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Seksuaalisuus

Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa. 

Seksuaalisuus käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit. 
Määritelmä käsittää myös seksuaalisen suuntautumisen, erotiikan, 
mielihyvän, seksuaalisuhteet ja lisääntymisen. 

Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat:

seksuaaliset ajatukset, fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, 
käyttäytyminen, seksuaalisuuden harjoittaminen, roolit ja suhteet.                                     

(WHO, Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa)



Sosiaaliset

Biologiset
Psykologiset

Kulttuuriset
Biologiset 

Lasten ja nuorten kasvu & 
kehitys 



Seksuaalikasvatuksen tavoitteena on 
lapsi ja nuori, joka

• Arvostaa kehoaan.

• Käyttäytyy vastuullisesti.

• Kommunikoi kunnioittavasti.

• Ilmaisee rakkautta ja läheisyyttä omia arvojaan vastaavalla 
tavalla.



Vaaranen-Valkonen 12/2021

Ihmisen biologia ja perustarpeet  

LISKOAIVOT

• Vaaran välttäminen ”fight or flight, freeze”, 
seksuaalisuus  ”himot ja halut” 

NISÄKÄSAIVOT 

• Turvallisuus, kiintymyssuhde, huolenpito ja jälkeläisistä 
huolehtiminen.

JÄRKIAIVOT  

• Ihminen sosiaalisena olentona, autonomia, yhteistyö, 
huolenpito.

Bottom up 
(nopeareitti)

Top-down 
(hidas reitti) 



“Selviytymiskäyttäytyminen” 

• Lapset ja nuoret omaksuvat lapsuudessa monimutkaisia taitoja ja toimintoja, 
jotka ovat heidän elämän kontekstissaan relevantteja, toimivia ja pitkälle 
kehittyneitä. 

• Varhain koettu stressi vaikuttaa merkittävästi kehitykseen sekä toiminnallisesti, 
että rakenteellisesti 

Tuloksena ei ole kehittymätön hermorakenne vaan erilainen 
hermorakenne.

Esimerkiksi hoivatta jääminen merkitsee vauvalle kuolemaa ja aiheuttaa 
sen mukaisen kauhun (taistele, pakene, jähmety).

Yhteys kiintymyssuhde, hermoverkkojen kehitys, tunnesäätelytaidot 



”Laiminlyödyllä ja emotionaalisesti tarvitsevalla lapsella 
on kohonnut riski joutua kaltoinkohdelluksi myös 
myöhemmin elämässä”



Lapsella on uskomaton kyky selviytyä vaikeista 
elämänkokemuksista

Varhaisten kokemusten kautta lapselle muodostuu
ydinuskomuksia itsestä, toisista ja maailmasta.
Tunteita ja tapoja käyttäytyä. Automaattiset 

ajatukset

Mitä teemme ja 
toimimme. Miltä meistä 

tuntuu.



Haitalliset lapsuuden
kokemukset

“HALKO“ (engl.ACES)
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Ihminen haluaa saada osakseen 

Rakkautta

Sen puutteessa

Ihailua

Sen puutteessa

Pelkoa

Sen puutteessa

Inhoa ja halveksuntaa

Ihminen haluaa herättää toisissa ihmisissä 
jonkinlaista tunnetta ja haluaa kosketusta mihin hintaan tahansa. 
- Hjalmar Söderberg: Doktor Glas (1905) suom. Kyllikki Villa -



Kaikkea mitä olemme kokeneet, kannamme 
mukanamme…

• Heiveröinen pohja huteroittaa muiden 
kerrosten vakautta

• Varhaislapsuudessa oppimatta jääneet taidot 
eivät ole käytössä myöskään vanhempana.

• Myöhäisemmissä vaiheissa tulleet vauriot 
eivät vahingoita vakavasti perustaltaan 
vahvaa psyykettä.

Lähde: Helsingin yliopisto/LaNu 2016



Lapset ja nuoret  - mitä on huomioitava juuri nyt?



Digiturvataidot! 

Viestintä on nopeampaa kuin koskaan. 
Myös kuvien ja videoiden ottaminen on 
tänä päivänä helppoa 



Kiusaaminen ja seksuaalinen 
häirintä digitaalisessa mediassa 

• Alaston tai puolialaston kuvia, videoita ja viestejä lähetetään pyytämättä.

