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Tyttöjen ja poikien väliset erot seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä kertomisessa 
JOHANNA HIETAMÄKI & MARITA HUSSO & TIIA ARPONEN

Tytöt ja pojat eroavat toisistaan siinä, kuinka he kertovat kokemastaan seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä. Kokemukset jäävät usein myös kokonaan aikuisille kertomatta. Hy-
väksikäytön kokemusten tunnistaminen, asian puheeksi ottaminen ja siihen puuttu-
minen on edellytys myös laajemmalle toimintakulttuurin kehittämiselle sekä asenteel-
lisille ja rakenteellisille muutoksille.

English summary at the end of the article

Johdanto

Lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä alettiin pu-
hua Suomessa julkisesti vasta 1980-luvulla. Kes-
kustelu juonsi juurensa lapsen fyysisen pahoinpi-
telyn tunnistamisesta terveydenhuollossa. (Laiti-
nen 2004, 28−30.) Viime vuosina Me Too -kam-
panjan mukanaan tuoma väkivaltaan liittyvien 
teemojen esiinnousu mediassa ja julkisissa kes-
kusteluissa on osaltaan edesauttanut myös lasten 
seksuaalisen hyväksikäytön näkyväksi tekemis-
tä ja ongelmaksi nimeämistä. Erityisesti vuosina 
2018 ja 2019 esiin tulleet alaikäisiin kohdistu-
neet seksuaalirikokset ovat nostaneet lapsiin koh-
distuvan seksuaalisen hyväksikäytön toimenpitei-
tä edellyttäväksi yhteiskuntapoliittiseksi kysymyk-
seksi ja yleiseksi keskustelun aiheeksi sekä arjessa 
että mediassa. Huolta on aiheuttanut esimerkik-
si digitaalisessa mediassa tapahtuva lasten häirin-
tä, houkuttelu ja hyväksikäyttö (Pelastakaa Lapset 
2018). Viime aikoina myös useat yksittäisten las-
ten kertomat hyväksikäytön kokemukset ovat joh-
taneet lapsiin kohdistuneiden laajojen seksuaali-
rikosten paljastumiseen (esim. Yle14.8.2019; Yle 
29.7.2019).

Tutkimusten mukaan seksuaalirikokset tulevat 
yhä useammin poliisin tietoon. Poliisille ilmoitet-
tujen tapausten määrä on kuusin-kahdeksanker-
taistunut vuodesta 1980 alkaen. Vuonna 2017 po-

liisin tietoon tuli yhteensä 1 168 lapsiin kohdis-
tunutta seksuaalirikosta. (Niemi & Lappi-Seppä-
lä 2018.) Kaikki rikokset eivät kuitenkaan päädy 
viranomaisten tietoon. Suuri osa seksuaalisesta hy-
väksikäytöstä jää uhrin ja tekijän väliseksi asiak-
si, minkä vuoksi rikostilastoissa näkyy vain pie-
ni osa seksuaalirikoksista. Rikostilastojen lisäksi 
uhritutkimukset ja kouluterveyskyselyt tuottavat 
tietoa lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja sen 
yleisyydestä.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön tunnista-
miseen, moniammatilliseen yhteistyöhön ja hy-
väksikäytön seurauksiin on 2000-luvulla kiinni-
tetty aiempaa enemmän huomiota. Työskentelyn 
tueksi on laadittu eri ammattiryhmille suunnat-
tuja oppaita ja suosituksia (Duodecim 2013; El-
lonen 2013). Lasten seksuaalisen hyväksikäytön 
seuraukset ovat tutkimusten mukaan moninaisia 
ja laaja-alaisia. Ne ovat yhteydessä moniin fyysi-
siin ja psyykkisiin ongelmiin, kuten esimerkiksi 
krooniseen kipuun, tulehduksiin, ahdistuneisuu-
teen, masennukseen, syömishäiriöihin ja postt-
raumaattiseen stressiin (Amado ym. 2015; Chen 
ym. 2010; Maniglio 2009; Paras ym. 2009). Las-
ten haavoittuvan tilanteen huomioivia menetel-
miä lapsen seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoin-
pitelyjen tutkimiseen kehitetään parhaillaan esi-
merkiksi Barnahus-hankkeessa (Laajasalo & Ra-
jala 2019). Selvityksissä ja ohjeistuksissa ei kui-
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tenkaan kiinnitetä erityistä huomiota siihen, mi-
ten edistetään seksuaalisesta hyväksikäytöstä ker-
tomista aikuisille tai aihepiiristä tiedottamista ja 
keskustelemista esimerkiksi kouluissa (ks. Lanza-
roten sopimus). Lapsille ei myöskään ole auttavaa 
puhelinta, joka olisi suunnattu seksuaalista hyväk-
sikäyttöä ja muuta väkivaltaa kokeneille.

Kouluterveyskyselyistä saadaan tuoretta tietoa 
lasten kokemasta seksuaalisesta hyväksikäytöstä, 
mutta niiden perusteella ei voi päätellä, kenelle 
lapsi on kokemastaan hyväksikäytöstä kertonut. 
Aikaisempien tutkimusten perusteella tiedetään, 
että lapset kertovat seksuaalisen häirinnän ja hy-
väksikäytön kokemuksistaan selvästi useammin 
kavereille kuin aikuisille.

Tässä artikkelissa tarkastelemme tyttöjen ja 
poikien välisiä eroja seksuaalisesta hyväksikäytös-
tä kertomisessa. Aineistona ovat kuudes- ja yh-
deksäsluokkalaisilta kerätyt lapsiuhritutkimuksen 
kyselyt vuosilta 2008 ja 2013. Selvitämme, ker-
tovatko tytöt ja pojat seksuaalisen hyväksikäytön 
kohteeksi joutumisesta ja kenelle he kokemuksis-
taan kertovat. Hyväksikäytöstä kertominen on il-
miön ymmärtämisen ja yhteiskunnallisen muu-
toksen näkökulmasta tärkeää. Jos hyväksikäytön 
kohteena olemisen kokemukset jäävät kertomat-
ta, myös niiden määrä, haavoittavuus ja ilmene-
mismuodot jäävät ymmärtämättä, ja hyväksikäy-
tön kohteena olleet lapset jäävät ilman apua ja 
tukea.

