Sairas
salaisuus
Teksti Ville Blåfield

Pedofiili satuttaa
lasta pahimmalla
mahdollisella tavalla.
Miksi? �
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uopion vankilan portti naksahtaa auki ennen kuin sormi
ehtii ovikellon napille asti.
Erityisohjaaja Marja Solla
istuu sinisessä virkapuvussaan vanhan punatiilisen
vankilarakennuksen ylimmässä kerroksessa,
kapeiden portaiden, kalterioven ja täyteen
pakatun kirjastohuoneen takana. Kulmahuoneen ikkunoista näkyy pitkälle tiilimuurien yli, ratapihalle ja Kuopion keskustaan.
Kuopion vankilassa on koulutettu 1990luvun lopulta lähtien erityisohjaajia seksuaalirikosten uusimisriskiä vähentävää toimintaohjelmaa varten.
Täällä pedofiilit joutuvat avaamaan meille muille käsittämätöntä ajatteluaan. Täällä
kuullaan vastauksia vihaiseen kysymykseen, johon keskustelu lasten seksuaalisesta
hyväksikäytöstä usein pysähtyy: mitä pedofiilin päässä oikein liikkuu?
Kahdeksan kuukautta kestävässä ohjelmassa istuu parhaillaan kaksi kahdeksan
vangin ryhmää, joukossa niin raiskaajia
kuin pedofiilejakin.
»Pyrimme ryhmiä kootessamme siihen,
että vankien rikokset olisivat eri tyyppisiä.
Sillä tavalla he pystyvät kyseenalaistamaan
toinen toisiaan», Solla kertoo.
»He huomaavat, että ryhmätoveri helposti puolustaa tai vähättelee tekoaan tai
ajattelee vääristyneesti. Samaa ei välttämättä näe itsestään.»
Ryhmäistunnoissa käsitellään vankien rikoksia ja niiden syitä, kyseenalaistetaan rikokseen johtanutta ajattelua ja yritetään
asettua uhrin asemaan, harjoitellaan retkahduksen estämistaitoja.
»Se ei ole helppoa, ei todellakaan», Solla
sanoo.
Jos hyvin käy, vangit oppivat tunnistamaan
omia ajatuskulkujaan ja rikoksen uusimisen
riskitilanteita. Englannissa sama ohjelma on
antanut lupaavia tuloksia: kolmannes vangeista ei enää uusinut rikostaan. »Se on jo
paljon vähemmän uhreja», Solla toteaa.
Seksuaalirikolliset ovat vankiloissa vähemmistö, eikä heidän osansa ole helppo.
»He ovat vankihierarkian alinta kastia.
Suuremmissa vankiloissa seksuaalirikolliset
ovat usein eristyksessä, pelkääjien osastolla.»

Lapsesta tulee
kumppanin korvike
Pedofiilit voidaan jakaa karkeasti kahteen
ryhmään.
Fiksoitunut pedofiili kokee olevansa henkisesti lähempänä lapsia kuin aikuisia. Hänen on vaikea muodostaa ihmissuhteita aikuisten kanssa, usein niitä ei ole lainkaan tai
ne ovat hyvin hataria.
Fiksoitunut pedofiili ei välttämättä kiinnostu aikuisista seksuaalisesti lainkaan.
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Hyväksikäyttäjä on
n u
usein itse ollut hyväksikäytetty lapsi.

Regressoituneella pedofiililla seksuaalinen kiinnostus lapsia kohtaan on hetkellistä, tosin se voi jatkua vuosiakin. Kyse on väliaikaisesta kontrollin ja arvostelukyvyn
menetyksestä.
Regressoituneella pedofiililla saattaa olla
taustallaan useita aikuissuhteita, avioliittokin. Rikokseen ajaa moni eri tekijä, esimerkiksi kyvyttömyyden ja riittämättömyyden
tunne, muutos aikuissuhteessa tai muuten
dramaattisesti järkkynyt elämäntilanne.
Lapsesta tulee tällöin aikuisen kumppanin korvike.
Seksuaalirikoksen kautta tekijä tyydyttää
paitsi seksuaalisia myös muita psykologisia
tarpeitaan. Näitä voivat olla esimerkiksi
nöyryyttäminen ja alistaminen, vallan ja hallinnan tunteen saaminen – tai yksinkertaisesti läheisyyden kokeminen.

