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TIIVISTELMÄ

Lopputyö on kvalitatiivinen tutkimus, jonka keskeiset tutkimuskysymykset ovat, että minkä 

ikäisenä ja miten lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus huomataan, mitä tunteita ja 

ajatuksia se pedofiilissä itsessä herättää, miten pedofilia sisäistetään osaksi omaa identiteettiä 

ja tarvitaanko siihen avuksi terapiaa. Tutkimusaineisto koostuu viiden miespedofiilin keväällä

2015 lähettämistä sähköpostivastauksista.

Lapsiin kohdistuva seksuaalinen kiinnostus herää teini-iässä, jolloin ikäero on vielä olematon.

Vasta myöhemmällä teini-iällä huomataan, että kiinnostuksen kohteena ovat itseään selvästi 

nuoremmat. Tämä käy ilmi masturbointifantasioista, kiihottumisesta lasten kuvista ja 

viehätystä herättävistä lapsista ostoskeskuksissa.

Seksuaalinen mieltymys aiheuttaa suurta ahdistusta, itseinhoa ja pelkoa siitä, että kohtalona 

on vahingoittaa joskus lasta. Ne voivat johtaa jopa itsemurhayritykseen. Pedofiili kokee 

herkästi ulkopuolisuuden tunteita sekä häpeää ja pelkoa siitä, että joku saa tietää hänen 

seksuaalisesta kiinnostuksestaan, joiden takia se salataan muilta ja näin ollen siitä tulee 

elämää haittaava taakka. Alkujärkytyksen jälkeen mieltymys tuo taas iloa. Pedofiili kokee 

lapsia kohtaan isällisiä tunteita ja suojeluhalua, mutta pohtii sitä, että jos itse tulisi isäksi, 

kokisiko oman lapsen kiihottavaksi tämän ollessa tietyn ikäinen. 

Pedofilian hyväksymisessä osaksi omaa identiteettiä auttavat suuresti vertaistuki; pedofilian 

salaaminen muilta; muun elämän pitäminen hyvänä ja ”normaalina”; järkiajattelu; varmuus 

itsestä, ettei koskaan tule vahingoittamaan lasta; erilaisuus muista ihmisistä muutenkin kuin 

vain seksuaalisen kiinnostuksen suhteen sekä lasten kanssa oleminen huomatakseen, että on 

lämmin, rakastava ihminen.

Terapiaa ei nähdä tarpeellisena ja siihen hakeutuminen omalla nimellä koetaan todella 

vaikeaksi. Mielenterveystoimistossa pedofiliasta on puhuttu vain vähän.

Lopputyö herätti viisi  jatkotutkimusideaa, jotka ovat pedofiilin netti- ja somekäyttäytyminen,

miten paljon pedofiilit ovat lasten kanssa tekemisissä, lapseen kohdistuvaan 

seksuaalirikokseen syyllistyneen pedofiilin identiteetin muodostuminen, pedofiilin 

seksuaalifantasiat ja seksielämä sekä naispedofiilit.
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JOHDANTO

Valitsin  lopputyöni  aiheeksi  pedofilian,  koska aihe  on ollut  paljon mediassa  esillä

parin viime vuoden ajan ja siitä huolimatta siitä on vain vähän oikeaa tietoa, ja minä

haluan  ymmärtää  paremmin  sitä.  Lisäksi  yleinen  käsitys  pedofiileistä  on  kovin

negatiivinen  ja  vääristynyt,  mikä  varmasti  johtuu  tietämättömyydestä  sekä

haluttomuudesta ottaa asioista selvää, ja sitä haluan lopputyölläni korjata. 

Kiinnostukseni  pedofiliaan  heräsi  seksuaalineuvojakoulutuksen  aikaan,  kun

käsittelimme lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Luin eräästä kirjasta lauseen, jossa

sanottiin,  että  pedofiili  ei  välttämättä  itse  tajua,  että  hyväksikäytön kohteena oleva

lapsi ei halua seksuaalista kanssakäymistä hänen kanssaan. Kyseinen lause sai minut

ymmärtämään,  ettei  pedofilia  suoraan  tarkoita  sitä,  että  tekijä  haluaisi  tahallisesti

vahingoittaa lasta, vaan saattaa tehdä sen ymmärtämättömyyttään. (Myöhemmin olen

toki oppinut, että pedofilia on vain seksuaalinen mieltymys, eikä suinkaan sama asia

kuin lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö.)

Aihe on monenlaisia tunteita ja vastustusta herättävä, ja moni oletettavasti ajattelee,

että miksi sellaista pitäisi ymmärtää. Pedofilia on kuitenkin ilmiö, jota ihmiskunnassa

esiintyy, eikä sille voi mitään. Ymmärtämällä sitä ja heitä, joita asia henkilökohtaisesti

koskettaa, voidaan löytää keinoja ennaltaehkäistä haitallista käyttäytymistä lapsia ja

nuoria  kohtaan,  mikä  on  kaikkien  etu.  Lisäksi  henkilölle,  joka  kokee  pedofiiliset

ajatuksensa ja tunteensa vaivaaviksi ja raskaaksi, kynnys hakea apua madaltuu, kun

hän  voi  luottaa  siihen,  että  aiheeseen  perehtyneitä  ammattiauttajia  on  saatavilla.

Korostan  vielä,  ettei  pedofilian  ymmärtäminen  tarkoita  samaa  kuin  hyväksyisi  tai

suvaitsisi lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Tätä rikollista puolta en lopputyössäni

käsittele ollenkaan.

Aluksi määrittelen seksuaalisuuden, seksuaalisen mieltymyksen sekä pedofilian yhtenä

seksuaalisena mieltymyksenä. Sitten puran tutkimusaineistoni, joka koostuu viidestä

eri  pedofiilin  tarinasta.  Lopuksi kokoan aineistonpurun yhteen ja pohdin eettisyyttä

sekä jatkotutkimusaiheita.
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1 SEKSUAALISUUS

Seksuaalisuus  on  iso,  olennainen  osa  meitä  jokaista  koko  elämän  ajan.  Se  on

synnynnäinen  taito  ja  valmius  reagoida  psyykkisesti  ja  fyysisesti  virikkeisiin  ja

aistimuksiin kokemalla eroottista tai seksuaalista mielihyvää. Seksuaalisuus voi saada

ilmaisunsa  kaikessa,  mitä  ihminen  on,  ajattelee,  tuntee  ja  tekee.  Se  palvelee  sekä

psykologista  nautintoa  että  biologista  lajin  säilymistä.  (Suomela  2009,  381.)

Seksuaalisuuteen  kuuluvat  seksuaalisen  suuntautumisen  ja  kehityksen,  biologisen

sukupuolen,  sosiaalisen  sukupuoli-identiteetin  ja  suvun  jatkamisen  (Väestöliitto)

lisäksi  myös  yksilön  toiveet,  tarpeet,  halut  ja  unelmat  sekä  näiden  toteuttamiseen

liittyvät kyvyt, tiedot ja voimavarat (Haavio-Mannila & Kontula 2001, 19).

Seksuaalisuudessa voi tapahtua vaihtuvuutta hyvinkin paljon elämän aikana (Digma

2013).  Muutokset  elämässä  vaikuttavat  seksuaaliseen  itsetuntoon,  seksuaaliseen

suuntautumiseen,  sukupuolen  kokemiseen  ja  seksuaaliterveyteen  (Väestöliitto)  sekä

seksuaalielämään  ja  -käyttäytymiseen.  Tällaisia  muutoksia  ovat  esimerkiksi

ikääntyminen,  kehon  muuttuminen,  sosiaaliset  suhteet,  lasten  hankkiminen  ja

muuttaminen toiselle paikkakunnalle. Seksuaalisissa mieltymyksissäkin voi tapahtua

muutosta elämäntilanteen ja omien halujen muututtua. (Digma 2013.)

Jokaisella  ihmisellä  on  oikeus  seksuaalisuuteensa.  Liitteenä  (1)  Seksuaaliterveyden

maailmanjärjestön (World Assocation for Sexual Health, WAS) seksuaalioikeuksien

julistus.

1.1 Seksuaalinen mieltymys

Seksuaalisella  mieltymyksellä  tarkoitetaan  sellaista  asiaa,  joka  saa  henkilön

kiihottumaan.  Näiden  kirjo  on  valtava.  Mieltymykset  ja  käyttäytyminen  eroavat

toisistaan siten, että mieltymykset voivat esiintyä spontaaneissa kiihottumistilanteissa

ja fantasioissa, kun taas seksuaalikäyttäytyminen tarkoittaa konkreettisia tekoja. Aina

nämä  eivät  mene  yksilöllä  yksiin,  vaan  ne  voivat  erota  toisistaan  radikaalistikin.

(Digma 2013.)
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Joillekin oman mieltymyksen toteuttaminen muun seksuaalisen toiminnan joukossa on

mukava, pieni lisä,  toiset  taas tarvitsevat mieltymystään esimerkiksi saavuttaakseen

orgasmin. (Digma 2013.)

Erilaisten seksuaalisten mieltymysten alkuperää ei tunneta kovin hyvin (Digma 2013),

mutta  niihin  vaikuttavat  ne  tekijät,  mitkä  kulttuurissamme  käsitetään  seksikkääksi,

seksuaaliseksi tai seksiksi. Ne rakentavat yksilön kokemuksia ja mieltymyksiä. Lisäksi

eri ikävaiheissa koetut voimakkaat tai seksuaaliset/eroottiset kokemukset vaikuttavat

mieltymyksiin  (Suomela  2009,  380),  esimerkiksi  pikkulapsena  koetut  voimakasta

mielihyvää  aiheuttaneet  kivut  voivat  myöhemmällä  iällä  saada  seksuaalisen

merkityksen (Digma 2013).

Kulttuurissa  osa  mieltymyksistä  on  määrittynyt  arvostetuiksi,  osa  taas  jopa

haitallisiksi.  Kun  on  kyse  tällaisesta  vähemmän  arvostetusta  tai  haitallisesta

mieltymyksestä, puhutaan parafiliasta. (Suomela 2009, 380.) Kuitenkaan erikoisiakaan

seksuaalisia mieltymyksiä ei voida selittää mielenterveyden häiriöiksi (Digma 2013).