 
Lasten seksuaalinen hyväksikäyttö  
ja sukupuoli

Julkisen keskustelun myötä lasten seksuaalinen 
hyväksikäyttö on määritelty sosiaaliseksi ja las-
tensuojelulliseksi ongelmaksi sekä rikokseksi, jo-
ka edellyttää yhteiskunnallista puuttumista. Yh-
teiskunnan interventioita ohjaavat sopimukset ja 
lainsäädäntö. YK:n lapsen oikeuksien sopimuk-
sessa valtiot sitoutuvat suojelemaan lapsia kaikil-
ta seksuaalisen riiston ja hyväksikäytön muodoilta 
sekä ryhtymään kaikkiin asianmukaisiin toimiin 
lasten auttamiseksi. Myös Suomi on ratifioinut 
Euroopan neuvoston yleissopimuksen lasten suo-
jelemisesta seksuaalista riistoa ja seksuaalista hy-
väksikäyttöä vastaan vuonna 2011 (Lanzarote-so-
pimus).

Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö on krimina-
lisoitu lähes kaikkialla maailmassa (UN). Suomen 
rikoslainsäädännön mukaan lapsen seksuaalisella 

hyväksikäytöllä tarkoitetaan sukupuoliyhteyttä al-
le 16-vuotiaan lapsen kanssa tai lapseen kohdistu-
vaa muuta seksuaalista tekoa tai koskettelua, joka 
vahingoittaa lapsen kehitystä tai saa lapsen ryhty-
mään sellaiseen tekoon (RL 20 luku, 6 §). Tekota-
vat voivat vaihdella ja sisältää esimerkiksi kosket-
telua, hivelyä, suutelua ja yhdyntäyrityksiä. Myös 
seksuaalissävytteisten viestien lähettäminen on 
määritelty lapsen seksuaaliseksi hyväksikäytöksi 
(Ellonen 2013, 52). Rikoslaissa lapsiin kohdistu-
va seksuaalinen hyväksikäyttö jaetaan lapsen sek-
suaaliseen hyväksikäyttöön sekä törkeään lapsen 
seksuaaliseen hyväksikäyttöön (RL 20 luku, 6 §, 
7 §). Lisäksi rikoslaissa määritellään törkeä lapsen 
raiskaus (RL 20 luku, 7b §). Sukupuoliyhteys lap-
sen ja vanhemman, isovanhemman tai sisarusten 
välillä on kriminalisoitu rikoslaissa erikseen (RL 
17 luku, 22 §). Lapsen suojaikäraja on 18 vuotta 
tilanteissa, joissa seksuaalisen hyväksikäytön tekijä 
on esimerkiksi opettaja tai muu auktoriteettiase-
massa oleva henkilö (RL 20 luku, 5 §) tai kyse on 
seksuaalipalvelujen ostamisesta nuorelta (RL 20 
luku, 8a §). Lapsen seksuaaliseen hyväksikäyttöön 
liittyy myös tulkinnanvaraisuutta. Esimerkiksi las-
ten keskinäisissä suhteissa tapahtuvaa seksuaalista 
tekoa ei määritellä seksuaaliseksi hyväksikäytöksi. 

Lainsäädäntöön on tehty viime vuosina muu-
toksia lapsiin kohdistuvan seksuaalisen hyväksi-
käytön selvittämisen edistämiseksi ja rangaistus-
ten korottamiseksi. Velvollisuutta tehdä lastensuo-
jeluilmoitus laajennettiin ja velvollisuus ilmoittaa 
poliisille säädettiin vuonna 2015 (LsL 25 §). Lap-
sen seksuaalisesta hyväksikäytön enimmäisrangais-
tusta korotettiin ja lakiin lisättiin säännös lapsen 
törkeästä raiskauksesta vuonna 2019 (RL 20 lu-
ku, 7 §, 7b §).

Seksuaalisen hyväksikäytön yleisyydessä on tut-
kimusten perusteella suuria eroja maailmanlaajui-
sesti (Priebe & Svedin 2008; Barth ym. 2013). 
Tulokset ovat kuitenkin yhteneväisiä siinä, että 
tytöt raportoivat poikia merkittävästi enemmän 
seksuaalista hyväksikäyttöä. Euroopassa tehtyjen 
kyselytutkimusten mukaan tytöistä keskimäärin 
15,8 ja pojista 3,8 prosenttia kertoi kokeneensa 
seksuaalista hyväksikäyttöä (Andrews ym. 2004). 
Suomessa tehdyn lapsiuhritutkimuksen mukaan 
vuonna 2013 seksuaalisen hyväksikäytön koke-
muksista raportoi neljä prosenttia, vuonna 2008 
seitsemän prosenttia ja 12 prosenttia vastaajis-
ta vuonna 1998. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
raportoineiden tyttöjen ja poikien osuudet ovat 
pienentyneet lähes jokaisella mittauskerralla (ty-



544          YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 85 (2020):5–6 

töt 1988: 17 %, 2008: 11 %, 2013: 7 %; pojat 
1988: 6 %, 2008: 2 %, 2013: 2 %). (Fagerlund 
ym. 2014.) Aikuisista suomalaisista naisista 11 
prosenttia kertoi kokeneensa seksuaalista väkival-
taa lapsuudessa (FRA 2014, 123). Erot tutkimus-
ten tuloksissa voivat kertoa muutoksista paitsi hy-
väksikäytön määrissä, myös sen ilmenemismuo-
doissa, tunnistamisessa, määrittelyssä, tulkitsemi-
sessa ja raportoinnissa.