Moni seksuaalirikollinen käyttää seksiä
pahan olonsa poistamiseen ja lievittämiseen. Oma mielipaha sokaisee: hetkellinen
mielihyvä muuttuu tärkeämmäksi kuin uhrille ja itselle siitä lankeavat seuraukset.
Lisäksi löytyy yksi toistuva taustatekijä:
hyväksikäyttäjä on usein itse ollut hyväksikäytetty lapsi.
Viime vuonna Journal of the American
Medical Association kertoi tutkimustuloksista, joiden mukaan pedofilia on selkeästi
krooninen mielenterveyden sairaus, mutta
kaikki alan asiantuntijat eivät halua puhua
diagnosoitavasta sairaudesta.

»Lapsi ei
sanonut ei»
»Rikollinen tietää useimmiten, että hänen
tekonsa on väärin ja laissa kielletty. Kyse on-

kin siitä, miten tällainen ihminen oikeuttaa
tekonsa, selittää sen itselleen», Marja Solla
sanoo.
Seksuaalirikollisilla on usein vaikeuksia
ratkaista ongelmiaan ja asettua uhrin asemaan.
»Kun tekijä ei kykene ajattelemaan tekonsa vaikutuksia tai vähättelee niitä, rikos
on helpompi toteuttaa.»
Vääristyneiden ajatusten oikaiseminen
on usein vaikeinta silloin, kun pedofiilin uhri on jo teini-ikäinen.
»Teini-ikäisen seksuaalisuus on ehkä jo
herännyt, hän on jopa saattanut flirttailla,
kokeillut omaa seksuaalista viehätysvoimaansa. Mutta hänen tarkoituksensa ei todellakaan ole ollut, että se johtaisi siitä pitemmälle», Solla toteaa.
»Seksuaalirikollinen on tulkinnut, että

toinen osapuoli on kiinnostunut, ja vie tilanteen pitemmälle. Aikuisen vastuuntunto
on ikään kuin hyllytetty.»
Pedofiilien selitykset ovat usein sietämättömiä, yhtä puistattavaa kuultavaa kuin uhrien kertomukset:
»Parempihan se on, että minä opetan lastani kuin kukaan muu.»
»Lapsi nautti siitä. Eihän se sanonut ei.»
Eräs tytärpuoltaan seksuaalisesti hyväksikäyttänyt mies on selittänyt tekoaan näin:
»Kyllä mä tiesin, että liian pitkälle menen
ja pelkäsin tietenkin varmaan, että se tulee
selville... Se meni sitten rikoksen puolelle.
Silloin kun näitä tapauksia oli, sen jotenkin
laittoi piiloon... Tai silloin se unohtui.»
Mies perusteli tapahtunutta, että hän oli
tyytymätön aviosuhteessaan. Uuden vauvan
synnyttyä vaimolla ei enää ollut hänelle riittävästi aikaa.
Mies pohti, että samassa tilanteessa joku
toinen olisi pettänyt puolisoaan vieraan naisen kanssa, mutta hänelle vaimon vanhempi
tytär, oma tytärpuoli, »oli valmiiksi lähellä».
Vankilan ohjelmaan päässeet vangit yritetään saada irti käsittämättömistä selityksistään ryhmäistuntojen aikana.
Jo teon myöntäminen on suuri askel.
»Vaikeinta on myöntää itselleen, että minä olen seksuaalirikollinen. Mutta kun siihen kykenee, kehitys toiseen suuntaan alkaa», Solla sanoo.
Sekin on tosin vasta sysäys. Oikealla
suunnalla pysyminen vaatii seksuaalirikokseen syyllistyneeltä paljon työtä, itsensä tuntemista ja tarkkailua, tietoista riskien välttämistä.
»Olisi hienoa sanoa, että täällä parannetaan pefodiileja, mutta ei ihmistä kahdeksassa kuukaudessa muuteta.»

Poikien on
vaikeampi puhua
Yli kolmannes sosiaali- ja terveydenhuollon
viranomaisten tietoon tulevista hyväksikäyttöepäilyistä on perhepiiristä. Niissä hyväksikäyttäjä on lapsen isä tai isäpuoli.
Kolmannes epäillyistä hyväksikäyttäjistä
on lapselle tuttuja miehiä ja kolmannes muita aikuisia.
Tyttöuhrien hyväksikäyttäjä on useimmin
oma isä, poikien sen sijaan miespuolinen
tuttava, ei kuitenkaan sukulainen.
Kasvussa ovat tapaukset, joissa hyväksikäyttäjä on nainen tai nuori, alle 20-vuotias.

