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Alkusanat

Euroopan komission mukaan arviolta 1 miljoonaa lasta on tekemisissä oikeusjärjestelmän kanssa EU 

alueella vuosittain (n. 12% kaikista tapauksista).1 Rikoskäsittelyihin tai muuhun ohjaavaan toimenpiteeseen 

osallisina olleisiin lapsiin liittyvät tutkimukset osoittavat käytännöissä ja toimintamalleissa on laajaa 

vaihtelua jäsenmaiden välillä.2

Kansainvälisellä tasolla YK:n Lasten oikeuksien sopimus (United Nations Convention on the rights of the 

Child; CRC3) on keskeinen lapsiystävällisen oikeuden toteuttamista ohjaava ohjeistus. Euroopan tasolla 

Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä (Guidelines on 

Child-Friendly Justice4) on merkittävässä roolissa huolimatta siitä, että ohjeistus on suositus eikä sitova 

sopimus.  Euroopan Neuvostossa on käynnistetty myös useita muitakin tärkeitä toimia lapsiystävällisyyden 

edistämiseksi, kuten suositus ja ohjeistus nuorten rikoksentekijöiden kohtelusta (The European Rules for 

juvenile offenders subject to sanctions or measures5) sekä Euroopan Unionin vuonna 2011 käynnistämä EU:n 

lasten oikeuksien agenda (the EU Agenda on the Rights of the Child6).

Lastensuojelun kehittyminen on vahvistunut ja tuottanut erilaisia toimintamalleja jäsenmaihin. Lasten 

kanssa työskentelevien keskeisten toimijoiden tukeminen ja ohjaaminen lapsiystävällisen oikeuden 

kehittämisessä on kuitenkin tarpeellista, jotta EU:n lait ja Euroopan Neuvoston ohjeistukset saadaan 

täysimääräisinä siirrettyä käytäntöihin. Nuoriso-oikeuden konkreettinen kehittyminen Euroopassa 

toteutuu vain lasten ja nuorten osallisuuden vahvistamisen kautta ja tämä puolestaan tarvitsee 

koulutusta ja tiedonjakamista niin lasten oikeuksista kuin lasten kehityksestä ja heidän tarpeistaan.

Joulukuussa 2015, EU:n lasten oikeuksien agendan mukaisesti, Euroopan Parlamentti hyväksyi yhdessä 

Euroopan Neuvoston kanssa direktiivin koskien toimintamalleja rikoksista epäiltyjen lasten suojelemista 

rikosprosesseissa (Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children 

who are suspects or accused persons in criminal proceedings7, suom. Euroopan parlamentin ja neuvoston 

1  Komission työasiakirja, 2013: 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0480:FIN:EN:PDF http://eur-lex.europa.eu/
LexUriServ/LexUriServ.do?uri=SWD:2013:0480:FIN:EN:PDF

2  Yhteenveto lasten osallisuudesta rikoisoikeuden menettelyihin 28 Euroopan Unioinin jäsenmaassa, 
Euroopan komissio 2015 (Summary of contextual overviews on children’s involvement in criminal judicial 
proceedings in the 28 Member States of the European Union, European Commission, 2015, saatavilla: http://www.
childreninjudicialproceedings.eu/docs/EU%20Summary.pdf http://www.childreninjudicialp)roceedings.eu/docs/
EU%20Summary.pdf

3  UN General Assembly, Convention on the Rights of the Child, 20 November 1989, United Nations, Treaty Series, vol. 
1577, p.3.

4  Council of Europe: Committee of Ministers, Guidelines of the Committee of Ministers of the Council of Europe on child-
friendly justice, 2011.

5  Council of Europe: Committee of Ministers, Recommendation CM/Rec(2008)11 of the Committee of Ministers to member 
states on the European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or measures, 5 November 2008, CM/Rec(2008)11.

6  European Commission (2011) Communication from the Commission to the European parliament, the Council, the 
Economic and Social Committee and the Committee of the Regions. An EU Agenda for the Rights of the Child.

7 Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children who are suspects or accused 
persons in criminal proceedings, 11 May 2016, UE/2016/800). Suomeksi luettavissa: http://eur-lex.europa.eu/legal-
content/FI/TXT/PDF/?uri=CONSIL:PE_2_2016_INIT&qid=1461674392455&from=EN
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direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa 

menettelyissä, EU/2016/800). Direktiivi esittelee toimintatapoja ja käyttäytymismalleja, joilla huolehditaan 

lasten oikeuksien toteutumisesta niin, että Euroopan ihmisoikeusistuimen8 ja lapsiystävällisen oikeuden 

ohjeistukset täyttyvät. Direktiivin tarkoitus on asettaa toimintamalleja, joilla turvataan ja varmistetaan 

se, että rikoksesta epäillyn tai syytetyn lapsen on mahdollista ymmärtää ja seurata toimenpiteitä ja 

käsittelyn vaiheita, että hänen oikeutensa oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin täyttyy, että huomioidaan 

uusintarikollisuuden ennaltaehkäisy ja että huolehditaan lapsen sosiaalisesta palautumisesta yhteisöönsä.

Direktiivi (EU/2016/800) nostaa keskiöön ne oikeudet, jotka lapsille on taattava kaikissa rikosprosessin 

asteissa ja vaiheissa, sisältäen erityisesti oikeuden saada asianajajan tukea ja toisaalta oikeuden 

maksuttomaan viralliseen apuun. Direktiivi avaa lisäksi seuraavia teemoja: oikeus yksilölliseen arviointiin, 

kuulustelun säännöt, lapsen osallisuuden turvaaminen, pakollinen erityiskoulutus tuomareille, 

täytäntöönpanon lait auktoriteeteille ja vankilahenkilöstölle sekä asianajajille ja muille lasten kanssa 

työskenteleville. Lisäksi direktiivi tarkastelee turvatoimenpiteitä vankeusrangaistuksen osalta todeten, 

että lapsi tulee vangita tai pitää tutkintovankeudessa vain jos muita vaihtoehtoja toimenpiteeksi ei ole. 

Vangitsemistapauksessa on pidettävä erityisesti huolta siitä, että lapsi pidetään erillään aikuisista paitsi 

niissä tilanteissa, joissa on lapsen edun mukaista toimia toisin.

Oikeus tulla kuulluksi ja osallistua itseään koskevien asioiden käsittelyyn nojaa erityisesti Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen (ECHR9) artiklaan 6 (oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin) ja 

EU:n perusoikeuksien säännöstön artikloihin 47 ja 4810 (Oikeus asianmukaiseen menettelyyn sekä 

lähtökohtainen käsitys henkilön syyttömyydestä, kunnes toisin todistetaan, ja huolehtiminen henkilön 

oikeudesta puolustautumiseen). Artikla 16 vahvistaa lapsen oikeuden olla läsnä ja osallistua aktiivisesti 

oman asiansa oikeuskäsittelyyn. Tämä sisältää lapsen oikeuden tulla kuulluksi ja ilmaista itseään. Jos 

lapsi ei ole ollut läsnä oikeuskäsittelyn aikana, direktiivi EU/2016/800 edellyttää uutta oikeuskäsittelyä 

tai muuta virallista toimenpidettä niin, että lasta kohdellaan syyttömänä, kunnes toisin todetaan11. 

Lisäksi direktiivi tuo suositukset toimenpiteistä, joiden avulla varmistetaan, että lasta kohdellaan aina 

hänen ihmisarvoaan kunnioittaen huomioiden lapsen ikä, erityistarpeet, kypsyys ja ymmärryksen taso 

huomioiden lapsen mahdolliset vaikeudet vuorovaikutuksessa (Artikla 13 (2)). Tämä artikla turvaa sen, 

että lapsiystävällistä vuorovaikutusta on pidettävä edellytyksenä kaikissa tilanteissa, joissa lapsi on 

osallisena oikeudenkäyntimenettelyissä.

EU:n jäsenmaat ovat velvollisia laittamaan täytäntöön kyseessä olevan direktiivin EU/2016/800. 

Jäsenmaiden tulee saattaa täytäntöönpano voimaan 36 kuukauden kuluessa siitä, kun direktiivi on tullut 

voimaan. IJJOn roolina on tukea jäsenmaita tämän direktiivin täytäntöönpanossa.

The International Juvenile Justice Observatory (IJJO) on Brysselissä perustettu kansainvälinen 

yleishyödyllinen organisaatio. IJJO toimii poikkitieteellisenä foorumina, jonka tavoite on informaation 

8  ECtHR, jossa todetaan, että oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin artiklassa 6 edellyttää, että “syytteessä 
olevaa lasta tulee kohdella tavalla, jossa huomioidaan täysin lapsen ikä ja kypsyystaso, älyllinen ja emotionaalinen 
kyvykkyys ja käsittelyn edetessä tulee vahvistaa hänen mahdollisuuttaan ymmärtää ja osallistua menettelyyn”. (The 
ECtHR which has stated that the right to a fair trial under Article 6 requires that: “a child charged with an offence is 
dealt with in a manner which takes full account of his age/level of maturity and intellectual and emotional capacities 
and that steps are taken to promote his ability to understand and participate in the proceeding”) (T v. UKT v. UK, No. 
24724/94, 16 December 1999, at [84]).

9  katso alaviite 8.

10  European Union, Charter of Fundamental Rights of the European Union, 26 October 2012, 2012/C 326/02

11  http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13471-2015-INIT/en/pdf  http://data.consilium.europa.eu/doc/
document/ST-13471-2015-INIT/en/pdf
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jakaminen, vuorovaikutus, keskustelu ja analysointi sekä nuoriso-oikeuteen liittyvien ehdotusten 

laatiminen kaikkialla maailmassa. IJJOn alaisuudessa toimiva Euroopan nuoriso-oikeuden neuvosto 

(the European Council of Juvenile Justice, ECJJ) toimii verkostona Euroopan tasolla pyrkien kehittämään 

nuoriso-oikeutta Euroopassa. ECJJ, jonka jäseniä kaikki Improving Juvenile Justice -projektin osallistujat 

ovat, on tuottanut useita julkaisuja, kuten European Research on Juvenile Restorative Justice (2015), Four 

Green Papers (2009) and a White Paper on Improving Youth Justice Systems during a time of Economic 

Crisis (2013), johon kyseessä oleva projekti pohjaa.

“Improving juvenile justice systems in Europe: Training for professionals” -projektin keskeinen tavoite on 

edistää nuoriso-oikeuden menettelyjä Euroopassa ja vahvistaa ymmärrystä siitä, miten nämä menettelyt 

saadaan yhä lapsiystävällisimmiksi niin, että Euroopan Neuvoston ohjeistukset lapsiystävällisestä 

oikeudesta sekä muut kansainväliset ja eurooppalaiset starndardit siirtyvät käytäntöihin. IJJOn ohjaamana 

projekti pohjautuu suosituksiin, jotka on kirjattu ECJJ:n julkaisuun, ns. Valkoiseen paperiin, “Improving 

Youth justice Systems during a time of Economic Crisis” (2013). Tämä julkaisu nostaa esiin tarpeen ohjeistuksen 

siirtämisestä käytäntöihin niin paikallisella kuin kansallisellakin tasolla, sekä erityisesti tarpeen tuottaa 

laadukasta koulutusta ammattilaisille ja toisaalta tarpeen muodostaa päätöksentekijöiden työryhmiä 

kansallisella tasolla. Lisäksi julkaisu tähdentää sitä, että ammattilaisten tulee saada erityisesti koulutusta 

lasten oikeuksista, kansainvälisistä ja eurooppalaisista standardeista sekä vuorovaikutustaidoista, jotta 

voidaan tukea ja huolehtia lasten palautumisesta yhteisönsä jäseniksi. 

Näin ollen projekti asettaa lasten äänen nuoriso-oikeuden menettelyjen keskiöön tuottamalla tietoa 

ja koulutusta nuoriso-oikeudesta kansallisille päättäjille sekä henkilöstölle, joka työskentelee nuorten 

tekijöiden kanssa. Projekti edistää kansallisia nuoriso-oikeuden menettelyjä ja jakaa lupaavia parhaita 

käytäntöjä, kun työskennellään nuorten kanssa, jotka ovat epäiltynä tai syytettynä rikoksesta. Tämä 

tuottaa yhä parempaa kansainvälisten standardien juuruttamista työhön lakia rikkoneiden nuorten 

parissa. Koulutuspaketti sisältää käsikirjan ja työmenetelmäoppaan ammattilaisille sekä videoesityksiä, 

joiden tapauskuvauksissa tutustutaan lakia rikkoneiden nuorten tarinoihin. Nämä kaikki on sisällytetty 

online-koulutukseen IJJOn International School of Juvenile Justice e-oppimisalustalla.

Tämän manuaalin avulla olemme osallisia tietotaidon lisäämisessä ja hyvien käytäntöjen jakamisessa 

niin, että lakia rikkoneiden lasten äänen kuunteleminen tulee tehokkaasti huomioiduksi.

Uuden direktiivin EU/2016/800 voimaantuleminen edistää tämän projektin tulosten juurtumista. IJJO 

tulee tukemaan direktiivin täytäntöönpanoa jäsenmaissa levittämällä käsikirjaa, tuottamalla online-

koulutusta internetissä sekä näiden teknisellä tuella. 

Projekti ennakoi kansallisten yhteistyöryhmien luomista projektin jäsenmaissa yhtenä merkittävänä 

tekijänä kun tuetaan direktiivin, ja erityisesti artiklan 20(1)12, täytäntöönpanoa EU:n jäsenmaissa. 

Projektin myötä syntyvien yhteistyöryhmien nähdään toimivan tärkeinä asiantuntijaryhminä, jotka 

voivat edistää lasten oikeuksia ja lapsiystävällistä oikeuskäsittelyä kansallisella tasolla jakamalla tietoa ja 

hyviä käytäntöjä sekä avustamalla päätöksentekijöitä näiden kansainvälisten normien juurruttamisessa.

12  Direktiivin Artiklan 20(1) mukaan: Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainvalvontaviranomaisten sekä 
vapautensa menettäneiden säilytystilojen työ ntekijät, jotka käsittelevät lapsia koskevia tapauksia,  saavat lapsen 
oikeuksia, asianmukaista kuulustelutekniikkaa, lapsipsykologiaa ja lapsen  tarpeisiin mukautettua viestinnän kieltä 
koskevaa erityistä koulutusta sellaiselle tasolle asti, jota heidän yht eytensä lapsiin edellyttävät. 
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Yhteenvetona todettakoon, että odotamme tämän käsikirjan olevan keskeinen ohjeistus uuden direktiivin 

täytäntöönpanossa, erityisesti kun huolehditaan lapsen oikeudesta tulla kuulluksi ja osallistua itseään 

koskeviin oikeusmenettelyihin. Käsikirja tuottaa lain täytäntöön panijoille, vankeusviranomaisille, 

oikeuslaitokselle, syyttäjille ja asianajajille hyödyllistä tietoa, taitoa ja työkaluja, kun ollaan 

vuorovaikutuksessa lasten kanssa niin, että heidän äänensä tulee kuulluksi ja heidän osallisuuttaan 

vahvistetaan. Nämä ovat välttämättömiä vaateita, jotta lasten luottamus oikeusprosesseihin vahvistuu 

ja jotta asianmukainen kohtelu lisääntyy sekä uusintarikollisuus vähenee.

Dr. Francisco Legaz Cervantes, 
Chairman of the International Juvenile Justice Observatory

Cédric Foussard, 
Director of International Affairs, International Juvenile Justice Observatory
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Tiedoksi

Tämä käsikirja ei olisi ollut mahdollinen ilman projektin jäsenten asiantuntijuuden, tutkimusten ja 

tiedon jakamista. Improving Juvenile Justice Systems -projekti, johon tämä käsikirja pohjaa, on toteutunut 

yhteistyössä seuraavien tahojen kanssa: The Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Austria); Hope 

for Children - UNCR Policy Centre (Cyprus); Rubikon Centrum (Czech Republic); Association Diagrama 

(France); Greek  Ministry of Justice (Greece); Istituto Don Calabria (Italy); Providus Center (Latvia); Direção- 

Geral de Reinserção e Serviços Prisionais (Directorate General of Reintegration  and Prison Service 

- Portuguese  Ministry of Justice) (Portugal); Fundación Diagrama (Spain); Include Youth (N.I., United 

Kingdom); Finnish Forum for Mediation (Finland); University College Cork (Ireland).  

Erityiskiitokset asiantuntijoille, jotka ovat olleet mukana projektin suunnittelussa, tuottamisessa ja 

kouluttajien kouluttamisessa: Prof. Maria-José Bernuz (Faculty of Law of Zaragoza, Spain), Florence Brion 

(Office of the General Delegates on Children´s Rights, Fédération Wallonie-Bruxelles, Belgium), Avril 

Calder (International Association of Youth and Family Judges and Magistrates), Prof. Els Dumortier (Vrije 

Universiteit Brussels, Belgium), Annelies Hendriks (Consultant in child mediation and psychology, The 

Netherlands), Adrianne van Rheenen (Behavioral expert and child counselor, The Netherlands), Roberto 

Rivello (former Manager of the HELP  (Human Rights Education for Legal Professionals) Programme of 

the Council of Europe) and Dr. Ursina Weidkuhn (International Juvenile Justice Consultant, Switzerland). 

Kiitokset myös IJJO:n toimijoille Cédric Foussardille, Adélaïde Vanhovelle sekä Sophie Duroylle heidän 

yhteistyöstään tämän käsikirjan valmistelussa. 

IJJO ja projektin osallistujatahot haluavat erityisesti kiittää käsikirjan valmistamisesta professori 

Ton Liefaardia, tohtori Stephanie Rapia sekä Apollonia Bolscheria Hollannin Leidenin yliopiston 

lastenoikeuksien laitokselta. 

Projektin osallistujat kiittävät myös Euroopan Komissiota ja Perusoikeuksien ja kansalaisuuden ohjelmaa 

projektin rahoittamisesta.
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Käsikirjan esittely

JOHDANTO

KANSAINVÄLISET LASTEN OIKEUDET NUORTEN OIKEUSKÄYTÄNNÖISSÄ

Vuonna 2010 julkaistiin raportti Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä 

oikeudenkäytöstä (Guidelines of the Council of Europe on Child-friendly Justice), joka avaa ohjeet lapsiystävällisen 

oikeuden toteuttamisesta. Ohjeiden tavoitteena on taata lasten oikeuksien toteutuminen, lasten oikeus 

oikeaan informaatioon, edustamiseen, osallistumiseen ja suojeluun lapsen kehitysaste, ymmärrystaso ja 

olosuhteet huomioiden (para 13). Raportti tuotti yleisen ohjeistuksen lapsiystävällisistä menettelyistä, jotka 

tulisi juurruttaa niin rikoslakeihin kuin siviilihallinnonkin lakeihin. 

“Improving juvenile justice systems in Europe: Training for professionals” -projektin keskeinen tavoite on kehittää ja 

vahvistaa lapsiystävällisen oikeuden toteutumista Euroopassa. Kuten alkusanoissa jo todetaan, projekti pohjaa 

suosituksille, jotka on kirjattu IJJOn julkaisemaan ns. White Paper’iin ”Improving youth justice systems during 

a time of economic crisis” (Moore 2013). White Paper’ssa nousee esiin tarve vahvistaa toimintaa paikallisella ja 

kansallisella tasolla ja erityisesti tarve niin ammattilaisten kuin muiden paikallisten toimijoiden koulutukseen. 

Lisäksi suosituksissa todetaan, että nuoriso-oikeuden parissa työskenteleviä ammattilaisten tulee päivittää 

tietojaan lasten oikeuksista, kansainvälisistä ja eurooppalaisista standardeista sekä vuorovaikutustaidoista, 

jotta lasten palautumisesta yhteiskuntaan voidaan yhä paremmin huolehtia. Tässä koulutuksessa erityispaino 

on lakia rikkoneiden lasten oikeudesta tulla kuulluksi ja siten koulutus painottaa vuorovaikutustaitoja lasten 

kanssa oikeusjärjestelmissä työskenneltäessä. 

Käsikirjan avaamaa tietoa peilataan systemaattisesti direktiivin Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi 

rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä 

(UE/2016/800) (Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children who 

are suspects or accused persons in criminal proceedings)13 sisältöön. Tämä EU direktiivi esittelee menettelyitä 

jotka pohjaavat Euroopan Ihmisoikeuksiin sekä ohjeistuksiin lapsiystävällisestä oikeudesta (Guidelines on 

Childfriendly Justice). Direktiivin 20(1) artiklassa todetaan:

” Jäsenvaltioiden on varmistettava, että lainvalvontaviranomaisten sekä vapautensa menettäneiden 

säilytystilojen työntekijät, jotka käsittelevät lapsia koskevia tapauksia, saavat lapsen oikeuksia, 

asianmukaista kuulustelutekniikkaa, lapsipsykologiaa ja lapsen tarpeisiin mukautettua viestinnän kieltä 

koskevaa erityistä koulutusta sellaiselle tasolle asti, jota heidän yhteytensä lapsiin edellyttävät.”

EU:n jäsenvaltioilla on virallinen velvollisuus saattaa tämä Direktiivi voimaan. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee 

saattaa tehtävä valmiiksi 36 kuukauden kuluttua sen voimaantulosta. 

Käsikirjaa voidaan käyttää koulutettaessa lakia rikkoneiden lasten kanssa työskenteleviä viranomaisia 

ja ammattilaisia sekä yhtä lailla, kuin nuoriso-oikeuden ympärille kehittyneiden restoratiivista oikeutta 

toteuttavien menettelyiden toimijoille. Tässä käsikirjassa käsitellään lasten oikeuksia, keskustelutekniikoita, 

vuorovaikutusta, lasten psykologiaa sekä pedagogisia taitoja useissa eri luvuissa.

13  Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi  rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista 
menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä, 11 toukokuu 2016 , EU/2016/800 
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KÄSIKIRJAN SISÄLTÖ

Käsikirja tarkastelee lupaavia käytänteitä, joiden avulla lapsiystävällistä oikeutta voidaan edistää. 

Käsikirjan keskeiset teemat ovat: 

- Lasten ja nuorten osallisuus konfliktien käsittelyssä ja oikeusmenettelyissä; kansainväliset ja 

Euroopan standardit sekä lapsen psykologinen kehitys

- Rakenteet, ympäristöt ja tilat, joissa oikeusmenettelyt lasten ja nuorten kanssa toteutuvat; 

viranomaisten ja tukihenkilöiden sekä vanhempien roolit

- Aito ja aktiivinen osallisuus; oikeus tietoon ja kuulluksi tulemiseen

- Vuorovaikutustaidot ja -osaaminen lasten ja nuorten kanssa työskennellessä erityisesti riita- ja 

rikostilanteiden selvittelyissä

- Seuranta ja tuki; päätösten sisällön ja päätösten perusteiden selkeyttäminen lapselle

Jokaisessa luvussa peilataan eurooppalaisia standardeja ja edellytyksiä, jotta lapsiystävällisyyden 

voidaan nähdä toteutuvan oikeuskäsittelyn eri vaiheissa. Vaiheet, joita käsitellään ovat: pidätys ja poliisin 

kuulustelu, oikeusmenettelyt ja oikeusistunnon käytännöt, uudelleen sijoittaminen, menettelyt ennen ja 

jälkeen vankeusrangaistuksen.

Projektin osallistujatahojen hyviä käytäntöjä on esitelty aina käsiteltävän teeman yhteydessä. Nämä 

käytännöt tarjoavat kuvauksia kuinka tietyt periaatteet ja viralliset säännöt voidaan implementoida 

käytäntöihin ja kuinka ne on tuotettu yhteistyötahojen toiminnassa. Niinpä nämä esimerkit tulevat 

maista, jotka ottavat osaa tähän projektiin.  Nämä maat ovat Itävalta, Kypros, Tshekin tasavalta, Suomi, 

Ranska, Irlanti, Italia, Latvia, Portugali ja Espanja. Kaikki yhteistyömaat ovat European Council for Juvenile 

Justice -tahon jäsenmaita.14

KUINKA KÄSIKIRJAA KÄYTETÄÄN?

Tämä käsikirja on kehitetty osana ”Improving juvenile justice systems in Europe: Training for professionals” 

-ohjelmaa. Käsikirja toimii käytännön ohjeistuksena lakia rikkoneiden lasten kanssa työskenteleville 

ammattilaisille. Käsikirjassa oleelliset osat kansainvälisistä ja eurooppalaisista standardeista on sijoitettu 

laatikoihin. Lyhyet yhteenvedot päättävät jokaisen kappaleen.

Käsikirjan lisäksi koulutusmateriaali käsittää Työmenetelmäoppaan (Toolkit) kouluttajille sekä 

videomateriaalia. Käsikirja, työmenetelmäopas ja videot muodostavat koulutuspaketin, jonka avulla 

aihetta on mielekästä käsitellä. Käsikirja avataan koulutuksissa, työmenetelmäopas puolestaan ohjaa 

kouluttajia ja videomateriaali tukee aiheiden käsittelyä. Videot on tuotettu Pohjois-Irlannissa ”Include 

Youth” -järjestön toimesta ja tarkoituksena on esittää käsikirjan teemoja nuorten näkökulmasta heidän 

kokemuksiaan ja ääntään kuunnellen. Videot ovat saatavissa osoitteessa: http://www.oijj.org/en/

improvingjjs-video

14  Yhteistyöorganisaatiot tässä projektissa ovat: Providus (Latvia), University College Cork (Irlanti), Fundación 
Diagrama (Espanja), Ministry of Justice (Portugali), Hope for Children UNCRC (Kypros), Suomen sovittelufoorumi 
(Suomi), Ludwig Boltzmann Institute of Human Rights (Itävalta), Ministry of Justice Transparency and Human Rights 
(Kreikka), Rubikon Centrum (Tshekin tasavalta), Instituto Don Calabria (Italia), Association Diagrama (Ranksa) ja 
Include Youth (Britannia)
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VIDEOMATERIAALIN TAUSTAA

Include Youth – järjestö on yleishyödyllinen yhteisö, joka edistää haavoittuvien nuorten oikeuksien 

toteutumista ja huolehtii heidän eduistaan. Järjestö on keskittynyt kahteen osa-alueeseen: nuoriso-

oikeuteen sekä työttömien nuorten tukemiseen. Osana tätä projektia, Include Youth – järjestöä pyydettiin 

kokoamaan ryhmä nuoria, joilla oli kokemusta oikeusjärjestelmistä ja kertomaan kokemuksiaan 

viranomaisten kanssa työskentelystä, haasteista ja turhautumisista, joita he ovat kohdanneet, sekä 

esimerkkejä myönteisestä selviytymisestä ja antamaan vinkkejä viranomaisille.

Vuoden 2015 heinäkuusta lähtien järjestö on luonut yhteisryhmiä huostaan otettujen nuorten 

keskuuteen tavoitteena osin tunnistaa nuoria, jotka ovat halukkaita kertomaan tarinansa videolla. Lisäksi 

Include Youth -ohjelmassa ja Alternatives Norhern Ireland -hankkeessa mukana olleita pyydettiin myös 

puhumaan.

Kolme nuorta kertookin kokemuksistaan kohtaamisista poliisin, tuomarien, nuorisokeskusten ja 

nuorisotyöntekijöiden kanssa. Nuorten nimet on muutettu anonymiteetin varmistamiseksi. Näiden 

sessioiden aikana oli tärkeää rakentaa hyvä suhde ja keskustella nuorten kanssa heidän tasollaan, osoittaa 

kunnioitusta ja oppia tuntemaan heitä. Viikkojen kuluessa nuoret rentoutuivat, puhuivat enemmän ja 

kertoivat avoimesti kokemuksistaan.

Kuten videoilla on nähtävillä, nuoret kertovat kokemuksistaan poliisin, tuomareiden, nuorisotyötekijöiden 

ja Juvenile Justice -keskuksen työntekijöiden kanssa. Jotkut näistä kohtaamisista ovat olleet negatiivisia 

nuorten kertoessa tuntemastaan epäkunnioituksesta ja sanallisesta hyväksikäytöstä. Nuorten lisäksi 

videolla on Woodlandin nuoriso-oikeuskeskuksen työntekijä Danielle Boydin haastattelu, jossa hän 

kertoo kuinka henkilökunta työskentelee nuorten kanssa heidän osallisuuttaan vahvistaen tavoitteena 

myönteisten suhteen rakentaminen. 

Include Youth -järjestö tekee tiivistä yhteistyötä myös useiden eri yhteisöjen kanssa kuten esimerkiksi 

”Alternatives Northern Ireland” -tahon kanssa. Tämä taho tarjoaa restoratiivisen oikeuden ohjelmia ja 

työskentelee nuorten, paikallisen poliisin ja kunnan kanssa yhdessä. Videolla kuullaan 21-vuotiasta Gareth 

Scullionia, joka kertoo kokemuksistaan restoratiivisesta oikeusmenettelyistä Pohjois-Irlannissa yhdessä 

henkilökuntaan kuuluvan Kelly Gillin kanssa, joka toimii kouluilla Alternatives-hankkeen puitteissa. 

Gareth joutui kontaktiin poliisin kanssa muutama vuosi sitten ja hän kertoo avoimesti menneistä 

kokemuksistaan oikeusjärjestelmän kanssa ja siitä kuinka tämä ovat vaikuttanut häneen. 

Blair Anderson on 21 vuotias ja osallistunut aiemmin Include Youth’s Employability -ohjelmaan. Hänellä 

on huostaanotto tausta ja hän kertoo avoimesti kokemuksistaan poliisin kanssa työskentelystä ja siitä 

miten tämä on vaikuttanut hänen tulevaisuuteensa. Marraskuussa 2015 järjestettiin tapahtuma, jossa 

Blair kertoi kokemuksistaan ohjelman kohderyhmän nuorille. Paikalla oli noin 50 nuorta. Lisäksi videolla 

kuvataan hänen rooliaan työpajassa marraskuussa 2015, jossa hän kertoi kokemuksiaan paikallisille 

poliiseille niin, että muu poliisin henkilökunta ja uudet rekrytoidut voivat oppia häneltä. 

Blair tähdentää nuorten kuulemisen merkitystä sekä erityisesti sitä, että huonoistakin lähtökohdista 

tuleville ja lasten huollon toimenpiteissä olleille nuorille tulee antaa mahdollisuus nuorten 

oikeusjärjestelmissä Pohjois-Irlannissa. 
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KÄSIKIRJAN TARKOITUS

Käsikirja esittelee yhdistelmän tekniikoita liittyen lasten oikeuksiin nuoriso-oikeusmenettelyissä, 

lapsiystävälliseen oikeuteen, nuorten kehitykseen sekä taitoihin, kuten tiimityöskentelyyn, lasten 

osallisuuden vahvistamiseen ja vuorovaikutukseen lakia rikkoneiden lasten kanssa.

