LASTEN SUOJELEMINEN SEKSUAALISELTA
HÄIRINNÄLTÄ, HOUKUTTELULTA JA
SEKSUAALIVÄKIVALLALTA
DIGITAALISESSA MEDIASSA
Pelastakaa Lapset ry ylläpitää Nettivihjepalvelua, jonne kuka tahansa voi tehdä
ilmoituksen:
• lapsen alastonkuvasta, joka on lähtenyt leviämään
verkossa
• lapseen kohdistuneesta seksuaalisesta houkuttelusta
(grooming) digitaalisessa mediassa
• lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavasta
kuvamateriaalista
• lapseen kohdistuvaan seksuaaliväkivaltaan liittyvästä
ihmiskaupasta Suomessa tai ulkomailla
Vihjeen lähettämiseksi riittää pelkkä epäily
laittomasta toiminnasta.Vihjeen voi halutessaan
jättää nimettömänä. Nettivihje-palveluun lähetetään
vuosittain tuhansia vihjeitä.
Nettivihje-palvelu on ollut toiminnassa vuodesta 2002
alkaen. Palvelu on osa laajempaa Lasten suojelu ja
Nettivihje -toimintoa, joka toimii aktiivisesti lapsiin
kohdistuvan seksuaalisen häirinnän, houkuttelun ja
seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisemiseksi. Koulutuksen,
vaikuttamistyön ja turvataitokasvatuksen avulla
lisätään lasten ja nuorten sekä heidän parissaan
työskentelevien ammattilaisten ja huoltajien
tietoisuutta lasten oikeuksista suojeluun erityisesti
digitaalisessa mediassa.
Yhteisrahoitettu Euroopan unionin
Verkkojen Eurooppa -välineestä

Nettivihje-palveluun saapuneiden
vihjeiden määrä vuosina
2014–2019
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MITEN NETTIVIHJE-PALVELU
TOIMII?
1
”Tämä rikkoo lapsen oikeuksia.”

2

3

4

Nettivihje-palvelu saa vihjeen laittomaksi
epäillystä materiaalista.

Nettivihjeen asiantuntija tarkistaa
jokaisen vihjeen ja analysoi niiden
sisällön.

Tieto laittomaksi arvioidusta materiaalista välitetään
sen maan INHOPE-vihjepalveluun, jossa laiton
materiaali sijaitsee. Materiaali käsitellään kyseisessä
maassa ja tieto välitetään paikallisille viranomaisille.
Tieto välittyy vihjepalveluverkoston kautta myös
Interpolille.
Tieto kaikesta laittomaksi arvioidusta materiaalista
välitetään Suomessa Keskusrikospoliisille. Myös
palveluntarjoajille ilmoitetaan laittomasta
toiminnasta.Viranomaiset ja palveluntarjoajat
ryhtyvät tarvittaviin toimiin laittoman materiaalin
poistamiseksi verkosta.
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JOKAINEN VIHJE ON TÄRKEÄ
- NETTIVIHJE-PALVELUN
TILASTOJA VUODELTA 2019
Vihjeiden sisältö (N=2888)
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Lapseen kohdistuva
seksuaaliväkivalta,
laitoin aineisto
Lasta seksualisoiva, ei laiton
aineisto
Ainesto poistettu tai sivulle ei
pääsyä
Muu aineisto (esim. ikäarvion
mukaan ei selkeästi alle
18-vuotias)

Lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistava
kuvamateriaali ikäluokittain (n=568, N=738)

Kaikista Nettivihje-palveluun saapuneista vihjeistä
26 % sisälsi laitonta lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa materiaalia (child sexual abuse
material, CSAM). Hieman yli puolet vihjeistä sisälsi
muuta aineistoa – esimerkiksi kuva- tai videomateriaalia, jossa ikäarvion mukaan henkilö ei ollut selkeästi
alle 18-vuotias.
Nettivihjeen asiantuntijoiden arvion mukaan laittomaksi arvioiduissa kuvissa tai videoissa uhrit olivat
valtaosin (65 %) alle 13-vuotiaita lapsia. Lisäksi vajaassa kymmenesosassa lapsi oli alle kolme vuotias.
Laittomaksi arvioiduissa kuvista ja videoista lähes
kolmessa neljästä oli tyttöjä ja viidenneksessä poikia.

