
 

 

Tampereen Isosiskotoiminnan lasten turvallisuutta 

lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan 

selvittäminen 

 

1. Taustaa 

Suomessa on ollut vuodesta 2003 voimassa laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 

selvittämisestä (504/2002). Se koskee lasten parissa työ- ja virkasuhteessa tehtävää työtä. 

Laki velvoittaa työnantajan tarkistamaan työntekijän rikostaustan laissa mainituissa tilanteissa. 

Toukokuussa 2014 voimaan tullut laki lasten kanssa toimivien vapaaehtoisten rikostaustan 

selvittämisestä (148/2014) koskee lasten parissa tehtävää vapaaehtoistyötä. Se antaa 

toiminnan järjestäjälle, kuten yhdistykselle tai elinkeinonharjoittajalle, mahdollisuuden tietyin 

edellytyksin selvittää vapaaehtoisen rikostausta. 

 

Lain tarkoituksena on turvata lapsen perus- ja ihmisoikeuksien toteutumista sekä suojella 

lasta seksuaaliselta hyväksikäytöltä ja riistolta, kuten myös muulta vakavalta 

väkivaltarikollisuudelta ja houkuttelulta huumeiden käyttöön. Lasten turvallisuutta ja 

koskemattomuutta edistetään kuitenkin parhaiten toimintatapoja kehittämällä. Vapaaehtoisen 

rikostaustan selvittäminen on vain täydentävä, lasten turvallisuutta varmistava, toimenpide. 

Sillä pyritään estämään sellaisten henkilöiden toimiminen lasten parissa vapaaehtoisena, 

jotka ovat aiemmin syyllistyneet lasten turvallisuutta vaarantaviin seksuaali-, 

väkivalta- ja huumausainerikoksiin. Tietoisuus siitä, että rikostausta voidaan selvittää, 

auttaa ehkäisemään ongelmia.  

 

2. Toimintaohjeen tavoite 

Toimintaohjeen tavoitteena on, että vapaaehtoistoiminnan järjestäjät sitoutuvat lasten 

turvallisuutta ja koskemattomuutta edistäviin toimintatapoihin. Turvallisuudella ja 

koskemattomuudella tarkoitetaan tässä sitä, että 

 

• lapsen perus- ja ihmisoikeudet toteutuvat 

• lapsen henkilökohtaista koskemattomuutta kunnioitetaan 

• lapsen turvallista kasvua, kehitystä ja hyvinvointia tuetaan 

• lasta suojellaan seksuaalirikoksilta, väkivaltarikollisuudelta, houkuttelulta huumeiden 

käyttöön ja muilta lapsen turvallista kasvua uhkaavilta tekijöiltä. 

 



 

3. Vapaaehtoistoiminnan tavoitteena terveellinen ja turvallinen toimintaympäristö 

Lapsille ja nuorille järjestettävässä vapaaehtoistoiminnassa on tavoitteena päihteetön, 

väkivallaton ja turvallinen ympäristö. Kuitenkin, kuten muutenkin yhteiskunnassa, lapset 

ja nuoret voivat myös vapaaehtoistoiminnassa joutua alttiiksi kaltoinkohtelulle. Tässä 

kappaleessa kuvataan vapaaehtoisten rikostaustan selvittämistä koskevan lain tavoitteita 

myötäillen, mitä tarkoitetaan seksuaalisella häirinnällä ja hyväksikäytöllä. Seksuaalisessa 

häirinnässä lähtökohtana on aina häirinnän kohteen oma kokemus. Häirinnän kohteena voivat olla 

sekä tytöt että pojat. 

 

Häirintä voi ilmetä ainakin seuraavin tavoin: 

• nimittely 

• sukupuolisesti vihjailevat eleet tai ilmeet 

• vartaloa, pukeutumista tai yksityiselämää koskevat huomautukset tai kysymykset 

• seksuaalinen koskettelu, kuten nipistely, suutelu, puristelu 

• puhelinsoitot, tekstiviestit ja sähköpostit tai seksuaalissävytteiset kirjeet 

• halventavat ja seksistiset vitsit 

• toistuvat seksuaalissävytteiset ehdotukset tai seksuaaliseen käytökseen viittaavat kutsut 

• seksuaaliseen kontaktiin pakottaminen 

Häirintä, syrjintä ja hyväksikäyttö ovat vallan väärinkäyttöä. Vapaaehtoisena toimivan aikuisen 

suhde lapseen tai nuoreen on useimmiten valtasuhde. Aikuisen tulee pitäytyä flirtistä ja 

sukupuolisuuteen kohdistuvista kommenteista, jotka eivät ole hyvien käytöstapojen mukaisia ja 

joilla voi olla vahingollisia seurauksia lapsen ja nuoren kehitykselle. 