KOULUTUKSEN TAVOITTEET

Käsikirja on tarkoitus avata ja käsitellä kansallisissa koulutuksissa tai seminaareissa, joissa tietoa 

voidaan jakaa ja taitoja voidaan harjoitella. Koulutuksella on kolme tavoitetta:

1. Tutustua kansainvälisiin ja eurooppalaisiin lasten oikeuksiin, jotka liittyvät nuoriso-oikeuteen

2. Vahvistaa tietoisuutta lasten osallisuuden merkityksestä nuoriso-oikeusmenettelyissä

3. Kouluttaa ammattilaisille taitoja, joilla lasten osallisuutta voidaan edistää

Menettelyt, joilla tavoitteet saavutetaan voivat vaihdella paikallisesta tilanteesta tai kohderyhmästä 

riippuen. Kahta ensimmäistä tavoitetta ei välttämättä tarvitse painottaa perinteisinä koulutussessioina, 

vaan ne voivat olla osa kansallista seminaaria. Tämä keskusteluun innostava yleinen seminaaripäivä on 

tarkoitettu laajemmalle lakia rikkoneiden lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille. Kolmas tavoite 

on tarkoitettu toteutuvaksi enemmän käytännönläheisessä koulutuspäivässä tai työpajassa.

TIEDOT JA TAIDOT

Edesauttaaksemme lasten oikeuksia ja osallisuutta kunnioittavien nuoriso-oikeusmenettelyjen 

edistämistä, on tärkeää, että ammattilaisilla on erityistä tietoa ja taitoa.

Tietoa jota ammattilaiset tarvitsevat
Tietoa noin:

•	 keskeistä ihmisoikeuksista, kuten oikeus oikeudenmukaiseen oikeuskäsittelyyn, oikeus tietoon ja 

oikeus tulla kuulluksi

•	 avain käsitteet lasten suojelusta, lasten osallisuudesta ja nuorten kehityksestä

•	 kansainvälisten ja eurooppalaisten lasten oikeuksien menettelyt ja niiden merkitys

•	 suunnitelmat erityisistä menettelyistä lakia rikkoneiden lasten osalta

•	 lasten osallisuuden toteutuminen oikeusmenettelyiden eri vaiheissa

Taitoja, joita ammattilaiset tarvitsevat
Taidot noin:

•	 keskustelutaitoja lakia rikkoneen lapsen kanssa niin, että lapsella on mahdollisuus ilmaista omat 

näkemyksensä

•	 kuuntelutaitoja

•	 keskustelutekniikoita, joilla tuetaan lapsen osallisuutta

•	 oikeusmenettelyjen ja päätösten selittämisen taitoja niin, että lapsi voi ne ymmärtää

•	 ympäristön huomioiminen niin, että oikeuskäsittelyt toteutuvat sellaisissa tiloissa, jotka tukevat 

lapsen oikeuksia

•	 taitoja, joilla huomioidaan vanhempien mukaan ottaminen
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HUOM: Käsikirjassa käytettävällä sanalla ”lapsi” tai ”hän” viitataan lakia rikkoneeseen lapseen hänen 

sukupuolestaan riippumatta.

YHTEENVETO

Koulutuspaketin keskeinen tarkoitus:

Eurooppalaisen nuoriso-oikeuden vahvistaminen keskittyen erityisesti lakia rikkoneiden nuorten ja lasten 
oikeuksiin tulla kuulluksi ja osallisitua tehokkaasti nuoriso-oikeusmenettelyissä.

Koulutuspaketin tavoitteet:

1.  Tutustua kansainvälisiin ja eurooppalaisiin lasten oikeuksiin, jotka liittyvät nuoriso-oikeuteen
2.  Vahvistaa tietoisuutta lasten osallisuuden merkityksestä nuoriso-oikeusmenettelyissä
3.  Kouluttaa ammattilaisille taitoja, joilla lasten osallisuutta voidaan edistää





LUKU 1

Kansainväliset ja 
eurooppalaiset nuoriso-

oikeuden standardit
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Luku 1: Kansainväliset ja 
eurooppalaiset nuoriso-oikeuden 
standardit

Tämä luku avaa käsikirjan pääteemaa: Nuorten osallistuminen nuoriso-oikeuden prosesseihin. Osa 1.1 

määrittelee kuulluksi tulemisen tärkeyttä nuoriso-oikeuden prosesseissa sekä toisaalta lapsiystävällisen 

oikeuden kehitystä Euroopassa. Osa 1.2 antaa yleiskuvan oleellisista kansainvälisen nuoriso-oikeuden 

standardeista. Osa 1.3 keskittyy osallisiin eurooppalaisiin standardeihin. Osa 1.4. käsittelee joitakin 

avainsisältöjä nuoren aseman muutoksesta matkalla aikuisuuteen osana nuoriso-oikeusjärjestelmää.

1.1 NUORTEN OSALLISUUS NUORISO-OIKEUDEN 
MENETTELYISSÄ

KUULLUKSI TULEMISEN MERKITYS

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen (CRC) artikla 12. mukaan lapsilla on oikeus tulla kuulluksi kaikissa 

häntä koskevissa asioissa. Luonnollisesti tämä koskee myös lasta, joka on osapuolena nuoriso-

oikeusprosesseissa heidän ollessa epäiltynä tai tuomittuna jostakin teosta. 

YK:n lapsen oikeuksien komitea on määritellyt termin osallistuminen näin: 

YLEISKOMMENTTI NO 12; LAPSEN OIKEUS TULLA KUULLUKSI, JOHDANTO, 
KOHTA 3.

Yleissopimus hyväksyttiin vuonna 1989. Tämän jälkeen 12 artiklan täytäntöönpanoa edistävien lakien, 
menettelytapojen ja menetelmien kehittämisessä on edistytty huomattavasti niin paikallisesti, kansallisesti, 
alueellisesti kuin maailmanlaajuisestikin. Viime vuosien aikana on syntynyt laajalle levinnyt käytäntö, johon 
viitataan yleisesti käsitteellä ”osallistuminen”, vaikka tätä termiä ei käytetäkään 12 artiklan tekstissä. Käsite 
on muuttunut ja kehittynyt ja on nykyisin laajassa käytössä. Sillä kuvataan käynnissä olevia prosesseja, 
joihin kuuluu lasten ja aikuisten välistä vastavuoroiseen kunnioitukseen perustuvaa tiedon jakamista ja 
vuoropuhelua ja joissa lapset voivat oppia, miten heidän näkemyksensä ja aikuisten näkemykset otetaan 
huomioon ja miten ne vaikuttavat tällaisten prosessien lopputulokseen.

Tässä osallistumisen määritelmässä on CRC komitea tähdentää lasten ääntä. Lapsella ei ole pelkästään 

oikeus kertoa näkemyksensä vaan heillä tulee olla myös oikeus oppia siitä, miten heidän näkemyksensä 

on vaikuttanut päätöksen tekoon kyseisessä asiassa. Lisäksi Komitea korostaa lapsen roolia aktiivisena 

toimijana oikeuksiensa edistämisessä, suojelussa ja valvonnassa, koskien yhtäläisesti kaikkia toimenpiteitä, 

joihin valtiot ryhtyvät yleissopimuksen täytäntöön panemiseksi (Yleiskommentti No 5, para 12). 

Lapsen oikeuksien näkökulmasta katsottuna on myös akateemisissa tutkimuksissa osoitettu, että 

lasten osallisuus on merkittävää. Kilkelly (2010) toteaa, valmisteltuaan julkaisua ”Guidelines on Child-

friendly Justice (Lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat), että lapset eivät aina koe tulleensa kuulluksi 

tai kohdelluksi arvostavasti oikeuskäsittelyssä. Heillä on usein vain vähän luottamusta auktoriteetteihin, 

koska he ovat kokeneet että heitä ei kunnioiteta eikä heidän erityistarpeitaan ole huomioitu. Toisaalta 

lapset toteavat, että he arvostavat sitä, jos tuomari kuuntelee heitä kasvotusten. Tämä siksi, koska 

tässä tilanteessa lapsi kokee, että hänen näkemyksiään ei käännetä tai tulkita väärin. Tämän lisäksi 
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lapset kokevat, että tuomarilla on parempi ja täydellisempi ymmärrys heidän elämästään mikä tuottaa 

lasten mielestä myös parempia päätöksiä. Keskeistä on se, että lasta kuunnellaan suoraan kasvotusten 

(Cashmore & Parkinson 2007; Kilkelly 2010). 

Sen lisäksi, että lapsi tulee kuulluksi oikeussalissa, tutkimustulokset painottavat sitä, että kuulluksi 

tulemisen kokemuksella voi olla lukuisia positiivisia vaikutuksia. Ensiksikin aktiivinen osallistuminen 

päätöksentekoprosessiin voi auttaa lasta ymmärtämään ja hyväksymään lopullinen päätös. Tuomarin 

päätös hyväksytään paremmin, mikäli lapsi ymmärtää päätökseen liittyvät perusteet kun ne ovat hänelle 

ymmärrettävästi selitetty (Cashmore & Parkinson 2007; Saywitz et al. 2010). Sama pätee myös päätöksen tekoon, 

joka liittyy lapsen vapauden rajoittamiseen eri instituutioissa. Oikeudenmukainen ja asianmukainen kohtelu 

lisää turvallisuuden tunnetta ja vähentää stressiä, mikä vaikuttaa myönteisesti sitoutumiseen yhteisöön 

palauttamisprosesseissa (Van der Laan & Eichelsheim 2013). Toiseksi osallistumisella voi olla positiivinen 

vaikutus koska se ohjaa heitä vastuulliseen aikuisuuteen (Saywitz et al. 2010). Kun lapset oppivat osallistumaan 

päätöksentekoon, heidän taitonsa ilmaista ja perustella näkökulmiaan kasvaa (Fitzgerald et al. 2009; Freeman 

1997). 15 Lasten osallisuus on keskeinen restoratiivisen oikeuden ja sovittelun elementti. Sovittelua voidaankin 

pitää menettelynä joka mahdollistaa ja edistää lasten osallisuutta (kts. esimerkki Suomesta):

LAPSIYSTÄVÄLLISEN OIKEUDEN KEHITYS EUROOPASSA

Kansainvälisen oikeuden standardit tunnustavat lakia rikkoneen lapsen henkilönä, jolla on oikeudet 

lapsen asemastaan johtuen erityiseen kohteluun. Tätä lähestymistä kuvataan YK:n lastenoikeuksien 

julistuksen artiklassa 40, kohdassa nuoriso-oikeuden ydin tavoite. 

Euroopan ihmisoikeussopimus (ECHR) painottaa myös osaltaan nuorten oikeuksia nuoriso-oikeudessa. 

Erityisesti CRC:n artiklat 12 ja 40 ovat vaikuttaneet suoraan siihen mitä Euroopan ihmisoikeuslaissa on 

määritelty. Lasten oikeuksien komitea toteaa yleisissä kommenteissa nro 10 liittyen nuoriso-oikeuteen, 

että on merkittävää huomioida Euroopan ihmisoikeuslaki (kts. Kilkelly 2015). 

Euroopassa on viime aikoina kehitetty vahvasti lapsiystävällistä oikeuden käytäntöjä. On selvää, että 

vuorovaikutus CRC:n ja ECHR:n välillä on erittäin merkityksellistä. Tätä yhteisymmärrystä vahvisti vuonna 

2010 laaditut Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä. 

Ohjeissa määritellään seikkaperäiset suositukset siitä, miten nuoriso-oikeuden prosesseissa huomioidaan 

nuoren ikä- ja kehitystaso. 

15  Sveitsiläinen tutkimus osoittaa, että lasten ja vanhempien osallistuminen on yksi onnistumisen tekijä 
(kasvatuksellisissa) menettelyissä. Tässä tutkimuksessa vertailtiin 29 eri empiiristä tutkimusta eri maista. Sveitsi, 
Saksa, Britannia, Hollanti ja Yhdysvallat olivat vertailumaat. Lisää tietoja: 
http://www.efk.admin.ch/images/stories/efk_dokumente/publikationen/evaluationen/Evaluationen%20(37)/10372BE_
Rapport_final_publication.pdf  

ESIMERKKI: KOULUSOVITTELU SUOMESSA

Suomen perusopetuksen perusteet (1998 ja 2014) tukevat vahvasti lasten osallisuuden lisäämistä heidän 
kouluyhteisöissään. Tavoitteena on opettaa sosiaalisia taitoja sovittelun avulla. Koulusovittelu nähdään 
oppimistilanteena, jossa lapsi ei ainoastaan opi konfliktin käsittelyä vaan hän oppii myös käyttämään 
oikeuttaan tulla kuulluksi ja osallistua itseään koskevan asian käsittelyyn. Koulusovittelu kiinnittää 
kouluyhteisön lähiyhteisön sovittelumenettelyihin kuten lakisääteiseen riita- ja rikosasioiden sovitteluun. 
Suomen sovittelufoorumin VERSO-ohjelma on tuonut koulusovittelua suomalaisiin kouluihin vuodesta 2000 
lähtien. 
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Euroopan Komissio on todennut, että vuonna 2011 syntynyt lasten oikeuksiin painottuva agenda16, on 

johtanut siihen, että oikeusjärjestelmä on tullut yhä lapsiystävällisemmäksi. Lisäksi Euroopan Komissio 

tähdentää, että Euroopan neuvoston suuntaviivat lapsiystävälliseksi oikeudeksi (2010) tulee ottaa 

käyttöön.

1.2 JOHDANTO NUORISO-OIKEUDEN KANSAINVÄLISIIN 
STANDARDEIHIN

PEIJINGIN SÄÄNNÖT

Ennen YK:n lapsen oikeuksien sopimusta (CRC) luotiin jo vuonna 1985 YK:n standardiminimisäännöt 

nuoriso-oikeuden hallinnoksi (The Peijing Rules). Peijingin säännöt sisältävät yksilöidyt vähimmäisohjeet, 

joilla säädellään nuoriso-oikeuden hallintoa kansallisella tasolla. 

Vaikka Peijingin säännöt eivät ole laillisesti sitovia niin, CRC:n seurantataho eli YK:n lapsen oikeuksien 

komitea on suositellut sääntöjen liittämistä kaikkiin lasten oikeusmenettely järjestelmiin (Yleiskommentti 

nro 10, para 4). Lisäksi osa säännöistä on muodostunut sitoviksi, sillä ne on tuotu esiin CRC:n artiklassa 

40.  Nämä säännöt tuottavat ohjauksen, joka nojaa CRC:n tulkintaan.

Lasten osallistumiseen liittyvä sääntö 14.2 on tärkeä:

BEIJINGIN SÄÄNTÖ 14.2

Menettelyjen tulee olla nuoren edun mukaisia ja ne tulee toteuttaa ymmärryksen ilmapiirissä niin, että 
nuori voi osallistua ja ilmaista itseään vapaasti.

Tämä sääntö avaa käsitteet ymmärtäminen ja osallistuminen. Oikeus osallistumiseen nuoriso-oikeuden 

menettelyissä siten kuin se on esitetty säännössä 14.2, voidaan nähdä esimerkkinä CRC:n artiklalle 12 

(oikeus tulla kuulluksi) (Rap 2013). 

16  Communication from the Commission to the European Parliament, the Council, the European Economic and 
Social Committee and the Committee of the Regions, An EU Agenda for the Rights of the Child, COM (2011) 60 final.

YHTEENVETO

Osallisuuden merkitys nuoriso-oikeudessa:

•	 Direktiivi ”Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista 
menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä (EU/2016/800)” velvoittaa kaikkia EU:n jäsenmaita

•	 Toteuttaa lasten oikeutta oikeudenmukaiseen oikeuskäsittelyyn yhtä lailla kuin Euroopan 
ihmisoikeussopimusta

•	 Toteuttaa YK:n lapsen oikeuksien sopimusta

•	 Osallisuudella tarkoitetaan jatkuvaa prosessia, joka sisältää tiedon jakamisen ja dialogin oikeusmenettelyn 
eri vaiheissa

•	 Lapset arvostavat kokemusta kuulluksi tulemisesta

•	 Osallisuuden kokemus vaikuttaa myönteisesti lapsen kehitykseen, oikeusmenettelyyn ja sen tuloksiin
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YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN SOPIMUS, CRC

YK:n lapsen oikeuksien sopimus (The UN Convention on the Rights of the Child, CRC) tuli voimaan 1989. 

Sopimus tähdentää lapsen autonomisena yksilönä jolla on ihmisoikeudet. CRC ulottuu koskettamaan 

kaikki lapsia mukaan lukien lapset, jotka ovat rikkoneet lakia. CRC:tä pidetään kaikkein tärkeimpänä 

lasten oikeuksien sopimuksena. Sopimus on hyväksytty kaikissa YK:n jäsenmaissa (196 maata) paitsi 

Yhdysvalloissa. Sopimus on eniten täytäntöön pantu ihmisoikeussopimus maailmassa.

Artikla 12 – Oikeus tulla kuulluksi

ARTIKLA 12 CRC

1. Sopimusvaltiot takaavat lapselle, joka kykenee muodostamaan omat näkemyksensä, oikeuden vapaasti 
ilmaista nämä näkemyksensä kaikissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen näkemykset on otettava huomioon 
lapsen iän ja kehitystason mukaisesti.

2. Tämän toteuttamiseksi lapselle on annettava erityisesti mahdollisuus tulla kuulluksi häntä koskevissa 
oikeudellisissa ja hallinnollisissa toimissa joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen 
välityksellä kansallisen lainsäädännön menettelytapojen mukaisesti.

Oikeus tulla kuulluksi koskee kaikkia lapsia, jotka ovat kykeneviä muodostamaan oman näkemyksensä. 

Tällä lähtökohdalla on huomattava merkitys kun turvataan lasten oikeus osallisuuteen. Jäsenmailla on 

velvollisuus sisällyttää lasten osallistuminen kaikkiin asioihin, jotka heitä koskettavat mukaan lukien 

oikeusmenettelyt ja hallinnolliset toimenpiteet (CRC art 12 (2)) sekä nuoriso-oikeuden menettelyt. 

Jäsenmaita rohkaistaan kehittämään päätöksentekoprosesseja niin, että lasten pääsy näihin prosesseihin 

tehdään mahdolliseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että päätöksenteko prosesseissa tulee huomioida lapsen 

kypsyys. Kuitenkin lasten kuulemisessa sekä päätöksenteossa viranomaisten tulee huomioida lapsen ikä 

ja kypsyystaso ja erityisesti tulee huolehtia lapsen parhaan edun toteutumisesta tasapainottaen esiin 

tulleita intressejä.

Artikla 40 – Nuoriso-oikeus
Keskeinen säännös kansainvälisissä rikoksen tehneisiin lapsiin liittyvissä ihmisoikeuslaeissa on CRC:n 

artikla 40. Voidaan sanoa, että CRC:n voimaan tulon jälkeen, nuoriso-oikeudesta tuli kansainvälisesti 

huomioitu käsite, jolla tarkoitetaan lasten oikeutta oikeudenmukaiseen kohteluun yhtä lailla, kun lasten 

oikeutta ikätasonsa mukaiseen kohteluun. 

CRC:ssä on kaksi olennaista lähtökohtaa kun tarkastellaan lakia rikkoneita lapsia: Ensinnäkin lasta 

tulee kohdella oikeudenmukaisesti kunnioittaen hänen ihmisarvoaan ja oikeuttaan oikeudenmukaiseen 

oikeudenkäyntiin. Toisena lähtökohtana todetaan, että lasta tulee kohdella erityisellä lapsiystävällisellä 

lähestymisellä niin, että kaikki puuttumiset tähtäävät lapsen palautumiseen yhteisönsä jäseneksi sekä 

siihen, että lapsen yhteiskuntaa rakentava rooli säilyy. Yhtä lailla kasvatukselliset näkökulmat ovat 

tärkeitä: nuorten tulee voida oppia virheistään ja heitä tulee tukea oikeudenmukaisesti niin, että he eivät 

toista virheitään (Liefaard 2015).
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CRC:N ARTIKLA 40 MUKAAN:

1. Sopimusvaltiot tunnustavat jokaiselle lapselle, jonka väitetään syyllistyneen rikoslain rikkomiseen, jota 
syytetään siitä tai jonka on todettu sitä rikkoneen, oikeuden tulla kohdelluksi tavalla, joka edistää lapsen 
ihmisarvoa ja arvokkuutta, joka vahvistaa lapsen kunnioitusta muiden ihmisoikeuksia ja perusvapauksia 
kohtaan sekä ottaa huomioon lapsen iän ja pyrkimyksen edistää hänen yhteiskunnallista sopeutumistaan 
ja rakentavan roolin omaksumista yhteiskunnassa.

2. Tämän toteuttamiseksi ja ottaen huomioon kansainvälisten asiakirjojen asiaankuuluvat määräykset 
sopimusvaltiot takaavat erityisesti, että:  
a) lapsen ei väitetä syyllistyneen rikoslain rikkomiseen, häntä ei syytetä siitä tai hänen ei todeta rikkoneen 
sitä tekojen tai laiminlyöntien perusteella, jotka eivät tekohetkellä olleet kiellettyjä kansallisessa 
lainsäädännössä tai kansainvälisessä oikeudessa; 
b) lapsella, jonka väitetään syyllistyneen tai jota syytetään rikoslain rikkomisesta, on ainakin seuraavat 
takeet; 
i) häntä pidetään syyttömänä, kunnes hänet lain mukaan todetaan syylliseksi; 
ii) hänelle on ilmoitettava viipymättä ja suoraan, tai tarvittaessa vanhempiensa tai laillisten huoltajiensa 
välityksellä häntä vastaan esitetyt syytteet, ja hänellä on oikeus saada oikeusapua tai muuta 
asianmukaista apua puolustuksensa valmistelussa sekä sen esittämisessä; 
iii) hänen on viipymättä saatava lainsäädännön mukaisesti asiansa toimivaltaisen, riippumattoman ja 
puolueettoman viranomaisen tai oikeudellisen elimen päätettäväksi rehellisessä oikeudenkäynnissä 
oikeus- tai muun asianmukaisen avustajan läsnä ollessa ja ottaen erityisesti huomioon lapsen iän, hänen 
tilanteensa, hänen vanhempansa tai lailliset holhoojansa tai huoltajansa läsnä ollessa, ellei sen todeta 
olevan lapsen edun vastaista; 
iv) häntä ei saa pakottaa todistamaan tai tunnustamaan syyllisyyttään. Hänen on voitava kuulustella tai 
kuulusteluttaa vastapuolen todistajia sekä saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja 
kuulustelluiksi tasapuolisuuden nimissä; 
v) jos hänen katsotaan rikkoneen lakia, hänellä on oikeus saada tämä päätös ja sen perusteella määrätyt 
toimenpiteet korkeamman toimivaltaisen, riippumattoman ja puolueettoman viranomaisen tai 
oikeudellisen elimen käsiteltäväksi lainsäädännön mukaisesti; 
vi) hänen on saatava maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu kieltä, jolla asiaa käsitellään; 
vii) hänen yksityisyyttään on kunnioitettava täydellisesti asian käsittelyn kaikissa vaiheissa.

3. Sopimusvaltiot pyrkivät edistämään sellaisten lakien säätämistä, menettelytapojen ja viranomaisten 
asettamista ja laitosten perustamista, jotka soveltuvat erityisesti lapsiin, joiden väitetään syyllistyneen, 
joita syytetään tai joiden on todettu rikkoneen rikoslakia, ja erityisesti:  
a) säätämällä vähimmäisiän, jota nuorempia lapsia ei pidetä kelpoisina rikkomaan rikoslakia; 
b) aina milloin mahdollista ja toivottavaa, ryhtymään muihin kuin oikeudellisiin toimenpiteisiin tällaisten 
lasten kohdalla, edellyttäen, että ihmisoikeuksia ja oikeusturvaa kunnioitetaan täydellisesti.

4. Sen varmistamiseksi, että lapsia kohdellaan heidän hyvinvoinnilleen sopivalla sekä heidän olosuhteisiinsa 
ja rikkomukseensa oikeassa suhteessa olevalla tavalla, on oltava mahdollisuus erilaisiin järjestelyihin, 
kuten huolenpitoon, ohjausta ja valvontaa koskeviin päätöksiin, neuvontaan, viranomaisvalvontaan, 
sijaisperhehoitoon, opetus- ja ammattikoulutusohjelmiin ja muihin laitossijoituksen vaihtoehtoihin.

Artiklassa 40 (2) määritellään vähimmäisstandardit, joilla varmistetaan, että kaikki rikoksia tehneet 

nuoret saavat oikeudenmukaisen kohtelun ja oikeudenkäynnin. YK:n Lasten oikeuksien komitean mukaan 

näihin standardeihin kuuluvat: taannehtivan lapsioikeuden käytön kieltäminen, syyttömyysolettama, 

oikeus aktiiviseen prosessiosallisuuteen, oikeus välittömään ja avoimeen tiedonsaantiin syytteistä, oikeus 

oikeusapuun tai muuhun asianmukaiseen oikeudelliseen tukeen, oikeus viivytyksettömään käsittelyyn ja 

vanhempien läsnäoloon, oikeus olla todistamatta itseään vastaan, yhdenvertainen kuulluksi tulemisen 

oikeus, oikeus valittaa tuomiosta/päätöksestä, oikeus maksuttomaan tulkkaukseen ja oikeus yksityisyyden 

suojaan (Yleiset kommentit no. 10, par. 41-67)

Oikeutta aktiiviseen osallisuuteen ei ole selkeästi mainittu CRC:ssa (art. 40). YK:n Lasten oikeuksien 

komitea tähdentää kuitenkin, että tämä on oleellinen vaatimus, jolla varmistetaan oikeudenmukainen 

oikeudenkäynti; oikeus joka suoraan viittaa sopimuksen artiklaan 12, jossa todetaan jokaisen nuoren 

oikeus tulla kuulluksi oikeudellisissa ja hallinnollisissa prosesseissa. (Yleiset kommentit No. 12, para. 44.).

CRC:n artiklan 40(3) perusteella sopimusvaltiot pyrkivät edistämään sellaisten lakien säätämistä, 

menettelytapojen ja viranomaisten asettamista ja laitosten perustamista, jotka soveltuvat erityisesti 
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lapsiin, joiden väitetään syyllistyneen, joita syytetään tai joiden on todettu rikkoneen lakia. Sopimuksessa ei 

kuitenkaan selkeästi kerrota mitä tämä käytännössä tarkoittaa. Kyseisessä artiklassa todetaan myös, että tulee 

säätää rikosoikeudelliseen vastuuseen liittyvä alaikäraja ja tarjota mahdollisuus muuhun tukeen, hoivaan ja 

ohjaukseen, kun se on tarkoituksenmukaista ja toivottavaa.

Artikla 37 – Vapauden pidättäminen

CRC:n artikla 37 edustaa keskeisintä ihmisoikeutta nuorille, jotka ovat vapaudenriiston kohteena. On erityisen 

tärkeää tarjota vahva oikeudellinen status nuorille, joita uhkaa vapausrangaistus tai heiltä on riistetty oikeus 

vapauteen. Tästä oikeudesta tulisi säätää perustuslaissa.

CRC:N ARTIKLAN 37 

Mukaan sopimusvaltiot takaavat, että
 
a) lasta ei kiduteta, eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tai halventavalla tavalla. 
Kuolemanrangaistusta tai elinkautista tuomiota ilman vapauttamismahdollisuutta ei tule langettaa alle 
18-vuotiaana tehdyistä rikoksista;
 
b) lapselta ei saa riistää hänen vapauttaan laittomasti tai mielivaltaisesti. Lapsen pidättämisessä, muussa 
vapaudenriistossa tai vangitsemisessa tulee noudattaa lakia ja näihin toimiin on turvauduttava vasta 
viimeisenä ja mahdollisimman lyhytaikaisena keinona;
 
c) vapaudenriiston kohteeksi joutunutta lasta on kohdeltava inhimillisesti ja kunnioittaen synnynnäistä 
ihmisarvoa ottaen huomioon hänen ikäistensä tarpeet. Erityisesti on vapaudenriiston kohteeksi joutunutta 
lasta pidettävä erillään aikuisista, paitsi silloin kun katsotaan olevan lapsen edun mukaista menetellä toisin. 
Jokaisella lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheeseensä kirjeitse ja vierailukäynnein, paitsi poikkeuksellisissa 
olosuhteissa;
 
d) vapaudenriiston kohteeksi joutuneella lapsella on oikeus pikaiseen oikeus- ja muuhun apuun samoin 
kuin oikeus kiistää vapaudenriiston laillisuus tuomioistuimessa tai muun toimivaltaisen, riippumattoman 
ja puolueettoman viranomaisen edessä ja oikeus saada pikainen päätös missä tahansa tällaisessa asiassa.

Artiklassa 37 tähdennetään että lasta ei saa kiduttaa tai kohdella häntä muulla julmalla, epäinhimillisellä tai 

alentavalla tavalla. Alle 18 -vuotiaista tuomittua ei saa myöskään tuomita kuolemaan tai elinkautiseen ilman 

armahdusmahdollisuutta (art. 37 (a) CRC). Artiklassa korostetaan erityisesti myös sitä, että vapaudenriistoa 

saa käyttää vain erityisissä tilanteissa, viimeisimpänä keinona ja vain mahdollisimman lyhyen ajan (art. 37 (b) 

CRC).

YK:n lapsen oikeuksien komitean mukaan (CRC:n artiklan 37(b)), tulee sopimusvaltioiden tarjota vaihtoehtoisia 

säilössä olopaikkoja ennen oikeudenkäyntiä ja huolehtia siitä, että käytettävä keino toteuttaa periaatetta 

välttämättömästä toimenpiteestä ja että nuori vapautuu ennen oikeuskäyntiä säilöönotosta mahdollisimman 

nopeasti ja mikäli tarpeen erityiset olosuhteet huomioiden. Vapauden riisto on sopimuksessa määritelty niin, 

että se tarkoittaa kaikkia viranomaisten toteuttamia huostaanoton tai sijoittamisen muotoja, joista nuoren ei 

ole mahdollista poistua omasta halustaan. (Euroopan säännöt 21.5 nuorten rikostentekijöiden rankaisusta tai 

toimenpiteistä.) Tämä tarkoittaa sitä, että osittainkin avoimiin instituutioihin sijoitetut nuoret ovat artiklan 37 

piirissä (Liefaard 2008).

Yleiskommentin no. 10, para. 80-81 mukaisesti, artikla 37 (b) tähdentää sitä, että jäsenvaltioiden tulee 

tuottaa tehokkaita vaihtoehtoja esitutkinnan aikaiseen vapauden rajoittamiseen, jotta varmistetaan edellä 

mainitut periaatteet toteutuminen. Tulee varmistaa, että lapsi voidaan vapauttaa esitutkintavankeudesta 

mahdollisimman pian tarpeen mukaiset olosuhteet huomioiden.
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Tässä yhteydessä valaistaan myös sitä, että lasten ikään liittyvät erityistarpeet ovat erilaiset. Artiklassa 

37(c) tähdennetään myös jokaisen lapsen ehdotonta laillista oikeutta pitää yhteyttä perheeseensä kirjeitse 

ja vierailukäynnein.