Tutkimusten mukaan suurin osa seksuaalisen 
hyväksikäytön lapsiuhreista on tyttöjä ja valtaosa 
hyväksikäyttäjistä miehiä (Fagerlund ym. 2014; 
Seto ym. 2015; Barth ym. 2013; Edgardh ym. 
2000). Pääsääntöisesti perheensisäisissä hyväksi-
käyttötilanteissa hyväksikäyttäjät ovat joko isiä, 
isäpuolia tai veljiä (Seto ym. 2015). Silloinkin 
kun seksuaalisen hyväksikäytön uhrina on poika, 
hyväksikäyttäjät ovat pääasiassa miehiä (Laitinen 
2004; Stemple ym. 2017). Lasten seksuaalinen hy-
väksikäyttö on siten ilmiönä monella tavalla suku-
puolistunut. Ilmiön sukupuolistuneisuutta on tut-
kimuksissa selitetty monista näkökulmista. Sen on 
osoitettu kytkeytyvän laajempiin sukupuolistunei-
siin yhteiskunnallisiin ja kulttuurisiin ideologisiin, 
institutionaalisiin ja affektiivisiin käytäntöihin se-
kä sukupuolten ja sukupolvien välisiin valtasuh-
teisiin. (Banyard ym. 2004; Cashmore & Shack-
el 2014: Husso ym. 2017a; Huttunen ym. 2015; 
Ward & Siegert 2002.)

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä 
kertominen

Englanninkielisissä tutkimuksissa seksuaalises-
ta hyväksikäytöstä ja väkivallasta kertomista ku-
vataan usein termillä disclosure. Suomenkielisissä 
tutkimuksissa on käytetty vastaavissa yhteyksissä 
myös käsitteitä julkitulo ja paljastuminen (esim. 
Laitinen 2004). Julkitulo voi tapahtua asiasta tar-
koituksellisesti kertoen tai sattumalta, esimerkiksi 
leikkiessä, vihjaillen tai jollekin asiasta uskoutues-
sa. Asia voi tulla julki tai paljastua pitkänkin ajan 
kuluttua esimerkiksi tilanteissa, joissa joku tapah-
tuma aktivoi tai laukaisee muiston seksuaalisesta 
hyväksikäytöstä.

Seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksesta ker-
toneiden osuudet vaihtelevat eri tutkimuksissa. 
Kansainvälisten retrospektiivisten tutkimusten 
mukaan 31–45 prosenttia on kertonut lapsuu-
dessaan kokemastaan seksuaalisesta hyväksikäy-
töstä. Poikien on havaittu kertovan seksuaalises-

ta hyväksikäytöstä tyttöjä harvemmin. (London 
ym. 2008.) Merkittävä osa lapsista ei kerro koke-
muksestaan kenellekään (McElvaney 2015; Laiti-
nen 2004: London ym. 2008). Kouluterveysky-
selyn 2019 mukaan 8.–9.-luokkalaisista tytöistä 
27 prosenttia ja pojista 21 prosenttia oli kerto-
nut ikäisensä tai aikuisen tekemästä seksuaalises-
ta häirinnästä tai väkivallasta luottamalleen aikui-
selle (Lasten ja nuorten hyvinvointi – Kouluter-
veyskysely 2019). 

Lapset eivät usein kerro oma-aloitteisesti hyväk-
sikäytöstä (Laitinen 2006, 179). Varsinkin lapsen 
omat vanhemmat ja viranomaiset ovat tietämättö-
miä seksuaalisesta hyväksikäytöstä, mutta sen si-
jaan lapset kertovat ikätovereilleen selvästi useam-
min (Priebe & Svedlin 2008). Seksuaalisen hyväk-
sikäytön paljastuminen vaatii usein sen, että lap-
si kertoo tapahtuneesta aikuiselle. Vaikka hyväk-
sikäyttöepäily olisi herännyt muiden tutkimusten 
yhteydessä tai se olisi tullut viranomaisten tietoon 
jonkun muun kertomana, lapsi voi pidättäytyä 
kertomasta asiasta. Hyväksikäytön aiheuttamat 
ruumiilliset jäljet eivät välttämättä yksin ole riit-
täviä todentamaan tapahtunutta hyväksikäyttöä, 
vaan edellyttävät tarkempaa tietoa eli kertomus-
ta jälkien ja oireiden synnystä. (Goodman-Bro-
wn ym. 2003.)

Monet lapsena seksuaalisen hyväksikäytön koh-
teeksi joutuneet ovat kertoneet tapahtuneesta vas-
ta aikuisiällä. Kertomatta jättäminen tai puhumat-
tomuus on liittynyt esimerkiksi siihen, että uh-
reilla ei ole ollut mahdollisuutta tuoda asiaa jul-
ki. On puuttunut sanoja seksuaalisen väkivallan 
kokemuksista ja niihin liittyvistä tunteista kerto-
miseen. Puhumattomuutta on aiheuttanut myös 
seksuaalisen väkivallan kokemusten torjunta. Ko-
kemukset ovat voineet olla niin traumaattisia, että 
niistä vaikeneminen ja niiden sulkeminen pois tie-
toisuudesta on ollut arjessa selviytymisen kannalta 
tärkeää. (Laitinen 2006, 179–180.)

Tuen vähäisyys, pelko kielteisistä seurauksis-
ta sekä häpeän ja syyllisyyden tunteet estävät ja 
hidastavat tutkimusten mukaan hyväksikäytöstä 
kertomista. Hyväksikäyttö tapahtuu ja mahdol-
listuu valtasuhteissa, joissa vastuu lapsen seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä on aikuisella. Vallankäyt-
töön voi liittyä esimerkiksi seksuaaliseen kanssa-
käymiseen suostuttelua, painostamista ja fyysistä 
väkivaltaa. Myös tästä syystä seksuaalisesta hyväk-
sikäytöstä kertominen voi olla lapselle uhkaavaa 
ja pelottavaa. (Husso 2003; Laitinen 2004; McEl-
vancy 2015.)
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Vaikenemista selittävät myös luottamuksen 
puute vanhempia kohtaan ja epäilys siitä, että van-
hemmat eivät uskoisi asiaa tai kertomisesta seurai-
si rangaistus. Perheenjäsenen tekemästä seksuaali-
sesta hyväksikäytöstä kertomista vaikeuttavat li-
säksi lojaalisuus tekijää kohtaan ja pelko perheelle 
aiheutuvista seurauksista. Mitä läheisempi hyväk-
sikäyttäjä on, sen vaikeampi lapsen on kertoa hy-
väksikäytöstä. (London ym. 2008; Morrison ym. 
2018; Schaeffer ym. 2011.) Hyväksikäytön ko-
kemukset jäävät kertomatta myös sen vuoksi, et-
tä niistä ei kysytä (McElvaney 2015). Kertomista 
edistäviksi asioiksi on havaittu useissa tutkimuk-
sissa kertomaan kannustaminen ja seksuaalises-
ta hyväksikäytöstä suoraan kysyminen (Lemaigre 
ym. 2017; Schaeffer ym. 2011).