 

Häirintää voi tapahtua myös lasten ja nuorten välisissä suhteissa. Huonoa käytöstä on esimerkiksi 

panettelu, ”huorittelu”, ”homottelu” tai muu loukkaava nimittely. Aikuisen kasvatustehtävään 

kuuluu näihin tilanteisiin puuttuminen. Lasten ja nuorten rajat ovat aikuisen vastuulla. 

Puuttumattomuus tulkitaan usein äänettömäksi hyväksymiseksi, vaikka se olisikin aikuisen 

neuvottomuutta tai pelkoa. 

 

Se, mikä koetaan häirinnäksi, riippuu yksilöstä, tilanteesta, vuorovaikutuksesta ja aiemmista 

kokemuksista. Ratkaisevaa on silti aina se, miten uhri kokee tilanteen. Jos hän tuntee 

tulleensa häirityksi, asia tulee ottaa vakavasti. 

 

Seksuaalinen häirintä loukkaa yksilön oikeutta henkilökohtaiseen vapauteen ja itsemääräämiseen. 

Lapsi tai nuori ei tiedä, missä sallitun toiminnan rajat kulkevat, eikä hän välttämättä uskalla 

vastustaa vieraan ihmisen auktoriteettia. Lapselta tai nuorelta ei siis voida edellyttää, että hän 

osaa tai uskaltaa ilmaista pitävänsä aikuisen käyttäytymistä loukkaavana tai vastenmielisenä. Ei 

voida myöskään olettaa, että lapsi pystyisi kieltämään häiritsevän käyttäytymisen. 

 

 



 

Seksuaalisuus voi olla häpeän, loukkauksen, haavoittuvuuden ja hämmennyksen aluetta. 

Siksi seksuaalisen häirinnän kohteeksi joutunut lapsi ei välttämättä puhu kokemuksistaan 

eikä kerro niistä myöhemminkään, edes kysyttäessä. On ensiarvoisen tärkeää, että toiminnassa 

mukana olevat aikuiset tiedostavat mahdolliset ongelmat ja puuttuvat ajoissa tilanteisiin, joissa 

häirintää tai muuta epätervettä vallankäyttöä on aihetta epäillä. Avoin ja jatkuva, ketään 

syyttelemätön keskustelukulttuuri on paras suoja ehkäistä epätoivottuja tilanteita. 

 

 

4. Puuttuminen - Mitä sitten, jos häirintää tapahtuu? 

 

Miten tulee toimia häirintä- tai hyväksikäyttöepäilyjen tai –tapausten ilmaantuessa. On hyvä 

muistaa, että vastuu asian hoitamisesta on yksin aikuisilla, ei lapsella tai nuorella. 

 

a) Varmistetaan, että toiminnassa mukana olevat ovat tietoisia häirintäepäilyjen ja 

-tapausten varalle luoduista käytännöistä. Ikävissäkin tapauksissa on helpompi 

edetä, kun toimintatavat on yhteisesti sovittu ja ne ovat kaikkien tiedossa. On erittäin 

tärkeää, että lapset ja nuoret tietävät, keneen he voivat olla yhteydessä. 

 

- Isosiskokurssilla käydään lasten turvallisuutta lisäävä toimintatapa läpi ja ennen 

alkupalaveria tilataan rikosrekisteriotteet. Näin varmistetaan, että henkilöt joilla 

on rikostaustaa, joka vaikuttaa vapaaehtoisena toimimiseen, eivät voi toimia 

Isosiskoina.   

- Alkupalaverissa kerrotaan, että mikäli jotain ikävää ilmenee, voi aina olla 

yhteydessä Isosiskotoiminnan työntekijöihin. Tämä tieto sekä Isosiskolla, 

Pikkusiskolla että Pikkusiskon vanhemmalla. Kaikille annetaan Isosiskotoiminnan 

työntekijöiden yhteystiedot. 