HAVANNAN SÄÄNNÖT

YK:n laati vuonna 1990 säännöt vapautensa menettäneiden nuorten suojelemiseksi. Havannan 

säännöissä (The Havanna Rules) määritellään lähinnä suuntaviivat kaikkien nuoren kohtelusta, jotka ovat 

vangittuina tai säilöön tai huostaan otettuina eri syistä. Näitä muita syitä ovat mm. käyttäytymishäiriöt, 

lastensuojelulliset tarpeet ja psykiatriseen hoitoon liittyvät toimenpiteet. Havannan sääntö 11(b) määrittää 

vapaudenriiston koskevan myös avoimia kasvatusinstituutioita eikä ainoastaan suljettuja keskuksia tai 

laitoksia.

Vapaudenriisto tarkoittaa henkilön sijoittamista julkiseen tai yksityiseen lukittuun tilaan, josta hän 

ei voi poistua omasta tahdostaan, joko yksityishenkilön tai oikeus- tai muun viranomaisen päätöksen 

perusteella. Säännöt sisältävät vähimmäisstandardit sille miten nuorten yksilölliset tarpeet liittyen ikään, 

persoonallisuuteen, sukupuoleen, tekoon, psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen otetaan huomioon (Sääntö 

28).

Säännöissä todetaan myös, että tiloissa nuorilla tulee olla mahdollisuus yksityisyyteen, yhteyteen 

muiden saman ikäisten kanssa, mahdollisuus urheilla ja osallistua vapaa-ajanharrastuksiin. (Sääntö 

32). Yksityisyyteen liittyy myös nuoren oikeus käyttää henkilökohtaisia tavaroita (Sääntö 35), käyttää 

omia vaatteita tai ainakin vapauduttuaan (Sääntö 36). Muita perusoikeuksia ovat oikeudet opiskeluun 

(Sääntö 38), oikeus ulkoiluun (Sääntö 48) ja oikeus yhteydenpitoon ulkomaailman kanssa (Säännöt 59-62). 

Havannan säännöissä painotetaan erityisesti henkilökunnan inhimillistä, ammatillista, oikeudenmukaista 

ja tehokasta työskentelyä (Sääntö 83).

YK:N LAPSEN OIKEUKSIEN KOMITEA – YLEISKOMMENTIT

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen ja sen yleiskommenttien noudattamista valvoo YK:n lapsen oikeuksien 

komitea. Komitean ensisijaisena  tehtävänä on tarkastella sopimusvaltioiden määräaikaisraportteja 

lapsen oikeuksien toteutumisesta omassa maassaan. Vaikka yleiskommenteilla ei ole sitovaa luonnetta, 

nämä dokumentit ovat arvokkaita ja relevantteja kun lapsen oikeuksia tulkitaan ja kun niitä laitetaan 

täytäntöön.

Yleiskommentti no 10

Komitea julkaisi vuonna 2007 Lapsen oikeuksien sopimukseen liittyvät Yleiskommentin No. 10. Tämä 

dokumentti tarjoaa yksilöidyt suositukset sopimuksen artiklan 40 toimeenpanolle ja muihin tähän 

liittyviin lasten oikeuksia koskeviin standardeihin ja sääntöihin.
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YLEISKOMMENTTI 10, PARA. 46:

Oikeudenmukainen oikeudenkäynti edellyttää sitä, että lapsi, jonka väitetään syyllistyneen rikoslain 
rikkomiseen tai jota syytetään siitä, pystyy osallistumaan tehokkaasti oikeudenkäyntiin, ja näin ollen 
hänen on ymmärrettävä syytteet ja mahdolliset seuraamukset ja rangaistukset, jotta hän pystyy antamaan 
ohjeita oikeudelliselle edustajalle, kiistämään todistajien lausunnot, kertomaan tapahtumista ja tekemään 
asianmukaisia päätöksiä todisteista, todistajanlausunnoista ja määrättävästä toimenpiteestä (määrättävistä 
toimenpiteistä). Beijingin sääntöjen 14 artiklassa määrätään, että menettelyt tulisi toteuttaa ymmärryksen 
ilmapiirissä, jotta lapsi voi osallistua niihin ja ilmaista itseään vapaasti. Lapsen iän ja kehitystason huomioon 
ottaminen voi myös edellyttää tuomioistuinmenettelyjen ja -käytäntöjen muuttamista.

Komitea näkee suoran yhteyden oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja tehokkaan osallistumisen 

välillä. Yleiskommenteissa todetaan yksiselitteisesti, että kuulluksi tuleminen on keskeisintä, jotta 

oikeudenmukaisuus oikeudenkäynnissä toteutuu (para. 44). Samassa yhteydessä tähdennetään, että 

lapsella on oikeus tulla kuulluksi kaikissa oikeudenkäynnin vaiheissa (para 43) koko prosessin ajan 

aina esitutkinnasta tuomioon saakka (para 44). Tämän lisäksi todetaan, että nuorta ei tule käsitellä 

passiivisena kohteena, sillä tuolloin hän ei vastaisi aktiivisesti omasta käyttäytymisestään. Komitea toteaa, 

että tutkimuksin on osoitettu lasten aktiivisen osallistumisen vaikuttavan myönteisesti ratkaisuihin ja 

lopputulokseen. (para. 45).

Yleiskommentti no 12 

Komitea julkaisi vuonna 2009 Yleiskommentin no. 12 Lasten oikeudesta tulla kuulluksi. Tämä dokumentti 

luo suuntaviivat sille, miten toteuttaa CRC:n artiklan 12 mukaista kuuluksitulemista oikeusprosesseissa.

Lapsen kuuleminen ei onnistu kunnolla, jos ympäristö on pelottava, torjuva, piittaamaton tai epäsopiva 

hänen ikäiselleen. Toimien on oltava ymmärrettäviä ja lapsille sopivia. Lapsille sopivien tietojen 

antamiseen, itsensä edustamisen riittävään tukemiseen, henkilökunnan asianmukaiseen koulutukseen, 

oikeussalien suunnitteluun, tuomareiden ja asianajajien vaatetukseen, näyttöpäätteisiin ja erillisiin 

odotushuoneisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota. 

YLEISKOMMENTTI NO 12, PARA. 34:

Lapsen kuuleminen ei onnistu kunnolla, jos ympäristö on pelottava, torjuva, piittaamaton tai epäsopiva 
hänen ikäiselleen. Toimien on oltava ymmärrettäviä ja lapsille sopivia. Lapsille sopivien tietojen antamiseen, 
itsensä edustamisen riittävään tukemiseen, henkilökunnan asianmukaiseen koulutukseen, oikeussalien 
suunnitteluun, tuomareiden ja asianajajien vaatetukseen, näyttöpäätteisiin ja erillisiin odotushuoneisiin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota. 

Komitean mukaan tulee jokaisen oikeudenkäyttöön liittyvän toimen olla helposti saatavissa ja lasta 

arvostavia (para 34). Kun lapsi on päättänyt käyttää oikeuttaan tulla kuulluksi, hänen on päätettävä, 

miten häntä kuullaan: ”joko suoraan tai edustajan tai asianomaisen toimielimen välityksellä”. Kuulluksi 

tulemisella tarkoitetaan dialogia ja keskustelu eikä yksipuolista kuulustelua (para. 43).  Komitean kanta 

on se, että lapselle on annettava mahdollisuus tulla kuulluksi suoraan kaikissa menettelyissä aina, kun 

se on mahdollista.  (para. 35). Sopimusvaltioiden on varmistettava, että lapsi saa ilmaista näkemyksiään 

olosuhteissa, joissa otetaan huomioon hänen henkilökohtainen ja sosiaalinen tilanteensa, sekä 

ympäristössä, jossa hän tuntee, että häntä kunnioitetaan ja hän on turvassa ilmaistessaan vapaasti omia 

näkemyksiään (para. 23 ja 60).
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1.3 JOHDANTO EUROOPAN NUORISO-OIKEUDEN 
STANDARDEIHIN17

EUROOPAN IHMISOIKEUSSOPIMUS, ECHR

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ECHR) artiklassa 6 määritellään oikeudenmukainen oikeudenkäynti. 

Määritelmä koskee kaikkia, myös lapsia (kts. 6(1)). Tässä kohdassa mainitaan, että huolimatta oikeudesta 

yleiseen kuulemiseen voidaan lehdistöltä ja yleisöltä kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä 

nuoren henkilön etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa.

ECHR:N ARTIKLA 6 MUKAAN:

1. Jokaisella on oikeus kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin 
laillisesti perustetussa riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään 
hänen oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Päätös on 
annettava julkisesti, mutta lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy koko oikeudenkäyntiin tai osaan 
siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen tai kansallisen turvallisuuden vuoksi 
nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin 
kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi 
oikeudenmukaisuutta.

2. Jokaista rikoksesta syytettyä on pidettävä syyttömänä, kunnes hänen syyllisyytensä on laillisesti näytetty 
toteen.

3. Jokaisella rikoksesta syytetyllä on seuraavat vähimmäisoikeudet:

a. oikeus saada viipymättä yksityiskohtainen tieto häneen kohdistettujen syytteiden sisällöstä ja 
perusteista hänen ymmärtämällään kielellä;

b. oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan;
c. oikeus puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä, 

ja jos hän ei pysty itse maksamaan saamastaan oikeusavusta, hänen on saatava se korvauksetta 
oikeudenmukaisuuden niin vaatiessa;

d. oikeus kuulustella tai kuulusteluttaa todistajia, jotka kutsutaan todistamaan häntä vastaan, ja 
saada hänen puolestaan esiintyvät todistajat kutsutuiksi ja kuulustelluiksi samoissa olosuhteissa 
kuin häntä vastaan todistamaan kutsutut todistajat;

e. oikeus saada maksutta tulkin apua, jos hän ei ymmärrä tai puhu tuomioistuimessa käytettyä kieltä.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on kehittänyt nuoriso-oikeuskäytännön, joka toteuttaa artiklan 6(1) 

mukaista nuoren oikeutta aktiiviseen osallistumiseen oikeudenkäynnissä.

Tapauksessa T. and V. v. United Kingdom (ECtHR 16 December 1999, Appl. No. 24724/94; Appl. no. 24888/94

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pitää tärkeänä, että rikoksesta syytettyä lasta kohdeltiin tavalla, jolla 

otettiin täysin huomioon hänen ikänsä, kypsyyden asteensa sekä älylliset ja emotionaaliset kykynsä. Myös 

oli tärkeää, että ryhdyttiin toimenpiteisiin, joilla edistettiin hänen kykyään ymmärtää oikeudenkäyntiä ja 

osallistua siihen (para 84). Tuomioistuimen noudattamien muodollisuuksien ja menettelytapojen oli joskus 

täytynyt vaikuttaa 11 vuoden ikäisestä lapsesta käsittämättömiltä ja pelottavilta (para. 86) ja EIT katsoi 

edelleen, ettei valittaja ollut voinut osallistua tehokkaasti häntä vastaan ajettuun rikosoikeudenkäyntiin 

ja tästä johtuen häneltä evättiin oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (para. 89).

Tapauksessa S.C. v. United Kingdom (ECtHR 15 June 2004, Appl. No. 60958/00) toteaa EIT lasten oikeuksista 

tehokkaaseen osallistumiseen vielä yksityiskohtaisemmin:

17  Lisää tietoa lähteistä kts. the Handbook on European law relating to the rights of the child (FRA, 2015).
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S.C. V. THE UNITED KINGDOM, PARA. 29 

(…) Tehokas osallistuminen edellytti kuitenkin, että syytetyllä oli yleinen käsitys oikeudenkäynnin luonteesta 
ja siitä, mitä se ja mahdollinen rangaistus merkitsi hänelle. Siten hänen tuli tarvittaessa esim. tulkin, 
asianajajan, sosiaalityöntekijän tai ystävän tuen avulla kyetä ymmärtämään, mitä oikeudessa yleisesti 
sanottiin. Vastaajan tuli kyetä ymmärtämään, mitä syyttäjän todistajat sanoivat. Jos hän oli edustettuna, 
hänen tuli kyetä esittämään asianajajilleen oman versionsa tapahtumista ja osoittamaan ne lausumat, 
joista hän oli eri mieltä, sekä mainitsemaan seikkoja, joita tuli esittää hänen puolustuksekseen (…).

Tuomioistuin toteaa, että artikla 6 ei tarkoita, että syytetyn lapsen tulee ymmärtää kaikki lakiin 

liittyvät yksityiskohdat. Monet normaalilla älykkyydellä varustetut aikuiset eivät pysty ymmärtämään 

oikeusistunnon aikana kaikkia käänteitä ja monimutkaisia menettelyjä (para. 29). Edellä kuvatusta 

tapauksesta selviää, että syytetyllä lapsella tulee olla mahdollisuus muodostaa yleinen käsitys prosessin 

luonteesta, esiintymisensä ja asenteensa seuraukset ja mahdollisten seuraamusten ja menettelyjen 

merkitys. Kyseisessä tapauksessa oikeus (EIT) päätti, että tapaus olisi pitänyt käsitellä erityisessä 

oikeusistuimessa, jossa olisi huomioitu syytetyn ikä ja alhainen sosiaalinen älykkyys (para. 35).

EUROOPAN SÄÄNNÖT KOSKIEN NUORTEN RIKOSTENTEKIJÖIHIN KOHDISTUVIA 
SANKTIOITA JA TOIMENPITEITÄ, ERJO

Euroopan neuvosto on laatinut mm. vuonna 2008 säännöt sille miten kohdella rikoksesta epäiltyjä nuoria 

(ERJO, European Rules for juvenile offenders, ERJO). Säännöissä on määritelty perusperiaatteet ja säännöt 

koskien nuorten vangitsemista ja vaihtoehtoisista vapausrangaistuksista.

ERJO:n säännön 5 mukaan tulee kaikkien seuraamusten perustua nuoren rikoksentekijän parhaaksi 

(best interest of the juvenile offender), ottaen huomioon rikoksen vakavuus (suhteellisuusperiaate), ikä, 

psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi, kehitystaso, henkilökohtaiset edellytykset ja kyvyt varmennettuna 

mahdollisilla psykologisilla ja muilla asiantuntija-arvioinneilla. Kuten Lasten oikeuksien julistuksessa ja 

Pekingin säännöissä todetaan myös ERJO:n säännössä 10, että nuorten ehdoton vapausrangaistus tulee 

olla viimeisin käytettävä keino ja mikäli toimeenpantuna silloinkin mahdollisimman lyhyen ajan. 

Säännöissä tähdennetään yhtä lailla nuorten oikeutta osallisuuteen säännössä 13. 

ERJON SÄÄNTÖ 13

Nuorilla tulee olla täydelliset osallisuusoikeudet oikeusprosessissa ja häntä koskevissa päätöksissä 
liittyen seuraamuksiin ja muihin toimenpiteisiin. Nuorilla ei saa olla rikosoikeudellisissa yleissäännöissä 
vähäisemmät oikeudet kuin vastaavasti aikuisilla rikoksentekijöillä.

Perusperiaatteena on (säännöt 5 ja 10) että oikeusjärjestelmän puitteissa on käytössä nuoren kehitys 

huomioiden suuri valikoima eri seuraamusmenettelyjä (ERJO sääntö 23.1). Etusija tulee antaa sellaisille 

toimille, joilla on kasvatuksellinen merkitys ja luoda mahdollisuus nuorille korjata rikoksesta syntynyt 

vahinko (ERJO sääntö 23.2.). ERJO tuottaa yksityiskohtaiset standardit virallisista kehyksistä ja olosuhteista, 

joiden mukaan yhdyskuntapalvelu on toteuttavissa nuoriso-oikeuden puitteissa. 

Nämä määrittelyt yhdyskuntapalvelusanktioista toimivat lisäyksensä perusperiaatteisiin, joissa painotetaan 

nopeutettua käsittelyä, mahdollisimman minimaalista puuttumista (Sääntö 9) sekä kieltoa sellaisten 

menetelmien toteuttamisesta, jotka raskauttavat langetetun rangaistuksen tuomaa kärsimystä (Sääntö 8).
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EUROOPAN NEUVOSTON MINISTERIKOMITEAN SUUNTAVIIVAT 
LAPSIYSTÄVÄLLISESTÄ OIKEUDENKÄYTÖSTÄ

Euroopan Neuvosto on määritellyt oikeudellisiin prosesseihin liittyvät tehokkaat osallistumisen keinot 

dokumentissa ”Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä” 

(Guidelines on Child-Friendly Justice) ja on määritellyt käsitteen lapsiystävällinen oikeus seuraavalla 

tavalla:

LAPSIYSTÄVÄLLISEN OIKEUDEN SUUNTAVIIVAT

Lapsiystävällisellä oikeudella tarkoitetaan oikeusjärjestelmiä, joissa taataan kaikkien lasten oikeuksien 
kunnioittaminen ja tehokas toteuttaminen niin hyvin kuin mahdollista ottaen huomioon jäljempänä 
luetellut periaatteet, lapsen kehitys- ja tietämystaso sekä tapauksen olosuhteet. Sillä tarkoitetaan erityisesti 
helposti saatavilla olevaa oikeudenkäyttöä, jossa otetaan huomioon lasten ikä, käsitellään asiat nopeasti ja 
huolellisesti, mukaudutaan ja keskitytään lasten tarpeisiin ja oikeuksiin sekä kunnioitetaan lasten oikeuksia, 
kuten oikeutta oikeudenmukaiseen menettelyyn, oikeutta osallistua menettelyyn ja ymmärtää sitä, oikeutta 
nauttia yksityiselämän ja perhe-elämän kunnioitusta sekä oikeutta koskemattomuuteen ja ihmisarvoon.

Ohjeet sisältävät yleisiä lapsiystävällisen oikeudenkäytön elementtejä. Yhdessä näistä linjataan lapsen 

oikeus saada riittävästi tietoa ja ohjausta oikeusprosessin alusta aina koko prosessin ajan. Lapsille tulee 

kertoa heidän oikeuksistaan, itse järjestelmästä, prosessin eri vaiheista, syytteistä ja käsittelypäivistä. 

Vanhempia tulee myös tiedottaa syytteistä ennen oikeudenistuntoa, tosin on huomioitava, että 

tiedonjakaminen vain vanhemmille ei ole tiedottamisen vaihtoehto vaan osa-alue (para. IV, art. 3). 

Lapsilla on myös oikeus tulla kuulluksi suljettujen ovien takana ja kaikkien lasten parissa työskentelevien 

ja heidän asioistaan vastaavien ammattihenkilöiden olisi saatava tarvittavaa monialaista koulutusta eri 

ikäryhmiin kuuluvien lasten oikeuksista ja tarpeista sekä lasten tarpeisiin mukautetuista menettelyistä 

(para iV, art. 9, 14, 15).

Menettelyissä tulee lasta kohdella sensitiivisellä ja ei-intiimillä lähestymisellä (para. IV, art. 54.) 

Suositusten mukaan tulisi muodostaa erityisiä nuoriso-oikeuslaitoksia (oikeushuoneita), menettelyjä 

ja instituutioita nuoria lainrikkojia varten (para. IV, art. 63). Lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat on 

helpointa saada käytäntöön erityisesti nuorille suunnatuilla oikeustaloilla ja tuomareilla, jotka ovat 

erikoistuneet työskentelemään näissä nuorten oikeuslaitoksissa.

EUROOPAN PARLAMENTIN JA NEUVOSTON DIREKTIIVI RIKOKSESTA EPÄILTYJÄ TAI 
SYYTETTYJÄ LAPSIA KOSKEVISTA MENETTELYTAKEISTA RIKOSOIKEUDELLISISSA 
MENETTELYISSÄ

Joulukuussa 2015 Euroopan Parlamentti ja Euroopan Neuvosto hyväksyivät direktiivin Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista 

rikosoikeudellisissa menettelyissä, EU/2016/800 (Directive of the European Parliament and of the Council 

on procedural safeguards for children who are suspects or accused persons in criminal proceedings18) koskien 

epäillyn tai syytteessä olevan lapsen suojelua. Direktiivissä esitetään keinot, jotka ovat yhdensuuntaiset 

niiden perustelujen kanssa jotka esitetään aikaisemmin kuivataussa tapauksessa ”Euroopan 

ihmisoikeustuomioistuimen tuomio 16.12.1999, liittyen Yhdistyneiden kansakuntaa kohtaa esitettyyn 

18  Euroopan Parlamentin ja Neuvoston Direktiivi  rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista 
menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä, 11 toukokuu 2016 , EU/2016/800  
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valitukseen, koskien 11- vuotiaan syytetyn murhaoikeudenkäyntiä” ja ”Lapsiystävällisen oikeudenkäytön 

suuntaviivat”

ARTIKLA 16 – LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA JA EDUSTAA ITSEÄÄN OIKEUDESSA

Jäsenmaiden tulee varmistaa, että lapsilla on täydet oikeudet läsnäoloon ja heille on annettava mahdollisuus 
osallistua tehokkaasti oikeusistuntoon, mukaan lukien saada oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista heidän oma 
näkemyksensä.

Jäsenmaiden tulee varmistaa, että lapset, jotka eivät olleet läsnä oikeudessa, annetaan oikeus uuteen 
käsittelyyn tai muuhun oikeudelliseen menettelyyn, josta säädetään Direktiivissä 2016/343

Tässä direktiivissä on asetettu useita erityisesti lapsiin liittyvää sääntöä. Komission mukaan ECHR:n 

artiklassa 6 todetaan, että syytetyllä on oikeus tulla itse oikeudenkäyntiin paikalle (esitys 60). Jäsenmaiden 

tulee huolehtia siitä, että lapset ovat läsnä oikeudenkäynnissä ja tämän vuoksi on huolehdittava käytännön 

järjestelyistä lapsen osallistuminen huomioiden. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että lasta kohdellaan 

ikänsä, erityistarpeidensa, kehitysasteensa ja ymmärrystasonsa mukaisesti huomioiden mahdolliset 

kommunikaatiovaikeudet (esitys 55). Oikeudenkäynti tulee toteuttaa yleisön ulottumattomissa (art. 14) 

ja lapsella on oikeus saada aikuinen tukija mukaansa (art. 15). Oikeus viralliseen avustajaan on mainittu 

direktiivin artiklassa 6. Esipuheessa todetaankin, että lapsen tulisi saada asianajaja, koska lapsi on 

haavoittuvainen eikä aina täysin ymmärrä kaikkea eikä pysty seuraamaan rikosoikeusmenettelyn kulkua 

(esitys 25). Jäsenmaiden tulisikin järjestää asianajajan apu lapselle ja taata virallinen apu aina tarpeen 

mukaan varmistaen näin asianajajan antama lapsen edunmukainen tuki (esitys 25). 

1.4 NUORISO-OIKEUS JA NUOREN KEHITTYMINEN19

IKÄRAJAT NUORISO-OIKEUDESSA

Nuoriso-oikeusjärjestelmän käyttökelpoisuuden määrittelee kaksi ikärajaa. Ensimmäinen ikäraja 

osoittaa iän, jolloin lapsi on rikosoikeudellisesti vastuussa omasta tekemisestään. Tämä ikäraja on 

19  Osa tästä luvusta on johdettu tekstistä Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).

YHTEENVETO

CRC:n artiklan 12 mukaan lapsella on oikeus tulla kuulluksi kaikissa itseään koskevissa asioissa myös 
nuoriso-oikeuden menettelyissä. Lapsilla ei ole pelkästään oikeus ilmaista näkemyksiään, vaan heillä tulee 
olla mahdollisuus oppia kuinka heidän näkemyksensä vaikuttavat päätöksentekoon nuoriso-oikeuden 
menettelyissä.
Euroopan tasolla erityisen merkittävä on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (ECHR:n artikla 
6) koska aktiivinen osallisuus nähdään osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa.
Lisäksi Euroopan Neuvosto on tuottanut useita alueellisia standardeja ja ohjeistuksia. Näihin sisältyy 
Ohjeistus lapsiystävälliseen oikeuteen, jossa on annettu yksityiskohtaiset suositukset nuoriso-oikeuden 
käytänteistä, joilla huomioidaan nuoren ikä ja kehitysaste.

YHTEENVETO

CRC:n artiklan 12 mukaan lapsella on oikeus tulla kuulluksi kaikissa itseään koskevissa asioissa myös 
nuoriso-oikeuden menettelyissä. Lapsilla ei ole pelkästään oikeus ilmaista näkemyksiään, vaan heillä tulee 
olla mahdollisuus oppia kuinka heidän näkemyksensä vaikuttavat päätöksentekoon nuoriso-oikeuden 
menettelyissä.

Euroopan tasolla erityisen merkittävä on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (ECHR:n artikla 
6) koska aktiivinen osallisuus nähdään osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa.

Lisäksi Euroopan Neuvosto on tuottanut useita alueellisia standardeja ja ohjeistuksia. Näihin sisältyy 
Ohjeistus lapsiystävälliseen oikeuteen, jossa on annettu yksityiskohtaiset suositukset nuoriso-oikeuden 
käytänteistä, joilla huomioidaan nuoren ikä ja kehitysaste.
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tunnettu alimpana ikärajana rikosoikeudelliseen vastuuteen (MACR). Toinen ikäraja erottaa nuorten 

rikosoikeusjärjestelmän aikuisten rikosoikeusjärjestelmästä. 

Artikkelin 40 (3) mukaan CRC Sopimusvaltioiden tulee edistää vähimmäisikärajaa, jota nuoremmilla 

lapsilla ei voida olettaa olevan valmiutta rikkoa rikoslakia. CRC ei tarjoa erityistä ikärajaa. Peijingin 

säännön 4.1 mukaan, alaikärajaa ei tule asettaa liian alhaiselle tasolle, ja emotionaalinen, henkinen 

ja älyllinen kypsyys tulee ottaa huomioon. Tämän säännön selityksessä on todettu, että on otettava 

huomioon lapsen henkilökohtainen kyky arvioida ja ymmärtää, jotta voidaan arvioida, voidaanko 

lasta pitää vastuullisena rikollisesta toiminnasta. CRC:n komitea suosittelee valtioiden asettavan 

rikosoikeudellisen vastuun aikaisintaan 12 ikävuoteen (Yleiskommentti No. 10, para. 32). Komitea referoi 

Peijingin sääntöä 4.1 todetessaan, että 12 vuoden ikäraja ei ole liian alhainen ja tämä ikäraja voidaan 

nähdä kansainvälisesti hyväksyttävänä alarajana. Tämän lisäksi sopimusvaltioita (CRC) rohkaistaan 

nostamaan alempi rikosoikeusvastuun ikäraja 12 ikävuoteen absoluuttisena miniminä, ja jatkaa sen 

nostamista korkeammalle ikätasolle, eikä laskea ikärajaa 12 ikävuoteen nykyisen ollessa korkeampi. 

(paras. 32, 33). Euroopassa useimmat alaikärajat (MACR) ovat yli 13 ikävuoden. Oheisessa taulukossa on 

listattuna projektissa mukana olevien maiden rikosoikeusvastuun alaikärajat.

Taulukko 1: Rikosoikeudellisen vastuun ikärajat

10 12 13 14 15 16 17

Northern 
Ireland Ireland France Austria Czech 

Republic Portugal Poland

Cyprus Finland

Italy Greece

Latvia

Spain

Source: Pruin, 2010. 

Taulukossa 1 on listattuna alaikärajat rikosoikeudelliseen vastuuseen. Useissa näistä maista (mm. 

Tšekki, Ranska, Portugal, Puola) on mahdollisuus määrätä koulutus- tai terapeuttisia toimenpiteitä 

lapsen rikkoessa lakia (lue Pruin 2010). Nämä toimenpiteet tehdään suojelusyistä, ei rikosoikeudellisin 

perustein.

ESIMERKKI: RIKOSOIKEUDELLISEN VASTUUN IKÄRAJA TŠEKIN TASAVALLASSA

Tšekin tasavallassa nuoret ovat rikosoikeudellisesti vastuussa 15 ikävuodesta eteenpäin, ja Nuoriso-oikeuslaki 
(1 tammik. 2004) pätee 18 ikävuoteen saakka. Alle 15 vuotiaat nuoret eivät ole rikosoikeudellisesti vastuussa, 
mutta heihin voidaan kohdistaa toimenpiteitä, jotka ovat määritelty tämän lain alla (kuten koeaikainen 
valvonta). Toimenpiteet (kasvattavat, suojaavat ja rikosoikeudelliset) lisättiin rangaistusten sijaan Nuoriso-
oikeuslakiin. Yksi suojaavista toimenpiteistä on siirto nuorisolaitokseen. Tämä toimenpide voidaan kohdistaa 
rikollisena pidettävän rikkeen tehneeseen nuoreen, sekä lapseen alle 15 ikävuoden.

valitukseen, koskien 11- vuotiaan syytetyn murhaoikeudenkäyntiä” ja ”Lapsiystävällisen oikeudenkäytön 

suuntaviivat”

ARTIKLA 16 – LAPSEN OIKEUS OSALLISTUA JA EDUSTAA ITSEÄÄN OIKEUDESSA

Jäsenmaiden tulee varmistaa, että lapsilla on täydet oikeudet läsnäoloon ja heille on annettava mahdollisuus 
osallistua tehokkaasti oikeusistuntoon, mukaan lukien saada oikeus tulla kuulluksi ja ilmaista heidän oma 
näkemyksensä.

Jäsenmaiden tulee varmistaa, että lapset, jotka eivät olleet läsnä oikeudessa, annetaan oikeus uuteen 
käsittelyyn tai muuhun oikeudelliseen menettelyyn, josta säädetään Direktiivissä 2016/343

Tässä direktiivissä on asetettu useita erityisesti lapsiin liittyvää sääntöä. Komission mukaan ECHR:n 

artiklassa 6 todetaan, että syytetyllä on oikeus tulla itse oikeudenkäyntiin paikalle (esitys 60). Jäsenmaiden 

tulee huolehtia siitä, että lapset ovat läsnä oikeudenkäynnissä ja tämän vuoksi on huolehdittava käytännön 

järjestelyistä lapsen osallistuminen huomioiden. Erityisesti tulee huolehtia siitä, että lasta kohdellaan 

ikänsä, erityistarpeidensa, kehitysasteensa ja ymmärrystasonsa mukaisesti huomioiden mahdolliset 

kommunikaatiovaikeudet (esitys 55). Oikeudenkäynti tulee toteuttaa yleisön ulottumattomissa (art. 14) 

ja lapsella on oikeus saada aikuinen tukija mukaansa (art. 15). Oikeus viralliseen avustajaan on mainittu 

direktiivin artiklassa 6. Esipuheessa todetaankin, että lapsen tulisi saada asianajaja, koska lapsi on 

haavoittuvainen eikä aina täysin ymmärrä kaikkea eikä pysty seuraamaan rikosoikeusmenettelyn kulkua 

(esitys 25). Jäsenmaiden tulisikin järjestää asianajajan apu lapselle ja taata virallinen apu aina tarpeen 

mukaan varmistaen näin asianajajan antama lapsen edunmukainen tuki (esitys 25). 

