoden 2020 aikana tehdyt rajoitustoimet, etäopetus 
ja ehkäisevien palvelujen voimakas supistaminen sekä kotona ja verkossa vietetyn 
ajan lisääntyminen kasvattivat riskiä erityyppiseen väkivaltaan ja myös viiveeseen 
avun tarpeen tunnistamisessa, arvioinnissa ja hoidossa (ks. esim. Gromada ym. 2020, 
Hietanen-Peltola ym. 2020, VN 2020a, Hakulinen ym. 2020, VN 2021a.). Toimenpitei-
den toimeenpanossa nämä tulokset on otettava huomioon ja huolehdittava, että las-
ten ja nuorten viiveettömästä avun ja tuen tarpeen saannista huolehditaan ko-
ronapandemian jälkihoidossa.  

Koronakriisin ja siihen liittyneiden rajoitustoimien kuten etäkoulun ja harrastusmahdol-
lisuuksien kaventumisen tai puuttumisen, sosiaalisten suhteiden rajoittamisen ja ta-
loudellisen tilanteen vaikeutumisen laajemmat vaikutukset lasten, nuorten ja perhei-
den hyvinvointiin, mielenterveyteen ja pärjäävyyteen tulevat näkyviin viiveellä. Tunnis-
tamista, tukea ja viiveetöntä apua tarvitaan asiantuntijoiden mukaan pitkään. Vuonna 
2021 aluehallintovirastojen yhtenä valvonnan kohteena ovat neuvolan ja opiskeluhuol-
lon palveluiden järjestäminen kunnissa. 

Kansallisella tasolla ensimmäistä kertaa laaditun Väkivallaton lapsuus -
toimenpidesuunnitelman 2020–2025 sisältö on hyvin laaja: väkivallalta suojaavat teki-
jät ja riskitekijät ja seuraukset, säädöspohja ja kansainväliset sopimukset, tilastokat-
saus, monialaisen yhteistyön ja osallisuuden kysymykset, henkisen ja fyysisen väki-
vallan sekä seksuaaliväkivallan ehkäisy ja haittojen minimointi eri toimintaympäris-
töissä ml. digitaalinen media. Lisäksi suunnitelmassa huomioidaan erityisen haavoit-
tuvassa asemassa olevien lasten ja nuorten tilanteeseen liittyviä kysymyksiä sekä 
joitakin erityiskysymyksiä.  

Väkivaltailmiön laajuudesta johtuen kaikkia näkökulmia ei ole ollut mahdollisuus kat-
tavasti sisällyttää vuoden 2019 toimenpidesuunnitelmaan tarvittavine toimineen (esim. 
lasten ja nuorten keskinäinen väkivalta, seurustelu- ja katuväkivalta, kiusaaminen ja 
väkivalta muissa kuin liikuntaharrastuksissa). Näihin tärkeisiin näkökulmiin on mahdol-
lisuus palata syvällisemmin väliarviointivaiheessa vuonna 2022 ja myös toimeenpano-
vaiheessa sekä muissa jo meneillään olevissa väkivallan ehkäisyn toimissa.  

Alkuvuodesta 2021 julkaistiin Kansallinen lapsistrategia, jonka visiona on Suomi, jos-
sa lapsen oikeudet toteutuvat täysimääräisesti ja yhdenvertaisesti yhteiskunnan kaikil-
la osa-alueilla. Yhdeksi painopisteeksi ja linjaukseksi lapsistrategiassa on valittu lap-
sen ehdoton oikeus elämään ja suojeluun kaikilta väkivallan muodoilta. Lapsistrategi-
alle laaditaan toimeenpanosuunnitelma vuonna 2021.(VN 2021b.) Lisäksi vuoden 
2021 aikana laaditaan nk. Lanzaroten sopimukselle (SopS 88/2011) toimeenpano-
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suunnitelma, jossa nostetaan esiin erityisesti niiden artiklojen toimeenpanoa, joista ei 
ole kirjauksia Väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelmassa 2020–2025. 

Suomi tekee kansainvälistä yhteistyötä toimenpidesuunnitelman merkeissä laajasti 
esimerkiksi WHO:n ja UNICEF:n kanssa ja on liittynyt vuonna 2020 maapartneriksi 
32 maan muodostamaan END Violence against Children –verkoston Pathfinder-
maiden verkostoon. (ENDViolence 2021, WHO 2020 & 2021). Vuoden 2019 suomen-
kielinen laaja tutkimusnäyttöön perustuva käsikirjatyyppinen toimenpidesuunnitelma-
julkaisu on saatavilla kahtena kieliversiona, englanniksi ja ruotsiksi (Korpilahti ym. 
2020, Korpilahti ym. 2021).  
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2 Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku 
Taina Laajasalo ja Rika Rajala, THL 

Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisy vaatii poikkeuksetta toimijoiden välistä yhteis-
työtä ja tiedonvaihtoa. Tässä luvussa kuvataan Väkivallaton lapsuus – toimenpide-
suunnitelman 2020–2025 (Korpilahti ym. 2019a) keskeisimmät monialaiseen yhteis-
työhön ja tiedonkulkuun liittyvät toimenpiteet ja suunnitelma niiden toimeenpanosta. 
Toimenpiteet liittyvät lapseen kohdistuvan väkivallan ehkäisyyn monitasoisesti - niin 
väkivallan estämisen, selvittämisen kuin väkivallan vaikutusten vähentämisen näkö-
kulmasta.  

Tämän luvun yhteensä 10 toimenpidettä on koottu Väkivallaton lapsuus -julkaisun 
(Korpilahti ym. 2019a) seuraavista luvuista: Luku 6 (Monialainen yhteistyö ja tiedon-
kulku), luku 8 (Lähisuhdeväkivalta perheessä lapsen ja nuoren näkökulmasta) ja luku 
10 (Seksuaaliväkivallan ehkäisy ja haittojen minimointi). Toimenpiteiden sisältö käsit-
telee väkivaltaepäilyjen selvittelyprosessiin liittyviä kysymyksiä, lähisuhdeväkivaltaan 
liittyvän osaamisen lisäämisen toimia, jotka liittyvät vahvasti muun muassa lakisäätei-
seen universaaleissa palveluissa tehtävään väkivallan primaaripreventioon ja pu-
heeksiottoon liittyviin toimiin (terveydenhuoltolaki 1326/2010 ja VNA 338/2011) sekä 
seksuaaliväkivallan ehkäisyssä tarvittavaan monialaiseen yhteistyöhön. Liitteessä 2 
on lyhyet taustakuvaukset ja perustelut tämän luvun toimenpidekokonaisuudesta, 
joista tarkempaa tietoa on saatavilla vuoden 2019 julkaisusta (Korpilahti ym. 2019a). 

Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku on keskeinen sote-uudistuksessa huomioitava 
asia. Rakenteiden tulee mahdollistaa toimijoiden aito yhdessä tekeminen. Monialai-
nen yhteistyö on keskeinen osa sekä Väkivallaton lapsuus 2020–2025 toimenpide-
suunnitelmaa että nk. Lanzaroten sopimuksen (SopS 88/2011) tavoitteita. Keväällä 
2020 alkanut koronapandemia ja siitä seuranneet poikkeusolot vaikuttavat monin ta-
voin lapsiin ja nuoriin sekä asettavat lyhyen ja pitkän aikavälin jälkihoidolle monia 
haasteita. Kriisi on lisännyt tuen ja palveluiden tarvetta, mutta samanaikaisesti esi-
merkiksi neuvolan ja kouluterveydenhuollon palveluita on monin paikoin supistettu 
(ks. esim. Hakulinen ym. 2020). Tässä tilanteessa yhteistyön toimivuus ja palveluiden 
saatavuus ovat entistäkin keskeisimmässä roolissa.
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Väkivallaton lapsuus 2020–2025 toimenpiteet/Luku 2 
Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku (Luku 6, Mäkelä ym. 2019/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 6, tp 1.  
Väkivallan vastaisen työn monialainen 
asiantuntijaryhmä perustetaan vähin-
tään sairaanhoitopiireittäin/alueittain ja 
suuriin kaupunkeihin. Mukana on väki-
valtailmiön osaamista kaikilta toimialoil-
ta ja kaikilta tasoilta. Näillä on vastuu 
sekä koulutuksen järjestämisestä pe-
rustasolla että yhteistyön toteuttamises-
ta käytännössä perustason, erityistason 
sekä vaativan erityistason välillä. 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 

Sisäministeriö (SM)  

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM) 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL)  

Sairaanhoitopiirit/ alueet 

Kunnat  

Aluehallintovirastot (AVIt) 

Vuosina 2023–2025 Väkivallan vastaisen työn monialaiset 
asiantuntijaryhmät on perustettu vuo-
teen 2026 mennessä.  

Vastuutahot organisoivat kyselyn alueil-
le/sairaanhoitopiireille monialaisten 
asiantuntijatyöryhmien toiminnasta ja 
koostumuksesta. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

AVIt: Aluehallintovirastoilla voi olla toimenpiteen osalta rooli koollekutsuvana ja koordinoivana tahona väkivallan ehkäisyn saralla, mutta selkeämpää roolin määrittelyä 
kaivataan.  

THL: THL toteuttaa ennen vuotta 2025 kyselyn kuntien väkivallan vastaisen työn kokonaisuudesta, sisältäen kartoituksen monialaisten asiantuntijaryhmien lukumää-
rästä ja kokoonpanosta kunnissa.  

STM ja THL: Tämän toimenpiteen toteutumismuoto riippuu sote-uudistuksen etenemisestä. Lanzaroten sopimuksen (SopS 88/2011) toimeenpanosuunnitelman laati-
minen on alkanut loppuvuodesta 2020 STM:n koordinoimana. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 6, tp 2.  

Luodaan kansallisesti kattava euroop-
palaisen Barnahus-laatustandardin ja 
LASTA/seula-mallin mukainen monia-
lainen yhteistyö, joka varmistaisi lapsi-
lähtöisen tutkimisen, tiedon jakamisen 
ja tuen mahdollisimman tasapuolisesti 
palvelurakenteet huomioiden, asuinpai-
kasta riippumatta kaikille lapsille ja 
nuorille, joiden epäillään joutuneen 
pahoinpitelyn tai seksuaaliväkivallan 
kohteeksi. 

STM 

THL 

SM  

Valtionsyyttäjävirasto (VKST; siltä osin, 
kun on kyse esitutkintayhteistyöstä ja 
syyttäjän osallistumisesta siihen)  

Poliisihallitus (POHA) 

Kunnat  

Yliopistosairaalat 

Vuosina 2023–2025 Vastuutahot kartoittavat toimintatavan 
vakinaistamista poliisilaitoksille ja sai-
raanhoitopiireille/erva-alueille suunna-
tulla kyselyllä. 

Suurimmissa perhekeskuksissa on 
pilotoitu ja dokumentoitu malli, jossa 
väkivaltaa kokeneen lapsen kuulemi-
nen ja tuki voi osassa tapauksista ta-
pahtua perhekeskuksessa vuoteen 
2023 mennessä. Pilotoinnin osana 
kuvataan ja lasketaan toiminnan re-
surssivaatimukset esitutkinta- ja syytä-
jäviranomaisen kannalta. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Lasta-seulamallin levitys Barnahus-hankkeessa vuosina 2020–2023 yhteistyössä lasten ja nuorten oikeuspsykologisten ja oikeuspsykiatristen yksiköiden kanssa. 
Vuonna 2021 Lasta-mallia jalkautetaan Satakuntaan ja vahvistetaan Pohjois-Karjalassa, vuonna 2022 mm. Pirkanmaalle, Hämeeseen ja Etelä-Pohjanmaalle. Tausta-
tietojen keruun toimintatapa on vakinaistettu vuoteen 2023 mennessä. Kuuleminen ja/tai tuki perhekeskuksessa osassa tapauksista vuoteen 2023 mennessä. Varmis-
tetaan tasa-arvoinen palvelujen saatavuus sähköisiä työvälineitä hyödyntämällä. 

THL toteuttaa vuonna 2022 kyselyn kuntien väkivallan vastaisen työn kokonaisuudesta, sisältäen kartoituksen monialaisten asiantuntijaryhmien lukumäärästä ja ko-
koonpanosta kunnissa. 

SM ja POHA: Barnahus-hankkeen asiantuntijat jatkavat kansallisesti kattavan eurooppalaisen Barnahus-laatustandardin ja LASTA-seula-mallin mukaisen monialaisen 
yhteistyön kehittämistä ja luomista. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 6, tp 3.  

Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnan 
erityiskoulutus vakinaistetaan osaksi 
Poliisiammattikorkeakoulun jatkokoulu-
tustarjontaa. 

SM/poliisi 

POHA 

Toteutunut vuonna 2020  Erityiskoulutus on osa Poliisiammatti-
korkeakoulun jatkokoulutustarjontaa 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Toimenpide on toimeenpantu vuonna 2020, jolloin lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnan erityiskoulutus on vakinaistettu pysyväksi osaksi Poliisiammattikorkeakoulun 
koulutusta. Vuoden mittaiselle viiden opintopisteen kurssille voidaan ottaa vuosittain 36 opiskelijaa, joista 28 tulee olla taustaltaan poliiseja. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 6, tp 4.  

Lapsiin kohdistuvien rikosepäilyjen 
tutkinta keskitetään poliisilaitoksissa ja 
syyttäjälaitoksissa tähän tehtävään 
erikoistuneille henkilöille, joita resursoi-
daan riittävästi. Toiminnan rakennetta 
täsmennetään poliisin ja syyttäjälaitok-
sen kanssa. 

SM/poliisi 

POHA 

Oikeusministeriö (OM) 

VKST  

Vuosina 2020–2025 Poliisiammattikorkeakoulun tilastot; 
rikosprosessien ja oikeusprosessien 
tilastointi, erikoiskoulutettujen poliisien 
määrä ja käyttö lasten haastatteluissa. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Barnahus-hanke/THL: Hankkeeseen on palkattu poliiseja ja syyttäjä (yht. 1htv syyttäjät ja 2htv poliisit vuoden 2021 loppuun). Hankkeessa laaditaan vuosina 2020–
2021 toiminnallinen käsikirja. Vuosina 2022–2025 POHA seuraa käsikirjassa esitettyjen toimenpiteiden toteutumista.  

SM ja POHA: Toiminnan kehittäminen jatkuu POHA-vetoisesti. Kehittämistä tehdään Barnahus-hankkeen poliisi- ja syyttäjäasiantuntijoiden toimesta. POHA on tehnyt 
lapsirikostutkinnan nykytilan selvityksen ja pyytänyt poliisilaitoksia huomioimaan selvityksessä esille nousseet kehittämiskohteet. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Lähisuhdeväkivalta perheessä lapsen ja nuoren näkökulmasta (Luku 8, Hakulinen ym. 2019 /Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 8, tp 4.  

Laaditaan kirjallinen alueellinen kuvaus 
hoito- ja palveluketjusta väkivallan 
tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi.  

Laaditaan kirjallinen alueellinen kuvaus 
hoito- ja palveluketjusta väkivaltaa 
kokeneiden lasten ja perheiden hoidos-
ta perustasolta aina erityistason palve-
luihin saakka, sekä seurataan tämän 
hoito- tai palveluketjun toteutumista. 

Sairaanhoitopiirit/ alueet  

STM 

THL 

Kunnat, sosiaalitoimi 

Järjestöt 

Vuosina 2020–2025 Valtakunnallinen neuvolan ja kouluter-
veydenhuollon palvelujen seurantatut-
kimuksen tulokset väkivallan tunnista-
misesta ja hoito- ja palveluketjuista 
vuosina 2020–2025. 

Seuraava äitiys- ja lastenneuvolan sekä 
koulu- ja opiskeluterveydenhuollon 
seurantatutkimus tehdään vuonna 
2021. 

Yhteisesti sovitut, kirjatut hoito- ja pal-
veluketjut lapsiin kohdistuvan väkivallan 
tunnistamisesta ja hoito- ja palveluket-
juista ovat valmiina vuoteen 2026 men-
nessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Barnahus hanke/THL: Toimenpide toteutuu jo osin hankkeen hoito- ja palvelupolkuihin liittyvän julkaisun puitteissa, jossa on sisältöjä ja kuvauksia alueellisista palve-
lupoluista (Laajasalo 2020).  

THL: Vuoden 2021 neuvolapalveluja ja kouluterveydenhuoltoa koskevaan valtakunnalliseen selvitykseen sisältyy mm. kysymyksiä väkivallan puheeksioton työvälinei-
den käytöstä, yhteisten käytänteiden olemassaolosta ja väkivallan uhreille käytössä olevista sovituista palveluketjuista.  
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 8, tp 6.  

Lapsi- ja perhepalveluiden eri toimijoi-
den sekä rikosoikeuden piirissä toimi-
vien ymmärrystä erilaisista väkivallan 
muodoista lisätään, mukaan lukien 
henkinen väkivalta sekä laiminlyönti. 
Samalla lisätään ymmärrystä väkivallan 
haittavaikutuksista ja pitkäaikaisseu-
rauksista.  

Osaamista lisätään esimerkiksi yhteis-
työalueiden lasten ja nuorten oikeus-
psykologian/-psykiatrian yksiköiden ja 
Barnahus-hankkeen koulutuksissa, ml. 
verkkokoulutus. 

STM 

OM 

SM/poliisi 

POHA 

VKST 

THL 

Sairaanhoitopiirit/alueet 

Kunnat 

Järjestöt 

Vuosina 2020–2025 Toteutuneiden koulutusten määrä 
2020–2023 seurataan (mm. EPRAS, 
Lape- ja Barnahus-hankkeen koulutus-
kokonaisuudet suorittaneet). Barnahus-
hankkeen verkkokoulutuksen käynei-
den määrää seurataan alueittain että 
ammattiryhmittäin. 

Lastensuojelun Keskusliiton selvitykset 
suomalaisten kasvatusasenteista, jotka 
sisältävät selvityksen myös henkiseen 
väkivaltaan liittyvistä kasvatuskäytän-
nöistä. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Barnahus hanke/THL: Barnahus-verkkokoulutus julkaistiin vuoden 2021 alussa. Maksuton koulutus on suunnattu lapsi- ja perhepalveluiden toimijoille kuten esim. 
terveydenhuollon työntekijät, kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset, kolmannen sektorin toimijat ja lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuoltotyössä toimivat sosiaaliohjaa-
jat ja sosiaalityöntekijät. 

• Barnahus-hankkeen henkiseen väkivaltaan liittyvä kansallinen webinaari pidettiin lokakuussa 2020, noin 1 500 osallistujaa. 
• HUS-alueen lastensuojelukoulutuspilotti toteutuu vuosina 2020–2021. 
• Kansallista lastensuojelun täydennyskoulutusta järjestetään vuosina 2021–2023. 

SM ja POHA: Lapsiin kohdistuvat rikokset pyritään saamaan aihepiiriin erityisesti koulutettujen rikostutkijoiden tutkittavaksi. Koulutus sisältää poliisin peruskoulutuk-
sen lisäksi kaksiviikkoisen kurssin Lapsi- ja seksuaalirikokset poliisissa ja noin vuoden kestävän lapsirikostutkinnan erityiskoulutuksen. Erityiskoulutus huomioi erityi-
sesti lapsen kohtaamisen ja lapsiystävällisen kuulustelun.  

POHA on vuonna 2020 uudistanut ja täsmentänyt perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa sekä naisiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevaa toimintaohjeistustaan, jossa on entistä 
tarkemmin huomioitu uhrin oikeuksien huomioiminen kaikissa prosessin vaiheissa. Vuonna 2021 poliisin henkilöstölle järjestetään pakollista valtakunnallista koulutusta 
perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä naisiin kohdistuvan väkivallan torjumiseksi, puuttumiseksi ja ennalta estämiseksi uusintarikollisuus huomioiden.  

Lisäksi POHA toteuttaa vuonna 2021 STM:n rahoittaman MARAK-projektin. Projektilla kehitetään poliisien osaamista erilaisen perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä nai-
siin kohdistuvan väkivallan tunnistamiseksi, puuttumiseksi, riskien arvioimiseksi sekä palveluohjauksen ja moniammatillisen yhteistyön kehittämiseksi. Projektin erityi-
nen kehittämiskohde on valvonta- ja hälytystoiminnassa työskentelevien poliisien osaaminen. Suunnitteilla on valtakunnallinen verkosto osaamisen ja koulutuksen 
tueksi, toiminnallinen käsikirja perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapausten käsittelyyn ja lähisuhdeväkivaltaan liittyvän riskinarvioinnin kehittäminen erityisesti poliisin kenttä-
toiminnan näkökulmasta. 

VKST: Valtionsyyttäjäviraston järjestämä lapsiin kohdistuvien rikosten ja lähisuhdeväkivallan koulutus on monialaista. Jatkossa VKST korostaa koulutuksissa myös 
henkisen väkivallan merkitystä, koska sille on palautteiden mukaan tarvetta.  
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Lasten ja nuorten seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy ja haittojen minimointi (Luku 10, Joki-Erkkilä ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 10, tp 2.  

Tehdään THL:n toimesta osana Barna-
hus-hanketta vuoteen 2023 mennessä 
selvitys saatavilla olevista pedofiilisiä ja 
hebefiilisiä taipumuksia omaavien hen-
kilöiden hoito-ohjelmista ja niiden asia-
kasmääristä.  
 
Pedofiilisiä ja/tai hebefiilisiä taipumuk-
sia omaavien henkilöiden tehokkaiden 
hoito-ohjelmien saatavuutta paranne-
taan valtakunnallisesti tehdyn selvityk-
sen mukaisesti. 

STM 

Alueet ja kunnat 

 

Vuosina 2020–2025 THL:n toimesta on tehty selvitys saata-
villa olevista pedofiilisiä ja hebefiilisiä 
taipumuksia omaavien henkilöiden 
hoito-ohjelmista ja niiden asiakasmää-
ristä vuoteen 2023 mennessä. Tehok-
kaiden hoito-ohjelmien saatavuutta on 
parannettu vuoden 2025 loppuun men-
nessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Barnahus-hanke/THL: Toimenpiteen toimeenpano on toteutunut selvityksen osalta syksyllä 2020 osana hankkeen hoito- ja palvelupolkukyselyä (Taivaloja & Nurminen 
2020). Hankkeen Tampereen yliopistosairaalan (Tays) tiimi tekee tiivistä yhteistyötä Setlementti Tampereen Välitä-yksikössä toimivan hankkeen (seksuaaliväkivaltaa 
ennaltaehkäisevän tekijätyön kehittäminen 1.9.2020–30.6.2022) kanssa. Yhteistyön tavoitteena on mallintaa nuorille räätälöidyn Uusi Suunta- yksilökuntoutusohjelman 
soveltuvuutta seksuaalirikokseen syyllistyvän tai riskikäyttäytymistä omaavan henkilön kanssa. Hoito-ohjelmista tehdään osana Barnahus-hankkeen työtä selvitys vuo-
teen 2023 mennessä. 

SeriE-verkosto: SeriE-verkosto (lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten ennaltaehkäisyyn erikoistunut moniammatillinen asiantuntijafoorumi) korostaa, että keskeisenä 
tavoitteena tulee olla lapsikohteista seksuaalista kiinnostusta kokevien henkilöiden hoitopolkujen integroiminen osaksi kunnallista sosiaali- ja terveydenhuollon palvelu-
järjestelmää sekä valmistella sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten koulutusta asiakasryhmän kohtaamiseen kolmannelle sektorille kertynyttä asiantuntijuutta 
hyödyntäen. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10, tp 7.  

Seksuaalirikosuhrien hoitoon ohjaami-
nen niiden lasten osalta, joiden viran-
omaisyhteistyö ei vaadi terveydenhuol-
lon virka-apua. Luodaan poikkihallinnol-
liset toimintamallit poliisin, sosiaalihuol-
lon ja terveydenhuollon yhteistyön 
parantamiseksi Barnahus-
toimintamallin standardien mukaisesti.  

Nimetään paikalliset yhteistyötahot, 
tehtävät ja luodaan hoitopolut. Koulute-
taan viranomaisia säännöllisesti luo-
duista toimintamalleista. 

SM/poliisi 

POHA (ohjaavana tahona)  

Sosiaali- ja kriisipäivystys 

STM 

THL 

AVIt 

Sosiaali- ja terveydenhuolto, erikoissai-
raanhoito 

Vuosina 2020–2025 Poikkihallinnolliset viranomaisyhteis-
työn toimintamallit poliisista tai sosiaali-
huollosta terveydenhuollon piiriin oh-
jaamisesta on tehty vuoteen 2026 
mennessä. 

Lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian/ 
oikeuspsykologian ja somaattisten 
yksiköiden antama säännöllinen koulu-
tus poliiseille ja sosiaalitoimelle paikalli-
sesti (määrät). 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Barnahus-hanke/THL: Osana Barnahus-hanketta on käynnistynyt paikallinen koulutus lastensuojelulle 2020 (HUS) liittyen moniviranomaisyhteistyöhön, laajempi pilot-
tikoulutus käynnistyy vuonna 2021.  

Hankkeessa laaditaan valtakunnalliset minimikriteerit väkivaltaa kokeneen lasten ja nuorten somaattiselle terveystarkastukselle ja psykososiaaliselle tuelle vuoden 
2021 loppuun mennessä ja kirjallinen väkivaltaa kokeneen lapsen terveystarkastuksen malli luodaan vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Pirkanmaan erva-alueella mallinnetaan ja pilotoitiin yli organisaatiorajojen tehtävää yhteistyötä Rikosuhripäivystyksen ja alueellisen Barnahus-hankkeen välillä syksyllä 
2020. Työn pohjalta laaditaan alueellinen moniportainen, monialainen viranomaisyhteistyön toimintamalli vuoden 2022 loppuun mennessä.  

Alueellinen Barnahus-hanke ja lasten oikeuspsykiatrian yksikkö kouluttavat sosiaalihuollon ja poliisin alueellisia toimijoita vuosien 2021–2023 aikana. Barnahus-työ 
etenee pysyvänä osana ot-verkostokehitystyötä. Osana hanketyötä on tehty väkivaltaa kokeneen lapsen psykososiaalinen tukea ja hoitomuotoja sekä potentiaalisten 
lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten tekijöiden ehkäisevää kuntoutusta käsittelevä julkaisu (Laajasalo 2020). 

SM ja POHA: Vuonna 2021 poliisille laaditaan ohjeistus moniportaisesta, monialaisesta yhteistyöstä terveydenhuollon ja sosiaalihuollon kanssa (toimeenpanija: Poliisi-
hallitus). SM:n ja POHAn tulossopimuksessa on tavoitteena, että kaikilla poliisilaitoksilla käytetään ennalta estävän toiminnan työmuotoja, kuten lapsiin liittyviä Barna-
hus-hanketyötä ja Ankkuri- toimintamalleja. 

THL: Osana Väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelman 2020–2025 toimeenpanoa tehdään yhteistyötä mm. Vantaan kaupungin kanssa, joka on rakentamassa 
omaa toimintamalliaan ”Väkivallaton Vantaa” huomioiden kansalliset linjaukset. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10, tp 10.  

Laaditaan seksuaaliväkivaltaa kokenei-
den lasten alueelliset hoitopolut. Määri-
tetään hoitopolkujen ajantasaisuuden ja 
toimivuuden seurantavastuut.  

Toteutetaan valtakunnallisesti Barna-
hus-laatustandardien mukaista hoitoa 
uhreille ja heidän perheilleen. 

THL 

STM 

Erikoissairaanhoito ja perusterveyden-
huolto 

Lasten ja nuorten mielenterveyspalve-
luyksiköt, kasvatus- ja perheneuvolat 

Vuosina 2020–2025 Valtakunnallisen Barnahus-hankkeen ja 
yhteistyökumppanien toimesta on luotu 
hoitopolut vuoteen 2026 mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke: Hanke tarjoaa maksuttomia näyttöön perustuvia koulutuksia. Hankkeen nuoruusikäisille psykososiaalista tukea tarjoavien työntekijöiden koos-
tama raportti laaditaan vuoden 2022 aikana. Seurantakartoitus osana hanketyötä tehdään vuoden 2023 loppuun mennessä. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10, tp 13.  

Lisätään poliisi- ja syyttäjäviranomais-
ten resursseja ja yhteistyötä esitutkinta- 
ja oikeusprosessien nopeuttamiseksi.  

Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien rikosten 
tutkinta keskitetään erityiskoulutuksen 
saaneille tutkijoille ja syyttäjille.  

Yhdenmukaistetaan ja nopeutetaan 
edunvalvojien määräämiskäytänteitä 
valtakunnallisesti. Parannetaan tiedon-
kulkua perheille rikostutkinnan eri vai-
heissa. 

SM/poliisi 

OM 

STM 

THL 

VKST 

POHA 

Vuosina 2020–2025 Poliisien lapsitutkijoiden ja erikoissyyt-
täjien määrät vuoteen 2026 mennessä. 

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
käsittelyajat 

1) esitutkinnan kesto 

2) syyteharkinnan kesto 

3) oikeuskäsittelyn kesto 

esitutkintavaiheesta oikeuden päätök-
seen ovat lyhentyneet vuoteen 2026 
mennessä verrattuna vuoden 2019 
tilanteeseen. 

Tutkimus edunvalvojien määräämisten 
käytännöistä ja nopeudesta on tehty 
vuoteen 2026 mennessä. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Barnahus-hanke/THL: Hankkeeseen on palkattu poliiseja ja syyttäjä(yht. 1 htv syyttäjät ja 2 htv poliisit vuoden 2021 loppuun). Laadinnassa vuosina 2020–2021 oleva 
toiminnallinen käsikirja sisältää myös selvityksen edunvalvonnan alueellisista käytännöistä. Käsikirjan julkaisun jälkeen vastuu keskittämisen järjestämisestä ja raken-
teiden pysyvyydestä on ylemmän tahon toimijoilla.  

Barnahus-hankkeessa tehdyn työn on tarkoitus edetä jatkossa pysyvänä osana ot-verkostokehitystyötä.  

VKST ja POHA: Pysyvät, toimivat, viranomaisten yhdessä tekemistä tukevat rakenteet ovat edellytys resurssien riittävyydelle ja oikealle kohdentamiselle. 

• Erva-alueittaiset monitoimijaiset Yhteiskehittämispäivät pidettiin vuonna 2020.  
• Syksyllä 2020 alustavasti hyväksytyssä Poliisihallituksen tulossopimuksessa vuosille 2021–2024 on määritelty tavoite, jonka mukaan lapsiin kohdistuneet ri-

kosepäilyt tutkitaan nopeasti ja ohjataan asianosaiset rikosuhrien ja rikoksesta epäiltyjen auttamiseen tarkoitettuihin palveluihin. 

SM ja POHA: Barnahus-hankkeeseen liittyen POHA on tehnyt lapsiin kohdistuvien rikosten väkivalta- ja seksuaalirikosten tutkinnan nykytilan kartoituksen, joka valmis-
tui maaliskuussa 2021. Poliisihallituksessa työskentelee hankkeessa kaksi poliisia vuoden 2021 loppuun asti. Tavoitteena on toiminnallisen käsikirjan laatiminen ja 
julkaiseminen syksyllä 2021 ja yhtenäisten ohjeiden luominen lapsiin kohdistuvien rikosten ilmoitusten käsittelyyn, esiselvittelytoimintaan, esitutkintaan ja edunvalvon-
taan sekä viranomaisyhteistyöhön huomioiden hankkeen tavoitteet ja poliisin toiminta sekä sen laaja-alainen kehittäminen. 
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3 Säädökset, sopimukset, osallisuus ja 
tietopohjan kehittäminen 

Martta October ja Lotta Virrankari, THL 

Lapsen oikeus ruumiilliseen koskemattomuuteen ja suojeluun kaikenlaiselta hyväksi-
käytöltä ja väkivallalta on Suomessa tunnustettu sekä kansallisena perusoikeutena 
että kansainvälisenä ihmisoikeutena. Oikeus henkilökohtaiseen turvallisuuteen ja 
koskemattomuuteen on turvattu jokaiselle Suomen perustuslaissa (731/1999) ja 
useissa kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa, joihin Suomi on sitoutunut.  

Lapsen oikeus suojeluun kaikenlaiselta väkivallalta on lapsen tärkeimpiä oikeuksia, 
joita suojaa YK:n lapsen oikeuksien sopimus (SopS 59–60/1991). Lisäksi Euroopan 
Neuvoston yleissopimukset naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäi-
semisestä ja torjumisesta (nk. Istanbulin sopimus, SopS 53/2015) sekä lasten lasten 
suojelemisesta seksuaalista riistoa ja hyväksikäyttöä vastaan (nk. Lanzaroten sopi-
mus, SopS 88/2011) ovat väkivallan ehkäisyn kannalta keskeisiä. 

Tähän lukuun on koottu yhteensä 13 toimenpidettä ml. suunnitelma niiden toimeen-
panosta Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman 2020–2025 (Korpilahti ym. 
2019a) seuraavista luvuista: luku 4 (Lapsen oikeudet), luku 5 (Osallisuus edistää tur-
vallisuutta ja ehkäisee väkivaltaa), luku 9 (Väkivalta, kiusaaminen ja häirintä varhais-
kasvatuksessa, oppilaitoksissa ja ohjatussa harrastustoiminnassa), luku 13.2 (Vam-
maiset ja toimintakyvyltään rajoitteiset lapset ja nuoret), luku 13.3 (Etniset ryhmät ja 
kieli- ja kulttuurivähemmistöt), luku 13.4 (Lapset kodin ulkopuolisessa lastensuojelun 
sijoituksissa) ja luku 13.5 (Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ja 
nuoret). Liitteessä 3 on lyhyet taustakuvaukset ja perustelut tämän luvun toimenpide-
kokonaisuudesta, joista tarkempaa tietoa on saatavilla vuoden 2019 julkaisusta (Kor-
pilahti ym. 2019a). 

Toimenpiteiden sisältö tässä luvussa liittyy kansainvälisten sopimusvelvoitteiden toi-
meenpanoon, kansallisiin säädösmuutoksiin, osallisuuden kokemukseen väkivaltaa 
ehkäisevänä tekijänä sekä väkivaltaa koskevan tietopohjan kehittämiseen. 
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Vuonna 2020 puhjenneella koronapandemialla on ollut selvä vaikutus lasten, nuorten 
ja perheiden hyvinvointiin ja heidän oikeuksiensa toteutumiseen. YK:n Lapsen oi-
keuksien sopimuksen (SopS 59–60/1991) velvoittamat lasten oikeudet ja erityinen 
asema jäävät kuitenkin epidemiatilanteessa ja niiden jälkeisissä toimissa helposti liian 
vähälle huomiolle.  

Koronakriisi ja sen seuraukset voivat lisätä eriarvoisuutta lasten, nuorten ja heidän 
perheidensä keskuudessa. Vaikka kriisi ja sen mukanaan tuomat rajoitteet vaikuttavat 
kaikkiin lapsiin ja nuoriin, niin vaikutusten kesto ja laajuus vaihtelevat. Monien lasten 
ja nuorten ryhmien tilanne edellyttää erityishuomiota. Kielteisten vaikutusten mini-
moiminen ja lasten oikeuksien vahvistaminen on huomioitava epidemiatilanteen jälki-
hoidossa ja myös Väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelman 2020–2025 toimeen-
panossa.
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Väkivallaton lapsuus 2020–2025 toimenpiteet/Luku 3 
Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Lapsen oikeudet (Luku 4, Iivonen 2019/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 4, tp 1. 

Kansallisessa lapsistrategiassa huomi-
oidaan lasten suojeleminen väkivallalta 
ja väkivallan kohteeksi joutuneiden 
lasten ja heidän perheidensä tuki. 

Valtioneuvosto ja sen ministeriöt 

THL 

Opetushallitus (OPH) 

Kunnat (hyvinvointialueet)  

Järjestöt, esim. Lastensuojelun Keskus-
liitto LSKL, Ensi- ja turvakotien liitto 
ETKL, Mannerheimin Lastensuojeluliitto 
MLL, Pelastakaa Lapset ry, Suomen 
Unicef ja Väestöliitto. 

Vuosina 2020−2023 Lapsistrategia on laadittu ja siinä sekä 
sen toimeenpanosuunnitelmassa on 
huomioitu lasten suojeleminen väkival-
lalta ja väkivallan kohteeksi joutuneiden 
lasten tuki (hallituskauden 2019−2023 
loppuun mennessä). 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM koordinoima lapsistrategiatyö: Helmikuussa 2021 julkaistussa kansallisessa lapsistrategiassa on huomioitu lasten suojeleminen väkivallalta ja väkivallan koh-
teeksi joutuneiden lasten ja heidän perheidensä tuki. Strategiaan on kirjattu pitkän aikavälin tavoitteet ja toimet, joita edistetään yli hallituskausien. Toimeenpanosuunni-
telma laaditaan vuoden 2021 aikana. Eri hallinnonalat ja järjestöt osallistuvat lapsistrategian ja sen toimeenpanon suunnitteluun niihin nimettyjen työryhmien ja lausun-
tokierrosten puitteissa. 

Lapsistrategian ja sen toimeenpanon tueksi on nimetty useita työryhmiä ja julkaistu raportteja: mm. lapsen oikeuksista ja lasten sekä perheiden hyvinvoinnista koronaepi-
demian jälkihoidossa ml. väkivaltakysymykset (VN 2020a, VN 2021a). Taustamateriaaleina työskentelyn pohjaksi on vuonna 2020 tehty lapsen oikeuksia (Iivonen & Pollari 
2020) ja osallisuutta (Stenvall 2020a ja 2020b) koskevat julkaisut. Em. lapsen oikeuksia koskevassa julkaisussa, koronakriisin jälkihoitoraporteissa ja lapsistrategiassa (VN 
2021b) viitataan Väkivallaton lapsuus toimenpidesuunnitelmaan 2020–2025 kirjattuihin sisältöihin. Vuonna 2021 julkaistaan lapsistrategian toimeenpanon tueksi selvitys 
lapsivaikutusten arvioinnista lainvalmistelussa.  
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 4, tp 2. 

Valtiovallan ja kuntien päätöksenteossa 
arvioidaan lapsiin ja nuoriin kohdistuvat 
vaikutukset. Arvioinnissa yhtenä näkö-
kulmana on lasten ja nuorten kasvuym-
päristön turvallisuus (ml. tapaturmien, 
itsemurhien ja väkivallan ehkäisy).  

Valtioneuvosto ja sen ministeriöt 

THL 

Kunnat (hyvinvointialueet) 

Vuosina 2020–2025 Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutus-
ten arviointi on säännönmukaisessa 
käytössä ministeriöissä ja kunnissa 
hallituskauden 2019−2023 loppuun 
mennessä.  

Tämän toteutumista seurataan eri selvi-
tysten ja kyselyjen yhteydessä (mm. 
Krimon ihmisiin kohdistuvien vaikutus-
ten arviointi hallituksen esityksissä -
tutkimus ja kuntien hyvinvointikerto-
mukset). 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Lapsivaikutusten arviointia tehdään osana laajempaa THL:n tarjoamaa ihmisiin kohdistuvien vaikutusten arvioinnin tukea. Lisäksi eri järjestöt edistävät lapsivaiku-
tusten arvioinnin tekemistä kunta- ja valtionhallinnossa järjestämällä esimerkiksi koulutuksia ja työpajoja. 

OM: Toimenpiteen sisältö kytkeytyy säädösvalmistelun ja säädösehdotusten vaikutustenarviointien kehittämiseen laaja-alaisesti. Paremman sääntelyn toimintaohjelma 
(2020–2023) sisältää hankkeita mm. vaikutusten arvioinnin kehittämisestä. Lainvalmistelun vaikutusarviointiohjeiden uudistamisen yhteydessä otetaan mahdollisuuk-
sien mukaan huomioon lapsiin ja nuoriin kohdistuvien vaikutusten arvioiminen.  
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 4, tp 4. 

Lisätään lasten oikeuksien koulutusta ja 
tiedotusta. Koulutusta ja tiedotusta 
lisätään Lapsiin kohdistuvan väkivallan 
ehkäisyn ohjausryhmässä/THL tehtyjen 
linjausten mukaisesti. Lasten oikeuksia 
tarkastellaan painottuen väkivallan 
ehkäisyyn ml. erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevat lapset ja nuoret. 

OPH 

THL 

Kunnat  

Eri ministeriöt, erityisesti OKM, STM ja 
OM 

Lapsiasiavaltuutetun toimisto 

Järjestöt, esim. Suomen Unicef, MLL, 
Lasten oikeuksien viestintäverkosto, 
LSKL ja ETKL 

Vuosina 2020–2025 Seurataan lapsen oikeuksia koskevan 
koulutuksen ja tiedotuksen määrää ja 
laatua sekä tietoisuutta lapsen oikeuk-
sista vuosina 2020–2025 (otanta- ja 
kyselytutkimukset). 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OPH: Opas koulujen ja oppilaitosten kiusaamisen vastaiseen työhön julkaistiin syksyllä 2020. OPH valmistelee verkkoportaalin em. oppaan sisällöistä osana OKM:n 
kiusaamisen, häirinnän ja väkivallan vastaista parlamentaarista toimenpideohjelmaa. 

OPH tukee 500 000 euron valtionavustuksella vuoden 2021 loppuun asti kestäviä hankkeita, joissa järjestetään koulutusta perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja 
ammatillisessa koulutuksessa työskentelevän opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon palvelujen henkilöstön osaamisen kehittämiseen lapsiin ja nuoriin kohdistuvien 
seksuaalirikosten vähentämisessä. Lisäksi OPH on tuottanut oppaat sekä esittely- ja tukimateriaalia lasten ja nuorten suojaamiseksi kiusaamiselta ja seksuaaliselta 
häirinnältä (Laitinen ym. 2020a, Laitinen ym. 2020b).  

Valtionavustuksella toteutettavissa opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstön täydennyskoulutushankkeissa vahvistetaan muun muassa osallisuutta, turvallisuut-
ta ja hyvinvointia, seksuaali- ja tasa-arvokasvatusta sekä tasa-arvoa ja yhdenvertaisuutta. Varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, esi- ja perusopetuksen opetus-
suunnitelmissa ja lukion opetussuunnitelmien perusteet sisältävät näiden aihepiirien käsittelyn. Ammatillisten perustutkintojen yhteisten tutkinnon osien Työkyvyn ja 
hyvinvoinnin ylläpitäminen -osassa on mm. turvallisuuteen sekä seksuaaliterveyteen liittyviä pakollisia osaamistavoitteita. Opetushenkilöstön koulutus tuottaa välineitä 
tämän kokonaisuuden toteuttamiseen yhdenmukaisesti ja asiantuntevasti. Hankkeet toteutetaan 31.12.2021 mennessä. 

OKM/Demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen kehittämisen ohjausryhmä: Koulujen ja oppilaitosten demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen, oppilaiden osallistami-
sen ja opetushenkilöstön valmiuksien lisäämistä koskevien hallitusohjelmakirjausten toimeenpanon tukeminen sekä esitysten tekeminen konkreettisiksi toimenpiteiksi. 

OM: Asetettu toimenpide toteutuu ainakin osittain kansallisen demokratiaohjelman (OM) ja Oikeus oppia -kehittämisohjelman (OKM) toimenpiteiden kautta. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

TIETOPOHJAN KEHITTÄMISTÄ KOSKEVAT TOIMENPITEET 
Vammaiset ja toimintakyvyltään rajoitteiset lapset ja nuoret (luku 13.2, Ahola ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 13.2, tp 1. 

Kun lainsäädäntöä asiakkaan itsemää-
räämisoikeudesta sosiaali- ja terveys-
palveluissa jatkossa valmistellaan, siinä 
huomioidaan vammaisten lasten oikeu-
det.  

STM Vuosina 2020–2025 Toimenpide on toteutunut, kun vam-
maisten lasten oikeudet on huomioitu 
sosiaali- ja terveydenhuollon asiakkaan 
itsemääräämisoikeutta koskevassa 
lainsäädännössä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM: Ministeriö jatkaa asiakkaan ja potilaan itsemääräämisoikeutta vahvistavan lainsäädännön valmistelua vuoden 2021 aikana. Pääasiallinen valmistelu tapahtuu 
vuoden 2021 aikana ja tavoitteena on, että HE annettaisiin eduskunnalle vuonna 2022. Samaan aikaan valmistellaan myös vammaispalvelulakia, mielenterveyslakia ja 
päihdehuoltolakia, joten synkronointia on tarkoitus tehdä em. lakien valmistelussa myös asiakkaan ja potilaan oikeuksia koskevan lainsäädännön eli itsemääräämisoi-
keuden lainsäädännön valmistelun kanssa. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Osallisuus edistää turvallisuutta ja ehkäisee väkivaltaa (Luku 5, Isola ym. 2019/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 5, tp 1. 

Lisätään tietoa osallisuuden kokemuk-
sen ja turvallisuuden sekä väkivallan 
ehkäisyn välisistä yhteyksistä laadullis-
ten, määrällisen ja yhdessä lasten ja 
nuorten kanssa tuotettujen aineistojen 
pohjalta, tulevaisuuden toimenpiteiden 
perustaksi.  