Entistä useammin hyväksikäyttö näyttäisi kohdistuvan myös poikiin ja pikkulapsiin.
Poikauhrien määrän kasvu tosin saattaa
selittyä osin tilastoharhalla: kun lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä on puhuttu
enemmän julkisuudessa, myös pojat ovat
saaneet vertauskohtia ja sanoja kokemalleen.
»On arveltu, että poikien saattaa olla vieläkin vaikeampi kertoa homoseksuaalisista
kokemuksista kuin muusta hyväksikäytöstä», todetaan lasten seksuaalista hyväksikäyttöä kartoittaneessa raportissa, jonka on
tehnyt Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja
kehittämiskeskus Stakes.
»Pojat ehkä ovat itse aktiivisemmin mukana tilanteessa, eikä heille kehity samantyyppistä uhrin identiteettiä kuin tytöille.
Pojille ei synny halua kertoa aikuisille asiasta», raportti huomauttaa.
Suomessa viranomaisten tietoon tulee
vuodessa lähes tuhat tapausta, joissa epäillään seksuaalista hyväksikäyttöä. Sosiaalija terveydenhuollon viranomaisten tietoon
tulleet hyväksikäyttöepäilyt ovat nelinkertaistuneet 15 vuodessa.

Lähes kaikki
pedofiilit miehiä
Kuudesosa hyväksikäytöstä epäillyistä miehistä ja kymmenesosa naisista on viranomaisten tietojen mukaan myöntänyt tekonsa.
Silmiinpistävää on, että hyväksikäyttäjä
on nainen vain muutamassa prosentissa tapauksista. Insestitapauksissa tämä saattaa
selittyä biologisilla syillä.
Luonnonvalinta on synnyttänyt ihmiselle
erilaisia mekanismeja sisäsiitoksen välttämiseksi. Yksi tärkeistä on sosiaalinen kontrolli: vastenmielisyys lähisukulaisten kanssa
harjoitettua seksiä kohtaan syntyy leimautumisen kautta. Vastaavanlaisia mekanismeja on muillakin kädellisillä.
Kynnys tämän mekanismin ylittämiseen
saattaa yksinkertaisesti olla naiselle, lapsensa synnyttäneelle äidille, liian suuri ylitettäväksi. Tekoa ei pysty oikeuttamaan ja
selittämään itselleen mitenkään.

Miten kohdata
pedofiili?
»Tyypillistä perhettä ei olekaan», sanoo
Pirkko Saartio, Pelastakaa lapset ry:n lastensuojelupalveluiden johtaja.
�
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»Insestiä voi olla sekä lääkäriperheessä
että perheessä, jossa on muitakin ongelmia,
työttömyyttä, huumeita tai alkoholia.»
Saartiolla on pitkä kokemus niin hyväksikäytön uhriksi joutuneiden lasten, insestiperheiden kuin itse pedofiilienkin kanssa
työskentelystä. Ennen Pelastakaa lapset
ry:tä hän työskenteli Kriminaalihuoltoyhdistyksen sosiaalityöntekijänä, muun muassa vankilasta vapautuneiden pedofiilien
valvojana.
»Muistan ensimmäisen pedofiilin, jonka
kanssa tein töitä Kriminaalihuollossa. Se herätti hirveästi tunteita, pahoinvointia.»
»Oma tyttäreni oli silloin pieni. Äitinä
ajattelin, miten tuo ihminen on voinut tehdä jotain sellaista. Oli todella vaikeaa kohdata se naisena ja äitinä.»
Saartio kertoo eräästä pienen kunnan sosiaalityöntekijästä, jonka piti tehdä pedofiliatapauksen vuoksi huostaanotto. Tapauksen
jälkeen hän joutui jäämään sairauslomalle.
»Hän ei yksinkertaisesti voinut käsittää,
että tällaista voi tapahtua.»

”Parempihan se on, että minä ope
e ta
tan lastani kuin kukaan muu.”