1.4 NUORISO-OIKEUS JA NUOREN KEHITTYMINEN19

IKÄRAJAT NUORISO-OIKEUDESSA

Nuoriso-oikeusjärjestelmän käyttökelpoisuuden määrittelee kaksi ikärajaa. Ensimmäinen ikäraja 

osoittaa iän, jolloin lapsi on rikosoikeudellisesti vastuussa omasta tekemisestään. Tämä ikäraja on 

19  Osa tästä luvusta on johdettu tekstistä Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).

YHTEENVETO

CRC:n artiklan 12 mukaan lapsella on oikeus tulla kuulluksi kaikissa itseään koskevissa asioissa myös 
nuoriso-oikeuden menettelyissä. Lapsilla ei ole pelkästään oikeus ilmaista näkemyksiään, vaan heillä tulee 
olla mahdollisuus oppia kuinka heidän näkemyksensä vaikuttavat päätöksentekoon nuoriso-oikeuden 
menettelyissä.
Euroopan tasolla erityisen merkittävä on oikeus oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (ECHR:n artikla 
6) koska aktiivinen osallisuus nähdään osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä myös Euroopan 
ihmisoikeussopimuksessa.
Lisäksi Euroopan Neuvosto on tuottanut useita alueellisia standardeja ja ohjeistuksia. Näihin sisältyy 
Ohjeistus lapsiystävälliseen oikeuteen, jossa on annettu yksityiskohtaiset suositukset nuoriso-oikeuden 
käytänteistä, joilla huomioidaan nuoren ikä ja kehitysaste.
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CRC:n periaatteissa kaikkia alle 18 vuotta täyttäneitä henkilöitä pidettään lapsina, ja heillä on oikeus 

tulla kohdeltavaksi artiklan 40 ja muiden relevanttien CRC säännösten mukaan. Kuten aikaisemmin on 

jo mainittu, Euroopan toimivalta piirtää linjan nuorten ja aikuisten rikosoikeuden välille 18 ikävuoteen.  

Poikkeuksia löytyy kuitenkin kummankin puolen erottavaa linjaa.

Kun lapsen ikä on epävarma, on hän oikeutettu luotettavaan lääketieteelliseen tai sosiaaliseen tutkintaan, 

jolla voidaan varmistaa hänen ikänsä (Yleiskommentti No. 10, para. 39). Kun lapsen ikää ei voida määrittää, 

ristiriitaisissa tilanteissa tai todisteiden ollessa riittämättömiä, lasta ei tule pitää rikosoikeudellisesti 

vastuullisena (para. 35 ja 39).

IKÄ-RIKOS KÄYRÄ

Rikollista käytöstä nuoruudessa voidaan pitää normaalina ja ohitse menevänä ilmiönä mieluummin 

kuin poikkeavana tai jatkuvana käytöksenä (Moffitt, 1993). Tämä näkyy ikä-rikos käyrässä, joka esittää 

tilastollisesti iän ja rikosten esiintymisen välisen suhteen. Suurin osa rikollisista on teinejä tai nuoria 

(katso Kuvaaja 1.) Ikä-rikos käyrän perusteella, Moffitt (1993) esittää eroavaisuuden nuoruuden 

rajaamassa ja elämän pituisessa rikollisuudessa. Ensimmäinen viittaa nuoruudessa esiintyvään, 

ryhmissä tapahtuvaan rikollisuuteen. Toinen viittaa rikollisuuteen psykopatologian muodossa, jota ei 

rajoita nuoruus, vaan rikollisuus jatkuu koko eliniän ajan. Suurin osa rikollisista kuuluu ensimmäiseen 

nuoruuden rajoittamaan ryhmään, kun taas pieni vähemmistö jatkaa pysyvästi antisosiaalista ja rikollista 

käyttäytymistä elinikänsä ajan. 

Nuoret etsivät identiteettiään, ja siksi heillä on enemmän ristiriitoja auktoriteetin kunnioittamisen kanssa 

kuin muilla ikäryhmillä (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000). Yhtenä selittävänä 

tekijänä on myös mahdollisesti identiteetin kehittymiseen liittyvä seikkailun ja kokeilun hakeminen. 

Kokeilu, osana identiteetin kehitystä, tuo usein mukanaan riskien ottamista, kuten rikollista toimintaa 

(Steinberg & Scott, 2003). Tämä kokeilujakso loppuu henkilön identiteetin asettuessa paikoilleen, eli tässä 

tapauksessa nuoren rikollinen toiminta on useimmiten ohitse menevää tyyppiä (Scott & Steinberg, 2008; 

Steinberg & Scott, 2003). Useimmille nuoriille rikollinen toiminta on yksittäinen asia, eikä elämäntapa. 

Useimmat nuoret, jotka ovat rikkoneet lakia, kasvavat ulos rikollisesta toiminnasta, ja eikä heille näytä 

muodostuvan vakavia persoonallisuushäiriöitä (Moffitt, 1993; see also Steinberg & Scott, 2003).
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Kuvaaja 1: Ikä-rikos diagrammi

Moffitt, 1993

NUOREN KOGNITIIVINEN KEHITYS

Nuoruusiässä henkiset kyvyt kehittyvät huomattavasti. Nuoret voivat ajatella edistyneillä, abstrakteilla, 

tehokkailla ja toimivilla tavoilla. Looginen päättelykyky kasvaa vähitellen iän 11 ja 16 välillä. 

Älykkyysosamäärä (IQ) eivät kasva merkittävästi 16-18 ikävuoden jälkeen. Ennen 16 ikävuotta henkilön 

älykkyys muistuttaa lapsen kykyä, ei aikuisen. Vaikka älykkyysosamäärä ei 18 ikävuoden jälkeen kasva 

huomattavasti, nuorella ei ole saman tasoista päättelykykyä kuin aikuisella. Nuorilla on vähemmän 

elämänoppeja, ja täten vähemmän tietoa mistä ottaa mallia tehdessä valintoja. Nuorten päätöskyky eroaa 

myös aikuisiän päättelystä, koska nuorten emotionaaliset ja sosiaaliset taidot ovat vasta kypsymässä 

(Loeber et al., 2015; Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Schwartz, 2000).

Nuoret alkavat jo varhaisessa iässä pohtia enemmän abstrakteilla tavoilla kohdatessaan ongelmia ja 

noin 12 ikävuodesta eteenpäin nuorille kehittyy yhä vahvempi kyky käsittää abstrakteja asioita. Asiat 

kuten köyhyys, oikeudenmukaisuus ja rakkaus keräävät paljon huomiota. Hiljalleen nuoret alkavat 

pohtia parisuhteita ja itseään menneisyydessä, nykyajassa ja tulevaisuudessa. Abstrakti ajattelu kehittyy 

asteittain nuoruuden aikana aina noin 17-18 ikävuoteen saakka. (Delfos, 2005; Steinberg, 1999; Steinberg 

& Cauffman, 1996).

Korkeammat aivojen kognitiiviset toiminnot, kuten suunnittelu, sanallinen muisti, impulssien hallinta, 

kehittyvät edelleen ja kehitys lakkaa vasta noin 25 ikävuodessa. (Loeber et al., 2015). Näin ollen nuoren 

tapa tuottaa ratkaisuja eroaa aikuisten päätöksenteosta. Nuorten psykososiaalinen kypsymättömyys on 

tekijä, joka vaikuttaa valintojen tekoon, vaikka nuorten kognitiivinen kapasiteetti onkin täysin kehittynyt 

(Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Scott, 2003).
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Riskikäyttäytyminen

Nuorten luonteelle on tyypillistä, että otetaan riskejä huomattavasti enemmän kuin aikuisuudessa. Nuoret 

ovat alttiimpia riskikäytökselle, kuten huumeiden käytölle, väkivallalle ja riskien ottamiselle liikenteessä 

(Steinberg, 1999). Nuoret aliarvioivat riskejä ja tekevät asioita, joiden he tietävät olevan väärin. Tämä 

näkyy varsinkin tilanteissa, joissa nuorta henkilöä jännittää tai häneen kohdistuu ryhmäpainetta, mikä 

johtaa siihen, että hänen kyky arvioida tilannetta heikkenee (Steinberg & Cauffman, 1996).

Tutkimustulokset toteavat, että nuoret eivät ota enemmän riskejä, koska he eivät huomaa niitä, vaan koska 

he poikkeuksetta aliarvioivat riskejä, jotka yhdistyvät tietynlaiseen varsinkin pitkäaikaiseen käytökseen. 

Nuoret aikuiset sen sijaan osaavat jo paremmin arvioida riskejä ja nähdä miten erilaiset toiminnalliset 

valinnat vaikuttavat tulevaisuuteen (Greene et al., 200; Schmidt et al., 2003; Steinberg & Cauffman, 1996; 

Steinberg & Scott, 2003). Kyky ymmärtää käyttäytymisestä aiheutuvia lyhyt- ja pitkäaikaisia seurauksia 

kasvaa lapsuuden ja nuoren aikuisuuden aikana (Steinberg & Cauffman, 1996).

Toinen selitys riskialttiille toiminnalle on nuorten impulssikontrollin puute (Steinberg & Cauffman, 

1996). Aina 30 ikävuoteen saakka impulsiivisuus laskee. Huomion hakeminen kasvaa 10 ja 15 ikävuoden 

välillä (Steinberg, 2011). Hormonillinen ja fysiologinen muutos nuoruuden toisessa vaiheessa selittää 

osittain nuorten ja nuorten aikuisten puutteellisen impulssikontrollin ja kyvyttömyyden systemaattiseen 

toimintaan (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Scott, 2003).

Ryhmäpaine

Toinen nuorille yleinen tekijä on alttius ryhmäpaineelle. Nuoret ovat kiinnostuneita sosiaalisesta 

toiminnasta ikäistensä kanssa (Steinberg, 2011). Nuoriin lapsiin ja aikuisiin verrattuna nuoret ovat 

alttiimpia ryhmän luomalle paineelle (Steinberg & Scott, 2003). Ikäistensä hyväksyntä on nuorille erittäin 

tärkeää (Crone & Dahl, 2012). Noin 8 ikävuodesta eteenpäin nuoret keskittyvät enemmän kumppanuuteen 

ikäistensä kanssa kuin aikuisten kanssa (Delfos, 2004). Alttius ryhmäpaineelle huipentuu noin 14 

ikävuodessa ja laskee tämän jälkeen. Tämä tarkoittaa, että alttius ryhmäpaineelle on korkeimmillaan 

12 ja 16 ikävuoden välillä ja laskee tämän jälkeen (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & Cauffman, 1996).

Ryhmäpaine voidaan myös rinnastaa riskialttiille toiminnalle. Ollessaan ikäistensä kanssa, nuoret 

ottavat enemmän riskejä ja tekevät enemmän riskialttiita tekoja kuin lapset tai aikuiset (Steinberg, 2011). 

Tämä tendenssi riskien ottoon ei ole vain seurausta ystävien kanssa vietetystä ajasta, vaan myös tarve 

hyväksynnän saamiselle ikäisten keskuudessa on merkittävää (Gardner & Steinberg, 2005; Steinberg, 

2011). Tutkimus osoittaa, että ns. vertaismalli näyttäytyy erittäin merkittävänä tekijänä tarkasteltaessa 

epäsosiaalista käyttäytymistä erityisesti pojilla (Steinberg, 1999).

Nuoriso-oikeuden menettelyn ymmärtäminen

Kehityspsykologiaan liittyvä tutkimus osoittaa, että 12-13 vuotiaat lapset eivät koe olevansa kansalaisia, 

joita voidaan pitää vastuussa teoistaan valtioille (Grisso, 2000). He eivät osaa ajatella abstraktisti ja 

näkevät itsensä lapsina, jotka ovat vastuussa vain lähiympäristölleen; vanhemmilleen, isovanhemmilleen, 

opettajilleen ja joskus naapureilleen. Lapset eivät näe yhteiskuntaa ylläpitävien lakien ja normien 

oikeutusta ja eivätkä myöskään koe kuuluvansa sosiaaliseen järjestelmään (Buss, 2000).

Tutkimukset, jotka keskittyvät lapsen ymmärrykseen rikollisissa menettelyissä näyttävät alle 14 

vuotiaiden olevan vähemmän tietoisia oikeudenkäyntiin liittyvistä seikoista kuin vanhemmat nuoret 

(Grisso, 2000). 16-17 ikävuoden kohdalla alkaa ymmärrys olla samaa tasoa kuin nuorilla aikuisilla (18-24 
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ikävuotta) (Grisso et al., 2003). Yhteenvetona voidaan todeta, että lapset esimerkiksi ymmärtävät mitä 

tarkoittaa ”oleminen oikeuden kuultavana” vasta noin 14 ikävuoden paikkeilla. 

Lapsien välillä on suuria eroja, kun tarkkaillaan yksittäisiä lapsia ja heidän kypsyyttään. Jotkut lapset ovat 

edellä, tai takana kehityksessään fyysisesti, kognitiivisesti, emotionaalisesti ja moraalisesti. Kypsymisen 

nopeus 14-18 ikävuoden välillä vaihtelee suuresti, ja niinpä ikä on yksin huono indikaattori siihen, kuinka 

hyvin nuori voi osallistua oikeudenkäyntiin. Oikeudenkäyntiin liittyvä tieto yleistyy iän myötä, mutta 

älykkyydellä on suuri rooli ymmärtämisessä (Grisso, 2000; Grisso et al. 2003, kts. alla).

NUOREN EMOTIONAALINEN KEHITYS

Nuoren emotionaalisen kehityksen tukemiseksi, on tärkeää luoda autonomian tai itsenäisyyden tunne 

(Steinberg & Schwartz, 2000). Lapsuuden aikana kiintymys vanhempiin ja heidän hyväksyntänsä määrää 

lapsen toimintaa. Aina 10-11 ikävuoteen saakka lapset toivovat miellyttävänsä vanhempiaan tai muita 

aikuisia teoillaan. Nuoruuden aikana yksilöt alkavat vastustaa vanhempiaan aktiivisesti, ja erottaa itseään 

vanhemmistaan. He kehittyvät yksilöinä irti vanhemmistaan. Tästä seuraava autonomian vahvistaminen 

toteutuu toiveiden ja ehdotusten hylkäämisenä, joka on tapa osoittaa itsenäisyyttä. Nuorten päätökset 

eivät aina ole järkeviä, ja ovat usein vastakkaisia reaktioita vanhempien toiveisiin. Nuoren pyrkimys 

itsenäisyyteen voi olla voimakkaampi kuin pyrkimys noudattaa vanhempien toivomuksia. Tämä voi 

tuoda mukanaan riskialttiimpaa käytöstä ja voimakkaampaa sitoutumista ikätovereihin.

Emotionaalinen autonomia kasvaa nuoruuden ajan. Nuoret keskittyvät ikätovereihinsa ja erottavat 

itseään vanhemmistaan. Myöhemmässä murrosiässä itsenäistymisen prosessi saadaan päätökseen 

ja nuori itsenäistyy erilleen vanhemmistaan ja ikätoveristaan. (Scott & Steinberg, 2008; Steinberg & 

Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000). Nuoruuden aikana kehittyy myös itsetietoisuus ja kyky 

ylläpitää vastavuoroisia ihmissuhteita kasvaa. Egosentrisyys laskee vähitellen, ja täten vanhemmat 

nuoret voivat paremmin nähdä käytöksensä lyhyt- ja pitkäaikaiset vaikutukset itseensä ja toisiin ihmisiin 

(Steinberg & Cauffman, 1996).

Identiteetin kehitys tapahtuu myöhäisessä teini-iässä ja varhaisessa aikuisuudessa. Johdonmukainen 

minäkuva syntyy vasta nuoruuden loputtua. Nuoret, jotka ovat luoneet identiteetin tuntevat 

kykenevänsä paremmin moraaliseen päätöksentekoon, toimivat enemmän vastavuoroisesti ja voivat 

paremmin tehdä tarkkoja valintoja opiskeluaan ja ammatillista uraansa valitessaan. Nuoret, jotka vielä 

etsivät identiteettiään joutuvat useammin konflikteihin auktoriteetin kunnioittamisen kanssa ja ovat 

levottomimpia (Steinberg & Cauffman, 1996; Steinberg & Schwartz, 2000).

Kykyjä, mitkä yhdistetään kehittyneeseen omakuvaan, ovat kyky luoda ihmissuhteita, pohtia omaa 

käytöstään, ja kyky päätellä moraalisesti korkeammalla tasolla. Nämä kyvyt kytkeytyvät myös kykyyn 

luoda erilaisia näkökulmia, mikä auttaa nuorta ymmärtämään miten teot ja päätökset nähdään muiden 

näkökulmista (Steinberg & Cauffman, 1996).

Nuoret, jotka tekevät jatkuvasti rikoksia, varsinkin sellaisia rikoksia, joista syntyy vahingoittumista ja 

uhreja, vaikuttavat omaavan vähemmän kehittyneet empatian taidot (Jolliffee & Farrington, 2004). 

Empatia estää henkilöitä tekemästä rikoksia, koska on heidän luonteensa vastaista aiheuttaa harmia 

tai satuttaa muita ihmisiä. Empatiakyky laskee tietynkaltaisten rikosten todennäköisyyttä, kun taas 

empatian puute edesauttaa rikosten tekoa (Jolliffe & Farrington, 2004).
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VAMMAISUUS

Vaikka useimmat lapset osallistuvat riskialttiiseen tai jopa rikolliseen toimintaan osana normaalia 

nuoruuden kehitystä, on lapsilla, jotka rikkovat lakia, suurempi riski ajautua erilaisiin ongelmiin 

(Weijers & Grisso, 2009). Yksittäisellä tasolla kypsymisen hitaus, älyllinen puute, oppimisvaikeudet tai 

tunnevammaisuus ovat yleisiä tekijöitä, mutta ongelmat myös laajemmin nuoren lähiyhteisössä kuten 

katuväkivalta, syyllistäminen, kodin sisäiset sekä ulkoiset ongelmat, koulupinnaus ja huumeittenkäyttö 

ovat merkittäviä riskitekijöitä (Ten Brummelaar & Kalverboer, 2011; Van Domburgh et al., 2009; Grisso, 

2000). Tässä luvussa avataan kahta tekijää: mielenterveysongelmat ja alhainen älykkyysosamäärä.

Mielenterveysongelmat

Mielenterveysongelmat ovat yleisempiä lakia rikkoneiden (varsinkin pidätettyjen) lapsien keskuudessa, 

verrattuna niihin lapsiin, jotka eivät ajaudu nuorten oikeusjärjestelmien toimenpiteisiin (Loeber et al., 

2015).  

Useat mielenterveysongelmat tuovat mukanaan kognitiivisia vaikeuksia, kuten kognitiivista 

impulsiivisuutta. 

Kognitiivinen impulsiivisuus tarkoittaa sitä, että henkilö tekee pikaisia ja harkitsemattomia valintoja ja 

toimii niiden mukaisesti. Nämä impulsiiviset nuoret joutuvat useammin pidätyksen kohteeksi (Loeber et 

al., 2015). Esimerkiksi Attention Defict Hyperactivity Disorder eli ADHD oireyhtymä luo impulsiivisuutta, 

joka liittyy rikollisuuteen. ADHD ja käytöshäiriöt kulkevat usein käsi kädessä. Käytöshäiriön oireisiin 

kuuluu aggressiota ihmisiä ja eläimiä kohtaan, omaisuuden tuhoamista, viettelemistä, varkautta ja 

vakavaa sääntöjen rikkomista. Käytöshäiriöt voivat kehittyä epäsosiaaliseksi persoonallisuushäiriöksi. 

Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön oireita ovat kyvyttömyys noudattaa sosiaalisia normeja sekä 

viettelevä, impulsiivinen, aggressiivinen toiminta ja empatian ja katumuksen puute. Empatian puute 

yhdistetään myös autismiin. Autistisilla lapsilla on todettu kognitiivisen empatian puutetta; he eivät 

osaa asettaa itseään muiden asemiin. Lakia rikkoneet lapset käyttävät myös yleisemmin huumeita ja/

tai alkoholia. Tutkimus osoittaa, että runsas alkoholin tai huumeiden käyttö hidastaa lapsen kehitystä ja 

psykososiaalista kypsymistä (Loeber et al., 2015).

Alhainen älykkyysosamäärä20

Tutkimus osoittaa, että lapset, joilla on alhainen älykkyysosamäärä (alle 85) ovat yliedustettuja nuorten 

oikeus- järjestelmissä. Heillä on enemmän tuomioita ja pidemmät rikolliset urat verrattuina muihin 

nuoriin (Loeber et al., 2015; Kaal, 2015).

Alhaisen älykkyysosamäärän omaavan nuoren tunnistaminen on vaikeaa, sillä ensisilmäyksellä he eivät 

eroa selvästi fyysisesti, käytöksen tai persoonan piirteiden mukaan muista. Ihmisisä, joilla on alhainen 

älykkyysosamäärä, yliarvioidaan usein arjen tilanteissa (Kaal, 2015).

20  Käsitteet eri älykkyyden tyypeistä, katso: http://ei.yale.edu/wp-content/uploads/2013/09/pub323_RP2012-
MayerCarusoPanterSalovey.pdf
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Alhainen älykkyysosamäärä näyttäytyy usein yhdessä muiden ongelmien kanssa. Alhainen 

älykkyysosamäärän omaavilla henkilöillä todetaan usein myös psykiatrisia häiriöitä ja käyttäytymisen 

ongelmia. Lisäksi lapsilla, joilla on alhainen älykkyysosamäärä, on usein perheeseen tai muuhun 

sosiaaliseen ympäristöön liittyviä ongelmia. He tulevat sosiaalisesti vähäosaisemmista perheistä, joissa 

vanhemmilla on myös alhainen älykkyysosamäärä, elävät köyhästi, kokevat asunto-ongelmia, ovat usein 

sosiaalipalveluiden asiakkaita ja heillä on heikko sosiaalinen verkosto (Kaal, 2015). 

Lapset, joilla on alhainen älykkyysosamäärä tarvitsevat erityistä huomiota. Joutuessaan tekemisiin 

nuoriso-oikeuden menettelyjen kanssa heillä on enemmän vaikeuksia ymmärtää. Lisäksi ammattilaisilla 

ei aina ole tietotaitoa alhaisen älykkyysosamäärän omaavien lasten kanssa työskentelyyn.

VAIKEUKSIA, JOITA ALHAISEN ÄLYKKYYSOSAMÄÄRÄN OMAAVALLA HENKILÖLLÄ 
ILMENEE: 

1. Vajaavuus ajattelussa; henkilön on vaikeampaa prosessoida ja kerätä uutta tietoa.

2. Kielitaidon viiveet; näitä ammattilaiset eivät aina asianmukaisesti havaitse, ja alhaisen älykkyysosamäärän 
omaavan voi olla vaikeaa esittää tunteitaan verbaalisti.

3. Vaikeuksia ymmärtää symboleita kuten aika, raha ja numeroita.

4. Rajallinen työmuisti; tiedot jäävät huonommin muistiin, prosessointiin ja asianmukaiseen vastaukseen 
kuluu enemmän aikaa, monimutkaisten tehtävien suorittaminen on vaikeampaa.

5. Vaikeuksia yleistämisessä ja abstraktissa ajattelemisessa; uusia taitoja vaikeampi käyttää uudenlaisessa 
tilanteessa.

6. Vaikeuksia erottaa ensisijaiset ongelmat toissijaisista, samoin syy ja seuraus.

7. Vaikeuksia sosiaalisen informaation prosessoinnissa; tämä vaikeuttaa oikeanlaisen toiminnan valintaa

8. Vaikeuksia sosiaalisissa suhteissa; esim. toisten näkökulmien ymmärtämisen vaikeudet

9. Alttius toisten mielipiteille, tarve hyväksynnälle ja yhteenkuuluvuudelle; tämä liittyy myös naiiviuuteen, 
epäluottamukseen ja varovaisuuteen

10. Rajallinen omatunnon kehittyminen

11. Rajallinen impulssien hallinta

12. Epärealistinen itsekuva; joko ali- tai yliarviointia

Lähde: Kaal, 2015

YHTEENVETO

Nuoruuden aikana kognitiiviset ja emotionaaliset taidot kehittyvät nopeasti. Vaikka henkiset kyvyt saattavat 
olla kehittyneet, nuorten tapa tehdä valintoja eroaa aikuisten valinnanteosta. Tämä liittyy tendenssiin ottaa 
riskejä, kyvyttömyyteen nähdä pitkäaikaisia seurauksia ja alttiuteen ryhmäpaineelle.

Nuoret ymmärtävät mitä ”saapuminen oikeuden kuultavaksi” tarkoittaa vasta noin 14 ikävuoden kohdalla.
Suurimmalle osalle nuorista rikokset ovat osa normaalia aikuistumista. Rikollisilla nuorilla on kuitenkin isompi 
riski lukuisiin ongelmiin kuten mielenterveydellisiin häiriöihin ja heillä on usein alhaisempi älykkyysosamäärä 
toisiin nuoriin verrattuna.
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Luku 2: Yleiset suositukset

Tässä luvussa käsitellään nuorisoikeusprosessin yleisiä vaatimuksia. Kappaleessa 2.1 käsitellään 

oikeutusta erityisiin menettelyihin. Kappaleessa 2.2 käsitellään oikeusturvakysymyksiä, erityisesti 

oikeutta oikeusavustukseen ja muuhun tarkoituksenmukaiseen tukeen. Kappaleessa 2.3 keskitytään 

vanhempien rooliin nuoriso-oikeusmenettelyissä.

2.1 OIKEUS ERITYISEEN KOHTELUUN

Lapsiystävällisen oikeuden käyttöönotto edellyttää, että prosesseissa huomioidaan lapsen ikä, tarpeet ja 

kehitystaso.

OLENNAISET KANSAINVÄLISET JA EUROOPAN STANDARDIT

Lasten oikeuksien sopimuksessa, artiklassa 40 (3) rohkaistaan luomaan erityinen nuoriso-oikeus 

järjestelmä (Liefaard, 2015). Artiklan 40(3) perusteella sopimusvaltiot pyrkivät edistämään sellaisten lakien 

säätämistä, menettelytapojen ja viranomaisten asettamista ja laitosten perustamista, jotka soveltuvat 

erityisesti lapsiin, joiden väitetään syyllistyneen, joita syytetään tai joiden on todettu rikkoneen rikoslakia. 

Valtioita rohkaistaan myös perustamaan erillisiä nuoriso-oikeusistuimia osana nuorisorikosoikeus 

menettelyä.

CRC:n Komitea on antanut tähän liittyen seuraavia suosituksia:

YLEISKOMMENTIT NRO 10 

92. Kattava nuoriso-oikeusjärjestelmä edellyttää lisäksi erityisyksikköjen perustamista poliisivoimien, 
oikeuslaitoksen, tuomioistuinjärjestelmän ja syyttäjänviraston yhteyteen sekä erikoistuneita 
puolustusasianajajia tai muita edustajia, jotka tarjoavat lapselle oikeusapua tai muuta asianmukaista apua. 

93. Komitea suosittelee, että sopimusvaltiot perustaisivat nuorisotuomioistuimia, jotka ovat joko erillisiä 
yksiköitä tai olemassa olevien alueellisten tuomioistuinten / käräjäoikeuksien yhteydessä. Jos tämä 
ei käytännön syistä ole välittömästi mahdollista, sopimusvaltioiden tulisi nimittää tuomareita tai 
rauhantuomareita, jotka ovat erikoistuneet käsittelemään nuoriso-oikeustapauksia. 

94. Lisäksi tulisi luoda erikoistuneita palveluja, kuten ehdonalaisuus menettelyjä, neuvonta- tai 
valvontapalveluja, sekä perustaa erikoistuneita laitoksia, kuten päiväkeskuksia, ja tarvittaessa 
asuntolahoitoa lapsirikollisille tarjoavia laitoksia. Tällaisessa nuoriso-oikeusjärjestelmässä tulisi jatkuvasti 
edistää tehokasta toimintojen koordinointia kaikkien erikoisyksiköiden, -palvelujen ja -laitosten välillä.

On tärkeää tähdentää, että erityisiä asiantuntijapalveluja tarvitaan prosessin jokaisessa vaiheessa aina 

esitutkinnasta rangaistuskäytäntöön. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin pitää myös tärkeänä perustaa erityisiä oikeusistuimia lapsille. 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen päätöksessä S.C. v. United Kingdom, tähdennettiin edellytyksien 

luomista sille että lapsen ikä ja älykkyystaso tulee huomioiduksi (EctHR 15 June 2004, Appl. no 60958/00, 

para 35). 
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Kehittäessään erityisiä menettelyjä lapsille, CRC:n Komitea on antanut ohjeistuksia siitä mistä aloittaa ja 

miltä näiden menettelyjen tulisi näyttää:

YLEISKOMMENTTI NRO 12

34. Lapsen kuuleminen ei onnistu kunnolla, jos ympäristö on pelottava, torjuva, piittaamaton tai epäsopiva 
hänen ikäiselleen. Toimien on oltava ymmärrettäviä ja lapsille sopivia. Lapsille sopivien tietojen antamiseen, 
itsensä edustamisen riittävään tukemiseen, henkilökunnan asianmukaiseen koulutukseen, oikeussalien 
suunnitteluun, tuomareiden ja asianajajien vaatetukseen, näyttöpäätteisiin ja erillisiin odotushuoneisiin on 
kiinnitettävä erityistä huomiota.

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivissä koskien epäillyn tai syytteessä olevan lapsen suojelua 

todetaan, että jotta voitaisiin taata lapsen oikeudet olla läsnä oikeudenkäynnissä, tulee ryhtyä käytännön 

järjestelyihin tämän varmistamiseksi (res. 60). 

Tämän lisäksi Euroopan Neuvoston Lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat tarjoaa useita muita 

tarkempia suosituksia.

EUROOPAN NEUVOSTON MINISTERIKOMITEAN SUUNTAVIIVAT 
LAPSIYSTÄVÄLLISESTÄ OIKEUDENKÄYTÖSTÄ

54.Lapsia olisi kaikissa menettelyissä kohdeltava heidän ikänsä, erityistarpeidensa, kehitystasona ja 
tietämystasonsa mukaisella tavalla ja mahdolliset kommunikaation rajoitukset huomioon ottaen. Lapsia 
koskevat tapaukset olisi käsiteltävä olosuhteissa, jotka eivät herätä pelkoa ja joissa lasten tarpeet otetaan 
huomioon.

55.Lasten olisi ennen menettelyn alkamista voitava tutustua tuomioistuimen tai muihin menettelyssä 
käytettäviin tiloihin sekä tapauksen parissa työskenteleviin virkamiehiin ja näiden työtehtäviin. 

56.  Menettelyissä olisi käytettävä lasten iän ja tietämystason mukaista kieltä. 

57.Tuomareiden ja muiden ammattihenkilöiden olisi oikeudenkäynneissä ja muissa menettelyissä tai 
muiden toimenpiteiden yhteydessä lapsia kuullessaan tai kuulustellessaan kohdeltava heitä kunnioittavasti 
ja hienovaraisesti. 

58.Lapsen olisi voitava saada mukaansa vanhempansa tai tarvittaessa muu valitsemansa aikuinen, ellei 
kyseisen henkilön osalta ole tehty päinvastaista päätöstä perustelluista syistä.