1.1.1 Pedofilia

World  Health  Organizationin  kehittämän  ICD-10-tautiluokituksen  (International

Statistical Classification of Diseases and Related Health Problems) mukaan pedofilia

tarkoittaa  sukupuolista  kiinnostusta,  joka  kohdistuu  ensisijaisesti  esimurrosikäisiin

lapsiin  (Tannerin  asteikolla  1,  LIITE 2).  Pedofilia  ei  tarkoita  lapsen  seksuaalista

hyväksikäyttöä! Joillakin pedofiileillä kiinnostus suuntautuu pelkästään lapsiin, jolloin

kyse on eksklusiivisesta pedofiliasta, ja jotkut tuntevat vetoa myös aikuisiin, ja tällöin

puhutaan  inklusiivisesta  pedofiliasta  (BEDIT,  11).  Pedofilia  kuuluu  sukupuolisiin

kohdehäiriöihin (F65), ja sen pitkä nimi on Lapsikohteinen seksuaalihäiriö (F65.4).

Pedofiliaa esiintyy enemmän miehillä kuin naisilla. (ICD-10.)

Sukupuolisten kohdehäiriöiden kolme pääkriteeriä ovat:

G1. Jatkuvia, pakottavia seksuaalisia haluja ja fantasioita, joihin liittyvät kohteet ja

toiminnat ovat epätavallisia;

G2. Henkilö joko toimii halujensa mukaan tai ne aiheuttavat huomattavaa kärsimystä;

G3. Häiriö on kestänyt ainakin kuusi kuukautta. (ICD-10.)
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Pedofilian spesifit diagnostiset kriteerit ovat:

A. Täyttää sukupuolisten kohdehäiriöiden yleiset kriteerit;

B.  Halu  seksuaaliseen  toimintaan  esimurrosikäisen  lapsen  tai  lasten  kanssa  on

vallitseva tai pysyvä;

C.  Henkilö  on  vähintään  16-vuotias  ja  kriteerin  B  osalta  vähintään  viisi  vuotta

kohdettaan tai kohteitaan vanhempi. (ICD-10.)

Pedofilian  alkuperää  tai  kehittymisen  syytä  ei  tiedetä.  Aivojen  toimintarakenteita,

sikiöaikaisia  olosuhteita  ja varhaisia  oppimiskokemuksia  on tutkittu,  mutta  pitävää

tieteellistä selitystä ei ole löydetty. On kuitenkin havaittu, että mies,  jolla on useita

vanhempia  veljiä,  on  todennäköisemmin  pedofiili.  Lapsena  koettu  seksuaalinen

hyväksikäyttö lisää riskiä pedofiliaan. (Lauerma 2015.)

Pedofiilisten  mieltymysten  voimakkuus  voi  vaihdella,  kuten  kaikkien  muidenkin

mieltymysten.  Joillakin  mieltymyksessä  on  kyse  seksuaalisuudessa  tai  fantasioissa

esiintyvästä sävystä, joillakin taas kunnollinen kiihottuminen tai  laukeaminen vaatii

mieltymyksen toteuttamista jollakin tavoin. Joissakin tapauksissa mieltymys ilmenee

pelkästään  fantasioina,  toisissa  erotisoitumisena  lapsen  olemuksesta  tai  lasten

läheisyydestä. Jotkut kokevat rakkauden tunteita tai henkistä yhteyttä lasta tai lapsia

kohtaan. (Digma 2013.)

Lauerma (2015) sanoo,  että  suomalaisen  kaksostutkimuksen mukaan 0,2 prosenttia

miehistä (yksi mies viidestäsadasta) tuntee seksuaalista kiinnostusta alle 12-vuotiaisiin

lapsiin.

2 TUTKIMUKSEN SUORITTAMINEN

Lopputyöni aiheen valinta oli helppo,  sillä mielenkiintoni sitä kohtaan on valtava, ja

tiesin  heti,  että  haluan  tehdä  laadullisen  tutkimuksen  haastattelemalla  pedofiilejä.

Mielenkiintoisin ja hedelmällisin tapa haastattelulle olisi ollut kasvotusten tapahtuva

tapaaminen, mutta hylkäsin ajatuksen heti, sillä uskoin, ettei yksikään pedofiili suostu

sellaiseen minun, täysin tuntemattoman henkilön kanssa. Toiseksi paras vaihtoehto oli
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avoimet kysymykset ja kirjallinen vastaus. Päätinkin, että kerään aineistoni ottamalla

vastaan vapaasti kirjoitettuja tarinoita. Haasteena oli, että mitä kautta näitä saisin.

Rajasin kohderyhmän pedofiileihin, jotka eivät ole syyllistyneet lapseen kohdistuvaan

seksuaalirikokseen,  sillä  rikollisia  pedofiilejä  on jonkin verran tutkittu,  eikä minua

tässä kohtaa kiinnostanut rikollinen puoli, vaan nimenomaan pedofilia ilmiönä, sekä

tällaisen ihmisen tunnemaailma ja kokemukset omasta itsestä. Ikää tai sukupuolta en

rajannut siitä syystä, että uskoin tällä tavoin saavani enemmän vastauksia, eikä näiden

rajaaminen olisi mielestäni ollut perusteltuakaan tässä tutkimuksessa.

2.1 Tutkimuksen tarkoitus ja tehtävä

Pedofiliasta  on  vain  vähän  tietoa,  ja  sekin  on  monesti  vääristynyttä.  Katsoin

tarpeelliseksi  tehdä  aiheesta  tutkimuksen,  jotta  ammattilaiset  osaisivat  suhtautua

tällaisiin  ihmisiin  ja  auttaa  heitä,  jotka  painivat  lapsiin  kohdistuvan  seksuaalisen

mieltymyksensä kanssa.  Erityisesti  nuorten parissa työskenteleville  tutkimukseni  on

tärkeä,  sillä  seksuaalisuus  herää nuoruusiässä ja  silloin  nuoren itsetunto  on herkkä

romuttumaan pienistäkin sanoista ja eleistä (Aalberg & Siimes 2007, 296 – 298), näin

myös pedofiilisten mieltymysten kohdalla.

Levitän  tutkimustani  Lapin  alueen  nuorisotyöntekijöiden  keskuudessa,  meidän

yhteisessä Facebook-ryhmässä, sekä toivomuksenani on, että voin levittää tietoa myös

luennoimalla aiheesta ainakin Lapin alueella.

2.2 Aineiston keruu

Olin  aiemmin  ottanut  yhteyttä  erään  pedofiliasta  avoimesti  kertovan  blogin

(https://lapsikohteinen.wordpress.com/)  pitäjään  saadakseni  konkreettisen

kosketuspinnan  aiheeseen  sekä  tutustuakseni  ihka  aitoon  pedofiiliin

henkilökohtaisesti.  Kävimme  pitkän  sähköpostikeskustelun,  jossa  vaihdoimme

ajatuksia  pedofiliasta  ja  sitä  sivuavista  aiheista.  Olin  jo  ensimmäisissä  viesteissäni

kertonut aikomuksestani tehdä lopputyöni pedofiliasta, ja hän lupasi auttaa. Hän jakoi

saatekirjeeni  (LIITE 3) eteenpäin kontakteilleen sekä julkaisi  sen myös blogissaan.
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Saatekirjeeni sisälsi neljä avointa kysymystä, joihin toivoin vastausta vapaamuotoisen

tarinan sisällä. Kysymykset olivat: 

1. Minkä  ikäisenä  huomasit  seksuaalisen  kiinnostuksesi  kohdistuvan

lapsiin? Miten se tapahtui?

2. Minkälaisia  ajatuksia  ja  tunteita  pedofiilisen  suuntautumisen

huomaaminen itsessä herätti/herättää?

3. Miten pedofilian sisäistäminen osaksi omaa identiteettiäsi onnistui? Vai

onko vielä onnistunut?

4. Tarvitsitko/tarvitsisitko terapiaa sen apuna?

Vastauksia  sain  yhteensä  viisi  ja  ne  olivat  kaikki  miehiltä.  Ikähaitari  oli

parikymppisestä viisikymppiseen. Yksi vastaajista kertoi mieltymyksensä kohdistuvan

poikiin,  muut  kertoivat  kiinnostuksensa  kohteeksi  tytöt.  Kahdella  on  ollut

suhteita/seksiä aikuisten kanssa.

3 TUTKIMUSTULOKSET

Käsittelen  tutkimustulokset  kysymys  kerrallaan.  Nimesin  vastaajat  M-kirjaimella

(viittaus ”mieheen”) ja numeroin ne 1 – 5.

3.1 Oi, mikä söpöliini! - Minkä ikäisenä ja miten ihminen huomaa seksuaalisen

kiinnostuksensa kohdistuvan lapsiin

Kuten olen jo aiemmin maininnut, ihmisen seksuaaliset tunteet heräävät nuoruusiässä

(Aalberg  &  Siimes  2007,  298).  Tämä  oli  huomattavissa  myös  keräämässäni

aineistossa,  sillä  jokainen vastanneista  kertoi  huomanneensa  kiinnostuvansa  muista

nuorista teini-iässä.

Kiinnostuin tytöistä 7. luokalla. M1

Huomasin 13-vuotiaana kiinnostuvani muista pojista. M2
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Kuitenkaan  vielä  tässä  vaiheessa  vastanneet  eivät  olleet  tietoisia  seksuaalisen

mieltymyksensä suuntautuvan itseään selvästi  nuorempiin,  sillä  ihastumisen kohteet

olivat samanikäisiä, ilman murrosiän tuomia muutoksia kehossa.

Eniten  silmääni  miellyttivät  hennot  ja  hoikat  tytöt,  olemukseltaan  

ylipäätään ennemmin ikäistään nuoremmat kuin vanhemmat. M1

- - kiinnostuin kuitenkin pitkälti samanikäisistä pojista, vaikkakaan en  

koskaan itseäni vanhemmista saati aikuisista miehistä. M2

Seksuaalisen kiinnostuksen kohdistuminen itseään selvästi nuorempiin kävi selväksi

vasta  muutamaa  vuotta  myöhemmin,  kun  ihastumisen  kohteet  eivät  löytyneetkään

omanikäisistä, vaan alemmilta luokilta.

