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Lapset, nuoret ja väkivalta
tilastojen valossa

• Lasten ja nuorten kokemaa ja tekemää väkivaltaa voidaan tarkastella 
useiden eri tietolähteiden valossa

• Viranomaisten rekisteröimä rikollisuus

• Esimerkiksi Tilastokeskuksen ylläpitämä Rikos- ja pakkokeinotilasto

• Kyselytutkimukset

• kokonaisrikollisuus (valtaosa rikollisuudesta jää piilorikollisuudeksi)

• Esimerkiksi Nuorisorikollisuuskyselyt (KRIMO) ja Kouluterveyskyselyt 
(THL)

• Myös muut tiedonkeruut ja tilastot

• TEAviisari (THL)

• Tilastokeskuksen kuolinsyytilasto

• Triangulaatio tärkeää



Poliisin tietoon tullut 
rikollisuus



Lapset ja nuoret pahoinpitelyrikosten tekijöinä ja uhreina



Uhrikokemuksissa kehitys samansuuntaista 
tytöillä ja pojilla



Väkivaltarikokset rikosnimikkeittäin (Suonpää & Kaakinen, 2021)



Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttörikosten uhrit vuosina 2009–2020



Väkivalta 
kyselyiden 

valossa



Koulukiusaaminen
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Koulukiusaamiseen 
osallistuminen 

Kouluterveyskyselyissä
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Seksuaalisen 
häirinnän 
kokemukset 
lisääntyneet 
2019–2021
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Seksuaaliväkivallan
kokemukset

lisääntyneet 2019–
2021
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Nuorten syrjintä- ja viharikoskokemukset
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Viharikoksen vuoden aikana kokeneita 9.-luokkalaisista

Lähde: Nuorisorikollisuuskyselyt



TEAviisari



Kouluissa ja 
oppilaitoksissa käytännöt 

tai toimintaohjeet 
seksuaalisen häirinnän 

tunnistamiseksi ja siihen 
puuttumiseksi
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TEAviisari_www.teaviisari.fi



Kiusaamisen, väkivallan ja häirinnän ehkäisyn ja puuttumisen arviointi viimeisimmässä 
terveellisyyden ja turvallisuuden sekä yhteisön hyvinvoinnin tarkastuksessa
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Yhteenvetoa

• Pääasiassa myönteinen kehitys 2000-luvulla

• Kehitys taittunut viime vuosina

• Ikäryhmien väliset erot



Kiitos!
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