59.Kuva- tai äänitallenteita ja ennen oikeudenkäyntiä suljetuin ovin pidettyjä kuulusteluja ja muita vastaavia 
kuulemismenetelmiä olisi voitava käyttää hyväksyttävinä todisteina.

60.Lapsia olisi suojeltava mahdollisimman hyvin kuvilta ja tiedoilta, jotka voivat olla haitallisia heidän 
hyvinvoinnilleen. Kun tuomari päättää, näytetäänkö lapselle tämän kannalta mahdollisesti haitallisia 
kuvia tai tietoja, hänen olisi pyydettävä neuvoa psykologeilta ja sosiaalityöntekijöiltä tai muilta vastaavilta 
ammattihenkilöiltä.

61.  Lapsia koskevissa oikeusistunnoissa olisi noudatettava lapselle sopivaa käsittelytahtia, otettava huomioon 
lapsen keskittymiskyky ja varattava aikaa säännöllisille tauoille. Kuulemisia ei saisi pitkittää tarpeettomasti. 
Välttämällä keskeytyksiä ja häiriöitä oikeusistunnoissa varmistetaan, että lapset voivat käyttää tiedollisia 
valmiuksiaan täysipainoisesti, ja vahvistetaan heidän henkistä tasapainoaan.

62. Lapsille olisi järjestettävä lapsiystävällisiä kuulustelu-ja odotushuoneita,  mikäli se on tarkoituksenmukaista 
ja mahdollista.

63.Lakia rikkoneita lapsia varten olisi mahdollisuuksien mukaan perustettava erityistuomioistuimia (tai 
tuomioistuinten jaostoja) ja -elimiä sekä luotava erityismenettelyjä. Niitä voisivat olla esimerkiksi poliisiin, 
oikeuslaitokseen, tuomioistuinjärjestelmään ja syyttäjänvirastoon perustettavat erityisyksiköt.
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Yksityisyydensuoja

Oikeus yksityisyydensuojaan on keskeinen elementti, kun on kyse lapsista rikosoikeudellisessa 

järjestelmässä ja on erittäin olennaista, jotta lapsi pystyisi tehokkaasti osallistumaan nuoriso-

oikeudelliseen menettelyyn. Artiklassa 40 (2)(b)(vii) todetaan että lapsen yksityisyyttä on kunnioitettava 

täydellisesti asian käsittelyn kaikissa vaiheissa. Oikeus yksityisyyteen on määritelty myös Pekingin 

säännöissä (sääntö 8.2), joissa todetaan, että mitään sellaista tietoa ei saa julkistaa, josta käy ilmi nuoren 

henkilöllisyys, kuten hänen nimensä.

Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivissä koskien epäillyn tai syytteessä olevan lapsen suojelua 

todetaan, että lapsen yksityisyyttä tulee suojella rikosoikeudenkäynnin aikana (art. 14(1)) Tämä tarkoittaa 

muun muassa, että oikeusistunnot tulee pitää suljettuina, ilman yleisön läsnäoloa. (art. 14(2)) ja 

henkilötiedot ovat salassapidon alaiset (art. 14(3))

Yksityisyyden suojaamisella halutaan varmistaa, että nuoret voivat ilmasta itseään vapaasti. CRC:n 

komitea toteaa että ”vapaus” tarkoittaa ilmaisua ilman painostusta ja oikeutta päättää haluaako tulla 

kuulluksi. ”Vapaus” tarkoittaa myös, että lasta ei saa manipuloida tai asettaa kohtuuttoman paineen 

alaiseksi (para 22). Rikoksesta syytetyn lapsen henkilöllisyyden suojeleminen myötävaikuttaa siihen, että 

lapsi voi ilmaista itseään vapaasti.

Nuoren yksityisyyden suojaamisella pyritään estämään stigmatisoitumista ja edistämään nuoren 

yhteiskunnallista sopeutumistaan ja rakentavan roolin omaksumista yhteiskunnassa. (art. 40 (1) 

CRC). Komitea muistuttaa sopimusvaltioita siitä, että yleissopimuksen 40 artiklan 1 kohdan mukaan 

sopeutuminen edellyttää sitä, etteivät ne saa ryhtyä toimiin, jotka voivat haitata lapsen täysimääräistä 

osallistumista yhteisöön, kuten lapsen leimaaminen, sosiaalinen eristäminen tai kielteinen julkisuus 

(Yleiskommentti 1, par.29).

Euroopan ihmisoikeussopimuksen (ECHR) mukaan lehdistöltä ja yleisöltä voidaan kieltää pääsy 

koko oikeudenkäyntiin tai osaan siitä demokraattisen yhteiskunnan moraalin, yleisen järjestyksen 

tai kansallisen turvallisuuden vuoksi nuorten henkilöiden etujen tai osapuolten yksityiselämän 

suojaamisen niin vaatiessa, tai siinä määrin kuin tuomioistuin harkitsee ehdottoman välttämättömäksi 

erityisolosuhteissa, joissa julkisuus loukkaisi oikeudenmukaisuutta. Lapsen oikeuksien komitea toteaa, 

että oikeuskäsittelyn aikaiset ja muut lakia rikkoneen lapsen kuulemiset pitäisi toimittaa suljetuin ovin. 

Tästä säännöstä pitäisi tehdä vain hyvin rajallisia poikkeuksia. Ne pitäisi määritellä selvästi kansallisessa 

lainsäädännössä, ja lapsen edun tulisi ohjata niitä. (Yleiskommentti nro. 12, par 61 ja nro. 10 par. 65)

Komitea määrittelee selkeästi vapaan ilmaisun ja kuulemisen järjestämisen suljettujen ovien takana 

välillä. Työskentely suljetuin ovin koetaan merkittäväksi, varsinkin kun on kyse nuoriso-oikeudesta. 

(kts. myös yleiskommentit nro. 10 par. 65-66). Yksityisyyden huomioimista ei tule nähdä vain erillisenä 

oikeutena vaan myös nuorten oikeutena tehokkaaseen osallistumiseen (Art. 6(1) ECHR).

Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivoissa lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä 

käsitellään myös yksityisyyden suojaa. Jos lasta on kuultava tai lapsen on annettava todistajanlausunto 

oikeudenkäynnin tai muun menettelyn tai toimenpiteen yhteydessä, se olisi tehtävä mieluiten suljetuin 

ovin. Pääsääntöisesti sallittaisiin vain niiden henkilöiden läsnäolo, joita asia koskee välittömästi, 

edellyttäen, että he eivät estä lasta antamasta todistajanlausuntoa (par. IV, art. 9). Lapsen tietoja tai 

henkilötietoja, joista lapsen henkilöllisyys voi paljastua tai jotka voivat mahdollistaa sen paljastumisen 

välillisesti, ei saa antaa käytettäväksi eikä varsinkaan julkaista tiedotusvälineissä. Näitä tietoja ovat muun 

muassa lapsen kuva, yksityiskohtaiset kuvaukset lapsesta tai hänen perheestään, nimet tai osoitteet sekä 

ääni- ja kuvatallenteet (par. IV, art.6).
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Luvussa 4 luottamuksellisuutta ja yksityisyyden suojaamista käsitellään tehokkaan vuorovaikutuksen 

näkökulmasta.

OLENNAISET KÄYTÄNTÖIHIN LIITTYVÄT STANDARDIT: PERUSVAATIMUKSET21

Tämän luvun seuraavassa osassa käsitellään keskeisimpiä kansainvälisiä ja Euroopan standardeja ja 

näiden yhteyttä erityisiin menettelyihin. Perusvaatimuksilla tarkoitetaan sitä millä tavalla menetellään, 

jotta standardit ohjaavat käytäntöjä nuoriso-oikeus prosessissa. 

Ympäristö ja ilmapiiri

Jotta luotaisiin mahdollisimman rauhallinen ja lapsiystävällinen ympäristö ja tehokas osallistumien 

toteutuisi tulee tämä huomioida tiloissa ja ilmapiirissä.

Tärkeää on, että lapset sekä heidän vanhempansa istuvat lähekkäin, näkevät toisena hyvin ja kuulevat 

hyvin toistensa puhetta (ECtHR, 23 February 1994, Appl. no. 16757/90 (Stanford v. the United Kingdom), 

par.26).  Tämä kuullostaa itsestäänselvyydeltä mutta isoissa saleissa ei kuuluvuus aina ole kovin hyvä 

(Rap, 2013). Kun osapuolet näkevät hyvin toisensa ja kuulevat ilman mikrofoneja, ovat mahdollisuudet 

henkilökohtaisille keskusteluille paremmat. Pienemmät etäisyydet antavat mahdollisuuden myös 

katsekontakteihin. Nämä tekijät rohkaisevat nuorta ilmaisemaan paremmin oman mielipiteensä (Saywitz 

et al., 2010).

Toisena vaatimuksena on, että nuoria kohdellaan myönteisellä tavalla. Tutkimukset osoittavat, 

että kuulemiset oikeusistunnoissa, jotka on tehty epäjohdonmukaisesti22 ja että ammattilaiset ovat 

toimineet kielteisesti sekä käytökseltään että puheessa23, johtavat kielteiseen ilmapiiriin. Tämä kielteinen 

ilmapiiri puolestaan johtaa kielteiseen käsitykseen oikeusjärjestelmästä yleensä ja halukkuuteen sekä 

mahdollisuuksiin osallistua. (Green 2010).

Kielteinen ilmapiiri voi lisätä myös nuoren pelontunnetta. Pelko estää nuorta ilmaisemasta itseään 

avoimesti (Archard & Skivenes, 2009). Sosiaalinen tuki keskustelun aikana voi vähentää nuoren 

vastustusta osallistua. Ammattilaisen sosiaalinen tuki voi tarkoittaa katsekontaktia, hymyä, myönteistä 

ilmaisua, rentoa asentoa ja myönteisen palautteen antoa lapselle keskustelun aikana (Saywitz et al., 2010). 

Nuoren kohtaaminen vihaisena ja paheksuvalla tavalla estää osallisuutta ja vahvistaa nuoren epäilyä 

oikeudenmukaisesta oikeudenkäynnistä.

21  Osa tästä luvusta on johdettu tekstistä Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).

22  Epäjohdonmukainen oikeusistunto on määritelty Greenen ja hänen kollegoiden tutkimuksessa seuraavasti: 
viivästys kuulemisen aloittamisessa, viivästykset henkilökunnan paikallaolossa, puuttuvat tai väärinsijoitetut 
tiedostot ja paperit ja sekaannus tapauksen kutsumisessa (Greene et al. 2010).

23  Oikeusistunnon henkilökunnan epäammattimainen käytös on määritelty Greenen ja kollegoiden tutkimukssa 
seuraavasti: nöyryyttävät kommentit nuoren vastaajan pukeutumisesta, silmien pyörittely ja tuhahtelu kun vastaaja 
koettaa selittää jotain, vastaajan ja hänen vanhempiensa keskeyttäminen kun kysytään lisää tietoa, sekä syyttäjät, 
jotka kritisoivat ja nolaavat vähemmän kokeneita asianajajia oikeudenistunnon käytännöistä (Greene et al. 2010).



41

Toimenpiteiden tai menettelyn kesto

Lapsia koskevissa oikeusistunnoissa olisi noudatettava lapselle sopivaa käsittelytahtia, otettava 

huomioon lapsen keskittymiskyky ja varattava aikaa säännöllisille tauoille. Kuulemisia ei saisi pitkittää 

tarpeettomasti. Lapsilla on erityinen tarve näille tauoille. (kts. par. 1.4). Kun heillä on vaikeuksia keskittyä 

(esim. ADHD), eivät pitkät istunnot ole suositeltavia. Kaikenlaiset häiriöitä ja keskeytyksiä istunnon aikana 

tulee välttää koska ne suuntaavat huomion pois varsinaisesta käsiteltävästä aiheesta ja heikentävät 

nuoren keskittymistä. Jotta nuoren olisi mahdollista osallistua tehokkaasti, puhuttelut, kuulustelut ja 

käsittelyt tulee järjestää siten, että ihmiset eivät kulje tilasta ulos ja sisälle aiheuttaen keskeytyksiä.

2.2 OIKEUS OIKEUSAVUSTAJAAN TAI MUUHUN LAILLISEEN 
EDUSTAJAAN

Tehokkaan osallistumisen ja edellytykset lapsiystävälliselle oikeudenkäynnille mahdollistaa 

oikeusavustajaan tai muuhun laillisen edustajan käyttö koko prosessin ajan. Oikeusavustuksella 

varmistetaan nuorten oikeudet ja edut ja huolehditaan siitä, että prosessissa huomioidaan nuorten 

erityistarpeet. Tässä kappaleessa käsitellään tätä oikeusavustusta tai muuta annettavaa tukea prosessin 

aikana.

OLENNAISET KANSAINVÄLISET JA EUROOPAN STANDARDIT

Oikeutta oikeusavustajaan tai muuhun lailliseen edustajaan voidaan pitää keskeisenä ihmisoikeutena 

sekä aikuisille että nuorille ja on osa oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä.

CRC:n artiklan 40 (2)(b)(ii-iii) mukaan on nuorella oikeus saada oikeusapua tai muuta asianmukaista 

apua puolustuksensa valmistelussa sekä sen esittämisessä, ellei sen todeta olevan lapsen edun vastaista. 

Tätä poikkeusta on käytetty, kun on ollut kyse vähemmän muodollisesta menettelystä, joita käytetään 

joissakin maissa (Van Bueren, 2006). Pekingin säännöissä todetaan erityisesti, että nuorella tulee olla 

oikeus oikeusavustukseen koko prosessin ajan (sääntö 15.1, kts. myös sääntö 7.1).

Euroopan Parlamentin Ja Neuvoston Direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista  menettelytakeista 

rikosoikeudellisissa menettelyissä EU/2016/800 todetaan, että lapsella on oikeus asianajajaan (art. 6(1)) 

Tämä oikeus on voimassa siitä hetkestä kun lapselle on ilmoitettu että häntä epäillään tai syytetään 

rikoksesta. Asianajaja voi olla mukana lähinnä kuulustelujen aikana, mutta säädöksellä (provision) 

ei tarkoiteta, että asianajajan tulee olla läsnä jokaisen esitutkinta- tai todistehankintavaiheen aikana 

YHTEENVETO

•	 Lapsia olisi kaikissa menettelyissä kohdeltava heidän ikänsä, erityistarpeidensa, kehitystasona ja 
tietämystasonsa mukaisella tavalla ja mahdolliset kommunikaation rajoitukset huomioon ottaen.

•	 Yksityisyyden suojaminen on keskeinen elementti, kun on kyse lapsista rikosoikeudellisessa järjestelmässä 
ja on erittäin olennaista, jotta lapsi pystyisi tehokkaasti osallistumaan nuoriso-oikeudelliseen menettelyyn.

•	 On tärkeää luoda mahdollisimman rauhallinen ja lapsiystävällinen ympäristö ja jotta tehokas 
osallistumien toteutuisi tulee tämä huomioida tiloissa ja ilmapiirissä. Tärkeää on, että lapset sekä heidän 
vanhempansa istuvat lähekkäin, näkevät toisena hyvin ja kuulevat hyvin toistensa puhetta. Lapsia 
koskevissa oikeusistunnoissa olisi noudatettava lapselle sopivaa käsittelytahtia, otettava huomioon lapsen 
keskittymiskyky ja kohdeltava heitä erityisen myönteisellä tavalla
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(recital 27). Jäsenvaltioilla on oikeus poiketa tästä säännöstä edellyttäen, että kunnioitetaan oikeutta 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin ja että lapsen etu otetaan aina ensisijaisesti huomioon, kun 

avustajan apu ei ole oikeasuhteista tapauksen olosuhteissa, ottaen huomioon väitetyn rikoksen vakavuus, 

tapauksen monimutkaisuus ja toimenpiteet, joita voidaan toteuttaa tällaisen rikoksen johdosta (art. 6(6)). 

Jäsenvaltioiden on joka tapauksessa varmistettava, että lapsella on avustaja silloin, kun hänet saatetaan 

toimivaltaisen tuomioistuimen tai tuomarin tutkittavaksi tutkintavankeudesta päättämiseksi missä 

tahansa tämän direktiivin soveltamisalaan kuuluvassa menettelyn vaiheessa ja tutkintavankeuden 

aikana (art. 6 (6)).

Peijingin säännöissä todetaan, että lapsen, joka on tutkintavankeudessa, tulee saada hoitoa, suojelua 

ja sosiaalista, kasvatuksellista, psyykkistä ja fyysistä tukea, jota hän tarvitsee huomioiden hänen ikä, 

sukupuoli ja persoonallisuus (Sääntö 13.5). Toisaalta huostaanottotapauksissa ”toisenlainen” tuki voi 

olla oleellisempaa. Lisäksi on huomioitava, että lapsi saattaa saada tukea muillakin tavoilla, kuten 

psykologista, lääketieteellistä tai kasvatuksellista tukea.

Yleiskommenteissa nro. 12, par. 38 todetaan, että edustusta koskevan mahdollisuuden on oltava 

”kansallisen lainsäädännön menettelytapojen” mukainen. Tätä ilmaisua ei pidä tulkita siten, että se 

sallisi tämän perusoikeuden käyttöä rajoittavan tai sen estävän prosessioikeuden käytön. Päinvastoin 

sopimusvaltioita kehotetaan noudattamaan puolueettomien oikeudenkäyntien perussääntöjä, kuten 

oikeutta puolustukseen ja oikeutta saada tutustua itseään koskeviin asiakirjoihin.

Yleiskommenteissa nro. 10, par. 49 määrittelee komitea laillisen tai muun soveltuvan avustuksen:

YLEISKOMMENTTI NRO. 10

49. Lapselle on taattava oikeusapua tai muuta asianmukaista apua hänen puolustuksensa valmisteluun ja 
esittämiseen. Yleissopimuksessa edellytetään, että lapselle annetaan apua, jonka ei kaikissa olosuhteissa 
välttämättä tarvitse olla oikeusapua mutta jonka on oltava asianmukaista. Avun tarjoamistapa jätetään 
sopimusvaltioiden harkittavaksi, mutta avun tulisi olla maksutonta. Komitea suosittelee, että sopimusvaltiot 
tarjoaisivat mahdollisimman paljon asianmukaista ja pätevää oikeusapua, kuten asiantuntevien 
asianajajien tai oikeusavustajien apua. Muu asianmukainen apu (esimerkiksi sosiaalityöntekijän apu) on 
mahdollista, mutta kyseisellä henkilöllä on oltava riittävästi tietoa ja ymmärrystä nuoriso-oikeusprosessin 
eri oikeudellisista näkökohdista ja koulutus lakia rikkoneiden lasten parissa työskentelyä varten. 

50. Kuten KP-sopimuksen 14 artiklan 3 kohdan b alakohdassa edellytetään, lapsen ja hänen avustajansa on 
saatava riittävästi aikaa ja mahdollisuuksia lapsen puolustuksen valmisteluun. Lapsen ja hänen avustajansa 
välisen kirjallisen tai suullisen viestinnän tulisi tapahtua olosuhteissa, joissa kunnioitetaan täysin tällaisen 
viestinnän luottamuksellisuutta yleissopimuksen 40 artiklan 2 kohdan b alakohdan vii alakohdassa 
määrätyn takeen mukaisesti sekä lapsen oikeutta tulla suojelluksi puuttumiselta hänen yksityisyyteensä 
ja kirjeenvaihtoonsa (yleissopimuksen 16 artikla). Jotkut sopimusvaltiot ovat tehneet varaumia tähän 
takeeseen (yleissopimuksen 40 artiklan 2 kohdan b alakohdan ii alakohta) olettaen ilmeisesti, että siinä 
edellytetään yksinomaan oikeusavun antamista ja näin ollen asianajajan antamaa apua. Näin ei kuitenkaan 
ole, ja tällaiset varaumat voidaan ja tulisi poistaa.

CRC:n Komitean mukaan oikeus lailliseen tai muuhun tukee vahvistaa nuoren osallisuutta nuoriso-

oikeusprosesseihin, joten kaikissa tilanteissa kyse ei ole laillisesta tuesta, vaikka sen tulee olla ensisijainen.

Oikeutta lailliseen avustajaan pidetään Euroopassa yhtenä keskeisenä tekijänä oikeudenmukaisessa 

oikeudenkäynnissä. Euroopan ihmisoikeussopimuksessa (ECHR, 6(1)) todetaan, että jokaisella on oikeus 

kohtuullisen ajan kuluessa oikeudenmukaiseen ja julkiseen oikeudenkäyntiin laillisesti perustetussa 

riippumattomassa ja puolueettomassa tuomioistuimessa silloin, kun päätetään hänen oikeuksistaan ja 

velvollisuuksistaan tai häntä vastaan nostetusta rikossyytteestä. Artiklassa 6(3)(b) määrätään edelleen, 

että kaikilla on oikeus saada riittävästi aikaa ja edellytykset valmistella puolustustaan ja oikeus 

puolustautua henkilökohtaisesti tai itse valitsemansa oikeudenkäyntiavustajan välityksellä (6(3)(c).
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Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivoissa lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä todetaan, 

että lapsille olisi annettava kattavasti tietoa mahdollisuuksista valita joko oikeudenkäynti tai jokin 

tuomioistuinjärjestelmän ulkopuolinen vaihtoehto ja heitä olisi myös kuultava tästä asiasta. Samalla 

heille olisi selitettävä kunkin vaihtoehdon mahdolliset seuraukset ja annettava riittävästi oikeudellista ja 

muuta tietoa perustaksi niiden välillä tehtävälle valinnalle. Lasten olisi saatava oikeudellista neuvontaa 

ja muuta apua ehdotettujen vaihtoehtojen soveltuvuuden ja käyttökelpoisuuden selvittämiseen. 

Päätöstä tehtäessä olisi otettava huomioon lapsen näkemykset (para. IV.B.25) Suuntaviivoissa todetaan 

lisäksi että, oikeusturvan olisi vaihtoehtoisissa menettelyissä vastattava oikeudenkäynnissä taattavaa 

oikeusturvaa. Olisi varmistettava, että lasten oikeuksia kunnioitetaan niin tuomioistuinmenettelyissä 

kuin tuomioistuimen ulkopuolisissa menettelyissä näissä suuntaviivoissa ja kaikissa keskeisissä lasten 

oikeuksia koskevissa oikeudellisissa välineissä kuvatulla tavalla (para. IV.B.26)

Näin ollen voidaan oikeus lailliseen tai muuhan vastaavan tukeen nähdä perustavanlaatuisena 

ihmisoikeutena sekä aikuisille että lapsille. Useimmissa kansainvälisissä standardeissa todetaan oikeus 

lailliseen tai muuhun soveltuvaan avustukseen, kun taas Lasten oikeuksien julistuksen artiklassa 

37(d) todetaan ”vapaudenriiston kohteeksi joutuneella lapsella on oikeus pikaiseen oikeus- ja muuhun 

apuun”.  Vapautensa menettäneillä lapsilla on tämän perusteella laajempi oikeutus oikeusavustukseen 

valmistauduttaessa puolustukseen (Liefaard, 2008). Joten on tärkeää huomioida, että lapselle osoitetaan 

laillinen tai muu tukija erityisesti kun hänen vapauttaa rajoitetaan. Yleisimmin oikeudenkäynneissä 

käytetään avustajina asianajajia.

OLENNAISET KÄYTÄNTÖIHIN LIITTYVÄT STANDARDIT: PERUSVAATIMUKSET

YK:n lapsen oikeuksien komitean yleiskommenttiin nro 10, par. 52 (2007), liittyen lasten oikeuksiin 

nuoriso-oikeudessa todetaan että, läsnäolon ei pitäisi rajoittua käsittelyyn tuomioistuimessa tai 

muussa oikeudellisessa elimessä, vaan se koskee myös kaikkia muita menettelyvaiheita alkaen poliisin 

suorittamasta lapsen haastattelusta tai kuulustelusta. Tästä johtuen on tarkoituksenmukaista selvittää, 

käytetäänkö laillista tai muuta avustajaa prosessin eri vaiheissa, erityisesti kuulustelun, oikeuskäynnin 

ja tuomion täytäntöönpanon aikana. Koska yleisimmin käytetään asianajajaa, tässä tekstissä avataan 

asianajajan roolia. 

Asianajajan rooli pidätyksen ja kuulustelun yhteydessä

Kun lapsi on otettu kiinni poliisin toimesta, on hänellä oikeus saada välittömästi apua. Euroopan 

Parlamentin ja Neuvoston direktiivissä (2013/48/EU) oikeudesta käyttää avustajaa rikosoikeudellisissa 

menettelyissä tarkoitetaan seuraavaa24 a) jäsenvaltioiden on huolehdittava, että epäillyllä tai syytetyllä 

on oikeus tavata yksityisesti avustajaa, joka edustaa häntä, ja pitää yhteyttä tämän kanssa, myös ennen 

poliisin tai muun lainvalvonta- tai oikeusviranomaisen suorittamaa kuulustelua; b) jäsenvaltioiden 

on huolehdittava, että epäillyllä tai syytetyllä on oikeus siihen, että hänen avustajansa on läsnä ja 

osallistuu tosiasiallisesti hänen kuulusteluunsa. Tällaiseen osallistumiseen olisi sovellettava kansallisen 

lainsäädännön mukaisia menettelyjä, edellyttäen, että kyseiset menettelyt eivät rajoita kyseessä olevan 

oikeuden tosiasiallista käyttöä ja olennaista tarkoitusta; c) jäsenvaltioiden on huolehdittava, että epäillyllä 

tai syytetyllä on vähintään oikeus siihen, että hänen avustajansa on läsnä seuraavien tutkintatoimien 

24  Euroopan Parlamentin ja Neuvoston direktiivissä (2013/48/EU) 22 Lokakuuta 2013 oikeudesta käyttää asianajajaa 
rikosoikeudellisissa menettelyissä ja Euroopan pidätysmääräysmenettelyt, ja oikeus ilmoittaa kolmannelle 
osapuolella vapauden pidätyksestä ja kommunikoida kolmannen henkilön kanssa sekä neuvonantajien kanssa 
pidätyksen aikana, OJ 2013 L 294/1.
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tai todisteiden keräämistoimien yhteydessä (ryhmätunnistukset; vastakkain kuulustelut; rikospaikan 

rekonstruoinnit), jos kyseisistä toimista on säädetty kansallisessa lainsäädännössä ja jos epäillyn tai 

syytetyn on oltava tai hän saa olla läsnä kyseisen toimen aikana.

Kansainväliset lasten oikeuksiin liittyvät standardit eivät ole täysin yhtenevät sen suhteen onko 

lapsilla oikeus luopua oikeusavusta. Direktiivissä rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista 

menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä artiklassa 6(6) todetaan, että, jäsenvaltioiden on 

kunnioitettava lapsen ja hänen avustajansa välisen yhteydenpidon luottamuksellisuutta käytettäessä 

tämän direktiivin mukaista oikeutta avustajaan. Tällaiseen yhteydenpitoon kuuluvat tapaamiset, 

kirjeenvaihto, puhelinkeskustelut ja muunlainen kansallisen lainsäädännön nojalla sallittu yhteydenpito. 

(Katso myös Liefaard& Van den Brink, 2014). 

Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen tapauksissa ECtHR 27 November 2008, no. 36391/02, para. 

51; ECtHR 11 December 2008, no. 4268/04.  Todetaan että epäilyillä tulee olla oikeus avustajaan heti 

kuulustelujen alusta lähtien. Oikeutta voidaan rajoittaa vain erityisissä olosuhteissa vaarantamatta 

kuitenkaan syytetyn perusoikeuksia. Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on todennut, että lausuntoja, 

ilman asianajajan läsnäoloa on käytetty sellaisenaan tuomiota määrättäessä (EctHR 27 November 2008, 

no 36391/02, para 62).   

Tapauksessa Salduz v. Turkey EIT totesi, että ECHR:n artiklaa 6(1) oli rikottu, koska 17-vuotiaalla syytetyllä 

ei ollut asianajajaa hänen ollessa pidätettynä viiden vuorokauden ajan (ECtHR 27 November 2008, 

Appl. No. 36391/02). Tuomioistuin totesi, että EIS 6 artikla edellyttää, että syytetyllä oli mahdollisuus 

asianajajan apuun jo poliisikuulustelun alkuvaiheissa, jotta edellytykset riittävän tehokkaaseen ja 

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin toteutuvat. Tuomioistuin korosti myös syytetyn ikää. Tuomioistuin 

huomioi, että kun kyseessä on alaikäinen, on erityisen tärkeää, että hänellä on käytössään asianajaja jo 

pidätysvaiheessa (para. 63).

Tapauksessa Panovits v. Cyprus, the Salduz (ECtHR 11 December 2008, Appl. No. 4268/04) EIT totesi, että 

syyttäjäviranomaisilla on erityinen velvollisuus tarjota syytetylle välttämätön informaatio laillisista 

oikeuksista ja aktiivisesti varmistaa, että syytetty ymmärtää, että hänellä on oikeus maksuttomaan 

asianajajaan (para. 72).

Asianajajan asiantuntijuudella ja ammattitaidoilla on erityinen merkitys, toteaa Van Bueren (2006). 

Euroopna ihmisoikeustuomioistuin (EctHR) saattaa tiedoksi, että lasten kehitystaso huomioiden ei 

kaikkia lakiin liittyviä yksityiskohtia ole tarvetta ymmärtää, mutta oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin 

edellytyksenä on että lapsi ymmärtää yleisesti mitä kulloinkin tapahtuu (ECtHR 20 January 2009, Appl. 

No. 70337/01). Lapselle on taattava oikeusapua tai muuta asianmukaista apua hänen puolustuksensa 

valmisteluun ja esittämiseen. Yleissopimuksessa edellytetään, että lapselle annetaan apua, jonka 

ei kaikissa olosuhteissa välttämättä tarvitse olla oikeusapua mutta jonka on oltava asianmukaista.  

Komitea suosittelee, että sopimusvaltiot tarjoaisivat mahdollisimman paljon asianmukaista ja pätevää 

oikeusapua, kuten asiantuntevien asianajajien tai oikeusavustajien apua. Muu asianmukainen apu 

(esimerkiksi sosiaalityöntekijän apu) on mahdollista, mutta kyseisellä henkilöllä on oltava riittävästi 

tietoa ja ymmärrystä nuoriso-oikeusprosessin eri oikeudellisista näkökohdista ja koulutus lakia 

rikkoneiden lasten parissa työskentelyä varten. (Kts. Peijingin säännöt 22.1; Yleiskommentit Nro. 10, 

para. 49). 

Tapauksessa Güveç v. Turkey EIT totesi, että kansallisten viranomaisten tulee välittömästi puuttua 

tilanteeseen, mikäli todetaan että syytetty ei saa artiklan 6 (3) (c) asianmukaista tehokasta oikeusavustusta. 