Lukiossa aloin vaistoamaan, että en ole aivan kuten muut, koska vaikka 

vanhenin, viehätyin yhä pikkutytöistä. M3

Asia  sai  uuden  käänteen  14-15-vuotiaana,  kun  huomasin  etteivät  

pituuskasvun ja murrosiän kokeneet saman luokka-asteen pojat  enää  

kiinnostaneetkaan, ja kiinnostavat pojat löytyivätkin alemmilta luokka-

asteilta. M2

Lisäksi  pedofiiliset  fantasiat  masturboidessa,  kiihottuminen  lasten  kuvista  sekä

”suloiset  pikkutytöt”  (M3)  ostoskeskuksissa  viittasivat  seksuaalisen  kiinnostuksen

kohdistuvan lapsiin.

-  -  sitten  kun meille  tuli  postitse  anttilan  ja  elooksen kuvastoja  niin  

jotenkin  katsoessani  uimapuku  ja  alusvaate  osastoa  niin  nuorten

tyttöjen kuvat jotenkin kiihoitti. M4

Kodin  yksityisyydessä  seksuaaliset  fantasiani  olivat  kuitenkin  

pedofiilisiä - - M3
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Osa  vastanneista  haki  tietoa  mieltymyksestään  koulukirjoista  ja  internetistä,  mutta

saatavilla  ollut  tieto  oli  kovin  niukkaa  ja  koski  pääasiassa  lasten  seksuaalista

hyväksikäyttöä.

- -  etsin tietoa internetistä ja terveystiedon koulukirjoista - - vastaan  

tuli  lähinnä  lapsipornosivuja,  "pedofiilit  pitäisi  tappaa"-tyylisen  

kaltaisia keskusteluja tai pelkästä hyväksikäytöstä puhuvia sivuja. M2

- - etsin netistä tietoa pedofiileistä, mutta löysin vain rikosuutisointia ja 

tutkimuksia, jotka käsittelivät seksuaalirikollisia. M3

3.2 Minäkö pedofiili? - Itsessä huomatun pedofiilisen mieltymyksen herättämät

ajatukset ja tunteet

Nuorena itsessä havaittu  pedofiilinen  mieltymys  herättää ristiriitaisia  ja  vaikeitakin

tunteita. Saatavilla olevan tiedon niukkuus ja paikkansapitämättömyys saavat nuoressa

aikaan pelkoja, että hänen kohtalonaan on tulevaisuudessa vahingoittaa lasta, ja hän

voi pitää itseään hirviönä, vaikkei olisi syyllistynytkään mihinkään pahoihin tekoihin.

Nuorempana tunsin itseni lähinnä ”pahaksi hirviöksi” - - M5

Se oli hyvin suuri järkytys, sillä vain vuotta aikaisemmin pedofiili oli  

tarkoittanut  minulle  samaa kuin  pikkulapsen raiskaajamurhaajaa tai  

kansakielellä käännettynä Jammu-sedän kaltaista. M2

Nykyisin ja siis koko elämän niin asia herättää ristiriitaisia tunteita. M4

Ajattelin,  että  onkohan  kohtaloni  hyväksikäyttää  lasta  seksuaalisesti  

joskus. M3

Henkilö saattaa tuntea pelkoa ja häpeää myös siitä, että joku saa tietää. Pedofiliaan

liittyy siis  salailu  hyvin  oleellisesti.  Tästä  syystä  pedofilia  saatetaan  kokea elämää

haittaavaksi tekijäksi ja taakaksi.
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Tätä  ei  ole  voinut  koskaan  avoimesti  missään  kertoa  kuin  harvoille  

ystäville, ehkä vain yhdelle. M4

Päätin pitää tuntoni omana tietona, mutta pahalta edelleen tuntui. M3

Ensinnäkin hävettää jo ennakkon jos joku ihminen saisi  tietää kenen  

kanssa vaikka olen jossain somessa tekemisissä. - - Jatkuva pelko siitä 

että joku saa tietää. M4

Vakavan  naissuhteen  muodostamista  haittaa  myös  tietoni  siitä,  että  

minun  olisi  käytännössä  pakko  paljastaa  naiselle  seksuaaliset  

kiinnostukseni. M1

- - tapa jolla kiinnostukseni lapsiin haittaa elämääni on tietoni siitä,  

että  valtaosa  ihmisistä  paheksuisi  minua  syvästi  ihmisenä  -  -  Aina  

kutsuessani jonkun kotiini  joudun varmistamaan että  missään ei  näy  

merkkejä kiinnostuksestani, joka on läsnä joka päivä elämässäni. M1

Ulkopuolisuuden  tunteet  ovat  myös  hyvin  vahvasti  läsnä,  ja  ahdistavat  ajatukset

saattavat johtaa jopa itsemurhayritykseen.

En  koennut  kuuluvani  minnekkään,  ja  itkin  ajatellessani  että  

Suomessakin on lukemattomia ihmisiä jotka avoimesti uskaltavat kertoa 

kuinka he haluaisivat tappaa minut. - - Masennuin syvästi enkä kokenut 

kuuluvani enää yhteiskuntaan, oikeastaan en kokenut että maailmassa  

olisi ollut mitään pakopaikkaa minne mennä missä oltaisiin hyväksytty 

sellaisena kuin olin. Yritin itsemurhaa 18-vuotiaana. M2

Alkujärkytyksen höllättyä ja myönnettyä itselleen olevansa pedofiili pelot ja ahdistavat

ajatukset helpottavat ja oma seksuaalinen mieltymys alkaa taas tuomaan iloa.

Jokunen  vuosi  sen  jälkeen,  kun  olin  myöntänyt  olevani  pedofiili,  

huomasin, että ahdistavia hetkiä tuli aina vain harvemmin. M3
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En  enää  kokenut  samaa  ahdistusta,  kun  näin  söpöjä  pikkutyttöjä  

kaupungilla, ja pakonomaiset pelot vähenivät. Tunsin taas seesteisyyttä, 

kun näin tyttölapsen hymyilevän tai kuulin lapsen kikatusta. M3

Huomasin, että kun pohdin seksuaalisuuttani järkeillen,  tilaa ei enää  

jäänyt irrationaalisille peloille - - M3

- - sellainen tunne välillä että tämä on jotain ainutlaatuista ja upeaa.  

M4

Oleellinen tunne, mikä pedofiliaan liittyy, on lasten suojeluhalu ja isälliset tunteet.

Pikkutytöt  hellyttävät  ja  herättävät  suojeluvietin,  ja  jopa  isällisiä  

tunteita. M3

-  -  arvostan  ja  haluan  suojella  tyttölapsia  paljon  enemmän  kuin  

useimmat muut, omia lapsiaan lukuunottamatta. M1

Isäksituleminen  myös  pohdituttaa.  Entä  jos  kokeekin  oman  lapsen  seksuaalisesti

viehättäväksi?

Pelkään  myös  että  kokisin  tyttölapseni  seksuaalisesti  kiinnostavana  

sitten kun tämä olisi riittävän vanha - - M1

3.3 Kyllä, olen pedofiili – Pedofilian sisäistäminen osaksi identiteettiä

Vertaistuella  on  suuri  rooli  pedofilian  hyväksymisessä  osaksi  omaa  identiteettiä.

Netissä  voi  helposti  kohdata  muita  samanhenkisiä  ihmisiä  ja  jakaa  omia

kokemuksiaan heidän kanssaan. Se, että löytää muita samankaltaisia ihmisiä, auttaa

tuntemaan itsensä osaksi  jotain  ihmisryhmää ja  muistuttaa  siitä,  ettei  pedofilia  ole

sama asia kuin lapsen hyväksikäyttö, vaan se voi tuoda myös iloa elämään.
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Parikymppisenä löysin netistä vertaistukea 4chan -keskustelufoorumilta 

- - Löysin muiden pedofiilien kertomuksista paljon yhteistä; niitä  oli  

helppo verrata  omiin  tuntoihin.  Helpottavaa  oli  myös  huomata,  että  

suurin osa heistä noudatti lakia ja kunnioitti lapsia - - M3

On joitakin  blogeja olemassa jotka  ovat  pedofiilinen  kirjoitttamia  ja  

olen  ollut  yhteydessä  heihin  siinä  mielessä  että  etsimme  yhdessä  

ratkaisua  miten  me  jotka  emme  tee  rikoskia  eli  emme  syylisty  

sexuaaliseen  hyväksikäyttöön  emmekä  lataa  tai  katsele  lapsipornoa  

ollenkaan  -  -  että  miten  ylpeitä  olemme  siitäasiasta  että  pystymme  

olemaan erossa rikosista - - M4

- - olen pystynyt netissä puhumaan kiinnostuksestani samalla tavalla  

ajattelevien  kanssa,  ja  myös  tavannut  naamatusten  joitakin  heistä.  

Ilman nettiä olisin ollut paljon enemmän yksin tuntemusteni kanssa. M1

Päätös pitää lapsiin kohdistuva seksuaalinen mieltymys piilossa muilta voi helpottaa

sisäistämään  pedofilian  osaksi  omaa  identiteettiä.  Lisäksi  muun  elämän  pitäminen

'normaalina' auttaa myös tässä.

Sisäistäminen  omaksi  identiteetiksi  onnistui  vain  siten  että  tämä  on  

pidettävä  erossa  normaalista  elämästä  ikäänkuin  salaisena  

harrastuksena omassa kodissaan. M4

Olen kuitenkin ollut mukana elämässä esimerkiksi ollut työelämässä - - 

Käyn  kaupoissa  normaalisti  ja  ulkona  kesällä  liikun  ja  matkustelen  

kotimaassa normaalisti. En siis ole linnoittautunut kotiin. M4

Pedofilian hyväksyminen ja myöntäminen itselle  sekä varmuus  itsestä  sen suhteen,

ettei koskaan hyväksikäytä lasta, auttavat sen sisäistämisessä osaksi omaa identiteettiä.