 

b) Tarkistetaan huolellisesti kaikki valitukset ja epäilyt. Niihin tulee aina suhtautua 

vakavasti. Vaikka kysymyksessä ei olisikaan vakava epäily hyväksikäytöstä, vaan 

pikemminkin huoli siitä, että aikuisen tai nuoren käyttäytyminen alkaa liukua väärään 

suuntaan, siihen tulee puuttua. Toiminnanjärjestäjän tulee olla yhteydessä osapuoliin 

ja lapsen tai nuoren vanhempiin. Kun puhutaan sukupuolisesta häirinnästä, puhutaan 

usein sellaisista tilanteista, joissa ei ole kysymys rikoksesta, vaan asiattomasta 

käytöksestä. 

 - Toiminnanohjaaja soittaa kaikille asianomaisille ja selvittää asiaa. Kutsuu koolle  

palaverin mikäli tarvetta. 

 

c) Puututaan rikosepäilyihin välittömästi. Mikäli huoli herää on toiminnanohjaaja välittömästi 

yhteydessä lapsen tai nuoren vanhempiin. Toiminnanohjaaja on yhteydessä myös tytön omaan 

lastensuojelun sosiaalityöntekijään tai päivystävään sosiaalityöntekijään. 

Lastensuojeluviranomaisen on ilmoitettava poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapseen 



 

on hänen kasvuympäristössään kohdistunut rikos. Poliisi selvittää, onko tapahtunut rikos, missä 

olosuhteissa se on tapahtunut ja keitä asia koskee. 

 

d) Hyödynnetään ulkopuolisia asiantuntijoita. Tilannetta ei kannata hoitaa yksin, 

vaan keskustella heti neuvoa antavan vaitiolovelvollisen ammattiasiantuntijan kanssa. 

Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen 

 

- Mikäli tulee puuttua tilanteisiin, hakee toiminnanohjaaja tukea muilta 

ammattilaisilta tilanteeseen. Tampereella ja Suomessa näitä ovat mm. Kriisikeskus 

Osviitta, perheneuvola, Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Sexpo säätiö, Nuorten 

seksuaaliterveyden osaamiskeskus. 

  

e) Toimitaan lasten ja nuorten edun mukaisesti. Lasten ja nuorten turvallisuus on 

tärkeintä. Huolehditaan, että mahdollinen häirintä tai hyväksikäyttö eivät jatku. 

Mikäli aikuisen käyttäytyminen alkaa liukua väärään suuntaan, se otetaan puheeksi 

tämän kanssa välittömästi. Mikäli nuoren käyttäytyminen aikuista kohtaan on 

epäasiallista, asiaan puututaan heti. Jos kyseessä on vakavampi epäily häirinnästä tai 

hyväksikäytöstä, mahdollisen uhrin ja tekijän välinen kanssakäyminen katkaistaan, 

kunnes asia on selvitetty. Jos lapsen tai nuoren vanhemmat eivät ole tietoisia 

tilanteesta, heihin otetaan yhteyttä. Jos teko tai sen yritys täyttää rikoslain kuvauksen, 

ollaan viipymättä yhteydessä poliisiin ja lastensuojeluviranomaiseen. 

  

f) Viestitään selvästi ja totuudenmukaisesti. Varmistetaan, että kaikkia osapuolia, 

mahdollista epäiltyä, uhria ja uhrin vanhempia kuullaan huolellisesti tapahtuneesta. 

Huolehditaan siitä, että kaikki osapuolet tietävät, miten valituksen tai epäilyn 

käsittely etenee toiminnan järjestäjän organisaatiossa ja miten toiminnan järjestäjä 

on reagoinut asiaan, esimerkiksi tehnyt ilmoituksen lastensuojeluun tai poliisille. 

Ulospäin viestittäessä huolehditaan sekä mahdollisen uhrin että tekijän 

oikeusturvasta. 

 

5. Toimintaohjeen toteuttaminen 

Isosiskokurssilla käydään läpi Isosiskojen kanssa toimintaohje ja rikosrekisteriotteen pyytämiseen 

liittyvät seikat. Asioista keskustellaan sekä yhteisesti kaikkien kanssa että tarvittaessa myös 

henkilökohtaisesti, mikäli jollain on kysyttävää. 

Isosisko allekirjoittaa suostumuksensa rikosrekisteriotteen hakemiseen. Isosisko voi näyttää myös 

jo tilatun voimassa olevan rikosrekisteriotteen, jonka hän on tilannut itselleen työsuhdetta tai 

opintoihin kuuluvaa työharjoittelua varten. 