Kyseisessä tapauksessa asianajaja ei ollut kyennyt edustamaan syytettyä alaikäistä tarpeen mukaisesti 

ja asianajajan lukuisat poissaolot olisivat velvoittaneet tuomioistuimen järjestämään syytetylle riittävä 
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laillinen oikeusapu (ECtHR 20 January 2009, no. 70337/01, para. 31). Euroopan ihmisoikeustuomioistuin 

totesi, että puutteellinen oikeusavustus koko oikeusprosessin aikana heikensi syytetyn mahdollisuuksia 

tehokkaaseen osallistumiseen ja loukkasi hänen oikeuksiaan oikeusprosessissa (ECtHR 20 January 2009, 

no. 70337/01, para. 32).

Näiden tapausten perusteella voidaan todeta, että syytetyllä tulisi olla aina laillinen avustaja jo 

esitutkinnan alusta lähtien.

Asianajajan rooli oikeuskäsittelyssä ja oikeudenkäynnissä

Nuoren henkilön on vaikea osallistua oikeuskäsittelyyn tarkoituksenmukaisella tavalla ilman 

mahdollisuutta valmistautua avustettuna, yleensä asianajajan avulla. Kuten olen jo todennut, on 

nuorella oltava laaja ymmärrys oikeudenkäynnin luonteesta ja mitä oikeudenkäynnin suhteen häneltä 

odotetaan. Asianajajan tulee kertoa nuorelle mistä häntä syytetään, mitä oikeuksia hänellä on, mitä 

nuorelta odotetaan, minkälainen prosessi tulee olemaan, keitä ovat läsnä ja mitä odotuksia heihin 

kohdistuu, missä hän istuu istuntosalissa, että hänen tulee olla tarkkaavainen ja että hänellä ei ole 

velvollisuutta vastata välittömästi, koska hänellä on oikeus olla ottamatta kantaa (Melton, 1989).

Asianajajan tulee oikeusistunnon aikana selittää lakiin liittyvä terminologia, tärkeät lausunnot/

kannanotot, ja tuomarin tai syyttäjän esittämät kysymykset, joita nuori ei mahdollisesti ymmärrä. 

Näin ollen tulee asianajajan olla tietoinen siitä mitä nuoret eivät yleensä ymmärrä tai eivät selvästi 

ymmärrä. (Melton, 1989). Syytetyn tulee voida seurata myös mitä syyttäjän todistajat kertovat ja myös 

kertoa puolustuksen asianajajalle oma näkemys tapahtuneesta, mikäli hän on läsnä. Syytetyn tulee 

voida myös kertoa missä asiassa hän on eri mieltä ja saada oikeusistuin tietoiseksi niistä tosiasioista, 

jotka tulee huomioida puolustuksessa (EIT 20. tammikuuta 2009, no. 70337/01, para. 32). Asianajaja voi 

myös fasilitoida nuorta näiden menettelyiden aikana.

Oikeusistunnon jälkeen tulisi asianajajan selvittää nuorelle ja hänen vanhemmilleen mitä oikeuden 

tuomio pitää sisällään. On myös tärkeää, että asianajaja pystyy etukäteen kertomaan nuorelle ja 

hänen vanhemmilleen mitä mahdollisia seuraamuksia oikeudenkäynnistä voi olla (Ten Brummelaar & 

Kalverboer, 2011).

Asianajajan rooli vapauden pidättämisen menettelyissä

Lainopillinen tai muu tarkoituksenmukainen apu on tärkeää lapselle, joka on menettänyt vapautensa. 

Useimmissa kansainvälisissä standardeissa todetaan oikeus lailliseen tai muuhun soveltuvaan 

avustukseen, kun taas Lasten oikeuksien julistuksen artiklassa 37(d) todetaan ”vapaudenriiston kohteeksi 

joutuneella lapsella on oikeus pikaiseen oikeus- ja muuhun apuun”.  

Peijingin säännöissä todetaan, että lapsen, joka on tutkintavankeudessa, tulee saada hoitoa, suojelua ja 

sosiaalista, kasvatuksellista, psyykkistä ja fyysistä tukea, jota hän tarvitsee huomioiden hänen ikänsä, 

sukupuolensa ja persoonallisuutensa (Sääntö 13.5). On tärkeää huomioida, että lapset voivat tarvita 

myös muuta apua tai tukea vankeusaikanaan. 

YK:n lapsen oikeuksien komitean kiinnittää huomiota siihen, että lapset tarvitsevat myös jälkihoitoa. 

Yleiskommentin 10 mukaan (YK:n lapsen oikeuksien komitean, 2007) joutuvat monet lakia rikkoneet 

lapset myös syrjinnän uhreiksi yrittäessään päästä esimerkiksi koulutukseen tai työmarkkinoille. On 

tarpeen ryhtyä toimenpiteisiin tällaisen syrjinnän estämiseksi muun muassa tarjoamalla entisille 
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lapsirikollisille asianmukaista tukea ja apua heidän pyrkimyksissään sopeutua yhteiskuntaan (para 7) 

ja toteuttamalla julkisia kampanjoita, joissa painotetaan heidän oikeuttaan omaksua rakentava rooli 

yhteiskunnassa. 

Asianajajan rooli ennen ja jälkeen vankeuden

Havannan säännöissä todetaan, että nuorilla, jotka ovat esitutkintavankeudessa tulisi olla oikeus 

maksuttomaan lainopilliseen apuun, sillä missä se on mahdollista ja hänellä tulee olla oikeus säännölliseen 

yhteydenpitoon tähän avustajaan (sääntö18(a)).

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin edellyttää, että jokaisella, jolta on riistetty hänen vapautensa 

pidättämällä tai muuten, on oikeus vaatia tuomioistuimessa, että hänen vapaudenriistonsa laillisuus 

tutkitaan viipymättä ja että hänet vapautetaan, mikäli toimenpide ei ole laillinen (art.5(4), EIS). Esimerkiksi, 

tapauksessa Bouamar v. Belgium nuorta henkilöä pidettiin tutkintovankeudessa noin 15 vuorokautta. 

Nuorella todettiin mielenterveyteen liittyviä häiriöitä ja väkivaltaista käyttäytymistä. Tuomioistuin (EIT) 

totesi että oli rikottu artiklaa 5(4) koska kuuleminen, jossa päätettiin sijoittamisesta, järjestettiin ilman 

asianajajaa, päätöksiä ei tehty kiireellisesti eikä sijoittamisesta ollut varsinaisesti laillista päätöstä koska 

maan oikeuslaitos hylkäsi nuoren oikeuden valittaa (ECtHR 29 February 1988, Appl. No. 9106/80).

2.3 VANHEMPIEN ROOLI25

Tässä luvussa käsitellään huoltajien roolia, koska heidän katsotaan edustavan määritelmää ” muu 

tarkoituksenmukainen avustaminen”. Vanhemmilla voi olla tärkeä rooli heidän avustaessa lasta 

ymmärtämään menettelyjä ja osallistumista prosessiin. On kuitenkin huomioitava, että huoltajien tuki ei 

ole ainoa muu tarkoituksenmukainen tuki, vaan se on nähtävä tukena erityisen haavoittuvassa asemassa 

olevan lapsen osalta.

OLENNAISET KANSAINVÄLISET JA EUROOPAN STANDARDIT

Huoltajien oikeutta avunantoon oikeusprosessin aikana käsitellään kansainvälisellä tasolla artiklassa 40 

(CRC). Artiklassa (40 (2)(b)(iii) todetaan että lapsella on oikeus muun asianmukaisen avustajan läsnäoloon 

ja ottaen erityisesti huomioon lapsen iän, hänen tilanteensa, hänen vanhempansa tai lailliset holhoojansa 

tai huoltajansa läsnäoloon, ellei sen todeta olevan lapsen edun vastaista. Artiklan 40(2)(b)(ii) mukaan 

vanhempien tai laillisten huoltajiensa välityksellä hänelle voidaan kertoa häntä vastaan esitetyt syytteet. 

Yleiskommentissa nro 10 para 53 Komitea toteaa vanhempien ja laillisten huoltajien asemasta:

YLEISKOMMENTEISSA NRO. 10 PARA 53:

53. Vanhempien tai laillisten huoltajien tulisi myös olla läsnä menettelyissä, koska he voivat tarjota 
yleisluontoista henkistä ja emotionaalista tukea lapselle. Vanhempien läsnäolo ei tarkoita sitä, että he 
voivat puolustaa lasta tai osallistua päätöksentekoprosessiin. Tuomari tai toimivaltainen viranomainen voi 
kuitenkin päättää rajoittaa vanhempien läsnäoloa menettelyissä tai kieltää sen kokonaan lapsen, hänen 
oikeusavustajansa tai muun asianmukaisen avustajansa pyynnöstä tai jos se on lapsen edun vastaista 
(yleissopimuksen 3 artikla).

25  Osa tästä luvusta on johdettu tekstistä Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).
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YK:n lapsen oikeuksien komitea suosittelee myös, että vanhempien tai laillisten huoltajien tulisi olla läsnä 

menettelyissä koska he voivat tarjota yleistä psyykkistä turvaa ja käsitellä lapsen kanssa esille nousevia 

tunteita. Näin todetessaan komitea korostaa eroa laillisen edustajan ja nuoren syytetyn vanhempien välillä. 

Komitea suosittelee, että sopimusvaltiot säätäisivät selkeästi laissa, missä määrin vanhemmat tai lailliset 

huoltajat voivat enimmillään osallistua lasta vastaan käytäviin menettelyihin. Tämän osallistumisen on 

yleisesti edistettävä tehokasta puuttumista lapsen tekemään rikokseen (Yleiskommentti nro. 10, par.54). 

Komitea pitää samalla valitettavana joissakin maissa esiintyvää suuntausta ottaa käyttöön vanhempien 

rankaiseminen heidän lastensa tekemistä rikoksista. Lakia rikkoneiden lasten vanhempien kriminalisointi 

ei todennäköisesti edistä vanhempien aktiivista osallistumista lastensa yhteiskunnalliseen sopeutumiseen 

(Yleiskommentti nro. 10, par.55).  

Vanhempien ja huoltajien roolia on avattu myös Beijingin säännön 15.2. selityksessä. Säännön mukaan 

”vanhempien ja huoltajien tulee voida osallistua menettelyihin ja heillä tulee olla osoitettuna ohjaaja tai 

ohjausta, jonka kautta he voivat osallistua lapsen edun toteuttamiseen.”

Toisaalta, vanhempien osallistumisella voi olla myös negatiivisia vaikutuksia, koska lapsi voi kokea 

häpeää tai pelkoa. Siksi lapsen parhaan edun toteuttaminen voi vaatia sen, että lapselle ei myönnetä 

tukijaa. Lapsella tulee kuitenkin olla aina mahdollisuus anoa vähintään yhden vanhemman mukanaoloa, 

esimerkiksi kuulustelun aikana26, tai kuten Beijingin säännössä 15.2. sanotaan: ”Virallisella ohjaaja voi 

kieltää vanhempien läsnäolon, jos on syytä olettaa, että se on tarpeellista lapsen edun toteutumiseksi.”

Jokaisella lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheeseensä kirjeitse ja vierailukäynnein, paitsi 

poikkeuksellisissa olosuhteissa, silloin kun se on vastoin lapsen etua (art. 37 (c) CRC) (Katso: Liefaard & 

Van den Brink 2014).

Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivoissa lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä todetaan, 

että kun lapset joutuvat tekemisiin oikeuslaitoksen tai muiden toimivaltaisten viranomaisten (esimerkiksi 

poliisin, maahanmuutto-, opetus-, sosiaali- tai terveydenhuoltoviranomaisten) kanssa, heidän ja heidän 

vanhempiensa olisi heti alusta alkaen ja koko menettelyn ajan saatava nopeasti riittävää tietoa syistä. 

(par. IV, A.1).

Direktiivissä rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa 

menettelyissä on lapsella oikeus saada mukaan muu sopiva aikuinen, jonka lapsi on nimennyt ja jonka 

toimivaltainen viranomainen on hyväksynyt, jos lapsen mukana olevan vanhempainvastuunkantajan 

läsnäolo tuomioistuinkäsittelyissä olisi lapsen edun vastaista (art. 15 (2a)). Jäsenvaltioiden on varmistettava, 

että vanhempainvastuunkantajalle annetaan mahdollisimman pian tiedot, jotka lapsella on oikeus saada 

(art. 5(1)). Direktiivissä todetaan edelleen, että jäsenvaltioiden on varmistettava, että lapsella on oikeus 

saada vanhempainvastuunkantaja mukaan tuomioistuinkäsittelyihin, joissa käsitellään häntä koskevia 

asioita (art. 15(1-2)). 

Lapsen vanhemmat voivat tukea lastaan ihan eri tavalla kuin mitä asianajajan rooliin kuuluu. Haluttaessa 

parantaa nuoren osallistumista oikeusistuimessa (oikeussalissa/istuntosalissa), on tärkeää, että myös 

vanhemmat tulevat kuulluksi. Vanhempien kuuleminen voi vaikuttaa lapsen kykyyn tiedostaa miten 

hänen tekonsa on vaikuttanut muihin. Vanhempien kuuleminen voi myös vaikuttaa siihen, miten hän 

hyväksyy tuomion ja sen täytäntöönpanon. Vanhempien oikeus osallistua voi parantaa sekä heidän että 

lapsen käsitystä siitä, että sekä menettelyt että päätöksenteko ovat olleet oikeudenmukaisia (Rap 2013).

26  Katso lisää vanhempien roolista kuulusteluissa: Liefaard & Van den Brink (2014).
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OLENNAISET KÄYTÄNTÖIHIN LIITTYVÄT STANDARDIT: PERUSVAATIMUKSET

Vanhempien antama tuki on ratkaisevaa kaikissa menettelyiden vaiheissa. On hyödyllistä tutkia mitä 

merkityksiä vanhempien osallistumisella on koko prosessin sen eri vaiheissa aina poliisin kuulustelusta 

tuomion langettamiseen saakka.

Vanhempien rooli pidätyksen ja kuulustelun yhteydessä

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivissä (2013/48/EU) oikeudesta käyttää avustajaa 

rikosoikeudellisissa menettelyissä todetaan, että jos epäilty tai syytetty on lapsi, jäsenvaltioiden on 

huolehdittava siitä, että vapaudenmenetyksestä ja sen syistä ilmoitetaan mahdollisimman pian 

vanhempainvastuunkantajalle, paitsi jos tämä on vastoin lapsen etua, jolloin asiasta on ilmoitettava 

jollekin muulle sopivalle aikuiselle. Tätä kohtaa sovellettaessa lapseksi katsotaan alle 18-vuotias henkilö 

(recital 55 ja art. 5(2)).

Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeudenkäytön suuntaviivoissa todetaan, että kun poliisi 

ottaa lapsen kiinni, olisi syy siihen kerrottava lapselle sellaisella tavalla ja kielellä, jota hän pystyy 

ymmärtämään, kun otetaan huomioon hänen ikänsä ja tietämystasonsa. Lapsille olisi annettava oikeus 

käyttää asianajajaa ja ottaa yhteyttä vanhempiinsa tai luottohenkilöön. (par. IV, A.28).  Samassa yhteydessä 

tähdennetään sitä, miten tärkeää on, että vanhempien olisi heti alusta alkaen ja koko menettelyn ajan 

saatava nopeasti riittävää tietoa (par. IV, A.1). Lapsen, että vanhempien tulee saada tämä tieto suoraan 

henkilökohtaisesti. Sekä lapsen että vanhempien tai laillisten edustajien olisi pääsääntöisesti saatava 

tietoa ilman välikäsiä. Tietoa ei saisi antaa ainoastaan vanhemmille vaan myös lapselle itselleen (par. 

IV, A.3). Lasta vastaan nostetusta syytteestä on annettava tieto viipymättä ja ilman välikäsiä syytteen 

nostamisen jälkeen. Tämä tieto olisi annettava sekä lapselle itselleen, että vanhemmille siten, että he 

ymmärtävät syytteen sisällön ja mahdolliset seuraukset (par. IV, A.5). 

Kiinni otetulle lapselle saisi esittää rikollista toimintaa koskevia kysymyksiä ja häntä saisi pyytää 

antamaan tai allekirjoittamaan sitä koskevia lausumia vain, jos paikalla on asianajaja tai jompikumpi 

lapsen vanhemmista tai, jos vanhemmat eivät ole tavoitettavissa, joku muu luottohenkilö. Vanhemmalta 

tai luottohenkilöltä voidaan kuitenkin evätä pääsy kuulemiseen, jos häntä epäillään osallistumisesta 

rikolliseen toimintaan tai jos hän pyrkii estämään oikeuskäsittelyn. (par. IV, A.30).

Vanhempien rooli oikeuskäsittelyssä ja oikeudenkäynnissä

Lapsen olisi voitava saada mukaansa vanhempansa tai tarvittaessa muu valitsemansa aikuinen, ellei 

kyseisen henkilön osalta ole tehty päinvastaista päätöstä perustelluista syistä. (Euroopan neuvoston 

lapsiystävällisen oikeudenkäytön suuntaviivat, 2010, par. IV, D.58). Vanhemmilla voi olla keskeinen rooli, 

kun on kyse tiedottamisesta ja muusta lapselle annettavasta avusta.

Virallisen asiakirjan toimittaminen lapselle ei riitä, vaan usein tarvitaan myös suullista selitystä. 

Viranomaisten ei tulisi jättää tätä tehtävää vanhemmille, laillisille huoltajille, lapsen oikeusavustajalle 

tai muulle avustajalle. Viranomaisten (esimerkiksi poliisin, syyttäjän tai tuomarin) velvollisuutena on 

varmistaa, että lapsi ymmärtää jokaisen häntä vastaan esitetyn syytteen. Komitea katsoo, ettei tällaisten 

tietojen antamisen vanhemmille tai laillisille huoltajille tulisi olla vaihtoehtona sille, että niistä ilmoitetaan 

lapselle. Kaikkein tarkoituksenmukaisinta on, että sekä lapsi että vanhemmat tai lailliset huoltajat saavat 

tiedot siten, että he pystyvät ymmärtämään syytteen (syytteet) ja mahdolliset seuraamukset. (Lapsen 

oikeuksien yleiskommentti nro 10, par. 48) On tärkeää vanhemmille ja heidän lapselleen, että heillä on 

tunne, että heidät huomataan heti oikeuskäsittelyn alussa ja että tuomarilla on mahdollisuus lähestyä 
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heitä suoraan. Tutkimukset osoittavat, että vanhemmat ovat tyytyväisempiä, kun he kokevat, että tuomari 

on kuunnellut heitä ja ottanut heidän panoksensa vakavasti käsittelyn aikana (Schuytvlot 1999). Tämän 

takia on suositeltavaa, että tuomarit pyytävät vanhempia antamaan näkemyksensä tiettynä hetkenä 

käsittelyn aikana. Tuomari voi esimerkiksi kysyä vanhemmilta, miten he reagoivat, kun saivat kuulla 

teosta, poliisin ottaessa yhteyttä, miten he käsittelivät asiaa kotona, olivatko he huolissaan jostakin 

lapsen elämään liittyen ja ovatko vanhemmat tietoisia siitä mitä asioita oikeudessa käsitellään (Rap 

2013). Tutkimukset osoittavat, että lapset arvostavat paremmin vanhempiensa kautta tulevaa tietoa ja 

selvityksiä kuin että ne tulevat asianajajalta tai oikeusavustajalta (Kilkelly 2010). 

Kun lapsi joutuu nuoriso-oikeuteen ovat vanhemmat edelleen ne ensisijaiset henkilöt jotka tukevat 

hänen kehitystään ja ovat vastuussa kasvatuksesta (Weijers, Hepping & Kampijon, 2010). Kuten edellä 

todettu, vanhempien tai laillisten huoltajien tulisi myös olla läsnä menettelyissä, koska he voivat tarjota 

yleisluontoista henkistä ja emotionaalista tukea lapselle. Vanhempien läsnäolo ei tarkoita sitä, että he 

voivat puolustaa lasta tai osallistua päätöksentekoprosessiin (Yleiskommentti nro 10, par. 53). Vanhemmat 

voivat auttaa lasta hyväksymään tuomio, kun vanhemmat hyväksyvät ja tunnustavat oikeusistuimen 

päätäntävallan. Vanhemmat voivat kuitenkin antaa tämän tuen, kun heillä on riittävät tiedot ja he 

ymmärtävät menettelyt ja mitä heiltä ja lapselta odotetaan oikeuskäsittelyn aikana (Rap, 2013).

Siispä vanhemmilla on tärkeä rooli oikeusprosessin ja oikeudenkäynnin aikana tiedonantajana oikeudelle 

ja tukijana lapselle.

Vanhempien rooli vapauden pidättämisen menettelyissä

Tuomion jälkeen on vanhemmilla elintärkeä merkitys. Euroopan suosituksissa vanhempien roolilla on yhtä 

lailla suuri merkitys. Vanhemmilta edellytetään, silloin kun se on tarkoituksenmukaista, osallistumista 

perheneuvontaan tai vanhemmille tarkoitetulle kurssille. Tällä halutaan varmistaa lapsen koulunkäynti 

ja että vanhemmat auttavat sosiaalitointa mahdollisissa lapseen liittyvissä seuraamuksissa27. 

Vanhempien rooli ennen ja jälkeen vankeuden

Perheessä on vanhemmilla oikeuksiensa lisäksi vastuu hoitaa ja ohjata heidän lapsiaan. Lasten eristäminen 

vanhemmistaan tulee käyttää viimeisimpänä toimenpiteenä (Peijingin sääntö 18.2). Vapaudenriiston 

kohteeksi joutunutta lasta on pidettävä erillään aikuisista, paitsi silloin kun katsotaan olevan lapsen 

edun mukaista menetellä toisin. Jokaisella lapsella on oikeus pitää yhteyttä perheeseensä kirjeitse 

ja vierailukäynnein, paitsi poikkeuksellisissa olosuhteissa (art. 3(c) CRC). Kun lapsi on vangittu, tulee 

toimenpiteeseen liittyvät tiedot kuten paikka, siirtäminen ja vapauttaminen ilmoittaa viipymättä lapsen 

27  Katso Euroopan Neuvoston suositus: rec (2003)20 of the Committee of Ministers to Member States concerning new 
ways of dealing with juvenile delinquency and the role of juvenile justice (24 September 2003).

ESIMERKKI: VANHEMPIEN ROOLI ITALIASSA

Italiassa vain 14 vuotiaat ja sitä vanhemmat voidaan lähettää nuoriso-oikeuteen. Nuoremmat rikoksentekijät 
ohjataan perhe- ja yhteisöpalveluiden piiriin. Italian laki koskien nuoria edellyttää, että ”sopiva/sovelias 
aikuinen” on läsnä kaikissa vaiheissa, kun on kyse nuoresta rikoksentekijästä. Mikäli vanhemmat ovat estyneitä 
ja haluttomia osallistumaan, nimitetään tehtävään aikuinen johon lapsi luottaa (art. 12 D.P.R. 448/1988).
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vanhemmille, huoltajille tai lähiomaisille (Havannan sääntö nro 22). Tämän lisäksi on vanhemmilla tai 

perhejäsenillä oikeus avustaa lasta tekemään valitus vankeuden aikana (Havannan sääntö nro 78).

Euroopan neuvoston lapsiystävällisen oikeudenkäytön suuntaviivoissa todetaan, että lapsilla olisi 

oltava oikeus erityisesti pitää säännöllisesti ja tarkoituksenmukaisella tavalla yhteyttä vanhempiin, 

perheeseen ja ystäviin vierailukäynnein ja kirjeitse paitsi silloin, kun tätä oikeutta on rajoitettava oikeuden 

toteutumisen varmistamiseksi ja lapsen edun vuoksi. Oikeuden rajoittamista ei missään tapauksessa 

saisi käyttää rangaistuksena (par. IV, 21 (a)).

YHTEENVETO

•	 Nuoriso-oikeuteen erikostunut lainoppinut apu on edellytyksenä lapsiystävälliselle oikeudenkäytölle, 
prosessin jokaisessa vaiheessa ja varmistus sille, että nuori pystyy osallistumaan tehokkaasti.

•	 Asianajajilla on tärkeä rooli heidän avustaessaan nuorta ymmärtämään oikeudenkäyntiprosessin eri vaiheet 
ja auttaa häntä valitsemaan oikeat reaktiot ja asenteet prosessin aikana.

•	 Vanhempien apu voidaan nähdä muuna tarkoituksenmukaisena tukena. vanhemmilla voi olla merkittävä 
rooli heidän auttaessa lasta ymmärtämään menettelyt, osallistumaan prosessiin ja tukemalla heitä 
henkisesti.



LUKU 3

Aktiivinen osallisuus
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Luku 3: Aktiivinen osallisuus

Tämän luvun keskeinen tarkoitus on tarkastella oikeutta osallisuuteen. Osallisuuteen liittyvät tärkeinä 

elementteinä kaksi teemaa. Alaluvussa 3.1 käsitellään oikeutta informaatioon oikeusmenettelyjen eri 

vaiheissa ja alaluku 3.2 syventää käsitystä oikeudesta tulla kuulluksi.

3.1 OIKEUS INFORMAATIOON28

CRC:n Komitea totetaa, että lapsen oikeus saada informaatiota on edellytys sille, että lapsi voi ilmaista 

oman näkemyksensä (Yleiskommentti no 12, para 82). Lapselle tulee antaa hänen ikänsä huomioiden 

kaikki käytettävissä oleva tieto hänen oikeudestaan ilmaista näkökantansa vapaasti (para. 134 a). Tämä 

on tämän luvun keskeinen sisältö.

Lapsen tulee voida olla osallisena ja osallistua aktiivisesti niin, että hänelle tiedotetaan menettelyjen 

kulusta ja niin, että hän ymmärtää mitä häneltä odotetaan. Tässä luvussa oikeus saada tietoa tulee 

tarkempaan tarkasteluun. 

OLENNAISET KANSAINVÄLISET JA EUROOPPALAISET STARNDARDIT

CRC:n artikla 40 (2)(b)(ii) toteaa, että epäilyn alaisen lapsen tulee saada tietää mistä häntä syytetään. 

Syytteet tulee kertoa suoraan lapselle itselleen tai arvion mukaan hänelle joko vanhempien tai laillisen 

tukijan välityksellä. Tämä on yksi laillisista ohjeista liittyen oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (CRC 

art 40 (2)(b).

Lapsen oikeuksien komitean mukaan lasta tulee informoida syytteistä mutta myös koko nuoriso-

oikeudenkäynti prosessista sekä mahdollista toimenpiteistä johon oikeudenkäynti johtaa (Yleiskommentti 

no 10, para 44). Komitea on antanut tarkemmat ohjeet siitä, kuinka selkeyttää tiedonantoa syytteistä 

erityisesti yleiskommentissa 10.

28  Osa tästä luvusta on johdettu tekstistä Rap, S. (2013).  The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).
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CRC:N YLEISKOMMENTTI NO. 10:

47. Jokaisella lapsella, jonka väitetään syyllistyneen rikoslain rikkomiseen tai jota syytetään siitä, on oikeus 
siihen, että hänelle ilmoitetaan viipymättä ja suoraan häntä vastaan esitetyistä syytteistä. Viipymättä ja 
suoraan tarkoittaa niin pian kuin mahdollista, eli silloin kun syyttäjä tai tuomari ryhtyy ensimmäisiin 
menettelyllisiin toimenpiteisiin lasta vastaan. Myös silloin, kun viranomaiset päättävät käsitellä tapauk-
sen oikeudellisiin menettelyihin turvautumatta, lapselle on ilmoitettava syytteestä (syytteistä), joka saattaa 
oikeuttaa tämän lähestymistavan. Tämä kuuluu yleissopimuksen 40 artiklan 3 kohdan b alakohdan vaati-
mukseen, jonka mukaan oikeusturvaa on kunnioitettava täydellisesti. Lapselle on annettava tietoa hänen 
ymmärtämällään kielellä. Tämä voi edellyttää tietojen esittämistä vieraalla kielellä, mutta rikos/nuoriso-
oikeuden syytteissä usein käytetty muodollinen lakikieli voi myös edellyttää “kääntämistä” lapsen ymmär-
tämälle kielelle.

48.Virallisen asiakirjan toimittaminen lapselle ei riitä, vaan usein tarvitaan myös suullista selitystä. 
Viranomaisten ei tulisi jättää tätä tehtävää vanhemmille, laillisille huoltajille, lapsen oikeusavustajalle 
tai muulle avustajalle. Viranomaisten (esimerkiksi poliisin, syyttäjän tai tuomarin) velvollisuutena on 
varmistaa, että lapsi ymmärtää jokaisen häntä vastaan esitetyn syytteen. Komitea katsoo, ettei tällaisten 
tietojen an-tamisen vanhemmille tai laillisille huoltajille tulisi olla vaihtoehtona sille, että niistä ilmoitetaan 
lapselle. Kaikkein tarkoituksenmukaisinta on, että sekä lapsi että vanhemmat tai lailliset huoltajat saavat 
tiedot siten, että he pystyvät ymmärtämään syytteen (syytteet) ja mahdolliset seuraamukset.

Kahta kohtaa yleiskommentti no 10:ssä tulee erityisesti korostaa. Ensinnäkin Komitea edellyttää, että lasta 

tulee informoida kielellä, jonka hän ymmärtää. Tämä tarkoittaa tulkkausta tarvittaessa, mutta myös sitä, 

että informaatio tulee esittää lapsen ikä ja kehitystaso huomioiden niin, että lapsi voi tiedon ymmärtää (kts. 

myös luku 4.3).

Toiseksi Komitea toteaa, että informaation suullinen selittäminen on usein tarpeen. Viranomaiset ovat 

vastuussa tästä selittämisestä, kunnes lapsi ymmärtää mistä häntä syytetään. Vastuuta ei pidä siirtää 

vanhemmille tai laillisille tai muille edustajille. Lapsen kanssa tulee siis kommunikoida suoraan eikä niin, 

että vanhemmat edustavat lasta hänen kuulemisessaan tai keskusteluissa. Syytteiden lisäksi lapsen ja 

vanhempien tulee ymmärtää syyteistä mahdollisesti aiheutuvat seuraukset.

Yleiskommentissa no. 12 Komitea toteaa, että oikeus informaatioon on keskeistä, sillä se luo pohjan ja 

selkeyttää lapsen mahdollisuutta päätösten tekoon. Lasta tuleekin informoida ennen kuulemista niista 

seikoista, vaihtoehdoista ja mahdollisista päätöksistä, joista kuulemisessa keskustellaan. Lisäksi lapselle 

tulee kertoa olosuhteista, joissa kuuleminen toteutuu (para. 25). Nuoriso-oikeuden menettelyihin liittyen 

lapselle tulee selventää myös oikeudenkäynnin prosessit sekä mahdolliset toimenpiteet, joihin prosessit 

voivat johtaa (para. 61).

CRC:n Komitea painottaa sitä, että nuoria tulee informoida etukäteen. Päätöksentekijöiden tulee 

valmistella lasta kuulemiseen huolehtien siitä, että lapsi tietää miten, milloin ja missä kuuleminen toteutuu 

(Yleiskommentti no. 12, para. 41).  On tärkeää huomata, että tämä tehtävä on kohdistettu päätöksentekijöille 

kuten tuomareille, syyttäjille tai poliisiviranomaisille. Lapsen tulee saada tietoa mahdollisuudesta kertoa 

näkökulmana itse suoraan tai edustajan välityksellä sekä siitä mitä seurauksia näillä vaihtoehdoilla on. 