THL/Sokra-hanke 

STM/Lapsistrategia  

OM/Demokratiayksikkö 

Kunnat 

Lapsi-, nuoriso- ja perhejärjestöt 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2022 mennessä on tuotettu 
katsaus osallisuuden kokemuksen, 
turvallisuuden ja väkivallan ehkäisemi-
sen välisistä yhteyksistä erilaisten ai-
neistojen pohjalta. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL/Sokra-hanke: Osallisuuden, turvallisuuden ja väkivallan yhteyksiä analysoidaan vuoden 2019 Kouluterveyskyselyaineiston pohjalta sekä tehdään katsaus eri 
aineistojen pohjalta.  

STM/Lapsistrategia: Poikkihallinnollisessa lapsistrategiassa on sitouduttu arvioimaan lasten ja nuorten osallisuutta, jonka pohjaksi julkaistiin kaksi raporttia: keväällä 
2020 raportti Osallisuutta ja osallistumista - Osa 1: Osallisuuden lähtökohdat kansallisessa lapsistrategiassa ja syksyllä toinen raportti Lasten ja nuorten osallisuus 
kansallisessa lapsistrategiassa : Osa 2: Osallisuuden toteutuminen lapsistrategian valmistelussa (Stenvall 2020a & 2020b).  

OM/Demokratiayksikkö: Yhteistyö STM:n kanssa lapsistrategian osallisuutta koskevissa näkökulmissa.  

Pelastakaa Lapset ry: Toteutetaan laadullinen tutkimus pienempien lasten osallisuuden kokemuksista ja siitä, miten he sanoittavat osallisuuden kokemusta. Näin 
saadaan työkaluja ikätasoiseen keskusteluun turvallisuudesta ja väkivallasta. Tutkimus toteutetaan vuonna 2021, mikäli rahoitus saadaan. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-7160-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8435-6
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-8435-6
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Lapsen oikeudet (Luku 4, Iivonen 2019/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 4, tp 3. 

Varmistetaan ja yhtenäistetään tieto-
pohjaa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta 
ja heidän kokemastaan väkivallasta 
niin, että myös haavoittuvassa ase-
massa olevien lasten kokemasta väki-
vallasta saadaan tietoa. Eri lähteistä 
koostuva tieto kootaan yhteen säännöl-
lisesti.  

THL 

STM 

Helsingin yliopiston Kriminologian ja 
oikeuspolitiikan instituutti (Krimo) 

POHA/poliisin tilastot 

Korkeakoulut  

Järjestöt 

Vuosina 2020–2025 Eri väestötutkimuksissa, rikollisuusti-
lanneselvityksissä ja muissa selvityk-
sissä ja tutkimuksissa selvitetään lap-
siin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan 
esiintyvyyttä ja arvioidaan samalla 
tiedon riittävyyttä.  

Vuoteen 2026 mennessä on yhtenäis-
tetty lapsiin kohdistuvan väkivallan 
tietopohjaa ja tiedonkeruuta, eri lähteis-
tä koottavan tiedon säännöllisestä 
kokoamisesta yhteen on sovittu. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL, Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohry: Vuoden 2020 lopulla käynnistettiin keskustelu ja pohdinta tietopohjan puutteista ja kehittämismahdollisuuksista. 
STM kutsuu koolle vuonna 2021 kokouksen, joka etsii mahdollisuuksia ja keinoja tietopohjan kehittämiseen lapsen etu huomioiden. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Väkivalta, kiusaaminen ja häirintä varhaiskasvatuksessa, oppilaitoksissa ja ohjatussa harrastustoiminnassa 
(Luku 9, Salmivalli ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 9, tp 5. 

Tietopohjaa nuorten kohtaamasta väki-
vallasta, kiusaamisesta ja häirinnästä 
laajennetaan koskemaan työelämässä 
oppimista ja TET-jaksoja.  

THL 

OPH 

Vuosina 2020– 2025  Työssäoppimista ja TET-jaksoja koske-
vien väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää 
koskevien kysymysten yläkouluikäisten 
ja toisen asteen opiskelijoiden vastauk-
set asiaa kartoittavissa kyselyis-
sä/tutkimuksissa. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Selvitetään mahdollisuutta huomioida Kouluterveyskyselyssä ja TEA-tiedonkeruussa myös työelämässä oppimisen aikainen kiusaaminen ja epäasiallinen käyttäy-
tyminen. 

OPH: Ammatillisen koulutuksen opiskelijapalautteen avulla seurataan opiskelijoiden tyytyväisyyttä koulutuksen järjestämiseen ja sen vaikuttavuuteen. Kyselyyn vasta-
taan sekä koulutuksen aloitus- että päättövaiheessa. Kysymys 15: Onko opiskelija kokenut tai havainnut kiusaamista, syrjintää tai häirintää oppilaitoksessa tai työpai-
kalla. Selvitetään mahdollisuutta tarpeen mukaan kehittää kyselyä niin, että kysymyksessä 15 työpaikoilla koetusta tai havaitusta kiusaamisesta, syrjinnästä tai häirin-
nästä kysytttäisiin erikseen. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Etniset ryhmät ja kieli- ja kulttuurivähemmistöt (Luku 13.3, Castaneda & THL:n MONET-asiantuntijaryhmä 2019/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 13.3, tp 1. 

Väkivaltaan ja turvallisuuteen liittyvässä 
tietotuotannossa (mm. aineistonkeruut ja 
rekisteritiedon käyttö), osana muuta 
väestön terveyden ja hyvinvoinnin seu-
rantaa, huomioidaan etniset ryhmät ja 
kieli- ja kulttuurivähemmistöt sekä niiden 
erityiskysymykset (esim. syrjintä).  

THL 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä osana muuta 
väestön terveys- ja hyvinvointiseuran-
taa tuotettu uutta tietoa väkivallasta ja 
turvallisuudesta etniset ryhmät ja kieli- 
ja kulttuurivähemmistöt sekä näiden 
erityiskysymykset huomioiden.  

Neljän vuoden välein julkaistaan Kotou-
tumisen kokonaiskatsaus, joka sisältää 
seuranta- ja tutkimustietoa maahan 
muuttaneiden työllisyydestä, koulutuk-
sesta ja osaamisesta sekä hyvinvoin-
nista ja osallisuudesta. 

Kotouttamisen osaamiskeskuksen 
seurantajärjestelmän indikaattorit mit-
taavat mm. koettua turvallisuutta ja 
koettua syrjintää.  

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Osana muuta väestön terveys- ja hyvinvointiseurantaa tuotetaan uutta tietoa väkivallasta ja turvallisuudesta etniset ryhmät ja kieli- ja kulttuurivähemmistöt sekä 
näiden erityiskysymykset huomioiden. 

TEM: Neljän vuoden välein julkaistaan Kotoutumisen kokonaiskatsaus, seuraavan kerran vuonna 2023. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 13.3, tp 2. 

Suunnitellaan, kehitetään ja mahdolli-
suuksien mukaan toteutetaan katvee-
seen jäävien eri etnisten ryhmien ja 
kieli- ja kulttuurivähemmistöjen (kuten 
turvapaikanhakijat ml. yksintulleet, 
saamelaiset, romanit, paperittomat, 
rodullistetut) väkivaltaan ja turvallisuu-
teen, osana muuta hyvinvointia, liitty-
vää tietotuotantoa (mm. aineistonkeruut 
ja rekisteritiedon käyttö). 

THL 

Eri etnisten ryhmien parissa työskente-
levät järjestöt ja maahanmuutta-
jajärjestöt 

OPH 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä tiedonkerui-
den suunnittelu, niihin rahoituspohjan 
hakeminen sekä mahdollinen toteutus 
ja raportointi. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Vuosina 2020–2022 toteutuvassa PALOMA 2-hankkeessa vahvistetaan kotoutumisen seurantajärjestelmän tietopohjaa ja tuotetaan tietoa Suomeen muuttanei-
den terveydestä ja hyvinvoinnista. 

Järjestöt: Eri etnisten ryhmien parissa työskentelevät ja maahanmuuttajajärjestöt ovat tärkeitä yhteistyökumppaneita ryhmien tavoittamiseksi ja viestinnän ja suunni-
telmien kulttuurisensitiivisen toimivuuden varmistamisessa. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Lapset kodin ulkopuolisissa lastensuojelun sijoituksissa (Luku 13.4, Pösö ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 13.4, tp 1. 

THL tuottaa tietoa kodin ulkopuolelle 
sijoitettujen lasten hyvinvoinnista. Osa-
na tiedonkeruuta (esim. Kouluterveys-
kysely) saadaan tietoa sijoitettujen 
lasten väkivaltakokemuksista.  

Sijoitettujen lasten hyvinvointia tutkiva, 
THL:n vuosina 2019–2021 toteuttama 
Kysy ja kuuntele -hanke tuottaa tietoa 
sijoitettujen lasten väkivalta- ja hoidon 
laiminlyönnin kokemuksista sijaishuol-
topaikoissa. Tulokset raportoidaan 
vuonna 2021.  

THL 

Kunnat (hyvinvointialueet) 

STM 

Järjestöt 

Vuosina 2020–2025 Terveyden ja hyvinvoinnin laitos on 
tuottanut kodin ulkopuolelle sijoitettujen 
lasten ja nuorten hyvinvoinnista ja 
väkivaltakokemuksista tutkimustietoa 
sekä käytäntösuositukset vuosina 
2020–2025. 

Käytäntösuositukset on otettu käyttöön 
vuoteen 2026 mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Eri tiedonkeruissa ja hankkeissa (Kouluterveyskysely, Kysy ja kuuntele) tuotetaan tietoa sijoitettujen lasten ja nuorten hyvinvoinnista. Lisäksi THL tuottaa eri tieto-
lähteisiin perustuvan käytäntösuosituksen väkivallan ja hoidon laiminlyönnin tunnistamiseksi osana lastensuojelutyötä. 

Vuonna 2021 työpajasarjaa A Systemic Approach to Child Protection and Complex Risk – tarjotaan systeemisen lastensuojelun ydintoimijoille ja alueiden avaintoimijoil-
le. Työpajan kautta tuotetaan materiaalia käytäntösuositusta varten. 

Pesäpuu ry: Järjestö työskentelee ja tuottaa aktiivisesti laadullista tietoa sijaishuollossa asuvien lasten (3-5v, 6-10v), nuorten (13-29v) ja aikuisten (18+) hyvinvointiin ja 
osallisuuteen liittyvistä kokemuksista. Aikuisten parissa tehtävä työ (X-ketju –hanke, 2019-2021) kohdentuu sijaishuollossa kaltoinkohdelluiksi tulleiden ihmisten autta-
miseen ja turvallisen sijaishuollon kehittämiseen. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret (Luku 13.5 Telakivi ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 13.5, tp 3. 

Suomessa tuotetaan kansallista koh-
dennettua tietoa sukupuolivähemmis-
töön kuuluvien lasten ja nuorten hyvin-
voinnista, heidän kokemastaan seksu-
aaliväkivallasta ja häirinnästä.  

THL Vuosina 2020–2025 Kouluterveyskyselytiimi THL:ssä on 
selvittänyt mahdollisuutta lisätä kyse-
lyyn kysymys kiusaamisesta, joka pe-
rustuu sukupuoli-identiteettiin ja suku-
puolen ilmaisuun sekä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöön kuuluvien 
lasten kohtaamasta seksuaaliväkival-
lasta vuoteen 2022 mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Kouluterveyskyselyssä on aiheeseen liittyviä kysymyksiä ja niiden tulosten pohjalta tuotetaan julkaisuja. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Kunniaan liittyvä väkivalta (Luku 14.6, Grans ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 14.6, tp 5. 

Laaditaan kunniaan liittyvän väkivallan 
yleisyyttä mittaava kysymys, joka voi-
daan tulevaisuudessa mahdollisesti 
lisätä osaksi Kouluterveyskyselyä. 
Mahdollisen kysymyksen oheen liite-
tään tieto auttavista tahoista.  

THL 

Järjestöt 

Tutkijat 

Vuoteen 2026 mennessä Kouluterveyskyselyssä selvitetään 
mahdollisuutta lisätä kunniaan liittyvän 
väkivallan yleisyyttä mittaava kysymys. 
Mahdollisen kysymyksen oheen liitet-
täisiin tieto auttavista kansallisista ta-
hoista. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Vuonna 2020 tehtiin päätös, että toistaiseksi aihepiirin sensitiivisyydesta ja aineistonkeruun haasteisiin ja raportointiin johtuvista syistä toimenpiteen edellyttämää 
kysymystä ei tulla lisäämään Kouluterveyskyselyyn ainakaan vuoden 2021 kyselyn kohdalla.  
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.6, tp 6 

Selvitetään kunniaan liittyvään väkival-
taan liittyvien rikosten tilastointimahdol-
lisuuksia.  

SM/poliisi  

POHA 

Krimo/HY  

THL 

STM 

Vuosina 2020–2022 Vuoteen 2023 mennessä on selvitetty 
tilastointimahdollisuuk-sia kunniaan 
liittyvästä väkivallasta. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM: Luvun 14.6 tp 6 sisällöstä ja tilastointimahdollisuuksista keskustellaan STM:n koollekutsumassa poikkihallinnollissa lapsiin kohdistuvan tietopohjan kehittämisen 
kokouksessa (ks. aiempi kohta luku 4 tp 3.). 
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4 Lähisuhdeväkivalta perheessä 
Tuovi Hakulinen ja Jaana Tervo, THL 

Lapsella on universaali oikeus saada kokea turvaa ja hoivaa (YK:n lapsen oikeuksien 
sopimus, UN 1989, 19 artikla, ”LOS”). Lapsen oikeudesta terveyttä, hyvinvointia ja 
turvallisuutta edistäviin palveluihin ja oppimisympäristöihin säädetään muun muassa 
terveydenhuoltolaissa (1326/2010), perusopetuslaissa (628/1988), varhaiskasvatus-
laissa (540/2018), sosiaalihuoltolaissa (1301/2014) ja lastensuojelulaissa (417/2007). 

On olemassa jo melko runsaasti tutkimusnäyttöä siitä, että vanhemmuuden tuella 
voidaan vähentää erityisesti lapseen kohdistuvan fyysisen väkivallan riskiä (esim. 
Chen & Chan 2016). Toistaiseksi ei ole saatavilla tutkimusnäyttöä toimenpiteistä, 
joissa olisi mitattu nimenomaan henkisen väkivallan ja hoidon laiminlyönnin loppumis-
ta ja sen seurauksia. Väkivallan pitkäaikaisseurauksia, erityisesti henkisen väkivallan 
muotoja ja haittavaikutuksia, ei tunneta riittävästi oikeusasteissa, eikä sosiaali- ja ter-
veydenhuollon tai muun eroauttamisen piirissä.  

Universaalin, kaikille tarjolla olevan tuen vaikuttavuudesta on tutkimusnäyttöä. Van-
hemmuustaitojen (esim. positiivinen huomio ja lämpö) laaja-alainen tukeminen sekä 
vanhemmuuteen liittyvän tiedon jakaminen koko väestölle muun muassa median ja eri 
palveluiden työntekijöiden kautta johtivat tulosten mukaan siihen, että lapsen sijoituk-
set kodin ulkopuolelle ja väkivalta- sekä hoidon laiminlyöntitapaukset vähenivät (Prinz 
ym. 2009). 

Keväällä 2020 alkanut koronapandemia on vaikuttanut sekä palveluiden saatavuuteen 
että lasten, nuorten ja perheiden tilanteeseen ja avuntarpeeseen. Ammattilaiset ovat 
tuoneet esiin huolensa lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnista Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitoksen (THL) kahdessa vuonna 2020 tehdyssä kyselyssä. Alle kou-
luikäisten kohdalla neuvolan terveydenhoitajista joka kymmenes ja kouluterveyden-
hoitajista sekä -lääkäreistä viidennes arvioi huolensa lasten ja nuorten hyvinvoinnista 
huomattavasti suuremmaksi kuin vuonna 2019. Opiskeluterveydenhuollossa 40 pro-
senttia toimijoista katsoi huolen opiskelijoiden hyvinvoinnista olevan merkittävästi 
suurempi. Neuvolahenkilöstöstä 59−90 prosenttia arvioi, että perheiden taloudelliset 
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vaikeudet, yksinäisyys ja turvattomuus, vanhemmuuden haasteet ja parisuhde- sekä 
mielenterveysongelmat olivat kasvaneet huomattavasti edellisvuoteen 2019 verrattu-
na. (Hakulinen ym. 2020, Hietanen-Peltola ym. 2020.)  

Lastensuojelun Keskusliiton (LSKL) selvitysten mukaan koronakriisin aiheuttama 
poikkeustila lisäsi perheissä koettua stressiä ja taloudellista niukkuutta. Tilanteesta 
ovat kärsineet erityisen paljon perheet, joiden asema kriisin alkaessa oli heikoin sekä 
ne perheet, joissa on erityistä tukea tarvitsevia lapsia tai nuoria tai sairauden kannalta 
riskiryhmiin kuuluvia jäseniä. (Paju 2020 ja 2021.) THL:n ja LSKL:n lastensuojelun 
johdolle suunnatun kyselyn (n = 85 kuntaa ja 18 kuntayhtymää) mukaan kunnista 40 
prosenttia arvioi lastensuojelun asiakkaiden määrän lisääntyneen koronan takia ja 
lähes puolet (47 %) kertoo lastensuojeluilmoitusten määrän kasvaneen (Eriksson ym. 
2021). 

Tähän lukuun on koottu yhteensä 24 toimenpidettä mukaan lukien suunnitelma niiden 
toimeenpanosta Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman 2020–2025 (Korpilahti 
ym. 2019a) seuraavista luvuista: luku 8 (Lähisuhdeväkivalta perheessä lapsen ja nuo-
ren näkökulmasta), luku 10 (Seksuaaliväkivallan ehkäisy ja haittojen minimointi), luku 
13.3 (Etniset ryhmät ja kieli- ja kulttuurivähemmistöt), luku 13.4 (Lapset kodin ulko-
puolisessa lastensuojelun sijoituksissa), luku 14.3 (Tyttöjen ja naisten sukuelinten 
silpominen), luku 14.4 (Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus), luku 14.6 (Kunni-
aan liittyvä väkivalta) ja luku 14.7 (Väkivalta uskonyhteisöissä - kokemusasiantunti-
janäkökulma). Liitteessä 4 on lyhyet taustakuvaukset ja perustelut tämän luvun toi-
menpidekokonaisuudesta, joista tarkempaa tietoa on saatavilla vuoden 2019 julkai-
susta (Korpilahti ym. 2019a). 

Toimenpiteiden sisältö tässä luvussa liittyy perheessä ja sen lähisuhteissa tapahtu-
vaan erityyppiseen väkivaltaan, taustansa vuoksi erityisen haavoittuvassa olevien 
lasten ja nuorten kokemaan väkivaltaan (lastensuojelun sijaishuolto, etniset ryhmät ja 
kielivähemmistöt) sekä joihinkin erityiskysymyksiin (FGM, poikien ei-lääketieteellinen 
ympärileikkaus, kunniaan liittyvä väkivalta ja uskonyhteisöissä ilmenevä väkivalta). 
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Väkivallaton lapsuus 2020–2025 toimenpiteet/Luku 4 
Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Lähisuhdeväkivalta perheessä lapsen ja nuoren näkökulmasta (Luku 8, Hakulinen ym. 2019 /Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 8, tp 1. 

Lapsi- ja perhepalveluissa (neuvola, 
varhaiskasvatus, koulu ml. opiskelu-
huolto, sosiaalihuolto, lastensuojelu, 
kasvatus- ja perheneuvola, erikoissai-
raanhoito, järjestöt ja kirkon perheneu-
vonta)  

• Otetaan järjestelmällisesti puheeksi 
lapsen turvallisen kasvun ja kasvu-
ympäristön edellytykset. Huomioi-
daan maahanmuuttaja- ja pakolais-
taustaisten vanhempien kulttuuri-
sensitiivisen tiedon tarve ja tuki hy-
vään vanhemmuuteen.  

• Selvitetään yhdessä perheen 
kanssa väkivallan riskitekijöitä.  

THL 

OPH  

Kunnat 

Järjestöt, esim. LSKL, ETKL, MLL, 
Väestöliitto ja Maria-Akatemia  

STM ja OKM ohjaavat 

Vuosina 2020–2025 • Valtakunnallinen neuvolan ja koulu-
terveydenhuollon palvelujen seu-
rantatutkimus 2020–2025: puheek-
si ottaminen ja seulonta terveys-
keskuksissa (%-osuus). 

• Lastensuojelun Keskusliiton selvi-
tykset vuosina 2020–2025 kasva-
tusasenteista ja asenteista muun 
muassa kurinpitoväkivaltaa koh-
taan. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL ja OPH: Neuvolapalveluissa, varhaiskasvatuksessa ja kouluterveydenhuollossa sekä muissa opiskeluhuollon palveluissa edistetään turvallista ja myönteistä kas-
vatustapaa tarjoamalla vanhemmille toimenpiteen aihealueista psykoedukaatiota lapsen iän ja kehitysvaiheen mukaisesti.  

Opetushallitus valmistelee verkkoportaalia kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaiselle työlle, jonka osana vahvistetaan opetushenkilöstön ja opiskeluhuollon palve-
lujen henkilöstön osaamista väkivallan eri muotojen tunnistamisessa (ml. lähisuhdeväkivalta) ja puheeksiottamisessa. 

THL: Väkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta käytetään järjestelmällisesti molempien vanhempien kanssa neuvolapalveluissa eri käyntikertoina ja kouluterveyden-
huollossa lomakkeen käyttöönottoa tehostetaan. Lapsen ja nuoren kanssa käytettävien puheeksioton tueksi kehitettyjen välineiden, esimerkiksi Ensi- ja turvakotien 
liitossa kehitetyn Turva10 -menetelmän jalkauttamista jatketaan.  

Barnahus-hankkeessa on tuotettu Vanhempana Suomessa : Ulkomaalaistaustaisille suunnatun psykoedukatiivisen pilottiryhmän käsikirja (Skogberg & Laajasalo 2020). 
Työskentely koostuu kolmesta tapaamiskerrasta, joiden aikana käsitellään muun muassa suomalaista palvelujärjestelmää, lasten oikeuksia, lapsen kehitystä ja hyvin-
vointia tukevia kasvatuskäytäntöjä, vanhempien hyvinvoinnin merkitystä sekä kahdessa kulttuurissa kasvamista lapsen näkökulmasta. 

Väestöliitto ry: Järjestö on tuottanut työ- ja elinkeinoministeriön tilaamana seksuaalioikeuksien omakielisten aineistojen työkalupakin sekä puheeksi ottamisen ohjaus-
videosarjan suomeksi ja ruotsiksi maahan muuttaneiden parissa työskenteleville eri alojen ammattilaisille. Aineistot on koottu Väestöliiton verkkosivuille. Väestöliitto 
kouluttaa kotouttavaa työtä tekeviä eri puolilla maata järjestettävissä koulutuksissa vaikeiden teemojen puheeksiottamisessa. 

Pesäpuu ry: Lasten kuulemisesta on tuotettu ammattilaisille erilaisia materiaaleja. 

Maria-Akatemia: Järjestö tukee ottamaan vastuuta omista tunteista ja käyttäytymisestä. Mikäli henkilön oma sisäinen pahoinvointi aiheuttaa väkivaltaisuutta tai sen 
pelkoa lähisuhteissa tai suhteessa itseen, niin STEAN rahoituksella järjestetään erityyppistä maksutonta tukea ja apua keskusteluin ja erilaisten ryhmätyömenetelmien 
kautta. Eri-ikäisille, lähinnä naisille on tarjolla esim. chat-palveluita (Naisen väkivalta -chat, Keijun varjo –chat nuorille naisille, Tunne voimavarasi chat ikääntyville 
omaishoitajanaisille) ja Avoin-linja puhelinpäivystys. Chatin ja päivystyspuhelimen ollessa kiinni voi jättää viestin osoitteeseen tuki@maria-akatemia.fi. Järjestö tarjoaa 
ammattilaisille koulutusta väkivaltakysymyksissä. 

Lyömätön linja Espoossa: Lyömätön Linja on tarkoittu pääosin espoolaisille ja kirkkonummelaisille miehille, jotka ovat käyttäneet tai pelkäävät käyttävänsä väkivaltaa 
perheessään tai muussa läheisessä suhteessa. Järjestöllä on kohdennettua työtä (Miehen Linja) kaikille Suomeen muuttaneille miehille. Järjestön maksuttomiin palve-
luihin voi varata ajan soittamalla, chatin tai sähköpostin välityksellä. Palveluissa voi keskustella myös siitä, millaista Suomessa on kasvattaa lapsia tai muista perhe-
elämää askarruttavista asioista. Sukupuolen kokemus, seksuaalisuus ja perheiden monimuotoisuus otetaan palveluissa huomioon. 

https://www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset/seksuaalioikeudet-ja-kotoutuminen/
mailto:tuki@maria-akatemia.fi
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Miessakit ry, Lyömätön linja: Lyömätön Linja on lähisuhde- ja perheväkivaltaan erikoistunut toimintamuoto miehille. Pääkaupunkiseudun ja Kuopion toimipisteiden 
lisäksi tukea on tarjolla valtakunnallisesti puhelin- ja verkkovälitteisesti. 

Parisuhdekeskus Kataja ry on valtakunnallinen, uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton parisuhdetyön asiantuntija- ja kansalaisjärjestö. Työn tarkoituksena on 
tukea pareja ja kouluttaa vapaaehtoisia ja ammattilaisia.  

Järjestöllä on eri toimijoille tarjolla erityyppisiä koulutuksia, vertaisryhmiä ja puhelin- ja chatneuvontaa. Tietoa ja tukea on tarjolla esimerkiksi seuraavista parisuhteen 
aihepiireistä: vuorovaikutus- ja tunnetaidot, seksuaalisuus, ristiriidat ja niiden ratkaisut, kriisit ja sairaudet. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 8, tp 2. 

Erotilanteissa vanhempia/lapsen huol-
tajia kannustetaan eron jälkeisen yh-
teistyö- tai rinnakkaisvanhemmuuden 
suunnitteluun aina tilanteen se sallies-
sa. Esimerkkinä vanhemmuussuunni-
telman laatiminen kunnan järjestämissä 
perustason lapsiperhepalveluissa (neu-
vola, sosiaalihuollon perhetyö, varhais-
kasvatus, koulut, oppilaitokset).  

Tehdään yhteistyötä järjestöjen kanssa. 

• Eropalveluissa pyritään tarjoamaan 
yksilöllistä sekä ryhmämuotoista 
tukea yhteistyö- tai rinnakkaisvan-
hemmuuden järjestämiseksi ja per-
heen uuteen tilanteeseen sopeu-
tumisen edistämiseksi. Lisäksi lap-
sille voidaan tarjota ikään sopeutet-
tuja eroryhmiä vanhempien eron 
käsittelyyn. 

Kunnat ml. perhekeskukset, opiskelu-
huolto 

Järjestöt, esim. ETKL 

THL 

STM 

 

Vuosina 2020–2025 Kysely lastenvalvojille vanhemmuus-
suunnitelmien määrästä v. 2020–2025 
(ei ole juridinen paperi).  
 
Lastenvalvojien koulutustilaisuuksien ja 
koulutettujen määrä vuonna 2025.  
 
Valtakunnallisten neuvolapalvelujen ja 
kouluterveydenhuollon selvitysten tu-
lokset vuosina 2020–2025 siitä, missä 
määrin vanhemmuussuunnitelma on 
otettu puheeksi lasten ja nuorten van-
hempien kanssa erotilanteissa. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Ohjauksen, neuvonnan ja varhaisen tuen vahvistaminen tarpeen akuutissa erotilanteessa huomioiden mahdollinen väkivalta tai sen uhka. Monilla paikkakunnilla 
on otettu käyttöön nk. Eron ensiapupisteet, jotka tarjoavat matalan kynnyksen ohjausta ja neuvontaa ilman ajanvarausta kaikille, joita erotilanne koskettaa. Asiakkaiden 
ohjautuminen eri eropalveluiden piiriin on osoittautunut hyvin sattumanvaraiseksi. Eron ensiapupisteet vahvistavat tarkoituksenmukaista asiakas- ja palveluohjausta. 
Thl.fi verkkosivulla on lisätietoa vanhemmuussuunnitelmasta (THL 2019). 

ETKL: Järjestö on tuottanut erilaista materiaalia kuten Yhteistyövanhemmuuden käsikirja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaisille ja etenkin niille työntekijöille, 
jotka työskentelevät eroa pohtivien tai eroon päätyneiden vanhempien kanssa (Hietanen ym. 2019). Käsikirja soveltuu myös perheasioita sovittelevien asianajajien ja 
tuomareiden käyttöön ja sosiaali-, terveys- ja kasvatusalaa opiskelevien oppikirjaksi. Järjestö tarjoaa myös jatkuvasti erilaisia koulutuksia toimenpiteen aiheeseen liitty-
en kuten Eroauttamisen ABC-prosessikoulutus. 

Kasper – Kasvatus- ja perheneuvonta ry on perheiden murroskohtien asiantuntijajärjestö, joka tukee ja auttaa perheitä elämän ollessa murroksessa ja arjen muuttu-
essa esim. ero- tai lastensuojelutilanteissa. Työssä edistetään perheiden osallisuutta, tuetaan perhesuhteita ja autetaan perheenjäsenten ääntä pääsemään kuuluviin. 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/sosiaalipalvelut/kasvatus_ja_perheneuvonta/vanhemmuussuunnitelma
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 8, tp 3. 

Lastenvalvojien, lapsiperheiden sosiaa-
lipalveluiden ja lastensuojelun sekä 
tapaamispaikkojen työntekijöiden 
osaamista tunnistaa ja puuttua eron 
jälkeisen erilaisen väkivallan muotoihin 
tehostetaan muun muassa lastenvalvo-
jille tarkoitetulla oppaalla ja koulutuksil-
la. 

THL  

Kunnat (hyvinvointialueet) 

Järjestöt, esim. ETKL 

STM 

Vuoteen 2026 mennessä Kysely lastenvalvojille vanhemmuus-
suunnitelmien määrästä v. 2020–2025 
(ei ole juridinen paperi).  

Lasten ja erovalvojien koulutustilai-
suuksien ja koulutettujen määrä vuonna 
2025.  

Valtakunnallisen neuvolapalvelujen ja 
kouluterveydenhuollon selvityksen 
tulokset vuosina 2020–2025 siitä, mis-
sä määrin vanhemmuussuunnitelma on 
otettu puheeksi lasten ja nuorten van-
hempien kanssa erotilanteissa. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Eduskunnan oikeusasiamies on todennut vuonna 16.6.2015 antamassaan ratkaisussaan, että lastenvalvojalla ei ole velvollisuutta sovitella lapsen vanhempien 
välisiä riitoja. Jatkossa on tärkeää pohtia, mitä osaamisvaatimuksia lastenvalvojan tehtäviin sisältyy ja tulisiko osaamista ja tehtäväkuvaa yhtenäistää sisältämään sekä 
juridista osaamista että sovitteluosaamista unohtamatta lapsen kasvuun ja kehitykseen sekä eroauttamiseen liittyvää osaamista. Lastenvalvojien lisäkoulutuksen, joka 
antaisi valmiuksia lastenvalvojana toimimiseen, tarve pitää arvioida. (Bildjuschkin 2018.) 

ETKL: Järjestö on julkaissut erilaista materiaalia ja toteutettu koulutuksia, esim. Yhteistyövanhemmuuden käsikirja (Hietanen ym. 2019) erityisesti niille työntekijöille, 
jotka työskentelevät eroa pohtivien tai eroon päätyneiden vanhempien kanssa. 

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/yhteistyovanhemmuus._yhteistyovanhe
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 8, tp 4. 

Laaditaan kirjallinen alueellinen kuvaus 
hoito- ja palveluketjusta väkivallan 
tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi. 

Laaditaan kirjallinen alueellinen kuvaus 
hoito- ja palveluketjusta väkivaltaa 
kokeneiden lasten ja perheiden hoidos-
ta perustasolta aina erityistason palve-
luihin saakka, sekä seurataan tämän 
hoito- tai palveluketjun toteutumista. 

Sairaanhoitopiirit/ alueet  

Kunnat 

THL 

STM 

Vuoteen 2026 mennessä Valtakunnallinen neuvolan ja kouluter-
veydenhuollon palvelujen seurantatut-
kimuksen tulokset väkivallan tunnista-
misesta ja hoito- ja palveluketjuista 
vuosina 2021–2025.  

Yhteisesti sovitut, kirjatut hoito- ja pal-
veluketjut lapsiin kohdistuvan väkivallan 
tunnistamisesta ja hoito- ja palveluket-
juista ovat valmiina vuoteen 2026 men-
nessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Keväällä 2021 on alkanut äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen sekä kouluterveydenhuollon kansallisten ohjeistusten päivitystyö verkkopohjaisen käsikirjan muotoon, 
jossa otetaan toimenpiteen 4 sisällöt huomioon (ks. aihepiirin sisällöistä tarkemmin luvut 7 ja 8, Korpilahti ym. 2019a). 

Barnahus-hankkeessa on tuotettu julkaisu, jossa on sisältöjä ja kuvauksia väkivaltaa kohdanneen lapsen ja nuoren alueellisista palvelupoluista (Laajasalo 2020). 

ETKL: Järjestöillä on halukkuutta tulla mukaan toimenpiteeseen kirjattujen hoito- ja palveluketjujen kuvausten suunnitteluun, koska ne tuottavat runsaasti erilaisia pal-
veluja väkivaltaa kokeneille lapsille ja perheille. Myös yksityiset palveluntuottajat ovat osa kokonaisuutta. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 8, tp 5. 

Tarjotaan perheille psykososiaalista 
tukea ja hoitoa perustasolla ilman vii-
veitä: 

• Neuvolan lisä- ja kotikäynnit, näyt-
töön perustuvat tai oi-
re/ongelmaperustaiset vanhem-
muusryhmät, vertaistukitoiminta  

• Sosiaalihuollon lapsiperheiden ko-
tipalvelu, perhetyö ja muut soveltu-
vat palvelut  

• Kasvatus- ja perheneuvoloiden 
palvelut :perheen vuorovaikutus-
suhteiden ja vanhemmuuden tuki, 
erotyö ja lasten psykososiaalinen 
tuki.  

THL 

Kunnat/sosiaali-ja terveystoimi ja eri-
koissairaanhoito (hyvinvointialueet)  

Järjestöt  

STM 

Vuosina 2020–2025 SOTKANET: Tiedot sosiaalityön koti-
palvelun järjestämisestä kunnissa v. 
2020–2025  

Neuvolan ja kouluterveydenhuollon 
palvelujen valtakunnallisten seuranta-
tutkimusten (THL) tulokset kotikäyntien 
ja lisäkäyntien määristä vuosina 2020–
2025 ja em. palvelujen henkilöstön 
käyttämät työmenetelmät vuosina 
2020–2025  

Suosituksiin sisältyvien käytäntöön 
soveltuvien ja tutkimusnäyttöön perus-
tuvien työmenetelmien juurtumisen 
seuranta palvelujärjestelmässä:  

THL/Valtakunnalliset suositukset ja 
ohjeistukset äitiys- ja lastenneuvolapal-
veluihin sekä kouluterveydenhuoltoon, 
Toimia-asiantuntijaverkosto ja tietokan-
ta, ITLA/Invest, Hotus vuosina 2020–
2025 . 

Turvakotien palvelut perheille ja turva-
kodeissa olevien lasten määrät vuosina 
2020–2025 (THL:n tilasto). 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL, perusterveydenhuolto, esh, kunnat, STM: Myönteisen vanhemmuuden käytäntöjen edistämiseksi kunnissa eri palveluissa hyödynnetään näyttöön pohjautuvia 
vanhemmuuden tuen menetelmiä, kuten strukturoituja vanhemmuusohjelmia (esim. Ihmeelliset vuodet ja Voimaperheet). Ihmeelliset vuodet -ohjelma soveltuu myös 
varhaiskasvatukseen ja kouluun.  

Perhekeskustoimintamallissa lapsiperhetyötä tekevien monialainen yhteistyö tiivistyy ja hyvin toimiessaan mahdollistaa väkivallan varhaisen tunnistamisen ja avun 
antamisen. Lisäksi tarvittaessa perheille on tarjolla erityistason palveluja ilman kohtuutonta viivettä: esim. paikallisen lastenpsykiatrisen poliklinikan ja lastenpsykiatrisen 
kotisairaanhoidon sekä lastenpsykiatrisesti orientoituneen perhetyön kautta. 

ETKL: Järjestöillä on väkivaltatyön avopalveluita, joiden seurantaan on asetettu omat mittarinsa, kuten ETKL:n Vaikuttavuus esiin -mittari. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 8, tp 6. 

Lapsi- ja perhepalveluiden eri toimijoi-
den sekä rikosoikeuden piirissä toimi-
vien ymmärrystä erilaisista väkivallan 
muodoista lisätään, mukaan lukien 
henkinen väkivalta sekä laiminlyönti. 
Samalla lisätään ymmärrystä väkivallan 
haittavaikutuksista ja pitkäaikaisseu-
rauksista.  

THL  
Sairaanhoitopiirit/alueet 
Kunnat 
Järjestöt, esim. LSKL 
STM 
SM/poliisi 
POHA 
Tuomioistuinvirasto (TIVI) 
VKST 

Vuosina 2020–2025 Toteutuneiden koulutusten määrää 
vuosina 2020–2023 seurataan (mm. 
EPRAS, Lape- ja Barnahus-hankkeen 
koulutuskokonaisuudet suorittaneet). 
Barnahus-hankkeen verkkokoulutuksen 
käyneiden määrää seurataan alueittain 
että ammattiryhmittäin.  

Lastensuojelun Keskusliiton selvitykset 
kasvatusasenteista, jotka sisältävät 
selvityksen myös henkiseen väkival-
taan liittyvistä kasvatuskäytännöistä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL ja muut vastuutahot: Lapsi- ja perhepalveluiden eri toimijoiden sekä rikosoikeuden piirissä toimivien ymmärrystä erilaisista väkivallan muodoista lisätään esimer-
kiksi hyvinvointialueiden lasten ja nuorten oikeuspsykologian/-psykiatrian yksiköiden ja THL:n Barnahus-hankkeen koulutuksissa, ml. verkkokoulu.  
Barnahus-verkkokoulu on suunnattu lapsi- ja perhepalveluiden toimijoille kuten esimerkiksi:  
• terveydenhuollon työntekijät  
• kasvatus- ja opetusalan ammattilaiset  
• kolmannen sektorin toimijat  
• sosiaalihuollossa, myös lastensuojelun avo-, sijais- ja jälkihuoltotyössä toimivat sosiaaliohjaajat ja sosiaalityöntekijät. 

OM ja THL: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan 2020–2023 (Ruuskanen 2020) on kirjattu toimenpiteeksi 14: ”Koulutetaan turvakotien työntekijöitä digitaa-
lisesta väkivallasta ja vainosta.” THL vastaa tp toimeenpanosta vuonna 2021 ja toimeenpanoa seurataan järjestettyjen koulutusten ja niihin osallistuneiden määrää ja 
palautekyselyjen tuloksia seuraamalla sekä määrittelemällä lähtö- ja tavoitetason toimeenpanolle. 

OM ja THL: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan 2020–2023 (Ruuskanen 2020). 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke/barnahus-verkkokoulu
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-835-6
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 8, tp 7. 

Kaikille väkivaltaa kokeneille lapsille ja 
nuorille taataan mahdollisuus saada 
keskustelutukea ja arvio psyykkisestä 
voinnistaan (ml. traumaoireiden kartoi-
tus) ja tarvittava trauman hoito väkival-
ta-asioihin riittävästi keskittyneestä 
lasten ja nuorten palvelusta (esim. 
kasvatus- ja perheneuvola tai lasten-
psykiatrian poliklinikka).  

Myös muilla työntekijöillä, esimerkiksi 
varhaiskasvatuksessa ja oppilashuol-
lossa tulee olla kyky keskustella lapsen 
tai nuoren kanssa väkivallasta ja auttaa 
lasta ja perhettä suojautumaan väkival-
taisilta kokemuksilta. 

THL 

Sairaanhoitopiirit/ alueet 

Kunnat 

Järjestöt 

STM 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä on tehty arvio 
väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten 
hoidon arvioon ja hoitoon pääsystä 
ERVA-alueittain (Barnahus-hanke). 

Barnahus-hankkeessa järjestettyjen 
väkivaltaa kohdanneen lapsen tukeen 
ja hoitoon sopivien työmallien ja mui-
den koulutusten ja koulutettavien mää-
rä vuosina 2020–2023.  

ETKL: Vaikuttavuus esiin! -hankkeessa 
on kehitetty, lapsille suunnattu arviointi-
kysely, jolla voidaan selvittää lasten 
hyvinvoinnin ja toimintakyvyn kehitystä 
saatujen tukipalvelujen aikana ja sen 
jälkeen vuosina 2020–2025. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL, ml. Barnahus- ja PROCHILD -hankkeet: Järjestetään koulutuksia ja webinaareja lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille (esim. Barnahus-hankkeen 
Väkivalta- ja traumawebinaari vuonna 2020, Väkivallaton lapsuus -webinaarisarja talvella 2020-2021) sekä vahvistetaan erityisosaamista esim. THL Barnahus- ja Luo 
luottamusta - puutu väkivaltaan –verkkokoulut (THL 2021a). 

Sote-uudistuksessa edistetään opiskeluhuollon palveluiden saatavuutta tarpeen mukaisina lähipalveluna kaikille lapsille ja nuorille ja edistetään monialaista sujuvaa 
yhteistyötä. 

SOS-Lapsikylä: Apuu-chat on tarkoitettu 7-12-vuotiaille lapselle tilanteeseen, jossa hän kokee olonsa turvattomaksi tai uhatuksi kotona ja tarvitsee apua. Chat on auki 
joka päivä klo 9-22. 

Mieli ry: Sekasin-chat on 12–29-vuotiaille suunnattu palvelu, jonka keskiössä ovat yhteisöllisyys ja yksinäisyyden vähentäminen. Avoinna arkisin klo 9-24, viikonloppui-
sin klo15–24. Kriisipuhelin (avoinna 24/7) tarjoaa keskusteluapua kriisissä oleville ja tavoitteena on helpottaa pahaa oloa sekä ehkäistä itsemurhia. 

MLL: Lasten ja nuorten puhelin ja chat on tarkoitettu alle 21-vuotiaille. Yhteyttä voi ottaa nimettömänä mistä tahansa aiheesta, myös väkivallasta. Palvelu on avoinna 
ma–pe klo 14–20 ja la–su klo 17–20. Palvelusta voidaan tarvittaessa yhdessä lapsen tai nuoren kanssa ottaa yhteyttä hätäkeskukseen. 

Väestöliitto ry: Poikien Puhelin ja chat ovat avoinna arkisin klo 13–18, palvelevat poikia ja nuoria miehiä kaikissa elämään liittyvissä pulmissa ja tilanteissa, mm. väki-
vallan kysymyksissä. Nuorten seksuaalineuvonta chat, palvelee myös seksuaalisen väkivallan kysymyksissä, päivystys 2h/päivä ja ajanvarauksella. Et ole yksin -
palvelu auttaa urheiluharrastukseen liitttyvissä seksuaalisen ja muun epäasiallisen käyttäytymisen kokemuksissa, chat ti-ke klo 15–17.30 ja to klo 14–16.00 ja puhelin-
palvelu ma klo 12–14. 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/protection-and-support-of-abused-children-through-multidisciplinary-intervention-prochild-/vakivallaton-lapsuus-webinaarisarja
https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/verkkokoulut
https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/verkkokoulut
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Lasten ja nuorten seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy ja haittojen minimointi (Luku 10, Joki-Erkkilä ym. 2019/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 10, tp 3. 

Niistä maista, joiden kulttuuri poikkeaa 
suuresti lasten ja naisten oikeuksien 
osalta suomalaisesta, tulevien maa-
hanmuuttajien kotouttamista tehoste-
taan ja yhdenmukaistetaan.  

Kotouttamisessa huomioidaan maa-
hanmuuttajalasten ja -nuorten oikeus 
turvalliseen arkeen.  

Kehitetään valtakunnallinen toiminta-
malli ja kotouttamista tehostetaan ko-
touttamispaketilla. 

TEM 

SM/poliisi 

Maahanmuuttovirasto (Migri) 

OKM 

OPH 

STM 

THL  

Kunnat 

Vuosina 2020–2025 Maahanmuuttajien suhteellinen osuus 
lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksis-
sa vuosina 2019–väliarviointi vuonna 
2022–loppuarviointi vuonna 2025. 

Yhteiskunnan peruskurssin suorittanei-
den osuus kaikista maahanmuuttajista 
2022–2025.  

Valtakunnallinen kotouttamisen toimin-
tamalli on kehitetty vuosina 2020–2015. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

TEM: Ministeriössä toimii kotouttamisen osaamiskeskus, jonka tavoitteena on tukea maahanmuuttajien kotoutumista edistävää työtä. Hallitus antaa selonteon kotoutu-
misen edistämisen uudistamistarpeista eduskunnalle keväällä 2021.  