 

Tutkimusaineisto ja menetelmät

Tutkimuksen aineistona ovat vuosina 2008 ja 
2013 kerätyt lapsiuhritutkimus-kyselyt. Aineistot 
kerättiin Manner-Suomen suomen- ja ruotsinkie-
lisiltä 6. ja 9.-luokkalaisilta lapsilta internetpohjai-
sena kyselynä. Aineisto koostuu 13 459 vastauk-
sesta vuodelta 2008 ja 11 364 vastauksesta vuo-
delta 2013. Vastaajista puolet oli tyttöjä ja puolet 
poikia (2008: 50 % tyttöjä, 50 % poikia; 2013: 
51 % tyttöjä, 49 % poikia). Tutkimukseen osallis-
tui 88 prosenttia 6.-luokkalaisista ja 64 prosent-
tia 9.-luokkalaisista vuonna 2008 (Ellonen ym. 
2008). Vuonna 2013 kyselyyn vastasi 75 prosent-
tia oppilaista (Fagerlund ym. 2014). Tutkimuk-
sista tehtyjen katoanalyysien mukaan vastauspro-
sentti oli pienempi erityisesti Pohjois-Suomen ja 
Lapin sekä Itä-Suomen alueilla vuonna 2013, mi-
kä voi olla seksuaalista hyväksikäyttöä koskevien 
tulosten luotettavuuden kannalta merkityksellis-
tä. Tuolloin aineistossa kato ei ollut täysin satun-
naista (Fagerlund ym. 2014, 29) toisin kuin vuon-
na 2008 (Ellonen ym. 2008, 34). Tästä syystä em-
me vertaile kerättyjä aineistoja toisiinsa, vaikkakin 
niiden esittämistä erikseen pidetään tärkeänä ko-
konaiskuvan muodostamisessa ja tiedon saamises-
sa mahdollisista eroista.

Kyselyissä selvitettiin lasten elämäntilannetta se-
kä väkivalta- ja hyväksikäyttökokemuksia. Alun 
perin Heikki Sariolan muodostamat kysymykset 
seksuaalisesta väkivallasta toistuvat lapsiuhritutki-
muksessa vuodesta 2008 alkaen hieman muunnel-
tuina. (Ellonen ym. 2008, 28, 32.) Tiedonkeruut 
toteutettiin pääasiassa samanlaisina, mutta kyselyä 

uudistettiin vuonna 2013. Tulokset esitetään täs-
sä tutkimuksessa vuonna 2013 käytetyn kyselylo-
makkeen pohjalta.

Vuonna 2008 lapsilta kysyttiin, oliko heillä ko-
kemuksia sukupuolisesta lähentelystä tai kanssa-
käymisestä aikuisten tai tapahtumahetkellä vähin-
tään 5 vuotta itseäsi vanhempien ihmisten kans-
sa? Vuonna 2013 kyselyssä käytettiin termiä seksu-
aalinen lähentely ja kanssakäyminen. Molemmat 
käsitteet ovat monitulkintaisia. On mahdollista, 
että kysymykset on ymmärretty ja tulkittu eri ta-
voilla, mikä voi osaltaan selittää eroja seulontaky-
symysten vastauksissa. Vain myönteisen vastauk-
sen antaneet näkivät tarkentavat jatkokysymykset. 
Vuonna 2013 kysyttiin ainoastaan ensimmäisestä 
kokemuksesta. Vastaavasti myös vuoden 2008 ai-
neiston osalta tarkastellaan pelkästään ensimmäis-
tä kokemusta koskevia tuloksia. Vuoden 2008 ai-
neistosta puuttuvat kyselylomakkeessa olevat vas-
tausvaihtoehdot on merkitty kursiivilla, kun seu-
raavaksi tarkastellaan vastausvaihtoehdoista muut-
tujista muodostettuja yhdistelmämuuttujia.

Seksuaalisen hyväksikäytön tekijästä kysyttiin: 
Kuka tuo henkilö oli? Tekijää koskevista vastauk-
sista muodostettiin seuraavanlaiset yhdistelmä-
muuttujat: a) tuntematon (sinulle tuntematon), 
b) ystävä, sisarus, serkku (ystäväsi; poika- tai tyt-
töystäväsi; ex-poikaystävä/ex-tyttöystävä; sisko; 
veli; siskopuoli; velipuoli; serkku), c) tuttu aikui-
nen (äiti; äitipuoli; isä; isäpuoli; isovanhempi; se-
tä, eno tai täti; opettaja; harrastuksen ohjaaja tai 
valmentaja), d) muu tuttu (henkilö, jonka tunsit 
mutta joka ei kuitenkaan ollut ystäväsi; vanhem-
piesi ystävä; muu). Vuonna 2008 oli mahdollista 
valita useita tekijöitä ja vuonna 2013 yksi tekijä. 
Vuoden 2008 aineistossa useita tekijöitä sisältä-
neet vastaukset koodattiin siten, että ensisijaisesti 
koodattiin tuttu aikuinen ja toissijaisesti muu tut-
tu, jos oli valittu enemmän kuin yksi tekijä.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertomista kar-
toitettiin lomakkeessa kysymällä: Kenelle olet hy-
väksikäytöstä kertonut? Hyväksikäyttöä koskevaa 
kertomista kuvaavista väittämistä muodostettiin 
yhdistelmämuuttujat seuraavasti: a) en kenelle-
kään (en kertonut kenellekään), b) vanhemmal-
le (äidille, isälle), c) kaverille, sisarukselle (kaveril-
le, siskolle tai veljelle), d) viranomaiselle (poliisil-
le, koulun terveydenhoitajalle, koulukuraattorille, 
sosiaalityöntekijälle).

