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Lapsiin kohdistuva seksuaalinen 
väkivalta

• Luotettu hierarkia – yhteisön johtajien kritisoiminen 
on Jumalan järjestelyn kritisoimista

• Yhteisön maineen varjeleminen

• Rakas veli –verkosto sekä naisten ja lasten heikko 
asema yhteisössä

• Anteeksi antamisen korostaminen ja rippisalaisuus vs. 
raportointivelvollisuus

• Salaileva kulttuuri, yhteiskunnasta eristäytyminen

• Sukulainen seksuaaliseen väkivaltaan syyllistyjänä

• Uhrin syyllistämisen kulttuuri

• Seksiin liittyvät tiukat rajoitukset



Käytännön toimet hengellisen 
väkivallan ehkäisemiseksi

• Keinot ja toimet ovat vielä puutteellisia, mutta 
niitä voidaan yhdessä kehittää paremmiksi

• Uskontojen uhrien tuki UUT ry – hengellisen 
väkivallan ehkäiseminen

• Raiskauskriisikeskus Tukinainen työskentelee 
seksuaalisen väkivallan ennaltaehkäisemiseksi

• RIKU eli Rikosuhripäivystys 











Hengellistä väkivaltaa kokeneiden omahoito-ohjelma tulossa 
Mielenterveystaloon vuonna 2023.







Turvallinen seurakunta

• Seurakunnan työntekijöiden ja vapaaehtoisten 
ilmoitusvelvollisuudet poliisille, lastensuojelulle ja muille 
sosiaaliviranomaisille, sivut 30, 31. 

• Uskonnonvapaus, sisältäen vapauden erota uskonnosta ilman 
painostusta, sivu 34.

• Rippisalaisuus, sivu 36.

• Kiusaaminen, sivu 40.

• Syrjinnän ehkäiseminen, sivu 42.

• Hengellisen väkivallan tunnistaminen, sivut 43, 44.

• Seksuaalinen tai sukupuoleen perustuva häirintä ja 
hyväksikäyttö ja siihen puuttuminen, sivut 46-53.

• Laki lasten kanssa työskentelevien rikostaustan 
selvittämisestä, sivut 57, 58.



Turvallinen seurakunta

”Jumalanpalveluksissa ja kirkollisissa 
toimituksissa on tärkeää toimia sensitiivisellä 
otteella ja välttää kaikkea sellaista puhetta, joista 
voi kuulla hylkäämistä, tuomiota ja torjutuksi 
tulemista.”

Lähde: Turvallinen seurakunta, sivu 43



Rippisalaisuus

• Papin ja lehtorin rippisalaisuus on säädetty kirkkolaissa. Sitä ei voi 
murtaa. 

• Kaikki papin tai lehtorin työssään kuulema ei kuitenkaan kuulu 
rippisalaisuuden piiriin. Tietyissä tilanteissa papin ja lehtorin on 
ilmoitettava rikoksesta tai sen hankkeesta rippisalaisuudesta 
huolimatta.

• Muut seurakunnan työntekijät ja luottamushenkilöt ovat 
lastensuojelutapauksissa ilmoitusvelvollisia, vaikka 
vaitiolovelvollisuus koskee sielunhoidossa ja diakoniatyössä esiin 
tulleissa asioissa myös heitä. 

• Lastensuojelulain velvoittama ilmoitusvelvollisuus on ensisijainen 
suhteessa vaitiolovelvollisuuteen. Tämä pätee silloinkin, kun lapsi 
tai nuori erikseen pyytää työntekijää olemaan kertomatta 
kenellekään esimerkiksi ilmi tulleesta kotiväkivallasta.

(Lähde: Turvallinen seurakunta, sivu 36).



Hengellisen väkivallan 
ehkäiseminen

• Sitoudu standardeihin ja käytäntöihin, jotka turvaavat 
toimintaan osallistuvien oikeudet ja turvallisuuden.

• Luo standardit ja toimintaohjeet yhteistyössä yhteisön 
ulkopuolisten asiantuntijatahojen kanssa. 

• Ole valmis parantamaan toimintaa jatkuvasti.

• Vaikeiden tilanteiden sattuessa, ole valmis peittelyn 
sijaan avoimesti käsittelemään tapahtunutta.