THL ja muut vastuutahot: Kotoutumislain mukaisesti ihmisen palvelutarpeita arvioidaan kokonaisuutena. Sosiaali- ja terveyspalveluiden rinnalla toimivat Kela sekä 
koulutus-, työllistämis-, asumis-, kulttuuri-, liikunta-, perhe- ja nuorisopalvelut. Tehdään tiivistä yhteistyötä maahanmuuttajajärjestöjen kanssa. Paloma-hankkeessa on 
tuotettu käsikirja pakolaisten mielenterveyden tukemiseen Suomessa (Castaneda ym. 2018) .Osana TERTTU-hanketta kehitetty Turvapaikanhakijan alkuterveystarkas-
tusmalli on jo otettu valtakunnallisesti käyttöön. 

Helsingin kaupunki: Ulkomaalaistaustaisten lasten ja nuorten hyvinvoinnista Helsingissä on julkaistu tutkimus (Ahtiainen ym. 2020). 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 10, tp 4. 

Lisätään turvataitoja ja seksuaalikasva-
tusta koskevia sisältöjä äitiys- ja las-
tenneuvolapalvelujen kansallisiin ohjei-
siin ja suosituksiin. 

THL 

STM 

Vuosina 2021–2022 Neuvolapalvelujen kansallisten ohjei-
den ja suositusten sisällöt koskien 
turvataito- ja seksuaalikasvatusta vuo-
sina 2020–2025. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Keväällä 2021 on alkanut äitiys- ja lastenneuvolapalvelujen sekä kouluterveydenhuollon kansallisten ohjeistusten päivitystyö verkkopohjaisen käsikirjan muotoon 
(ks. aihepiirin sisällöistä tarkemmin luku 7,Kalland ym. 2019 ja luku 8,Hakulinen ym. 2019). 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Etniset ryhmät ja kieli- ja kulttuurivähemmistöt (Luku 13.3, Castaneda & THL:n MONET-asiantuntijaryhmä/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 13.3, tp 3. 

Koulutetaan ja jaetaan tietoa kulttuuri-
sesta moninaisuudesta ja siihen liitty-
vistä väkivallan ja turvallisuuden ilmiöis-
tä sekä syrjimättömyydestä eri alojen 
ammattilaisille ja opiskelijoille. 

THL ml. opiskeluhuolto 

TEM 

OPH 

Kunnat 

Vuosina 2020–2025 Vuosina 2020–2025 PALOMA-
koulutuksen, Monikulttuurisuus asia-
kastyössä -verkkokoulun ja muiden 
vastaavien koulutusten käyttöönottojen 
määrät oppilaitoksissa ja ammattilais-
organisaatioissa sekä teeman huomi-
ointi opetussuunnitelmissa.  

Tuotetut koulutus- ja muut materiaalit, 
joissa kulttuurinen moninaisuus ja sii-
hen liittyvät erityiskysymykset on huo-
mioitu. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Kulttuurisesta moninaisuudesta ja siihen liittyvistä ilmiöistä on saatavilla PALOMA-koulutus (THL 2021b) ja Monikulttuurisuus asiakastyössä –verkkokoulu. Bar-
nahus-hankkeessa julkaistiin vuonna 2020 Vanhempana Suomessa : Ulkomaalaistaustaisille suunnatun psykoedukatiivisen pilottiryhmän käsikirja (Skogberg & Laaja-
salo 2020). 

OPH: Meneillään on useita kulttuurisen moninaisuuden -hankkeita, joiden tukimateriaalia kulttuurisen moninaisuuden huomioon ottamisesta voidaan hyödyntää koulu-
tuksessa (esim. USKALLUS – Uskonnot, katsomukset ja osallisuus perusopetuksessa -hanke/Helsingin yliopisto, KuTiMat - Kulttuuritietoiset materiaalit osaksi koulun 
arkea- hanke/Oulun yliopisto). KUPERA-hankkeessa tuotetaan vuoden 2021 aikana materiaalia varhaiskasvatuksan ja esiopetuksen kieli- ja katsomuskasvatukseen. 

https://thl.fi/fi/web/maahanmuutto-ja-kulttuurinen-moninaisuus/tyon-tueksi/paloma-koulutus
https://thl.fi/fi/palvelut-ja-asiointi/verkkokoulut
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-586-5
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 13.3, tp 4. 

Tuotetaan ja levitetään väkivallan vai-
kutuksiin, hyvään vanhemmuuteen, 
lasten oikeuksiin, tasa-arvoon, itsemää-
räämisoikeuteen ja yhteiskuntatietou-
teen liittyvää kulttuurisensitiivistä tietoa 
maahan tuleville. 

THL 

TEM 

Migri 

Vastaanottokeskukset 

Kunnat 

Vuosina 2020–2023 Vuoteen 2022 mennessä tuotettu, 
levitetty ja maahantulon yhteydessä 
käytössä oleva kulttuurisensitiivinen 
materiaali (TUULI-hanke); maahan 
muuttaneille suunnatut koulutukset. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Barnahus-hankkeessa on tuotettu Vanhempana Suomessa - Ulkomaalaistaustaisille suunnatun psykoedukatiivisen pilottiryhmän käsikirja (Skogberg & Laajasalo 
2020) ja työ käynnistyy vuonna 2021 Helsingin kaupungin alueella.  

TUULI-hankkeessa tuotetaan yhteistyössä hankekumppaneiden kanssa vuosina 2019–2022 monikielistä psykoedukatiivista sekä mielenterveyttä seulovaa ja tukevaa 
materiaalia maahan saapuneille pakolaisille. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 13.3, tp 5. 

Perustetaan valtakunnallinen pakolais-
ten mielenterveyteen keskittyvä ja 
tietotaitoa koordinoiva ja levittävä 
osaamiskeskus ja huomioidaan sen 
suunnittelussa myös väkivalta- ja tur-
vallisuusteemat (esim. ”kunniaan” liitty-
vän väkivallan erityisosaaminen). 

THL 

Yliopistosairaalat (HYKS, Tyks, Tays, 
KYS, OYS) 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä on perustettu 
valtakunnallinen osaamiskeskusverkos-
to (PALOMA2-hankkeen jatkotyö). 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: PALOMA2 (Pakolaisten mielenterveystyön valtakunnallisen tukirakenteen perustaminen ja osaamisen levittäminen) -hankkeessa vuosina 2019–2021 tarkoitukse-
na on perustaa pakolaistaustaisten ja muista vastaavista lähtökohdista tulevien mielenterveystyön valtakunnallinen PALOMA-osaamiskeskus. Hankkeen päättymisen 
jälkeen työ on tarkoitus vakiinnuttaa osaksi erityisvastuualueiden palvelurakenteita alueiden erilaiset tarpeet huomioiden. 

ETKL: Lapsiperhe turvapaikanhakijana -hankkeen (2012–2017) aikana tehtiin yhteistyössä vastaanottokeskusten ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa Turvapai-
kanhakijaperhe. Kohtaamisen ja tuen käsikirja (2017a), jota voidaan hyödyntää tämän toimenpiteen toteutuksessa. 

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/turvapaikanhakijaperhe._kohtaamisen
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/turvapaikanhakijaperhe._kohtaamisen
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 13.3, tp 6. 

Vastaanottokeskuksiin otetaan käyttöön 
systemaattinen ja pätevä alkuterveys-
tarkastusmalli, jossa kartoitetaan mui-
den tietojen ohella myös väkivalta- ja 
turvallisuuskysymyksiä. 

Migri 

Vastaanottokeskukset 

THL 

Vuosina 2020–2022 Vuoteen 2022 mennessä valtakunnalli-
sesti käyttöönotettu alkuterveystarkas-
tusmalli ja rakenteisen kirjaamisen 
kehittäminen vastaanottokeskuksissa. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Osana TERTTU-hanketta kehitetty Turvapaikanhakijan alkuterveystarkastusmalli on otettu käyttöön ja valtakunnallista käyttöönottoa jatketaan. Malli sisältää omat 
osuudet lasten, nuorten ja perheiden tukemiseen ja väkivallan uhkan tai kokemusten puheeksiottoon. 

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 13.3, tp 7. 

Vastaanottokeskuksissa otetaan valta-
kunnallisesti käyttöön Lapset puheeksi 
-toimintamalli, joka sisältää myös tur-
vallisuuden kartoitusta ja lasten oikeuk-
sien näkökulmaa. 

Migri 

Vastaanottokeskukset 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä Lapset pu-
heeksi -toimintamalli on käytössä valta-
kunnallisesti. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Mieli ry ja Migri: Lapset puheeksi (LP) -hankkeen aikana vuosina 2017–2020 otettiin vastaanottokeskuksissa valtakunnallisesti käyttöön Lapset puheeksi - menetelmä. 
Hankkeen aikana menetelmää pilotoitiin, tehtiin arviointitutkimusta soveltuvuudesta ja koulutettavuudesta sekä kehitettiin toimiva koulutusrakenne ja dokumentoinnin ja 
monitoroinnin järjestelmä ja luotiin näihin ohjeistukset. Migrin vastaanottoyksikön sisällön ohjaus ja kehittäminen tulosalueelle perustettiin ohjausryhmä, joka seuraa, 
ohjaa ja valvoo vastaanottokeskusten LP-työtä hankkeen päättymisen jälkeen. (Valiola ym. 2020.) 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Lapset kodin ulkopuolisissa lastensuojelun sijoituksissa (Luku 13.4, Pösö ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 13.4, tp 2. 

Väkivaltatietoisen sijaishuollon osaami-
sen edellytys vahvistetaan osaksi si-
jaishuoltopaikkojen hankintaa, valintaa 
ja seurantaa kunta- ja lapsikohtaisella 
tasolla sekä perhe- että laitoshoidossa. 

Väkivaltatietoinen osaaminen ja lapsille 
annettava turvataitokasvatus sisällyte-
tään lastensuojelulaitosten omavalvon-
tasuunnitelmiin. 

Kunnat/sosiaalihuolto  

AVIt 

Sijaishuoltopaikat 

STM 

THL 

Vuosina 2020–2025 Kunta-, sijaishuoltopaikka – ja lapsikoh-
tainen seuranta osaamisesta tapahtuu 
osana kuntien lasten ja nuorten hyvin-
vointisuunnitelmia, kuntien sijaishuolto-
paikkojen hankintaa, valintaa ja niiden 
seurantaa sekä sijaishuollon omaval-
vontaa vuoteen 2026 mennessä. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM: Lastensuojelun vaativaa sijaishuoltoa koskeva lainsäädäntömuutos on valmisteilla ja menossa eduskunnan käsittelyyn vuoden 2021 aikana. Laissa säädetään 
lastensuojelun sosiaalityöntekijän mitoituksesta. Tavoitteena on vähentää lastensuojelun sosiaalityöntekijöiden työn kuormittavuutta ja tätä kautta vahvistaa lapsen 
oikeuksien toteutumista lastensuojelussa. Esityksellä halutaan tehostaa lastensuojelun sijaishuollon laadukkaita palveluja. Lakiesityksellä pyritään vastaamaan erityistä 
ja monialaista tukea tarvitsevien lasten tarpeisiin säätämällä vaativan sijaishuollon sisällöstä, tarkoituksesta ja järjestämisestä. 

Vaativan sijaishuollon palveluilla pyritään vähentämään erityisen huolenpidon jaksojen tarvetta puuttumalla ongelmiin mahdollisimman varhain. Erityisen huolenpidon 
jakson hoidollista ja kuntouttavaa sisältöä selkeytetään. Myös lastensuojelulaitoksen henkilökunnan ammatillisia osaamisvaatimuksia tarkennetaan ja parannetaan 
resursointia. Lastensuojelua ja sijaishuoltoa kehitetään alueellisissa lastensuojelun monialaisen kehittämisen hankkeissa (valtionavustushankkeet 2020–2022). 

THL: Kunnan tehtävänä on valvoa, että lapsen sijoitus perhehoitoon tai laitoshoitoon toteutuu lapsen edun mukaisesti huomioiden lapsen oikeudet. Sijoittajakunnan 
pitää valvoa, että sijaishuollossa oleva lapsi saa tarvitsemansa palvelut ja tukitoimet. Sijaishuoltopaikan toimintaa valvovat myös sijoituskunta ja aluehallintovirasto, 
jotka toimivat yhteistyössä sijoittajakunnan kanssa. Havaituista puutteista tai epäkohdista on keskusteltava heti yhdessä sekä lapsen että sijaishuoltopaikan kanssa.  

Jos kunta havaitsee sijaishuoltopaikan toiminnassa epäkohtia tai puutteita, jotka voivat vaikuttaa sijoitettujen lasten hoitoon tai huolenpitoon, sen täytyy lastensuojelu-
lain perusteella salassapitovelvollisuuden estämättä ilmoittaa asiasta välittömästi lapsen sijoituskunnalle ja lisäksi epäkohdista pitää ilmoittaa aluehallintovirastolle ja 
tiedossa oleville muille lapsia kyseiseen paikkaan sijoittaneille kunnille. Lapsen asioista vastaavan sosiaalityöntekijän on myös valvottava rajoitustoimenpiteiden käyttöä 
lapsen sijoituspaikassa. Toimintayksiköillä on lisäksi velvollisuus omavalvontaan. (THL 2021c.) 

THL:n Kysy ja kuuntele -hankkeessa vuosina 2019–2021 tutkitaan sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia, kohtelua ja hyvinvointia (THL 2021d). Lisäksi tutkitaan ja 
kehitetään lastensuojelun sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä liittyen sijaishuollon valvontaan: lasten kuulemista ja epäkohtiin puuttumista. 

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/kysy-ja-kuuntele-sijoitettujen-lasten-hyvinvointi-ja-systemaattinen-kuuleminen
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit 

Luku 13.4, tp 3. 

Vahvistetaan lasten ja nuorten tietoutta 
oikeudestaan turvallisiin, väkivallatto-
miin suhteisiin ja ympäristöihin sijais-
huollossa ja valmiutta tunnistaa tietyt 
teot ja käytännöt väkivallaksi.  

Kehitetään lapsille suunnattua materi-
aalia siitä, mitä väkivalta on erityisesti 
sijaishuollossa. Väkivallan ilmoituskäy-
täntöihin luodaan kansallinen toiminta-
malli. 

Kunnat: sosiaalihuolto, lapsen asioista 
vastaavat sosiaalityöntekijät (materiaa-
lin käyttöönotto lapsikohtaisesti) 

AVIt 

THL ml. Barnahus-hanke  

Järjestöt 

STM 

Vuosina 2020–2025 Lapsille ja nuorille suunnattua koulu-
tusmateriaalia on valmistunut vuosina 
2020–2025 ja se on otettu käyttöön.  

Väkivallan ilmoituskäytäntöihin on luotu 
kansallinen toimintamalli vuoteen 2026 
mennessä. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Kysy ja kuuntele -hankkeessa vuosina 2019–2021 tutkitaan ja kehitetään lastensuojelun sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä liittyen sijaishuollon valvontaan: 
lasten kuulemista ja epäkohtiin puuttumista. 

THL:n Kouluterveyskyselyn 2019 tulosten mukaan väkivaltakokemukset olivat huomattavan yleisiä sijoitetuilla nuorilla. Noin puolet lastensuojelulaitoksissa asuvista 
nuorista kertoi kokeneensa liikkumisvapauden rajoittamisen tai yhteydenpidon rajoittamisen ja joka kolmas kiinnipitämisen. Kaikista sijoitetuista yläkouluikäisistä nuoris-
ta joka kolmas oli kokenut rangaistuksen, jonka syytä ei tiennyt tai esimerkiksi joukkorangaistuksen. Nuorista noin viidesosa ei tiennyt, kuka on heidän sosiaalityönteki-
jänsä. (Ikonen ym. 2020.) 

STM: Kansallisen lapsistrategian valmistelun ja toimeenpanon tukemista varten tehtiin selvitys lasten oikeuksien toteutumisesta ja niiden valvonnasta lastensuojelun 
sijaishuollossa. Painopiste oli lasten itsensä tekemien kantelujen tarkastelussa. Tulosten mukaan sijoitettujen lasten oikeudet eivät tällä hetkellä toteudu Suomessa 
täysimääräisesti kuten esimerkiksi lasten tiedolliset oikeudet, sijaishuollon laatu ja resurssit ja valvontaan liittyvät asiat. (Saastamoinen 2021.) 

Sijaishuollon sisällöissä ja laadussa on kansallisesti paljon vaihtelua ja sijaishuoltoa tarvitsevat, lapset ja nuoret eivät välttämättä ohjaudu heille soveltuvimpiin sijais-
huoltopaikkoihin. Lisäksi sijaishuoltopaikassa ei välttämättä ole lapselle tai nuorelle tarvittavaa erityisosaamista, , eikä sijaishuollon tueksi saada järjestettyä riittäviä 
tukipalveluja, jolloin heitä saatetaan siirtää sijaishuoltopaikasta toiseen. (Lastensuojelun vaativan sijaishuollon uudistamistyöryhmä 2020.) 

Pesäpuu ry: X-ketju -hankkeen (2019–2021) piirissä olevat 18–30-vuotiaat henkilöt ovat kertoneet kokeneensa väkivaltaa ja kaltoinkohtelua eri sijaishuollon muodois-
sa, erityisesti perhehoidon piirissä tapahtunut kaltoinkohtelu ja väkivalta on tuntunut erityisen haavoittavalta. Lapsi ja nuori voi jäädä kokemuksensa kanssa täysin yk-
sin, ilman turvallisia kontakteja. Väkivällan tekijöinä ovat olleet sijaishuollon yksikön aikuisten lisäksi myös vertaiset ja esimerkiksi sijaisperheen biologiset lapset.  

On erityisen tärkeää, että sijaishuollon työntekijöille ja sosiaalityöntekijöille on saatavilla koulutusta ja materiaalia. X-ketju-hankkeelle haetaan vuoden 2020 jälkeen 
jatkorahoitusta ja suotuisan päätöksen tullessa Pesäpuu ry on toimenpiteen toimeenpanossa tällöin myös jatkossa mukana.  

Nuoren oikeudet ja asema sijaishuollossa (Noja) –hanke ja LSKL: Maaliskuussa 2021 julkaistiin Kaikkien tärkeimmät asiat sijaishuollossa – nuoren oikeus oikeuk-
siaan koskevaan tietoon sijaishuollossa –opas ja verkkomateriaali , joka on suunnattu sekä aikuisille että nuorille itselleen. Oppaassa ja verkkomateriaalissa käsitellään 
perus- ja ihmisoikeuksia sijaishuollon kontekstissa (Peltonen ym. 2021 ja verkkomateriaali). 

https://www.lskl.fi/julkaisut/kaikkein-tarkeimmat-asiat/
https://www.lskl.fi/julkaisut/kaikkein-tarkeimmat-asiat/
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 13.4 tp.4. 

Sijaishuollon valvonnan yhdeksi kohteek-
si vahvistetaan, että sijaishuoltopaikka on 
selvittänyt sijaishuoltopaikassa tai muus-
sa lapsen ympäristössä tapahtuvan väki-
vallan ilmoituskäytännöt lapsille ja hei-
dän läheisilleen samoin kuin kaikille ko. 
sijaishuoltopaikan toimijoille.  

Sijaishuoltopaikalla on luotuna kaikkien 
tiedossa oleva ja yhdessä sovittu toi-
mintatapa ilmitulleeseen väkivaltaan 
puuttumisen seurannasta.  

Laitoshoidon omavalvontasuunnitelmiin 
kirjataan toimintayksikön riskitekijät 
väkivallan ja siihen varautumisen, ennal-
taehkäisemisen ja hoitamisen osalta. 

THL 

STM 

Kunnat, sosiaalihuolto 

AVIt  

Lastensuojelulaitokset (omavalvonta) 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä sijaishuollon 
toiminnassa ovat toteutuneet seuraavat 
asiat:  

• Ilmoituskäytäntöjä ja niiden tunte-
mista seurataan systemaattisesti 
lapsikohtaisesti asiakas-, kasvatus- 
ja/tai hoitosuunnitelmissa ja hyvää 
kohtelua koskevien suunnitelmissa.  

• Ilmoituskäytännöt sekä riskianalyy-
si on kirjattuina laitosten omaval-
vontasuunnitelmiin.  

• Väkivallasta ilmoittamisen ja sen 
seurausten seurantaa tehdään 
osana kuntien lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmia. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Kysy ja kuuntele -hankkeessa vuosina 2019–2021 tutkitaan sijoitettujen lasten ja nuorten kokemuksia, kohtelua ja hyvinvointia. Lisäksi tutkitaan ja kehitetään 
lastensuojelun sosiaalityön ammatillisia käytäntöjä liittyen sijaishuollon valvontaan: lasten kuulemista ja epäkohtiin puuttumista. 

THL Barnahus-hanke: Vuosina 2021–2022 hanke järjestää täydennyskoulutuksen lapsiperheiden ja lastensuojelun sosiaalityöntekijöille ja heidän lähiesihenkilöilleen 
otsikolla: Lapset ja väkivalta: lapsen ja perheen kuuleminen, kohtaaminen ja tukeminen lastensuojelutyössä. Lisätietoa Barnahus-hankkeen sivuilta: thl.fi/barnahus 

Pesäpuu ry/X-ketju-hanke: Sijaishuollossa väkivaltaa kokeneille lapsille ja nuorille pitää taata ilmoitus- ja avunsaanti matalalla kynnyksellä. Avun ja tuen saannissa on 
ilmennyt puutteita ja useat henkilöt ovat vaienneet asiasta jopa koko elämänsä. Sekä X-ketjulaiset että Nuorten väkivaltafoorumiin (Pesäpuu, Ensi- ja turvakotien liitto & 
THL) osallistuneet nuoret aikuiset ovat tuoneet esiin, että usein käy niin, että väkivallasta kerrotaan vain ystäville tai auttaviin puhelimiin/nettiin eikä muille aikuisille tai 
ammattilaisille.  

Pesäpuu ry esittää, että Nuorten väkivaltafoorumi voisi olla hyvä konsepti, jota voisi hyödyntää myös kansallisessa kehittämistyössä. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 13.4, tp 5. 

Lasten ja nuorten yhteydenpitokäytän-
töihin liittyvää turvataitokasvatusta 
samoin kuin yhteydenpidon turvasuun-
nittelua vahvistetaan osana lapsikoh-
taista työskentelyä ja sijaishuollon 
seurantaa ja valvontaa.  

Varmistetaan, että turvasuunnitelmien 
toteutumisen resurssit ovat olemassa 
(esim. valvottujen tapaamisten tila- ja 
henkilöstöresurssit). 

Kunnat: sosiaalihuolto, sijaishuoltopai-
kat, sivistystoimi 

AVIt 

STM 

THL 

SM/ poliisi 

Järjestöt ja muut lastensuojelun toimijat 

 

Vuosina 2020–2025 Yhteydenpidon turvasuunnittelu ja 
yhteydenpitoon liittyvä lasten ja nuorten 
turvataitokasvatus on vakiintunut osa 
sijaishuollon toimintaa vuoteen 2026 
mennessä.  

• Turvallisia yhteydenpitokäytäntöjä 
tukevat resurssit ovat lastensuoje-
lussa käytössä ja niitä seurataan 
osana kuntien lasten ja nuorten hy-
vinvointisuunnitelmaa. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Suunnitelma toimenpiteen toimeenpanosta on tarkentumassa myöhemmin. 



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

69 

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen (Luku 14.3, Koukkula ym. 2019a/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 14.3, tp 1. 

Eri hallinnonaloilla huomioidaan pää-
töksenteossa Tyttöjen ja naisten su-
kuelinten silpomisen estämisen toimin-
taohjelmassa (päivitetty vuonna 2021; 
STM ja THL koordinoivat ja seuraavat) 
määritellyt tavoitteet ja toimenpiteet. 

Em. toimintaohjelmassa huomioidaan 
myös alueellisesti ja paikallisesti sekä 
eri toimialoilla (esim.terveydenhoito ja 
sosiaalihuolto, varhaiskasvatus ja oppi-
laitokset, vastaanotto- ja kotoutustyö, 
poliisi, media, järjestöt) lasten, nuorten 
ja perheiden parissa tehtävä muu pe-
rustyö. 

THL 

OPH  

Kunnat ja sairaanhoitopiirit (hyvinvointi-
alueet)  

Migri 

Vastaanottokeskukset 

SM/poliisi 

Eri järjestöt ja yhteisöt kuten maahan-
muuttajajärjestöt, uskonnolliset yhtei-
söt. 

Media  

Vuosina 2020–2025 Terveys- ja sosiaalialan sekä poliisin 
rekisteritiedot, väestötutkimukset 

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpomi-
sen estämisen toimintaohjelman (FGM-
toimintaohjelma) toteutumista arvioi-
daan väliarvioinnilla vuonna 2023, 
jolloin selvitetään, onko asia huomioitu 
eri tahoilla ja ohjelmassa määritellyissä 
toimintaympäristöissä.  

FGM-toimintaohjelman väliarvioinnissa 
selvitetään myös aiheen sisältymistä 
mm. ammattilaisten koulutukseen, 
kuntien hyvinvointikertomuksiin, ope-
tusohjelmiin ja tieteelliseen tutkimuk-
seen sekä yhteisöjen näkemyksiä sil-
pomisesta ja järjestöjen toimia silpomi-
sen estämiseksi. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Tuotettu Maahanmuuttoviraston kanssa uusi turvapaikanhakijoiden alkuterveystarkastusmalli, jossa silpominen huomioidaan (Tiittala ym. 2020) ja lisäksi on tuo-
tettu tietoa silpomisen esiintyvyydestä Kouluterveyskyselyn ja syntyneiden lasten rekisterin avulla sekä Ulkomaalaistaustaisten terveys ja hyvinvointi Suomessa –
tutkimuksessa (Koukkula ym. 2020, Kuusio ym. 2020).  

Silpomisen yleisyyttä selvitetään vuoden 2021 Kouluterveyskyselyssä ja syntyneiden lasten rekisterin avulla. Silpomisaihe on mukana vuonna 2021 julkaistussa Barna-
hus-verkkokoulutuksessa. Lisäksi THLon tuotettanut videon silpomisen puheeksi ottamisesta ammattilaisille ja Tiedä ja toimi -kortin Tyttöjen sukuelinten silpomisen 
estäminen koulu- ja opiskeluterveydenhuollossa (THL 2021e).  

Myöhemmin on tarkoitus julkaista vastaava kortti neuvolapalveluiden käyttöön. Lisäksi silpomisaihe tullaan jatkossa sisällyttämään THL:n Luo luottamusta – Puutu 
väkivaltaan –verkkokoulun sisältöihin ja eri alojen ammattilaisia koulutetaan aiheesta sekä tuotetaan lisää materiaalia koulutuksen tueksi. 

THL organisoi FGM-toimintaohjelman toimeenpanon säännöllisen seurannan. Vuonna 2023 THL ja STM tekevät toimintaohjelman toimeenpanon edistymistä selvittä-
vän väliarvioinnin. Vuosittain THL ja STM järjestävät ilmiötä käsittelevän työkokouksen, jossa käydään läpi toimintaohjelman toteutumista eri tahoilla ja jaetaan uusinta 
tietoa ja kokemuksia. (Koukkula & Klemetti 2021). 

STM: Toimintaohjelman (Koukkula & Klemetti 2021) ja Väkivallaton lapsuus 2020–2025 -suunnitelmaan (Korpilahti ym. 2019) kirjatun toimenpidekirjauksen perusteella 
toimintaohjelman toimeenpanon koordinaatioon, seurantaan ja arviointiin tulee taata riittävät resurssit. 

SM ja POHA: Vuonna 2021 koko poliisin henkilöstölle järjestetään pakollista valtakunnallista koulutusta perhe- ja lähisuhdeväkivallan sekä naisiin kohdistuvan väkival-
lan torjumiseksi, puuttumiseksi ja ennalta estämiseksi uusintarikollisuus huomioiden. 

OM: FGM-toimintaohjelman (Koukkula & Klemetti 2021)toimenpiteet sisältävät OM osalta THL:n materiaalin jakamista verkkosivuille, FGM-ohjelmasta tiedottamista ja 
THL:n verkostokokoukseen osallistumista sekä eri viranomaisten kouluttamista aiheesta yleisellä tasolla perustuen olemassa oleviin suosituksiin (esim. Naisiin kohdis-
tuvan väkivallan torjuntaohjelman 2020–2023 toimeenpanon yhteydessä pidetyt koulutukset). 

http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101262688
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe202101262688
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-00-9715-8


SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

71 

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus (Luku 14.4, Bildjuschkin ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 14.4, tp 1. 

Aloitetaan keskustelu ikärajasta eli 
ympärileikkauksen siirtämiseksi, kun-
nes poika voi itse osallistua päätöksen-
tekoon (esim. nk. pyöreän pöydän 
keskustelut). 

STM 

THL 

Vuosina 2021–2025 Seurataan leikkausiän kehittymistä 
vuoteen 2026 mennessä  

Tilastot yliopistosairaaloissa alaikäisille 
pojille tehdyistä ei-lääketieteellisistä 
ympärileikkauksista vuosina 2020–
2025. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM ja THL: Aloitetaan keskustelu toimenpiteen sisällön mukaisesti poikien ei-lääketieteellisen ympärileikkauksen siirtämisestä sellaiseen ikään, että poika voi itse 
osallistua päätöksentekoon. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Kunniaan liittyvä väkivalta (Luku 14.6, Grans ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 14.6, tp 1. 

Neuvotellaan kunniaan liittyvän väkival-
tailmiön sisällyttämisestä relevanttien 
viranomaisten perus- ja täydennyskou-
lutukseen.  

Koulutusmateriaalia kunniaan liittyvästä 
väkivallasta kehitetään ja otetaan aktii-
visesti käyttöön koulutuksissa. Kunni-
aan liittyvästä väkivallasta tiedotetaan. 

THL 

OPH 

Korkeakoulut ml. Poliisiammattikor-
keakoulu (Polamk) 

Järjestöt  

STM 

OM 

OKM 

TEM 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä Suomen 
kansainvälisille. ihmisoikeuselimille 
toimittamiin raportteihin on kirjattu, että 
useat aiheeseen liittyvät peruskoulu-
tukset käsittelevät kunniaan liittyvän 
väkivallan erityispiirteitä ja niiden huo-
mioimista omassa työssä ja että ai-
heesta on käynnissä lisä- ja täydennys-
koulutuksia.  

THL:n Luo luottamusta – puutu väkival-
taan koulutukseen on lisätty sisältö-
jä/moduli kunniaan liittyvästä väkival-
lasta vuoteen 2023 mennessä osana 
Naisiin kohdistuvan väkivallan torjunta-
ohjelman (NKVT) 2020–2023 toimeen-
panoa. 

Osana NKVT-ohjelman toimeenpanoa 
poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja oi-
keusavustajille on järjestetty vuoteen 
2023 mennessä erityiskoulutusta naisiin 
kohdistuvan väkivallan ilmiöalueista. 



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

73 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Luo luottamusta - puutu väkivaltaan -verkkokoulutukseen lisätään uusi osio kunniaan liittyvästä väkivallasta (kirjattu toimenpiteeksi 15 Naisiin kohdistuvan väkival-
lan torjuntaohjelmaan (NKVT) 2020–2023 (Ruuskanen 2020). Vastuutahot: THL, TEM, OM ja toteutus vuosina 2021 ja 2022.  

OM: NKVT-ohjelman valmistelussa on huomioitu Väkivallaton lapsuus 2020–2025 -toimenpidesuunnitelma ja sen sisältö. Koska em. suunnitelman toimeenpanoon ei 
ole varattu erillistä määrärahaa, torjuntaohjelmaan sisältyy kunniaan liittyvää väkivaltaa koskevia toimenpiteitä, jotka ovat osin päällekkäisiä Väkivallaton lapsuus -
toimenpidesuunnitelman kanssa. Näin toimimalla pyritään varmistamaan, että kyseiset tärkeät asiat etenevät. Kohderyhmissä on myös eroavaisuutta: OM:n koordi-
noima ohjelma kohdistuu kaikkiin naisiin, jotka ovat kokeneet tai voivat kokea väkivaltaa, kun Väkivallaton lapsuus -suunnitelmassa kohderyhmänä ovat alaikäiset lap-
set. 

NKVT-ohjelma toimenpide 8: Järjestetään poliiseille, syyttäjille, tuomareille ja oikeusavustajille erityiskoulutusta naisiin kohdistuvan väkivallan ilmiöalueista. Koulutuk-
seen sisällytetään mm. kunniaan liittyvä väkivalta. Koulutuspäivien lisäksi tehdään teemoista tallenteita/webinaareja ja laaditaan näitä hyödyntäen verkkokurssi. Vas-
tuutahot: OM, SM, Syyttäjälaitos, TIVI, POHA, STM, THL. Toteutus vuosina 2021 ja 2022. Seurantatiedot mm. järjestettyjen koulutusten ja niihin osallistuneiden mää-
rästä. 

Loisto Setlementti ry on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton yhdistys, joka tekee sosiaalista nuorisotyötä pääkaupunkiseudulla. Työskentely on sukupuoli- ja 
kulttuurisensitiivistä. Yhdistyksen Sopu -toiminnassa on kehitetty toimivia työmalleja kunniaan liittyvien konfliktien ratkaisuun. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.6, tp 2. 

Varhaiskasvatuksen opettajille, luokan-
opettajille, poliiseille ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ja opiskeluhuollon am-
mattilaisille laaditaan selkeät toiminta-
ohjeet lapsia uhkaavasta kunniaan 
liittyvästä väkivallasta. 

OPH 

THL 

POHA   

Kunnat  

Ihmisoikeus- ja lapsijärjestöt  

STM 

OM 

TEM 

SM 

OKM 

Vuosina 2020–2025 Vuoden 2025 loppuun mennessä var-
haiskasvatuksen opettajilla, luokan-
opettajilla, poliiseilla ja sosiaali- ja ter-
veydenhuollon ammattilaisilla (ml. kou-
lukuraattoreilla) on käytössään selkeitä 
ohjeita lapsiin kohdistuvaa kunniaan 
liittyvää väkivaltaa koskevia tilanteita 
varten. 

THL:n Luo luottamusta – Puutu väkival-
taan –verkkokoulun moduuli on valmis 
vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Opiskeluhuollon palveluihin on tehty 
ohjeistus väkivallan, erityisesti kunni-
aan liittyvän väkivallan, puheeksi otta-
misesta ja jatkotoimista vuoteen 2023 
mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Luo luottamusta - puutu väkivaltaan -verkkokoulutukseen lisätään vuoden 2022 loppuun mennessä uusi osio kunniaan liittyvästä väkivallasta (kirjattu toimenpi-
teeksi 15 Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan (NKVT). 

OM ja muut vastuutahot: NKVT-ohjelmaan 2020–2023 on kirjattu toimenpide 22: Laaditaan opiskeluhuollon palveluihin ohjeistus väkivallan, erityisesti kunniaan liitty-
vän väkivallan, puheeksi ottamisesta ja jatkotoimista. Tietoa ohjeistuksesta levitetään opiskeluhuollon palvelujen ammattilaisille. Vastuutahot: THL, OPH, OM. 
Vuoden 2022 loppuun mennessä laaditun ohjeistuksen laadinnan yhteydessä seurataan paikkoja ja tilaisuuksia, joissa tietoa ohjeistuksesta on levitetty sekä niihin 
osallistuneiden määriä. Tehdään seurantakysely ohjeistuksen käytöstä ja käytettävyydestä. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.6, tp 3. 

Tiivistetään viranomaisten ja järjestö-
jen, ml. maahanmuuttajajärjestöjen, 
yhteistyötä kunniaan liittyvää väkivaltaa 
vastaan ja huolehditaan järjestöjen 
resursseista. 

THL 

POHA 

Kunnat  

Ihmisoikeusliiton koordinoima kunniaan 
liittyvän väkivallan vastainen verkosto  

Maahanmuuttaja-järjestöt 

STM 

TEM 

Vuosina 2020–2025 Rahoittajille suunnatuista raporteista 
ilmenee, että vuonna 2025 kansalais-
järjestöjen kunniaan liittyvää väkivaltaa 
koskeva työ on valtakunnallisesti laa-
jempaa ja pitkäjänteisempää kuin 
vuonna 2019 ja tehdyssä työssä on 
huomioitu lapsiuhrit. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025 

OM, TEM, THL yhteistyössä järjestöjen kanssa: NKVT-ohjelman 2020–2023 toimenpiteeseen 6 on kirjattu seuraavasti: ”Rahoitetaan järjestöjä, jotka tekevät naisiin 
kohdistuvan ja kunniaan liittyvän väkivallan vastaista yhteisöllistä ja/tai yksilötyötä maahanmuuttaneiden keskuudessa. Rahoitetaan hankkeita/toimia, joilla esim. lisä-
tään tietoisuutta ilmiöstä ja tarjotaan valistusta ym. tekemällä näkyväksi järjestöjen tekemää työtä.”  

Rahoitusosuus on 40 000 euroa vuodelle 2021 ja 100 000 euroa vuodelle 2022. Toimeenpanoa seurataan seuraamalla ja arvioimalla rahoitettuja hankkeita ja niissä 
toteutetut toimia ja määrittämällä lähtö- ja tavoitetason määrittely, keitä toteutetuilla toimilla pyritään tavoittamaan ja missä laajuudessa. 



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

76 

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.6, tp 4. 

Laaditaan ohje kunniaan liittyvästä 
väkivallasta perheiden kanssa käytävän 
keskustelun avaamisen tueksi sosiaali-
huollossa ennaltaehkäisevän lasten-
suojelun käyttöön. 

THL 

STM  

Ihmisoikeusliiton koordinoima kunniaan 
liittyvän väkivallan vastainen verkosto 

Ihmisoikeus- ja lapsijärjestöt 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä on laadittu 
ohje kunniaan liittyvän väkivallan ennal-
taehkäisystä sosiaalihuollon ehkäise-
vän työn tueksi. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Suunnitelma toimenpiteen toimeenpanosta on tarkentumassa myöhemmin. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Lapsiin kohdistuva väkivalta uskonyhteisöissä – kokemusasiantuntijanäkökulma (Luku 14.7, Kilpeläinen ym. 2019/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 14.7, tp 1. 

Uskonyhteisöjen/kirkkojen paikallis- ja 
keskusorganisaatioiden diakoniatyö tai 
johtokunta laatii selkeän toimintamallin, 
kuinka toimitaan lapsiin kohdistuvaan 
väkivaltaan liittyvissä tilanteissa (yhteis-
työ lastensuojelun, poliisin ja tervey-
denhuollon kanssa). 

Uskonyhteisöjen/ kirkkojen paikallinen 
ja valtakunnallinen johto  

STM 

THL 

Vuosina 2021–2025 Eettinen toimintamalli lapsiin kohdistu-
vaan väkivaltaan liittyvissä tilanteissa 
on otettu käyttöön eri uskonyhteisöissä 
vuoteen 2026 mennessä.  

Uskonyhteisöjen keskusorganisaatiot 
seuraavat ja arvioivat toimintamallin 
noudattamista vuosittain keräten tiedon 
myös paikallistason toimipisteistään. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM, THL: Vuoden 2021 alkupuolella on käynnistynyt kaksi opinnäytetyötä Jyväskylän ammattikorkeakoulussa, joissa tehdään selvitys ja kirjallisuuskatsaus uskonyh-
teisöissä tähän mennessä käytetyistä toimintamalleista lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumisessa. Tämän jälkeen myöhemmin laaditaan STM:n koordinoimana 
kansallinen ohjeistus hyödyntäen Barnahus-hankkeessa luotuja käytänteitä. Uskonyhteisöille soveltuvaa toimintamallia pilotoidaan ensin alueellisesti ja sitä kehitetään 
ennen myöhempää valtakunnallista levittämistä. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.7, tp 2. 

Uskonyhteisön/kirkon henkilökunnan ja 
edellytysten täyttyessä myös luotta-
mushenkilöiden rikostaustat tarkiste-
taan asiasta annetun lain määrittämissä 
tilanteissa ja epäasialliseen käyttäyty-
miseen syyllistyneet poistetaan toimista 
tai luottamustehtävistä. 

SM/poliisi 

POHA 

OM 

Vuosina 2021–2025 Uskonyhteisöjen/kirkkojen vastuuhenki-
löt/johtokunta seuraavat ja arvioivat 
vuosittain, kuinka paljon rikostaustaot-
teen tarkastuksia on paikallis- ja kes-
kusorganisaatioissa tehty ja onko hen-
kilöistä, joista on tullut ilmoitus/ epäi-
ly/tuomio lapsiin kohdistuvista väkival-
tarikoksista, poistettu toimesta tai luot-
tamustehtävästä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM, THL: Luvun 14.7 toimenpiteen 1 (toimintamallin luominen lapsiin kohdistuvissa väkivaltatilanteissa) edetessä pilotointivaiheeseen ja mahdollisten lainsäädäntö-
muutosten tultua voimaan luvun 14.7. toimenpidettä 2 ja sen toimeenpanoa edistetään yhteistyössä vastuutahojen kanssa. 
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5 Seksuaaliväkivalta 
Hanna Kettunen ja Satu Jokela, THL 

Lisäämällä lasten ja nuorten parissa työskentelevien ammattilaisten ja työntekijöiden 
tietämystä seksuaaliväkivallasta ja sen ehkäisystä parannetaan heidän kykyään ha-
vaita ja käsitellä tapauksia tehokkaasti ja lapsisensitiivisesti varhaisessa vaiheessa. 
Ammattilaisten kouluttamista seksuaaliväkivallan estämiseen ja tunnistamiseen suosi-
tellaan kansainvälisissä ja kansallisissa sopimuksissa ja Suomi on sitoutunut tähän 
työhön. (nk. Lanzaroten sopimus SopS 88/2011 ja Istanbulin sopimus VNA 53/2015).  

Tiedetään, että erityisen haavoittuvassa asemassa olevilla lapsilla ja nuorilla on suu-
rempi riski joutua seksuaaliväkivallan uhriksi (Ikonen & Helakorpi 2019). Ammattilaiset 
tarvitsevatkin erityistä tukea näiden lasten ja nuorten kohtaamiseen sekä väkivallan 
estämiseen ja tunnistamiseen. 

Lapsiin ja nuoriin verkossa kohdistuvan kiusaamisen, houkuttelun ja seksuaaliväkival-
lan riski on koronapandemian seurauksena kasvanut, kun erilaisissa verkkoympäris-
töissä vietyn ajan määrä on lisääntynyt etäopiskelun ja vapaa-ajan harrastusten sekä 
sosiaalisten kontaktien rajoitusten seurauksena. Esimerkiksi Pelastakaa Lapset ry:n 
ylläpitämän Nettivihje-palvelun vihjemäärät lapsiin kohdistuvista seksuaalirikoksista 
nousivat kevään 2020 aikana huomattavasti. International Criminal Police Organizati-
on (INTERPOL) vuoden 2020 raportin mukaan seksuaaliväkivalta ja siihen liittyvän 
materiaalin jakaminen verkossa on lisääntynyt maailmanlaajuisesti pandemian aika-
na.(VN 2021a.)  

Koronakriisin jälkihoidossa on tärkeää huolehtia vanhempien ja lasten parissa työtä 
tekevien tietoisuuden lisäämisestä seksuaaliväkivalta-ilmiöstä sekä lasten ja nuorten 
turvataito- ja mediakasvatuksesta sen estämiseksi. Lapsiin ja nuoriin kohdistuvien 
seksuaalirikoksiin puuttumiseen ja kansallisen sekä kansainvälisen viranomaistoimin-
nan tehokkuuteen ja saatavuuteen pitää myös kiinnittää huomiota. 

Tähän lukuun on koottu yhteensä 19 toimenpidettä ml. suunnitelma niiden toimeen-
panosta Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman 2020–2025 (Korpilahti ym. 
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2019a) seuraavista luvuista: luku 10 (Seksuaaliväkivallan ehkäisy ja haittojen mini-
mointi), luku 11 (Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa 
mediassa) ja luku 12 (Haitan arviointi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa). Liit-
teessä 5 on lyhyet taustakuvaukset ja perustelut tämän luvun toimenpidekokonaisuu-
desta, joista tarkempaa tietoa on saatavilla vuoden 2019 julkaisusta (Korpilahti ym. 
2019a). 

Toimenpiteiden sisältö kokonaisuutena tässä luvussa liittyy erityyppisen seksuaalivä-
kivallan ehkäisyyn eri toimintaympäristöissä, haittojen minimointiin ja uhrin aseman 
parantamiseen sekä myös nuorten rikoksentekijöiden auttamiseen.
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Väkivallaton lapsuus 2020–2025 toimenpiteet/Luku 5 
 
Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Lasten ja nuorten seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy ja haittojen minimointi (Luku 10, Joki-Erkkilä ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 10, tp 1.  
Lisätään ensi vaiheessa seksuaaliväki-
valtaan ja sen ehkäisyyn liittyvää koulu-
tusta terveydenhoitajien ja kätilöiden 
perus- sekä täydennyskoulutuksen 
sisältöihin, huomioiden myös erityisen 
haavoittuvassa asemassa olevat lapset 
ja nuoret (ks. luku 13, Väkivallaton 
lapsuus 2020–2025, Korpilahti ym. 
2019a).  
Toimenpidesuunnitelman väliarvioinnin 
jälkeen vuonna 2022 koulutusta laajen-
netaan myös muille ammattiryhmille.  

Korkeakoulut  
Kansallinen koulutuksen arviointikeskus 
(Karvi) 
STM 
THL 

Tilannekatsaus vuonna 2022, arvioi-
daan tilanne uudelleen vuonna 2025 

Terveydenhoitajien ja kätilöiden perus- 
ja täydennyskoulutuksen opintokoko-
naisuuksien sisällöt seksuaaliväkival-
lasta ja sen ehkäisystä vuosina 2020–
2025. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Korkeakoulut: Seksuaaliväkivalta -teemaiset kurssit on aloitettu vuonna 2020 alkuun ”pilottina” AMK:sa ja yliopistosairaaloissa.  