Lisäksi  järkiajattelu  ahdistavien  tunteiden  sijaan  nopeuttaa  prosessia.  Ajallisesti  se

saattaa ottaa useamman vuoden.
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Luulen, että minulta kesti poikkeuksellisen kauan hyväksyä pedofilia ja 

ymmärtää mitä se minun tapauksessa oikeastaan merkitsee. M5

Lopulta  myönsin itselleni,  että  olen  pedofiili.  -  -  En  enää  elänyt  

itsepetoksessa, vaan käsitin olevani pedofiili, eli lapsista seksuaalisesti  

kiinnostunut. M3

Tiedän,  että  näin  ei  tule  koskaan  tapahtumaan. M3  (lapsen  

hyväksikäyttöä)

Massasta  poikkeaminen  muillakin  elämän  osa-alueilla  kuin  seksuaalisen

mieltymyksen suhteen nopeuttaa pedofilian hyväksymistä itsessä.

Olin  aina  kokenut  itseni  melko  ulkopuoliseksi  -  -  En  myöskään  ole  

koskaan  ollut  kiinnostunut  sulautumaan  valtavirtaan,  vaan  arvostan  

enemmän yksilöllisyyttäni. Kun siis yhdeksäsluokkalaisena näin selvästi,

että  seksuaalisuuteni  poikkeaa  hyväksytyistä  normeista,  ei  se  ollut  

minulle sen kummempaa kuin muutkaan tavat joilla poikkesin massasta, 

jonka normeja en ollut koskaan kokenut omikseni. M1

Pelkästään  lasten  kaukaa  ihaileminen  ilman  konkreettista  kontaktia  yhteenkään

lapseen voi  saada aikaan vääristyneitä  ajatuksia  omasta  itsestä  suhteessa lapsiin  ja

seksuaalisuuteen. Lasten kanssa oleminen voi siis auttaa pedofiiliä huomaamaan, ettei

hän  olekaan  hirviö,  joka  haluaa  vain  satuttaa  lapsia,  vaan  rakkauden  tunteisiin

kykenevä, lämmin ihminen.

-  -  perhepiiriin  oli  tulossa  tyttö.  -  - tytön  tuleminen  oli  oikea  

onnenpotku.  Ilman  häntä  olisin  varmaan  vieläkin  apaattinen  tyhjä  

kuori. Hänen avullaan opin uusia puolia itsestäni ja ennen kaikkea sen, 

etten  ole  mikään  hirviö  vaan  rakastava  ihminen.  Aiemmin  minulta  

puuttui kontaktit lapsiin ja se saattoi vääristää kuinka näin heidät vain 

seksuaalifantasioiden kohteina. M5
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3.4 Minäkö  terapiaan?  -  Terapian  tarve  pedofilian  hyväksymisessä  osaksi

identiteettiä

Pedofilia  on sen verran arka ja  tabuinen aihe,  että  kynnys lähteä terapiaan omalla

nimellä on todella suuri. Sille ei myöskään ole koettu tarvetta.

Terapeutin puoleen en uskaltanut kääntyä näin arassa asiassa. M3

Anonyymi apu olisi ihan okei, en omalla nimellä menisi terapiaan saati 

muulle vastaavalle taholle. M2

En ole koskaan harkinnut tai katsonut tarvitsevani terapiaa. M1

Yksi  vastaajista  kertoo olleensa koko ikänsä mielenterveystoimiston  asiakas,  mutta

hänen pedofiilisestä mieltymyksestä on puhuttu siellä vain vähän. Ehkä terapeuteilla ei

ole ollut tarpeeksi tietoa ja ymmärrystä aiheesta.

Terapioissa  ei  kovin  paljoa  ole  käsitelty  asiaa.  Epäilen  että  

terapeuteilla ei ole ollut kiinnostusta puhua tästä poikkeavuudestani. - - 

Vain joitakin kertoja on pedofiliani otettu esiin terapiassa, alussa ihan 

psykiartrin kanssa. M4

4 JOHTOPÄÄTÖKSET

Niin kuin muukin seksuaalisuus, pedofilia myös herää nuoruusiässä. Siksi näen, että

on erityisen tärkeää, että ammattilaiset, jotka työskentelevät nuorten parissa, tietäisivät

pedofiliasta ja osaisivat suhtautua avoimesti, mikäli joku nuori tulee kertomaan lapsiin

kohdistuvasta  seksuaalisesta  kiinnostuksestaan.  Nuoren  pedofiilin  kannalta  olisi

erittäin  turmiollista,  mikäli  hänen  luottoaikuinen  tyrmäisi  tällaiset  valtavirrasta

poikkeavat seksuaaliset ajatukset. Ensinnäkin se vaatisi nuorelta suurta rohkeutta tulla

”kaapista ulos” näin arkaluontoisen asian kanssa. Se on selvää, että kenelle tahansa

sitä ei voi tehdä hylätyksitulemisen ja väkivallan uhkan pelossa.
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Se  ei  ole  yhtään  yllättävää,  että  pedofiilisten  tuntemusten  huomaaminen  itsessä

aiheuttaa järkytystä ja ahdistusta ja sen haluaa salata muilta. Aihe on tulenarka, siitä

on  vaikea  keskustella  jopa  aiheeseen  perehtymättömien  aikuisten  kesken,  saatikka

sitten,  että  epävarmana  nuorena  kertoisi  jollekin  kokevansa  lapset  seksuaalisesti

kiihottavina.

Päätös salata oma pedofilia voi auttaa sen hyväksymisessä osaksi omaa identiteettiä,

mutta  käykö  sellainen  miten  raskaaksi?  Omasta  kokemuksesta  tiedän,  että  jonkin

yksittäisen,  vaikkakin  suuren,  tapahtuman  salaaminen  muilta  onnistuu  kyllä  joten

kuten, ja se muuttuu ajan myötä aina vain helpommaksi, mutta niinkin jokapäiväinen

ja  iso  asia  kuin  seksuaalinen  mieltymys,  on  varmasti  raskas  taakka  yksin  kantaa.

Kuitenkin  tässä  tutkimuksessa  kaikki  vastaajat  olivat  sinut  oman  mieltymyksensä

kanssa,  joten  taakkakin  lienee  kevyempi  kuin  jos  sitä  ei  itsessään  hyväksyisi

ollenkaan. Lisäksi vertaistuen avulla taakkaa saa kevennettyä reilustikin.

Vertaistuen voima ja tärkeys korostuu tässäkin asiassa; ihmisillä kun on kova tarve

tuntea  kuuluvansa johonkin.  Ehkä pedofiileille  suunnatut  vertaistukiryhmät  olisivat

varsin  toimivia.  Haastetta  tähän  tuo  varmasti  asian  arkaluontoisuus.  Kuinka  moni

pedofiili  olisi  valmis  tulemaan  tällaiseen  ryhmään,  omilla  kasvoilla  ja  nimellä?

Toimintaa ei voisi mainostaa julkisesti,  tai ainakaan tapaamisen paikkaa ja aikaa ei

voisi  näin  ilmoittaa.  Mistä  sitä  tietää,  jos  ryhmä  kokisi  sen  myötä  jonkin

hyökkäyksen? Lisäksi näkisin, että ryhmän järjestävä taho pitäisi olla yleisesti tunnettu

ja  luotettu,  kuten  Sexpo-säätiö  tai  Väestöliitto.  Vaikea  uskoa,  että  yksittäinen,

”nimetön” terapeutti vetäisi ryhmään osallistujia kovinkaan montaa.

Nuoren  kykenemättömyys  ajatella  omasta  lapsiin  kohdistuvasta  seksuaalisesta

mieltymyksestään  järkevästi  ja  kypsästi  voi  johtaa  suuriin  ja  käsittämättömiin

pelkoihin, ja hän voi kuvitella päätyvänsä satuttamaan lasta vain siksi, että luulee sen

olevan pedofiilin kohtalo. Siitä syystä olisi tärkeää, että pedofiliasta löytyisi helposti

oikeaa ja ajantasaista tietoa, ja että siitä voisi puhua avoimemmin, ilman leimatuksi

tulemisen pelkoa ja syyllistämistä.  Netistä  löytyy toki  paljon tietoa aihetta  sivuten,

mutta  se  koskee  pääasiassa  lasten  seksuaalista  hyväksikäyttöä  ja  muuta  rikollista

toimintaa, ja ne antavat varsin vääristyneen kuvan pedofiliasta.
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Pitäisikö  pedofiilien  päästä  sitten  kokeilemaan  käytännössä,  mitä  lasten  läheisyys

heissä  aiheuttaa,  kerta  netistä  ja  muualta  luettu  tieto  on  vääristynyttä  ja  herättää

aiheetonta pelkoa omasta tulevaisuuden toiminnasta? Hyvä kysymys, johon ei liene

yksiselitteistä  vastausta.  Näkisin,  että  muiden  aikuisten  läsnäollessa  pedofiilin  on

varsin turvallista tutustua lapsiin ja tarkkailla samalla omia tuntemuksiaan. Tällaisessa

tapauksessa tilanne tuskin pääsisi etenemään siihen pisteeseen, että pedofiilin käsitys

itsestään  lapsia  kaltoinkohtelevana  hirviönä  vahvistuisi,  vaan  pikemminkin

päinvastoin:  hän saattaisi  huomata olevansa lämmin ja ystävällinen lapsia  kohtaan.

Sanoessani näin, en kuitenkaan tarkoita sitä, että pedofiili varmasti  hyväksikäyttäisi

lasta  jäädessään  tämän  kanssa  kahden.  Enhän  minäkään  syöksy vastustamattoman

komean miehen käsivarsille  ollessani  tällaisen  kanssa tekemisissä,  vaan ennemmin

ihailen tätä hiljaa mielessäni. Riski on kuitenkin olemassa ja se on hyvä tiedostaa.

Pedofilia on muutakin kuin vain seksuaalisia ajatuksia ja fantasioita lapsista. Se on

lapsirakkautta,  lasten  arvostamista  ja  kunnioittamista,  ihailemista  ja  suojeluhalua.

Keräämästäni  aineistosta  huokuu lempeys ja lämpö,  mikä  näillä  miehillä  on lapsia

kohtaan.  Kunpa  jokin  päivä  ihmiset  näkisivät  sen  puolen  pedofiileistä,  eivätkä

ensimmäisenä ajattelisi vain hyväksikäyttöä.

