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Turvallisuus ja sen tunne  

Turvallisuusympäristömme on muuttunut muutamassa vuodessa merkittävästi, nopeasti ja pysyvästi. Tästä 
huolimatta Suomi on yhä maailman turvallisimpia maita ja poliisin tietoon tulleiden rikosten määrä on 
kokonaisuutena laskussa.  
 
Turvallisuus on tilastoja, mutta erityisesti se on tunne – asia jota peilataan ympäristöstä päivittäin, läheltä ja 
laajemmin. Kansallinen turvallisuustilanteemme heijastelee Euroopan ja lähialueidemme olosuhteita sekä 
kiinnittyy yhä selvemmin globaaleihin ilmiöihin. 
 
Enemmistö suomalaisista ajattelee, ettei rikollisuus ole omassa lähiympäristössä poikkeuksellisen vakava 
ongelma. Kadulla liikkuminen on edelleen Suomessa turvallista ja oikeusvaltio toimii. 
 
Lähiympäristön rikosilmiöistä kansalaisia huolestuttavat erityisesti rattijuopot, huumeiden käyttö ja myynti, 
pahoinpitelyt sekä seksuaalirikokset. Näille kaikille on yhteistä, että ne saattavat aiheuttaa hengen ja 
terveyden vaaraa, sekä siten horjuttaa turvallisuuden tunnetta. 
 
Oulusta uutisoidut alaikäisiin kohdistuneet seksuaalirikokset ovat horjuttaneet vakavasti turvallisuuden 
tunnetta erityisesti alueellanne, mutta tuoneet ajattelun aihetta koko valtakuntaan.  
 
Samalla on hyvä muistaa, että seksuaalirikokset eivät ole suinkaan uusi ilmiö. Yleiskuvassa poliisin tietoon 
tulleiden seksuaalirikosten kokonaismäärä on nousussa, mutta tilastollisesti siinä ei ole merkittäviä piikkejä. 
Reilua on kuitenkin myöntää, että lapsiin kohdistuvissa hyväksikäyttötapauksissa on selvää kasvua. 
Vuonna 2018 nousua oli kaikkiaan 17,85 % vuoden takaiseen aikaan. 
 
Tämä kehitys pitää saada taittumaan. 
 
Lasten seksuaaliseen hyväksikäyttöön liittyy erityisen laajasti internet; nykyajan namusedät toimivat 
monesti – ainakin ensikontaktissa – virtuaaliympäristössä. Samalla kyse on piilorikollisuudesta. Poliisin 
tietoon tulee teoista vain jäävuoren huippu.  
 
Alaikäisiin kohdistuvissa seksuaalirikoksissa toistuvat tietyt piirteet. Niitä ovat mm. seuraavat: 
 

• kontakti syntyy usein internetissä, 

• tekijä ja uhri tuntevat jossain määrin toisensa ja 

• tapaamisten yhteydessä on usein mukana päihteiden käyttöä.  
 
Tekojen ehkäisyssä merkittävä rooli on meillä aikuisilla. Valistusta, välittämistä ja hiukan valvontaakin 
tarvitaan lisää, jotta tekoja voidaan ennalta estää ja paljastaa. Keskeistä on, ettei seksuaalirikosten 
selvittämisessä ja seksuaalirikoksia koskevassa keskustelussa uhria saa milloinkaan syyllistää. 
 
Poliisissa seksuaalirikostutkinta on priorisointikohde ja yksi keskeisistä painopistealueistamme. 
Kannustankin aina tekemään rikosilmoituksen, kun epäilyjä nousee.  
 
Tutkinnassa ja vielä vähemmän ennalta estämisessä ei kuitenkaan ole kyse vain poliisista tai 
viranomaisista. Onnistumisen edellytys on laaja-alainen yhteistyö viranomaisten sekä yhteisöjen ja 
asukkaiden kesken.  
 
Nyt olisikin tärkeää, että kaikki toimijat tiivistäisivät tiedonvaihtoa lainsäädännön tarkoittamassa hengessä. 
Tästä hyvänä esimerkkinä on niin kutsuttu ankkuritoiminta yhdessä poliisin ja sosiaalitoimen sekä myös 
terveys- ja nuorisotoimen kanssa.  
 
Lasten huolenpito, terveys ja turvallisuus varmistetaan parhaiten yhdessä. Turvallisuus ja sen tunteen 
säilytys ovatkin mitä suurimmassa määrin yhteispeliä, jossa tarvitaan meitä kaikkia. 
 
 
 