Lapselle tulee tehdä selkeäksi se, miten hänen näkemyksensä vaikuttavat lopputulokseen (para. 41). Tämä 

jälkimmäinen seikka on yhtäpitävä sen kanssa, että Komitea pitää osallistumista vapaaehtoisena niin, että 

lasta ei koskaan pakoteta ilmaisemaan näkemyksiään. Lapsella tulee olla aina ja kaikissa oikeudenkäynnin 

vaiheissa mahdollisuus keskeyttää osallistumisensa menettelyyn (para. 134 (b)).

Lisäksi  direktiivissä ”Directive of the European Parliament and of the Council on procedural safeguards for children 

who are suspects or accused persons in criminal proceedings” (Direktiivi rikoksesta  epäiltyjä tai syytet-tyjä lapsia 

koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä) edellytetään, että lasta informoidaan 

täsmällisesti (art. 4 (1)). Erityisesti lapselle tulee tiedottaa seuraavista seikoista:
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a) oikeus siihen, että huoltajaa informoidaan
b) oikeus asianajajan avustukseen
c) oikeus yksityisyyden suojaan
d) oikeus saada huoltaja mukaan eri vaiheiden menettelyihin oikeussalissa kuulemisen lisäksi
e) oikeus lailliseen apuun
f) oikeus yksilölliseen arviointiin
g) oikeus lääketieteellisiin tutkimuksiin sekä arviointiin
h) oikeus rajattuun vapauden pidättämiseen ja oikeus vaihtoehtoisiin menettelyihin, kuten esim. 

vankeusajan jaksottamiseen
i) oikeus huoltajan mukana oloon oikeussalissa
j) oikeus olla itse läsnä oikeudenkäynnissä
k) oikeus tehokkaaseen hoitoon

l) oikeus erityiseen kohteluun vapauden riiston / rajoittamisen aikana

Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä (Guidelines on 

Child-friendly Justice) sisältävät yksityiskohtaisen selvityksen informaatiosta, joka lapselle tulee antaa.

EUROOPAN NEUVOSTON MINISTERIKOMITEAN SUUNTAVIIVAT 
LAPSIYSTÄVÄLLISESTÄ OIKEUDENKÄYTÖSTÄ IV, A, PARA. 1, A-L

Lapselle tulee välittää tietoa:

•	 oikeudesta lakiin liittyviin ja niihin liittymättömiin menettelyihin

•	 keinoista, joilla oikeuksiin liittyviä rikkomuksia voidaan hoitaa

•	 pääsystä ja mahdollisuudesta valittaa riippumattomalle taholle

•	 systeemeistä ja menettelyistä joihin hänet osallistetaan

•	 olemassa olevista tukimenettelyistä

•	 erilaisten menettelyiden (niin oikeuslaitoksessa kuin sen ulkopuolella) soveltuvuudesta ja mahdollisista 
vaihtoehtoisista seuraamuksista

•	 mahdollisten valitusten vaikutuksista

•	 oikeusistuntojen ajasta ja paikasta

•	 menettelyiden ja prosessien edistymisestä

•	 suojaavien toimien saatavuudesta

•	 olemassa olevista mekanismeista, joilla saada tietoa päätöksen teosta lapseen itseensä liittyen

•	 olemassa olevista mahdollisuuksista saada vahingonkorvauksia tekijältä tai valtiolta oikeusprosessissa, 
vaihtoehtoisissa siviiliprosesseissa tai muissa prosesseissa

•	 sosiaali-, terveys- ja mielenterveyspalvelujen saatavuudesta sekä tulkkaus- ja käännöspalveluiden 
saatavuudesta tai tahoista, jotka tarjoavat tukea tai näitä palveluja

•	 kaikista järjestelyistä, jotka tukevat lapsen etua kaikilla mahdollisilla tavoilla, jos he asuvat toisessa 
valtiossa

Ohjeet painottavat sitä, että sekä lapsen että hänen vanhempiensa tai virallisen huoltajansa tulee saada 

tätä tietoa suoraan tavalla, jolla he ymmärtävät syytteet ja seuraukset (IV, A, paras. 2-5). 

Ohjeet painottavat lisäksi lapsen oikeutta tulla kuulluksi ja oikeutta ilmasta oman näkemyksensä. 

Kuitenkin tulee myös selventää se seikka, että kuuleminen ja näkökantojen kertominen ei välttämättä 

vaikuta lopulliseen päätökseen (IV, D, 3, para. 48). Tätä teemaa käsitellään edelleen luvussa 5. 



56

OLENNAISET KÄYTÄNTÖJEN STANDARDIT: PERUSVAATIMUKSET

Seuraavissa kappaleissa avataan oleellisten kansainvälisten ja eurooppalaisten standardien soveltamista 

käytännössä erityisesti lapsen oikeus tiedonsaantiin huomioiden. Perusvaatimukset on muotoiltu niin, 

että huomioidaan käyttöönotto eri vaiheissa; pidätyksestä oikeudenkäynnin jälkeiseen vankeuteen.

Pidätys ja poliisin kuulustelu

Poliisin suorittama pidätys nähdään nuoren ensimmäisenä kontaktina nuoriso-oikeussysteemiin. 

Pidätyksen jälkeen nuori voidaan viedä poliisiasemalle ja häntä voidaan pitää pidätyssellissä. Tämä ensi 

kohtaaminen saattaa olla hyvin stressaavaa, koska nuori ei tiedä mitä tapahtuu. 

Siksi hänelle on välitettävä selkeää informaatiota. Kuten edellä todettiin, poliisi on ensimmäinen 

viranomainen, jonka tulee tiedottaa syytteistä sekä mahdollisista ohjausmenettelyistä nuoren 

ymmärtämällä tavalla (CRC art. 40 (2) (b) (ii) ja Guidelines on Child-friendly Justice, IV, C para.28). 

Mahdollisista seuraamukset tulee myös selittää ja nuoren tulee saada laillista tukea ennen päätöksen 

tekoa (Guidelines on Child-friendly Justice, IV, C para.25).

Jatkossa asianajaja voi avustaa nuorta prosessien eri vaiheissa. Joka tapauksessa on juuri poliisin 

velvollisuus jakaa riittävästi tietoa jo pidätyshetkellä, koska asianajaja ei ole tilanteessa mukana vaan 

on käytettävissä vasta myöhemmin. Seuraamuksena ns. Salduz v. Turkey oikeustapauksesta painotetaan 

sitä, että pidätetyllä tulee olla avustava asianajaja välittömästi poliisin pidätyksen jälkeen (ECtHR, 27. 

lokakuuta 2008, appl. no. 36391/02), mutta käytännössä nuoren on usein odotettava poliisin huostassa 

asianajajan saapumista. Jos nuorelle annetaan riittävästi tietoa siitä, miten hänen asiaansa käsitellään ja 

missä ajassa, vähenee stressi.

ESIMERKKI: POLIISIN ROOLI ITALIASSA

Alaikäisen pidätystilanteessa poliisin tulee informoida seuraavista oikeuksista:

- Oikeus saada itse valitsema asianajaja

Mikäli alaikäisellä ei ole varaa asianajajaan, tutkiva poliisi kysyy paikalliselta asianajajaliitolta valtion 
osoittamaa asianajaajaa. Italiassa jokaisella syytetyllä on oikeus saada asianajaja.

- Oikeus tiedottaa perhettä

Viranomaisten ja poliisin ovat vastuussa siitä, että pidätetty voi välittömästi olla yhteydessä huoltajiinsa tai 
sijaishuoltajiin.

- Oikeus saada tieto syytteistä 

Rikoksesta epäilty nuori ei ole oikeutettu saamaan tietoa syytteistä ennen syyttäjän kuulustelua tai tuomarin 
kuulemista, mikä tulee toteuttaa 96 tunnin (4 vrk) kuluessa pidättämisestä. Muissa tilanteissa (esim. jos nuorta 
ei ole pidätetty itse teossa) poliisin tulee määrätä hänet pidätettäväksi. Poliisi esittää määräyksen nuorelle, 
missä todetaan syytteet häntä vastaan, todisteet sekä syy mikä on johtanut pidätysmääräykseen.
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Oikeuskäsittely ja oikeudenkäynti 

Oikeuden toimenpiteet voivat olla vaikeita nuoren ymmärtää, sillä nuorilta puuttuu usein kyky ja tieto 

täysin ymmärtää lainmukaisia menettelyjä. Vanhetessaan ja kehittyessään on toki oletettavaa, että 

nuoren ymmärrys oikeudenkäynnin menettelyistä lisääntyy. 

Esimerkkinä Euroopan ihmisoikeustuomioistuin määritteli tapauksen S.C. v. the United Kingdom myötä, 

että oikeudenmukainen oikeudenkäynti - kuten kirjattu ECHR:n artiklaan 6 – ei välttämättä tarkoita, 

että syytetty ymmärtää kaikki rikosoikeudenkäynnin yksityiskohdat (EctHR, 15 June 2004, appl. no. 

60958/00, para. 29). Ihmisoikeustuomioistuin tähdentää, että lainoppineella edustajalla onkin tärkeä 

rooli opastaa syytettyä koko prosessin ajan. Ihmisoikeustuomioistuin tarkentaa, että syytellä tulee olla 

käsitys oikeudenkäynnin prosessista, sen vaiheista sekä hänelle mahdollisesti langettavan rangaistuksen 

merkityksestä. Hänen tulee tarpeen mukaan avustettuna (tulkki, asianajaja, sosiaalityöntekijä, ystävä 

jne.) voida ymmärtää yleisesti ne seikat, joista oikeussalissa puhutaan ja jotka aiheuttavat painetta 

suhteessa häneen.

Niinpä aktiivinen osallistuminen – osana oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä – ei edellytä, että nuori 

ymmärtää jokaisen yksityiskohdan. Tämä tarkoittaa kuitenkin, että termit kuten ”laaja ymmärrys (a broad 

understanding)” ja ”yleinen paine (general thrust)” tulee määritellä. Kuitenkin minimissään seuraavat 

seikat tulee nuorelle selvittää:

1. syytteet mistä nuorta syytetään

2. nuoriso-oikeudenkäynnin toimenpiteet ja etenemisjärjestys

3. mahdolliset toimenpiteet ja sanktiot, jotka oikeus voi antaa

Sen viranomaisen, joka antaa lopulliset päätökset näistä seikoista, tulee selittää nämä asiat nuorelle. 

Kyseessä voi olla tuomari, syyttäjä, poliisi tai muu viranomainen. On huomioitava, että tiedottaminen on 

merkityksellistä kaikissa oikeudenkäynnin vaiheessa eikä tule olettaa, että nuori muistaa tai ymmärtää 

aiemman kuulemansa. Oikeudenkäynnin prosessit ovat usein pitkiä ja eri vaiheiden välissä on pitkiäkin 

ajanjaksoja, joten ei pidä olettaa, että nuorella on muistissa tilanteeseen liittyvä olennainen tieto. Kun 

nuorelle selitetään prosessin kulku ja vaiheet sekä se mitä häneltä kulloinkin odotetaan, hän kykenee 

antamaan viranomaisille näkemyksensä kulloinkin käsittelyssä olevaan seikkaan. 

Yhtä lailla on tärkeää, että nuorta informoidaan mahdollisuudesta vastata tehtyihin päätöksiin 

tai valittaa niistä. CRC:n artiklan 40 (2)(b)(v) mukaan nuorelle tulee selostaa puolueettoman tahon 

(kts. myös Yleiskommentti no. 10, paras. 60-61) toimesta oikeuden tekemä päätös tai toimenpide, 

johon hänet määrätään. Lisäksi nuoren asianajajan, suojelijan tai laillisen edustajan tulee kertoa 

valitusmahdollisuuksista oikeuden päätöksen jälkeen (para. 75). 

ESIMERKKI: NUORTEN EHDONALAISPALVELUT KREIKASSA

Kreikassa alaikäisten ehdonalaisviranomainen on vastuussa alaikäisen ja hänen perheensä valmistelemisesta 
oikeusprosesseihin sekä alaikäisen oikeuksiin liittyvästä tiedottamisesta. Nämä henkilöt ovat 
erityisammattilaisia (sosiaalityöntekijöitä, sosiologeja, psykologeja, ja viranomaisia), jotka työskentelevät 
julkisen ehdonalaispalvelun piirissä. He hyödyntävät erityistä käsikirjaa / ohjeistusta, joka on kehitetty 
erityisesti työskentelyyn lakia rikkoneen nuoren ja hänen huoltajiensa kanssa.

Ehdonalaispalvelu on kiinteä osa nuoriso-oikeuden prosessia. Palvelun puitteissa voidaan sovitella nuoren ja 
oikeuslaitoksen välillä, kirjoittaa kyselyiden pohjalta raportteja sosiaalisesta tilanteesta ja ehdottaa yksilöllisiä 
hoitotoimenpiteitä. Ehdonalaispalvelun viranomaiset huolehtivat myös kasvatuksellisista toimenpiteistä, joita 
oikeus on mahdollisesti määrännyt.
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Vapauden pidättämisen menettelyt

Uudelleen sijoittaminen voi toteutua eri tavoin nuoriso-oikeuden prosesseissa. Tässä luvussa keskitytään 

kahteen menettelyyn: Uudelleen sijoittamiseen ja yhdyskuntapalveluun.

Rikoksesta epäillyn nuoren tulee saada tietoa mahdollisesta uudelleen sijoittamisen toimenpiteistä 

pidätyksensä jälkeen. Poliisi tai syyttäjä voi ohjata nuoren virallisen nuoriso-oikeuden prosessin 

ulkopuolelle. Nuoren tulee kuitenkin saada tietoa uudelleen sijoittamisen vaikutuksista – mitä toimenpide 

pitää sisällään; vaaditaanko tunnustusta ja onko toimenpiteellä vaikutusta rikosrekisteriin. Nuorella 

tulee olla oikeus saada asianajajan konsultaatiota ennen kuin hän tekee päätöksen suostumisestaan 

uudelleen sijoittamiseen (Guidelines…, IV, C, para. 25). YK:n lasten oikeuksien komitea painottaa, että 

nuorten tulee antaa vapaaehtoinen suostumus uudelleen sijoittamiseen saatuaan lainopillista neuvontaa 

(Yleiskommentti no. 12, para. 59).

EU:n säännöt nuorten epäiltyjen kohtelusta “The European Rules for juvenile offenders subject to sanctions 

or measures, ERJO” ohjeistaa yhdyskuntapalvelusta. Säännön 33.1 mukaan, nuorta tulee informoida niistä 

yhdyskuntapalvelun käytännöistä, joita hänelle määrätään sekä mahdollisista seuraamuksista, mikäli 

hän kieltäytyy palveluksesta (Sääntö 46). Tämän säännön mukaan:

”On huomioitava, että huolimatta jo annetusta tiedosta etukäteen, oikeusmenettelyn käynnistämisvaihe on erityisen 

hyvä tiedon jakamiseen. Nuorten voidaan olettaa olevan hyvin vastaan ottavaisia tiedolle yhdyskuntapalvelun 

tai muiden menettelyjen seuraamuksista tässä vaiheessa, joten tietoa tulee antaa selkeästi ja tarkasti suhteessa 

nuoren ikäkehitykseen. Nuoren ja yhdyskuntapalveluun liittyvän työntekijän välisen dialogin avulla selvitetään 

toimenpiteen käytännön toteutus ja kirjallisen määräyksen avulla selvennetään sekä nuorelle että hänen 

perheelleen tai huoltajalleen ne olosuhteet ja ehdot, joilla yhdyskuntapalvelu tulee suorittaa” (Sääntö 46 ERJO).

On tärkeää huolehtia siitä, että tietoa annetaan kaikissa vaiheissa ja erityisesti silloin kun 

yhdyskuntapalvelu on alkamassa. On tärkeää siis huomioida jälleen se, että vaikka tietoa on annettu 

jo aiemmin, tulee se kerrata ja selventää yhä uudelleen prosessin eri vaiheissa. Tämä on erityisen 

merkittävää yhdyskuntapalvelun käynnistyessä, jotta nuori ymmärtää, että hänen oma käyttäytymisensä 

vaikuttaa ratkaisevasti siihen, kuinka palvelu onnistuu.

Menettely ennen ja jälkeen vankeuden

YK on hahmotellut säännöt lapsen suojelemiseksi tilanteessa, jossa vapautta rajoitetaan (Havannan 

Säännöt 1990). Nuoren vapaus voidaan pidättää joko esivankeuden tai vankeusrangaistuksen kautta. Kaksi 

keskeistä periaatetta, jotka on asetettu ns. Havannan säännöissä, korostavat tiedonsaannin tärkeyttä 

vankeuden aikana. Informaation tulee kattaa vankeuden olosuhteet ja ne tulisi antaa kirjallisina. Kaikissa 

tapauksissa nuorta tulee auttaa ymmärtämään säännöt, jotta nuori tietää oikeutensa ja velvollisuutensa.

HAVANNAN SÄÄNNÖT 24 JA 25

Havannan sääntöjen kohdassa 24. tähdennetään, että nuorelle tulee antaa selostus vankeuteen liittyvistä 
käytänteistä ja kirjallinen selvitys oikeuksista ja velvollisuuksista kielellä, jonka nuori ymmärtää. Lisäksi tule 
jakaa tiedot niistä viranomaisista, joille voi tehdä huomautuksia tai valituksia sekä antaa yhteystiedot niistä 
tahoista, joilta saa oikeusapua. Tiedot tulee antaa nuoren ikä ja kehitysaste tai vamma huomioiden niin, että hän 
kykenee tiedon vastaanottamaan.

Havannan säännön 25. mukaan nuorta tulee auttaa ymmärtämään vankeuslaitoksen säännöt, tavoitteet 
ja hoitomenetelmät, kurinpitovaateet ja menetelmät, muut tavat saada tietoa ja tehdä valituksia sekä kaikki 
tarvittavat seikat, joiden avulla nuori ymmärtää oikeutensa ja vastuunsa vankeuden aikana.
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Nuoren tulee saada tietoa olosuhteista, joissa vankeusrangaistus toteutuu sekä oikeudesta ja tavoista, 

joilla kohtelusta voi valittaa. Nuorella tulee olla mahdollisuus tehdä valitus vankilan johtotasolle, 

korkeimmalle johdolle, puolueettomalle virastolle tai lautamiehelle, jotta valituksen aiheellisuus voidaan 

huolellisesti tutkia. Nuorella tulee olla myös mahdollisuus saada apua valituksen tekemiseen (säännöt 

75-78).

HAVANNAN SÄÄNNÖT

Säännön 75. mukaan jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus tehdä kyselyitä tai valituksia vankilan 
johdolle tai tämän ylemmälle edustajalle.

Säännön 76. mukaan nuorella tulee olla mahdollisuus valituksiin ilman sensuuria ja häntä tulee viipymättä 
tiedottaa hänen valituksensa tuottamasta vastauksesta.

Säännön 77. mukaan valitusten käsittelyyn ja aiheellisuuden arviointiin tulee osoittaa puolueeton taho ja 
nuorta tulee auttaa saavuttamaan kohtuulliset olosuhteet.

Säännön 78. mukaan jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus saada tukea perheenjäseniltään, laillisilta 
avustajilta, humanitaarisilta yhteisöiltä ja muilta valituksen tekemiseen. Luku- ja kirjoitustaidottoman on 
saatava erityistä tukea asiansa edistämiseen.

ESIMERKKI: ESPANJALAISEN NUORISOVANKILA FUNDACIÓN DIAGRAMAN 
INFORMAATION JAKOMALLI

Kun alaikäinen saapuu nuorisovankilaan, hänet vastaanottaa henkilökunnan johtoa ja sosiaali – kasvatuksellinen 
työryhmä (yleensä psykologi ja kasvatuksen mentori). Alaikäinen saatetaan neutraaliin tilaan tavoitteena 
vähentää stressiä ja ahdistusta. Hänelle selitetään hänen saamansa rangaistuksen sisältö niin, että hän sen 
ymmärtää. Yhtä lailla hänelle selvennetään mitä nuorisovankilassa olo merkitsee ja hänen sijoittamisensa 
kesto. 

Ammattilaiset huolehtivat siitä, että nuori ymmärtää mitä hänelle kerrotaan. Lisäksi kerrotaan vankilan säännöt, 
nuoren oikeudet ja velvollisuudet sekä laitoksen aikataulut ja säännöt (tieto annetaan myös kirjallisena). Nuoren 
annetaan lukea edellä mainittu informaationa, ja hänellä on mahdollisuus esittää kysymyksiä ja keskustella 
seikoista joista hän haluaa tai jotka häntä huolestuttavat. Tarvittaessa paikalla on myös tulkki.

Nuori saa yleistä tietoa elämästään vankilassa ja samalla häntä pyydetään kertomaan hänen omista 
kiinnostuksistaan, odotuksistaan ja tarpeistaan. Näin nuori saa kokemuksen siitä, että häntä kuunnellaan ja 
että hän on aktiivisesti osallisena ja osapuolena toimenpiteen tuottamassa prosessissa.

YHTEENVETO

Oikeus tietoon on yksi merkityksellinen osa aktiivista osallistumista. Tämä oikeus pitää sisällään:

•	 nuorta tulee tiedottaa häneen kohdistuvista syytteistä, nuoriso-oikeuden prosessista ja madollisista 
rangaistuksista

•	 nuoren tulee saada tietoa kielellä, jonka hän ymmärtää niin, että se hänelle suoraan eikä välikäsien (kuten 
huoltajien) kautta sanallisesti annetaan 
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3.2 OIKEUS TULLA KUULLUKSI29

Lapsen oikeus saada tietoa ja lapsen oikeus tulla kuulluksi ovat molemmat tärkeitä osia, kun lapsen 

oikeutta tehokkaaseen osallistumiseen nuoriso-oikeuden prosesseissa tuetaan.

OLENNAISET KANSAINVÄLISET JA EUROOPAN STANDARDIT

Kuten luvussa 1 on todettu, lapsen oikeus tulla kuulluksi on määritelty CRC:n artiklassa 12. CRC:n 

Komitean yleiskommentissa no. 10 ja 12 on annettu vielä yksityiskohtaisempi selitys tälle oikeudelle.

CRC:n yleiskomentin no. 10 mukaan todetaan, että oikeus tulla kuulluksi on perusoikeus, kun toteutetaan 

oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä (para. 44). Kuten aiemmin jo todettiin, kuulluksi tulemisen tulee 

tapahtua suoraan, kaikissa prosessin vaiheissa ja ennen toimenpiteitä. Nuorella 3tulee olla oikeus myös 

vaieta näin halutessaan (para. 44). 

Yleiskommentissa no. 12 painotetaan linjassa artiklan 12 (2) kanssa, että lakia rikkoneelle lapselle tulee 

tarjota mahdollisuus tulla kuulluksi (para 32). Kuten todettu edellä, painotettaan myös vapaaehtoisuutta 

eli sitä, että lasta ei tule koskaan pakottaa puhumaan, ja että he voivat vaieta kaikissa käsittelyn vaiheissa 

(para 134 (b)). Eikä heitä voi pakottaa myöskään antamaan lausuntoa, tunnustusta tai tunnustamaan 

syyllisyyttään (kts. CRC art. 40 (2)(b)(iv)).

Direktiivi EU/2016/800 (Direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista 

rikosoikeudellisissa menettelyissä) painottaa lapsen oikeutta olla läsnä ja osallistua, kuten aiemmin 

todettiin (art. 16 (1)). Tämä on osa oikeutta oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin kuten ECHRn artiklassa 

6 todetaan. ”Jäsenvaltioiden tulee käyttää menettelyjä, joissa lapsi voi osallistua oikeudenkäyntiin, 

mukaan lukien henkilökohtaisen kutsun, joka tulee lähettää myös huoltajalle (…)” (recital 60).  Lisäksi 

lapsella on oikeus saada huoltaja tai vanhempi mukaan oikeuskäsittelyn kuulemisiin (art. 15 (1-2)).

Myös Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivat lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä toteavat, 

että osallisuus on tärkeä osa lapsiystävällistä oikeutta. Suuntaviivat tuottavat yksityiskohtaiset ohjeet 

siitä, miltä lapsiystävällisen oikeuden tulee näyttää ja miten sen Euroopan Neuvostossa on määritelty:

”(…) Se on, yleisesti, oikeutta joka on saatavilla, huomioi lapsen iän, on nopeaa, on huolellista, keskittyy lapsen 

tarpeisiin ja oikeuksiin, kunnioittaa lapsen oikeuksia huomioiden osallisuuden, menettelyjen ymmärtämisen,  

yksityisyyden, perhe-elämän, koskemattomuuden ja ihmisarvon kunnioituksen (määritelmät kohdassa c).

Seuraavassa kappaleessa avataan yksityiskohtia oikeudesta tulla kuulluksi nuoriso-oikeuden eri vaiheissa.

OLENNAISET KÄYTÄNTÖJEN STANDARDIT: PERUSVAATIMUKSET

Seuraavissa kappaleissa tarkastellaan oleellisia kansainvälisiä ja eurooppalaisia standardeja liittyen 

oikeuteen tulla kuulluksi. Perusvaatimukset on muotoiltu niin, että huomioidaan käyttöönotto nuorten 

oikeuden eri vaiheissa.

29  Osa tästä luvusta on johdettu tekstistä Rap, S. (2013).  The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).
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Pidätys ja poliisin kuulustelu

Pidätystilanteessa kerrotaan oikeudesta tulla kuulluksi, mutta vastaavasti annetaan tieto oikeudesta 

vaieta. Nuori saa ilmaista näkemyksiään tapahtumista, mutta hän voi pysyä hiljaa. Erityisesti nuorta ei 

saa pakottaa tunnustamaan syyllisyyttä pidätystilanteessa (art. 40 (2)(b)(iv) CRC). 

Kuulustelutilan tulee olla rauhallinen eikä kuulustelua tule tarpeettomasti keskeyttää ulkopuolisten 

taholta (kts. luku 2.).

Nuorta kuulustellessa on ymmärrettävä erityisesti kaksi asiaa; Myöntyväisyys ja johdateltavuus. Ensinnäkin 

nuori saattaa myöntää seikkoja, johon hän ei ole syyllistynyt vain nopeuttaakseen haastattelua. Epäilty 

tietää olevansa syytön, mutta päästäkseen nopeasti pois tilanteesta, hän tunnustaa. Tunnustus tehdään 

sellaisen paineen alaisuudessa, joka on kestänyt pitkään (Gudjonsson 2003). 

Toiseksi on huomioitava nuoren herkkyys johdatteluun. Nuori saattaa uskoa hänelle kerrottuun tietoon 

hänestä itsestään, vaikka se ei todellisuudessa edusta häntä tai hänen näkemystään. Johdattelu ohjaa 

nuoren omaa kuvaa siitä mitä on tapahtunut pois siitä mitä hän itse on todellisuudessa kokenut. 

Tutkimusten mukaan johdateltavuus on naisilla yleisempää kuin miehillä. Samoin alle 12 vuotiaat lapset 

ja alhaisen älykkyysosamäärän omaavat henkilöt ovat herkempiä johdattelulle yhtä lailla kuin henkilöt, 

jotka ovat väsyneitä tai ahdistuneita tai kun he kokevat, että heiltä odotetaan tietynlaista vastausta tai 

vastausta jokaiseen kysymykseen (Gudjonsson 2003, Saywitz et al. 2010). Vääränlaisen myöntyväisyyden 

ja johdateltavuuden välttämiseksi tulee nuorella epäillylle antaa selkeät ohjeet ennen kuulustelun 

aloittamista. Luvussa 4 käsitellään tarkemmin, kuinka ohjeita tulee antaa. 

Lisäksi kuten luvussa 2 todetaan, asianajajan läsnäolo on tärkeää. Asianajaja suojaa epäiltyä nuorta 

ja ohjaa vaikenemisessa, vähentää menettelyn tuomaa painetta sekä huolehtii siitä, että lapsi ei tee 

tunnustusta pakon vuoksi. Kuten luvussa 2 todetaan, on tärkeää antaa nuorella mahdollisuus saada 

asianajaja edustajakseen (kts. myös Liefaard & Van den Brink 2014). 

Tähän liittyen Direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia koskevista menettelytakeista 

rikosoikeudellisissa menettelyissä toteaa, että kuulustelu voidaan nauhoittaa, mikäli sitä pidetään 

tarkoituksen mukaisena. Vastaavasti kuulustelutilanteessa tehtävään nauhoitukseen tulee selkeästi 

lisätä tieto siitä, onko asianajaja paikalla tai onko nuoren vapautta rajoitettu (art. 9 (1)).

ESIMERKKI: SOSIAALISEN VERKOSTON NEUVOTTELUTILAISUUS ITÄVALLASSA

Itävallan nuoriso-oikeusistuin toteaa, että tutkintovankeutta tulee välttää. Vuodesta 2015 Itävallassa on 
ryhdytty järjestämään ns. sosiaalisen verkoston neuvotteluja tilanteessa, jossa nuori olisi aiemmin voitu laittaa 
tutkintovankeuteen. Tähän neuvotteluun osallistuu nuoren itsensä lisäksi hänen perheensä, sosiaalityöntekijä 
ja ehdonalaistoimiston virkailija. Nuori ohjataan suoraan toimenpiteisiin kuten kouluun tai työhön tai terapiaan 
tai väkivaltaista käytöstä ehkäisevään valmennukseen. Toimenpiteistä tehdään yhteisymmärryksessä sopimus, 
jonka nuori hyväksyy ja jonka toteutumista seurataan. Tämä käytäntö on vähentänyt tarvetta nuorten 
sijoittamiseksi tutkintovankeuteen.

Oikeuskäsittely ja oikeudenkäynti 

Useiden tutkimusten mukaan lapset ja nuoret pitävät tärkeänä mahdollisuutta tulla kuulluksi suoraan 

päätöksiä tekevän auktoriteetin taholta (Kilkelly 2010, Brummelaar & Kalverboer 2011, Cashmore & 

Parkinson 2007). Tätä seikkaa painotetaan myös CRC:n yleiskommentissa no 12, para. 35).
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Euroopan neuvoston ministerikomitean suuntaviivoissa lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä on korostettu 

kahta seikkaa. Ensinnäkin, lapsilla on oikeus tulla kuulluksi silloin, kun heidän katsotaan ymmärtävän 

käsiteltävänä olevat asiat riittävän hyvin (para 44.). Tähän tarkoitukseen käytettävät keinot olisi valittava 

lapsen tietämystason ja kommunikointikyvyn mukaan. Toiseksi, ikä ei saisi olla ainoa peruste lapsen 

kuulematta jättämiselle (para 47).