Pedofiilirenkaista
kirkon skandaaleihin

Tutut
selitykset
Kun Saartio muistelee pedofiliasta tuomittujen miesten kanssa käymiään keskusteluja, esiin nousevat samat selitykset, joita
Kuopion vankilan seksuaalirikollisten ryhmässä kuullaan.
»En ole koskaan kuullut kenenkään kertovan, että hän viimeisen päälle suunnitteli
teon. Useammin kai selitetään, että se oli
vahinko», Saartio pohtii.
»Sanotaan, että oli se lapsikin siinä mukana.»
Myös Saartiolla on kokemusta tapauksista, joissa aikuinen on selittänyt toimintaansa sillä, että lapsi – tai varhaisnuori – aivan
selvästi flirttaili tai jopa osoitti nauttivansa
tilanteesta.
»Murrosikää lähentelevä lapsi saattaa
syyllistää itseään ihan hirveästi siitä, että tilanne ei aina ollutkaan ihan kamala. Että siinä oli sellaisiakin asioita, jotka tuntuivat
ihan hyvältä», Saartio sanoo.
Olin hämillisen imarreltu siitä, että minä
sain osakseni isän huomion, kirjoittaa eräs
isänsä seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi
joutunut.
Mikä pakahduttava tunne. Aamulla herätessäni tiesin, että minulla ja isällä oli yhteinen
salaisuus, jota ei voinut ulkopuolisille kertoa.

Lapsi käyttäytyy
viettelevästi
Saartio on lastensuojelutyössä kohdannut
paljon hyväksikäytön uhriksi joutuneita
lapsia. Tunnusmerkit ovat usein näkyvissä.
Mustelmia, ruhjeita ja haavoja yleisempiä
ovat muutokset lapsen käyttäytymisessä.
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»Lapsi voi muuttua hiljaiseksi ja sulkeutuneeksi, hän saattaa alkaa karkailla, tai sitten käytös muuttuu ihmeelliseksi, vietteleväksi. Lapsen puheessa saattavat nousta
esiin seksuaaliset asiat.»
»Tietysti viimeinen hätähuuto on lapsen
tai nuoren itsemurhayritys.»
Jos hyväksikäyttö on tapahtunut kodin ulkopuolella, lapsen poikkeavaan käyttäytymiseen kiinnittävät usein ensimmäisenä
huomiota vanhemmat. Jos rikos taas on perheen sisäinen, vanhemmat saattavat olla
lapsen oireilulle käsittämättömän sokeita.
»Usein äiti tietää asiasta mutta ei pysty

siihen puuttumaan. Tilanne on niin sairas,
että hän ikään kuin suojelee pedofiilia»,
Saartio kuvaa.
Joskus oman perheen tilanteelle voi myös
aidosti sokaistua.

Alammeko pelätä
normaalia?
Eräs äiti kertoo huomanneensa, että lapsi
käyttäytyi hermostuneesti. Äiti ihmetteli,
miksi isäpuoli oli niin hanakasti ostamassa
tytölle paljon joululahjoja – mutta »kun ei
siis tullut pieneen mieleenkään».
Toinen ääripää on yliherkkyys. Suuri osa

Pedofilia räjähti otsikoihin 1990-luvulla Belgian pedofiiliskandaalin ja
nk. pedofiilirenkaiden takia. Uutistekstiin ja ihmisten arkikieleen ilmestyi
termejä kuten insesti, lapsiporno ja lapsiprostituutio.
Namusedästä tuli pedofiili.
Viikko sitten Saksan poliisi paljasti maailmanlaajuisen, myös Suomeen ulottuvan lapsipornorenkaan.
Myös kesällä aihe puhutti Suomessa, kun
adventtikirkon sisäoppilaitoksen pedofiliaepäilyt herättivät laajan julkisen keskustelun.
Omituisia tapauksia ilmeni myös monissa
muissa kirkollisissa yhteisöissä, myös evankelisluterilaisessa kirkossa.
Helsingin Sanomat kertoi syyskuun alussa,
että luterilaisessa kirkossa on tullut ilmi
epäilyjä pappien seksuaalisesta häirinnästä
lapsia kohtaan lähes joka hiippakunnassa.
Epäilyt liittyivät lähinnä rippikoululeireihin.
Maailmalla katolisen kirkon pedofiliaskandaalit ovat olleet otsikoissa jo vuosia.
»Uskonnolliset yhteisöt ovat usein suljettuja yhteisöjä, jolloin hyväksikäyttö on ehkä helpompaa», pohtii Titus Hjelm, joka toimii Helsingin yliopiston uskontotieteen lai-

toksella muun muassa uskontososiologian
ja uusien uskonnollisten ryhmien tutkijana.
»Sisäoppilaitos on tästä oiva esimerkki.
Koska yhteisöllä on sisäinen kuri, on helpompi pysyä hiljaa asiasta.»
Miksi pedofiliaepäilyjä pulpahtelee esiin
erityisesti uskonnollisissa yhteisöissä? Hjelm
ei lähde selittämään syitä »jännittävillä psykologisilla oletuksilla».
»Periaatteessa sama pätee kaikkiin suljettuihin yhteisöihin, mutta kun tällaista tapahtuu uskonnollisessa yhteisössä, se tuntuu
vielä pahemmalta ja tuomittavammalta.»