Surullisinta  lapsiin  kohdistuvassa  seksuaalisessa  mieltymyksessä  mielestäni  on  se,

ettei pedofiili voi koskaan kokea todellista rakkautta eikä toteuttaa lapsiin kohdistuvia

seksuaalifantasioitaan,  vaan  hän  joutuu  ”nuolemaan  näppejään”,  kun  muilla  on

mahdollisuus jakaa seksielämänsä tois(t)en kanssa läheisyydestä nauttien. Mutta siitä

huolimatta, heilläkin on mahdollisuus onnelliseen ja tasapainoiseen elämään.

Seksuaalisuuteni  osalta  minulle  ei  ehkä  jaettu  helpoimpia  kortteja,  

mutta niillä voi elää onnellisena. M3

5 POHDINTA

Lopputyöni  aiheen  valinta  on  varsin  mielenkiintoinen,  ja  sen  tekeminen  on  ollut

todella antoisaa.  Tätä tehdessäni en saanut voimakkaita tunnereaktioita,  esimerkiksi

inhoa tai vihaa, pedofiliaa kohtaan, sillä olen jo aiemmin tutustunut aiheeseen muun

muassa Sexpo-säätiön ja Åbo Akademin yhdessä järjestämässä Pedofiili  asiakkaana
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-koulutuksessa  keväällä  2014.  Ymmärrykseni  pedofiliaa  kohtaan  on syventynyt,  ja

uskon,  että  olisin  valmis  ottamaan terapiaan tällaisten  kysymysten  ääressä pohtivia

asiakkaita. Lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen syyllistyneitä tuskin olisin vielä

valmis terapoimaan.

Yksi lainaamistani lauseista, Ensinnäkin hävettää jo ennakkon jos joku ihminen saisi

tietää kenen kanssa  vaikka  olen  jossain  somessa  tekemisissä. (M4), sai  minut

pohtimaan sitä, että mitä vastaaja tällä tarkoittaa. Onko hän tekemisissä lapsen/lasten

kanssa  netissä?  Miksi?  Mihin  hän  toiminnallaan  pyrkii?  Voiko  kyseessä  olla

seksuaalisen  hyväksikäytön  valmistelu,  eli  grooming?  Groomingilla  tarkoitetaan

netissä tapahtuvaa tietoista  ja  tavoitteellista  toimintaa,  jolla  pyritään  saamaan lapsi

toimimaan seksuaalisella tavalla tai pääsemään seksuaaliseen kontaktiin lapsen kanssa

(Pelastakaa  Lapset).  Mikäli  näin  olisi,  pitäisikö  minun  puuttua  siihen  jotenkin?

Suomen  seksologisen  seuran  Eettisen  jaoksen  laatiman  seksologian  ammattietiikan

ohjeiston mukaan eettisiin periaatteisiin kuuluu muun muassa luottamuksellisuus, joka

tarkoittaa sitä, ettei  mitään asiakkaan jakamaa saa luovuttaa eteenpäin ilman tämän

suostumusta.  Toisaalta  samassa  ohjeistossa  sanotaan,  että  mikäli  tilanne  vaatii

välittömään  vakavaan  vaaraan  puuttumista,  tietoja  voidaan  antaa  eteenpäin  ilman

suostumustakin.  (LIITE  4)  Mutta  ovatko  vastaajat  asiakkaitani?  He  ovat

tutkimuskohteita,  tutkittavia.  Ja toisaalta groomingissa itsessään ei vielä kuitenkaan

ole kyse rikoksesta, mutta se voi johtaa  pikku hiljaa siihen, että aikuinen houkuttelee

lapsen  esimerkiksi  riisuutumaan  web-kameran  edessä,  tai  keskustelu  voi  olla

seksuaalissävytteistä,   mikä  on rikollista alle 16-vuotiaan lapsen kanssa (Pelastakaa

Lapset). Toki vastaaja voi tarkoittaa lauseellaan ihan vain sitä, että hän on muiden

pedofiilien kanssa tekemisissä somessa, mitä pidänkin todennäköisempänä, kun ottaa

huomioon koko hänen tekstinsä.

Toinenkin tarina sai miettimään vastaajan toimintaa, ja se oli hänen tarina, joka kertoi

löytäneensä itsestään rakastavan puolen perhepiiriin tulleen tytön avulla.  Mitä tämä

käytännössä  tarkoittaa?  Ensimmäinen  mielikuva,  joka  kertomuksesta  tuli,  oli  että

vastaaja leikki ja peuhasi tytön kanssa, kuten lasten kanssa tavallisesti leikitään. Onko

kuitenkin  kyseessä  voinut  olla  jotain  hämärämpää  toimintaa?  Tarinaa  kun  lukee

eteenpäin,  ei  se anna ymmärtää  mitään  kyseenalaista  käyttäytymistä  kyseistä  tyttöä

kohtaan,  sillä  seuraavat  virkkeet  (Aiemmin  minulta  puuttui  kontaktit  lapsiin  ja  se
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saattoi  vääristää  kuinka  näin  heidät  vain  seksuaalifantasioiden  kohteina.

Suhtautumiseni elämään on muuttunut monella tapaa tämän jälkeen ja nyt toivoisin

itsekin  isäksi. [M5])  poistavat  epäilyt  arveluttavasta  toiminnasta.  Lisäksi  aiemmin

tarinassa vastaaja kertoo tunteneensa itsensä ”pahaksi hirviöksi” nuorempana, joten

olisi vaikea kuvitella, ettei hän tuntisi enää itseään pahaksi, mikäli hän olisi kohdellut

pikkutyttöä kaltoin.

Näistä  kahdesta  tarinasta  heräsi  uusi  tutkimusidea  pedofiilin  netti-  ja  etenkin

somekäyttäytymisestä. Millä sivuilla he pyörivät? Mitä he niillä tekevät? Entä mikäli

he  ovat  lasten  kanssa  netissä  tekemisissä,  mitä  he  heidän kanssaan siellä  tekevät?

Johtaako  tällainen  miten  helposti  lapsen  seksuaaliseen  hyväksikäyttöön  netissä  tai

tosielämässä?

Toisena tutkimusideana heräsi  se,  että  ovatko pedofiilit  miten  paljon lasten kanssa

tekemisissä?  Mitä  he  heidän  kanssaan  tekevät?  Keitä  nämä  lapset  ovat?

Kaveeraavatko  he  tuntemattomien  lasten  kanssa?  Käyvätkö  he  stereotyyppisesti

leikkipuistojen  ja  päiväkotien  liepeillä  ihastelemassa  lasten  leikkimistä?  Millaiset

pedofiilit  käyvät,  millaiset  eivät?  Esimerkiksi  onko älykkyysosamäärällä  vaikutusta

asiaan, tai sillä, mihin yhteiskuntaluokkaan kuuluu. Miten he, jotka eivät ole lasten

kanssa missään tekemisissä, perustelevat sen? Entä he, jotka ovat? Tällä haen sitä, että

onko perusteluna sisäiset  vai ulkoiset  tekijät,  esimerkiksi tietoisuus omista rajoista,

milloin kiusaus on sietämätön, tai että miltä se näyttää ulkopuolisille, jos yksinäisenä

miehenä istuskelee usein leikkipuiston penkillä lapsia katselemassa, vai mikä?

Kolmantena  heräsi  mielenkiinto  myös  lapseen  kohdistuvaan  seksuaalirikokseen

syyllistyneen  pedofiilin  identiteetin  muodostumisesta.  Mikä  on  se  kehitysprosessi,

joka  edeltää  pedofiilin  tekemää  seksuaalirikosta?  Minkälaisia  ajatuksia  ja  tunteita

tällainen  ihminen  kokee  huomatessaan  seksuaalisen  mieltymyksensä  kohdistuvan

lapsiin?  Entä  onnistuuko  hän integroimaan  pedofilian  identiteettiinsä,  vai  jääkö se

vajavaiseksi?  Ajattelisin,  että  tällaisessa  tapauksessa  pedofiili  ei  ole  sinut

seksuaalisuutensa  kanssa,  vaan ajautuu noidankehään,  jossa ensin  kokee  häpeää ja

syyllisyyttä fantasioistaan ja ajatuksistaan, toteuttaa niitä ja sen jälkeen kokee teoistaan

samoin.
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Neljäs  tutkimusidea  on  pedofiilin  seksuaalifantasiat  ja  seksielämä.  Mistä  pedofiili

fantasioi  esimerkiksi  masturboidessaan?  Minkälaista  (kuva)materiaalia  pedofiili

käyttää  masturboidessaan?  Vai  masturboiko  hän  ylipäätään?  Käyttääkö  hän  jotain

seksileluja? Millaisia?

Viidentenä tutkimusideana nousi mielenkiinto naispedofiilejä kohtaan. Heitäkin on,

mutta vähemmän kuin miehiä, eikä heistä puhuta juuri yhtään ikinä missään. Miten

heidän pedofilia esiintyy? Millaisia tunteita ja ajatuksia he kokevat mieltymyksestään?

Voisin olettaa,  että  lapsirakkaana naisena on helpompi  ja huomaamattomampi  olla

lasten keskuudessa kuin vastaavasti miehenä. Onko näin?

Aihe herättää paljon kysymyksiä ja tutkimusideoita. Toivottavasti ajan kanssa tietous

pedofiliasta  lisääntyy ja sitä  tutkitaan  enemmän.  Toivon myös,  että  jonain päivänä

olisi mahdollista pedofiilien tulla kaapista ulos ilman seksuaalirikolliseksi leimaamista

ja väkivallan pelkoa. Ihmisiä hekin ovat.
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LIITE 1  Seksuaalioikeudet

SEKSUAALIOIKEUKSIEN JULISTUS

Koska  seksuaalioikeudet  ovat  olennaisia  tavoiteltaessa  parhainta  saavutettavissa  olevaa

seksuaaliterveyttä, Seksuaaliterveyden maailmanjärjestö

TOTEAA että  seksuaalioikeudet  perustuvat  yleismaailmallisiin  ihmisoikeuksiin  sekä

tieteelliseen tietoon ihmisen seksuaalisuudesta ja seksuaaliterveydestä. Ihmisoikeudet on jo

tunnustettu  kansainvälisissä  ja  alueellisissa  ihmisoikeusasiakirjoissa,  kansallisissa

perustuslaeissa ja lainsäädännössä sekä ihmisoikeusnormeissa ja -periaatteissa.

