Prosessi pähkinänkuoressa
Sosiaali- /
terveydenhuollon
toimet? Yhteistyö
poliisin kanssa!
Rikosilmoitus
•ETL 5 § -ilmoitus
syyttäjälle =>
esitutkinnan rajoitus?
•Lastensuojeluilmoitus?

Edunvalvoja?
Avustaja?

Kuulustelut:
•Lapsen
•Epäillyn
•Muut
Oik.psyk.yksiköt
•Lapsen
haastattelu/luotettavuuden arviointi ja
somaattinen tutkimus

Suorittaako
poliisi itse
kaiken vai
tarvitaanko
virka-apua?

Litterointi, tallenteen
esittäminen
epäillylle ja mahd.
vastakysymykset

Esitutkintapöytäkirja
syyttäjälle

Syyteharkinta ja
mahd.
lisätutkinnat

KONSULTOINTI & LISÄTIETOA
• Poliisilaitoksilla (11 kpl/Suomi) on lapsiin kohdistuneiden
rikosten tutkintaan perehtyneitä rikostutkijoita, joita eri
viranomaistahot voivat konsultoida lapsen
nimeä/henkilöllisyyttä paljastamatta.
• Myös Hämeen poliisilaitoksen alueella (Päijät-Häme ja
Kanta-Häme) on sekä Lahden (P-H:n alue)
pääpoliisiasemalla että Hämeenlinnan (K-H:n alue)
poliisiasemalla tällaisia tutkijoita.
Konsultaatiopuhelinnumeroa on jaettu eri viranomaistahoille.
• Verkosta THL:n Lastensuojelun käsikirja; Seksuaali- ja
pahoinpitelyrikosepäilyjen ilmoitusvelvollisuus + lomake
ilmoittamiseen + edunvalvojapankki maakunnittain

Tärkeitä pykäliä (Rikoslaki, Lastensuojelulaki, Esitutkintalaki, Pakkokeinolaki ja Oikeudenkäymiskaari)
• RL 20 ja 21 luvut (rikosten tunnusmerkistöt)
•

RL 20:7a§ (rajoitussäännös)

•

LSL 25 § (ilmoitusvelvollisuus; RL 20 ja RL 21 pl. lievät papi:t) HUOM! Konsultointi ilman
nimiä "lapsirikostutkijan" kanssa!

• ETL 1 luku 2 § (esitutkinnassa selvitettävät asiat), 3 luku 3 § (esitutkinnan toimittaminen ja
esiselvitys) ja ETL 5 luku 1 § (ilmoitus syyttäjälle)
•

ETL 4 luku 7 § (lasten kohtelu ja tutkintatoimet erityisesti perehtyneille poliisimiehille) ja 8
§ (edunvalvojan määrääminen)

•

ETL 4 luku 10 §: oikeus avustajaan ja tukihenkilöön

•

ETL 9 luku 4 ja 5 §: kuulustelun tallentaminen ääni- ja kuvatallenteelle sekä
kontradiktorisuus: epäillylle varattava tilaisuus nähdä lapsen kuulustelu

•

PKL ja OK

Milloin on syytä epäillä…
Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö (perusmuotoinen)
• Koskettelemalla tai muulla tavoin < 16-vuotiaalle: seksuaalisen teon tai saa
lapsen ryhtymään tällaiseen
• On omiaan vahingoittamaan lapsen kehitystä
• On sukupuoliyhteydessä < 16 v. ellei kokonaisarvostelussa törkeä tekomuoto
• On sukupuoliyhteydessä 16 – 17 –vuotiaan kanssa, kun lapsen vanhempi, tähän
rinnastettava ja asuu samassa taloudessa
• yritys rangaistava
rangaistusasteikko 4 kk – 6 vuotta vankeutta

…jatkuu
Törkeä lapsen seks.hyväksikäyttö
• sukupuoliyhteys < 16 v. tai 16 – 17 v.*) tai
• erityinen vahinko iän tai kehitystason vuoksi tai

• erityisen nöyryyttävästi tai
• erityinen vahinko lapselle, kun luottamus/riippuvuus
tekijästä JA

• kokonaisuutena arvostellen törkeä
• yritys rangaistava
*) tekijän vanhempi/rinnastettava ja asuu samassa taloudessa

=> rangaistusasteikko 1 – 10 vuotta

…jatkuu
Törkeä lapsenraiskaus
▪ samalla teolla sekä törkeä raiskaus että
sukupuoliyhteys alle 16-vuotiaan tai
16-17 –vuotiaan*) lapsen kanssa
*) tekijän vanhempi/rinnastettava ja asuu samassa taloudessa

▪ ei sovelleta, jos teko on rangaistava lapsen törkeän
seks.hk:n tai törkeän raiskauksen yrityksenä

…jatkuu
Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin
•

Ehdottaa tapaamista tai kanssakäymistä lapsen kanssa siten, että ehdotuksen
sisällöstä tai olosuhteista käy ilmi, että tarkoituksena on
1) Valmistaa sukupuolisiveellisyyttä loukkaavia kuvia
2) Kohdistaa seksuaalinen hyväksikäyttö tai törkeä hyväksikäyttö
= HOUKUTTELEMINEN ELI NS. GROOMING
TÄMÄN YRITYS EI OLE RANGAISTAVAA!!!