aiheettomiksi osoittautuneista pedofiliaepäilyistä esitetään avioeron tai huoltajuuskiistan yhteydessä.
Vaikka isät joutuvat muita helpommin
epäillyiksi, uhritutkimukset ja tuomioistuinten antamien tuomioiden määrä kertovat muuta. On todennäköistä, että epäiltynä olleiden biologisten isien joukossa on
myös eniten syyttömiä.
»Onko suomalaisten vaikeus se, että kun
on vaikea näyttää hyviä tunteita, mennään
helposti yli? Kun puhutaan, että pedofiilejä
on liikkeellä, ei enää uskalleta halata lasta –
mikä olisi ihan normaalia», Saartio pohtii.

Moni pedofilian uhri on purkanut traumaansa myöhemmin kirjoittamalla. Niin
teki myös nimimerkki Inkeri Iisalo, joka kirjoitti kokemuksistaan kirjan Rikottu ruukku.
Iisalo kertoo avoimesti, kuinka isän osoittama huomio ensin hiveli nuorta tyttöä – ja
kuinka huomio salakavalasti muuttui hyväksikäytöksi.
Eräänä iltana, kun muu perhe oli poissa
kotoa, 11-vuotiaan Inkerin isä tuli tytön
huoneeseen, veti rullaverhon tiiviisti kiinni
ja käski riisuutumaan hitaasti.
Aamulla uskalsin vähän liikkua sängyssä.

Paha pappi
saa palstatilaa
Hjelm uskoo, että juuri tämä dramatiikka
tekee uskonnollisissa yhteisöissä ilmenevästä pedofiliasta erityisen kiinnostavaa julkisuudessa.
»Koska uskontojen edustajia pidetään –
erityisesti kristillisessä maailmassa – moraaliselta toiminnaltaan esikuvallisina hahmoina, tällaiset rikkomukset nostavat uutisarvoa.»

»Medianäkyvyys on mahdollisesti herkistänyt myös hyväksikäytön uhrit tulemaan
julkisuuteen.»
Uskonnolliset yhteisöt saattavat myös olla rekrytoinnissaan sinisilmäisiä, muistuttaa
uskontotieteen tutkija Kimmo Ketola.
»Monet aatteelliset ja uskonnolliset yhteisöt eivät ole tiedostaneet, että kaikenlaiseen, myös uskonnolliseen vapaaehtoistyöhön lasten ja nuorten parissa hakeutuu pedofiileja. Niissä oletetaan, että toimintaan
mukaan tulevilla ihmisillä on ensisijaisesti
ideologiset motiivit ja korkeampi moraali.»
»Tällä selittyy myös uskonnollisten yhteisöjen motivaatio peitellä tapahtunutta. Ilmitulleisiin väärinkäytöksiin ei osata suhtautua riittävän vakavasti, koska niitä pidetään niin poikkeuksellisina.»
Tuoreen lain nojalla voidaan lasten kanssa työskentelemään valittavien henkilöiden
rikostausta selvittää. Menettely ulottuu
myös luterilaisen kirkon työntekijöihin, mikä edellytti muutosta kirkkolakiin.
Laki ei kuitenkaan koske vapaaehtoistyöntekijöitä, ei kirkon piirissä eikä muualla. �

Namusetä muuttui pedofiiliksi.

Olin häväisty, rikkirevitty. En tiennyt, jaksaisinko enää ikinä nousta sängystä. En ainakaan halunnut. En ollut halunnut edes herätä elävänä. �
Lähteinä käytetty Päivi Aho-Mustosen teosta Äitiys insestin varjossa (Yliopistopaino
2000), Sirpa Taskisen (toim.) teosta Lapsen
seksuaalisen hyväksikäytön ja pahoinpitelyn
selvittäminen (Stakes oppaita 55) sekä Inkeri Iisalon, Pirkko Siltalan ja Päivi Aho-Mustosen teosta Rikottu ruukku – Naisen matka
valoa ja toivoa kohti (Yliopistopaino 2002).
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