VAHVISTAA  EDELLEEN,  että  seksuaalisuus  on  keskeinen  osa  ihmisyyttä  läpi  elämän

sisältäen sukupuolen, sukupuoli-identiteetit ja -roolit, eroottisuuden, nautinnon, läheisyyden ja

lisääntymisen.  Seksuaalisuus  koetaan  ja  ilmaistaan  ajatuksina,  fantasioina,  haluina,

uskomuksina,  asenteina,  arvoina,  käyttäytymisenä,  toimintana,  rooleina  ja  ihmissuhteina.

Vaikka seksuaalisuus voi sisältää kaikki nämä ulottuvuudet, eivät niistä kaikki ole aina koettuja

tai  ilmaistuja.  Seksuaalisuuteen  vaikuttaa  biologisten,  psykologisten,  sosiaalisten,

taloudellisten,  kulttuuristen,  laillisten,  historiallisten,  uskonnollisten  ja  henkisten  tekijöiden

vuorovaikutus.

TIEDOSTAA,  että  seksuaalisuus  on  nautinnon ja  hyvinvoinnin  lähde sekä  myötävaikuttaa

kokonaisvaltaiseen itsensä toteuttamiseen ja tyytyväisyyteen.

VAHVISTAA  EDELLEEN,  että  seksuaaliterveys  on  seksuaalisuuteen  liittyvän  kehollinen,

henkisen,  sosiaalisen  ja  tunne-elämän  hyvinvoinnin  tila;  se  ei  ole  vain  sairauden,

toimintahäiriön  tai  vaivaisuuden  puuttumista.  Seksuaaliterveys  edellyttää  myönteistä  ja

kunnioittavaa  lähestymistä  seksuaalisuuteen  ja  seksuaalisuhteisiin  sekä  mahdollisuutta

nautinnollisiin  ja  turvallisiin  seksuaalisiin  kokemuksiin  ilman  pakottamista,  syrjintää  tai

väkivaltaa.

VAHVISTAA  EDELLEEN,  että  seksuaaliterveyttä  ei  voi  määritellä,  ymmärtää  tai  panna

täytäntöön ilman laajaa käsitystä seksuaalisuudesta.

VAHVISTAA EDELLEEN, että seksuaaliterveyden saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi jokaisen

henkilön seksuaalioikeuksia täytyy kunnioittaa, suojella ja toteuttaa.

TIEDOSTAA,  että  seksuaalioikeudet  perustuvat  kaikkien  ihmisten  myötäsyntyiseen

vapauteen,  arvokkuuteen  ja  tasa-arvoon,  sekä  sisältävät  sitoumuksen  vahingolta

suojelemiseen.

TOTEAA,  että  tasa-arvo  ja  syrjimättömyys muodostavat  perustan  kaikelle  ihmisoikeuksien

suojelemiselle  ja  edistämiselle,  ja  ne  sisältävät  kiellon  syrjintään,  ulossulkemiseen  tai



rajoittamiseen,  jonka  perusteena  on  kulttuuritausta,  ihonväri,  sukupuoli,  kieli,  uskonto,

poliittinen tai muu mielipide, kansallinen tai yhteisötausta, omaisuus, syntyperä tai muu asema

kuten vammaisuus, ikä, kansallisuus, siviilisääty tai perhe; seksuaalinen suuntautuminen tai

sukupuoli-identiteetti, terveyden tila, asuinpaikka, taloustilanne tai sosiaalinen tilanne.

TIEDOSTAA, että henkilöiden seksuaaliset suuntautumiset, sukupuoli-identiteetit ja kehollinen

moninaisuus tarvitsevat ihmisoikeuksien suojan.

TIEDOSTAA,  että  kaikenlainen väkivalta,  häirintä,  syrjintä,  ulossulkeminen ja  leimaaminen

ovat  ihmisoikeusrikkomuksia,  jotka  vaikuttavat  yksilöiden,  perheiden  ja  yhteisöjen

hyvinvointiin.

VAHVISTAA, että velvollisuus kunnioittaa, suojella ja toteuttaa ihmisoikeuksia koskee kaikkia

seksuaalioikeuksia ja vapauksia.

VAHVISTAA,  että  seksuaalioikeudet  suojelevat  jokaisen  seksuaaliterveyttä  sekä  oikeutta

toteuttaa  ja  ilmaista  seksuaalisuuttaan  asianmukaisella  kunnioituksella  toisten  oikeuksia

kohtaan.

Seksuaalioikeudet ovat seksuaalisuutta koskevia ihmisoikeuksia:

1. Oikeus tasa-arvoon ja syrjimättömyyteen

Jokainen on oikeutettu nauttimaan kaikista seksuaalioikeuksista, jotka tässä julistuksessa on

esitetty,  ilman  minkäänlaista  erottelua,  jonka  perusteena  on  kulttuuritausta,  ihonväri,

sukupuoli, kieli, poliittinen tai muu mielipide, kansallinen tai sosiaalinen alkuperä, asuinpaikka,

omaisuus,  syntyperä,  vammaisuus,  ikä,  kansallisuus,  siviilisääty  tai  perhe,  seksuaalinen

suuntautuminen, sukupuoli-identiteetti  ja  -ilmaisu,  terveydentila, taloudellinen tai sosiaalinen

tilanne tai muu asema.

2. Oikeus elämään, vapauteen ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen

Jokaisella on oikeus elämään, vapauteen ja turvallisuuteen, joita ei saa uhata, rajoittaa tai

riistää  mielivaltaisesti  seksuuaalisuudesta  johtuvin  syin.  Näihin  kuuluvat  seksuaalinen

suuntautuminen,  suostumukseen perustuva  seksuaalikäyttäytyminen ja  toiminta,  sukupuoli-

identiteetti  ja  -ilmaisu  sekä  seksuaali-  ja  lisääntymisterveyteen  liittyvien  palveluiden

käyttäminen tai tarjoaminen.

3. Oikeus itsemääräämiseen ja keholliseen koskemattomuuteen

Jokaisella  on  oikeus  hallita  ja  päättää  vapaasti  heidän  seksuaalisuuttaan  ja  kehoaan

koskevista  asioista.  Tämä  sisältää  seksuaalikäyttäytymisen,  toiminnan,  kumppanien  ja

ihmissuhteiden valitsemisen asianmukaisella kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan. Vapaa

ja  tietoon  perustuva  päätöksenteko  edellyttää  vapaata  ja  tietoon  perustuvaa  suostumusta

ennen mitään seksuaalisuuteen liittyvää koetta, puuttumista, hoitoa, leikkausta tai tutkimusta.



4.  Oikeus  vapauteen  kidutuksesta  ja  julmasta,  epäinhimillisestä  tai  alentavasta

kohtelusta tai rangaistuksesta

Jokaisen  tulee  olla  vapaa  seksuaalisuuteen  liittyvästä  kidutuksesta  ja  julmasta,

epäinhimillisestä  tai  alentavasta  kohtelusta  tai  rangaistuksesta,  mikä  sisältää  vahingolliset

perinteet; pakotetun sterilisaation, ehkäisyn tai raskaudenkeskeytyksen; ja muut kidutuksen tai

julman,  epäinhimillisen  tai  alentavan  kohtelun  muodot  syistä,  jotka  liittyvät  henkilön

sukupuoleen,  seksuaaliseen  suuntautumiseen,  sukupuoli-identiteettiin  ja  -ilmaisuun,  tai

keholliseen moninaisuuteen.

5. Oikeus vapauteen kaikista väkivallan ja pakottamisen muodoista

Jokaisen tulee olla vapaa seksuaalisuuteen liittyvästä väkivallasta ja pakottamisesta, mikä

sisältää  raiskauksen,  seksuaalisen  hyväksikäytön,  seksuaalisen  häirinnän,  kiusaamisen,

seksuaalisen  riiston  ja  orjuuttamisen,  ihmiskaupan  seksuaalisen  riiston  tarkoituksella,

neitsyyden selvittämisen sekä väkivallan, jonka syynä on todellinen tai oletettu seksuaalinen

toiminta,  seksuaalinen  suuntautuminen,  sukupuoli-identiteetti  ja  -ilmaisu  tai  kehollinen

moninaisuus.

6. Oikeus yksityisyyteen

Jokaisella on oikeus yksityisyyteen liittyen seksuaalisuuteen, seksielämään ja valintoihin, jotka

koskevat  omaa  kehoa  tai  suostumukseen  perustuvia  seksisuhteita  ja  toimintaa,  ilman

mielivaltaista  puuttumista  ja  tunkeilua.  Tämä  sisältää  oikeuden  hallita  seksuaalisuutta

koskevan henkilökohtaisen tiedon paljastamista toisille.

7.  Oikeus  parhaimpaan  saavutettavissa  olevaan  terveydentilaan  sisältäen

seksuaaliterveyden,  johon  kuuluu  mahdollisuus  nautinnollisiin,  tyydyttäviin  ja

turvallisiin seksuaalisiin kokemuksiin

Jokaisella on oikeus parhaimpaan saavutettavissa olevaan terveyden ja hyvinvoinnin tasoon

liittyen  seksuaalisuuteen  sisältäen  mahdollisuuden  nautinnollisiin,  tyydyttäviin  ja  turvallisiin

seksuaalisiin  kokemuksiin.  Tämä  edellyttää  laadukkaiden  seksuaaliterveyspalveluiden

saatavuutta, esteettömyyttä ja hyväksyttävyyttä, sekä olosuhteita, jotka määräävät terveyttä ja

vaikuttavat siihen sisältäen seksuaaliterveyden.

8. Oikeus nauttia tieteellisen edistyksen ja sen soveltamisen eduista

Jokaisella  on  oikeus  nauttia  tieteellisen  edistyksen  ja  sen  soveltamisen  eduista  liittyen

seksuaalisuuteen ja seksuaaliterveyteen.

9. Oikeus tietoon

Jokaisella tulee olla pääsy eri lähteistä saatavaan tieteellisesti pätevään ja ymmärrettävään

tietoon seksuaalisuudesta, seksuaaliterveydestä ja seksuaalioikeuksista. Tällaista tietoa ei tule

mielivaltaisesti sensuroida, rajoittaa tai vääristellä tarkoituksella.