Aineiston analysointi toteutettiin SPSS 25.0 
-ohjelmalla. Analyysimenetelminä käytettiin frek-
venssianalyysia sekä ristiintaulukointia ja χ²-tes-
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tiä. Aineiston analyysissa käytettiin osa-aineistoa, 
johon kuuluivat alle 16-vuotiaat, tekijän rapor-
toineet ja tapaukset, joissa tekijä oli vähintään vii-
si vuotta vanhempi. Mikäli vastaaja ei ilmoitta-
nut tekijän ikää, oletettiin ikäeroksi vähintään viisi 
vuotta (Fagerlund ym. 2014, 82). Lasten vastaus-
ten rajaamisella iältään alle 16-vuotiaisiin pyrittiin 
tavoittamaan juridisesti seksuaaliseksi hyväksikäy-
töksi määriteltyjä tapauksia (RL 20 luku, 6 §, 7 §).

Artikkelin tulokset sisältävät ne tapaukset, joissa 
lapsi on seulontakysymykseen vastatessaan tunnis-
tanut kokemuksensa seksuaaliseksi tai sukupuoli-
seksi lähentelyksi tai kanssakäymiseksi. On mah-
dollista, että kaikki lapset eivät huomanneet, tun-
nistaneet tai ymmärtäneet seulontakysymystä ja 
eivät siten saaneet jatkokysymyksiä vastattavaksi. 
Tarkasteltava aineisto ei sisällä tietoa digitaalisen 
teknologian kautta tapahtuvasta lapsen seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä. Vuoden 2013 tiedonke-
ruussa lapsilta kysyttiin internetissä alkaneen yh-
teydenpidon myötä tapahtuneesta tapaamisesta ja 
siihen liittyvästä seksuaalisesta väkivallasta, mutta 
lomake ei sisältänyt hyväksikäytön kokemuksista 
kertomista koskevaa kysymystä. Digitaalisen väki-
vallan muotojen tarkastelun puuttuminen toden-
näköisesti johtaa siihen, että tulokset eivät anna 
kokonaisvaltaista tietoa lasten kokemasta seksuaa-
lisesta hyväksikäytöstä ja siitä kertomisesta.

Lapsiuhritutkimus sisältää arkaluontoisia väki-
valtakokemuksia käsitteleviä asioita. Tutkimuksen 
toteutuksessa on siten kiinnitetty erityistä huomio-
ta eettisyyteen, osallistumisen vapaaehtoisuuteen, 
anonyymiuteen ja asiasta vanhemmille tiedottami-
seen. Kouluterveyskyselyyn osallistuminen voi ol-
la ensimmäinen kerta, kun lapselta kysytään sek-
suaalisen hyväksikäytön kokemuksista ja hän ra-
portoi niistä (myös Schönbucher ym. 2012). Tä-
män vuoksi kyselyssä on ollut tärkeä kertoa myös 
auttavista tahoista (Fagerlund & Ellonen 2016).

 

Tulokset

Kaikista vuosina 2008 ja 2013 lapsiuhritutkimus-
kyselyihin vastanneista 4,0 prosenttia (n = 957) 

ilmoitti, että heillä oli kokemuksia sukupuolises-
ta lähentelystä tai kanssakäymisestä aikuisten tai 
vähintään 5 vuotta itseään vanhemman ihmisen 
kanssa. Seksuaalisesta hyväksikäytöstä ilmoittanei-
den osuus oli suurempi vuonna 2008 (4,8 %) kuin 
vuonna 2013 (3,1 %). Seksuaalista hyväksikäyttöä 
kartoittaneen kysymyksen vastaajista tyttöjä oli 7,2 

prosenttia ja poikia 2,4 prosenttia (p = ,000) vuon-
na 2008. Viittä vuotta myöhemmin vastanneista 
tyttöjä oli 4,4 ja poikia 1,6 prosenttia (p = ,000).

Tässä tutkimuksessa tarkastelu on rajattu lap-
siin, jotka olivat seksuaalisen hyväksikäytön ta-
pahtuessa alle 16-vuotiaita, raportoivat tekijän ja 
olivat tekijää vähintään 5 vuotta nuorempia. Ra-
jausten jälkeen seksuaalisen hyväksikäytön ko-
kemuksista ilmoittaneita lapsia oli 2,4 prosent-
tia (n = 335) vuonna 2008 ja 1,8 prosenttia (n = 
202) vuonna 2013 kaikista vastaajista. Rajatusta 
aineistosta suuri osa oli tyttöjen vastauksia (86,0 
% vuonna 2008; 84,2 % vuonna 2013). Tytöis-
tä huomattavasti suurempi osa kuin pojista ra-
portoi seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksesta 
aikuisen tai vähintään 5 vuotta itseään vanhem-
man kanssa. Seksuaalinen hyväksikäyttö saattoi ol-
la pyyntö tai ehdotus tehdä jotain seksuaalista, hy-
väilyä, sukupuolielimen koskettamista tai näyttä-
mistä, yhdynnän jäljittelyä tai yhdyntä (ks. Fager-
lund ym. 2014, 74, 77; Lahtinen ym. 2018). 

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä raportoineista ty-
töistä ja pojista noin kolmasosa vastasi seksuaa-
lisen hyväksikäytön tekijän olleen hänelle tunte-
mattoman henkilön (kuvio 1). Toiseksi yleisim-
min henkilö oli joku muu tuttu henkilö ja lähes 
yhtä usein tekijänä oli ystävä tai sisarus. Harvim-
min tekijän ilmaistiin olleen jonkun muun tutun 
henkilön. Tyttöjen ja poikien vastaukset erosivat 
toisistaan (p = ,002). Tytöistä suurempi osa kuin 
pojista kertoi tekijän olleen hänelle tuntematto-
man henkilön tai muun tutun. Pojista puolestaan 
suurempi osa kuin tytöistä raportoin tekijäksi ys-
tävän tai sisaruksen tai tutun aikuisen.

Lapsista neljäsosa ilmoitti, ettei ollut kertonut sek-
suaalisesta hyväksikäytöstä kenellekään (kuvio 2). Ta-
vallisimmin seksuaalisesta hyväksikäytöstä kerrottiin 
ystävälle. Myös perheenjäsenille kerrottiin jonkun 
verran, vaikkakin selvästi harvemmin kuin ystävälle. 
Perheenjäsenistä hieman useammin kerrottiin äidille 
kuin isälle. Vähiten hyväksikäytöstä kerrottiin viran-
omaisille, kuten sosiaalityöntekijöille, poliisille, kou-
lukuraattorille tai koulun terveydenhoitajalle.

