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Vihjeiden tilastoinnista ja tulkinnasta

 Kuvien tilastoinnissa ja analysoinnissa käytetään kansainvälisesti 
yhtenäisesti sovittuja tapoja (INHOPE/ INTERPOL).

 Nettivihje tilastoi vastaanottamansa vihjeet yksittäisinä vihjeinä 
(URL), mikä tarkoittaa:

 Yksi vihje eli URL voi sisältää yhden tai satoja kuvia lasten seksuaalisesta 
riistosta ja kaltoinkohtelusta. 

 Vaikka vastaanotettu vihje sisältäisi tuhansia kuvia, niin vihje tilastoidaan 
vakavimman kuvan tai toiminnan mukaan. 

 Tilastojen osalta: YKSI VIHJE YKSI KUVA

 Tilastoissa esiintyvä (N=) arvo kuvaa vastaanotettujen vihjeiden 
lukumäärää (vakavimman rikoksen mukaan luokiteltuna), ei luokiteltujen 
kuvien määrää. 



Kuvien luokittelu

Baseline Kuvamateriaali on kaikkialla 
maailmassa laitonta

Selkeästi esimurros-
ikäiset, alle 13-
vuotiaat lapset.  

Kuvassa 
fokuksena: avoin 
genitaalialue/ 
seksuaalinen 
toiminta ilman 
aikuista tai 
aikuisen kanssa, 
penetraatio,
sadismi, raakuus

National Laitonta Suomessa Suomen Rikoslaki

Doubtful Laitonta jossain muussa 
maassa

0. Arkipäivän kuvat 
seksualisoituna 
1.  Eroottinen 
poseeraus
2.  Selkeä eroottinen
poseeraus

Ignore Ei laiton seksuaalinen 
materiaali/ muu aineisto

Esim. ikäarvio 
mahdoton, yli 18-
vuotiaat/aikuiset

Lähde: INHOPE  2017 & 

Zentrum für Kinderschultz im Internet (I-
Kiz)
Combat of the Grey Areas of the Child 
Sexual Exploitation on the Internet

Kuvat:
I-Kiz 2016



Lasta seksualisoiva kuvamateriaali

Eroottinen poseeraus 

Lapset ovat vähäpukeisia, puettu aikuisille tarkoitettuihin 
alusasusteisiin tai muihin epäsopiviin asusteisiin                        
(mm. läpinäkyvät-, lateksi- tai nahka-asusteet, 

sukkanauhat, stringit). 

Selkeä eroottinen poseeraus

Lapset ovat vähäpukeisia (Kts. yllä), asetettu selkeästi
seksuaalisesti vihjaileviin asentoihin, focus genitaaleissa. 
Kuvissa ei seksuaalista toimintaa aikuisen kanssa. 

Kuvat rikkovat yksiselitteisesti lapsen oikeuksia ja ovat luonteeltaan seksuaalista 
riistoa ja kaltoinkohtelua. 

Arkipäivän kuvat seksualisoituna

Lähde: Zentrum für Kinderschutz im Internet (I-Kiz)
Combat of the Grey Areas of the Child Sexual Exploitation on 
the Internet
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Otanvastuun omahoito-ohjelma ja 
palveluohjaus
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Omahoito-ohjelman rakenne

1. Mistä on kyse kun seksuaalinen kiinnostus kohdistuu 
itseä huomattavasti nuorempiin lapsiin?

2. Mitä voin tehdä kun seksuaalinen kiinnostus 
kohdistuu itseä huomattavasti nuorempiin lapsiin?

3. Otan vastuun

Mistä tukea ja apua omahoito-ohjelman rinnalle?
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AUTA MEITÄ SUOJELEMAAN 
LAPSIA SEKSUAALISELTA 
HYVÄKSIKÄYTÖLTÄ.

WWW.OTANVASTUUN.FI
WWW.NETTIVIHJE.FI

KIITOS!

http://www.nettivihje.fi/
http://www.nettivihje.fi/