THL Barnahus-hanke: Hankkeessa on tuotettu lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille lapsiin kohdistuvasta väkivallasta Barhanus-verkkokoulu, jossa käsitel-
lään myös seksuaaliväkivaltaa. Verkkokoulu lanseerattiin alkuvuodesta 2021.    

ETKL: Järjestön eri hankkeissa ja työssä tuotettuja materiaaleja voidaan toimenpiteen toimeenpanossa hyödyntää. Esimerkiksi -hankemateriaali: My Space Not Yours! 
Menetelmäopas seksuaalisen häirinnän ja väkivallan ilmiöiden käsittelemiseen nuorten kanssa (ETKL 2017b) .  

ETKL:n jäsenyhdistys Viola – väkivallasta vapaaksi ry:n hankkeessa (2015–2019) kehitettiin seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ja seurusteluväkivaltaa käsitteleviä 
oppimiskokonaisuuksia sekä muita menetelmiä osaksi yläkoulujen ja toisen asteen oppilaitosten opetusta sekä nuorten palveluja ja koulutettu ammattilaisia näiden 
käyttöön sekä aiheiden tunnistamiseen ja puheeksi ottamiseen. ETKL:n nuorille verkossa tekemään kyselyyn vuonna 2019 perustuva julkaisu: Seurustelun ei kuulu 
satuttaa (ETKL 2019). 

Suojellaan Lapsia ry: Varhaiskasvatukseen ja alkuopetukseen on tärkeä tuottaa sisältöjä lapsiin kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaaliväkival-
lan ennaltaehkäisemiseksi. Järjestön koordinoima monialainen Turvallisesti Digiliikenteessä –hanke (2021-2022) tuottaa 5-9-vuotiaille lapsille ja heidän vanhemmilleen 
sekä ammattikasvattajille materiaalia sekä koulutusta digiturvataidoista seksuaalirikosten ennaltaehkäisemiseksi. 

https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/wp-content/uploads/sites/31/2020/03/MSNY-opaskirja_.pdf?x14354
https://ensijaturvakotienliitto.fi/violary/wp-content/uploads/sites/31/2020/03/MSNY-opaskirja_.pdf?x14354
https://suojellaanlapsia.fi/digiliikenteessa/
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku, 10 tp 5.  

Lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
somaattisten päivystystutkimusten 
laadun parantaminen ja yhtenäistämi-
nen keskittämällä tutkimuksia niihin 
perehtyneisiin yksiköihin.  

Lisätään lasten sekä naistentautien ja 
synnytysten lääkäreiden erikoistumis-
koulutusohjelmaan seksuaalirikosuh-
rien päivystystutkimusten vaatimus.  

Sairaanhoitajien ja kätilöiden täyden-
nyskoulutus seri-päivystystutkimuksiin.  

Somaattiset seurantatutkimukset toteu-
tetaan päivystystutkimusten jälkeen. 
Lääkärinlausunnot auditoidaan asian-
tuntijoiden toimesta.  

Erikoissairaanhoito/alueet 

THL 

AVIt 

STM 

SM  

Vuosina 2020–2025  Seri-tukikeskusten uhrien ikäjakauma 
vuoteen 2026 mennessä. 

Barnahus-toimintamallin standardien 
mukainen toiminnan laajentaminen 
vuoteen 2026 mennessä.  

Seksuaalirikosuhrien hoitopolut ja yh-
teistyömallit päivystys- ja seurantatut-
kimuksissa vuoteen 2026 mennessä.  

Sairaanhoitajille ja lääkäreille suunnattu 
täydennyskoulutusohjelma seri-
päivystystutkimusten suorittamiseen 
TAMK:n, PSHP:n ja Pohan yhteistyönä 
ja koordinoimana.  

Somaattisten seurantatutkimusten 
määrät vuosina 2020–2025.  

Auditoitujen somaattisten lausuntojen 
lukumäärät asiantuntijayksiköissä (seri-
tukikeskukset, lasten ja nuorten oi-
keuspsykiatrian yksiköt) vuonna 2020 
ja 2025. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke: Osana hankkeen työtä kartoitetaan seksuaalirikosuhrien hoitopolut ja yhteistyömallit päivystys- ja seurantatutkimuksissa vuoteen 2026 men-
nessä. 

THL Barnahus -hanke & Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Pirkanmaan sairaanhoitopiirissä kehitetään, mallinnetaan, pilotoidaan ja implementoidaan somaattisten seri-
tutkimusten monialainen jai-portainen arviointi sekä psykososiaalinen tuki Barnahus-hankkeen, seri-tukikeskuksen ja lasten oikeuspsykiatrian yksikön kanssa yhteis-
työssä. Sairaanhoitajille ja lääkäreille suunnattu täydennyskoulutusohjelma seri-päivystystutkimusten suorittamiseen TAMK:n, PSHP:n ja Pohan yhteistyönä ja koordi-
noimana on aloitettu 2021. 

Barnahus-hankkeessa (PSHP alue) laaditaan seurantatutkimuksille minimikriteerit, toimintamalli ja somaattisia seri-tutkimuksia suorittaville lääkäreille tarjotaan konsul-
taatio mahdollisuus säännöllisesti järjestettävissä yhteispalavereissa vuosina 2020–2023. Seurantatutkimusten ja konsultaatioiden määrät raportoidaan Barnahus-
hankkeen raportoinnissa vuosina 2020–2023. Osana Barnahus-hankkeen työtä PSHP-alueella kehitetään lääkärinlausuntojen auditointimallia oikeuslääkärien kanssa 
yhteistyössä valtakunnalliseksi toimintamalliksi vuoden 2022 loppuun mennessä. 

THL Barnahus-hanke & TAMK: Barnahus-hankkeeen ja TAMK EDU:n yhteistyönä pilotoidaan 18op täydennyskoulutus sairaanhoitajille ja lääkäreille somaattisiin 
päivystystutkimuksiin. Barnahus-hankkeessa julkaistiin verkkokoulutus 2020, joka toimii koulutuksen osana. Seri-tukikeskusten kanssa yhteistyössä sovitaan toimimi-
sesta hands-on koulutuskeskuksina opiskelijoille osassa koulutuksen vaatimista tutkimuksista. Pienten lasten osalta hands-on koulutuskeskuksina toimivat somaattiset 
seri-yksiköt ja yliopisto- ja keskussairaalat. 

Pirkanmaan SHP: Sairaanhoitopiirissä kehitetään päivystystutkimusten dokumentaatioiden yhteistä palaveria lastentautien, naistentautien ja lasten seri-tutkimuksia 
suorittavien somaattisten lääkäreiden kanssa. Palavereissa kiinnitetään huomio hyviin toimintakäytänteisiin ja kehitetään yhdessä yhteistyötä ja tutkimuksia parantavia 
seikkoja. Toimintaa pilotoidaan vuosina 2020–2021. 

SM ja POHA: POHA laatii ja julkaisee syksyllä 2021 lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnan toiminnallisen käsikirjan. Sisäministeriön ja Poliisihallituksen tulossopimuk-
sen mukaan Barnahus-mallia toteutetaan kaikissa poliisilaitoksissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) koordinoimaan hankkeeseen on palkattu kaksi poliisiasi-
antuntijaa, joiden tehtävänä on toiminnallisen käsikirjan laatiminen ja yhtenäisten ohjeiden luominen lapsiin kohdistuvien rikosilmoitusten käsittelyyn, esiselvittelytoimin-
taan, esitutkintaan ja edunvalvontaan sekä viranomaisyhteistyöhön hankkeen tavoitteet ja poliisin toiminta sekä sen laaja-alainen kehittäminen huomioiden. 

ETKL: My space not yours -hankkeen (2015–2019) materiaaleja on hyödynnettävissä toimenpiteen toimeenpanossa. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10, tp 6. 

Lasten ja nuorten seksuaalirikostutki-
musten yhteydessä huolehditaan tart-
tuvien tautien ennaltaehkäisystä Seri-
tukikeskus-mallin mukaisesti sekä 
hoitoon ohjaamisesta.  

Luodaan eri tahojen kesken hoitopolku 
ja yhteistyömalli. Intranet ohjeistusten 
laatiminen ja säännöllisen päivittämisen 
vastuuttaminen erikoissairaanhoidossa. 

Tutkimuksen yhteydessä lapselta tai 
nuorelta kysytään tietääkö hän, onko 
häntä kuvattu tapahtuneen rikoksen 
aikana. 

Erikoissairaanhoito / alueet / kunnat 
/maakunnat 

THL 

AVIt  

STM  

Toimeenpano vuoteen 2026 mennessä. 

Valtakunnallinen check-lista on tehty 
vuoteen 2022 mennessä. 

HIV -estolääkitystä vuosittain saavien 
alle 18-vuotiaiden potilaiden seuranta-
määrät infektiopoliklinikalla seksuaaliri-
kosepäilyissä/HILMO-tiedot vuosina 
2020−2025.  

Hepatiitti-rokotteiden vuosittainen kulu-
tus sairaaloittain vuosina 2020−2025. 

Valtakunnallinen Check-lista tehty vuo-
teen 2022 mennessä.  

Alueelliset hoitopolut ja yhteistyömallit 
lasten ja nuorten seri-tukikeskusten ja 
Barnahus-toimintamallin standardien 
mukaisesta toiminnasta vuoteen 2026 
mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Seri-tukikeskustyön ja Barnahus -hankkeen kanssa käydään keskustelua yhteistyöstä liittyen teini-ikäisten seksuaaliväkivaltaan. 

THL Barnahus-hanke ja Pirkanmaan SHP: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen Barnahus-hankkeessa kehitetään eri toimijoiden välille yhteistyömalli ja 
palveluketju alaikäisen seksuaalirikoksen yhteydessä tarttuvien tautien leviämisen vuoden 2021 loppuun mennessä ja sekundaaristen haittojen ennaltaehkäisemiseksi 
vuoden 2022 loppuun mennessä. 

Osana Barnahus-hankkeen työtä kehitetään Tays:n infektiolääkäreiden kanssa yhteistyössä ohjeistukset tarttuvien tautien ehkäisyyn seri-rikosepäilyjen yhteydessä ja 
määritetään alueittain päivitysvastuussa oleva henkilö vuoden 2021 aikana. 

Somaattisten seri-uhreja tutkivien lääkäreiden ja Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Barnahus-hankkeen yhteistyönä kehitetään valtakunnallinen check-lista seksuaaliväki-
vallan uhrien tutkimuksia varten. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10, tp 8. 

Laaditaan seksuaaliväkivaltaa kokenei-
den lasten alueelliset hoitopolut so-
maattisissa yksiköissä: Luodaan sek-
suaalirikoksen uhreille terveydenhuol-
lossa hoitopolut psykiatrisista yksiköistä 
somaattiseen terveystarkastukseen ja 
somaattisista yksiköistä psykososiaali-
sen tuen piiriin ja hoidon tarpeen arvi-
oon.  

Jalkautetaan psyykkinen ensi vaiheen 
tuki kliinisen lasten- sekä nuorisopsykiat-
rian ja lapsiin/ nuoriin kohdistuvia rikok-
sia tutkivien yksiköiden yhteistyönä.  

Toteutetaan valtakunnallisesti Barna-
hus-laatustandardien mukaista hoitoa 
uhreille. 

Erikoissairaanhoito/alueet  

Kunnat (hyvinvointialueet) 

THL 

STM 

Vuosina 2020–2025  Valtakunnallisten hoitopolkujen luomi-
nen (Barnahus -hankkeen koordi-
noimana) seri-tukikeskusten, Lasten ja 
nuorten oikeuspsykiatri-
an/oikeuspsykologian ja somaattisten 
yksiköiden ja muiden yhteistyökumppa-
neiden välille vuoteen 2026 mennessä. 

Alueellisten hoitotahojen nimeäminen 
lapsiin ja nuoriin kohdistuvissa seksu-
aali- ja kaltoinkohtelurikosepäilyissä 
vuoteen 2026 mennessä  

Jalkauttava psykoedukaatio ja tuki 
lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian 
/oikeuspsykologian ja/tai somaattisiin 
yksiköihin vuoteen 2026 mennessä. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke: Osana hankkeen työtä kehitetään hoitopolku terveydenhuollon yksiköiden välille ja sisällä vuoden 2023 loppuun mennessä. Kehittäminen teh-
dään monialaisesti ja moniportaisesti siten, että kehittäminen tehdään yhdessä ja tarvittaessa yhteistyössä myös muiden oleellisten toimijoiden kanssa. 

Hankkeessa julkaistiin vuoden 2020 lopussa hoitopolkujen nykytilaa kartoittava julkaisu (Laajasalo 2020). Lisäksi seksuaaliväkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten 
vaikuttavien hoitojen saatavuutta ja palveluohjausta palvelujärjestelmän eri tasoilla parannetaan osaajia kouluttamalla.  

Barnahus-hankkeessa pilotoidaan psykososiaalinen tuki ja psykoedukaatio lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian /oikeuspsykologian ja/tai somaattisiin yksiköihin vuosina 
2020 ja 2021 ja toiminta implementoidaan rakenteisiin vuoteen 2026 mennessä. Kartoitetaan lisäksi vuoteen 2026 mennessä alueellisesti laadullista hoitoa tarjoavat 
tahot alaikäisille seksuaaliväkivallan uhreille.  

THL Barnahus-hanke ja Pirkanmaan SHP: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin Barnahus-hankkeessa pilotoidaan jalkauttavan psykososiaalisen tuen antamista 13–19-
vuotiaille nuorille lasten oikeuspsykiatrian yksikkössä vuonna 2021. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10, tp 9. 

Sosiaalipediatrian vastaanottojen pe-
rustaminen kaikkiin yliopistosairaaloihin 
ja keskussairaaloihin. Seurantatutki-
musten järjestäminen epäselvissä, 
huolta herättävissä tapauksissa. Yhteis-
työn kehittäminen ja parantaminen 
lastensuojelun kanssa. 

Erikoissairaanhoito/alueet / kunnat / 
maakunnat 

THL 

STM 

Vuoteen 2026 mennessä  Vuoteen 2026 mennessä sosiaalipe-
diatrisia poliklinikoita on perustettu 
kaikkiin keskussairaaloihin ja niihin 
yliopistosairaaloihin, joissa sitä ei vielä 
ole ollut.. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke: Vuonna 2020 osana hanketyötä on käynnistetty sosiaalipediatristen vastaanottojen kartoittaminen. Hankkeessa laaditaan valtakunnallisesti 
yhteiset kriteerit ja malli lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen sosiaalipediatriseen seurantaan vuoden 2023 loppuun mennessä. 

Hankkeessa kehitetään monialaista ja moniportaista arviointia ja yhteistyötä myös lastensuojelun kanssa vuosina 2020–2023. Toiminta implementoidaan rakenteisiin 
vuoteen 2026 mennessä. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10, tp 11. 

Edistetään traumafokusoitujen kognitii-
visten käyttäytymisterapioiden osaami-
sen ja Traumaperäisen stressihäiriön 
Käypä hoito -suosituksen mukaisia 
käytäntöjä seksuaaliväkivaltaa koke-
neiden lasten hoidosta vastaavissa 
terveydenhuollon yksiköissä. 

Erikoissairaanhoito  

THL 

Vuoteen 2026 mennessä Traumafokusoidun kognitiivisen käyt-
täytymisterapian saatavuus seksuaali-
väkivaltaa kokeneita lapsia hoitavissa 
yksiköissä: TF-CBT -hoitoa tarjoavien 
erikoissairaanhoidon yksikköjen ja 
muiden palvelun tarjoajien lukumäärät 
vuosina 2020–2025. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke: Hankkeessa koulutetaan vuosina 2020–2022 yhteensä 80 Tf-KKT osaajaa ympäri Suomen. Menetelmän implementaation tueksi rakennetaan 
välinepankki ja työnohjausrakenne.  

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10, tp 12. Yliopistosairaalat vas-
taavat alueellisten toimijoiden koulutuk-
sen järjestämisestä seksuaaliväkivaltaa 
kokeneiden lasten hoitomenetelmien 
käyttöä koskien. 

Yliopistosairaalat  

THL 

STM  

Vuoteen 2026 mennessä  Sairaanhoitopiireittäin on nimetty koulu-
tusten järjestämisen vastuutahot vuo-
teen 2026 mennessä. Järjestettyjen 
koulutusten lukumäärät vuosina 2020–
2025. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke: Barnahus-hanke kouluttaa ja pilotoi valtakunnallisesti näyttöön pohjautuvia terapiamuotoja (Tf-KKT, CF-TSI, CPC-CBT) vuosina 2020–2023. 



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

90 

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10, tp 14. 

Kehitetään nuorten seksuaalirikollisten 
psykiatrisen hoidon tarpeen arviointia. 
Laaditaan valtakunnalliset hoitopolut. 

THL  Vuoteen 2026 mennessä  Seksuaalirikollisten hoitoon ohjaamista 
varten on luotu hoitopolut maakunnit-
tain vuoteen 2026 mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke ja Pirkanmaan SHP: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin erityisvastuualueen Barnahus-hankkeessa laaditaan nuorten seksuaalirikollisten hoitoon 
ohjaamisen malli ja raportti vuosien 2021–2022 aikana. Alueellisesta hoitopolusta järjestetään koulutusta vuonna 2022.  

Suojellaan Lapsia ry: Osana kansainvälistä monialaista ReDirection -hanketta tuotetaan yhteistyössä kansallisten yhteistyökumppaneiden (Polamk, HUS ja Rikosseu-
raamusalan koulutuskeskus Rise) ja kansainvälisten toimijoiden kanssa uutta tutkimusta ja tietoa. Lisäksi hankkeessa kehitetään omahoito-ohjelma henkilöille, jotka 
etsivät, katsovat ja jakavat lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia. 

https://suojellaanlapsia.fi/redirection-fi/
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 10. tp 15. 

Luodaan epäillyn seksuaalirikoksen 
tekijälle ohjeistus poliisilta ja sosiaali-
toimelta sukupuoliteitse tarttuvia tauteja 
tutkivaan yksikköön.  

Laaditaan valtakunnallinen poikkihallin-
nollinen polku, jotta rikosepäillylle voi-
daan saattaa tiedoksi mahdollinen 
seksuaaliväkivallan yhteydessä saatu 
tartunta.  

Luodaan tiedonkulkupolku todetusta 
sukupuoliteitse tarttuvasta taudista 
seksuaaliväkivallan uhrin tutkineelle 
lääkärille. 

THL 

AVIt 

STM  

Vuoteen 2026 mennessä Sukupuolitautiyksiköihin poliisin tai 
sosiaalitoimen toimesta ohjautuneiden 
seksuaalirikollisten lukumäärä vuoteen 
2026 mennessä.  

Toimenpiteessä mainitut poikkihallin-
nolliset hoitopolut on luotu vuoteen 
2026 mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke ja Pirkanmaan SHP: Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella Barnahus-hankkeessa yhteistyössä Tampereen kaupungin tartuntatautien vas-
taanoton kanssa luodaan ja pilotoidaan palveluketju rikosepäillyn (vapaaehtoinen suostumus) sukupuoliteitse tarttuvien tautien kartoittamiseksi vuoden 2021 loppuun 
mennessä. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa mediassa 
(Luku 11, Vaaranen-Valkonen & Laitinen 2019/ Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 11, tp 3. 

Lapsilla ja nuorilla on tieto ja ohjeistus, 
mistä saa apua ja minne ilmoittaa sek-
suaalisesta häirinnästä, houkuttelusta 
ja seksuaaliväkivallasta ml. digitaali-
sessa mediassa koettu väkivalta.  

Selvitetään muissa Pohjoismaissa 
kehitettyjen ja toimivien kansallisen 
tason matalan kynnyksen palveluita 
erityyppisen seksuaalisen häirinnän, 
houkuttelun ja seksuaaliväkivallan 
ilmoittamiseen ja neuvonnan ja avun 
saamiseen asuinpaikasta ja taustasta 
riippumatta. 

STM 

OPH 

OKM  

SM/Keskusrikospoliisi KRP 

POHA  

Rikosuhripäivystys 

Järjestöt, esim. Pelastakaa Lapset ry ja 
INHOPE –vihje/ palvelu, SOS-
Lapsikylä, Mieli Suomen Mielenterveys, 
Väestöliitto ja ETKL 

Vuoteen 2023 mennessä  Kootaan vuoteen 2023 mennessä yh-
teen tietoja niiltä tahoilta, jotka tarjoavat 
lapsille ja nuorille apua erityyppisestä 
seksuaalisesta häirinnästä, houkutte-
lusta ja seksuaaliväkivallasta ilmoitta-
miseen ja avun saamiseen. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OM, yhteistyössä järjestöjen kanssa: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan 2020–2023 on kirjattu toimenpide 2: ”Rahoitetaan kansalaisjärjestöjen toteut-
tama sosiaalisen median kampanja nuorille digitaalisesta väkivallasta.” Kampanjalle on varattu rahoitusta vuodelle 2022 yhteensä 50 000€. Seurantamittareiksi on 
asetettu: kampanjan nähneiden määrä, verkkosivuilla ja somessa käyneiden määrä, ladattujen videoiden määrä jne. Määritetään lähtö- ja tavoitetason sekä tehdään 
palautekysely. 

OPH: OPH on julkaissut vuonna 2020 oppaan seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. OPH:lla on lisäksi 
suunnitelmissa verkkoportaali kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaiselle työlle, jonka osana valmistellaan materiaalia myös lapsille ja nuorille häirintään liittyen. 

SM ja POHA: Organisaatiot ovat yhteistyössä kehittämässä mittaria, jolla voidaan seurata poliisin rikoksia ehkäiseviä palveluun ohjauksia ja se on otettu käyttöön (Ri-
kosuhripalvelut, sosiaali - ja terveyspalvelut, ml. lastensuojelu, turvakodit, sovittelu, väkivallan katkaisupalvelut, ihmiskaupan auttamisjärjestelmän palvelut). Poliisihalli-
tus on velvoittanut poliisiyksiköt järjestämään vuonna 2020 henkilöstölleen koulutusta mm. uhriasioihin liittyen. 

Rikosuhripäivystys, Mieli ry: RIKU:lla on maksuton puhelin (116006), jossa päivystetään arkipäivisin 9–20. RIKUchat on auki joka arki päivä 9-15 sekä maanantai-
iltaisin 17–19. Palvelut on tarkoitettu kaikille rikoksen uhreille, heidän läheisille ja todistajille. Rikosuhripäivystyksen palvelut ovat valtakunnallisia. Palveluista saa tukea 
ja neuvoja. Palveluita tuotetaan julkisen palveluvelvoitteen rikosuhridirektiivin mukaisten uhrien yleisten tukipalveluiden tuottamiseksi ja tarjoamiseksi oikeusministeriön 
rahoittamana. 

Pelastakaa Lapset ry: Lasten Suojelu ja Nettivihje-toiminto ylläpitää matalan kynnyksen vihjepalvelua, joka vastaanottaa eri- ikäisiltä internetin käyttäjiltä vuosittain 
tuhansia vihjeitä lapsiin kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta toiminnasta (esim. grooming) ja materiaalista verkossa. Toiminto on osa kansainvälistä 
INHOPE-vihjepalveluverkostoa ja tekee yhteistyötä poliisin (KRP) kanssa. Kaikki laittomaan materiaaliin ja toimintaan viittaava tieto välitetään Suomen viranomaisille 
arviointia ja mahdollisia jatkotoimenpiteitä varten. Ulkomaisella palvelimella sijaitsevasta laittomaksi arvioidusta ja lasten oikeuksia loukkaavasta materiaalista välitetään 
tieto sen maan INHOPE-vihjepalveluverkostoon kuuluvalle vihjepalvelulle, jossa laiton materiaali sijaitsee. Kyseinen vihjepalvelu arvioi materiaalin kyseisen maan lain-
säädännön mukaan ja välittää tietoa niin paikallisviranomaisille kuin palveluntarjoajille, jotta materiaali saadaan poistettua mahdollisimman nopeasti verkosta.  

Suuri osa vihjeiden sisältämästä laittomasta materiaalista sijaitsee muualla kuin Suomessa, joten tiedon välittäminen INHOPE-vihjepalveluverkostossa on tärkeää. 
Monessa muussa maassa INHOPE-vihjepalvelu voi vaatia palveluntarjoajaa poistamaan maassaan sijaitsevan materiaalin. INHOPE:n ICCAM-järjestelmän avulla tieto 
laittomasta materiaalista välitetään myös Interpolille. Pelastakaa Lasten Lasten suojelu ja Nettivihje tekee yhteistyötä myös Project Arachnidissa, jota ylläpitää Canadi-
an Centre for Child Protection. 
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SOS-Lapsikylä: Apuu-chat on tarkoitettu 7-12-vuotiaille lapselle tilanteeseen, jossa hän kokee olonsa turvattomaksi tai uhatuksi kotona ja tarvitsee apua. Chat-palvelu 
vastaa siihen tarpeeseen, että erityisesti alle 13-vuotiaille lapsille ei Suomessa ole olemassa heidän valmiutensa ja kyvykkyytensä huomioivaa, yksinkertaista hätäpal-
velua. Apuu-chat on auki joka päivä klo 9-22 ja löytyy osoitteesta apuu.fi. Apuu-chat on auki joka päivä klo 9-22 ja löytyy osoitteesta apuu.fi. 

Sekasin-chat on MIELI Suomen Mielenterveys ry:n ja Suomen Punaisen Ristin koordinoima valtakunnallinen keskustelualusta 12–29 -vuotiaille. Sekasin-chatissa 
voi keskustella mieltä askarruttavasta kysymyksistä tai aiheista nimettömänä ja luottamuksellisesti. Sekasin-chat on auki vuoden jokaisena päivänä, maanantaista 
perjantaihin klo 9-24 sekä lauantaisin ja sunnuntaisin klo 15–24. 

Väestöliitto ry: Poikien Puhelin ja chat on maksuton ja anonyymi matalan kynnyksen palvelu, avoinna arkisin klo 13–18. Palvelu on suunnattu pojille ja nuorille miehil-
le, mm. seksuaalisuuden ja väkivallan kysymyksissä. Nuorten seksuaalineuvonta chat, palvelee myös seksuaalisen väkivallan kysymyksissä, päivystys 2h/päivä ja 
myös ajanvarauksella. Et ole yksin –palvelu auttaa urheiluun liitttyvissä seksuaalisen ja muun epäasiallisen käyttäytymisen kysymyksissä, chat avoinna ti-ke klo 15–
17.30 ja to klo 14–16.00 ja puhelinaika ma klo 12–14.  

ETKL: Järjestö on kehittänyt ja levittää palvelujensa sekä verkkosivujensa kautta tietoa Turvakamu- sovelluksesta, joka on yli 7-vuotiaille perheessään väkivaltaa koh-
danneille tai väkivallan keskellä eläville lapsille tai nuorille tarkoitettu kännykkäsovellus. Sovellus sisältää turvallisuuspäiväkirjan tapaamisten, tehtävien, tunnelmien ja 
kuvien tallentamiseen, chatin, tietoa ja tekemistä omien kokemusten pohtimiseen sekä turvasuunnitelman. Ammattilainen saa Turvakamu-sovelluksesta välineen auttaa 
lasta tai nuorta, kun perheessä on turvattomuutta, pelkoa tai väkivaltaa.(ETKL 2021.) 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 11, tp 4. 

Valtakunnallisesti on sovittu selkeät 
yhteistyökäytännöt lapsiin kohdistuvaa 
väkivaltaa sisältävän laittoman kuvama-
teriaalin mahdollisimman nopeaksi 
poistamiseksi verkosta. Toiminta tapah-
tuu vahvassa kansainvälisessä yhteis-
työssä ja poistumisaikoja verkosta 
seurataan myös kansallisella tasolla.  

Huomioidaan että murrosiässä olevat 
nuoret ovat tunnistamisen kannalta 
haastava ryhmä, jonka vuoksi he ovat 
usein vaarassa jäädä ilman apua.  

SM/poliisi 

POHA  

LVM 

Verkko-operaattorit 

Järjestöt, esim. Pelastakaa Lapset ry ja 
Suojellaan Lapsia ry 

STM 

Vuosina 2020–2025 Laittoman lapseen kohdistuvaa seksu-
aaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaa-
lin poistumisajat ovat nopeutuneet vuo-
desta 2020 vuoteen 2026 mennessä. 



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

96 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

POHA: Suomessa laittoman materiaalin poistaminen verkosta on hidasta ja vaatii aina poliisin pyynnön asiasta. Poliisikaan ei pysty velvoittamaan palveluntarjoajia 
poistamaan materiaalia, vaan pyytää asiaa kohteliaasti ja yleensä siihen palveluntarjoajat suostuvat. Suomen kansallinen Hotline-toiminta ei pysty suoraan pyytämään 
palveluntarjoajalta em. kuvien poistamista, koska Suomen säädökset eivät anna mahdollisuuksia toimijoille lähettää suoraa linkkiä kuvaan, mikä tulisi poistaa, ettei itse 
syyllisty CSAM (Child Sexual Abuse Material)- kuvan levittämiseen. Pelastakaa Lapset ry:n ylläpitämä Nettivihje-palvelu lähettää kuvat poliisin CSE (Child Sexual Ex-
ploitation) - tiimille, missä asioiden ja viestien käsittely voi ruuhkautua henkilöstön vähyyden vuoksi, lisäksi CSE- tiimissä ei ole päivystystoimintoa lainkaan. CSE- tii-
missä käsitellään virka- aikana kuvamateriaaliin liittyvät vihjeet ja mikäli ehditään, lähetetään poistopyyntö palveluntarjoajalle, joka poistaa halutessaan materiaalin 
verkkopalvelustaan. 

POHA, Polamk ja THL Barnahus-hanke: Tarkoitus on yhteistyössä Poliisiammattikorkeakoulun ja Barnahus- hankkeen toimijoiden kanssa kehittää viranomaisille ja 
erityisesti poliisille kansallista koulutusta verkossa / digitaalisessa mediassa tapahtuvan lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Tämäntyyppistä koulutusta ei polii-
sissa ole toistaiseksi ollut.Online-CSE on Barnahus- hankkeen vuoden 2021 yksi keskeisistä teemoista. 

Pelastakaa Lapset ry: Lasten suojelu ja Nettivihje-toiminto on kansainvälisen INHOPE -vihjepalveluverkoston virallinen jäsen ja edustaja Suomessa. Vihjepalvelu 
tekee Suomessa yhteistyötä keskusrikospoliisin CSE-tiimin kanssa. Lisäksi yhteistyötä tehdään mm. Project Arachnidissa, jota ylläpitää Canadian Centre for Child 
Protection. Pelastakaa Lapset on ECPAT-verkoston kansallinen edustaja Suomessa.  

Suojellaan Lapsia ry: Järjestö tekee työtä kansainvälisessä Project Arachnid -verkostossa, joka edistää ja nopeuttaa lapsen oikeuksia loukkaavaa ja lapsiin kohdistu-
vaa seksuaaliväkivaltaa todistavan kuvamateriaalin poistumista verkosta. Kansainvälistä yhteistyötä tehdään mm. National Centre for Missing and Exploited Children 
USA, eSafety Comissioner Australia, Red Papaz Kolumbia sekä ECPAT Ruotsin kanssa. Project Arachnid on tehokkain tapa nopeuttaa laittoman kuvamateriaalin pois-
tumista verkosta. Kansallista yhteistyötä Suomessa tehdään valtion organisaatioiden, viranomaisten, järjestöjen ja yritysten kanssa. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 11, tp 5. 

Viranomaisilla ja ammattilaisilla on 
riittävä tieto ja resurssit puuttua verkko-
välitteisiin lapsiin kohdistuviin seksuaa-
lirikoksiin. Moniammatillisen viran-
omais- ja järjestötyön kehittämisessä ja 
kansallisissa ohjeistuksissa huomioi-
daan seuraavat ohjeistukset: 

• UN Guidelines regarding the im-
plementation of the Optional Proto-
col to the Convention on the Rights 
of the Child on the sale of children, 
child prostitution and child pornog-
raphy (UN 2019) 

• Guidelines to respect, protect and 
fulfil the rights of the child in the 
digital environment -
Recommendation CM/Rec(2018)7 
of the Committee of Ministers (CoE 
2018). 

SM/poliisi 

POHA 

TIVI 

STM 

OPH  

OKM  

Rikosuhripäivystys  

Järjestöt, esim. Pelastakaa Lapset ry ja 
Suojellaan Lapsia ry  

Vuoteen 2026 mennessä  Vuoteen 2026 mennessä eri toimialoilla 
on lisätty resursseja, ohjeistusta ja 
koulutusta verkkovälitteisiin lapsiin 
kohdistuvien väkivaltarikoksiin puuttu-
miseen huomioiden kansainväliset 
ohjeistukset asiasta. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke: Elokuussa 2021 hanke järjestää verkkovälitteisestä lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta laaja-alaisen webinaarin, jonka sisällössä toi-
menpiteen sisällöt huomioidaan. Lisäksi valmisteilla on yhteistyössä HUS alueen ja POHAn asiantuntijoiden kanssa mm. tiettävästi maailman ensimmäinen haastatte-
luprotokolla poliisille verkkovälitteisiin lapsiin kohdistuviin seksuaalirikoksiin sovellettuna.  

POHA & THL Barnahus-hanke: POHAn ja Barnahus- hankkeen toimijat kehittävät viranomaisille ja erityisesti poliisille kansallista koulutusta verkossa / digitaalisessa 
mediassa tapahtuvan lapsiin kohdistuvasta seksuaaliväkivallasta. Poliisiammattikorkeakoulussa kehitetään verkkoon liittyvien lapsiin kohdistuvien seksuaalirikosten 
koulutusta. Lapsiin kohdistuvien rikosten tutkinnanjohtamiseen on kehitteillä koulutusta POHAssa. 

STM: Ministeriön koordinoima työryhmä on käynnistänyt toimenpiteen toimeenpanoon liittyvää toimintaa tammikuussa 2021 ja työn on tarkoitus valmistua laaditun 
aikataulun puitteissa. Maria Peltola/Tays on koordinaattorina työryhmän työssä.  

Rikosuhripäivystys, Mieli ry: RIKU pystyy tarjoamaan asiantuntemustaan ja osallistumaan yhteistyöhön viranomaisten kanssa, mutta ilman erillisiä resurssia ei ole 
mahdollista vastata koulutuskokonaisuuksista. RIKU vastaa oman henkilöstön osaamisesta ja kouluttamisesta. 

Pelastakaa Lapset ry: Lasten suojelu ja Nettivihje-toiminto kouluttaa aiheesta vuosittain satoja ammattilaisia. Koulutusten pohjana on ammatillisen osaamisen lisäksi 
ajankohtaisen tiedon jalkauttaminen. 

Suojellaan Lapsia ry: Järjestö tukee lasten ja nuorten suojelua erilaisissa toimintaympäristöissä ml. digitaalinen media ja pitää ammattilaisille koulutusta ja antaa am-
matillista tukea. Vuosina 2021–2022 lasten digiturvataitoja vahvistetaan monikansallisella 1,5 vuoden Turvallisesti digiliikenteessä -projektilla. Suomesta projektissa 
mukana useita toimijoita, mm. Traficom ja AVIt. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Haitan arviointi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa (Peltola ym. 2019/ Luku 12 Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 12, tp 1. 

Laaditaan kansallinen ohjeistus lääkä-
reille lääketieteellisen haitan arvioi-
miseksi arvioitaessa lapselle yksilölli-
sesti aiheutunutta haittaa seksuaaliri-
koksen seurauksena. 

STM 

THL 

Yliopistosairaalat 

Vuoteen 2026 mennessä  Kansallinen suositus lääkäreille psyyk-
kisen haitan arvioinnista on laadittu 
vuosina 2023–2025. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Pirkanmaan SHP: Kansallisen tason asiantuntijoiden kiinnostusta ohjeistuksen laatimiseen on kartoitettu, työskentely edellyttää eri lääketieteen alojen yhteistyötä ja 
koordinointia. Rahoitusta on saatu STM:n rahoittamasta Barnahus-hankkeesta ja ohjeistuksen laatimiseen on nimetty. Työskentely on alkanut tammikuussa2021. Oh-
jeistus valmistuu vuoden 2023 loppuun mennessä.  
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 12, tp 2. 

Haitan arvion yhdyspintojen huomioi-
minen ja kehittäminen seksuaaliväkival-
taa kokeneiden lasten hoidon tarpeen 
arvion kanssa. Nimetään valtakunnalli-
set vastuuhenkilöt ja vastuutaho kehit-
tämään näitä arvioita vuoteen 2022 
mennessä. 

Alueet, erikoissairaanhoito 

Yliopistosairaalat 

THL 

STM  

Vuoteen 2022 mennessä  Valtakunnallinen vastuutaho ja vastuu-
henkilöt on nimetty kehittämään haitan 
arvioita ja hoidon tarpeen arvioita näi-
den yhdyspinnat huomioiden vuoteen 
2022 mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke ja Pirkanmaan sairaanhoitopiiri: Luvun 12 toimenpiteiden 1 ja 2 toimeenpano limittyvät toisiinsa. Sairaanhoitopiirit ja Barnahus -hanke tekevät 
toimeenpanoa yhdessä. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 12, tp. 3. 

Lisätään psykiatrian alan lääkäreiden ja 
psykologien koulutukseen haitan arvi-
oinnin sisältöjä ml. oikeuspsykiatri-
set/oikeuspsykologiset ja juridiset nä-
kökohdat vuoteen 2022 mennessä.  

Lääkärit: Haitan arviointi -koulutus 
osaksi psykiatrian alaan erikoistuvien 
lääkäreiden koulutusohjelmaa vuoteen 
2022 mennessä. Lisätään psykiatrian 
alan haitan arvioita laativien erikoislää-
käreiden täydennyskoulutusta.  
 
Psykologit: täydennyskoulutuksen 
lisääntyminen haitan arvioinnin osalta. 

Yliopistolliset sairaalat (Oikeuspsykiat-
rian/oikeuspsykologian yksiköt) 

Yliopistot  

THL 

STM 

Vuoteen 2026 mennessä  Järjestettyjen täydennyskoulutusten ja 
niihin osallistuneiden määrä ammatti-
ryhmittäin vuoteen 2026 mennessä 
(korkeakoulut, esh). 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Pirkanmaan SHP: Koulutukset lääkäreille on aloitettu vuonna 2019, mutta koulutus ei varsinaisesti sisälly lasten oikeuspsykiatrian yksikön sovittuun rahoitettuun työ-
hön. Laajempi koulutus vaatii oman rahoituksen. Lastenpsykiatrian koulutuksen osalta asiasta on tehty aloite ja nuorisopsykiatrian kouluttajien kanssa asia otetaan 
puheeksi vuonna 2021. 

Itä-Suomen yliopisto UEF: Aloitettu pysyvä 5 op:n kurssi (myös avoin yo). Kurssia voivat suorittaa psykologian ja oikeustieteen tutkinto-opiskelijat ja lisäksi Avoimen 
yliopiston kautta psykologit, lääkärit, poliisit ja juristit. Kurssi ei ole kaikille avoin, vaan siihen pitää hakea. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 12, tp 4. 

Lisätään tietoa seksuaaliväkivallan 
haitallisuudesta ja haitan arvioinnin 
perusteista sidosryhmissä järjestämällä 
kohdennetusti koulutusta (luennot, 
kurssit) edunvalvojille, poliiseille ja 
syyttäjille, tuomareille ja asianajajille.  

Yliopistosairaalat (Oikeuspsykiatrian ja 
oikeuspsykologian yksiköt) 

OM 

STM 

THL 

VKST 

TIVI   

Vuoteen 2023 mennessä  Edunvalvojille, poliiseille ja oikeustie-
teen asiantuntijoille on järjestetty koulu-
tusta/kursseja seksuaaliväkivallan hai-
tallisuudesta ja haitan arvioinnin perus-
teista.  

Arvioidaan järjestetyt koulutukset ja 
niihin osallistuneiden määrä ammatti-
ryhmittäin vuoteen 2023 mennessä 
(yliopistot, yliopistosairaalat, lasten 
oikeuspsykiatrian/oikeuspsykologien 
yksiköt). 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

POHA: Lapsi poliisitoiminnassa ja esitutkinnassa -ohje on päivitetty12/2019, ohjeessa on sisältöjä haitanarvioinnista. 

Tampereen yliopisto TUNI: Syksyllä 2020 liitetty toimenpiteen 4 sisältöjä erikoistuvien lääkäreiden koulutukseen. 

Itä-Suomen yliopisto UEF: Itä-Suomen yliopistossa järjestettiin syksyllä 2019 Psyykkisen haitan arviointi ja vahingonkorvaukset -kurssi (5op). Tämä kurssi on nykyisin 
tarjolla pysyvästi tutkinto-opiskelijoille ja avoimessa yliopistossa opiskeleville (lääkärit ja psykologit). 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 12, tp. 5.  

Valtakunnallinen tutkimus lasten oi-
keusturvan toteutumisesta yksilöllisten 
haitan arvioiden osalta. 

STM Vuoteen 2026 mennessä Valtakunnallinen tutkimus on toteutettu 
haitan arviointien määristä Suomessa 
vuoteen 2026 mennessä (THL, STM, 
OTM). 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM: Selvitetään (ministeriöt yhdessä) TEAS-hankkeen mahdollisuutta.  

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 12, tp. 6.  

Haitanarviolausuntojen auditointi ja 
haittojen raportointi 

THL 

STM 

Yliopistosairaalat 

Vuoteen 2026 mennessä  Haitan arviota kehittävän vastuutahon 
/THL/STM nimeämät asiantuntijat audi-
toivat haitanarviolausuntoja myöhemmin 
määritellyllä tavalla vuoteen 2026 men-
nessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM: Selvitetään (ministeriöt yhdessä) TEAS-hanke-ehdotuksen mahdollisuutta. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 12, tp 7. 
Otetaan kantaa tutkimustietoon perus-
tuen biomarkkereiden kehitykseen 
lääkäreille suunnatussa kansallisessa 
suosituksessa lääketieteellisen haitan 
arvioinnista vuoteen 2026 mennessä.  

Arvioidaan biomarkkereiden kansainvä-
listä kehitystä ja otetaan mahdolliset 
biomarkkerit tutkimuskäyttöön lapsiin 
kohdistuneen seksuaaliväkivallan hait-
tojen tieteellisessä tutkimuksessa vuo-
teen 2026 mennessä. 

Yliopistosairaalat  

Yliopistot 

THL 

STM 

Vuoteen 2026 mennessä  Alan tutkimus- ja kehitystyö on Suo-
messa käynnistynyt vuonna 2025: tehty 
tutkimustietoon perustuva arvio bio-
markkereiden kehityksestä vuoteen 
2026 mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Kansallinen Neurokeskus: Kansallinen Neurokeskus on kiinnostunut olemaan mukana biomarkkerien kehitystyössä, voidaan selvittää tutkija- ja yrityskontakte-
ja/Mikael von un zu Fraunberg, päätutkijaksi lupautunut prof. Jukka Peltola. Rahoituksen haku ja tutkimussuunnitelma tehdään vuonna 2021. 
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6 Väkivallan ehkäisy ja 
turvataitokasvatus kodin 
ulkopuolisissa 
toimintaympäristöissä 

Ulla Korpilahti ja Marke Hietanen-Peltola, THL 

Aikuisten tehtävä on huolehtia siitä, että lapset ja nuoret voivat leikkiä, oppia ja har-
rastaa turvallisissa ympäristöissä, joissa he eivät joudu kokemaan väkivaltaa, kiu-
saamista tai häirintää. Nämä kokemukset uhkaavat lapsen oikeutta turvallisuuteen ja 
koskemattomuuteen, mutta myös monia muita YK:n lapsen oikeuksien sopimuksessa 
(SopS 59–60/1991) määriteltyjä sisältöjä kuten oikeutta oppimiseen, osallisuuteen ja 
myönteiseen kehitykseen. 

Eri tietolähteistä saatavan tiedon valossa on selviä viitteitä siitä, että vuoden 2020 
keväällä alkaneen koronapandemian ja erilaisten rajoitustoimien seurauksena väkival-
taa, kiusaamista ja häirintää kokeneiden lasten ja nuorten määrä eri toimintaympäris-
töissä ml. digitaalinen media on kasvanut. Nettikiusaaminen ja häirintä ovat yleistä 
erilaisissa somekanavissa, sovelluksissa ja peliyhteisöissä. Kyse voi olla myös vaka-
vista väkivaltauhkauksista tai seksuaalisesta häirinnästä. Aikuisilta kaivataan tietoa ja 
tukea näihin tilanteisiin. (MLL 2021a.)  