• Kuvia pyydetään lähettämään, myös toistuvasti.

• Uhkaillaan ottaa tai muokata kuvia ja lähetetään niitä esimerkiksi WhatsApp-
ryhmiin.

• Toisten kuvia lähetetään eteenpäin tarkoituksena kiusata

• Otetaan salaa kuvia ja videoita esimerkiksi bileissä ja jaetaan niitä eteenpäin.

• Pilkataan kuvia ja videoita, mollataan ja solvataan, kommentoidaan ikävästi ja
ronskisti.

• Syrjitään; jätetään someporukan ulkopuolelle

Lasten kokema seksuaalinen häirintä ja siihen liittyvä kiusaaminen 

digitaalisessa mediassa (Laitinen, Valoaho, Kylmälahti, Vaaranen-Valkonen 2018, 

Pelastakaa Lapset ry)



Lasten arki on yhä enenevässä
määrin digitaalista

Yhä useampi lapsi ja nuori joutuu 
mukaan digitaalisessa mediassa 
tapahtuvaan ikätasolle 
sopimattomaan 
seksuaalissävytteiseen toimintaan, 
jota lapsi ei täysin ymmärrä ja johon 
lapsi ei kehityksellisesti ole valmis 
eikä siten voi antaa siihen 
suostumustaan. 



Katsauksia_49_Rikollisuustilanne_2020_2021.pdf 
(helsinki.fi)

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/337259/Katsauksia_49_Rikollisuustilanne_2020_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Katsauksia_49_Rikollisuustilanne_2020_2021.pdf 
(helsinki.fi)

• Suomessa puhelimen tai netin välityksellä häiritsevää seksuaalista ahdistelua 

ilmoitti kokeneensa 42 %  kahdeksas- ja yhdeksäsluokkalaisista tytöistä ja 9 % 

saman ikäisistä pojista. Vastaavat luvut vuoden 2019 kyselystä olivat 27 ja 

seitsemän prosenttia. 

• Huom! Tytöt ilmoittivat aiempaa merkittävästi yleisemmin kokeneensa häiritsevää 

seksuaalista ahdistelua myös julkisissa tiloissa (21 % 2021 vrt. 12 % 2019)

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2021)

Ruotsissa yhdeksäsluokkalaisille toteutetussa rikollisuuskyselyssä tytöistä noin 8 % ja 

pojista 1,5 % oli painostettu seksuaaliseen tekoon viimeisten 12 kk aikana, ja näistä 

tapahtumista 20 prosenttia ilmoitettiin tapahtuneeksi netissä tai sosiaalisen median 

kanavissa. (Brå 2018, 31–32)

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/337259/Katsauksia_49_Rikollisuustilanne_2020_2021.pdf?sequence=1&isAllowed=y


Verkkovälitteinen lapsiin kohdistuva 
seksuaalinen häirintä, houkuttelu ja 
seksuaalirikokset. 

#ReDirection



Help us to help you-survey

• HUHY-kysymyspatteristo pohjautuu CBT 
theoriaan (ajatukset, tunteet, käyttäytyminen) 
Likert, 30 kysymystä (). 

• Datan keruu alkoi Ahmia hakukoneeseen
innovaatiolla pimeässä verkossa (12/2020) 

• Halusimme tutkia myös rikosmyönteistä
asennetta ja käyttäytymistä“No need for help”

• “I don't need any help. Would you like to tell us the 
reason for this?” 

USE OF CSAM 
(general questions) 

What age, when, 
how long, content, 
gender where etc.

Ajatukset

Käyttäytyminen Tunteet
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Verkkovälitteinen lapsiin kohdistuva seksuaalinen häirintä, 
houkuttelu (grooming) ja seksuaaliväkivalta  sisältää laajasti 
useita eri tekomuotoja

• Teot voivat sisältää useita hyvin eritasoisia 
tekoja ja seksuaaliväkivallan muotoja, lievistä 
vakaviin. 

• Verkkovälitteiseksi seksuaaliväkivallaksi 
määritellään myös reaalimaailmassa toteutettu 
seksuaaliväkivalta joka on kuvattu (live-stream) 
/tallennettu (CSAM) ja levitetty verkkoon. 