7%

28%

Nettivihje-palveluun saapui vuonna 2019 yhteensä
2888 vihjettä. Yksi vihje voi sisältää yksittäisiä tai
jopa satoja kuvia tai videoita.
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Lapseen kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa
todistava kuvamateriaali sukupuolittain
(n=551, N=738)
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KUKAAN EI VOI SUOJELLA LAPSIA YKSIN
Digitaalinen media on luonut uudenlaisen toimintaympäristön henkiloille, joilla on seksuaalinen
kiinnostus lapsiin ja jotka toimivat kiinnostuksensa mukaisesti. Kuvien jakaminen, uusien lapsiin
kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavien kuvien ja videoiden tuottaminen sekä lapsien lähestyminen seksuaalisissa tarkoituksissa digitaalisen median kautta on aiempaa helpompaa ja
nopeampaa. Näihin haasteisiin vastaaminen vaatii laajaa ja monialaista yhteistyötä, jossa lapsen
oikeudet ovat keskiössä.

Yhteistyö Suomessa
Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto tekee tiiviistä
yhteistyöstä Keskusrikospoliisin kanssa. Tieto kaikesta palveluun saapuneesta laittomaksi arvioidusta materiaalista ja toiminnasta välitetään poliisille
jatkotoimenpiteitä varten. Lasten suojelu ja Nettivihje
-toiminto on osa Finnish Safer Internet Centre (FISIC)
-verkostoa, jonka tavoitteena on luoda lapsille parempi ja turvallisempi internet. Safer Internet -toimintaa
toteuttavat Suomessa Kansallinen audiovisuaalinen
instituutti, Pelastakaa Lapset ry ja Mannerheimin
Lastensuojeluliitto.
Yhteistyö maailmalla
Pelastakaa Lapset ry on ECPAT-verkoston kansallinen
edustaja Suomessa ja Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto on osa INHOPE-vihjepalveluverkostoa (International Association of Internet Hotlines).
ECPAT-verkoston tavoitteena on lopettaa lapsiin
kohdistuva seksuaaliväkivalta ja siihen liittyvä ihmiskauppa.Verkosto koostuu 113 jäsenorganisaatiosta
98:ssa eri maassa. ECPAT:in työhön kuuluu mm.
vaikuttamistyö lapsen oikeuksien puolustamiseksi ja
yleisen tietoisuuden lisääminen lapsiin kohdistuvasta
seksuaaliväkivallasta.
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INHOPE-verkoston tavoitteena on edistää lapsiin
kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavan materiaalin poistumista verkosta. Eri maiden vihjepalveluissa
analysoitu laiton materiaali välitetään INHOPE:n
ICCAM-järjestelmän kautta sen maan vihjepalveluun,
missä laiton materiaali sijaitsee. ICCAM-järjestelmän
kautta materiaali välittyy myös kansainväliseen poliisijärjestö Interpoliin.Vihjepalveluverkostoon kuuluu 47
vihjepalvelua 43:ssa eri maassa.
Lasten suojelu ja Nettivihje -toiminto tekee lisäksi
tiivistä yhteistyötä Canadian Centre for Child Protection -järjestön kanssa Project Arachnidissa, joka
uusinta teknologiaa käyttäen etsii verkosta lapsiin
kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa kuvamateriaalia. Nettivihjeen asiantuntijat analysoivat laitonta
lapsiin kohdistuvaa seksuaaliväkivaltaa todistavaa
kuvamateriaalia Project Arachnidissa ja nopeuttavat
siten laittoman materiaalin poistumista verkosta.