Jo aiemmin on ollut tiedossa, että koettu väkivalta jää monilta osin kirjautumatta esi-
merkiksi viranomaisten kuten poliisin rekistereihin. Pandemiatilanteessa väkivalta ja 
myös sen seuraukset ovat jääneet vielä aiempaa enemmän näkymättömiin osin joh-
tuen palveluiden ja harrastusmahdollisuuksien supistamisesta. Myös esimerkiksi etä-
kouluun ja opiskeluun siirtyminen ja verkossa vietyn ajan lisääntyminen ovat vaikutta-
neet asiaan. Selvitysten mukaanavun ja tuen saanti on entisestään vaikeutunut ja 
viivästynyt (ks. esim. Hietanen-Peltola ym. 2020, Hakulinen ym. 2020, VN 2021a). 
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Tähän lukuun on koottu yhteensä 27 toimenpidettä ml. suunnitelma niiden toimeen-
panosta Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman 2020–2025 (Korpilahti ym. 
2019a) seuraavista luvuista: luku 7 (Turvataitokasvatus), luku 9 (Väkivalta, kiusaami-
nen ja häirintä varhaiskasvatuksessa, oppilaitoksissa ja ohjatussa harrastustoimin-
nassa), luku 11 (Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa 
mediassa), luku 13.5. (Sukupuoli ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuo-
ret), luku 14.2 (Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa ja siihen liittyvä hyväksikäyttö) ja luku 
14.5 (Lapset, nuoret ja väkivaltainen extremismi). Liitteessä 6 on lyhyet taustakuvauk-
set ja perustelut tämän luvun toimenpidekokonaisuudesta, joista tarkempaa tietoa on 
saatavilla vuoden 2019 julkaisusta (Korpilahti ym. 2019a). 

Toimenpiteiden sisältö kokonaisuutena tässä luvussa liittyy erityyppisen väkivallan, 
kiusaamisen ja häirinnän ehkäisyyn ja haittojen minimointiin erityyppisissä kodin ulko-
puolisissa toimintaympäristöissä ml. harrastustoiminta ja digitaaliset ympäristöt sekä 
ammattilaisten,lasten, nuorten ja heidän lähipiirinsä sekä päättäjien ja eri sidosryh-
mien tietoisuuden lisäämiseen koulutuksen ja tiedotuksen avulla. Luvun toimenpiteis-
sä on lisäksi toimintakulttuuriin vaikuttamista huomioiden erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevat lapset ja joitakin erityiskysymyksiä (ihmiskauppa, extremismi). 
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Väkivallaton lapsuus 2020–2025 toimenpiteet/Luku 6 
Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Väkivalta, kiusaaminen ja häirintä varhaiskasvatuksessa, oppilaitoksissa ja ohjatussa harrastustoiminnassa 
(Luku 9, Salmivalli ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 9, tp 1. Arvioidaan ja seurataan 
seuraavia kirjauksia paikallisissa var-
haiskasvatussuunnitelmissa:  

Miten kiusaamista, väkivaltaa ja häirin-
tää ehkäistään ja siihen puututaan sekä 
miten toimenpiteiden toteutumista seu-
rataan. 

OPH 

Kunnat 

Vuosina 2020–2025 Paikallisista varhaiskasvatussuunnitel-
mista löytyy vuoteen 2026 mennessä 
kirjauksia väkivallan, kiusaamisen ja 
häirinnän ehkäisystä, puuttumisesta ja 
toimenpiteiden seurannasta (arviointi 
otantana erikseen sovitun suunnitelman 
mukaan). 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OPH: Suunnitelma toimenpiteen toimeenpanosta on tarkentumassa myöhemmin. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 9, tp 2. 

Varhaiskasvatuksen järjestäjille, palve-
luntuottajille ja henkilöstölle kehitetään 
tukimateriaalia väkivallan, kiusaamisen 
ja häirinnän ehkäisyn, puuttumisen ja 
seurannan sisältävän paikallisen var-
haiskasvatussuunnitelman laatimiseen. 

OPH 

Kunnat 

Järjestöt, esim. Folkhälsan ja MLL 

Vuosina 2020–2025 Tukimateriaalia paikallisten varhaiskas-
vatussuunnitelmien täydentämiseen 
em. osin on saatavilla vuonna 2025. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OPH: Opetushallitus ylläpitää jatkuvasti päivittyvää Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen turvallisuussivustoa, jonka tavoitteena on antaa käytännön ohjeita turvalli-
suussuunnitteluun ja -johtamiseen varhaiskasvatuksen, opetuksen ja koulutuksen järjestäjille ja tuottajille, päiväkodin johtajille ja rehtoreille sekä päiväkotirakennusten 
ja koulujen omistajille ja ylläpitäjille (OPH 2021a). Varhaiskasvatuksen järjestäjille ja henkilöstölle on saatavilla OPH:n verkkosivuilla tukimateriaalia lasten sosio-
emotionaalisten taitojen tukemiseen (OPH 2021b).  

OPH on julkaissut vuonna 2020 Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa -oppaan sekä siihen liittyvän oheismateriaalin (Laitinen ym. 2020a). Lisäksi 
OPH on päivittänyt syksyllä 2020 julkaisun Opas seksuaalisen häirinnän ennaltaehkäisemiseksi ja siihen puuttumiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa -julkaisun (Laitinen 
ym. 2020b). Parhaillaan OPH valmistelee kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän vastaista verkkoportaalia osana OKM:n alkuvuodesta 2021 julkaisemaa toimenpideoh-
jelmaa (OKM 2021). 

MLL, Opetushallitus, Poliisihallitus, Folkhälsan ja Suomen Vanhempainliitto toteuttavat Koulurauha-ohjelmaa peruskouluissa ja varhaiskasvatuksessa. 

MLL: Järjestö kehittää tukioppilastoiminnassa ja muussa kouluyhteistyössä kiusaamisen tunnistamisen ja siihen puuttumisen käytäntöjä, osallisuuskäytäntöjä sekä 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen harjoittelua. Järjestö tarjoaa kouluille maksutonta Hyvinvointikyselyä, jolla koulut voivat kartoittaa oppilaiden kokemuksia osallisuudesta, 
kiusaamisesta sekä opettajien ja oppilaiden välisistä suhteista. 

Folkhälsan: Järjestö tarjoaa koulutusta varhaiskasvatukseen (1–6 -vuotiaille)ja kouluun (perusopetuksen 1. vuosiluokka) sosiaalisen ja emotionaalisen oppimisen 
Start-, Stegen- ja Skolstegen-ohjelmien kautta. Ohjelmat ovat näyttöön perustuvia ja uusi versio Start-materiaalista julkaistaan syksyllä 2021. Folkhälsan tarjoaa lisäksi 
kursseja lapsiperheille, joilla on erilaisia neuropsykiatrisia toiminnallisia ongelmia (NPF). Toiminta on STEA-rahoitteista. 

Folkhälsan tarjoaa päiväkodeille, kouluille, urheilujärjestöille tietoa ja tukea toimintasuunnitelmien laatimisessa sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisen kohtelun edis-
tämiseksi sekä kiusaamisen ehkäisemiseksi ja puuttumiseksi siihen: 

• Dagisfred / Päiväkotirauha on valtakunnallinen vuosittain toteutuva ohjelma turvallisten suhteiden edistämiseksi päiväkodeissa. Folkhälsan ja MLL tarjoavat ohjel-
maan materiaalia ja prosessikoulutusta. 

• Kompiskonst / Kaveritaitoja on koulutusmateriaali ja käsikirja, joka sisältää tietoja ja harjoituksia lasten vuorovaikutustaitojen vahvistamiseksi, toimivan ryhmän 
luomiseksi ja kiusaamisen estämiseksi varhaiskasvatuksessa (www.folkhalsan.fi/kompiskonst). Käsikirja on saatavana myös suomeksi. 

https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/opetustoimen-ja-varhaiskasvatuksen-turvallisuus
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lasten-sosioemotionaalisten-taitojen-tukeminen-varhaiskasvatuksessa
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/lasten-sosioemotionaalisten-taitojen-tukeminen-varhaiskasvatuksessa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiusaamisen-vastainen-tyo-kouluissa-ja-oppilaitoksissa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/opas-seksuaalisen-hairinnan-ennaltaehkaisemiseksi-ja-siihen
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 9, tp 3. 

Käynnistetään tutkimus- ja kehittämis-
hanke varhaiskasvatuksessa lasten 
tunne- ja vuorovaikutustaitojen vahvis-
tamiseksi.  

OKM Vuosina 2020–2025 Tutkimus- ja kehittämishanke on käyn-
nistynyt vuoteen 2026 mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OKM: Suunnitelma toimenpiteen toimeenpanosta on tarkentumassa myöhemmin. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 9, tp 4. 

Kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän 
uhan ja kokemusten (ml. verkkovälittei-
nen väkivalta) puheeksi otto varmiste-
taan kaikissa koulu- ja opiskelutervey-
denhuollon sekä kuraattori- ja psykolo-
gipalvelujen asiakaskontakteissa.  

Kehitetään tähän sopivia työkäytänteitä 
ja työkaluja sekä tarjotaan koulutusta ja 
ohjausta  

Huomioidaan erityisen haavoittuvassa 
asemassa olevat lapset ja nuoret pu-
heeksi oton varmistamisessa sekä 
työkalujen, koulutusten ja ohjauksen 
kehittämisessä. 

THL 

OPH 

Kunnat  

Järjestöt, esim. Aseman Lapset ry, 
ETKL ja Folkhälsan 

STM 

Vuosina 2020–2025 Oppilaat voivat enemmän kertoa väki-
vallasta, kiusaamisesta ja häirinnästä 
koulun aikuisille ja kokevat saavansa 
näihin asioihin apua koulun aikuisilta 
entistä paremmin.  

Kouluterveyskyselyyn ja KiVa-kyselyyn 
vastanneet oppilaat, jotka ovat kerto-
neet kiusaamisesta jollekin koulun 
aikuiselle – vastausten tarkastelu vuo-
sina 2020−2025 trenditietona. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL: Opiskeluhuollon toimijoille suunnitellaan koulutusta väkivallan puheeksiottoon, toteutus vuoden 2021 aikana. Koronavaikutuksia neuvolan ja kouluterveydenhuol-
lon palveluihin tarkastelleen raportin (Hakulinen ym. 2020) mukaan epidemian myötä palveluita ei ollut tarjolla säädösten edellyttämällä tavalla suurimmassa osassa 
kuntia. Vuonna 2021 AVIen yhtenä valvonnan kohteena ovat näiden palveluiden järjestäminen kunnissa. Keväällä 2021 tehtävän em. palveluita kartoittavan valtakun-
nalliseen THL:n selvitykseen sisältyy väkivallan puheeksiottoa ja työmenetelmiä kartoittavia kysymyksiä. 

THL:n Barnahus-hanke: Maksuton Barnahus-verkkokoulu on tarkoitettu kaikille ammattilaisille, jotka kohtaavat työssään lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa ja sen epäilyjä. 
Erityisesti verkkokoulu on suunnattu sosiaali- ja terveydenhuollossa, kouluissa ja varhaiskasvatuksessa työskenteleville sekä näiden alojen opiskelijoille. Tavoitteena 
on antaa keinoja tunnistamiseen ja käytännön tilanteissa toimimiseen. Lisäksi koulutus antaa työkaluja tukea väkivaltaa kokenutta lasta oman työn arjessa. 

OPH: Syksyllä 2020 julkaistiin opas Kiusaamisen vastainen työ kouluissa ja oppilaitoksissa (Laitinen ym. 2020a), jossa on toimintaohjeita eri ammattilaisille kuten rehto-
reille, opettajille ja opiskeluhuollon palveluille. Oppilaille ja huoltajille on laadittu aiheesta erilliset huoneentaulut, jotka on käännetty yleisimmille kielille maahanmuutto-
taustaisia lapsia ja perheitä varten. Koulujen ja oppilaitosten käyttöön on lisäksi valmisteltu valmis esittelymateriaali oppaan keskeisistä sisällöistä..  

OKM: Alkuvuodesta 2021 julkaistiin yhteistyössä STM:n, SM:n ja OM:n kanssa valmisteltu 14 toimenpiteen ohjelma kiusaamisen, väkivallan sekä häirinnän ehkäise-
miseksi varhaiskasvatuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjelman taustalla ovat Marinin hallitusohjelman kirjaukset syrjimättömyydestä, jokaisen lapsen ja nuoren 
oikeudesta koskemattomuuteen sekä nollatoleranssista koulukiusaamiselle. Kaikki ohjelman toimet toteutetaan hallituskauden aikana vuoteen 2023 asti. (OKM 2021.) 

OPH, OM, yhteistyössä järjestöjen kanssa: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan (NKVT) 2020–2023 (Ruuskanen 2020) on kirjattu toimenpide 3: ”Lisä-
tään ammatillisissa oppilaitoksissa opiskeleville tietoisuutta turvallisesta seurustelusta ja tunne- ja turvataidoista yhteistyössä opiskelijajärjestöjen kanssa.” Rahoitusta 
toimeenpanoon on varattu vuodelle 2021 yhteensä 50 000€. Toimeenpanon seuranta: arvioidaan /laadittua materiaalia ja sen nähneiden määrää sekä mahdollisiin 
tapahtumiin osallistuneiden määrää. Määritellään lähtö- ja tavoitetaso. 

OKM, OPH, OM: NKVT-ohjelmaan 2020–2023 on kirjattu toimenpide 18:” Lisätään opettajien ja opettajaksi pätevöityvien osaamista väkivallan tunnistamisesta ja pu-
heeksi ottamisesta laatimalla ja levittämällä aihetta käsittelevää materiaalia, järjestämällä esimerkiksi webinaari.” Toimeenpanoon on varattu vuodelle 2021 yhteensä 10 
000€ ja seurantaa tehdään arvioimalla webinaariin osallistuneiden määrää, materiaalin levittämisen keinoja ja paikkoja, määritellään lähtö- ja tavoitetaso. 

Helsingin poliisi: Poliisille tulleista seksuaalirikoksia koskevista tutkintapyynnöistä käy usein ilmi, että epäilty rikos on tullut ilmi lapselta tai nuorelta suoraan ja rutiinisti 
(ilman aiempia epäilyjä) kysyttäessä esimerkiksi kouluterveydenhuollossa tai nuorisopsykiatrian palveluissa. 

Koordinaatti ja Oulun kaupunki ja OKM julkaisivat vuonna 2020 nuorisotyössä eri toimintaympäristöissä toimiville oppaan seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväki-
vallan ennaltaehkäisyyn. Maksuton opas Kysy, kohtaa ja kuuntele. Opas seksuaalisen houkuttelun ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä (Oinas ym. 
2020) on ladattavissa maksutta verkosta. 

https://minedu.fi/documents/1410845/57515679/Toimenpideohjelma+kiusaamisen+v%C3%A4kivallan+ja+h%C3%A4irinn%C3%A4n+ehk%C3%A4isemiseksi+muistio.pdf/9a686c7f-60f7-2677-c182-b5fd21433367/Toimenpideohjelma+kiusaamisen+v%C3%A4kivallan+ja+h%C3%A4irinn%C3%A4n+ehk%C3%A4isemiseksi+muistio.pdf?t=1611661280060
https://minedu.fi/documents/1410845/57515679/Toimenpideohjelma+kiusaamisen+v%C3%A4kivallan+ja+h%C3%A4irinn%C3%A4n+ehk%C3%A4isemiseksi+muistio.pdf/9a686c7f-60f7-2677-c182-b5fd21433367/Toimenpideohjelma+kiusaamisen+v%C3%A4kivallan+ja+h%C3%A4irinn%C3%A4n+ehk%C3%A4isemiseksi+muistio.pdf?t=1611661280060
https://www.koordinaatti.fi/system/files/2020-07/Kysyy%20kohtaa%20kuuntelee%20opas%20verkkoversio.pdf
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Aseman Lapset ry:  
K-0 kiusaamiseen puuttuva työ:  

• Helsingin kouluissa on K-0 toimintaa vuosina 2020–2022 sekä optio vuosille 2022–2025. Viimesijainen keino pitkittyneiden koulukiusaamisen ja konfliktien ratkai-
suun tulee koulun ulkopuolisilta K-0 työntekijöiltä. Vuodesta 2020 toiminnan juurruttamista on tehty Helsingin lisäksi myös esimerkiksi Lohjalla, Järvenpäässä ja 
Rovaniemellä. 
Nuorisotyö: Katusovittelu:  

• STEA rahoittaa Helsingin, Länsi-uudenmaan ja Itä-uudenmaan alueille katusovittelutyötä, jossa yhteistyössä sovittelutoimistojen kasvatusalan ammattilaisten toi-
mesta sovitellaan nuorten rikoksia ja riitoja. 

• MLL:n turvaverkon ja Helsingin sovittelutoimiston kanssa yhteistyössä kehitetään katusovittelun kaltaista sovittelutoimintaa, jossa alan ammattilaisia koulutetaan 
sovittelijoiksi sellaisiin kaltoinkohtelutapauksiin, joissa eri viranomaiset ovat varmistaneet tapahtuneen tilanteen sovittelun edellytykset.  

• Kehitteillä on myös laajennetun sovittelun (conferencing) menetelmää, jotta nuorten konflikteihin puuttumiseen saadaan sosiaalista tukea ja kontrollia heidän lähi- 
ja viranomaisverkostoiltaan.  

ETKL: Vuonna 2012 opettajille ja muille lasten ja nuorten parissa toimiville tuotettua materiaalia Uskalla puhua väkivallasta. Kolme tapaa käsitellä perheväkivaltaa 
yläkoulussa voidaan edelleen hyödyntää. 

Folkhälsan: Järjestö tarjoaa päiväkodeille, kouluille, urheilujärjestöille tietoa ja tukea toimintasuunnitelmien laatimisessa sukupuolten tasa-arvon ja yhdenvertaisen 
kohtelun edistämiseksi sekä kiusaamisen ehkäisemiseksi ja puuttumiseksi siihen. 
• Vänelevs och tutorverksamhet (STEAn tuella) on Folkhälsanin ja MLL: n koordinoima vertaistukikonsepti, jonka tarkoituksena on luoda ja tukea turvallista ja hyvin-

voivaa kouluyhteisöä ja ympäristöä. 
• Skolfreden / Koulurauha on valtakunnallisia vuosittain toteutohjelma turvallisten suhteiden edistämiseksi kouluissa ja päiväkodeissa. Koulurauha toteutetaan MLL: 

n, poliisin, Suomen Vanhempainliiton, Opetushallituksen ja Folkhälsanin yhteistyönä.  
• Fri från mobbning on toimintatapa 15-vuotiaille ja sitä vanhemmille nuorille kuntoutukseen kiusaamisen jälkeen. Malli perustuu Valopilkkus-tukikeskuksen työmene-

telmään kiusaamisen jälkihoitomallista. 
• Folkhälsan järjestää koulutusta Trappan-toimintamallista ammattilaisille perheväkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten kanssa käytävien keskustelujen tueksi. Trap-

pan-koulutus koostuu kahdesta kolmen päivän moduulista ja ohjauksesta. Trappan-keskustelu ei ole varsinaista hoitoa, vaan se on tukitoimi, jonka tavoitteena on 
saada lapsi/nuori vähitellen sanallistamaan kokemuksiaan. Suomenkielisen opetuksen järjestää Ensi- ja turvakotien liitto.  

• DejtPARK on koulutuskonsepti, jolla edistetään terveyttä erilaisissa suhteissa, lisätään kunnioitusta ja ehkäistään väkivaltaa ja hyväksikäyttöä. 

Folkhälsan järjestää ruotsinkielistä koulutusta ”Lots (Luotsi)” -ohjelmassa, joka on suunnattu ammattilaisille, jotka tapaavat hoidon ja huolenpidon laiminlyöntiä ja väki-
valtaa kokeneita lapsia ja nuoria. 

https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/uskalla_puhua
https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/uskalla_puhua
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 9, tp 6. 

Urheiluseurojen ja muuta ohjattua lii-
kuntaharrastustoimintaa järjestävien 
tahojen tulee ottaa systemaattisesti 
käyttöön ohjeet loukkaavan kohtelun, 
kiusaamisen ja häirinnän vastaiseen 
työhön.  

Ohjeet sisältävät esim. ohjaajien ja 
valmentajien kouluttamisen tunnista-
maan kiusaamiseen, häirintään ja ulko-
puolelle jättämiseen liittyviä tilanteita 
harrastusympäristöissä, sekä ikätasoi-
sen puuttumisen näihin tilanteisiin. 

OKM 

Olympiakomitea 

Suomen Valmentajat  

Lajiliitot, urheiluseurat 

Järjestöt, esim. Väestöliitto, Aseman 
Lapset ry, Folkhälsan ja MLL 

Vuoteen 2026 mennessä Ohjeistusten tekeminen (missä määrin 
tehty ja missä lajeissa), arvioidaan 
tilanne vuoteen 2026 mennessä osana 
valtionavustusten vastuullisuuskritee-
reihin liittyvää arviointia. 

Lajiliittojen säännöt ja toimenpiteet 
kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän 
ehkäisyyn vuosina 2020−2025. 

Systemaattinen, valtakunnallinen seu-
ranta on käynnistynyt vuosina 
2020−2025 osana valtionavustusten 
vastuullisuuskriteereihin liittyvää arvi-
ointia. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OKM: Kiusaamista ja seksuaalista häirintää esiintyy myös muunlaisessa harrastustoiminnassa kuin ainoastaan liikuntatoimessa. Toimeenpanovaiheessa on tärkeää 
tarkastella kirjatun tavoitteen mukaisesti kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vähenemistä liikuntaharrastuksessa, mutta myös kaikkea muuta ohjattua harrastustoi-
mintaa ml. taiteen ja kulttuurin alat. 

Olympiakomitea: Koordinoi urheiluyhteisön yhteistä vastuullisuusohjelmaa (2020-2024), jossa on linjattu turvalliseen toimintaympäristöön liittyvät tavoitteet ja toimen-
piteet. Olympiakomitea on tuottanut seksuaalisen häirinnän ehkäisyä ja siihen puuttumista koskevan oppaan ja päivittänyt pikaoppaan (2019) ”Lupa välittää – lupa 
puuttua. Sukupuolinen ja seksuaalinen häirintä urheilussa”. Vastuullisuusklinikoilla koulutetaan aiheesta, lisäksi annetaan neuvontaa lajiliitoille ja ylläpidetään seurojen 
Help Deskiä. Parhaillaan rakennetaan keskitettyä kurinpitojärjestelmää ja yhteistä säännöstöä vakavien eettisten rikkomusten osalta.   

Tulossa vuonna 2021: Vastuullinen valmentaja -verkkokoulutus, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta ja yhteistä ymmärrystä vastuullisesta ja hyvästä valmentamises-
ta sekä sitoutumista turvallisen toimintaympäristön edistämiseen omassa toiminnassaan. 

Tähtiseurat – seurojen laatuohjelma tukee turvallista toimintaympäristöä seuratoiminnassa. 

SUEK ry: Häirintä vapaa urheilu -koulutuskiertue liikunnan aluejärjestöihin järjestettiin vuonna 2020. Kiertue toteutettiin yhteistyössä Väestöliiton Et ole yksin -
hankkeen, liikunnan aluejärjestöjen ja Olympiakomitean kanssa. Häirintä suomalaisessa kilpaurheilussa -tutkimus julkaistiin vuonna 2020 (SUEK 2020). 

Vuosina 2021–2022 SUEK tekee selvityksen 16-vuotiaille ja sitä vanhemmille kilpaurheilijoille epäasiallisesta käyttäytymisestä urheilussa. Selvitys on suunnattu kaikille 
lajeille, eli eri lajien edustajien aktiivista mukaan tuloa kaivataan. Suunnitelmissa on ollut myöhemmin toteutettavat vastaavat seurantatutkimukset erikseen sovitun 
aikataulun mukaisesti. Mahdollisesti aiheeseen liittyviä kysymyksiä on tulossa mukaan myös laajempaan LIITU-tutkimukseen (v. 2022–2023).  

https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2020/02/ee3bcc3b-urheiluyhteison-vastuullisuusohjelma-2020-2024.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/64dcb932-lupa-valittaa-lupa-puuttua.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/uploads/2019/10/64dcb932-lupa-valittaa-lupa-puuttua.pdf
https://www.olympiakomitea.fi/seuratoiminta/tahtiseurat-seurojen-laatuohjelma/
https://suek.fi/wp-content/uploads/2020/09/Ha%CC%88irinta%CC%88-suomalaisessa-kilpaurheilussa.pdf
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Suomen Valmentajat ry: Hyvän valmennuksen periaatteet on kirjattu Valmentajalla on väliä -verkkosivustolle. Tulevien vuosien Meidän urheilu -prosessin tavoitteena 
on nopeuttaa käynnissä olevaa valmennuskulttuurin muutosta valmentajakeskeisestä hierarkiaan perustuvasta toimintatavasta urheilijalähtöiseen valmentajan ja urhei-
lijan väliseen luottamukseen perustuvaan valmennukseen. Suomen Valmentajilla on ohjeistus seksuaalisen ja sukupuoleen perustuvan häirinnän ehkäisemiseksi 
(Suomen Valmentajat 2020). Erasmus+ -rahoitteinen Fair Coaching -hanke on meneillään vuosina 2020–2022. 

Kamppailulajeilla on yhteinen ”Kamppailija ei kiusaa” -verkkosivusto, jolta löytyy kiusaamisen ehkäisyyn tehty opas (kamppailijaeikiusaa.fi, 2014). Ratsastajainliitto on 
julkaissut Yhtä jalkaa- Ratsastuksen Reilu Peli -oppaan (SRL 2016). 

Jääkiekkoliiton vastuullisuustyön perustana on, että kiusaaminen, häirintä tai muu epäasiallinen käytös eivät kuulu kaukaloon eivätkä sen laidalle. Kunnioita peliä -
ohjelma on suunniteltu, jotta suomalainen jääkiekko olisi reilumpaa kaikille sen osapuolille. (Suomen Jääkiekkoliitto verkkosivut.) 

Palloliiton sivusto harrastamisen ilmapiiristä ja arvoista.  

Taitoluisteluliiton Turvallisen toimintaympäristön luominen -sivusto.  

Salibandyliiton ohjeet epäasiallisen käytöksen ennaltaehkäisyyn.  

Tenniksen uudessa Seuran vastuullisuusmerkki -kriteeristössä (2021) on laajasti huomioitu turvallinen toimintaympäristö. 

Voimisteluliitto Loukkaavan kohtelun, kiusaamisen ja häirinnän vastainen työ on keskeinen osa Voimisteluliiton vastuullisuustyötä. Vastuullisuustyötä ohjaavat liiton 
vastuullisuusohjelma sekä eettiset periaatteet. Voimisteluliiton vastuullisuusmateriaalit on koottu keskitetysti Voimisteluklubiin, jossa on erillinen osio turvalliseen toimin-
taympäristöön ja vastuullisuuteen lasten toiminnassa. Keskeisimmät toimenpiteet ja toimintamallit ovat seuraavat: 

Yhteistyöt eri toimintatahojen kanssa:  
• Väestöliiton Et ole yksin -ohjelma 
• Aseman Lapset ry:n Friends-toiminta (koulutettu liiton kouluttajia ja tutoreita ja seurojen avaintoimijoita)  
• Yhteistyö Reilusti urheiluryhmässä – Trygg idrott för alla  

Voimisteluliiton omat toimintamallit:  
• Sopu -toimintamalli kiusaamisen ehkäisyyn ja siihen puuttumiseen  
• Voimistelijan turvataidot  
• Lasten oikeudet voimistelussa  
• Seurojen vastuullisuusaskeleet (sisältää mm. velvoitteen yllä olevien toimintamallien jalkauttamiseen seuratasolla)  

https://www.suomenvalmentajat.fi/arvostus/valmentajalla-on-valia-kampanja/
https://www.suomenvalmentajat.fi/site/assets/files/4627/ohjeistus_hairinnan_ehkaisemiseksi.pdf
http://www.finhockey.fi/index.php/vastuullisuus
http://www.finhockey.fi/index.php/vastuullisuus/kunnioita-pelia
http://www.finhockey.fi/index.php/vastuullisuus/kunnioita-pelia
https://www.palloliitto.fi/palvelut/harrastamisen-ilmapiiri-ja-arvot
https://www.stll.fi/vastuullisuus/seuralle-ja-valmentajalle/turvallisen-toimintaympariston-luominen/
https://salibandy.fi/fi/palvelut/seuralle/ohjeet-epaasiallisen-kaytoksen-ja-hairinnan-ennaltaehkaisyyn-ja-kasittelyyn/
https://www.tennis.fi/tennisliitto/vastuullisuusohjelma/
https://www.voimistelu.fi/vastuullisuus
https://static.wixstatic.com/media/966b6c_c1ada8cc60674d67a452fb0fea5c5784%7Emv2.jpg
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuus
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_2faaf08e5d1a4b78bc82b62cd73f4946.pdf
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_42be76d481534c479f98491978c2c33e.pdf
https://409bd6e0-4ec0-4f56-b286-8f516e4b7777.filesusr.com/ugd/966b6c_a880d06a76a94ef3b08b1812639d2201.pdf
https://www.voimisteluklubi.fi/vastuullisuusaskeleet
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Osaamisen ja tietoisuuden lisäämistä tehdään sekä ohjaajille/valmentajilla koulutuksissa, tutor-toiminnassa ja leiritoiminnassa että seurajohdolle erilaisten työpajojen ja 
koulutusten kautta (esim. vuonna 2021 maksuttomat Vastuullisuusaskeleet-klinikat). Koska valmentajakentässä on jonkin verran myös ulkomaalaisia henkilöitä on osa 
materiaalista saatavana käännettynä (englanti, ruotsi, venäjä) ja myös koulutuksia on pidetty tulkattuna.  

Väestöliitto ry: Et ole yksin – tukipalvelussa on luotu toimintamalli epäasiallisen käytöksen tapausten käsittelyyn urheiluseuroissa ja ohje käyttöönottoon (2020). Tu-
kea, apua ja neuvontaa tarjotaan valtakunnallisesti sekä puhelimen että chatin kautta urheilua harrastaville alle 18-vuotiaille lapsille ja nuorille, mutta myös lasten van-
hemmille ja huoltajille, urheiluseurojen tukihenkilöille, harrastuksensa jo lopettaneille henkilöille ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille. Materiaalipankissa (etoleyk-
sin.fi) on saatavilla kiusaamisen ja väkivallan ehkäisyyn ja puuttumiseen materiaaleja (Väestöliitto ja hankekumppanit).   

Aseman Lapset ry: Friends-toiminnassa painopisteenä on urheiluseuratoiminnan kanssa tehtävä yhteistyö lasten ja nuorten mielen hyvinvoinnin tukemisen liittyen. 
Yhteistyö on aloitettu mm. Suomen Voimisteluliiton kanssa.  

MLL, Folkhälsan, Finlands Svenska Idrott, Käsipalloliitto, Olympiakomitea, Ratsastajainliitto, Suomen Palloliitto, Salibandyliitto, Voimisteluliitto, OKM: Em. 
toimijoiden yhteishanke Trygga relationer inom idrott oli käynnissä vuosina 2017–2020 ja vastaavasti Reilusti urheiluryhmässä – Trygg idrott för alla on meneillään 
vuosina 2020–2021. ”Trygghetslåda idrott” on uusi materiaali, joka on tarkoitettu urheiluseuroille kiusaamisen ehkäisyyn ja puuttumiseen.  

Folkhälsan ja Mannerheimin Lastensuojeluliitto ovat kehittäneet urheiluharrastuksiin liittyviä turvallisen ryhmän rakentamisen käytäntöjä sekä kiusaamisen ehkäisyä 
ja siihen puuttumista; jatkorahoitusta haetaan. Tuotetut aineistot ovat ladattavissa molempien järjestöjen nettisivuilta (esim. MLL 2021c: www.mll.fi/valmentajalle). MLL 
ylläpitää nuorten valmentajien verkkokurssia ainakin vuosina 2021–2023. 

https://www.etoleyksin.fi/
https://www.etoleyksin.fi/materiaalipankki/
http://www.mll.fi/valmentajalle
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 9, tp 7. 

Kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän 
esiintymistä koulujen liikunnanopetuk-
sessa ja koulujen aamu- ja iltapäivä-
toiminnassa sekä ohjatussa urheilu – ja 
liikuntaharrastustoiminnassa kartoite-
taan säännöllisesti valtakunnallisilla 
tutkimuksilla, jotta voidaan arvioida 
toimenpiteiden vaikutuksia. 

OPH 

THL 

Yliopistot ja tutkimuslaitokset 

Olympiakomitea  

Lajiliitot 

Suomen urheilun eettinen keskus 
(SUEK ) 

Järjestöt, esim. Folkhälsan 

Vuosina 2020–2025 Ks. ed. kohdan luku 9 toimenpiteen 
6 seuranta ja arviointi. 

Vuosina 2020–2025 välillä aiheesta 
tehdyt tutkimukset. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OPH: Suunnitelma toimenpiteen toimeenpanosta OPH:n osalta on tarkentumassa myöhemmin. 

OM, THL, Rikoksentorjuntaneuvosto RTN: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan 2020–2023 (Ruuskanen 2020) on kirjattu toimenpide 1: ”Toteutetaan 
kampanja nuoriin naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Näkökulmana on sivustakatsojien rooli, eli kampanjalla pyritään näyttämään, miten sivustakatsojat 
voivat puuttua häirintä- ja väkivaltatilanteisiin ja toimia uhrin tukena.” Rahoitusta toimeenpanoon on varattu vuodelle 2021 yhteensä 180 000€ja toimeenpanoa arvioi-
daan tarkastelemalla kampanjan nähneiden, verkkosivuilla ja somessa käyneiden ja ladattujen videoiden määriä. Määritellään lähtö- ja tavoitetaso ja tehdään palaute-
kysely. 

Folkhälsan: Järjestö tarjoaa koulutusta sukupuolten tasa-arvoon ja tasa-arvoiseen kohteluun, esim. elokuvamateriaalien perusteella Alla med på riktigt / Kaikki mukaan 
oikeasti (Folkhälsan 2021) ja normitietoinen kuvamateriaali Tänk om! 

Voimisteluliitto: Voimisteluliitto teettää säännöllisesti valmennuskulttuurikyselyn, joka lähtee kaikille lisenssiurheilijoille. Edellinen kysely on tehty 2018 ja seuraava on 
tarkoitus tehdä 2022. Lisäksi Voimisteluliitto on mukana muiden tahojen tekemissä kartoituksissa (esim. OKM, SUEK, Kihu).  

Palloliitto: Toimeenpanon seurannassa on tärkeää löytää keinoja, joilla yleistä tietoisuutta aiheesta lasten, nuorten ja heidän vanhempiensa keskuudessa voitaisiin 
mitata. Eli voidaksemme toimia tehokkaammin ennaltaehkäisevästi olisi hyvistä toimenpidemalleista ja -ohjeista syytä olla oleellisesti nykyistä paremmin tietoisia har-
rastavien lasten ja nuorten sekä heidän vanhempiensa ja huoltajien keskuudessa. 

https://www.folkhalsan.fi/allamed/
https://www.folkhalsan.fi/allamed/
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 9, tp 8. 

Arvioidaan lasten ja nuorten sosioemo-
tionaalisen kehityksen edistämiseen ja 
kiusaamisen ehkäisyyn varhaiskasva-
tuksessa, kouluissa ja oppilaitoksissa 
tarkoitettujen työmenetelmien näytön 
astetta. 

Kasvun tuki -tietolähde/Itla Vuosina 2020–2025 Kasvun tuki -tietolähteessä on julkais-
tuvuosina 2020–2025 kouluissa, oppi-
laitoksissa ja varhaiskasvatuksen yksi-
köissä toteutettavien työmenetelmien 
arviointeja. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Kasvun tuki -tietolähde: Tietolähteen portaalissa julkaistiin keväällä 2020 arvioinnit kiusaamisen ehkäisyyn tarkoitetusta KivaKoulu –toimenpideohjelmasta ja Askeleit-
tain / Pienin Askelin, oppimista, sosiaalista kehitystä ja tunnetaitoja tukevasta opetusohjelmasta varhaiskasvatukseen sekä esi- ja alkuopetukseen. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 9, tp 9. 

Tehdään tutkimus implementoinnin 
tuen merkityksestä väkivaltaa, kiusaa-
mista ja/tai häirintää oppilaitoksissa 
ehkäisevien toimien ml. jo käytössä 
olevien toimenpideohjelmien toteutta-
miselle ja sitä kautta saavutetuille tu-
loksille (esim. kiusaamisen vähenemi-
selle). 

INVEST-lippulaivahanke/psykologian 
ryhmä 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä on ilmestynyt 
1–3 tutkimusjulkaisua toimenpiteessä 
mainitusta aiheesta. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

Turun yliopisto UTU/INVEST-lippulaivahanke: CHALLENGE on viisivuotinen (2020–2025), Euroopan tutkimusneuvoston (ERC) Advanced Grant -rahoituksella toteu-
tettava haastavia kiusaamistapauksia ja niihin soveltuvia interventioita tarkasteleva tutkimushanke. Hankkeessa tuotetaan tutkimusjulkaisuja. 

UTU, INVEST-hanke, OKM ja KivaKoulu: Tutkimushankkeen ja kiusaamisen vastaisen toimenpideohjelman (KivaKoulu) työtä ja implementaation tukea jatketaan 
edelleen.  

UTU ja OKM: Opintokamu-ohjelma tarjoaa helposti käyttöön otettavia ja motivoivia työkaluja opiskelijoiden hyvinvoinnin edistämiseksi toisella asteella. Kaikki materiaali 
on saatavilla verkosta sähköistä ja löytyy osoitteesta: www.opintokamu.fi. 

http://www.opintokamu.fi/
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Turvataitokasvatus (Luku 7, Kalland ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 7, tp 1. 

Selvitetään näyttöön perustuvista mitta-
reista soveltuvimmat lasten vanhem-
pien omien haitallisten lapsuuden ajan 
kokemusten seulontaan ja tunnistami-
seen (esim. ACEs-IQ ja SEEK).  

Vastaavaa selvitystä tehdään pienten 
lasten sosioemotionaalisia taitoja ar-
vioivista mittareista (esim. SDQ ja BIT-
SEA). 

THL  

Kunnat  

Korkeakoulut 

STM 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2026 mennessä on tehty selvi-
tys soveltuvista mittareista ja niiden 
käytöstä on tehty suositukset.  

Valtakunnallisten neuvolapalveluja ja 
kouluterveydenhuolto koskevien selvi-
tysten/THL tulokset vuosina 2020–2025 
palveluissa käytetyistä työmenetelmistä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

ACEs-mittareista ja niiden soveltuvuudesta alle kouluikäisten lasten vanhempien haitallisten kokemusten kartoittamiseen on meneillään väitöskirjatutkimus (Folkhälsan 
ja Turun yliopisto). 

Helsingin ja Turun yliopistot: Eri tutkimushankkeissa esim. Voimaperheet/UTU on käytössä sosioemotionaalisten taitojen arviointiin tarkoitettuja mittareita ja tutki-
mustuloksia näistä tullaan saamaan lähivuosina. 

https://sites.utu.fi/voimaperheet/


SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

123 

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 7, tp 2. 

Tehdään selvitys vuosina 2020−2025 
yliopistojen, ammatillisten oppilaitosten 
ja ammattikorkeakoulujen täydennys-
koulutusten sisällöistä ja tarpeesta 
koskien varhaiskasvatuksen opettajia ja 
sosiaalihuollon toimijoiden sosioemo-
tionaalisten taitojen tunnistamiseen ja 
systemaattiseen vahvistamiseen liitty-
vistä opinnoista (OKM). 

OKM 

OPH 

STM 

THL  

Korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitok-
set 

Vuosina 2020–2025 Selvitys täydennyskoulutusten sisällöis-
tä ja tarpeista on tehty vuoteen 2026 
mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OPH: Vuonna 2017 Opetushallitus teetti selvityksen lasten sosiaalisten taitojen tukemisesta varhaiskasvatuksessa. Varhaiskasvatuksen ammattilaisten perus- ja jatko-
koulutuksessa tarvitaan sosioemotionaalisten taitojen tunnistamiseen ja vahvistamiseen liittyvää koulutusta. Koulutuksen tulisi tukea myös varhaiskasvatuksen toimin-
takulttuurin muutosta eli tulisi kohdistua sekä erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja myös koko varhaiskasvatuksen käytäntöjen kehittämiseen. (Määttä ym. 2017). 

Suunnitelma toimenpiteen toimeenpanosta eri vastuutahojen osalta on tarkentumassa myöhemmin. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 7, tp 3. 

Sisällytetään velvoite lapsen ikä- ja 
kehitystaso huomioivasta seksuaali-
kasvatuksesta kansallisiin ohjeisiin 
(Vasu-perusteet ja esi- ja perusopetuk-
sen OPS-perusteet) huomioiden erityi-
sesti nk. erityisen haavoittuvat ryhmät. 

OPH 

OKM 

Vuoteen 2026 mennessä Vuoteen 2026 mennessä Vasu-
perusteissa ja esi- ja perusopetuksen 
OPS-perusteissa on sisällytetty nimet-
tynä yksilöitynä velvoitteena lapsen ikä- 
ja kehitystaso huomioiva seksuaalikas-
vatus. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OPH: Kaksivuotisen esiopetuksen perusteet julkaistiin helmikuussa 2021 ja ne otetaan käyttöön kokeiluvaiheen alkaessa elokuussa 2021. Perusteissa otetaan huomi-
oon kokeilussa mukana olevat aiempaa pienemmät, 5-vuotiaat lapset. Itsestä huolehtiminen ja siihen liittyvät arjen taidot ovat osa esiopetuksen tavoitteena olevaa 
laaja-alaista osaamista, jonka tavoitteisiin on kirjattu seuraava sisältö s. 43: ”Esiopetuksessa ohjataan myönteiseen kehoitsetuntoon ja kehonkuvaan. Lasten ikätasoista 
uteliaisuutta seksuaalisuuteen ja kehoon ohjataan kunnioittavasti. ” (OPH 2021). 

Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet (2014) sisältävät seksuaalikasvatukseen liittyvät tavoitteet vuosiluokilla 1-9. Pienten oppilaiden osalta, joille terveystie-
toa opetetaan integroituneena ympäristöoppiin, opetussuunnitelmien perusteet eivät ole tähän mennessä sisältäneet esimerkiksi seksuaalikasvatusta yksilöitynä nimet-
tynä velvoitteena. Tältä osin OPS-perusteisiin tarvittaisiin muutos seuraavalla päivityskierroksella.  
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 7, tp 4. 

Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perus-
opetuksen henkilöstön tietoja ja taitoja 
ikätasoisesta turvataito- ja seksuaali-
kasvatuksesta lisätään täydennyskoulu-
tuksen avulla. Huomioidaan erityisesti 
nk. haavoittuvassa asemassa ja riski-
ryhmissä olevien lasten ja nuorten 
erityistarpeet. 

OPH 

Korkeakoulut ja ammatilliset oppilaitok-
set  

Ammattiliitot 

Järjestöt, esim. Aseman Lapset ry, 
Väestöliitto ja Folkhälsan 

Vuosina 2020–2025 Varhaiskasvatuksen ja esi- ja perus-
opetuksen henkilöstölle on järjestetty 
täydennyskoulutusta ikätasoisesta 
turvataito- ja seksuaalikasvatuksesta 
vuosina 2020−2025. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OPH: Opetushallituksen opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutus valtionavustuksen kohdentuminen. Vuoden 2020 haun yksi teemoista oli ”Seksuaali- 
ja tasa-arvokasvatus”:  

• Opetustoimen ja varhaiskasvatuksen henkilöstökoulutukseen osoitettua valtionavustusta jaetaan sellaisten koulutusten järjestämiseen, joilla tarjotaan osallistu-
jille ajantasaista ja tutkimusperustaista tietoa seksuaali- ja tasa-arvokasvatuksen perusteista, päämääristä ja toimintamalleista. 

• Koulutusten avulla kehitetään kasvatus- ja opetusyhteisöistä jokaiseen yksilöön sensitiivisesti ja tasa-arvoisesti suhtautuvia ja erilaisuutta arvostavia toimin-
taympäristöjä. 

OM ja OPH: Naisiin kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaan 2020–2025 (Ruuskanen 2020) on kirjattu toimenpide 4: ”Levitetään ja tuetaan olemassa olevien opetus-
materiaalien käyttöönottoa perusopetuksessa ja lukioissa turvallisesta seurustelusta ja tunneja turvataidoista.” Vuodelle 2021 ohjelmassa on varattu OPH koordinoima-
na toteutettaville toimille yhteensä 4000€. Toimeenpanoa seurataan verkkoon kootun materiaalin ja latausten määrän seurannalla ja arvioimalla mahdolliseen koulutus-
tilaisuuteen osallistuneiden määrää ja palautekyselyyn vastausten sisältöjä. 

Toteutetaan kampanja nuoriin naisiin kohdistuvasta seksuaalisesta häirinnästä. Näkökulmana on sivustakatsojien rooli, eli kampanjalla pyritään näyttämään, miten 
sivustakatsojat voivat puuttua häirintä- ja väkivaltatilanteisiin ja toimia uhrin tukena.  
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Aseman Lapset ry:n tyttötyö -hanke 2019–2020: Järjestö pilotoi seksuaalikasvatusta osana Aseman Lapset ry:n ja yhteistyötahojen arkityötä. Työmenetelmiä mallin-
netaan. Projekti pyrkii tarjoamaan erityistä tukea tarvitseville nuorille mahdollisuuksia päästä helposti ja kynnyksettömästi osalliseksi. Tästä esimerkkinä valtaosan va-
paa-ajastaan julkisessa tilassa viettävien tyttöjen avoin aika, jolloin turvalliset, aikuiset ammattilaiset mahdollistavat mm. seksuaalisuuden, turvataitojen sekä omien 
rajojen pohtimisen. 