25

Lapsiin kohdistuva 
verkkovälitteinen riisto ja 
ihmiskauppa.pdf 

Toimintaohje
et ja oppaat -
Turvataitokas
vatus - Oulun 
kaupunki

https://drive.google.com/file/d/1dmj-OkzuCOaPFo6bgrsFtyvSeUCtY_I6/view
https://www.turvataitokasvatus.fi/oppaat


Häirintä, houkuttelu (grooming), verkkovälitteinen 
seksuaaliväkivalta  – ei yhtä tapaa eikä yhtä mallia!

Monia eri tapoja, ei ole yhtä kaavaa/mallia miten alkaa tai etenee.

• Digitaalisessa mediassa tekijällä harvoin kohteena vain yksi lapsi. 

• Uhrien ja tekniikan valinnat vaihtelevat. Nopeista pyynnöistä, pelottelusta, 
uhkaamisesta ja kiristämisestä aina hitaampiin lähestymistapoihin, 
manipulointiin ja luottamuksellisen suhteen luomiseen.

• Viestittely alkaa nykyään usein tavanomaisella jutustelulla, sillä AI/tekoälyyn 
perustuva teknologia on kehittynyttä ja tunnistaa nopeasti seksuaalissävytteiset 
viestit/kuvat -> Tekijä ohjaa suljetuimpiin viestikanaviin.

• Lapsilla valitettavan usein vääränlainen ja stereotyyppinen kuva ”tekijöistä”, mikä ei 
vastaa todellisuutta. Henkilöt usein taitavia manipuloimaan ja tutustumaan lapsiin 
”mukavia”.  
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47-vuotiaan miehen ja 13-vuotiaan tytön
välinen chat (Käännös, Final grooming report) 

Mies: Hyvää Pääsiäistä!

Lapsi: Kuka sä olet? 

Mies: Nimeni on X mikä sun nimi on? 

Lapsi: X, mikä sun sukunimi on? 

Mies: Miksi sä haluut tietää mun sukunimen, vaik et sä tunne muo? 

Lapsi: Uteliaisuudesta vaan. Kuinka vanha olet?  

Mies: 20 entäs sä?  

Lapsi: 13 mut sulla on mun kännykkä numero? Kuka antoi sen sulle? 

Mies: Ei kukaan, mä olen varmaan erehtynyt numerosta, luulit et se oli mun kaverin, sori! Olenko 
sulle liian vanha?  

Lapsi: ok ok.. Ei varmaan.  

Mies: Onko ok, jos tutustumme vähän paremmin vaikka tässä chatissä? ......ootko jo kyllästynyt 
vastaamaan mulle? …mitä sä puuhaat? 



Crimes Against Children Conference 08/2021



Ikä ja kehitystaso –
ymmärrys kulkee käsikädessä häpeän ja 
syyllisyyden tunteiden kanssa

Tapahtunut usein hämmentää ja hävettää, 

eikä asiasta kerrota –

kipeää ja raskasta salaisuutta kannetaan 

yksin.



• PTSD oireet

• Päihteiden käyttö

• Elämänhallinnan epävakaus

• Seksuaaliset toimintahäiriöt

• Masennus ja ahdistusoireet

• Itsetuhoisuus, 
Itsemurhayritykset

• Useampi diagnoosi, 
komorbiditeetti



Oireilua traumaattisen tapahtuman 
jälkeen lisäävät/suojaavat tekijät

Riskiä lisäävät

• Ikä

• Aikaisemmat mielenterveyden häiriöt

• Aikaisemmat traumaattiset kokemukset 
tai erityisen rasittavat 
elämänkokemukset     ACE> 4

• Kuormittava elämäntilanne

• Sosiaalisen verkoston puutteellisuus

• Naissukupuoli

• Stressitapahtuman voimakkuus

• Kiintymyssuhteen turvattomuus 

Kauppi, 2018

Suojaavat tekijät –
resilienssi/selviytyvyys 

• Geneettinen perimä

• Ikä

• Ei aiempia traumaattisia kokemuksia 
ACE < 4 

• Fyysinen, psyykkinen ja sosiaalinen tuki

• Läheisten reaktiot ja selviytyminen 
traumasta

• Toimivat selviytymiskeinot  

(Cohen ym., 2006)



Ydinuskomukset

Others are

“is dangerous”

“piece of shit”

“unlovable”

“stupid”

“worthless”

“on my own”

“has no one for me to 
turn to”