Isosiskotoiminnan toiminnanohjaaja hakee Oikeusrekisterikeskukselta Isosiskojen 

rikosrekisteriotteet kirjallisesti sekä maksaa otteet.  



 

Isosiskotoiminnan toiminnanohjaaja ottaa rikosrekisteriotteesta ylös nimen ja päivämäärän ja 

välittömästi tarkistamisen jälkeen luovuttaa rikosrekisteriotteen Isosiskolle, mikäli Isosisko tulee 

noutamaan otteen. Isosiskon henkilötietoihin ei tehdä merkintöjä siitä, onko otteelle merkitty 

rikostietoja vai ei. Tiedot merkitään seuraavasti:  

Maija Meikäläinen, ote tarkistettu 8.1.2016, otteen päiväys 4.1.2016 

Jos vapaaehtoinen ei tule kohtuullisen ajan kuluessa noutamaan toiminnan järjestäjälle lähetettyä 

rikosrekisteriotetta, ote hävitetään luotettavalla tavalla, eli silppuamalla. Kohtuullinen aika on 

neljä viikkoa. Otteen voi vapaaehtoisen omasta pyynnöstä postittaa hänen ilmoittamaansa 

osoitteeseen.  

Rikosrekisteriotteen esittävät kaikki oman Pikkusiskon saavat Isosiskot. Rikosrekisteriotetta ei 

vaadita Tupaisosiskoilta, Tupakummeilta tai Tupamummoilta, sillä he toimivat Tyttöjen Tuvan 

aukioloissa vapaaehtoisina ja tällöin paikalla on aina vähintään 2 toiminnan työntekijää, joten 

vapaaehtoinen ei tule toimimaan yksin lasten ja nuorten parissa. 

Isosiskotoiminnasta vastaa toiminnanohjaaja, jonka vastuulla on puuttua häirintäepäilyihin 

välittömästi.  

Tampereen Isosiskotoiminnan vapaaehtoiset luokitellaan muuksi kaveritoiminnaksi. Kaveri- ja 

ystävätoiminta on aikuisen ja lapsen tai nuoren välistä toimintaa. Kaveritoiminta tarjoaa lapselle 

tai nuorelle yhden turvallisen ja luotettavan aikuisen lisää, jonka kanssa keskustella, opetella uusia 

asioita, harrastaa, kokea erilaisia asioita ja jakaa arkea. 

Oikeusrekisterikeskus merkitsee rikosrekisteriotteelle tiedot seuraavista rikoksista: 

• Sukupuolisiveellisyyttä loukkaava teko (pornografiarikos) 

• Seksuaalirikos 

• Henkirikos (tappo, murha, surma) 

• Ihmiskauppa tai törkeä ihmiskauppa 

• Törkeä pahoinpitely 

• Törkeä ryöstö 

• Huumausainerikos 

Otteelle ei merkitä tietoja muista rikoksista kuin edellä mainituista.  

 

 

Oikeusrekisterikeskuksen hakemuslomakkeella on ilmoitettava seuraavat tiedot: 

Vapaaehtoistehtävän järjestäjä nimi ja rekisteröintitunnus: 

Ahjolan Setlementti ry / Isosisko- ja Tyttöjen Tupatoiminta 

Toiminnan järjestäjän yhteyshenkilö: 

Piia Seppälä, 044 5538436 piia.seppala@ahjola.fi 



 

Vapaaehtoisen nimi ja henkilötunnus: 

Ellei hakijalla ole annettu suomalaista henkilötunnusta, ilmoitetaan vapaaehtoisen 

syntymäaika ja –paikka, kotikunta, yhteystiedot, kansalaisuus ja ammatti. 

Vapaaehtoistehtävä, jota varten ote tilataan: 

Isosisko 

Ohje tai suunnitelma alaikäisen koskemattomuuden turvaaviksi toimiksi  

Tampereen Isosiskotoiminnan lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja 

vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen 

 

 

 

Hyväksytty 23.3. 2016 Ahjolan Setlementin toiminnanjohtaja Arto Juhela 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Toimintaohje laadittu Allianssin Toimintaohje - Lasten turvallisuutta lisäävät toimintatavat ja 

vapaaehtoisen rikostaustan selvittäminen ohjeistuksen perusteella. Suomen Nuorisoyhteistyö – 

Allianssi ry, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry, Taiteiden edistämiskeskus ja Valo, 

Valtakunnallinen liikunta ja urheiluorganisaatio ry. 25.4.2014 

 