Väestöliitto ry: Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus (STEA) rahoittaa Helsingissä ja Riihimäellä 2019–21 toteutettavan kehittämishankkeen Keho, tunne ja 
turva, joka tuottaa malleja ja materiaaleja ammattilaisille yhdessä perheiden ja lasten kanssa.  

Opetushallituksen myöntämällä rahoituksella koulutetaan vuosina 2019–2021 varhaiskasvatuksen ja alkuopetuksen ammattilaisia lasten kehotunnekasvatuksessa ja 
kiusaamisen ehkäisyssä eri puolilla maata. Järjestö on tuottanut verkkomateriaaleja ammattilaisille työn tueksi (Väestöliitto 2020).  

STM, Väestöliitto ja THL: Vuonna 2015 julkaistussa Seksuaalikasvatuksen tueksi – oppaassa on käsitelty laajasti mm. psykoseksuaalista kehitystä, pedagogiikkaa, 
sukupuolen ja seksuaalikehityksen moninaisuutta, seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa (Bildjuschkin 2015). 

Folkhälsan: Snippeli snopp on seksuaalikasvatusmateriaali opettajille ja vanhemmille perusopetuksen 1–6 -luokkalaisille (www.folkhalsan.fi/snippelisnopp), joka on 
saatavana suomeksi ja ruotsiksi. 

https://www.vaestoliitto.fi/ammattilaiset/lasten-kehotunnekasvatus/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-302-542-4
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 7, tp 5. 

Tehdään selvitys lapsille ja nuorille 
vapaaehtoista kaveri-
/tukihenkilötoimintaa järjestävien toimi-
joiden turvallisuuteen liittyvistä käytän-
nöistä.  

THL 

Kunnat 

Järjestöt 

STM 

Toimenpidettä tukevat: 

OmaKamu ry  

Erityishuoltojärjestöjen liitto EHJÄ ry  

Harjulan Setlementti ry Hämeen Setle-
mentti ry Yhteiset Lapsemme ry Van-
taan kaupungin tukihenkilö- ja tukiper-
hetoiminta  

Helsingin kaupungin lasten ja nuorten 
tukihenkilötoiminta  

Pelastakaa Lapset ry 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto 

Vuosina 2020–2025 Vuoteen 2023 mennessä on tehty selvi-
tys lapsille ja nuorille vapaaehtoista 
kaveri/tukihenkilötoimintaa järjestävien 
toimijoiden turvallisuuteen liittyvistä 
käytännöistä 

Vuoteen 2026 mennessä on luotu val-
takunnalliset reunaehdot turvallisuudes-
ta, joita edellytetään kaikkien tukihenki-
lö- ja aikuiskaveritoimintaa toteuttavien 
toimijoiden noudattavan toiminnassaan. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OmaKamu ry: 

• järjestetään seminaari keväällä 2022, jonka aiheena on lapsen seksuaalisen ja muun turvallisuuden varmistaminen tukihenkilö- ja kaveritoiminnassa. 

• Vuoteen 2023 mennessä tehdään selvitys lapsille ja nuorille vapaaehtoista kaveri/tukihenkilötoimintaa järjestävien toimijoiden turvallisuuteen liittyvistä käytännöistä 
sekä lisäkoulutuksen tarpeista 

• Vuoden 2022 selvitysten jälkeen ja niihin perustuen toteutetaan työntekijöille koulutukset seksuaaliväkivaltaa liittyvistä uhkatekijöistä ja ennaltaehkäisevistä toi-
menpiteistä  

• Vuoden 2025 loppuun mennessä on luotu valtakunnallinen standardi, jota edellytetään kaikkien tukihenkilö- ja aikuiskaveritoimintaa toteuttavien toimijoiden noudat-
tavan turvallisen toiminnan varmistamiseksi. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Lapset, nuoret ja väkivaltainen ekstremismi (Luku 14.5, Nyström ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 14.5, tp 1. 

Ennaltaehkäisy: Lisätään lasten ja 
nuorten kanssa toimivien viranomais-
ten, ammattilaisten ja vapaaehtoistyön-
tekijöiden kykyä ennaltaehkäistä väki-
valtaista radikalisoitumista koulutuksen 
avulla.  

Suunnitellaan väkivaltaista ekstremis-
miä ja radikalisoitumista koskevaa 
koulutusmateriaalia ja koulutusta ope-
tustoimen, nuorisotyön sekä sosiaali- ja 
terveydenhuollon ammattilaisille. 

Lisätään tietoisuutta ja osaamista las-
ten ja nuorten osallisuuden huomioimi-
sesta. 

SM 

OKM  

POHA 

STM 

THL 

OPH 

Järjestöt, esim. Pelastakaa Lapset ry ja 
Suomen UNICEF 

Kunnat 

Vuosina 2020–2025 Verkkokoulutuksen saatavuus, laatu ja 
koulutuksen suorittaneiden määrä eri 
ammattiryhmille vuoteen 2026 men-
neessä. 

Koulutettujen opetustoimen, nuoriso-
työn sekä sosiaali- ja terveydenhuollon 
ammattilaisten määrä vuoteen 2026 
menneessä. 

Koulutus eri sektoreilla on yhdensuun-
taista ja toisiaan tukevaa, koska eri 
alojen ammattilaisten yhteistyö on 
onnistuneen toiminnan peruste. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

SM ja POHA: Ankkuri-toiminnan kehittäminen. SM on asettanut kesäkuussa 2020 Ankkuritoiminnan ohjausryhmän, jossa on edustajat SM (pj), STM, OM, OKM, PO-
HA, THL, OPH, Polamk, Suomen Kuntaliitto, Ankkurit (Helsinki, Itä-Suomi, Kaakkois-Suomi, Häme). Ohjausryhmä on asettanut alatyöryhmän kokoamaan seurattavia 
mittareita ja tunnuslukuja ja suunnittelemaan raportointijärjestelmää. 

OKM: Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2020–2023 Osallisuuden osaamiskeskusta voi hyödyntää luvun 14.5. tp 1 osallisuustyössä. 

THL: Valtion palvelut -osaston Erityispalvelut -yksikkö vastaa THL:ssa väkivaltaista radikalisoitumisen ja extremismia koskevasta käytännön työstä ml. lastensuojelutyö. 
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OPH: Toteutettu kansallisen toimenpideohjelman mukaiset toimet: Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta ehkäisyn toimenpideohjelma 
2019–2023 (SM 2020)  

Laaditut oppaat:  

• Resilienssiä rakentamassa - demokratiakasvatuksen tueksi (OPH 2020a). Julkaisu on saatavilla OPH:n verkkosivuilta kolmella kielellä. 

• Rakentavaa vuorovaikutusta. Opas demokraattisen osallisuuden vahvistamiseen, vihapuheen ja väkivaltaisen radikalismin ennaltaehkäisyyn (OPH 2017a) sisältää 
myös suomennettuna UNESCOn oppaan (2016) A Teachers Guide on the Prevention of Violent Extremism 

• Kiistanalaisia aiheita opettamassa. Kiistanalaisten aiheitten opettaminen demokratia- ja ihmisoikeuskasvatuksen keinoin (OPH 2017b), julkaisu pohjautuu opetta-
jien koulutuspakettiin Elämää kiistojen keskellä, suomennos alkuperäisjulkaisusta Euroopan neuvoston luvalla.  

• Kiistoja hallinnoimassa. Strategian kehittäminen kiistojen ja kiistanalaisten aiheiden käsittelemiseksi kouluissa (OPH 2017c, suomennos alkuperäisjulkaisusta Eu-
roopan neuvoston luvalla). 

Laaditut esitteet: 

• Varhaiskasvatus: Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy varhaiskasvatuksessa (OPH 2019) 

• Yleissivistävä koulutus: Väkivaltaisen radikalisoitumisen ennaltaehkäisy kouluissa ja oppilaitoksissa (OPH 2018b) 

• Ammatillinen koulutus: Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennaltaehkäisy ammatillisessa koulutuksessa (OPH 2020b) 

Koulutus ja muu OPH:n työ: 

• Resilienssi-oppaan julkistamistilaisuuden yhteydessä vuonna 2020 OPH järjesti lapsia ja nuoria kuulevan työapajan, johon osallistui opiskelijajärjestöjen lisäksi 
myös perusopetuksen oppilaita opettajineen. 

• OPH:n verkkosivuilla olevaa tietoa ja materiaaleja kouluille ekstremismin ehkäisyyn (OPH 2021c) ja Ankkuritoimintaan liittyen levitetään oppilaitoksille. Sivusto on 
osa aihekokonaisuutta Demokratia, ihmisoikeudet ja osallisuus (OPH 2021d). 

• Väkivaltaisesta äärioikeistosta järjestettiin pyöreän pöydän keskustelu nuorten, opettajien ja nuorisotyöntekijöitten kanssa ja lisäksi koulujen PVE-verkostolle pidetty 
Daniel Sallamaan etäluento, joka oli avoin myös OPH:n henkilöstölle. 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-311-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-311-8
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/resilienssia-rakentamassa-demokratiakasvatuksen-tueksi
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/rakentavaa-vuorovaikutusta
https://en.unesco.org/sites/default/files/lala_0.pdf
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiistanalaisia-aiheita-opettamassa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/kiistoja-hallinnoimassa
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/vakivaltaisen-radikalisoitumisen-ennaltaehkaisy
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/vakivaltaisen-radikalisoitumisen-ennaltaehkaisy-kouluissa-ja
https://www.oph.fi/fi/tilastot-ja-julkaisut/julkaisut/vakivaltaisen-radikalisoitumisen-ja-ekstremismin-ennaltaehkaisy
https://www.oph.fi/fi/koulutus-ja-tutkinnot/vakivaltainen-ekstremismi
https://www.oph.fi/fi/opettajille/demokratia-ihmisoikeudet-ja-osallisuus
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• Antisemitismin tunnistamista on edistetty kääntämällä suomeksi OSCEODIHR opas ”Addressing Anti-Semitism in Schools, Training Curriculum for Secondary Edu-
cation Teachers”.  

• Opetussuunnitelmien täytäntöönpanon tueksi katsomusaineisiin tuotettiin kaksi julkaisua otsikolla: Kieli-, katsomus- ja kulttuuritietoisuudesta katsomusaineiden 
opetuksessa.  

• Lukuliike tukee nuorten ja aikuisten lukutaitoa ja toimii yhteisyössä Uudet lukutaidot -ohjelman kanssa, jossa on fokuksena mediataitojen ja kriittisen lukutaidon ke-
hittäminen. 

• Opetushallituksen asiantuntijat osallistuvat RAN-koulutuksiin ja kokouksiin saaden kansainvälistä lisätietoa aiheesta välitettäväksi eteenpäin koulujen toimijoille 

• OPH on mukana Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa –asiantuntijaverkostossa kuten myös pohjoismaisessa DIS-verkostossa, EPAN-
verkostossa, sekä GENE-järjestössä. 

Pelastakaa Lapset ry: OKM:n rahoittaman RadicalWeb-hankkeen (2018–2021) tarkoituksena on tunnistaa ja ehkäistä verkkoympäristöissä ilmenevää nuorten hyvin-
vointia ja oikeuksia uhkaavaa ääriajattelua ja väkivaltaista radikalisoitumista (Pelastakaa Lapset 2021a). Hanke järjesti syksyllä 2020 nuorisotyöntekijöille ja muille 
ammattilaisille suunnattuja valtakunnallisia koulutuksia (10 koulutusta ja 15 syventävää työpajaa). Vuonna 2020 ammattilaisille rakennettiin lähikoulutusten tueksi myös 
verkkokoulutus, ja lisäksi hanke tuottaa ammattilaisille koulutusvideoita. Koulutukset tarjoavat osallistujille ajantasaista ja tutkimusperusteista tietoa ilmiöstä sekä pu-
heeksi ottamisen menetelmiä. 

Hankkeessa julkaistaan myös kaksi verkkotutkimukseen perustuvaa raporttia, jotka tukevat koulutuksia ja vahvistavat nuorten hyvinvointia ja oikeuksia uhkaavan ää-
riajattelun vastaisen työn tietopohjaa. 

Helsingin yliopisto: Helsingin yliopisto koordinoi Resilienssi ja väkivaltaistuneet asenteet opetustoimessa -asiantuntijaverkostoa (Helsingin yliopisto 2021). Radikaalik-
si kasvamassa? -projektin ja yliopiston sekä Pelastakaa Lapset ry:n asiantuntijoiden kanssa järjestettiin syksyllä 2020 kaksipäiväisen koulutus radikalisoitumisesta ja 
sen ennaltaehkäisystä kasvattajille, nuorisotyöntekijöille ja poliiseille. Koulutus oli SM rahoittama ja toteutettiin osana kansallista väkivaltaisen radikalisoitumisen ja 
ekstremismin ennaltaehkäisyn toimenpideohjelmaa. 

https://www.pelastakaalapset.fi/kehittamis-ja-asiantuntijatyo/digitaalinen-hyvinvointi-ja-lapsen-oikeudet/radicalweb-hanke/
https://www2.helsinki.fi/fi/verkostot/resilienssi-ja-vakivaltaistuneet-asenteet-opetustoimessa
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.5, tp 2. 

Vahvistetaan eri ammattilaisten aktiivis-
ta ja moniammatillisen yhteistyötä väki-
valtaisen radikalisoitumisen ehkäise-
miseksi. 

SM/erityisesti poliisi 

Kunnat (hyvinvointialueet)   

THL 

OKM 

STM 

OPH 

Vuosina 2020–2025 Toimivien Ankkuritiimien määrän kasvu 
vuoteen 2026 menneessä sekä näissä 
toimivien eri ammattiryhmiä edustavien 
osuus. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

SM ja POHA: Väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin kansallisen yhteistyöryhmän laatiman vuoden 2020 toimintaa ja siitä laadittua omaa toimenpideohjelmaa 
(2019–2023) arvioivan raportin mukaan ennalta ehkäisevä työ on edennyt hyvin koronapandemiasta huolimatta. Mm. tiedonvaihtoon ja koulutukseen on käytetty aiem-
paa aktiivisemmin digitaalisia kanavia ja eri aineistoja on laadittu digitaalisena. Toimenpiteitä on tarkasteltu viranomaisten (poliisin, opetustoimen, ja sosiaali- ja terveys-
toimen ja vankiloiden) näkökulmasta ja se sisältää myös tietoja siitä, miten järjestöt ovat osallistuneet toimintaan. Suomi on ainoa maa Euroopassa, joka laatii vuosittai-
sen julkisen raportin tilanteesta. (SM 2021.) 

SM, STM, OKM ja OM: Monialaista Ankkurityötä tekevissä ryhmissä voivat olla mukana poliisi, sosiaalityöntekijä, terveydenhuollon ammattilainen (usein psykiatrinen 
sairaanhoitaja), opetustoimi ja nuorisotyöntekijä. VN Teas-hankkeista julkaistussa haussa vuonna 2020 yhtenä teemana oli Ankkuritoiminnan vaikuttavuuden arviointi, 
johon on ollut ajanjaksolle 2/2021-1/2022 käytettävissä yhteensä enintään 110 000€. Hankkeen rahoituksella tehtävän vaikuttavuusarvioinnin tavoitteena on saada 
tietoa siitä, miten Ankkuritoiminta vaikuttaa asiakkaana olevan lapsen tai nuoren tilanteeseen ja mitkä ovat keskeiset lopputulokseen vaikuttavat tekijät. Ankkuritoimin-
taa arvioidaan sekä lapsen tai nuoren elämäntilanteen huomioiden myös perhetilanne että Ankkuritoiminnan toteuttamisen näkökulmasta suhteessa Ankkurikäsikirjassa 
(Moilanen ym. 2019) kuvattuun ankkuriprosessiin.(VN 2020b.) 

Vantaan kaupunki: Opiskeluhuollon yksikössä on valmisteltu yhteistyössä poliisin kanssa ohjeistusta henkilökunnalle, kuinka toimia, kun herää huoli oppilaan mahdol-
lisesta radikalisoitumisesta.  

OPH: Opetustoimi on mukana Ankkuri-toiminnassa ja toiminta määritelty Ankkuri-käsikirjassa (SM 2019).  

http://urn.fi/URN:ISBN%20978-952-324-256-2


SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

133 

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.5, tp 3. 

Keskitetty erityisosaaminen extremis-
mistä: Hyvin vaativaa erityisosaamista 
keskitetään yhteistyöalueilla. 

OT-keskukset/yhteistyöalueet ja tulevat 
hyvinvointialueet 

THL 

STM  

Vuoteen 2026 mennessä Erityisosaamista vaativat palvelut jär-
jestetään lapsen tai nuoren lähellä 
perus- ja erityistason palveluissa eri-
tyisammattilaisten tuella vuoteen 2026 
mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM ja muut vastuutahot: OT-keskuksia pilotoidaan parhaillaan jo kolmella Erva-alueella sekä Barnahus-työn osalta kaikilla viidella erva-alueella.  
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.5. tp 4. 

Lisätään väkivaltaisen ekstremismiin 
liittyvää tutkimusta ja kehitetään tutki-
mukseen perustuvia toimintamalleja. 

Korkeakoulut: Yliopistot ja Polamk 

STM 

SM 

THL 

OPH 

 Vuosina 2020–2025 on tuotettu ja tehty 
tutkimus- ja selvitystyö ilmiöön liittyen. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025 (eri tahot kirjaavat kommenttikierroksella eri vuosina tehtäviä toimiaan tähän) 

OPH: Helsingin yliopiston Saija Benjamin ja Katja Vallinkoski yhdessä tutkimusryhmänsä kanssa ovat kehittäneet REDI-toimintamallin (ks. Benjamin & Vallinkoski 
2021), jota noudatetaan myös opetustoimen ennaltaehkäisevässä työssä. Ks. lisätietoa myös Kansallinen väkivaltaisen radikalisoitumisen ja ekstremismin ennalta 
ehkäisyn toimenpideohjelma 2019–2023: Periaatepäätös19.12.2019 (SM 2020).  

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-311-8
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-324-311-8
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa ja siihen liittyvä hyväksikäyttö (Luku 14.2, Kervinen ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 14.2, tp 1. 

Laaditaan ihmiskaupan vastainen toi-
mintaohjelma, johon sisällytetään toi-
menpiteet ja vastuutahot mm. lapsiin 
kohdistuvan ihmiskaupan ehkäise-
miseksi ja seurataan sen toteuttamista.  

• Toimintaohjelma tehdään kolmi-
vuotiskaudeksi ja se uusitaan 
säännöllisesti.  

• Toimintaohjelman toteuttamista ja 
seurantaa varten varataan tarvitta-
vat resurssit ja ne merkitään toi-
mintaohjelmaan selkeästi. 

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen 
työn koordinaattori ja Ihmiskaupan 
vastaista toimintaohjelmaa valmisteleva 
työryhmä 

THL 

Vuosina 2020–2021 Toimintaohjelma julkaistaan keväällä 
2021 ja sen toimeenpano jatkuu vuo-
den 2023 loppuun.  

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OM: Marinin hallitusohjelmassa on sovittu useista keinoista, joilla parannetaan ihmiskaupan uhrien asemaa ja tehostetaan rikosvastuun toteutumista. Lisäksi oikeusmi-
nisteriö asetti poikkihallinnollisen ohjausryhmän ja päätti Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmistelusta vuonna 2020. Toimintaohjelma julkaistiin keväällä 2021 
ja sen toimeenpano jatkuu vuoden 2023 loppuun. Toimenpiteillä on vastuutahot ja rahoitus. Myös lapsiin kohdistuva ihmiskauppa on otettu valmistelussa huomioon. 
Toimintaohjelmaa valmistelleet työ- ja ohjausryhmä tulevat seuraamaan ohjelman toimeenpanoa. (Roth & Luhtasaari 2021.) 

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-259-901-8
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.2, tp 2. 

Saatetaan valmiiksi ihmiskaupan uhrien 
tunnistamis- ja ohjaamissuunnitelma 
(National Referral Mechanism, NRM)  

• Suunnitelmassa huomioidaan lap-
siuhrien ja ihmiskaupan uhrien las-
ten erityistarpeet, kuten esimerkiksi 
annetaan selkeät askelmerkit, min-
ne ja kehen ottaa yhteyttä ihmis-
kauppatapauksissa. 

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen 
työn koordinaatio yhdessä työryhmän 
kanssa 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestel-
mä/Migri 

STM 

THL 

Vuosina 2020–2024 NRM saatettu valmiiksi vuoteen 2025 
mennessä.  

Alueellisen koordinaation vahvista-
miseksi yhteistyöalueiden yhteyteen on 
palkattu yhteyshenkilöitä koordinoi-
maan ihmiskaupan vastaista auttamis-
työtä läheisessä yhteistyössä kuntien ja 
auttamisjärjestelmän kanssa, vastaten 
tiedon keruusta ja välittämisestä omalla 
alueellaan. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM: Ministeriö on asettanut vuosille 2020–2022 erillislakityöryhmän, joka tekee työtään tiiviissä yhteistyössä mm. toimintaohjelman toimeenpanoa seuraavan työ- ja 
ohjausryhmän kanssa. Lasten asemaa tarkastellaan myös ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädännön valmistelutyössä. 

THL: Erityispalvelut -yksikkö edustaa THL:ää STM:n asettamassa ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädäntötyöryhmän työskentelyssä. 

Kuntaliitto: Kuntaliitolta on nimetty edustajat STM:n koordinoimaan Ihmiskaupan uhreja koskevassa lainsäädäntöryhmään. Lisäksi Kuntaliitossa kokoontuu kuntien 
ihmiskaupan vastaisen työn verkosto, seuraava kokoontuminen pidetään keväällä 2021. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.2, tp 3. 

Varmistetaan ihmiskaupan lapsiuhrien 
ja ihmiskaupan uhrien lasten avunsaan-
ti ja oikea-aikainen pääsy palveluihin, 
ml. mielenterveyspalvelut.  

STM 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestel-
mä/Migri  

THL 

Kuntaliitto  

Kunnat 

Vuosina 2020–2025 Marinin hallitusohjelmakirjauksen mu-
kaisesti ”Laaditaan laki ihmiskaupan 
uhrien auttamisesta”.  

Lainsäädännön valmistelussa arvioi-
daan sääntelyn vaikutuksia lapsiin. 
Turvataan lapsiuhrien ja ihmiskaupan 
uhrien lasten palveluiden saanti yksilöl-
lisen palvelun tarpeen arvioinnin perus-
teella sosiaali- ja terveydenhuollon 
periaatteita noudattaen. 

Toimenpiteen toimeenpanoa seurataan 
ja varmistetaan mahdollisuuksien mu-
kaan ihmiskaupan lapsiuhrien pääsy 
palveluihin, ml. mielenterveyspalvelut 
vuosina 2020−2025. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

STM: Ministeriö on asettanut erillislakityöryhmän, jossa eri toimijoiden kanssa tarkastellaan myös avunsaantia ja palveluiden tarpeisiin vastaamista. Lasten asemaa ja 
uhreille annettavaa apua ja tukea on sisällytetty myös auttamista koskevan lainsäädännön valmistelutyöhön. 

Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmä, Migri: Auttamisjärjestelmä osallistuu STM:n ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädäntötyöryhmän työskente-
lyyn vuosina 2020–2022. Auttamisjärjestelmä tuottaa osana työryhmätyöskentelyä tietoa lapsierityisistä kysymyksistä lainsäädännön valmistelun käyttöön ja pyrkii 
osaltaan varmistamaan, että lainsäädännön valmistelussa huomioidaan sääntelyn vaikutukset lapsiuhrien ja uhrien lasten avun saantiin.  

Auttamisjärjestelmä toteuttaa osaltaan 2020–2023 valtioneuvoston ihmiskaupan vastaiseen toimintaohjelmaan sisällytettyjä toimenpiteitä niiden toimenpiteiden osalta, 
joiden toimeenpanosta auttamisjärjestelmä yhtenä vastuutahona vastaa. Auttamisjärjestelmä huomioi näiden toimenpiteiden toimeenpanossa myös lapsierityiset kysy-
mykset tarkoituksenmukaisilta osin kuten esimerkiksi eri toimijoiden koulutuksissa. Auttamisjärjestelmä pyrkii kartoittamaan lapsiuhrien tunnistamisen ja auttamisen 
kannalta tärkeitä yhteistyötahoja ja rakentamaan uusia yhteistyöverkostoja sekä antamaan tietoa ja koulutusta. 

THL: Erityispalvelut -yksikkö edustaa THL:ää STM:n asettamassa ihmiskaupan uhrien auttamista koskevan lainsäädäntötyöryhmän työskentelyssä. Erityispalvelut- 
yksikkö toteuttaa vuosina 2020–2021 STM:n toimeksiannolla ihmiskaupan uhrien turvallista ja tuettua asumista koskevan selvitystyön. Yksikössä toimii myös lastensuo-
jelun osaamiskeskittymä, joka vastaa lastensuojelun palveluiden ja järjestelmän kehittämisestä sekä monitieteisestä tutkimusyhteistyöstä. 

Universaaleja peruspalveluita (neuvolapalvelut, kouluterveydenhuolto, opiskeluhuolto) koskevasta työstä vastaa Hyvinvointivaikuttajat-osaston Tiedolla johtaminen ja 
vertaiskehittäminen -yksikön -tiimin Palvelujärjestelmän kehittäminen asiantuntijat. THL:n asiantuntijat ja käytännön työtä tekevät ovat yhteistyössä monialaisesti esi-
merkiksi opiskeluhuollon toimijoiden ja Ihmiskaupan uhrien auttamisjärjestelmän kanssa, jos herää huoli lapsen, nuoren tai asiakasperheen tilanteesta ihmiskauppaan 
liittyen. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.2, tp 4. 

Kerätään saatavilla olevista tietolähteis-
tä: kunnilta, auttamisjärjestelmästä ja 
uhreja auttavista järjestöistä (ns. Ne-
liapila-järjestöt) luvut epäillyistä ja ensi-
vaiheessa tunnistetuista ihmiskaupan 
lapsiuhreista, ihmiskaupan uhrien apua 
saavista lapsista ja ihmiskaupan muo-
doista, jonka uhriksi lapset ovat joutu-
neet.  

Kehitetään lisäksi rikosoikeusjärjestel-
män tilastointia ihmiskaupan uhriksi 
joutuneista lapsista ja nuorista. Tilas-
toidaan jatkossa poliisin tietoon tulleet 
rikokset, syyttäjälle edenneet ja ran-
gaistukset rikoksen uhriksi joutuneen 
iän ja sukupuolen mukaan. Koostetaan 
näistä tiedoista analyysiin perustuva 
vuosittainen raportti. 

Tilastokeskus yhteistyössä ihmiskau-
pan vastaisen työn koordinaation ja 
muiden toimivaltaisten ministeriöiden ja 
muiden organisaatioiden kanssa. 

Vuosina 2021–2025 Kuntien tietoon tulleiden epäiltyjen ja 
ensivaiheessa tunnistettujen alle 18-
vuotiaiden ihmiskaupan uhrien määrät 
ihmiskaupan muodon ja sukupuolen 
mukaan 2020–2025 (mikäli tietoa on 
saatavilla). 

Auttamisjärjestelmään esitettyjen ja 
otettujen alle 18-vuotiaiden lasten mää-
rät ihmiskaupan muodon ja sukupuolen 
mukaan vuosina 2020–2025. 

Neliapila-järjestöjen tietoon tulleiden 
epäiltyjen ja ensivaiheessa tunnistettu-
jen alle 18-vuotiaiden ihmiskaupan 
uhrien määrät ihmiskaupan muodon ja 
sukupuolen mukaan vuosina 2020–
2025. 

Poliisin tietoon tulleiden, syyttäjälle 
edenneiden ja rangaistukseen johta-
neiden ihmiskaupan uhriksi joutuneiden 
alle 18-vuotiaiden määrät iän ja suku-
puolen mukaan vuosina 2020–2025. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025 

Tilastokeskus: Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman käytännön toteutus on vasta suunnitteluasteella ja Tilastokeskuksen rooli ja vastuut on vielä tarkemmin sopi-
matta. Nykyresursseilla Tilastokeskuksella ei ole mahdollista toteuttaa tilastollista tiedonkeruuta, analyysiin perustuvaa vuosittaista raporttia tai toimia vastuutahona 
niiden toteuttamisessa. Tilastokeskus on kuitenkin resurssiensa puitteissa mukana tukemassa tärkeää aihealueen tilastoinnin ja tiedonkeruun kehittämistä sekä viran-
omaisten ja järjestöjen välistä yhteistyötä. 

Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman puitteissa Tilastokeskus on sitoutunut keräämään tietoja ja toimimaan koordinaattorina lähinnä kansainvälisissä kyselyissä 
valmiiden raporttipohjien osalta. Tietojen kerääminen on aina kyselykohtaista, eikä kyseessä ole varsinaista tiedon tuottamista. Rikostilastojen osalta Tilastokeskuksella 
ei ole omaa ilmiötä koskevaa tiedonkeruuta, vaan saamamme tiedot perustuvat kahteen hallinnolliseen lähteeseen Poliisinasiain järjestelmään (PATJA) oikeusministe-
riön Rikostuomiosovellusjärjestelmään (RITU).  

Rikostilastojen kehittämisen osalta tulisi ottaa huomioon, että tilastotietoja on mahdollista tuottaa vain, jos tiedot on kerätty ja tallennettu (rakenteisessa muodossa) 
ensisijaisiin viranomaisjärjestelmiin (PATJA ja RITU). Tällä hetkellä esimerkiksi hyväksikäytön muodon erittelyjä ei näihin järjestelmiin tallenneta, eikä niistä näin ollen 
saada myöskään tilastotietoa. Samoin tuomioiden osalta uhreista ei ole saatavilla tilastotietoa ilman merkittävää lisäkustannusta.  

Koska viranomaisjärjestelmät ovat lähivuosina uudistumassa (RITU->AIPA 2021, PATJA-> VITJA 2023), tulisi kehittämistyöhön panostaa puuttuvien tietojen osalta 
eritoten tulevien järjestelmien osalta. Tilastokeskus tuo kehittämistarpeet ilmi omissa yhteistyötapaamisissa. Painoarvon lisäämiseksi nämä tarpeet tulisi kuitenkin tuoda 
ilmi erityisesti Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelman tai mahdollisesti ihmiskaupan vastaisen työn koordinaattorin toimesta. 

Vaikka ilmiö on vakava ja on ensiarvoisen tärkeää, että sen torjumista kehitetään, niin rikostilastojen osalta ihmiskauppa ilmiönä on määrällisesti vähäinen ja tuomiotie-
tojen osalta hyvinkin marginaalinen. Tuomiolle päätyy keskimäärin kolme henkilöä vuosittain. Ilmiö on kuitenkin hyvä pitää mielessä, koska esim. uhritietojen tilastoinnin 
osalta tietosuojakysymykset tulevat nopeasti vastaan. 

HEUNI ja OM: Yksi painopistealue ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman laatimisessa on tiedonkeruu, tilastointi ja koulutus. HEUNI koordinoi asiaan liittyvän työpa-
jan syksyllä 2020. Toimintaohjelma julkaistiin toukokuussa 2021 ja on voimassa ainakin nykyisen hallituskauden loppuun saakka. 

SM ja POHA: SM:n ja Poliisihallituksen tulossopimuksessa on sovittu seurattavaksi poliisin selvittämien ja paljastamien ihmiskaupparikosten lukumäärää. Ihmiskaup-
paverkostoa hyödyntävä ihmiskaupparyhmä on perustettu ja erityisosaaminen on varmistettu. 



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

141 

Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.2, tp 5. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon ja ope-
tusalan ammattilaisten, kuten lasten-
suojelun sosiaalityöntekijöiden, koulu-
terveydenhoitajien ja -kuraattorien, 
opiskeluhuollon psykologien, opetus-
henkilöstön, poliisin ja syyttäjien tietoi-
suuden lisääminen lapsiin kohdistuvas-
ta ihmiskaupasta ja siihen liittyvästä 
hyväksikäytöstä sekä lapsen edun ja 
tarpeiden arvioinnista.  

Ihmiskaupan tunnistaminen parantuu. 

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen 
työn koordinaattori ja Ihmiskaupan 
vastaista toimintaohjelmaa valmisteleva 
työryhmä 

Kuntaliitto 

Kunnat 

VKST 

OKM 

OPH 

STM 

THL 

Vuosina 2020–2025 Sosiaali- ja terveydenhuollon sekä 
opiskeluhuollon ja lisäksi alaikäisten 
turvapaikanhakijoiden vastaanottokes-
kusten palveluissa tunnistetaan pa-
remmin lapsiin ja nuoriin kohdistuvaa 
hyväksikäyttöä kokonaisvaltaisesti ml. 
ihmiskauppa ja siihen liittyvä dynamiik-
ka. 

Ihmiskauppa-opintokokonaisuuksien 
määrät toimenpiteessä mainittujen 
alojen täydennysopinnoissa eri aloittain 
vuosina 2020–2025. 

Ihmiskaupasta ja siihen liittyvästä hy-
väksikäytöstä koulutettujen toimenpi-
teessä mainittujen ammattilaisten mää-
rät eri ammattiryhmittäin vuosina 2020–
2025. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025  

THL Barnahus-hanke: Huomioidaan ihmiskauppa-ilmiö osana hankkeen tekemää työtä, vuoden 2021 julkaistussa Barnahus-verkkokoulussa asia on jo nostettu esiin 
(podcast aiheesta) ja jatkokoulutuksissa vuosina 2021–2022 asia huomioidaan. 

OM: Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman valmistelussa on nostettu esiin lasten ja nuorten kanssa työtä tekevien ammattilaisten koulutustarpeet. Toimintaohjelman 
toimenpide 21: ”Sisällytetään lasten ja nuorten kanssa työtä tekevien ammattilaisten täydennyskoulutukseen tietoa ihmiskaupasta ja siihen liittyvästä hyväksikäytöstä.” 
Vastuutahot: OKM, OPH, THL ml. Barnahus-hanke. Aikataulu: toimeenpano vuosina 2021–2023. (Roth & Luhtasaari 2021). 

Kuntaliitto: Tietoisuutta ihmiskauppa-ilmiöstä lisätään esim. Kuntaliiton uutiskirjeiden välityksellä ja verkostotyön kautta. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 14.5, tp 6. 

Lasten ja perheiden tietoisuuden lisää-
minen lapsiin kohdistuvasta ihmiskau-
pasta ja siihen liittyvästä hyväksikäytös-
tä. 

THL 

OPH 

STM 

Valtioneuvoston ihmiskaupan vastaisen 
työn koordinaattori ja Ihmiskaupan 
vastaista toimintaohjelmaa valmisteleva 
työryhmä 

Järjestöt, esim. Väestöliitto 

Vuosina 2020–2025 Lapsiin kohdistuvasta ihmiskaupasta on 
sisältöjä perusopetuksen ja toisen 
asteen opetusmateriaaleissa eri oppiai-
neissa ja teema on huomioitu mahdolli-
suuksien mukaan opetussuunnitelmien 
ja tutkintojen perusteiden sisällöissä 
vuoteen 2026 mennessä. 

Toimeenpano vuosina 2020–2025 

STM ja järjestöt: Toimenpiteen 6 toimeenpanossa on tärkeä varmistaa, että myös tietoa perheille, lapsille ja nuorille auttavista tahoista tarjotaan muun tiedonvälityksen 
lisäksi. Kun puhutaan lapsille ja nuorille, tieto kohdennettuna nimenomaan ihmiskaupasta on hyvä olla osana erityyppisestä väkivallasta ja omien rajojen tunnistamises-
ta tehtävää valistusta. 

OM: Lasten ja perheiden tietoisuuden lisääminen tapahtuu ammattilaisten koulutuksen kautta. Toukokuussa 2021 julkaistun Ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman 
valmistelussa on nostettu esiin lasten ja nuorten kanssa työtä tekevien ammattilaisten koulutustarpeet. Ks. toimintaohjelman kirjaus toimenpide 21 ja edellinen tämän 
julkaisun taulukon luvun 14.5 toimenpide 5 (Roth & Luhtasaari 2021.) 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa mediassa 
(luku 11, Vaaranen-Valkonen & Laitinen 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 11, tp 1. 

Lasten ja nuorten parissa arjessa toimi-
ville järjestetään täydennyskoulutusta 
lapsiin kohdistuvasta seksuaalisesta 
häirinnästä, houkuttelusta, seksuaali-
sesta riistosta ja seksuaaliväkivallasta 
digitaalisessa mediassa. 

Lisäksi kehitetään toimintatapoja, joilla 
lapsia ja nuoria ohjataan ja opetetaan 
toimimaan nykyistä tiedostavammin 
sosiaalisessa mediassa, ymmärtämään 
oikeuksiaan ja vaikutusmahdollisuuksi-
aan houkuttelutilanteissa. 

OPH 

OKM ja Kansallinen audiovisuaalinen 
instituutti (KAVI ) 

Järjestöt, esim. Pelastakaa Lapset ry, 
MLL ja Suojellaan Lapsia ry 

THL 

STM 

Vuosina 2020–2025 Aiheesta järjestettyjen täydennyskoulu-
tuskurssien määrä esim. kasvatustie-
teen koulutusohjelma ja erityispedago-
giikka, opiskeluhuollon toimijat vuosina 
2020–2025. 

Lapsiin ja nuoriin kohdistuviin seksuaa-
lirikoksiin erikoistuneiden erityisasian-
tuntijoiden koulutukset vuosina 
2020−2025. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OPH: Opetushallitus jakoi keväällä 2019 avustuksia perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa työskentelevän opetushenkilöstön ja opis-
keluhuollon palvelujen henkilöstön osaamisen vahvistamiseen ja täydennyskoulutukseen lapsiin ja nuoriin kohdistuvien seksuaalirikosten ehkäisemiseksi ja vähentä-
miseksi. Huomio on grooming-ilmiössä eli lasten ja nuorten houkuttelussa ja hyväksikäytössä, jota tapahtuu sosiaalisen median kanavissa.  

OKM: Valtakunnallisen nuorisotyön ja -politiikan ohjelman 2020–2023 digitaalisen osaamiskeskuksen puitteissa tehtäviä toimia:  

• Tilannekuva- ja käsitetyö 2020–2021.  

• Tiedon tuottaminen ja toimintamallien kehittäminen 2021–2023. 

KAVI, Pelastakaa Lapset ry ja MLL: Vuodesta 2012 lähtien tehtyä Finnish Safer Internet Centre (FISIC) -toimintaa jatketaan. Hankkeen päätavoitteena on tukea las-
ten ja nuorten turvallista ja positiivista mediankäyttöä.  

FISIC-toimintoihin kuuluu: 

• tietoisuuden lisääminen (esim. koulutukset, verkkopalvelut, ilmaiset materiaalit, laajat kansalliset kampanjat kuten Mediataitoviikko ja Peliviikko) 

• Helpline-palvelut (MLL:n auttavat puhelin- ja nettipalvelut lapsille, nuorille ja vanhemmille) sekä Hotline-palvelu (Nettivihje, vihjepalvelu, jonka avulla kuka tahansa 
voi tehdä ilmoituksen internetissä olevasta, lapseen kohdistuvaan seksuaaliseen houkutteluun ja seksuaaliväkivaltaan liittyvästä laittomasta toiminnasta). 

Suojellaan Lapsia ry: edistää lasten ja nuorten suojelua erilaisissa toimintaympäristöissä ml. digitaalinen media ja pitää ammattilaisille koulutusta ja antaa ammatillista 
tukea. Vuosina 2021–2022 lasten digiturvataitoja vahvistetaan Turvallisesti digiliikenteessä –projektilla. Suomesta projektissa mukana useita toimijoita, mm. Traficom ja 
AVIt. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Luku 11, tp 2. 

Perusopetusikäiset lapset ja nuoret 
ovat saaneet koulutusta turvataidoista 
digitaalisessa mediassa valtion erityis-
avustusta saaneissa kunnissa. Koulu-
tuksen myötä lapsilla ja nuorilla on 
perustason digiturvataidot, käsitys 
digitaalisen median riskeistä ja keinoja 
toimia turvallisesti verkossa. Kehitettyjä 
toimintatapoja voidaan hyödyntää mui-
den perusopetuksen järjestäjien toimin-
nassa valtakunnallisesti. 

Huomioidaan myös, että osa lapsista ja 
nuorista voi syyllistyä muihin kohdistu-
viin haitallisiin tekoihin. Koulutuksessä 
on hyvä olla sisältöjä myös siitä, miten 
itse toimii turvallisesti muita kohtaan. 

OPH 

OKM ja KAVI 

Traficom 

THL 

POHA 

SM/poliisi 

Järjestöt 

STM 

Vuosina 2020–2023 Koulutusten määrä ja sisällöt vuoteen 
2023 mennessä (väliarviointi). 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025  

OKM: Ministeriö myönsi joulukuussa 2019 avustuksia hankkeille, joissa kehitetään esi- ja perusopetukseen toimintatapoja, joilla lapsia ja nuoria ohjataan ja opetetaan 
toimimaan nykyistä tiedostavammin sosiaalisessa mediassa, ymmärtämään oikeuksiaan ja vaikutusmahdollisuuksiaan houkuttelutilanteissa. Avustusta ovat saaneet 
opetuksen järjestäjät, joiden esittämät toimenpiteet ovat valtakunnallisesti hyödynnettävissä. Hankkeet ovat toiminnassa vuoteen 2022 saakka. 

OPH ja KAVI: Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteisiin (POPS 2014) sisältyy mm. seuraavia sisältöjä, joita paikallisissa suunnitelmissa pitää huomioida: 

• ”Opetetaan tunnistamaan keskeiset turvallisuuteen liittyvät symbolit sekä suojaamaan yksityisyyttään ja henkilökohtaisia rajojaan” (Laaja-alainen osaaminen, itses-
tä huolehtiminen ja arjen taidot, s. 20) 

• ”Oppilaita opastetaan käyttämään tieto- ja viestintäteknologiaa vastuullisesti, turvallisesti ja ergonomisesti” (Laaja-alainen osaaminen, TVT, s.21) 

• ”Oppilas osaa kuvata tieto- ja viestintäteknologian vastuullista, turvallista ja ergonomista käyttöä” (oppimisen arviointi 6.lk lopussa, s. 271). 

OKM, KAVI ja OPH: vuonna 2020 alkoi kansallinen Uudet lukutaidot -kehittämisohjelma OKMn rahoituksella osana Oikeus oppia -ohjelmaa. Kehittämisohjelmassa 
edistetään KAVIn koordinoiman osahankkeen kautta medialukutaitoa, tvt-osaamista ja ohjelmoinin osaamistaa varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa. Osana 
kehittämisohjelmaa medialukutaidoille luodaan OPH:n koordinoimana varhaiskasvatukseen ja esiopetukseen hyvän pedagogisen toiminnan kuvaukset sekä perusope-
tukseen vuosiluokka-kokonaisuuskohtaiset osaamisen kuvaukset. Kuvausten avulla tuetaan varhaiskasvatussuunnitelman ja opetussuunnitelmien perusteiden toi-
meenpanoa ml. turvataitojen opetus. 

• OKMn avasi pilottirahoitushaut alkuvuodesta 2021. Ohjelman toimintakausi on 2020–2023. 

Suojellaan Lapsia ry: Järjestö tarjoaa lasten ja nuorten parissa toimiville ammattilaisille koulutusta ja antaa ammatillista tukea. Vuosina 2021–2022 järjestö koordinoi 
5–9-vuotiaiden lasten digiturvataitoja vahvistamiseen tähtäävää monikansallista Turvallisesti digiliikenteessä –projektia, jossa kansallisesti mukana useita toimijoita, 
mm. Traficom ja AVIt. 
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Toimenpide Vastuutahot Aikataulu toteutukselle  Seuranta ja mittarit  

Sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret (Luku 13.5 Telakivi ym. 2019/Väkivallaton lapsuus 2020–2025) 

Luku 13.5, tp 1 

Luodaan koulutuspaketti seksuaalisen 
suuntautumisen ja sukupuolen moni-
naisuudesta sekä sateenkaariperheistä 
lasten ja nuorten parissa toimivien 
ammattilaisten käyttöön (esim. koulu-
terveydenhoitajat, kuraattorit ja muut 
opiskeluhuollon toimijat, lastensuojelun 
ammattilaiset).  

Koulutuksessa annetaan valmiudet 
tunnistaa nämä lapset ja nuoret sekä 
tietoa heidän hyvinvointiinsa vaikutta-
vista tekijöistä, väkivaltariskistä ja kei-
noista pienentää sitä. 

OPH 

THL 

Korkeakoulut ja ammatillinen koulutus  

Järjestöt, esim. Seta ry 

STM 

Vuosina 2020–2022 Koulutuspaketti on luotu vuosina 2020–
2022 ja koulutuspilotti on toteutunut 
vuosina 2023–2025. 

Luku 13.5, tp 2 

Koulutuspaketti seksuaalisen suuntau-
tumisen ja sukupuolen moninaisuudes-
ta sekä sateenkaariperheistä on luotu 
vuosina 2020–2022 ja koulutuspilotti on 
toteutunut vuosina 2023–2025. 