Kertomisesta raportoineista koskevia tulok-
sia tarkasteltaessa havaitaan, että pojista suurem-
pi osa kuin tytöistä ei ollut kertonut seksuaali-
sen hyväksikäytön kokemuksesta kenellekään (p 
= ,000). Tytöt kertoivat kokemuksistaan selväs-
ti poikia useammin kaverille tai sisarukselle (p = 
,000). Vanhemmille ja viranomaisille kertomises-
sa tyttöjen ja poikien välillä ei ollut tilastollisesti 
merkitseviä eroja.
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Kuvio 2. Seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksesta kertominen.
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Kuvio 1. Seksuaalisen hyväksikäytön tekijä tytöillä ja pojilla.
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Seksuaalisen hyväksikäytön tekijän raportoitiin 
olleen mies (86 %) selvästi useammin kuin nainen 
(14 %). Tytöistä 97 prosenttia (n = 441) ja pojis-
ta 31 prosenttia (n = 23) (p = ,000) kertoi teki-
jän olleen mies. Sekä tytöt että pojat jättivät hel-
pommin kertomatta hyväksikäytöstä kenellekään 
tilanteissa, joissa tekijä oli samaa sukupuolta. Ty-
töistä 46 prosenttia ei kertonut kenellekään teki-
jän ollessa nainen ja 21 prosenttia tekijän ollessa 
mies (p = ,045). Pojilla tilanne oli päinvastainen. 
Heistä suurempi osa jätti kertomatta tekijän olles-
sa mies (56 %) verrattuna naiseen (27 %) (tark-
ka p = ,024). 

Seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksista ker-
rottiin tavallisimmin kaverille tai sisarukselle teki-
jästä riippumatta (kuvio 3). Vanhemmalle kerrot-
tiin useammin silloin, kun tekijä oli tuttu aikui-
nen verrattuna muihin tekijäryhmiin (p = ,000). 
Myös viranomaiselle kerrottiin useammin silloin, 
kun tekijänä oli tuttu aikuinen (p = ,001). Niissä 
tilanteissa, joissa lapsi ei kertonut kenellekään, ei 
ollut eroa siinä, kuka oli tekijänä.

Lapsen ikä oli yhteydessä seksuaalisen hyväk-
sikäytön kokemuksista kertomiseen. 6.-luokka-
laisista 42 prosenttia ja 9.-luokkalaisista 21 pro-
senttia ei ollut kertonut hyväksikäytöstä kenelle-
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Kuvio 3. Seksuaalisen hyväksikäytön tekijä ja kertominen vuosina 2008 ja 2013.

Kuvio 4. Lasten kokemukset reagoinnista seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertomiseen vuonna 2013 
(n = 126).
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kään (p = ,000). Kummassakin ikäryhmässä pojis-
ta isompi osa (6. lk 63 %, 9. lk 33 %, p = ,006) ei 
ollut kertonut hyväksikäytöstä kenellekään verrat-
tuna tyttöihin (6. lk 33 %, 9. lk 19 %, p = ,011). 
Kaverille tai sisarukselle hyväksikäytöstä oli kerto-
nut selvästi pienempi osa 6.-luokkalaisista (35 %) 
kuin 9.-luokkalaisista (70 %) (p = ,000). Vanhem-
mille ja viranomaisille kertomisessa ei ollut eroa 
6.- ja 9.-luokkalaisten välillä.

Lasten seksuaalisen hyväksikäytön kokemuksis-
ta kertomiseen reagoitiin monin eri tavoin (tytöt 
n = 109, pojat n = 17). Lapsista reilut puolet vas-
tasi saaneensa lohdutusta ja tukea (kuvio 4). Lap-
sista neljäsosa kertoi, että heitä ei uskottu, heil-
le suututtiin tai heitä neuvottiin olemaan puhu-
matta asiasta. Lastensuojelu- ja/tai rikosilmoitus 
oli tehty reilussa kymmenesosassa tilanteista. Lap-
sia kannustettiin hakemaan apua viranomaisilta 
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joka kymmenennessä tilanteessa. Niissä tilanteis-
sa, joissa kerrottiin kannustamisesta avun hake-
miseen viranomaisilta, raportoitiin suuressa osas-
sa, että reagointi sisälsi myös lastensuojelu ja/tai ri-
kosilmoituksen tekemisen (82 %).

Vuoden 2013 lapsiuhritutkimuksessa lapsil-
ta kysyttiin perusteluita sille, miksi he eivät ol-
leet kertoneet hyväksikäytöstä kenellekään (tytöt 
n = 35, pojat n = 5). Kysymykseen vastanneista 
lapsista reilu puolet (57,5 %) ilmaisi kertomatta 
jättämisen syyksi sen, etteivät he uskaltaneet tai 
kehdanneet kertoa tai eivät uskoneet kenenkään 
olevan kiinnostunut asiasta tai uskoneet saavan-
sa apua. Lisäksi vajaa puolet (42,5 %) vastasi, et-
teivät he pitäneet asiaa niin vakavana, että olisivat 
kertoneet kokemuksestaan.

 
Johtopäätökset ja pohdinta

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että lapset ker-
tovat hyväksikäytön kokemuksistaan todennäköi-
simmin kavereille. Seksuaalinen hyväksikäyttö py-
syy siten suurelta osin piilossa aikuisilta: sekä lap-
sen vanhemmilta että viranomaisilta. Tutkimuk-
sen mukaan vajaa neljäsosa kertoi hyväksikäytöstä 
omalle vanhemmalle ja joka kymmenes oli kerto-
nut viranomaiselle (myös Priebe & Svedin 2008; 
London ym. 2008). Tytöistä selvästi suurempi osa 
kuin pojista ilmoitti kertoneensa asiasta ystävälle. 
Vanhemmalle ja viranomaiselle kertomisessa tytöt 
ja pojat eivät sen sijaan juurikaan eronneet toisis-
taan (myös Lahtinen ym. 2018). Neljäsosa lapsis-
ta ei kertonut seksuaalisesta hyväksikäytöstä kenel-
lekään (ks. myös McElvaney 2015; London ym. 
2008).