10. Oikeus saada opetusta ja kokonaisvaltaista seksuaalikasvatusta

Jokaisella  on  oikeus  saada  opetusta  ja  kokonaisvaltaista  seksuaalikasvatusta.

Seksuaalikasvatuksen  on  oltava  ikään  soveltuvaa,  tieteellisesti  täsmällistä,  kulttuurisesti

asiantuntevaa  ja  perustuttava  ihmisoikeuksiin,  sukupuolten  tasa-arvoon  ja  myönteiseen

käsitykseen seksuaalisuudesta ja nautinnosta.

11.  Oikeus solmia,  muodostaa  ja  purkaa avioliitto  tai  vastaavanlaisia  ihmissuhteita,

jotka perustuvat yhdenvertaisuuteen sekä täyteen ja vapaaseen suostumukseen

Jokaisella on oikeus valita avioituako vai ei sekä solmia vapaasti avioliitto, kumppanuus tai

vastaava  ihmissuhde,  joka  perustuu  täyteen  ja  vapaaseen  suostumukseen.  Jokaiselle

kuuluvat  yhdenvertaiset  oikeudet  avioliiton,  kumppanuuden  tai  vastaavan  ihmissuhteen

solmimisessa,  aikana  ja  purkamisessa.  Tämä  oikeus  sisältää  yhdenvertaiset  oikeudet

sosiaaliturvaan sekä muihin etuihin riippumatta ihmissuhteiden muodosta.

12. Oikeus päättää lasten hankinnasta, lapsiluvusta ja lasten ajoituksesta, sekä saada

tietoa ja keinoja perhesuunnitteluun

Jokaisella on oikeus päättää lasten hankinnasta, lapsi luvusta ja lasten ajoituksesta. Oikeuden

toteuttaminen edellyttää olosuhteita, jotka määräävät terveyttä ja hyvinvointia sekä vaikuttavat

niihin  sisältäen  seksuaali-  ja  lisääntymisterveyspalvelut  liittyen  raskauteen,  ehkäisyyn,

lisääntymiskykyyn, raskauden keskeytyksen sekä adoptioon.

13. Oikeus ajatuksen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen

Jokaisella on oikeus ajatuksen, mielipiteen ja ilmaisun vapauteen liittyen seksuaalisuuteen,

sekä  oikeus  ilmaista  omaa  seksuaalisuuttaan  esimerkiksi  ulkonäöllä,  viestinnällä  tai

käyttäytymisellä asianmukaisella kunnioituksella toisten oikeuksia kohtaan.

14. Oikeus rauhanomaiseen kokoontumis- ja yhdistymisvapauteen

Jokaisella  on  oikeus  rauhanomaiseen  järjestäytymiseen,  yhdistymiseen,  kokoontumiseen,

mielenilmaukseen  ja  edunajamiseen  liittyen  seksuaalisuuteen,  seksuaaliterveyteen  ja

seksuaalioikeuksiin.

15. Oikeus osallistua julkiseen ja poliittiseen toimintaan

Jokaisella on oikeus ympäristöön, joka mahdollistaa toimeliaan, vapaan ja merkityksellisen

osallistumisen  ja  myötävaikuttamisen  yhteiskunnalliseen,  taloudelliseen,  sosiaaliseen,

kulttuuriseen ja poliittiseen toimintaan sekä muihin elämänalueisiin paikallisella, kansallisella,

alueellisella ja  kansainvälisellä tasolla.  Erityisesti  jokaiselle kuuluu oikeus osallistua heidän

hyvinvointiaan  määräävän  politiikan  kehittämiseen  ja  toteuttamiseen  sisältäen

seksuaalisuuden ja seksuaaliterveyden.

16. Oikeus hakea oikeutta, oikaisua ja hyvitystä

Jokaisella on oikeus hakea oikeutta, oikaisua ja hyvitystä, jos hänen seksuaalioikeuksiaan

loukataan.  Tämä  edellyttää  tehokkaita,  riittäviä,  esteettömiä  jatarkoituksenmukaisia



kasvatuksellisia,  lainsäädännöllisiä,  oikeudellisia  ja  muita  keinoja.  Oikaiseminen  sisältää

hyvityksen  palautuksena,  korvauksena,  kuntoutuksena,  velvoitteen  hoitamisena,  sekä

vakuutuksena siitä, että loukkaus ei toistu.

* * *

Käännös ja toimitus: Tommi Paalanen. Oikoluku: Tiina Vilponen.

Tämä  on  Seksuaaliterveyden  maailman  järjestön  virallinen  käännös.  Käänny  alkuperäisen

englanninkielisen  asiakirjan  puoleen  lainopillisissa  ja  kielellistä  täsmällisyyttä  vaativissa

kysymyksissä: http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/

Seksuaaliterveyden  maailmanjärjestö  (World  Association  for  Sexual  Health,  WAS)  on

monitieteinen  ja  maailmanlaajuinen  järjestö,  johon  kuuluu  tieteellisiä  seuroja,  yhdistyksiä  ja

asiantuntijoita ihmisen seksuaalisuuden alalta. WAS edistää seksuaaliterveyttä läpi elämänkaaren

kaikki  alla  maailmassa  kehittämällä,  edistämällä  ja  tukemalla  seksologiaa  ja  kaikille  kuuluvia

seksuaalioikeuksia.  WAS  toteuttaa  näitä  tavoitteita  edunajamisella,  verkostoitumisella  ja

tarjoamalla  puitteita  tiedon,  ideoiden  ja  kokemusten  vaihdolle,  sekä  viemällä  tieteellistä

seksuaalisuuden  tutkimusta,  seksuaalikasvatusta,  kliinistä  seksologiaa  eteenpäin

poikkitieteellisesti.  Seksuaalioikeuksien  julistus  esitettiin  alun  perin  13:nnessa  Seksologian

maailmankongressissa  vuonna  1997  Valenciassa,  Espanjassa,  ja  vuonna  1999  sen  tarkistettu

versio hyväksyttiin WAS:n yleiskokouksessa Hong Kongissa. Myöhemmin se vahvistettiin Sexual

Health  for  the  Millennium -julistuksessa  vuonna  2008.  Tämä uudistettu  julistus  on  hyväksytty

Seksuaaliterveyden maailmanjärjestön hallituksessa huhtikuussa 2014.

http://www.worldsexology.org/resources/declaration-of-sexual-rights/


LIITE 2 Tannerin asteikko puberteettikehityksestä (1962)

Rinnat

M1 Lapsen: vain nänni koholla

M2 Nuppuaste: rinta ja nänni kohoavat hieman, rauhaskudosta tuntuu 

tunnusteltaessa; nännipiha on suurentunut

M3 Rinta ja nännipiha ovat edelleen suurentuneet, niiden ääriviiva 

muodostaa sivulta katsottuna yhtenäisen kaaren

M4 Nännipiha kohoaa muodostaen erillisen kummun

M5 Kypsä rinta: vain nänni on koholla rinnasta nännipihan laskettua takaisin

yhtenäiseen ääriviivaan

Häpykarvoitus

P1 Lapsen: häpyseudun karvoitus ei poikkea vatsan karvoituksesta

P2 Pitkiä, heikosti pigmentoituneita, untuvaisia, suoria tai hieman 

kihartuvia karvoja niukasti häpyhuulissa tai peniksen tyvessä

P3 Huomattavasti tummempi, karkeampi ja kiharampi karvoitus, joka 

leviää niukasti häpyliitoksen päälle

P4 Aikuistyyppinen karvoitus, mutta vielä huomattavasti pienemmällä 

alueella, ei leviä reisien sisäsivuille

P5 Aikuistyyppinen karvoitus, yläraja vaakasuora, ei leviä navan suuntaan, 

mutta kylläkin reisien sisäsivuille

P6 Karvoitus leviää myös navan suuntaan

Pojan sukupuolielimet

G1 Kivekset (pituus < 20 mm), kivespussi ja penis kooltaan ja 

mittasuhteiltaan suunnilleen samanlaiset kuin varhaislapsuudessa

G2 Kivespussi ja kivekset ovat suurentuneet (> 20 mm), kivespussin iho on 

punertunut ja ohentunut, mutta penis ei ole vielä suurentunut

G3 Penis on pidentynyt ja kivekset ja kivespussi ovat edelleen kasvaneet

G4 Penis on edelleen kasvanut, myös paksuuntunut, terska on kehittynyt, 

kivekset ja kivespussi ovat edelleen suurentuneet, kivespussi on 

tummentunut

G5 Aikuisen kokoa ja muotoa olevat sukupuolielimet



LIITE 3 Saatekirje

Hei,

opiskelen seksuaaliterapeutiksi Lapin kesäyliopistossa. Valmistun marraskuussa 2015, ja 

opinnäytetyöni aiheeksi olen valinnut pedofilian ja pedofiilin identiteetin muodostumisen.

Teorian lisäksi haluan koostaa opinnäytteeni lapseen kohdistuvaan seksuaalirikokseen 

syyllistymättömien pedofiilien omista, vapaamuotoisista tarinoista. Tähän tarvitsen sinun 

apuasi, ja toivon, että kirjoitat tarinasi.

Saat kirjoittaa tarinasi vapaasti, omin sanoin ja nimettömästi. Kirjoituksesi 

kokonaisuudessaan tulee vain minun nähtäväkseni, se käsitellään ehdottoman 

luottamuksellisesti ja sitä käytetään vain tähän opinnäytteeseen. Käytän useammasta 

tarinasta suoria lainauksia elävöittääkseni opinnäytetyöni tekstiä siten, ettei lainauksista voi 

tunnistaa, kenen kirjoittama se on.  Opinnäytetyön valmistuttua hävitän alkuperäiset tarinat.

Valmiin työn voin lähettää luettavaksi sähköpostitse.

Seuraaviin kysymyksiin toivon saavani vastauksia tarinassa:

1. Minkä ikäisenä huomasit seksuaalisen kiinnostuksesi kohdistuvan lapsiin? Miten 

se tapahtui?

2. Minkälaisia ajatuksia ja tunteita pedofiilisen suuntautumisen huomaaminen 

itsessä herätti/herättää?