OPH 

THL 

Korkeakoulut ja ammatillinen koulutus  

Järjestöt, esim. Seta ry 

STM 

Vuosina 2023–2025 Koulutuspaketti on luotu vuosina 2020–
2022 ja koulutuspilotti on toteutunut 
vuosina 2023–2025. 
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Toimeenpano vuosina 2020–2025: luku 13.5. toimenpiteet 1 ja 2 

OPH: Asiaan liittyen OPH:lla ei omia materiaaleja, vaan henkilöstöä ohjataan käyttämään Setan ja Rauhankasvatusinstituutin materiaaleja. 

THL Barnahus-hanke, Seta ja Suomen Sateenkaaripoliisit ry: Maaliskuussa 2021 järjestettiin Sateenkaarinuoret, kohtaaminen ja väkivaltakokemukset –webinaari.  

Seta ry: Järjestö osallistuu koulutuspaketin tuottamiseen ja koulutusten suunnitteluun ja toteuttamiseen, mikäli rahoitus varmistuu. Kokonaisuuksien luomisessa voi-
daan hyödyntää Setan olemassa olevia materiaaleja (esim. oppilashuolto-opas, nuorten videot) seksuaalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta. 

STM, Väestöliitto ry ja THL: Vuonna 2015 julkaistussa Seksuaalikasvatuksen tueksi – oppaassa on käsitelty mm. psykoseksuaalista kehitystä, pedagogiikkaa, suku-
puolen ja seksuaalikehityksen moninaisuutta, seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa (Bildjuschkin 2015). 

Suomen Psykologiliitto: Psykologiliiton ammatillinen työryhmä on laatinut ohjeistuksen ja suosituksen seksuaalisesta suuntautumisesta ja sukupuolen moninaisuu-
desta hyödynnettäväksi myös koulutuskäyttöön (Psyli.fi, suositukset). Lisäksi HUS Mielenterveystalon -verkkosivustolla on asiaan liittyen paljon tietoa. 

https://www.psyli.fi/me/suositukset-ohjeet-ja-julkaisut/muut/
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7 Viestintäsuunnitelma 
Elina Suontama, THL 

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman 2020−2025 (Korpilahti ym. 2019a) 
laatimiseen on osallistunut laaja joukko asiantuntijoita (81 kirjoittajaa). Työtä seuraa-
vassa ja arvioivassa ohjausryhmässä on edustus yhteensä neljästä ministeriöistä 
(STM, OKM, SM,TEM) ja 28 muusta organisaatiosta. Suunnitelma sisältää kaikkiaan 
93 eri toimenpidettä, joista jokaiselle on määritelty toimeenpanon aikataulu ja vastuu-
tahot. Toimenpidesuunnitelman viestintää tekevät siis monet organisaatiot ja ilmiöiden 
kirjo on laaja. 

Jotta viestintä olisi mahdollisimman vaikuttavaa ja tukisi kansallisia tavoitteita ja toi-
menpiteiden toteutumista, on tarpeen sopia muutamista yhtenäisistä viestinnän lin-
jauksista, jotka nivovat eri tahojen viestintää yhteen. Yhtenäisten, selkeiden viestintä-
linjausten avulla eri sidosryhmien on myös mahdollista seurata Väkivallaton lapsuus -
toimenpidesuunnitelman toimeenpanoa. 

Tämän viestintäsuunnitelman tarkoituksena on olla käytännönläheinen muistilistatoi-
menpidesuunnitelman viestinnän perusperiaatteista, ydinviesteistä, kohderyhmistä, 
työnjaosta, vaiheistuksesta, kanavista ja yhteisistä viestintämateriaaleista. 

Viestinnän tavoitteet ja keskeisimmät sisällöt 
• Pitää esillä lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn merkittävyyttä. 
• Tukea suunnitelman 93 toimenpiteen toteutumista viestinnän keinoin. 
• Lisätä vaikuttavuutta kiinnittämällä eri tahojen viestintä samaan kokonai-

suuteen. 
• Tarjota sidosryhmille keino seurata toimenpidesuunnitelman edistymistä. 
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Ydinviestit 

Yleiset ydinviestit koko toimeenpidesuunnitelman toimeenpanoa koskien:  

• Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus väkivallattomaan lapsuuteen ja 
nuoruuteen. Kaikkea lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa voidaan ja pitää eh-
käistä. 

• Lapsi ja nuori voi selvitä vaikeastakin tilanteesta hyvään elämään, jos 
aikuiset kantavat vastuunsa ja tukevat (myönteisyys). 

Taustalla YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 13 vuodelta 2011. 

Toimeenpanosuunnitelman ydinviestit eri luvuissa 
• Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku luku 2: Lapsiin kohdistuva väki-

valta vähenee, jos eri viranomaiset tekevät yhteistyötä. 
• Säädökset, sopimukset, osallisuus ja tietopohjan kehittäminen luku 

3: Lapsiin kohdistuva väkivalta voi loppua vain, jos lainsäädäntö tukee 
sitä ja säädökset toimeenpannaan. 

• Lähisuhdeväkivalta perheessä luku 4: Vanhemmuutta tukemalla suo-
jellaan lapsia. 

• Seksuaaliväkivalta luku 5: Varhainen seksuaalikasvatus ja turvataito-
kasvatus suojaavat lasta. Seksuaaliväkivallan haittoja voidaan vähen-
tää, jos sen uhrit saavat tehokasta, laadukasta ja yhdenvertaista apua 

• Väkivallan ehkäisy ja turvataitokasvatus kodin ulkopuolisissa ym-
päristöissä luku 6: Aikuisten tehtävä ja velvollisuus on taata lapsen tur-
vallisuus kaikissa ympäristöissä. 

Viestinnän vastuut ja aikataulu 
• THL:n asettama Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn ohjausryhmä 

on hyväksynyt viestintäsuunnitelman ja vastaa viestinnän linjauksista. 
• THL koordinoi Väkivallaton lapsuus 2020–2025 -

toimenpidesuunnitelman toteuttamista ja sen sisällön viestintää osana 
toimeenpanoa. 

• Käytännön viestintää suunnitellaan yhdessä ohjausryhmän ja toimenpi-
desuunnitelman viestintäverkoston kanssa. 

• Kullekin toimenpiteelle määritellyt vastuuorganisaatiot vastaavat ensisi-
jaisesti kyseiseen toimenpiteeseen liittyvästä viestinnästä, THL tukee 
viestintää tarvittaessa. 

• THL tuottaa viestintämateriaalia yhteiseen käyttöön. 
• Kaikkia toimenpidesuunnitelmaan liittyviä organisaatioita kannustetaan 

viestimään yhteisistä teemoista ja kansallisesti sovituista toimintalin-
jauksista aktiivisesti omissa kanavissaan ja kytkemään viestit Väkivalla-
ton lapsuus 2020–2025 -kokonaisuuteen.  
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Viestinnän aikataulu 

Väkivallaton lapsuus -toimenpidesuunnitelman toteuttaminen on kohdennettu vuosille 
2020−2025. Aiheiden kirjo on laaja ja aikajänne monivuotinen. Siksi sekä toimeenpa-
no että siihen kuuluva viestintä vaatii suunnitelmallisuutta ja vaiheistusta. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn 
ohjausryhmä tekee linjauksen toimenpidesuunnitelman kokonaisuuden viestinnän 
painopisteistä vuosittain. THL koordinoi viestintäkalenteria ja kutsuu viestintäverkos-
ton koolle yhteisiä tilannekatsauksia varten. 

Viestinnän kanavat ja yhteiset materiaalit  
• Toimenpidesuunnitelmalle luodaan omat verkkosivut thl.fi-sivustolle 
• Suunnitelmalle ei luoda omia somekanavia tai vastaavia, vaan käytetään 

työskentelyssä mukana olevien organisaatioiden käytössä olevia kana-
via 

• Hashtag #VäkivallatonLapsuus käytössä ohryn eri organisaatioiden so-
mekanavissa 

• Väkivallaton lapsuus 2020–2025 -julkaisu saatavilla painettuna kirjana ja 
verkkojulkaisuna (pdf) Valtion julkaisuarkisto Valtossa (kieliversiot suo-
mi, ruotsi ja englanti) 

• Toimeenpano- ja viestintäsuunnitelma julkaistaan keväällä 2021 
• Yhteiset tunnusvalokuvat ja diapohjat, somekuvapohjat 
• Väkivallaton lapsuus -blogisarja THL:n Tiedosta terveyttä ja hyvinvointia 

–blogissa 
• Väkivallaton lapsuus 2020–2025 -toimenpidesuunnitelma lyhyesti -teksti, 

joka helppo laittaa esim. tiedotteiden/blogitekstien loppuun (esimerkki 
tiivistelmätekstistä löytyy blogisarjan ensimmäisen kirjoituksen, Korpilah-
ti & Hakulinen 19.5.2020, lopusta) 

  

https://thl.fi/fi/tutkimus-ja-kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/vakivallaton-lapsuus-toimenpidesuunnitelma
https://blogi.thl.fi/poikkeusoloissakin-lapsilla-on-oikeus-toivoon-ja-turvallisiin-aikuisiin/
https://blogi.thl.fi/poikkeusoloissakin-lapsilla-on-oikeus-toivoon-ja-turvallisiin-aikuisiin/
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Kohderyhmät 

Väkivallaton lapsuus 2020–2025 -toimenpidesuunnitelma on tarkoitettu lasten ja nuor-
ten parissa työskenteleville ammattilaisille ja opiskelijoille sosiaali- ja terveydenhuol-
lossa, poliisissa, sivistys- ja nuorisotoimessa, oikeuslaitoksessa ja järjestöissä. Käsi-
kirjatyyppiseksi laadittua tutkimusnäyttöön perustuvaa suunnitelman laajaa versiota 
(Korpilahti ym. 2019a) voidaan hyödyntää myös lasten ja nuorten parissa toimivien eri 
alojen opiskelijoiden ja ammattilaisten koulutusmateriaalina.  

Viestinnän kohderyhmiä on paljon, ja ne pitää miettiä tapauskohtaisesti eri viestintä-
toimien kohdalla. Keskeisimpiä kohderyhmiä ovat: 

• Päättäjät, asiantuntijat ja virkamiehet 
• Lasten ja nuorten kanssa työskentelevät (sote-ala, poliisi, sivistys- ja 

nuorisotoimi) 
• Oikeuslaitos 
• Eri organisaatioiden hanketyö 
• Järjestöt 
• Oppilaitokset 
• Media ja sen kautta kansalaiset, erityisesti alaikäisten lasten vanhemmat 
• Kansainväliset yhteistyökumppanit. 

Viestinnän uhkia ja riskejä 

Riski tai haaste Miten ratkaista 

Suuri ja monitahoinen kokonaisuus 
johtaa sekavaan viestintään.  

Kokonaisuuden ydinviestit kirkkaiksi. Keskitytään viiden 
ilmiöpohjaisen kokonaisuuden ja konkreettisten toimen-
piteiden toteutumisen esiin tuomiseen. 
Yhteistä viestintämateriaalia tueksi. 
Yhdessä sovittu aikataulutus. 

Eri organisaatiot keskittyvät viesti-
mään toimistaan, ei intoa suunnitel-
matason viestinnälle 

Ohjausryhmä vahvistaa viestintäsuunnitelman.  
Pidetään suunnitelma riittävän kevyenä toteuttaa. 

Viestinnälle korkeat odotukset, pie-
net resurssit. 

Suunnitellaan viestinnän tavoitteet realistisiksi resurs-
sien suhteen, esim. ei omia somekanavia, vaan aihetun-
nisteilla ja joillakin visuaalisilla elementeillä kytky eri 
organisaatioiden kanavissa.  
Käytetään aktiivisesti eri organisaatioiden omia kanavia. 
Luodaan kevyitä sapluunoita ja vuosikello, joiden avulla 
voidaan jakaa sisällöntuotantoa eri tahoille (esim. tee-
mablogit, somekuvapohjat). 
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Liitteet 

Liite 1. Lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäisyn 
ohjausryhmä vuonna 2021  

Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseen on pääjohtajan päätöksellä asetettu vuonna 
2018 ohjausryhmä vuosille 2018–2025 laatimaan, seuraamaan ja arvioimaan kansal-
lisia tavoitteita ja toimenpiteitä 0–17-vuotiaisiin kohdistuvan henkisen ja fyysisen ja 
seksuaaliväkivallan ehkäisyyn eri toimintaympäristöissä. Ohessa ohjausryhmän ko-
koonpano organisaatioittain vuonna 2021: 

Aseman Lapset ry 

Ensi- ja turvakotien liitto (ETKL)  

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiri (HUS) 

Helsingin yliopisto  

Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö (ltla)  

Itä-Uudenmaan poliísilaitos  

Kuopion yliopistollinen sairaala (KYS)  

Lapsiasiavaltuutetun toimisto 

Lastensuojelun Keskusliitto (LSKL) 

Lyömätön linja Espoossa ry 

Mannerheimin Lastensuojeluliitto (MLL)  

Maria Akatemia ry 

Mieli Suomen Mielenterveys ry 
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OmaKamu ry 

Opetushallitus (OPH)  

Opetus- ja kulttuuriministeriö (OKM)  

Pelastakaa Lapset ry  

Pirkanmaan sairaanhoitopiiri (PSHP) 

Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri (PPSHP) 

Poliisihallitus (POHA) 

Sisäministeriö (SM) 

Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus STEA 

Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) 

Suojellaan Lapsia ry 

Suomen Kuntaliitto ry 

Suomen UNICEF ry 

Tampereen yliopisto 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL 

Turun yliopistollínen keskussairaala (TYKS) 

Työ- ja elinkeinoministeriö (TEM) 

Valtakunnansyyttäjävirasto 

Väestöliitto ry 
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Liite 2. Taustoitus Monialainen yhteistyö ja tiedonkulku luku 2 

Taina Laajasalo ja Rika Rajala, THL 

Monialaisen yhteistyön mahdollisuuksista ja keinoista lapseen 
kohdistuvien rikosepäilyjen selvittelyprosesseissa 

Lapsiin kohdistuvien väkivaltaepäilyjen selvitysprosesseissa hyödynnetään monialais-
ta yhteistyötä poliisin, lastensuojelun ja terveydenhuollon välillä epätasaisesti eri puo-
lilla maata. Selvitysvaiheen aikaiset monialaisen yhteistyön puutteet vaikuttavat lasten 
ja nuorten saamaan tukeen ja hoitoon, joka on vaihtelevaa ja usein riittämätöntä (ks. 
lisätietoa Mäkelä ym. 2019, luku 6). 

Toiminnassa olevia monialaisen yhteistyön malleja ovat Varsinais-Suomen LASTA-
malli (Sinkkonen & Mäkelä, 2017), Pohjois-Karjalan viranomaisyhteistyön malli LAS-
TA-lomakkeen pohjalta sekä Espoon ns. seulamalli. Barnahus-hankkeen myötä LAS-
TA-malli on otettu käyttöön Satakunnassa vuonna 2020 ja myös Pohjois-Karjalan 
viranomaisyhteistyön mallin resursseja lisätään. Mallien kansallisen jalkauttamisen 
tueksi kaikki käytetyt mallit pitää dokumentoida ja niiden toimivuutta ja tehokkuutta 
selvittää. Seurantaa ja kehittämistä varten tarvitaan myös kansallisesti yhtenäinen 
digitaalinen tapa tallentaa tietoa. 

Tällä hetkellä lapsiin kohdistuvien väkivaltarikosten esitutkintaan kuluvat ajat ovat 
huomattavan pitkiä, keskimäärin yli puoli vuotta (Laajasalo ym. 2020). Esitutkintalain 
3 luvun 11§:n mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä. Lain 
mukaan esitutkintatoimenpiteet voidaan olosuhteiden sitä edellyttäessä asettaa tär-
keysjärjestykseen. Eduskunnan oikeusasiamies on antanut syyskuussa 2020 päätök-
sen (EOAK/5625/2020), jossa hän katsoo tarpeelliseksi, että lapsiin kohdistuneiden 
rikosten käsittely tulisi säätää kiireelliseksi. Varhainen monialainen yhteistyö sekä 
taustatietojen keruu todennäköisesti vähentävät esitutkintavaiheen viiveitä. 

Lapsiystävälliseen oikeusprosessiin kuuluu lapsen kuuleminen lapsiystävällisissä 
tiloissa (Barnahus -laatustandardit, 2017). Suurin osa väkivaltaepäilyssä asianomista-
jina olevista lapsista kuullaan tällä hetkellä poliisin tiloissa, jotka eivät ole lasten tar-
peita ajatellen suunniteltuja. Jatkossa osa hyvinvointi-/perhekeskuksista voisi mahdol-
lisesti toimia osassa tapauksista lapsen kuulemisen paikkoina, jonne voisi tämän jäl-
keen luontevasti sijoittua myös lapsen ja perheen tarvitsemia tuki- ja hoitopalveluita. 
Tämä vaatii pilotointia, jonka osana tulee selvittää toiminnan resurssivaatimukset 
esitutkinta- ja syytäjäviranomaisen kannalta. 
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Esitutkintalain 4 luvun 7 §:n mukaan lapsiin kohdistuvat esitutkintatoimet on mahdolli-
suuksien mukaan annettava niihin perehtyneille tutkijoille. Myös eurooppalaisten Bar-
nahus – laatustandardien (Barnahus Quality Standards 2017) mukaan lapsen kuule-
minen pitäisi toteutua siihen erityiskoulutuksen saaneen henkilön toimesta näyttöön 
perustuvalla haastattelumenetelmällä. Suomessa osan lapsista ja nuorista on tähän 
asti kuullut poliisi, jolla ei ole ollut tähän tarvittavaa koulutusta.  

Poliisin, syyttäjälaitoksen että tuomioistuinten riittävä resursointi ja erityisosaaminen 
nopeuttavat tutkintaa ja varmistavat sen toteutumisen lapsiystävällisesti ja laaduk-
kaasti. Lapsiin kohdistuvien rikosten käsittely on tärkeää keskittää niin poliisissa, syyt-
täjälaitoksessa kuin tuomioistuimessa mahdollisuuksien mukaan ammattilaisille, joilla 
on käsittelyyn vaadittava erityiskoulutus (ks. myös ETL 4:7§). 

Edunvalvonnan tarve tulee arvioida aina lapsen ollessa epäillyn rikoksen uhrina: lap-
selle määrätään tuomioistuimen toimesta esitutkintalain (805/2011, 4:8) nojalla mikäli 
on perusteltua syytä olettaa, ettei huoltaja voi puolueettomasti valvoa lapsen etua 
asiassa. Edunvalvonnasta tarvitaan koulutuksen lisäämistä ja alueiden välisten käy-
täntöjen yhdenmukaistamista: lapset ovat edunvalvonnan suhteen toistaiseksi keske-
nään eriarvoisessa asemassa menettelytapojen vaihtelevuuden vuoksi.  

Lähisuhdeväkivalta perheessä 

Yleinen väkivallan puheeksiottoa estävä tekijä on epävarmuus soveltuvista toiminta-
voista ja siitä, mihin väkivallan riskissä olevat tai väkivaltaa kokeneet lapset ja perheet 
tulisi ohjata. Mikäli toimijoilla ei ole tiedossaan selkeitä ohjeita ja menettelytapoja lap-
siin kohdistuvan väkivallan ilmitulosta tai siihen liittyvän epäilyn käsittelystä, on palve-
luiden käynnistäminen epätodennäköisempää kuin silloin, kun yhteiset linjaukset oh-
jaavat toimintaa (Ellonen ym. 2015; ks. myös tämän julkaisun luku 5 ja luvut 2, 6 ja 8, 
Korpilahti ym. 2019a). 

Valtakunnallisen selvityksen (Hakulinen ym. 2018) mukaan väkivallan osalta hoito- ja 
palveluketjuissa perusterveydenhuollossa on puutteita: 

I. Lapsiin kohdistuvan väkivallan toimintamalli tunnistamisen käytänteistä 
on kirjattuna 38 prosentissa terveyskeskuksia, 51 prosentissa ei kirjat-
tuna ja 11 prosentissa ei toimintamallia. 

II. Parisuhdeväkivallan tunnistamisen käytänteistä toimintamalli kirjattuna 
60 prosentissa, 38 prosentissa ei kirjattuna, 2 prosentissa ei toiminta-
mallia. 
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Kirjallinen, kaikkien saatavilla oleva alueellinen kuvaus palvelu- ja hoitoketjusta väki-
vallan tunnistamisen ja puheeksi oton tueksi ehkäisee tilanteita, joissa vastuu toimien 
käynnistämisestä jää yksittäisen työntekijän harteille. Väkivallan seurauksista ml. 
henkisen väkivallan muodot ja haittavaikutukset, tarvitaan päivitettyä tietoa sosiaali- ja 
terveydenhuollon tai eroauttamisen piirissä, poliisissa ja oikeusasteissa. Lapsi- ja 
perhepalveluiden eri toimijoille sekä rikosoikeuden piirissä toimiville tulee järjestää 
koulutusta erilaisista väkivallan muodoista, niiden haittavaikutuksista ja pitkäaikais-
seurauksista (ks. myös tämän julkaisun luku 4 ja luku 8, Hakulinen ym. 2019). 

Seksuaaliväkivallan ehkäisy ja haittojen minimointi 

Seksuaaliväkivallan ehkäisy lähtee liikkeelle prevention primaaritasolta, joka tarkoittaa 
väkivallalta suojaavien tekijöiden vahvistamista ja riskitekijöiden tunnistamista sekä 
niihin vaikuttamista esimerkiksi perusterveydenhuollossa, varhaiskasvatuksessa ja 
kouluissa (ks. tämän julkaisun luvut 4–6 sekä laajemmin luvut 10–12 Korpilahti ym. 
2019a). Sekundaari- ja tertiääritason ehkäisyssä huomioidaan sekä uhrien että teki-
jöiden tunnistaminen, tuki ja hoito. Kaikki ehkäisevän työn tasot vaativat eri toimijoi-
den välistä yhteistyötä. 

Seksuaalirikollisille sekä henkilöille, jotka tunnistavat ja ovat huolissaan lapsiin kohdis-
tuvista seksuaalisista mieltymyksistä, on kehitetty erilaisia hoito- ja toimintamuotoja. 
Ohjelmilla pyritään vähentämään riskiä lasta vahingoittavaan seksuaaliseen toimin-
taan. Hoito- ja toimintamallien jatkuva arviointi ja riittävä valtakunnallinen saatavuus 
ovat yksi keskeinen osa lapsiin kohdistuvan seksuaaliväkivallan ehkäisyä ja vaatii 
rikosseuraamus-, sosiaali- ja terveysalojen yhteistyötä. (Nurminen 2015, Taivaloja & 
Nurminen 2020). 

Alaikäisten seksuaalirikoksen (ja muiden väkivaltarikosten) uhrien hoitoon ohjaami-
sessa on puutteita etenkin niiden lasten ja nuorten osalta, joiden viranomaisyhteistyö 
ei vaadi terveydenhuollon virka-apua epäillyn rikoksen selvitysvaiheessa. (ks. esim. 
Khadr ym. 2018). Tapausten arvioinnissa ja palveluohjauksessa tarvitaan poikkihal-
linnollista viranomaisyhteistyötä poliisin, sosiaalihuollon ja terveydenhuollon toimijoi-
den välille. Tärkeitä koordinoivia toimijoita mallien kehittämisessä ja toimeenpanossa 
ovat erityisesti lasten ja nuorten oikeuspsykiatrian/oikeuspsykologian yksiköt, nuori-
soikäisten osalta myös seri-tukikeskukset, joiden resursseja ja osaamista nuorisoikäi-
siin seksuaalirikoksen uhreihin liittyen vahvistetaan. Työn tueksi tarvitaan seksuaali-
väkivaltaa kokeneiden lasten ja nuorten alueelliset hoitopolut, joiden ajantasaisuutta 
ja toimivuutta seurataan.  
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Liite 3. Taustoitus Säädökset, sopimukset, osallisuus ja 
tietopohjan kehittäminen luku 3 

Martta October ja Lotta Virrankari, THL 

Säädösten ja sopimusten velvoitteet 

Perustuslain mukaan julkisen vallan on Suomessa turvattava perusoikeuksien ja ih-
misoikeuksien toteutuminen (PL 22 §). Lapsen oikeuksien sopimuksen (LOS) perus-
teella Suomen on ryhdyttävä kaikkiin tarpeellisiin toimiin lapsen oikeuksien sopimuk-
sen täytäntöön panemiseksi (SopS 59–60/1991, 4 artikla). YK:n lapsen oikeuksien 
komitea antoi vuonna 2011 laajan yleiskommentin (nro 13) lapsen oikeudesta olla 
joutumatta minkäänlaisen väkivallan kohteeksi. Komitea korostaa kommentissaan 
seuraavia näkökohtia: minkäänlainen lapsiin kohdistuva väkivalta ei ole oikeutettua ja 
kaikenlainen heihin kohdistuva väkivalta on ehkäistävissä. Lapsi on alaikäisyydestään 
huolimatta itsenäinen omien oikeuksiensa haltija, jota täytyy kuulla kaikissa häntä 
koskevissa asioissa. Sopimuksen ratifioineiden valtioiden tulisi väkivallan vastaisessa 
työssään painottaa nimenomaan ihmisoikeusperustaista näkökulmaa lapsen oikeuk-
sien turvaamiseksi. 

Lapsen oikeuksien komitea on määritellyt yleiskommentissaan (nro 13, 2011) neljä 
lapsen oikeuksien sopimuksen (SopS 59–60/1991) kohtaa keskeisiksi yleisperiaat-
teiksi, jotka on otettava huomioon kaikkien sopimuskohtien toimeenpanossa ja tulkin-
nassa. Näitä ovat oikeus syrjimättömyyteen (2 artikla), lapsen edun ensisijaisuus 
(3 artikla), lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja kehittymiseen (6 artikla) sekä 
lapsen oikeus tulla kuulluksi (12 artikla). Näillä yleisperiaatteilla on olennainen merki-
tys myös alle 18-vuotiaisiin lapsiin ja nuoriin kohdistuvan väkivallan ehkäisyssä. Se, 
ettei lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan puuttumiseen ja tunnistamiseen kohdisteta riit-
tävästi voimavaroja ja valmiuksia, on komitean mukaan merkki toimeenpanon laimin-
lyönnistä (YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommentti nro 13 (2011a), kohta 13). 

YK:n lapsen oikeuksien komitea suosittelee sopimusvaltioille lapsen oikeuksien sopi-
mukseen perustuvan kansallisen lapsistrategian laatimista. Parlamentaarisessa komi-
teassa valmisteltu kansallinen lapsistrategia julkaistiin Suomessa helmikuussa 2021. 
Lasten suojelu kaikenlaiselta väkivallalta on tärkeä osa lapsistrategiaa (VN 2021b, 
21–22). Stategian toimeenpanosuunnitelma laaditaan vuoden 2021 aikana. Erilaisten 
lainsäädäntö- ja budjettihankkeiden laadinnassa tulisi laajentaa lapsivaikutusten arvi-
ointia huomioiden myös lapsen kasvuympäristön turvallisuuden näkökulma. Lapsen 
oikeuksien sopimuksen mukaan lapsen etu on arvioitava ja otettava ensisijaisesti 
huomioon kaikissa lapsia koskevissa päätöksissä (3 artikla). Myös terveydenhuolto-
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lain (1326/2010) 11−12 §:iin sisältyvät velvoitteet terveys- ja hyvinvointivaikutusten 
arviointiin. 

Sopimusvaltion tulee tiedottaa ja valistaa YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen periaat-
teista ja määräyksistä yleisesti niin aikuisia kuin lapsia ja nuoria tarkoituksenmukai-
sesti ja aktiivisesti (SopS 59–60/1991, 42 artikla). Lapsen oikeuksien komitea on ke-
hottanut vuonna 2011 antamassaan raportissa Suomea vahvistamaan lapsen oikeuk-
sia koskevaa tiedotusta ja koulutusta (YK:n Lapsen oikeuksien komitea 2011b).  

Lapsen oikeuksien sopimus painottaa erityisen haavoittuvassa asemassa olevien ja 
riskiryhmiin kuuluvien lasten erityistä suojelun tarvetta. Sopimus nostaa artiklatasolla 
esiin joitakin lapsiryhmiä, joita se pitää erityisen haavoittuvassa asemassa olevina. 
Artikla 23 suojaa erityisesti vammaisia lapsia (SopS 60/1991). Lapsen oikeuksia, sää-
döksiä ja sopimuksia käsitellään Väkivallaton lapsuus – toimenpidesuunnitelman 
2020-2025 luvussa neljä (Iivonen 2019). 

Osallisuus ehkäisee väkivaltaa ja edistää turvallisuutta 

Osallisuuden kokemusta voidaan lähestyä osallisuudesta omannäköiseen elämään, 
kuulumisena ja osallistumisena. Lasten ja nuorten tulee myös saada vaikuttaa ja osal-
listua itseään koskeviin asioihin ja palveluihin ikätasoisesti. Osallisuus on yksilöllinen 
kokemus, mutta siihen vaikuttavat yhteiskunnalliset valtasuhteet. 

Lyhyellä aikajänteellä lapsen ja nuoren turvallisuus lisääntyy, kun hänellä on riittävästi 
sosiaalisia sidoksia ympärillään ja hän kokee ne niin turvallisiksi, että pystyy kerto-
maan itseään askarruttavista asioista. Osallisuus puolestaan lisää turvallisuutta pi-
demmän ajanjakson puitteissa, kun yksityisissä ja julkisissa keskusteluissa pystytään 
sanoittamaan uhkaavia ja epäoikeudenmukaisia kokemuksia. Näin voidaan saada 
sekä väkivallan tekijöitä vastuuseen teoistaan että katkaistua sukupolvelta toiselle 
siirtyviä haitallisia henkisen tai fyysisen väkivallan toimintamalleja.  

Kun lapsi tai nuori perheineen asioi erilaisissa lapsi- ja perhepalveluissa väkivaltakoke-
musten vuoksi, hänen on saatava tietoa ymmärrettävällä tavalla, tulla kuulluksi ja koh-
datuksi sekä vaikuttaa saamaansa tukeen. (ks. luku 5, Isola ym. 2019.) Osallistumisen 
edellytyksenä on, että lapset saavat tietoa siitä, että heillä on oikeus kasvaa kokematta 
minkäänlaista väkivaltaa (YK:n lapsen oikeuksien yleiskommentti 12, kohta 120). 

Tietopohjan kehittäminen lapsiin kohdistuvasta väkivallasta 

Suomessa lasten ja nuorten turvallisuutta ja hyvinvointia seurataan viranomaistilastoil-
la ja kyselytutkimuksilla. Koska vain pieni osa lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta rikolli-
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suudesta tulee viranomaisten tietoon, itse raportoituihin rikoskokemuksiin perustuvat 
edustavat kyselytutkimukset ovatkin ainoa tapa arvioida nuorten tekemää ja kokemaa 
kokonaisrikollisuutta.  

YK:n lapsen oikeuksien komitea on kehottanut päätelmissään vuonna 2011 Suomea 
vahvistamaan ja yhtenäistämään lapsen oikeuksien sopimuksen täytäntöönpanoa 
koskevaa tilastointijärjestelmää ja tilastollista analysointia. Lisäksi tulee varmistaa, 
että sopimusvaltiossa kootaan tietoja, joita käytetään laadittaessa toimintapolitiikkaa 
ja -ohjelmia, jotka koskevat erityisen haavoittuvaisissa asemissa olevia lapsia. Komi-
tea suosittelee, että Suomi vahvistaa edelleen valmiuksiaan koota ja analysoida jär-
jestelmällisesti koko maan kattavia tietoja kaikista alle 18-vuotiaista henkilöistä yleis-
sopimuksen koko soveltamisalalta muun muassa iän, sukupuolen ja etnisen taustan 
mukaan. (YK:n Lapsen oikeuksien komitea 2011b; ks. myös Korpilahti ym. 2019a, 
luvut 13 ja 14.) Komitea suosittelee lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa koskevan tutkimus-
agendan käynnistämistä (YK:n Lapsen oikeuksien komitea 2011b; ks. myös luku 3 
Kaakinen ym. 2019 ja luku 4 Iivonen 2019). 

Eri toimintaympäristöissä ja erityisen haavoittuvassa asemassa olevista lasten ja 
nuorten ryhmien kohtaamasta väkivallasta saadussa tiedossa on puutteita. Esimerkik-
si tietoa nuorten kohtaamasta väkivallasta, kiusaamisesta ja häirinnästä ei ole ollut 
toistaiseksi saatavilla työelämässä oppimisesta ja TET-jaksoilta (ks. luku 9, Salmivalli 
ym. 2019). Monet eri etniset ryhmät ja kieli- ja kulttuurivähemmistöt jäävät katveeseen 
koko väestölle suunnatuissa tiedonkeruissa. Tästä syystä tarvitaan erillistutkimuksia 
eri etnisten ryhmien ja kieli- ja kulttuurivähemmistöjen väkivallan ja turvallisuuden 
kokemuksiin liittyen osana muuta hyvinvointia. (ks. luku 13.3, Castaneda & MONET 
2019). Väkivaltaa koskevan tiedon ja osaamisen sekä toimintavalmiuksien ja -
menetelmien vahvistamista tarvitaan lastensuojelun sijaishuollossa, jotta sen ympäris-
tö olisi mahdollisimman turvallinen lapsille. (ks. luku 13.4, Pösö ym. 2019). 

Tutkimusten mukaan sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret 
kokevat enemmän seksuaaliväkivaltaa verrattuna kaikkiin lapsiin ja nuoriin. Lapsen 
oikeuksien komitea on myös nostanut esiin tarpeen kerätä tietoa heidän kokemastaan 
kiusaamisesta. Tarvitaan kansallista, kohdennettua tietoa sukupuolivähemmistöön 
kuuluvien hyvinvoinnista sekä heidän kokemastaan seksuaaliväkivallasta ja häirinnäs-
tä. (ks. luku 13.5, Telakivi ym. 2019.) Suomessa ei ole toistaiseksi selvitetty lapsiin 
kohdistuvaa kunniaan liittyvää väkivaltaa, vaikka Euroopan neuvoston yleissopimus 
naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta (Is-
tanbulin sopimus SopS 53/2015, 11. artikla) velvoittaa tilastoimaan ja ennalta ehkäi-
semään tyttöihin ja naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja (ks. lisätietoja luku 14.6., 
Grans ym. 2019). 
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Liite 4. Taustoitus Lähisuhdeväkivalta perheessä luku 4. 

Tuovi Hakulinen ja Jaana Tervo, THL 

Henkinen ja fyysinen väkivalta sekä väkivallan todistaminen 

Väkivallan puheeksiottoa estävä tekijä on epävarmuus soveltuvista toimintavoista ja 
siitä, mihin väkivallan riskissä olevat tai väkivaltaa kokeneet lapset ja perheet tulisi 
ohjata. Hoito- ja palveluketjuissa on puutteita. Tutkimusnäyttö puoltaa vanhemmuu-
den tuen ja strukturoitujen, psykoedukatiivisten vanhemmuusohjelmien merkitystä 
lapsiin kohdistuvan hoidon laiminlyönnin ja väkivallan ehkäisemisessä sekä uudelleen 
traumatisoitumisen ehkäisyssä. Vertaistuen hyödyistä on tutkimusnäyttöä. 

Vanhempien avioeron jälkeiset pitkäkestoiset riidat ja konfliktit ovat riski lapsen kehi-
tykselle. Viranomaisilla on velvollisuus tukea lapsen ja nuoren vanhempia eron jälkei-
sessä lapsen edun mukaisessa huoltajuudessa (avioliittolaki 234/1929, sosiaalihuolto-
laki 1301/2014). Erotilanteissa vanhempia/lapsen huoltajia kannustetaan eron jälkei-
sen yhteistyö- tai rinnakkaisvanhemmuuden suunnitteluun. Vanhemmuussuunnitel-
man laatimiseen ei voida kannustaa, mikäli ei ole varmuutta siitä, ettei se vaaranna 
lasten tai mahdollisesti väkivallan kohteena olevan vanhemman turvallisuutta. Yksi 
eron jälkeen ilmenevä väkivallan muoto on vainoaminen (Laitinen ym. 2017, Nikupete-
ri 2016), jossa on mukana mahdollisuus toiminnan etenemisestä henkirikokseen, ku-
ten perhesurmaan asti (Nikupeteri ym. 2017, McFarlane ym. 1999). 

Laissa lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta (361/1983, 1 § 2 mom.) on 1.12.2019 
alkaen on ollut kirjaus huoltajan velvollisuudesta suojella lasta ruumiilliselta ja henki-
seltä väkivallalta, huonolta kohtelulta ja hyväksikäytöltä. Lapsenhuoltolain toimeenpa-
no edellyttää täydennyskoulutusta väkivallan ehkäisyssä, tunnistamisessa ja varhai-
sessa puuttumisessa eron jälkeen. Parisuhdeväkivalta aiheuttaa etenkin kroonistues-
saan vakavan uhkan lapsen tunne-elämän kehitykselle ja psykologiselle ja fyysiselle 
kehitykselle. 

Väkivaltaa kokeneilla lapsilla ja nuorilla tulee olla mahdollisuus saada arvio fyysisistä 
ja henkisistä vammoistaan oikea-aikaisesti ja laadukkaasti. Tarvittaessa lapsella tai 
nuorella on oikeus saada erikseen apua ja tukea sekä asiantuntijavoimin määriteltyjä 
mielenterveyspalveluita ja rikoksen uhrien tukipalveluita väkivaltatilanteeseen liittyvän 
mahdollisen poliisitutkinnan tai muun selvitysvaiheen sitä hidastamatta. 

Terveydenhuoltolaki (32 §) ja sosiaalihuoltolaki (40 § ja 41 §) velvoittavat tarvittaessa 
muita ammattilaisia osallistumaan lapsen palvelutarpeen arviointiin sosiaalihuollossa 
ja muuhun yhteistyöhön. Lapsen oikeudesta psyykkiseen tukeen säädetään Suomes-
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sa lain tasoisesti voimassa olevissa valtiosopimuksissa (YK:n lapsen oikeuksien so-
pimus SopS 59–60/1991, nk. Lanzaroten sopimus 88/2011 ja Istanbulin sopimus VNA 
53/2015) sekä kansallisessa lainsäädännössä, kuten lastensuojelulain 15 § ja tervey-
denhuoltolaki 53 §. (ks. lisätietoa luku 8, Hakulinen ym. 2019). 

Seksuaaliväkivallan ehkäisy ja haittojen minimointi  

Seksuaalirikoksen uhriksi joutuminen lapsuudessa lisää haavoittuvuutta erilaisille 
fyysisille ja psyykkisille häiriöille, erityisesti käyttäytymisen sekä seksuaali- ja lisään-
tymisterveyden alueella. Suomi on sitoutunut kansainvälisten sopimusten mukaisesti 
myös lasten seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseen (LOS, Lanzaroten ja Istanbu-
lin sopimukset). Lasten ja nuorten seksuaaliväkivallan ehkäisyssä eri viranomaisten 
välisten yhteistyöpolkujen luominen vaatii moniammatillista, monialaista ja poikkihal-
linnollista yhteistyötä ja toimintamallien muuttamista. Ennaltaehkäisevänä toimenpi-
teenä nuorten terveyteen ja hyvinvointiin panostaminen voi johtaa arviolta kolminker-
taisiin taloudellisiin säästöihin, kun huomioidaan välittömät nuoruusiän, myöhemmät 
aikuisiän ja ylisukupolviset vaikutukset seksuaalirikoksen uhreilla (Patton ym. 2016, 
Kosola 2018). (ks. tutkimustietoa ja kansainvälisiä suosituksia luku 10.2, Joki-Erkkilä 
ym. 2019). 

Äitiys- ja lastenneuvolan sekä kouluterveydenhuollon universaaleissa, kaikille perheil-
le suunnatuissa palveluissa keskeisenä tavoitteena on koko perheen yksilöllinen voi-
mavarojen vahvistaminen (terveydenhuoltolaki, VNA 338/2011). Neuvolapalvelut ja 
siellä työskentelevät terveydenhoitajat ja muu henkilöstö tavoittavat lähes kaikki lasta 
odottavat ja alle kouluikäisten perheet Suomessa. Varhaiskasvatuksen osallistui 
vuonna 2019 kaksivuotiaista lapsista 69 prosenttia ja viisivuotiaista lähes 91 prosent-
tia (THL 2020). Perheiden kanssa tehdään varhaiskasvatuksessa tiivistä yhteistyötä. 

Ulkomaalaistaustaisten epäiltyjen osuus seksuaaliväkivalta-rikosepäillyistä on noussut 
vuoden 2009 13 prosentista vuoden 2018 29 prosenttiin (Tilastokeskus 2019). Ulko-
maalaistaustaisilla lapsilla ja nuorilla on myös lisääntynyt riski joutua seksuaaliväkival-
lan uhriksi (Wickström ym. 2017). Kotouttaminen nimetään Suomen hallituksen helmi-
kuussa 2019 julkaisemassa ohjelmassa yhdeksi seksuaalirikollisuuden ennaltaeh-
käisyn toimeksi (VN 2019b). Seksuaaliväkivallan ehkäisyyn ja haittojen minimointiin 
liittyvistä toimenpiteistä on kirjoitettu tarkemmin tämän julkaisun luvussa 5. (ks. väki-
vallalta suojaavista tekijöistä ja ehkäisevän työn keinoista lisätietoa luvuista 2, 6, 7 ja 
8, Korpilahti ym. 2019a). 
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Etniset ryhmät ja kieli- ja kulttuurivähemmistöt  

Ulkomaista syntyperää olevat lapset ja nuoret kokevat tutkimusten mukaan useammin 
toistuvaa koulukiusaamista sekä fyysistä, henkistä että seksuaaliväkivaltaa. Kaikki 
kulttuurivähemmistöjen edustajat eivät ole haavoittuvia yksilöinä, mutta vähemmistö-
asema tuo mukanaan helposti vähemmistöstressin ja riskin haavoittuvuudelle. Kaikki 
lapset riippumatta maassaolostatuksesta, tulee nähdä aina ensisijaisesti lapsina, joilla 
on yhdenvertaiset lasten oikeudet. 

Ammattilaiset hyötyvät tietotaidon kasvamisesta kulttuurisesta moninaisuudesta ja 
siihen liittyvistä ilmiöistä muun muassa väkivaltaan ja turvallisuuteen liittyen, voidak-
seen edistää työssään yhdenvertaista ja inklusiivista työotetta. Kulttuurisensitiivisesti 
tuotettua materiaalia väkivallan vaikutuksista, hyvästä vanhemmuudesta, lasten oi-
keuksista, tasa-arvosta, itsemääräämisoikeudesta ja yhteiskuntatietoudesta on ole-
massa vasta vähän hiljattain maahan tulleille. Turvapaikanhakijan alkuterveystarkas-
tuksessa on tärkeää selvittää alkuvaiheen tuen tarpeita ja hänen mahdollisesti tarvit-
semiaan palveluita. Olemassa olevan tietotaidon leviäminen erityispalveluista laa-
jemmalle ammattilais- ja toimijajoukolle vaatii valtakunnallista, koordinoitua tukiraken-
netta. (ks. lisätietoa luku 13.3, Castaneda & MONET 2019.) 

Lapset kodin ulkopuolisissa lastensuojelun sijoituksissa  

Suomessa ja monissa muissa maissa tehdyt selvitykset ovat tuoneet näkyviin lasten-
suojelun sijaishuollossa varttuneiden kokemuksia fyysisestä, seksuaalisesta ja henki-
sestä väkivallasta sijoitusten aikana (Sköld & Shurlee 2015, Hytönen ym. 2016, Laita-
la & Puuronen 2016). Kouluterveyskyselyn tulokset osoittavat, että kodin ulkopuolelle 
sijoitetuilla lapsilla ja nuorilla on merkittävästi enemmän kokemuksia väkivallasta kuin 
keskimäärin samanikäisillä lapsilla ja nuorilla. Koska väkivallan luonnetta sijaishuol-
lossa ei systemaattisesti käsitellä perhe- ja laitoshoidossa työskentelevien koulutuk-
sessa ja valmennuksessa, on tärkeää vahvistaa sijaishuollon toimijoiden osaamista 
väkivaltakysymyksissä. Väkivaltatietoista osaamista tulisi seurata osana sijaishuollon 
valvontaa. Väkivaltaosaamista tarvitaan myös sijaishuollossa olevien lasten toisiinsa 
kohdistaman väkivallan tunnistamiseen. 

Sijaishuollossa ilmenevän väkivallan ilmoituskäytäntöjä tulee vahvistaa niin, että kodin 
ulkopuolisissa sijoituksissa varttuvilla lapsilla ja nuorilla sekä sijaishuollon työntekijöillä 
on tiedossaan ja käytössään kanavia, joiden avulla he voivat tuoda ilmi sijaishuollossa 
kokemaansa tai näkemäänsä väkivaltaa. Käytäntöjen muutosten ja ilmoituskeinojen 
vahvistamisen kautta voidaan myös lisätä kokemusta osallisuudesta. Väkivallan ilmi-
tulokäytäntöjen seurannan tulisi olla osa sijaishuollon valvontaa, jotta varmistetaan, 
että lapsilla ja sijaishuoltopaikkojen aikuisilla on tieto keinoista ilmoittaa väkivallasta. 
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On tarpeen vahvistaa sellaisia yhteydenpitokäytäntöjä, joissa sijaishuollossa varttuvan 
lapsen on mahdollista pitää turvallisesti yllä suhteita läheisiinsä ja vertaisryhmiinsä 
sijoituksen aikana sekä luoda uusia suhteita ja sosiaalisia jäsenyyksiä. Tämä koskee 
myös sosiaalisen median käyttöä. Kaikki yhteydenpito ei ole kuitenkaan riskitöntä eikä 
lainsäädännön soveltaminen ole yksiselitteistä. Sijaishuollossa tarvitaan erityistä las-
ten ja nuorten turvataitokasvatusta, ja tätä tuetaan kehittämällä lapsille suunnattua 
materiaalia siitä, mitä väkivalta on erityisesti sijaishuollossa. Katso lisätietoa Väkivalla-
ton lapsuus 2020–2025 -toimenpidesuunnitelman luvuista 7-10 ja 13.4 (Korpilahti ym. 
2019a). 