Seksuaalinen hyväksikäyttö, sen kohteena ole-
minen ja siitä kertominen ovat monin tavoin su-
kupuolistuneita sekä ilmiöinä että kokemuksina. 
Sukupuolta koskevat erot tulivat aineistossa esil-
le esimerkiksi siinä, että seksuaalisen hyväksikäy-
tön kohteena olivat yleisimmin tytöt ja tekijöinä 
miehet. Vastaavia tuloksia on saatu niin Pohjois-
maissa kuin Euroopassakin tehdyissä tutkimuksis-
sa (Andrews ym. 2004; Kloppen ym. 2016). Ker-
tomisen suhteen havaittiin, että pojista huomatta-
vasti suurempi osa kuin tytöistä oli jättänyt kerto-
matta kenellekään seksuaalisesta hyväksikäytöstä. 
Myös muissa tutkimuksissa on havaittu, että tytöt 
kertovat seksuaalisesta hyväksikäytöstä useammin 
ja lyhyemmän ajan kuluttua tapahtuneesta kuin 
pojat (esim. Goodman-Brown ym. 2003; Schaef-

fer ym. 2011; Lahtinen ym. 2018). Tämän tutki-
muksen tuloksista on nähtävissä, että tekijän su-
kupuoli oli yhteydessä hyväksikäytöstä kertomi-
seen sekä tytöillä että pojilla. Molemmat jätti-
vät kertomatta hyväksikäytöstä useammin silloin, 
kun tekijä oli samaa sukupuolta. Aiemmissa tutki-
muksissa on todettu, että seksuaalisen hyväksikäy-
tön kohteeksi joutuneilla pojilla esimerkiksi pel-
ko homoseksuaaliksi leimautumisesta saattaa es-
tää tai viivyttää hyväksikäytöstä kertomista. (Kan-
nela 2016; Lemaigre ym. 2017; McElvaney 2015.) 

Hyväksikäytön tekijällä oli kyselyssä yhteys 
myös siihen, kenelle seksuaalisesta hyväksikäytös-
tä kerrottiin. Vanhemmalle ja viranomaiselle hy-
väksikäytöstä kerrottiin useammin, jos tekijä oli 
tuttu aikuinen. Sen sijaan kaverille hyväksikäytös-
tä kerrottiin yhtä usein riippumatta siitä, kuka oli 
tekijä. Samoin, tekijästä riippumatta, suunnilleen 
yhtä iso osa jätti kertomatta hyväksikäytön koke-
muksistaan kenellekään.

Myös lasten ikä oli yhteydessä hyväksikäytön 
kokemuksista kertomiseen. 6.-luokkalaisista ty-
töistä ja pojista suurempi osa kuin 9.-luokkalaisis-
ta vastasi, etteivät he olleet kertoneet seksuaalises-
ta hyväksikäytöstä kenellekään. 6.- ja 9.-luokka-
laiset eivät eronneet toisistaan vanhemmille tai vi-
ranomaisille kertomisessa, mutta 9.-luokkalaisista 
selvästi suurempi osa ilmoitti kertoneensa hyväk-
sikäytön kokemuksistaan kavereille. Myös muissa 
tutkimuksissa on havaittu, että nuoremmat lapset 
vaikenevat seksuaalisesta hyväksikäytöstä vanhem-
pia lapsia useammin (McElvaney ym. 2015; Alag-
gia ym. 2019). Tässä yhteydessä on syytä muistaa, 
että hyväksikäytöstä kertoneilla on tutkimusten 
mukaan pienempi riski sairastua masennukseen ja 
päätyä rikollisuuteen (Broman ym. 2007).

Hyväksikäytön kokemuksista kertomatta jättä-
misen syitä ilmaisseista lapsista yli puolet vastasi, 
etteivät he olleet uskaltaneet tai kehdanneet ker-
toa hyväksikäytön kokemuksistaan. He eivät us-
koneet kenenkään olevan kiinnostunut asiasta tai 
saavansa apua tilanteeseen. Vajaa puolet ilmaisi, 
etteivät he olleet pitäneet asiaa niin vakavana, että 
olisivat kertoneet asiasta jollekin. Kokemuksistaan 
kertoneista ja sen seurauksista raportoineista lap-
sista reilu puolet koki saaneensa lohdutusta ja tu-
kea. Joka neljäs kuitenkin vastasi, että kertomises-
ta seurasi negatiivisia reaktioita. He kokivat, että 
heitä ei uskottu tai heidän kokemuksiaan vähätel-
tiin, heille suututtiin tai heitä neuvottiin olemaan 
puhumatta asiasta. Vain joka kymmenettä oli kan-
nustettu hakemaan apua, ja rikos- tai lastensuoje-
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luilmoitus oli tehty reilusta kymmenesosasta tapa-
uksista. Tutkimusten mukaan tuen vähäisyys, pel-
ko kielteisistä seurauksista sekä häpeän ja syylli-
syyden tunteet estävät hyväksikäytöstä kertomis-
ta (Schaeffer ym. 2011; Morrison ym. 2018). Hy-
väksikäytön kokemukset jäävät kertomatta myös 
sen vuoksi, että niistä ei kysytä (McElvaney 2015; 
Morrison ym. 2018). Kertomista edistäviä asioi-
ta ovat puolestaan hyväksikäytöstä suoraan kysy-
minen, tietoisuuden lisääminen seksuaalisuudesta 
ja seksuaalisesta väkivallasta sekä turvallisen kes-
kusteluilmapiirin ja luottamuksellisten keskuste-
lujen mahdollisuuden tarjoaminen lapsille (Alag-
gia ym. 2019). 

Seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä 
vaikeneminen on kulttuurissamme edelleen yleis-
tä. Hyväksikäyttöön liittyvät asenteet, käsitykset ja 
käytännöt, kuten lainsäädäntö ja palvelujärjestel-
mä, vaikuttavat lasten haluun ja mahdollisuuksiin 
kertoa kokemastaan hyväksikäytöstä. Myös tyttöi-
hin ja poikiin kohdistuvat sukupuolistuneet ole-
tukset ja odotukset ylläpitävät ja muovaavat hy-
väksikäytöstä kertomisen – tai siitä vaikenemi-
sen – sukupuolistuneita tapaisuuksia ja käytän-
töjä (Husso, 2016; Alaggia ym. 2019). Kokemus-
ten kohtaaminen, tunnistaminen, nimeäminen ja 
sanoittaminen ovat usein haastavia asioita myös 
aikuisille, mikä vaikuttaa myös lasten haluun ja 
mahdollisuuksiin hyväksikäytöstä kertomiseen 
(Husso ym. 2017b; Laitinen 2004). Se, kerto-
vatko ihmiset hyväksikäytön tai väkivallan koke-
muksistaan, riippuu olennaisesti siitä, miten pal-
jon heillä on syytä vaieta ja millaista uhkaa asian 
paljastaminen merkitsee itselle ja läheisille. Myös 
kuulijoiden, esimerkiksi vanhempien, viranomais-
ten ja ammattiauttajien suhtautuminen ja reakti-
ot vaikuttavat oleellisesti siihen, miten väkivallan 
kokemukset muistetaan ja miten niistä kerrotaan.

Seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertomista estä-
vät myös väkivallan ja hyväksikäytön uhreja kult-
tuurissamme vaientavat häpeän tunteet ja suku-
puolistuneen ja seksuaalisen väkivallan uhrien 
syyllistämisen perinne (Husso ym. 2017a; Lid-
man 2015). Seksuaalisen hyväksikäytön kertomat-
ta ja kirjaamatta jättämisellä on kuitenkin kauas-

kantoisia seurauksia nyky-yhteiskunnassa, jossa 
symboliset ja sanalliset dokumentit ovat merkit-
täviä todellisuuden tuottajia (Ferraris 2012; Hus-
so ym. 2014). Kun lasten seksuaalisen hyväksikäy-
tön kokemukset jäävät kertomatta, raportoimat-
ta tai huomioimatta, myös niiden määrä ja haa-
voittavuus jäävät ymmärtämättä. Myös tästä syys-
tä on tärkeää, että lapsiin kohdistuva väkivalta ja 
seksuaalinen hyväksikäyttö – tai niiden epäily – 
osataan ottaa puheeksi ja ammattilaiset uskaltavat 
kysyä niistä suoraan. 

Seksuaalista hyväksikäyttöä, väkivaltaa ja sen 
uhkaa kohdanneille lapsille suunnatuille palveluil-
le, kuten auttavalle puhelimelle, on suuri tarve. 
Palvelut mahdollistaisivat lasten ja nuorten aut-
tamisen hyväksikäytön ja väkivallan kokemusten 
tunnistamisessa ja niistä aikuisille ja viranomai-
sille kertomisessa. Yhteiskunnallisen muutoksen 
mahdollistamisen näkökulmasta myös kertomista 
edistävään sukupuolisensitiiviseen toimintaan oli-
si syytä kiinnittää erityistä huomiota. Ennaltaeh-
käisevää työtä ja kertomista helpottavia toimia ke-
hitettäessä on tärkeää huomioida esimerkiksi sek-
suaalisen hyväksikäytön kohteena olemisen suku-
puolistuneisuus, hyväksikäytön kokemuksissa ker-
tominen, nuorempien lasten hyväksikäytön ko-
kemuksista vaikeneminen, sukupuolen moninai-
suus, samaa sukupuolta olevan tekijän vaientava 
vaikutus sekä lasten ikätoverien rooli kokemusten 
kuuntelijana ja vertaistukena.

Lasten väkivallan ja seksuaalisen hyväksikäy-
tön kokemuksista kertomisella ja niiden kuun-
telemisella on paitsi yksilöllisiä ja yhteiskunnalli-
sia myös juridisia ja poliittisia vaikutuksia. Koke-
muksista kertomisella on merkitystä sekä hyväk-
sikäytöstä toipumisessa että tapahtumien ennalta 
ehkäisemisessä. (Lemaigre ym. 2017; McElvaney 
ym. 2012; Schaeffer ym. 2011.) Hyväksikäytön 
kohteena olleiden lasten kokemusten tunnistami-
nen, asian puheeksi ottaminen ja siihen puuttumi-
nen on edellytys myös laajemmalle lapsi- ja perhe-
työn käytäntöjen ja toimintakulttuurin kehittämi-
selle sekä sitä edellyttäville asenteellisille ja raken-
teellisille muutoksille.
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Hyväksytty 2.3.2020
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ENGLISH SUMMARY
Johanna Hietamäki & Marita Husso & Tiia Arponen: 
Differences between girls and boys in the disclosure 
of sexual abuse (Tyttöjen ja poikien väliset erot 
seksuaalisesta hyväksikäytöstä kertomisessa) 

This article addresses the frequency of child sexual 
abuse and its disclosure from the perspective of girls and 
boys between ages 11 and 17 years. It is based on data 
from two population-based studies in the Child Victim 
Surveys 2008 (N = 13,459) and 2013 (N = 11,364), 
with sexual abuse examined from the perspectives 
of disclosure and gender. Frequency and percentage 
analysis, cross tabulation and a chi-squared test were 
used for data analysis.

In both Child Victim Surveys around 85% of the 
victims were girls. The offender was a relative, friend 
or some other known person in almost two-thirds of 
the cases, and unknown to the victim in more than 
one-third of the cases. The second most common case 
was that the victim knew but was not a friend of the 
offender. Sexual abuse was in many ways gendered. 

Most victims were girls, and most of the offenders 
were men. There was also a gender difference in the 
disclosure of sexual abuse experiences. About one-fifth 
of the girls and half of the boys reported that they had 
not told anyone about their experiences. Irrespective of 
who the offender was, the victims had most commonly 
told a friend or sibling about their experiences. Parents 
were told about sexual abuse by 23% of the victims, and 
the authorities by only 10%.

The survey shows that children’s and adolescents’ 
experiences of sexual abuse are gendered. Moreover, 
victims are silenced by shame and fear, and they do 
not believe they will get help. In order to address 
the problem it is necessary to raise awareness and to 
promote an atmosphere that supports the disclosure 
of experiences of abuse and violence and improves 
readiness to address this issue. 
Keywords: child sexual abuse, child victim survey, 

gendered violence, disclosure.
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