“is a place I must travel on 
my own” 

”disgusted by 
me”

“smarter than 
me”

”more protected 
from harm”

I am World



Kun normaalit avunpyynnöt on evätty lapsuudessa 
”Aggressiivisuus” tai ”Näennäispärjäävyys” 

”Häpeän itseäni, 
piilotan todellisen 

minäni”  

ACE >4  Hylkääminen – ”Olen yksin” – ”Minut jätetään”  – ”Maailma on kylmä”

”Vuorovaikutuksen kieli jäänyt oppimatta” 

”Hyökkään ennen kuin 
tehdään pahaa”



Häpeä on valitettavan tehokas hiljentäjä

INTRA-FAMILIAL CHILD SEXUAL ABUSE
A Qualitative Case Study of the Lifeline Method in Narrative Exposure Therapy (NET) 
Nina Vaaranen-Valkonen (2016)



Tiedon merkitystä ei voi liiaksi korostaa –
Psykoedukaatio!

”Mmm, mä olen 
miettinyt tai ku, mä ehkä 
oon myös vähän pitänyt 
sitä omana syynä (--)”

”En vuodes ollu edes 
kasvanu, edes hirveesti, mut 
jotenki tuntuu, et olin jo vähä 
vanhempi, (tauko) 
että olis pitänyt tajuta jo.”

”nii silleen on ollu ehkä 
vähän enemmän, että en 
haluu kertoo (tauko) ku
syyllinen itse”

T: Onko paljon sellasta, että et muista?

N: Ihan sikana, välillä sisarukset kertoo. 
(tauko) Varmaan on tapahtunut 
sellasta, mistä en ole pitänyt (tauko) 
niin ei kannata muistaa.”

INTRA-FAMILIAL CHILD SEXUAL ABUSE
A Qualitative Case Study of the Lifeline Method in Narrative Exposure Therapy (NET) 
Nina Vaaranen-Valkonen



INTRA-FAMILIAL CHILD SEXUAL ABUSE
A Qualitative Case Study of the Lifeline Method in Narrative Exposure Therapy (NET) 
Nina Vaaranen-Valkonen

Tiedon puute johtaa usein syyllisyyden, 
häpeän tunteisiin ja itsesyytöksiin

T: Mitä sä haluisit nyt niinku aikuisena sanoa sille (lapselle), tai 
mitä olisit halunnut sanoa? 

N: Toimi järkevämmin!

T: Mmm (tauko) Mikä sun mielestä olis ollut sitten 
järkevämmin toimimista?  

N: Et poistuu siit tilanteesta ja mennä äitipuolen luo.  

T: Et jotenkin, sä olisit halunnut, että sä olisit toiminut?

N:Mmm.





Sekundaaritunne
(viha)

Ydintunne
(häpeä)

”Ponnistele kohti ymmärrystä ja yritä 
nähdä ilmikäyttäytymisen taakse.” 



Lapset
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Vaaranen-Valkonen 06/2020



Henkinen ensiapu 3 C:n malli 
Comfort, Conversation Commitment

• Ahdistus
• Häpeä, syyllisyys, pelokkuus ja 

jatkuva huoli
• Avuttomuuden tunne, kaoottiset 

tunnetilat
• Tunnetilojen hallitsemattomuus
• Uupumus
• Pakonomainen tarve puhua 

tapahtuneesta
• Keskittymiskyvyn heikkous
• Pelko, että jotain kamalaa tapahtuu 

uudestaan.

Lapsen /nuoren 

Tarpeet

• Turvallinen ja rauhallinen ympäristö.
• Rauhoittelemista, tyynnyttelyä ja 

suojelua sekä aikuisen 
kärsivällisyyttä.

• Fyysistä hoivaa ja asioiden 
helpottamista.

• Struktuuria, johdonmukaisuutta ja  
tietoa.

• Unta.
• Joku joka jaksaa kuunnella, 

rauhallisuutta.
• Asioiden toistoa, kärsivällisyyttä.
• Vakuuttelua turvallisuudesta.



”Vaikean ja häpeällisenkin 
totuuden paljastaminen ja 
jakaminen luottamuksellisessa 
ja empaattisessa 
terapiasuhteessa antaa aina 
mahdollisuuden muutokseen ja 
tukee toipumista.” 
(Vaaranen-Valkonen 2016)
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