Tyttöjen ja naisten sukuelinten silpominen  

Arvion mukaan Suomessa voi olla tällä hetkellä noin 10 000 silpomisen läpikäynyttä 
tyttöä ja naista. Suomessa arvioidaan tällä hetkellä olevan noin 650 – 3 080 tyttöä, 
jotka voivat olla vaarassa joutua silvotuksi. Arviot vaihtelevat sen mukaan, miten 
maahanmuuton ajatellaan vaikuttavan perinteestä luopumiseen. Tarkkaa tietoa maa-
hanmuuton vaikutuksesta perinteestä luopumiseen ei ole, mutta kansainväliset tutki-
mukset viittaavat siihen, että perinteen harjoittaminen vähenee ja asenteet sitä koh-
taan muuttuvat maahanmuuton seurauksena. 

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen allekirjoittaneet valtiot ovat sitoutuneet kaikkiin 
tehokkaisiin ja tarkoituksenmukaisiin toimiin poistaakseen lasten terveydelle vahingol-
lisia perinteisiä tapoja (24 art.). Yleissopimuksen täytäntöönpanoa valvova YK:n lap-
sen oikeuksien komitea on kiinnittänyt erityistä huomiota tyttöjen sukuelinten silpomi-
seen lapselle vahingollisena käytäntönä (mm. YK:n lapsen oikeuksien komitean yleis-
kommentti nro 18, 2014). 

Myös Istanbulin sopimus velvoittaa Suomea puuttumaan silpomiseen. Tyttöjen su-
kuelinten silpomisen estämiseksi on laadittu Suomessa oma kansallinen toimintaoh-
jelma, josta löytyvät ohjeet asiaan puuttumiseksi terveydenhuollossa, sosiaalihuollos-
sa, varhaiskasvatuksessa, opetuksessa, koulutuksessa, nuorisotyössä, vastaanotto- 
ja kotoutustyössä, poliisissa, mediassa ja järjestöissä. (ks. luku 14.3, Koukkula ym. 
2019.) 

Poikien ei-lääketieteellinen ympärileikkaus  

Suomessa tehdään vuosittain arviolta noin 400 poikalasten ympärileikkausta, joille ei 
ole lääketieteellistä perustetta (Migri & THL 2016), mutta tarkkaa lukumäärää ei tiede-
tä. Toimenpide voi aiheuttaa välittömiä komplikaatioita, kuten verenvuotoa, tulehduk-
sia, peniksen kuolion tai jopa toimenpiteen kohteena olevan lapsen kuoleman. Myö-
häisinä komplikaatioina on mainittu virtsaputken suun ahtautuminen, uusintaleikkauk-
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sen tarve sekä seksuaalisen tunnon herkkyyden väheneminen (Lindahl 2015). Ei-
lääketieteellisen ympärileikkauksen terveyshyödyt on osoitettu olemattomiksi tai vä-
häisiksi. 

Lääkäriliitto on suositellut kannanotossaan, että lasta ei ympärileikattaisi ennen kuin 
hän pystyy itse päättämään asiasta (Suomen Lääkäriliitto 2013). YK:n lapsen oikeuk-
sien yleissopimus korostaa lapsen oikeutta fyysiseen koskemattomuuteen (esim. 6 ja 
19 art.). Jokaisella, myös lapsella, on oikeus ruumiilliseen ja henkiseen koskematto-
muuteen sekä turvallisuuteen. Lapsen oikeudesta päättää omasta kehostaan sääde-
tään myös nk. Lanzaroten sopimuksessa (SopS. 88/2011). Koskemattomuuteen ei 
saa puuttua mielivaltaisesti ja ilman laissa säädettyä perustetta. (perustuslaki 
731/1999, 7 §). Laki elimien, kudoksien ja solujen lääketieteellisestä käytöstä 
(101/2001) määrää, että alaikäiseltä ei saa ottaa uusiutumatonta kudosta. (ks. lisätie-
toa luku 14.4, Bildjuschkin ym. 2019.) 

Kunniaan liittyvä väkivalta  

Kunniaan liittyvällä väkivallalla rikotaan lapsen fyysistä ja/tai henkistä koskematto-
muutta tai itsemääräämisoikeutta. Kyseessä voi olla esimerkiksi lapseen kohdistuva 
henkinen tai ruumiillinen väkivalta, kuten ankara rajoittaminen ja kontrollointi, pahoin-
pitely tai avioliittoon pakottaminen. Myös tyttöjen sukuelinten silpomista pidetään kun-
niaan liittyvän väkivallan muotona. Istanbulin sopimus edellyttää naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan eri muotojen, myös kunniaan liittyvän väkivallan, eh-
käisyä ja rankaisemista (5(2). artikla). Sopimus edellyttää, että Suomessa on ohjeet 
siitä, kuinka toimitaan kunniaan liittyvän väkivallan ennalta ehkäisemiseksi ja puutu-
taan uhkatilanteisiin. Sopimus vaatii myös, että Suomi varmistaa, ettei ”kunnian” kat-
sota oikeuttavan väkivallantekoja (12. artikla) ja edellyttää (16. artikla), että Suomessa 
on olemassa väkivallan uusiutumisen estämiseen ja väkivaltaisia käyttäytymismallien 
muuttamiseen suunnattuja ohjelmia perheväkivallan tekijöille.  

Ihmisoikeusliiton selvityksen (2016) mukaan keskeiset ammattilaiset kaipaavat ohjeita 
siitä, miten toimia, kun he kohtaavat työssään kunniaan liittyvän väkivallan uhreja. 
Istanbulin sopimuksen vaatimukseen asianmukaisesta koulutuksesta väkivallanteko-
jen uhrien tai tekijöiden parissa toimiville ammattihenkilöille (15. artikla) sisältyy vaa-
timus laatia selkeät toimintaohjeet eri ammattiryhmille (Explanatory Report to the 
Council of Europe Convention on preventing and combating violence against women 
and domestic violence, § 99). Viranomaiset ja ammattilaiset tarvitsevat tietoa ja koulu-
tusta aiheesta, ja yhtenäinen koulutusmateriaali edistää sekä koulutusten järjestämis-
tä että itseopiskelua. Ilmiön käsittely ammattilehdissä motivoisi hakeutumista lisä- ja 
täydennyskoulutuksiin. 
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Ennaltaehkäisevässä lastensuojelussa eri toimintaympäristössä on mahdollista estää 
väkivaltaa, kuten Istanbulin sopimus (11. artikla), YK:n lapsen oikeuksien sopimus 
(19. artikla), lastensuojelulaki (417/2007, 3a §) ja sosiaalihuoltolaki (10 §) vaativat. 
Perheille pitää tarjota sekä vaihtoehtoja kunniaan liittyvän väkivallan käyttöön että 
tietoa tyttöjen ja poikien tasa-arvosta.  

Kansalaisjärjestöt, jotka tekevät työtä maahanmuuttajayhteisöjen parissa edistävät 
osaltaan tyttöjen ja poikien tasa-arvoa ja tiedottavat väkivallan haitoista kyseistä pe-
rinnettä harjoittavissa yhteisöissä tavoitteena muuttaa asenteita väkivaltaa vastusta-
vaksi. Istanbulin sopimus edellyttää, että valtio tukee kansalaisjärjestöjen ja kansa-
laisyhteiskunnan toimijoiden kunniaan liittyvää väkivaltaa vastaista työtä (9. artikla). 
(ks. lisätietoja luku 14.6, Grans ym. 2019). 

Lapsiin kohdistuva väkivalta uskonyhteisöissä – 
kokemusasiantuntijanäkökulma  

Erilaisten uskonyhteisöjen vaikutuspiirissä elää Suomessa kymmeniä tuhansia lapsia 
(Hurtig 2011). Uskonnollisessa yhteisössä elävälle yhteisö on merkittävä yksilön ja 
perheen elämään vaikuttava konteksti. Siksi yhteisön väkivallalle antamat merkitykset 
voivat vaikuttaa väkivaltakokemuksesta puhumiseen. Uskonyhteisöillä ei ole riittävää 
asiantuntemusta ennaltaehkäistä eikä toimivaltaa hoitaa vakavaa väkivaltarikollisuut-
ta, mutta niiden palveluksessa ja luottamustehtävissä olevilla on lakisääteinen velvol-
lisuus ilmoittaa poliisille ja lastensuojeluun epäiltäessä esimerkiksi lapsiin kohdistu-
neen seksuaaliväkivaltaa (lastensuojelulaki 25 § 1-3 mom.). Hallinnollisissa tehtävissä 
ja alaikäisten kanssa toimivien pitää olla eettisesti ja rikosoikeudellisesti kelvollisia 
tehtäviin. Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä (504/2002) 
koskee soveltuvin osin myös uskonyhteisöjen ja kirkon henkilökuntaa sekä luottamus-
henkilöitä. 

Lapsilla on oikeus kunnioittavaan kohteluun, fyysiseen koskemattomuuteen ja tietoon 
oman kehon itsemääräämisoikeudesta ja siitä, että aikuiset suojelevat häntä (LOS). 
Julkisen vallan velvoite on turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen 
(perustuslaki 7 § ja 22 §). Yhteisiä toimintamalleja tarvitaan, sillä vaikeisiin asioihin on 
helpompi puuttua selkeiden ohjeiden tukemana. Väkivaltaepäilytilanteissa tulee tukeu-
tua ulkopuoliseen, objektiiviseen viranomaisnäkemykseen, jotta lapsen etu toteutuisi. 
On myös tärkeää, että lisätään uskonyhteisöissä tietoisuutta lapsen oikeuksista. (ks. 
luku 14.7, Kilpeläinen ym. 2019). 
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Liite 5. Taustoitus Seksuaaliväkivalta luku 5. 

Hanna Kettunen ja Satu Jokela, THL 

Seksuaaliväkivalta ja haittojen minimointi 

Somaattisten päivystystutkimusten laatu vaihtelee valtakunnallisesti. Laki lapseen 
kohdistuneen seksuaali- ja pahoinpitelyrikoksen selvittämisen järjestämisestä 
(1009/2008) edellyttää asianmukaisen tutkimusten hoitamiseen vaativaa koulutusta, 
ammattitaitoa ja hankitun ammattitaidon ylläpitämistä. Lisäksi Lanzaroten ja Istanbulin 
sopimukset velvoittavat Suomea kehittämään palvelujaan seksuaaliväkivallan lapsiuh-
reille. Uhridirektiivin (2012/29/EU) perusteella rikoksen uhrilla on oikeus saada asian-
mukaista tietoa, tukea ja suojelua. 

Lapsen etu, yksilölliset piirteet ja tarpeet huomioidaan arvioitaessa, minkälaista tukea 
ja apua uhrille tarjotaan terveydenhuollossa, mukaan lukien muun muassa lääketie-
teellisen avun ja psykososiaalisen tuen tarve. Lapsiin kohdistuvissa seksuaaliväkival-
ta-, pahoinpitely- ja muissa kaltoinkohtelun epäilyissä esitutkinnan aikana epäily ei 
välttämättä aina vahvistu, mutta lapsen tilanteesta voi jäädä vakava huoli, joka vaatii 
säännöllistä ja erityisosaamista edellyttävää seurantaa. Puuttuminen ja seuranta ovat 
interventio itsessään, jolla voidaan katkaista seksuaaliväkivalta tai muu lapseen koh-
distuva kaltoinkohtelu. 

Terveydenhuoltolaki (1326/2010,12§) ja lastensuojelulaki (417/2007, 12§) velvoittavat 
kuntia seuraamaan hyvinvointikertomuksella lasten ja nuorten hyvinvointia. Lasten-
suojelulain perusteella terveyskeskuksilla ja sairaanhoitopiireillä on velvollisuus antaa 
lapsi- ja perhekohtaisessa lastensuojelussa asiantuntija-apua ja tarvittaessa järjestää 
lapselle tutkimus-, hoito- ja terapiapalveluita. Istanbulin sopimus ja uhridirektiivi vel-
voittavat ohjaamaan uhrin tarpeenmukaisiin tukipalveluihin. Seksuaaliväkivallan hait-
toja minimoitaessa on huomioitava, että haittoja on ehkäistävä järjestelmällisesti sekä 
psykososiaalisen tuen antamisella että tarttuvien tautien (tartuntatautilaki 1227/2016) 
osalta perustellun epäillyn altistuksen yhteydessä. 

Tieteelliseen tutkimusnäytön perusteella vaikuttaviksi todettujen menetelmien käytös-
sä ja hoidon saatavuudessa on alueellista vaihtelua, mikä asettaa seksuaaliväkivaltaa 
kokeneet lapset epätasa-arvoiseen asemaan ja vaikeuttaa terveydenhuollon resurs-
sien tehokasta käyttöä. Seksuaaliväkivaltaa kokeneiden lasten toipumisennuste on 
parempi, kun hoidolliset toimenpiteet kohdennetaan oikea-aikaisesti ja ne perustuvat 
ajantasaiseen, tutkittuun tietoon. Terveydenhuollon henkilöstö tarvitseekin säännölli-
sesti koulutusta laadun varmistamiseksi. 
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Nuoret rikoksentekijät ohjautuvat Rikosseuraamuslaitoksen asiakkuuteen, jossa nuo-
ret erityistä tukea tarvitsevana ryhmänä on tunnistettu. Toisaalta Suomessa on havait-
tu myös puutteita nuorten rikoksentekijöiden hoitoon ohjaamisessa. Heille ei ole omaa 
valtakunnallista järjestelmää hoidon toteuttamiseksi. Nuoriin tekijöihin kohdennetut 
ennalta estävät toimet ja tarvittava nuorisopsykiatrisen hoito ennaltaehkäisevänä toi-
menpiteenä tulisikin mahdollistaa kaikille. Psykososiaalisen tuen tahojen tulee olla 
ammattitaitoisia ja näihin asioihin perehtyneitä. (ks. laajemmin lisätietoa luku 10, Joki-
Erkkilä ym. 2019). 

Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta 
digitaalisessa mediassa 

Lapsilla, nuorilla ja aikuisilla tulee olla asuinpaikasta ja taustasta riippumatta yhden-
vertainen mahdollisuus ilmoittaa sekä saada matalalla kynnyksellä neuvontaa ja apua 
väkivallasta, häirinnästä, kiristyksestä ja houkuttelusta (vrt. nk. Lanzaroten ja Istanbu-
lin sopimukset). Lasten ja nuorten parissa toimivilla aikuisilla pitää olla tieto ja ohjeis-
tus siitä, mistä apua saa ja minne ilmoittaa seksuaalisesta häirinnästä, houkuttelusta 
ja seksuaaliväkivallasta (ml. digitaalisessa mediassa lapsiin ja nuoriin kohdistuva vä-
kivalta). On tärkeää huomioida, että lapsi kertoo harvoin kokemastaan seksuaaliväki-
vallasta aikuiselle ja viranomaisille. Lapsen on erityisen vaikea kertoa seksuaaliväki-
vallasta, jos teko on tallennettu kuvana tai videona. (Cooper 2012.) Tämä vaikeuttaa 
väkivallan uhriksi joutuneen tunnistamista ja avun järjestämistä.  

COVID-19 pandemian seurauksena koulujen opetus siirtyi erityisesti keväällä 2020 
suurimmalta osin verkkovälitteiseen etäopetukseen, samoin useat lapsille ja nuorille 
suunnatut harrastukset jäivät tauolle tai jatkuivat etäyhteyksin tapahtuvana opetukse-
na. Lasten ja nuorten viettämä aika internetissä on lisääntynyt ja sen vuoksi lasten 
riski joutua ns. groomingin kohteeksi on kansainvälisten toimijoiden (Europol, Interpol) 
mukaan kasvanut. Grooming tarkoittaa tilannetta, jossa aikuinen houkuttelee lapsen 
tai nuoren vuorovaikutukseen kanssaan tarkoituksenaan kohdistaa häneen seksuaali-
väkivaltaa. 

Teknologian kehitys mahdollistaa yhä enenevässä määrin lapsiin ja nuoriin kohdistu-
neiden seksuaalirikosten kuvaamisen ja kuvatallenteiden levittämisen netin kautta. 
Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa seksuaalisiin tarkoituksiin on teknologian kehittyessä 
saanut uusia muotoja. Esimerkiksi ns. livestreaming, eli reaaliaikainen verkkovälittei-
nen lapseen kohdistuva seksuaaliväkivalta, on yleistynyt. Seksuaaliväkivallan uhriksi 
joutunut lapsi tai nuori joutuu toistuvasti uudestaan uhrin asemaan, mikäli teko on 
kuvattu ja levitetty digitaalisessa mediassa. Näillä lapsilla on merkittävästi suurentunut 
riski psyykkisille ongelmille, käytöshäiriöille ja itsetuhoiselle käyttäytymiselle. (Cooper 
2012.) 



SOSIAALI- JA TERVEYSMINISTERIÖN RAPORTTEJA JA MUISTIOITA 2021:17 

169 

Toimenpiteet lasten suojelemiseksi seksuaaliväkivallalta digitaalisessa mediassa vaa-
tivat erityisasiantuntijuutta ja moniammatillista kansallista sekä kansainvälistä viran-
omais- ja järjestöyhteistyötä.  

Lapsiin ja nuoriin digitaalisen median välityksellä kohdistetut seksuaalirikokset eivät 
noudata maiden rajoja ja teknologia mahdollistaa kuvamateriaalin määrien räjähdys-
mäisen kasvun. Laitonta kuvamateriaalia levitetään niin pimeän kuin avoimen verkon 
puolella ja viranomaisten on vaikeaa saada kuvia poistettua pysyvästi. Ilmiö on suu-
relta osin piilorikollisuutta, sillä vain osa teoista ja kuvamateriaalista tulee viranomais-
ten tietoon ja tilastoituu. Kansainvälinen moniammatillinen yhteistyö nopeuttaa ensisi-
jaisesti viranomaisten lapsiuhrien tunnistamista ja laittoman kuvamateriaalin nopeaa 
poistamista verkosta (INTERPOL, EUROPOL, Project Archnid/Canadian Centre for 
Child Protection, INHOPE). (ks. myös tämän julkaisun luku 6 ja laajemmin aiheesta 
luku 11, Vaaranen-Valkonen & Laitinen 2019.) 

Haitan arviointi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa  

Lapsella on oikeus saada rikoksella aiheutettu haitta arvioiduksi, mutta haitan arvioin-
nista ei ole valtiovallan ohjeistusta. Lapset ovatkin valtakunnallisesti epätasa-
arvoisessa asemassa epäiltyihin seksuaalirikoksiin liittyvän haitan arvioinnin suhteen. 
Haitan arvioita laativien terveydenhuollon asiantuntijoiden pätevyys vaihtelee ja psy-
kiatrian alan lääkäreiltä puuttuu ohjeistus haitan arvioinnin periaatteista, jotka huomi-
oisivat myös kansallisen lainsäädännön. Suomessa ei myöskään ole saatavissa tietoa 
lapsen oikeusturvan toteutumisesta haitan arvioiden osalta. 

Lääkärit ja psykologit tarvitsevat jatkuvaa koulutusta haitan arvioiden laadun varmis-
tamiseksi. Psyykkisen haitan arvioimiseksi voidaan pyytää lausuntoa lasten ja nuorten 
oikeuspsykiatrian yksiköstä tai lapsen hoitotaholta. Haitan arvioinnin pyytäminen ja 
rikoksen aiheuttaman vahingon selvittäminen kuuluvat esitutkinnan tehtäviin. Vahin-
gonkorvauslain mukaisesti psyykkinen (esim. traumaperäinen stressihäiriö) ja fyysi-
nen haitta ovat henkilövahinkoja, joiden aiheuttaman haitan toteamiseksi tarvitaan 
lääkärin lausunto. Mahdollisten fyysisten vammojen valokuvaaminen osaksi näyttöai-
neistoa on tärkeää. 

Kun eri ammattiryhmät saavat koulutusta seksuaaliväkivallan haitallisuudesta ja hai-
tan arvioinnin perusteista, myös lasten oikeuspsykiatrian/psykologian yksiköihin tule-
vat haitanarviopyynnöt kohdentuvat tasa-arvoisemmin toimijoiden välillä. Haitan arvi-
oinnin kehittämisessä tulee lisäksi huomioida paras mahdollinen hyöty ja terveyden-
huollon rajallisten resurssien tarkoituksenmukainen käyttö. Haitanarviolausuntojen 
laatu tulisi varmistaa auditoinnin avulla. 
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Tulevaisuudessa biomarkkereiden avulla voidaan todennäköisesti ennustaa mahdol-
lista riskiä vakavaan myöhempään haittaan, sekä kohdentaa seurantaa ja hoitointer-
ventioita paremmin. Tieteellinen tutkimus on tärkeää kehitettäessä osaamista Suo-
messa ja palvelee koko alan kehittymistä. Tutkimusmetodien nopea kehitys kansain-
välisesti edellyttää proaktiivista lähestymistä myös Suomessa.(ks. lisätietoa aiheesta 
Haitan arviointi lapsiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa, luku 12, Peltola ym. 2019) 
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Liite 6. Taustoitus Väkivallan ehkäisy ja turvataitokasvatus 
kodin ulkopuolisissa toimintaympäristöissä luku 6. 

Ulla Korpilahti ja Marke Hietanen-Peltola, THL 

Varhaiskasvatus, oppilaitokset ja ohjattu harrastustoiminta 

Valtakunnallisten varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH 2018a) mukaan 
paikallisessa suunnitelmassa kuvataan kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään ehkäi-
sy, puuttuminen ja kirjattujen toimien seuranta Toistaiseksi kansallista kattavaa tietoa 
paikallisten varhaiskasvatussuunnitelmien sisällöistä, seurannasta ja toteutumisesta 
ei ole saatavilla. Koulutuksen arviointikeskuksen (Karvi) selvityksessä osa varhais-
kasvatuksen johtajista näki kiusaamisen ehkäisyn suunnitelmallisuudessa ja ohjeis-
tuksessa puutteita (Repo ym. 2019).  

Jotta systemaattinen, asiantunteva ja näyttöön perustuva kiusaamisen ehkäisytyö 
saadaan kirjatuksi paikalliseen varhaiskasvatussuunnitelmaan ja myös toteutumaan, 
tarvitaan ohjaavaa tukimateriaalia varhaiskasvatuksen järjestäjille ja toimijoille. Var-
haiskasvatuksessa esiintyvän kiusaamisen ja sen ehkäisyn tutkimus on vähäistä. 
Marinin hallituksen ohjelmaan (2019) on kirjattu kiusaamisesta ehkäisevän ohjelman 
kehittäminen varhaiskasvatukseen. 

Opetushallituksen julkaiseman Kiusaamisen vastainen työ -oppaan (Laitinen ym. 
2020a) liitteeseen on koottu käytössä yleisimmin olevia kiusaamisen vastaisen työn 
menetelmiä. Perusopetuksessa Suomessa on laajalti käytössä tutkimusnäyttöön pe-
rustuva kiusaamisen vastainen työmenetelmä KivaKoulu. Tilanteen vaatiessa pitkään 
jatkuneiden ja vaativien kiusaamistilanteiden hoitamiseen ja selvittämiseen on myös 
olemassa erilaisia toimintamalleja (esim. Aseman Lapset ry:n K-0-malli), joita tarvi-
taan ehkäisevien toimien rinnalle ja tukemaan oppilaitoksen opiskeluhuollon työtä. 
WHO on julkaissut vuonna 2019 käsikirjan koulujen monialaiseen väkivallan ehkäisy-
työhön (WHO 2019). 

Opetus- ja kulttuuriministeriö julkaisi alkuvuodesta 2021 yhteistyössä eri ministeriöi-
den kanssa valmistellun 14 toimenpiteen ohjelman kiusaamisen, väkivallan sekä häi-
rinnän ehkäisemiseksi kouluissa ja oppilaitoksissa. Ohjelman taustalla ovat Marinin 
hallitusohjelman kirjaukset syrjimättömyydestä, jokaisen lapsen ja nuoren oikeudesta 
koskemattomuuteen sekä nollatoleranssista koulukiusaamiselle (VN 2019a). 

Monet lapset ja nuoret eivät kerro kokemastaan kiusaamisesta, väkivallasta ja häirin-
nästä aikuisille tai kenellekään edes luotettavaksi kokemalleen henkilölle. Kiusaamista 
tai loukkaavaa kohtelua kokeneet oppilaat arvioivat MLL:n tekemässä vuosia 2018–
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2020 koskevassa selvityksessä (N=17 454) muita oppilaita harvemmin, että koulussa 
on ainakin yksi aikuinen, jonka puoleen voisi kääntyä, jos tulee huonosti kohdelluksi 
koulussa tai netissä (MLL 2021b). Kouluterveyskyselyn (2019) tulokset osoittavat, että 
erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret kuten lastensuojelun sijais-
huollossa olevat tai etnisiin ryhmiin tai kielivähemmistöihin kuuluvat kokevat muita 
oppilaita tai opiskelijoita enemmän kiusaamista (THL 2020a). Oppilaitoksilla on sää-
dösten mukaan mukaan velvollisuus tehdä toiminnallista tasa-arvo- ja yhdenvertai-
suussuunnittelua. 

Myös lasten ja nuorten liikunharrastustoiminnassa esiintyy kiusaamista, häirintää ja 
epäasiallista kohtelua. (Kokko & Mehtälä 2016, MLL 2018, MLL 2019). Urheilujärjes-
töjen ja -seurojen valmiudet ehkäistä ja puuttua ongelmaan ovat osin puutteellisia. 
Olympiakomitea, Väestöliitto ja lajiliitot ovat yhdessä käynnistäneet tähän liittyvää 
työtä (mm. Et ole yksin -palvelu). Asiaan voidaan osaltaan puuttua valtionavustuksen 
saamisen kriteeristön ja liittojen sääntöjä kehittämällä. Lisäksi asia voidaan huomioida 
kuntien myöntäessä avustuksia järjestöille. Em. toimia tulee seurata ja niiden vaikut-
tavuutta arvioida.  

Kiusaamista ja seksuaalista häirintää esiintyy myös muunlaisessa harrastustoimin-
nassa kuin liikunnassa. Sekä nykyisten liikuntaharrastuksiin liittyvien toimenpiteiden 
toimeenpanossa että toimenpidesuunnitelman väliarviointivaiheessa vuonna 2022 on 
tärkeää tarkastella kiusaamisen ja seksuaalisen häirinnän vähentämistä liikuntahar-
rastusten lisäksi muuntyyppisessä ohjattussa harrastustoiminnassa (esim. taiteen ja 
kulttuurin alat). 

Useissa maissa on saatavilla puolueettoman tahon tekemää arviointia erilaisten me-
netelmien vaikuttavuutta koskevan näytön asteesta. Suomessa esimerkiksi Itlan Kas-
vun tuki -tietolähde arvioi erilaisia lasten ja perheiden tukemiseksi kehitettyjä mene-
telmiä. Eri toimintamallien toimeenpano ja käyttöönotto osaksi oppilaitosten pysyviä 
käytäntöjä eivät tapahdu itsestään. Tarvitaan tutkimusta siitä, mikä on implementoin-
nin tuen merkitys väkivaltaa, kiusaamista ja häirintää ehkäisevien toimenpiteiden toi-
meenpanolle. Suomesta tällainen toimeenpanon systemaattinen tuki puuttuu tois-
taiseksi, vaikka tutkimus tuottaisi tietoa, jota voidaan hyödyntää tarjottavan tuen opti-
moimiseksi (ks. lisätietoa luku 9, Salmivalli ym. 2019). 

Turvataitokasvatus (sosioemotionaalisten taitojen ja turvataitojen 
opettaminen, kehotunne- ja seksuaalikasvatus) 

Lähetteet lastenpsykiatriselle poliklinikalle ovat kasvaneet reilulla viidesosalla (22 %) 
vuosina 2011−2015 (Huikko ym. 2017). Pienten lasten sosioemotionaalisen kehityk-
sen ongelmat sekä vanhempien oman lapsuusajan haitalliset kokemukset tunniste-
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taan edelleen heikosti. Vanhempien osaaminen lasten sosioemotionaalisten taitojen 
tukemisessa ja turvataitokasvatuksessa tarvitsee vahvistusta. Tätä osaamista tulee 
olla myös kasvatusalan ammattilaisilla, sillä varhaiskasvatukseen osallistuu yli kolmi-
vuotiaista lapsista jo valtaosa, ja säädösten perusteella esi- ja perusopetukseen 
Suomessa osallistuvat käytännössä kaikki lapset.  

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteiden (OPH 2018a) mukaan lapsiryhmä on kes-
keinen toimintaympäristö, jossa lapsille tarjotaan mahdollisuuksia kehittää tunnetaito-
jaan ja esteettistä ajatteluaan. Lasten tunnetaidot vahvistuvat, kun heidän kanssaan 
opetellaan havaitsemaan, tiedostamaan ja nimeämään tunteita. Sosioemotionaalisten 
taitojen tukeminen mainitaan varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa, mutta sitä ei 
ole nostettu erilliseksi velvoittavaksi sisällöksi varhaiskasvatuksen järjestäjälle. Myös 
perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa (OPH 2014) todetaan, että perus-
opetuksen tulee kehittää oppilaiden tunne- ja vuorovaikutustaitoja. Näiden taitojen 
opettamista ei ole kirjattu sisältöön erillisenä oppiaineena eikä sitä ole erikseen sisäl-
lytetty minkään oppiaineen oppisisältöihin perustetekstiin.  

Kansalliset varhaiskasvatussuunnitelman (2018a) ja esi- ja perusopetuksen opetus-
suunnitelman (2014) perusteet mahdollistavat tunne- ja vuorovaikutustaitojen edistä-
misen sekä seksuaalikasvatuksen varhaiskasvatuksessa sekä esi- ja perusopetuk-
sessa. Pienten oppilaiden osalta, joille terveystietoa opetetaan integroituneena ympä-
ristöoppiin, opetussuunnitelmien perusteet eivät ole tähän mennessä sisältäneet esi-
merkiksi seksuaalikasvatusta yksilöitynä nimettynä velvoitteena.  

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret, kuten toimintarajoitteiset, 
seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, ulkomaalaistaustaiset ja sijaishuollossa olevat 
lapset ja nuoret, kokevat Kouluterveyskyselyn (2019) mukaan syrjintää, häirintää ja 
väkivaltaa enemmän kuin muut vastaavan ikäiset (Ikonen & Helakorpi 2019, Ikonen 
ym. 2020). Turvataito- ja seksuaalikasvatuksessa ei kuitenkaan säännönmukaisesti 
huomioida sellaisia tilanteita ja vaaratekijöitä, joille nimenomaan vammaiset ja toimin-
tarajoitteiset lapset usein altistuvat, kuten erilaisia avustamistilanteita. Lisäksi turvatai-
to- ja seksuaalikasvatusmateriaali ja -menetelmät eivät välttämättä sovellu sellaisi-
naan vammaisille ja toimintarajoitteisille lapsille, joiden voi olla esimerkiksi vaikea 
tunnistaa tai sanoittaa kokemaansa väkivaltaa tai poistua ahdistavasta tilanteesta.    

Eri säädösten ja kansainvälisten sopimusten (esim. LOS ja perusopetuslaki 628/1998) 
mukaan jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus turvalliseen kasvuympäristöön. Tämä 
tarkoittaa myös sosioemotionaalisten taitojen ja tasa-arvoisen seksuaalikehityksen 
tukemista sekä turvaamista eri toimintaympäristöissä ml. digitaaliset ympäristöt (ks. 
esim. CoE 2018).  
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Lasten ja nuorten vapaaehtoista tukihenkilötoimintaa järjestävien tahojen pitää turvata 
lapsen etu ja turvallisuus toiminnassaan ja monilla niistä on luotuna hyviä toimivia 
käytäntöjä. Tukihenkilötoimintaa järjestävien tahojen turvallisuuskäytänteistä ei ole 
toistaiseksi saatavilla luotettavaa ja kattavaa tietoa. On tärkeää pohtia toimintamalleja, 
miten voidaan estää epäasiallista käyttäytymistä tai jopa rikollista toimintaa ja toisaal-
ta myös luoda nopeasti käyttöön otettavat kansalliset toimintakäytänteet mahdollisesti 
tapahtuvien tekojen ilmitulon jälkeen. (ks. lisätietoa turvataitokasvatuksesta luku 7, 
Kalland ym. 2019.) 

Lapset, nuoret ja väkivaltainen ekstremismi   

Erityisesti koulun ja oppilaitosten henkilöstö, nuorisotyöntekijät ja poliisi saattavat 
kohdata työssään nuoria, jotka ovat kiinnostuneita väkivaltaisista ääriliikkeistä ja näi-
den toiminnasta. Eri toimijoiden tietoisuutta ja kykyä tunnistaa väkivaltaisia ääriliikkei-
tä ja niiden toimintaa tulee lisätä (OPH 2018b). Nuoria kohtaavien ammattilaisten ja 
vapaaehtoistyöntekijöiden osaamista käydä nuorten kanssa keskusteluja, joissa väki-
valtaisten ääriliikkeiden aatemaailma ja ideologia kyseenalaistetaan asiaperustein, 
tulee myös lisätä. Lisäämällä koulutusta vahvistetaan eri ammattikuntien kykyjä ja 
valmiuksia tunnistaa sekä tukea väkivaltaisesti radikalisoituneita henkilöitä.  

Osallisuuden vahvistamisessa moniammatillinen ja monialainen yhteistyö on keskei-
sessä roolissa ja sen merkitys korostuu myös väkivaltaisesti radikalisoituneen lapsen 
tai nuoren auttamisessa. Suomessa on käytössä sosiaali- ja terveydenhuollon, nuori-
sotoimen ja opetustoimen toimijoiden monialainen poliisilaitosten koordinoima Ankku-
ritoiminta, jonka avulla pyritään auttamaan ja puuttumaan varhain rikoksia tehneiden 
lasten ja nuorten tilanteeseen. Yhteistyö perustuu Ankkuritoiminnan käsikirjaan sekä 
kansalliseen toimenpideohjelmaan. (SM 2019.) 

Lasten ja nuorten väkivaltaisesta extremismistä ja radikalisoitumisesta irrottautumisen 
tuki ja hoito on hyvin haastavaa ja vaatii erityisosaamista. Yhteistyöalueilla voidaan 
jakaa asiantuntija-apua sivistystoimelle ja sote-ammattilaisille perus- ja erityistasolla 
yhdenvertaisesti koko alueelle. Tieteellinen tutkimus on merkittävässä asemassa ke-
hitettäessä ammattilaisten toimintaa, työkaluja ja koulutusta sekä alan lainsäädäntöä, 
tiedonvaihtoa ja moniammatillista yhteistyötä. Radikalisoituneen tunnistamiseen ja 
soveltuvien hoito- ja tukikeinojen tutkimiseen ja kehittämiseen liittyviä tutkimushank-
keita on tärkeää tukea. (SM 2020; ks. lisätietoa myös luku 14.5, Nyström ym. 2019). 

Lapsiin kohdistuva ihmiskauppa 

Suomessa ei ole vuoteen 2021 asti ollut voimassa olevaa ihmiskaupan vastaista toi-
mintaohjelmaa. Marinin hallitus asetti valtioneuvoston yhteisen ihmiskaupan vastainen 
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työn koordinaattorin oikeusministeriöön keväällä 2020, joka toimi myös poikkihallinnol-
lisen ihmiskaupan vastaisen toimintaohjelman laatimista valmistelevan työryhmän 
puheenjohtajana. (OM 2020.) Kansallisen tason ihmiskaupan vastainen toimintaoh-
jelma julkaistiin keväällä 2021 ja on voimassa ainakin nykyisen hallituskauden lop-
puun (Roth & Luhtasaari 2021).  

Ihmiskaupan vastainen toiminta edellyttää poikkihallinnollisia toimenpiteitä ja jatkuvaa 
seurantaa. Tällä hetkellä Suomessa ei ole vielä ihmiskaupan uhrien tunnistamis- ja 
ohjaamissuunnitelmaa (NRM) (OSCE/ ODIHR 2004), mutta sen loppuunsaattaminen 
on vireillä. Laadittavassa NRM-suunnitelmassa kuvataan ihmiskaupan uhriksi joutu-
neiden lasten ja ihmiskaupan uhrien lasten palveluohjaus, sekä millaiseen apuun lap-
set ovat oikeutettuja. (Kervinen & Ollus 2019.) Ihmiskaupan uhrien avunsaanti, autta-
mistoimet ja palveluihin pääsy vaihtelevat kunnittain (Koskenoja ym. 2018). Hyviä 
kansainvälisiä kokemuksia avun alueellisesta koordinoinnista on muun muassa Ruot-
sista ja Hollannista. 

Ihmiskaupan uhriksi joutuneet lapset ja nuoret voivat olla hyvin traumatisoituneita 
johtuen väkivaltakokemuksista ja oireilla sekä psyykkisesti että fyysisesti. Ihmiskau-
pan uhrien pääsyssä mielenterveyspalveluihin on alueellista ja kuntakohtaista vaihte-
lua (Koskenoja ym. 2018). Myös ihmiskaupan uhrien lapset voivat tarvita erityistä 
tukea. Tuen tarve pitää yksilöllisesti arvioida jokaisen lapsen kohdalla ja päivittää 
säännöllisesti. Ihmiskaupan tilastointia tulee parantaa, jotta pystytään takaamaan 
auttamistoimet kaikille mahdollisille ihmiskaupan lapsiuhreille ja varaamaan auttamis-
työhön tarvittavat resurssit eri toimijoille (Kervinen & Ollus 2019). Tilastoinnissa on 
huomioitava myös henkilöt, joiden kohdalla ihmiskauppa on alkanut alaikäisenä, mut-
ta jotka päätyvät palveluihin vasta täysi-ikäisinä. 

Tietoisuus lapsiin kohdistuvasta ja yleisellä tasollakin ihmiskaupasta ja ihmiskaupan 
uhrien tunnistamisesta ja auttamisesta vaihtelee kunnittain ja siinä on puutteita (Kos-
kenoja ym. 2018). Poliisin ja syyttäjien tietoisuutta erityisesti ihmiskaupan eri muo-
doista tulee lisätä esimerkiksi liittyen rikolliseen toimintaan. Ihmiskaupan uhreja koh-
taavien toimijoiden ymmärrystä ihmiskaupan dynamiikasta, seurauksista, traumasta, 
uhrien riippuvaisesta asemasta ja turvattomasta tilasta tulee lisätä. 

Lasten ja nuorten tietoisuudesta ihmiskaupasta ja siihen liittyvästä erityyppisestä vä-
kivallasta ei ole toistaiseksi ollut saatavilla kattavaa tietoa. Lasten ja nuorten tietoisuu-
teen lapsen oikeuksista ja oikeudesta myös seksuaalikasvatukseen on kiinnittävä 
huomiota ja varmistettava, että jokainen lapsi saa tietoa siitä, mitä erityyppinen väki-
valta ja hyväksikäyttö rikoksena tarkoittavat. Erityisesti alaikäiset turvapaikanhakijana 
Suomeen tulleet lapset ja nuoret ovat riskissä joutua työvoiman hyväksikäytön tai 
rikolliseen toimintaan pakottamisen uhreiksi. Alaikäisten kohdalla myös riski joutua 
pakkoavioliittoon on korostunut. Tiedot seksuaalioikeuksista: turvataidot, omien rajo-
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jen ja koskemattomuuden turvaaminen, toimiminen vaaratilanteissa ovat keskeisiä 
sisältöjä turvataitojen ja seksuaalikasvatuksen osalta myös ihmiskaupan piirissä taval-
la tai toisella oleville lapsille ja nuorille. (ks. lisätietoa luku 14.2, Kervinen ym. 2019 ja 
Ihmiskaupan vastainen toimintaohjelma, Roth & Luhtasaari 2021) 

Seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja seksuaaliväkivalta digitaalisessa 
mediassa 

Lapsille ja nuorille on melko yleistä pyytää ja lähettää toisilleen tai keskusteluryhmiin 
seksuaalissävytteisiä kuvia ja videoita eri media- ja somekanavien kautta. Lapsilla ja 
nuorilla ei ole välttämättä kykyä tunnistaa tilanteita, joissa kuvamateriaalia pyydetään-
kin väärinkäytettäväksi aikuisen seksuaalisiin tarkoituksiin (grooming). Lasten ja nuor-
ten tulee tietää digitaaliseen mediaan liittyvät riskit seksuaalisen häirinnän, houkutte-
lun ja seksuaaliväkivallan osalta ja heillä tulee olla keinoja suojata itseään. Lasten 
turvallisuudesta huolehtiminen on aikuisten vastuulla myös, kun kyse on digitaalisesta 
mediasta.  

Pelastakaa Lapset ry:n vuoden 2021 kyselyn (n=1 762 iältään 11−17-vuotiasta las-
ta)mukaan 62 prosenttia vastaajista kertoi, että heihin on ollut netin välityksellä yhtey-
dessä henkilö, jonka he tiesivät tai epäilivät olleen aikuinen tai lasta vähintään viisi 
vuotta vanhempi. Kolmasosa vastaajista, jotka olivat saaneet seksuaalisvälitteisiä 
viestejä ei ollut kertonut asiasta kenellekään. Vain 12 prosenttia lapsista kertoi asiasta 
viranomaiselle. (Pelastakaa Lapset ry 2021b.) 

Lasten ja nuorten parissa toimivilla aikuisilla ja ammattilaisilla tulee olla ajantasaista 
tietoa lasten ja nuorten sosiaalisista ympäristöistä kuten digitaalisen median eri kana-
vista ja niihin liittyvistä riskeistä (esim. seksuaalinen häirintä, houkuttelu ”grooming”). 
Varhaiskasvatussuunnitelman (OPH 2018a) ja perusopetuksen opetussuunnitelman 
perusteet (OPH 2014) sisältävät myös turvallisen tieto- ja viestintäteknologian käytön, 
mutta se on saatettu joissain yhteyksissä käsittää lähinnä tietoturvana eikä lasten 
omiin digiturvataitoihin ole kiinnitetty riittävästi huomiota. 

Lasten ja nuorten kokemaa erityyppistä väkivaltaa ja sen mahdollisuutta digitaalisessa 
mediassa (ml. somekanavat) ei usein tunnisteta tai oteta puheeksi riittävästi. Tunnis-
tamista tulee tehostaa, jotta jokainen seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja seksuaa-
liväkivallan kohteeksi joutunut lapsi ja nuori saa apua. Vanhemmilla, muilla aikuisilla ja 
lasten sekä nuorten parissa toimivilla ammattilaisilla tulee olla taitoa ottaa digitaalisen 
median seksuaalisuutta ja seksuaaliväkivaltaa sisältävät sisällöt puheeksi. Psykososi-
aalista tukea tarjoavien tahojen tulee olla ammattitaitoisia ja ilmiöön perehtyneitä. 
Ohjausta, tukea ja neuvontaa pitää olla saatavilla viiveettä. Myös nuorisotyössä on 
tärkeää olla valmiuksia tukea nuoria digitaalisessa mediassa esiintyvän seksuaalisen 
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häirinnän varalta (Oinas ym. 2020). (ks. myös tämän julkaisun luku 5 ja luku 11 Vaa-
ranen-Valkonen & Laitinen 2019). 

Sukupuoli ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat lapset ja nuoret 

Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvilla lapsilla ja nuorilla on tutkimusten 
mukaan mielenterveysongelmia kuten masennusta, ahdistusta ja itsetuhoajatuksia 
enemmän kuin enemmistöön kuuluvilla nuorilla ja kokevat muita samaan ikäryhmään 
kuuluvia enemmän kiusaamista ja häirintää. He kokevat myös henkistä ja fyysistä 
väkivaltaa ja myös painostusta eri toimintaympäristössään enemmän kuin vertaisen-
sa. (Kouluterveyskysely 2019.) Stigman ja torjutuksi tulemisen pelosta asioita voi olla 
lapsen ja nuoren itse vaikea ottaa puheeksi. 

Sosiaali- ja terveydenhuollon- ja opetusalan ammattilaiset tarvitsevat lisätietoa seksu-
aalisen suuntautumisen ja sukupuolen moninaisuudesta ml. monimuotoiset perheet 
sekä taitoja väkivallan ja mielenterveysongelmien puheeksiottamiseen. Lisäksi am-
mattilaisten tulee paremmin tiedostaa omat mahdolliset syrjivät asenteet sekä omaa 
työtä velvoittava syrjimättömyyslainsäädäntö. (ks. lisätietoa luku 13.5, Telakivi ym. 
2019). 
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