3. Miten pedofilian sisäistäminen osaksi omaa identiteettiäsi onnistui? Vai onko vielä

onnistunut? Tarvitsitko/tarvitsisitko terapiaa sen apuna?

Tarinasi voit lähettää minulle sähköpostitse 30.4.2015 mennessä alla olevaan osoitteeseen.

Kiitos osallistumisestasi!

Ystävällisin terveisin,

Petra Muhonen

petra.muhonen@gmail.com



LIITE 4 Seksologian ammattietiikan ohjeisto

Johdanto

Näiden ohjeiden tarkoitus on auttaa seksologian alalla työskenteleviä henkilöitä sisäistämään 

etiikan merkitys omassa työssään. Tämä ohje ei sisällä ehdottomia käskyjä, vaan työvälineitä, 

joiden avulla eettinen pohdiskelu on mahdollista ottaa osaksi jokapäiväistä työskentelyä. 

Etiikka ei ole käskyjen antamista ja niiden noudattamista, vaan sisäistettyä vastuun ottamista 

omista päätöksistä hankalissakin tilanteissa. Eettinen toiminta on tilannekohtaista, koska 

jokainen ihminen ja hänen olosuhteensa ovat aina erilaisia. Siksi seksologin on hyvä oppia 

olemaan työssään koko ajan herkkä kohtaamiensa tilanteiden eettisille ulottuvuuksille.

Tämä ohje on suunnattu erityisesti seksuaaliterapiaa, -neuvontaa ja -kasvatusta tekeville 

henkilöille. Myös seksologista tutkimusta tekevät voivat hyödyntää tätä ohjetta soveltuvilta 

osin. Lisäksi ohje on avuksi seksologien asiakkaille ja muille, jotka ovat kiinnostuneita 

mainittujen ammattien eettisistä periaatteista. Tämä ohjeisto ei korvaa tai syrjäytä eri 

ammatteja ja instituutioita varten laadittuja eettisiä ohjeistoja, vaan on tarkoitettu 

täydentämään niitä. Mikäli nämä ohjeet ovat ristiriidassa paikallisen lainsäädännön kanssa, 

tulee lakia noudattaa ensisijaisesti.

Eettiset periaatteet

Itsemääräämisoikeus: Seksologi kunnioittaa asiakkaansa itsemääräämisoikeutta, johon 

kuuluu myös oikeus aloittaa ja lopettaa asiakassuhde. Seksologi ei ohjaile tai holhoa 

asiakastaan tämän tahdon vastaisesti tai tältä salaa, vaan pikemminkin pyrkii parantamaan 

asiakkaansa kykyä tehdä itseään koskevia ratkaisuja huomioiden myös läheistensä 

hyvinvoinnin.

Koskemattomuus: Seksologi kunnioittaa asiakkaansa ruumiillista koskemattomuutta. 

Asiakassuhteeseen liittyvät kosketukset tai ruumiillista kontaktia vaativat toimenpiteet on 

selitettävä asiakkaalle etukäteen ja niihin on pyydettävä asiakkaan lupa. Koskemattomuus 

sisältää myös henkiset rajat, joita tulee kunnioittaa. Kun asiakassuhde vaatii asiakkaalle 

vaikeiden aiheiden käsittelyä, pyrkii seksologi aina asiakkaansa kanssa yhteisymmärrykseen 

sopivien lähestymis- ja käsittelytapojen löytämisessä. 

Luottamuksellisuus: Seksologin ja hänen asiakkaansa väliset keskustelut, kaikki 

asiakassuhteeseen liittyvät tiedot ja asiakirjat, sekä koko asiakassuhteen olemassaolo, ovat 

luottamuksellisia. Niistä ei saa luovuttaa tietoja, eikä kertoa kenellekään ilman asiakkaan 

suostumusta.

Asiakkaan etu: Seksologi toimii ensisijaisesti asiakkaan edun mukaisesti. Käsityksen 

asiakkaan edusta tulee perustua seksologin ja asiakkaan väliseen yhteisymmärrykseen. Mikäli

asiakassuhteeseen liittyy muita etunäkökohtia, kuten esimerkiksi seksologin tekemän 



tutkimuksen edistäminen, on tällaiset näkökohdat saatettava viipymättä asiakkaan tietoon. 

Mahdollisissa ristiriitatilanteissa asiakkaan etu on aina etusijalla.

Arvoneutraalius: Seksologi on neutraali asiakkaansa elämäntavan sekä seksuaalisuutta ja 

ihmissuhteita koskevan arvomaailman suhteen. Hän ei painosta asiakastaan omaksumaan 

jotakin tiettyä arvomaailmaa tai käsitystä seksuaalisuudesta. Seksologi pyrkii tunnistamaan 

oman arvomaailmansa ja ihmiskäsityksensä vaikutukset työhönsä sekä pohtii omia 

tarkoitusperiään ja tunteitaan asiakassuhteissa. Neutraalius ei tarkoita arvokeskustelun 

välttämistä, vaan erilaisten arvovalintojen kunnioittamista.

Ammatillisuus: Seksologi pitää huolta, että hänellä on paras mahdollinen ammatillinen tieto- 

ja taitotaso. Hän tunnistaa ammatilliset puutteensa ja osaa ohjata asiakkaan tarvittaessa 

paremman tiedon tai avun luokse. Seksologi pyrkii tunnistamaan myös tilanteet, joissa hän on 

jäävi aloittamaan asiakassuhdetta esimerkiksi silloin, kun asiakas on sukulainen tai yhteisen 

ystäväpiirin jäsen. 

Hyvien toimintatapojen kuvaus

Asiakassuhde: Seksologi huolehtii siitä, että hänen ja asiakkaansa välinen suhde pysyy 

ammatillisena kaikissa tilanteissa. Seksologi ei ryhdy asiakkaansa kanssa koskaan 

seksisuhteeseen ja huolehtii myös suhteen pysymisestä ammatillisena henkisellä ja 

tunnetasolla.

Tasapuolisuus: Seksologi kohtelee kaikkia asiakkaitaan tasapuolisesti syrjimättä ketään 

etnisen alkuperän, aseman, sukupuolen, iän, uskonnon, vammaisuuden tai seksuaalisen 

suuntautumisen perusteella.

Asiakaslähtöisyys: Seksologi huomioi aina asiakkaansa iän ja kehitystason sekä mahdolliset

rajoitteet, jotka voivat johtua esimerkiksi kielitaidosta, kulttuuritaustasta, vammaisuudesta tai 

henkisistä kyvyistä.

Läpinäkyvyys: Seksologi huolehtii siitä, että asiakas ymmärtää istunnoissa käytettävien 

menetelmien ja käsitteiden merkityksen. Myös seksologin koulutustausta ja mahdolliset 

sitoumukset koulukuntiin tai terapiamuotoihin on tärkeä selvittää asiakkaalle. Seksologi pyrkii 

edistämään hänen ja asiakkaansa välistä yhteisymmärrystä olemalla avoin tarkoitusperistään 

ja tarkistamalla toistuvasti, että asiakas on ymmärtänyt hänet oikein.

Fyysinen kontakti: Fyysistä kontaktia vaativien tutkimus- tai terapiamenetelmien käyttö 

edellyttää, että seksologilla on niiden käyttöön vaadittava koulutus. Seksologi selittää aina 

asiakkaalleen tällaisten menetelmien toteutustavan ja tarpeellisuuden. Tällaisten menetelmien 

käyttöön tarvitaan aina asiakkaan lupa.

Tietojen antaminen: Seksologi voi antaa asiakkaastaan tietoja eteenpäin ainoastaan tämän 

kirjallisella suostumuksella. Seksologi huolehtii siitä, että suostumus on asianmukaisesti ja 



selkeästi annettu, ja että asiakkaan on mahdollista tutustua etukäteen luovutettaviin tietoihin. 

Asiakas voi antaa suostumuksensa vain itseään koskevien tietojen luovuttamiselle esimerkiksi

pari- tai ryhmäterapiassa. Tällöin on huolehdittava tarkoin siitä, että muiden asiakkaiden 

tietojen luottamuksellisuus ei vaarannu.

Luottamuksellisuuden rajat: Seksologi voi antaa asiakkaastaan tietoja ilman tämän 

suostumusta ainoastaan tilanteissa, joissa kansallinen laki tai puuttuminen välittömään 

vakavaan vaaran niin vaatii.

Tietojen säilyttäminen: Seksologi huolehtii siitä, että kaikkia asiakkaiden tietoja ja arkistoja 

säilytetään turvallisessa ja lukitussa paikassa siten, että niihin ei pääse kukaan käsiksi ilman 

asianmukaista lupaa. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä koskevat tiedot ja tietoturva 

pyydettäessä.

Istuntojen tallentaminen: Mikäli seksologi tallentaa asiakasistuntoja ääni- tai videolaitteilla, 

pyytää hän aina asiakkaalta kirjallisen luvan istunnon tallentamiseen. Seksologi selvittää 

asiakkaalleen, millä keinolla ja mitä tarkoitusta varten istunto tallennetaan.

Työhyvinvointi: Seksologi käyttää asianmukaista työnohjausta ja huolehtii jaksamisestaan, 

jotta hän kykenisi ylläpitämään hyvää ammatillista ja eettistä tasoa työssään.

Itsearviointi: Seksologi arvioi kriittisesti omaa työntekoaan ja suhdettaan asiakkaisiin. Hän 

pyrkii tunnistamaan asiakassuhteiden ongelmakohdat ja korjaamaan omaa toimintaansa ja 

suhtautumistaan tilanteissa, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia. Itsearviointi koskee koko 

työnkuvaa – niin ammatillista osaamista ja vuorovaikutustaitoja kuin työn herättämiä 

tunteitakin. 

Muita ohjeistoja: Ihmisiä koskevassa seksologisessa tutkimustyössä noudatetaan seuraavia 

ohjeita

World Medical Association Declaration of Helsinki (1964/1989) 

World Health Organization Proposed International Guidelines for Biomedical Research 

Involving Human Subjects (1982)

Helsingissä 1.6. 2009

Suomen seksologisen seuran Eettinen jaos

Puheenjohtaja Tommi Paalanen
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