EUROOPAN NEUVOSTON MINISTERIKOMIETAN SUUNTAVIIVAT 
LAPSIYSTÄVÄLLISESTÄ OIKEUDENKÄYTÖSTÄ

44. Tuomareiden olisi kunnioitettava lasten oikeutta tulla kuulluksi kaikissa heihin vaikuttavissa asioissa 
tai ainakin silloin, kun heidän katsotaan ymmärtävän käsiteltävänä olevat asiat riittävän hyvin. Tähän 
tarkoitukseen käytettävät keinot olisi valittava lapsen tietämystason ja kommunikointikyvyn mukaan ja 
ottaen huomioon tapauskohtaiset olosuhteet. Lapsilta olisi kysyttävä, miten he haluavat tulla kuulluksi.

47. Ikä ei saisi olla ainoa peruste lapsen kuulematta jättämiselle. Jos lapsi haluaa tulla kuulluksi häneen 
vaikuttavassa tapauksessa, tuomari ei saisi kieltäytyä hänen kuulemisestaan, ellei se ole lapsen edun 
mukaista. Tuomarin olisi kuunneltava lapsen näkemyksiä ja mielipidettä lasta koskevista tapaukseen 
liittyvistä asioista.

Ei siis ole ikärajaa kuulemiselle vaan CRCn artiklan 12 (1) mukaisesti kuuleminen tulee ymmärtää joustavasti 

niin, että lapsen ikä ja kehitysaste tulee huomioiduksi (Beijer & Leifaard 2011). Lapsen kehitystaso pitää 

arvioida aina kaikissa tapauksissa niin, että lapsen esittämien näkökantojen painoarvo päätöksen tekoon 

voidaan huomioida. Erityisesti tätä tulee tarkastella huomioiden yksilöllisen kehitystason vaihtelevuus, 

kun päätöksentekijät arvioivat lapsen näkemysten painoarvoa päätöksenteossa. (Lansdown 2005, Saywitz 

et al. 2010, Stalford 2012). Kuulluksi tulemisen oikeus on siten riippuvainen lapsen kehitystasosta niin, 

että aikuiset tekevät edelleen päätökset lapsen puolesta silloin kun hän ei ole kykenevä ilmaisemaan 

omia näkökulmiaan (Beijer & Liefaard 2011).

Lapsen oikeus osallistumiseen ei ole vain lapsen edun mukaista vaan myös merkityksellistä teoreettisesta 

viitekehyksestä katsottuna. Kun lapsi pääsee kertomaan oman tarinansa, sillä on positiivinen vaikutus 

siihen, miten lapsi kokee tulevan oikeusistunnon ja sen, että hänen käyttäytymisensä kyseenalaistetaan 

oikeussalissa (Fagan & Tyler 2005). Oikeusprosesseihin liittyvät tutkimukset osoittavat, että kun ihmiset 

voivat osallistua päätöksentekoprosesseihin ovat he tyytyväisempiä sekä menettelyyn että sen tuloksiin 

(Tyler 2003). Prosessioikeus mielletään oikeudenmukaisemmaksi niin menettelyjen kuin kohtelunkin 

osalta (Tyler 2006). Lisäksi tutkijat ovat todenneet, että henkilöt ovat halukkaampia yhteistyöhön sekä 

suostuvaisempia päätöksiin, kun heitä on kohdeltu kunnioittaen, oikeudenmukaisesti ja puolueettomasti 

(Tyler 2006). Vastaavasti jos nuoren annetaan osallistua, autetaan häntä hyväksymään tehdyt päätökset 

(kts.myös luku 5.).

Yksi merkittävät aktiivisen osallisuuden elementti liittyy siihen, että ymmärretään osoittaa yleisesti 

kiinnostusta nuoren omaan panokseen. CRC:n mukaan pelkästään kuunteleminen ei riitä vaan lapsen 

näkökannat tulee ottaa vakavasti huomioon (Yleiskommentti no. 12, para. 28). Päätöksentekijät, 

tuomarit tai muuta viranomaiset voivat osoittaa kiinnostustaan paitsi kuuntelemalla myös tekemällä 

lisäkysymyksiä keskustelujen aikana (Delfos 2005). Sosiaalinen tuki, katsekontakti, hymy, lämmin puheen 

intonaatio, rento kehonkieli ja kohteliaisuus tuo nuorelle kuvan siitä, että hänen kertomuksensa otetaan 

vakavasti (Saywitz et al. 2010 ja luku 4.). Nuoren tarinan yksityiskohtien kysely on yhtä tärkeää, kuin 

kuuntelu, ja näillä menettelyillä päätöksentekijä osoittaa kunnioittavansa nuoren näkemystä ja olevansa 

hyväntahtoinen kuuntelija (Tyler 2003 ja 2006).

Yhteenvetona tutkimuksista voidaan todeta, että nuoret pitävät mielekkäänä sitä, että heidät kohdataan 
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heidän ymmärryksensä ja kehityksensä tason mukaisesti. Ammattilaisen tulee arvioida ymmärtämisen 

taso tarkistamalla mitä nuori on ymmärtänyt ja toisaalta miten nuoren ilmaisut on ymmärretty, jotta 

nuori voi kokea tulleensa otetuksi vakavasti huomioon. Päätöksentekijöiden tulee kuitenkin kiinnittää 

huomioita myös nuoren tilanteeseen ja olosuhteisiin eikä nojata ainoastaan keskustelussa esiin tulleisiin 

faktoihin. Näin nuorta kunnioitetaan myös hänen taustansa huomioiden.

Vapauden pidättämisen menettelyt

Kuten todettu, CRC:n mukaan oikeus tulla kuulluksi koskeaa kaikkia oikeusprosessin vaiheiden 

toimenpiteitä ja tämä pitää sisällään myös sanktiotoimet ja muut toimenpiteet (Yleiskommentti no. 12, 

para 58). Ohjeet nuoren tekijän kohtelusta (The European Rules for juvenile offenders) tähdentävät, että 

tämä koskee myös mahdollista uudelleen sijoitusta tai vapaudenpidätysmenettelyä (ERJO rule 13).

CRC:n komitean yleiskommentissa no. 10 on myös merkittäviä huomioita tästä seikasta:

YLEISKOMMENTTI NRO 10.

45. Lapselle tulisi antaa mahdollisuus ilmaista näkemyksensä (vaihtoehtoisista) toimenpiteistä, joita 
voidaan määrätä, ja hänen mahdolliset erityistoiveensa tai mieltymyksensä tässä asiassa tulisi ottaa 
huomioon. Lapsen pitäminen rikosoikeudellisesti vastuullisena viittaa siihen, että hänen tulisi olla pätevä 
ja kykenevä osallistumaan tehokkaasti päätöksiin, jotka koskevat sopivinta ratkaisua väitteisiin siitä, että 
hän on rikkonut rikoslakia (katso jäljempänä kohta 46). Sanomattakin on selvää, että asianosaiset tuomarit 
ovat vastuussa päätösten tekemisestä. Lapsen kohtelu passiivisena objektina ei kuitenkaan ota huomioon 
hänen oikeuksiaan eikä edesauta tehokasta puuttumista hänen käyttäytymiseensä. Tämä koskee myös 
määrätyn toimenpiteen (määrättyjen toimenpiteiden) täytäntöönpanoa. Tutkimus on osoittanut, että lapsen 
aktiivinen osallistuminen täytäntöönpanoon edistää useimmissa tapauksissa positiivisen lopputuloksen 
saavuttamista.

Komitea lisää, että nuorta ei pidä kohdella passiivisena objektina, sillä tämä ei johda vastuunottoon 

omista teoista. Aktiivin osallisuuden sanktiomenettelyyn oletetaan johtavan myönteiseen lopputulokseen 

(Yleiskommentti nro 10. para 45).

Menettelyt ennen ja jälkeen vankeuden

Ohjeistus nuorten tekijöiden kohtelusta (The European Rules for juvenile offenders subject to sanctions or 

measures (ERJO)) avaa yksityiskohtaisesti määritelmiä nuoren osallisuudesta vapaudenpidätystilanteissa.

 
ERJON SÄÄNNÖT:

50.1. Vapausrangaistukseen määrätylle nuorelle tulee hänen yksilöllisen toimenpiteiden ohjelmansa 
puitteissa taata vaihtoehtoisia aktiviteetteja ja toimenpiteitä, joiden tavoitteena on toisaalta tukea nuoren 
kehitystä ns. vähemmän ankarina menettelyinä ja toisaalta valmistella nuorta vapautumiseen ja siihen, että 
hän voi palata takaisin omaan yhteisöönsä. Näiden aktiviteettien tulee tukea nuoren fyysistä ja henkistä 
terveyttä, itsetunnon ja vastuunoton vahvistumista ja kehittää taitoja sekä asennetta, jolla uusintarikollisuus 
saadaan vältetyksi.

50.2. Nuorta tulee rohkaista edellä mainittuihin aktiviteetteihin.

50.3. Nuorta tulee rohkaista myös ilmaisemaan vangitsemisen olosuhteisiin ja hallintotapoihin liittyviä 
seikkoja yksilökohtaisissa tai kollektiivisissa vuorovaikutustilanteissa viranomaisten kanssa.
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Sääntöihin liittyvissä kommenteissa painotetaan nuorten aktiivista osallistumista aktiviteetteihin, 

jotta näissä voidaan onnistua. Erityisen tärkeää on tiedostaa, että kommentissa todetaan, että Sääntö 

50.3 vahvistaa aktiivista osallistumista rohkaisemalla nuoria puhumaan yleisistä elämän olosuhteista 

ja aktiviteeteista instituutioissa (…). Tämä osallisuutta tukeva lähestyminen on merkittävä, jotta nuori 

kokee olevansa osallinen itseään koskevan päätöksen toimeenpanossa ja toisaalta myös tulevaisuuden 

kehityksessään (Kommentit sääntöön 50).

Tutkijoiden Van der Laan ja Eichelsheim (2013) mukaan nuorten heikko sitouttaminen vankeusrangaistuksen 

toimeenpanoon, joka ilmenee stressinä, kokemuksena autonomian tai turvallisuuden menettämisenä ei 

edistä vankilajakson aikana tavoiteltua oppimista. Nämä nuoret eivät ole motivoituneita osallistumaan 

valmennuksiin vankeuden aikana. Heikkoon psykologiseen sitoutumiseen voidaan vaikuttaa 

oikeudenmukaisilla säännöillä kuten oikeuden mukaisella kohtelulla ja oikeudella tulla kuulluksi ja 

sillä, että osallistuminen päivittäisiin aktiviteetteihin koetaan mahdolliseksi. Tällöin vankeuslaitoksen 

ympäristö koetaan turvalliseksi, oman vapauden ja vaikuttamisen tunne vahvistuu, mikä vähentää 

stressiä. Tämä puolestaan lisää motivaatiota osallistumiseen erityisesti uusintarikollisuutta ehkäiseviin 

ohjelmiin, mikä on vankeuslaitoksen yksi keskeinen tavoite yhtä lailla kuin se, että nuorta valmistellaan 

palaamaan oman yhteisönsä jäseneksi (Kommentti sääntöön 52).

Myös Havannan säännöissä tähdennetään nuorten välittämän haastattelun merkitystä hänen 

saapuessaan vankeuslaitokseen. Psykologinen ja sosiaalinen kartoitus tehdään haastattelun yhteydessä 

ja laaditaan yksilöllinen huolenpidon ohjelma (sääntö 27). 

Samoin ERJOn säännössä 62.6 (c) todetaan, että nuorelle tulee kehittää yksilöllinen kasvatuksellinen 

valmennus niin, että nuoren omat näkemykset huomioidaan (paitsi hyvin lyhytkestoisessa 

vapaudenpidätyksessä). Kommenteissa todetaankin, että nuoren näkemysten huomioiminen johtaa 

siihen, että laadittu ohjelma tuottaa myönteistä tulosta (Kommentti sääntöön 62.).

ESIMERKKI: NUORISOVANKEUS ITALIASSA JA RANSKASSA

Italiassa nuoriso-oikeuden tarkastajina toimivat tuomarit ovat erikoistuneet erityisesti arvioimaan ja 
tarkastamaan huostaanottotahoa niin, että näiden lainmukainen toiminta voidaan taata. He tarkastavat 
nuorisovankiloiden olosuhteita ja niissä tapahtuvaa nuorten kohtelua sekä toteutettavia ohjelmia, ja karsivat 
mahdollista lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. D.P.R. 448/1988 mukaisesti tarkastavalla tuomarilla tulee olla 
välitön mahdollisuus kohdata nuori, tehdä muutoksia yhteistyössä lapsesta vastuussa olevan tiimin kanssa ja 
varmistaa kaikin tavoin nuoren läsnäolon yleiset perusteet näissä keskuksissa (Braun & Rosset 2015). 

Ranskassa täytäntöönpaneva tuomari tarkastaa olosuhteet, jossa nuori suorittaa tuomionsa. Tarvittaessa 
hän ohjaa tapauksen pätevöityneiden ammattilaisten arviointiin. Nuoriso-oikeuden tuomari käyttää ylintä 
toimeenpano- ja tarkastustoimivaltaa. Hänellä on valta tavata alaikäistä nuorta ja tarkastaa vankeuslaitoksen 
tälle tarjoamia olosuhteita. Tarkastuskäyntien jälkeen hän antaa tarvittaessa arvionsa pätevöityneille 
ammattilaisille. Nuori voi myös sopia tuomarin tapaamisen niin, että vankilaitoksen edustajat eivät ole paikalla 
(Braun & Rosset 2015).

YHTEENVETO

Oikeus tulla kuulluksi on sidoksissa oikeuteen osallistua tehokkaasti menettelyihin. Tämä oikeus edellyttää, 
että:

•	 nuorella tulee olla oikeus antaa oma näkemyksensä kaikissa menettelyiden vaiheissa
•	 näkemykset tulee ottaa huomioon nuoren ikä ja kehitysaste huomioiden

Osallisuus on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytys, ja se auttaa nuorta hyväksymään lopullisen 
päätöksen menettelystä hän tapauksessaan.
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Sääntöihin liittyvissä kommenteissa painotetaan nuorten aktiivista osallistumista aktiviteetteihin, 

jotta näissä voidaan onnistua. Erityisen tärkeää on tiedostaa, että kommentissa todetaan, että Sääntö 

50.3 vahvistaa aktiivista osallistumista rohkaisemalla nuoria puhumaan yleisistä elämän olosuhteista 

ja aktiviteeteista instituutioissa (…). Tämä osallisuutta tukeva lähestyminen on merkittävä, jotta nuori 

kokee olevansa osallinen itseään koskevan päätöksen toimeenpanossa ja toisaalta myös tulevaisuuden 

kehityksessään (Kommentit sääntöön 50).

Tutkijoiden Van der Laan ja Eichelsheim (2013) mukaan nuorten heikko sitouttaminen vankeusrangaistuksen 

toimeenpanoon, joka ilmenee stressinä, kokemuksena autonomian tai turvallisuuden menettämisenä ei 

edistä vankilajakson aikana tavoiteltua oppimista. Nämä nuoret eivät ole motivoituneita osallistumaan 

valmennuksiin vankeuden aikana. Heikkoon psykologiseen sitoutumiseen voidaan vaikuttaa 

oikeudenmukaisilla säännöillä kuten oikeuden mukaisella kohtelulla ja oikeudella tulla kuulluksi ja 

sillä, että osallistuminen päivittäisiin aktiviteetteihin koetaan mahdolliseksi. Tällöin vankeuslaitoksen 

ympäristö koetaan turvalliseksi, oman vapauden ja vaikuttamisen tunne vahvistuu, mikä vähentää 

stressiä. Tämä puolestaan lisää motivaatiota osallistumiseen erityisesti uusintarikollisuutta ehkäiseviin 

ohjelmiin, mikä on vankeuslaitoksen yksi keskeinen tavoite yhtä lailla kuin se, että nuorta valmistellaan 

palaamaan oman yhteisönsä jäseneksi (Kommentti sääntöön 52).

Myös Havannan säännöissä tähdennetään nuorten välittämän haastattelun merkitystä hänen 

saapuessaan vankeuslaitokseen. Psykologinen ja sosiaalinen kartoitus tehdään haastattelun yhteydessä 

ja laaditaan yksilöllinen huolenpidon ohjelma (sääntö 27). 

Samoin ERJOn säännössä 62.6 (c) todetaan, että nuorelle tulee kehittää yksilöllinen kasvatuksellinen 

valmennus niin, että nuoren omat näkemykset huomioidaan (paitsi hyvin lyhytkestoisessa 

vapaudenpidätyksessä). Kommenteissa todetaankin, että nuoren näkemysten huomioiminen johtaa 

siihen, että laadittu ohjelma tuottaa myönteistä tulosta (Kommentti sääntöön 62.).

ESIMERKKI: NUORISOVANKEUS ITALIASSA JA RANSKASSA

Italiassa nuoriso-oikeuden tarkastajina toimivat tuomarit ovat erikoistuneet erityisesti arvioimaan ja 
tarkastamaan huostaanottotahoa niin, että näiden lainmukainen toiminta voidaan taata. He tarkastavat 
nuorisovankiloiden olosuhteita ja niissä tapahtuvaa nuorten kohtelua sekä toteutettavia ohjelmia, ja karsivat 
mahdollista lapsiin kohdistuvaa väkivaltaa. D.P.R. 448/1988 mukaisesti tarkastavalla tuomarilla tulee olla 
välitön mahdollisuus kohdata nuori, tehdä muutoksia yhteistyössä lapsesta vastuussa olevan tiimin kanssa ja 
varmistaa kaikin tavoin nuoren läsnäolon yleiset perusteet näissä keskuksissa (Braun & Rosset 2015). 

Ranskassa täytäntöönpaneva tuomari tarkastaa olosuhteet, jossa nuori suorittaa tuomionsa. Tarvittaessa 
hän ohjaa tapauksen pätevöityneiden ammattilaisten arviointiin. Nuoriso-oikeuden tuomari käyttää ylintä 
toimeenpano- ja tarkastustoimivaltaa. Hänellä on valta tavata alaikäistä nuorta ja tarkastaa vankeuslaitoksen 
tälle tarjoamia olosuhteita. Tarkastuskäyntien jälkeen hän antaa tarvittaessa arvionsa pätevöityneille 
ammattilaisille. Nuori voi myös sopia tuomarin tapaamisen niin, että vankilaitoksen edustajat eivät ole paikalla 
(Braun & Rosset 2015).

YHTEENVETO

Oikeus tulla kuulluksi on sidoksissa oikeuteen osallistua tehokkaasti menettelyihin. Tämä oikeus edellyttää, 
että:

•	 nuorella tulee olla oikeus antaa oma näkemyksensä kaikissa menettelyiden vaiheissa
•	 näkemykset tulee ottaa huomioon nuoren ikä ja kehitysaste huomioiden

Osallisuus on oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin edellytys, ja se auttaa nuorta hyväksymään lopullisen 
päätöksen menettelystä hän tapauksessaan.
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Luku 4: Vuorovaikutustaidot30

Direktiivissä Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi rikoksesta epäiltyjä tai syytettyjä lapsia 

koskevista menettelytakeista rikosoikeudellisissa menettelyissä, EU/2016/800 todetaan, että lakia 

rikkoneiden nuorten kanssa työskentelevien ammattilaisten tulee saa koulutusta haastattelumenetelmiin, 

lasten psykologiaan ja lapsilähtöiseen vuorovaikututukseen (art.20). Vastaavasti Euroopan 

neuvoston ministerikomitean suuntaviivoissa lapsiystävällisestä oikeudenkäytöstä painotetaan, että 

ammattityöntekijät, kuten poliisit, asianajajat, tuomarit, sovittelijat ja sosiaalityöntekijät tulee kouluttaa 

lapsiystävälliseen vuorovaikutukseen (para. 67 sekä CRC:n yleiskomentti no. 12). 

Seuraavissa kappaleissa selvennetään lapsiystävällisen vuorovaikutuksen käytänteitä. Jokaisessa 

kappaleessa esimerkein avataan huomioita ja tekniikoita. Ensiksi kappaleessa 4.1. avataan asetelma, 

jossa nuoren kanssa keskustellaan. Toiseksi kappaleessa 4.2. selitetään useita osallisuutta vahvistavia 

keskustelutekniikoita. Kappaleessa 4.3. nostetaan esiin selittämisen ja selkeyttämisen merkitys.

4.1 TILA JA ILMAPIIRI

Luvussa 2 on jo avattu tilaan ja ilmapiiriin liittyviä seikkoja selventämällä mm. istumajärjestystä ja 

etäisyyttä sekä sitä kuinka nuoria kohdellaan myönteisesti. Kolmantena edellytyksenä on se, että 

oikeusistunto toteutuu huomioiden lapsen kyky ja ikä. Tässä luvussa keskitytään nyt luottamuksen 

rakentamiseen ja luottamuksellisuuteen.

LUOTTAMUKSEN RAKENTAMINEN 

Tehokkaan ja vaikuttavan vuorovaikutuksen luomisessa emotionaalisen yhteyden muodostaminen 

ammattilaisen ja lapsen välille on keskeistä. Ammattilainen on tässä merkittävässä roolissa, sillä nuori 

ei helposti ”avaudu” aikuiselle. Luottamuksen rakentaminen vie aikaa, mutta toisaalta nuoriso-oikeuden 

menettelyissä aika on erityisen rajallista. Aikuisten tulee kuunnella nuoria syyllistämättä luottamuksen 

mahdollistamiseksi. Aikuinen kuuntelee enemmän kuin puhuu niin, että nuori voi jakaa ajatuksiaan ja 

tunteitaan (American Psychologival Association 2002). Syyllistämättä työskentelyn asenne edellyttää 

omien uskomusten tarkastelua ja huomioita siitä, että nämä uskomukset eivät välttämättä ole yleisesti 

jaettuja (Grant et al. 2008). Syyttämättä kuuntelu auttaa nuorta huomaamaan, että hänen näkemyksensä 

ovat arvokkaita, mikä puolestaan lisää hänen luottamustaan aikuisiin (Am Psychol Ass 2002).

Hyvän ohjeistuksen mukaisesti aikuinen aloittaa keskustelun ja luo tilan, jossa oletetaan nuoren 

puhuvan eniten ja ammattilaisen kuuntelevan. Lapselle tulee antaa 10-20 sekuntia aloittaa vastauksensa 

kysymykseen eikä kysymyksiä tule kiirehtiä. Lapsella tulee olla ikaa pohtia yksittäisen kysymyksen 

tarkoitusta ja vastaustaan ennen seuraavaa kysymystä. Tutkimusten mukaan vastahakoista lasta ei tule 

painostaa eikä hiljaista lasta tule pakottaa puhumaan. Sen sijaan tulee pyrkiä ymmärtämään syitä hänen 

vastahakoisuuteensa (Saywitz et al. 2010).

30 Osa tästä luvusta on johdettu tekstistä Rap, S. (2013). The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).
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LUOTTAMUKSELLISUUS

Luottamuksellisuus on turvallisuuden tunteen merkittävä tekijä. Luvussa 2 avataan yksityisyyden 

suojan tärkeyttä. Luottamuksellisuus on tärkeää koska, nuori tuntee olonsa turvallisemmaksi ja tämän 

seurauksena kykenee puhumaan ammattilaisten kanssa. Terveydenhuoltoon liittyvien tutkimusten 

mukaan nuori on halukkaampi kertomaan sensitiivisempää tietoa, kun hänen kanssa ensin keskustellaan 

luottamuksellisuudesta (Grant et al. 2008). Siksi on merkittävää avata nuorelle mitä yksityisyyden 

suojaaminen merkitsee ja miten se toteutuu käytännössä. Kun nuorelle on selvitetty tämä, nuori tuntee 

olonsa turvallisemmaksi ja kykenee puhumaan ammattilaisten kanssa.

Tutkimusten mukaan lasten reaktioihin ja vastauksiin vaikuttavat kaikki läsnä olevat henkilöt. Lapset 

voivat olla vastahakoisia moittimaan vanhempiaan tai vertaisiaan näiden läsnä ollessa tai he voivat 

koettaa saada vihjeitä vastaustensa tueksi paikalla olijoilta. Vanhemmat voivat olla tueksi, mutta toisaalta 

tilanne voi olla toinenkin. Kaikki riippuu, siitä minkälainen suhde lapsella on vanhempiinsa (Saywitz et 

al. 2010).

Yleisenä ohjeena voidaan todeta, että sensitiivistä aiheista tulee keskustella lapsen kanssa ilman 

vanhempien läsnäoloa. Näin koska lapsi saattaa säästää vanhempiaan kuulemasta ikäviä tai tuskallisia 

seikkoja tai asioita, jotka vaikuttavat siihen, miten vanhemmat hyväksyvät lapsensa jatkossa. Keskustelun 

aikana ammattilainen voi pyytää vanhempia poistumaan vähäksi aikaa. Tärkeää on myös sopia lapsen 

kanssa siitä mitä tietoa vanhemmille jaetaan ja miten tieto esitetään, kun vanhemmat palaavat tilaan 

(Grant et al. 2008). 

KESKUSTELUN PELISÄÄNTÖJEN ASETTAMINEN

Ennen keskustelun aloittamista on hyvä selventää keskustelun tarkoitus. Näin nuori ymmärtää mitä 

tapahtuu ja mitä häneltä odotetaan. Erityisesti, kun nuorta kuulustellaan, on tärkeää selventää säännöt. 

Tutkimusten mukaan säännöt lisäävät lapsen vastausten luotettavuutta erilaisista haastattelutekniikoista 

riippumatta (Saywitz et al. 2010).

KESKUSTELUN PERUSSÄÄNNÖT

1. Rehellisyys: ”Kerro minulle kaikki mitä muistat alusta loppuun, jopa pienet asiat, joita pidät 
merkityksettöminä. Älä jätä mitään kertomatta.” ”Lupaatko minulle, että kerrot totuuden? Aiotko valehdella 
minulle?”

2. Ei-tietäminen: ”Jos et tiedä vastausta, sano minulle, että et tiedä. Älä arvaile. Älä kerro mitään mikä ei ole 
totta. Jos tiedät vastauksen kerro se.”

3. Ei-ymmärtäminen: ”Kysyn sinulta kysymyksiä. Jotkut niistä ovat helppoja, mutta toiset voivat tuntua 
vaikeilta. Jos et ymmärrä kysymystä, kerro minulle, että et ymmärrä. Sano, että: En ymmärrä kysymystä tai 
En ymmärrä mitä tarkoitat tai En ymmärtänyt. Silloin voin kysyä kysymyksen sinulta toisin sanoin.”

4. Harjaan johtavat kysymykset: ”Toisinaan saatan itse arvailla tai teen virhetulkintoja. Kerro minulle, jos 
olen väärässä. En ole perheesi jäsen. En voi tietää mitä tapahtui. Haluan tietää mitä sinä ajattelet. On tärkeää 
sinun kannaltasi, että kerrot minulle, jos teen virheitä tai sanon jotain väärin. Haluan ymmärtää sinut oikein.”

5. Kysyjän rooliin ei kuulu vastaaminen: ”En tiedä mitä sinulle on tapahtunut tai mitä perheessäsi on 
tapahtunut. En pysyt auttamaan sinua kysymyksiin vastaamisessa.”

Source: Saywitz et al. 2010
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4.2 KESKUSTELUTEKNIIKAT

Terveydenhuollon puolella motivoiva haastattelu on tunnettua. Millerin ja Rollnickin (2002) kehittämä 

todistepohjainen lähestyminen voi auttaa potilasta sitoutumaan hoitoon. Näissä on kyseessä suora 

asiakaslähtöinen lähestyminen (Levensky et al. 2007). 

Kun ihminen kertoo omasta käyttäytymisestään, tulee hän samalla tietoisemmaksi omasta 

käyttäytymisestään tulevaisuudessa ja osaa ottaa sen paremmin huomioon. Kysymysten avulla 

ammattilainen voi auttaa nuorta reflektoimaan omaa käyttäytymistään (Delfos 2005).

Motivoivan haastattelun avulla pyritään herättämään ihmisen luontainen motivaatio muutokseen. 

Motivoivassa haastattelussa erotetaan neljä periaatetta: myötätunnon osoittaminen, henkilön nykyisen 

käyttäytymisen ja tavoitellun käyttäytymisen välisen eroavaisuuden nostaminen esiin, vastustuksen 

purkaminen sekä henkilön itse-pystyvyyden tukeminen.

MOTIVOIVAN HAASTATTELUN NELJÄ PERIAATETTA 

Myötätunnon 
osoittaminen

Ammattilainen osoittaa, että hän ymmärtää ja hyväksyy henkilön kokemukset 
sekä hänen epäilynsä muutoksen suhteen. Ammattilainen asettuu näkemään 
maailman henkilön ”silmin” ts. henkilön näkökulmasta käsin.

Eroavaisuuksien 
huomioiminen

Ammattilainen käyttää erilaisia tekniikoita saadakseen henkilön huomaamaan 
erovaisuudet hänen nykyisen käyttäytymisensä ja hänen itse arvottamansa 
tavoitellun käyttäytymisen välillä tavoitteena motivoida muutokseen.

Vastustuksen 
purkaminen

Henkilö on itse keskeinen ratkaisija ja vastausten tuottaja, ammattilaisen 
tuodessa esiin uusia näkökulmia. Ammattilainen ei asetu suoraan henkilön 
vastarintaa vastaan.

Pystyvyyden tukeminen Ammattilainen tukee henkilön kykyä tehdä valintoja ja tuottaa suunnitelma siitä, 
kuinka hän käyttäytymistään muuttaa.

(Miller & Rollnick 2002)

Millerin ja Rollnickin kuvaamat neljä vuorovaikutustekniikkaa, joilla fasilitoidaan käytöksen muutosta, 

ovat erityisen hyödyllisiä. Nämä neljä tekniikkaa ovat: reflektoivat kuuntelu, avointen kysymysten 

esittäminen, vahvistaminen ja yhteen vetäminen. Seuraavaksi esitellään tarkemmin nämä neljä 

tekniikkaa.

REFLEKTOIVA KUUNTELU

Reflektoivassa kuuntelussa kuuntelija vastaa henkilön väittämiin tuomalla esiin keskeistä olemusta 

tai tiettyjä seikkoja henkilön väittämässä. Tekniikalla on kolme funktiota: 1. varmistaa että se mitä 

ammattilainen ajattelee kuulemastaan on olennaista henkilön kannalta, 2. vähentää henkilön vastarintaa, 

3. rohkaista keskusteluun niistä syistä, joiden vuoksi muutos olisi mielekästä (Levensky et al. 2007). 

Ammattilaisen reflektoidessa kuulemaansa, nuori voi selventää näkemystään niin, että se ymmärretään 

oikein. On myös huomioitava, että ammattilaisen aktiivinen ratkaisupuhe voi osaltaan lisätä nuoren 

ahdistusta ja vastarintaa, siksi on tärkeämpää kuunnella ja reflektoida sitä mitä nuori kulloinkin sanoo. Kun 

ammattilainen viestittää, että hän ymmärtää ja huomioi nuoren ajatuksia ja tunteita, nuoren vastustus 

vähenee. Tällöin ammattilainen voi valikoiden reflektoida nuoren ajatuksiin käytöksensä muuttamisesta 
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(Levensky et al. 2007). Samalla myös negatiiviset näkemykset voidaan muuntaa myönteisimmiksi ja niitä 

voidaan vahvistaa. Negatiivisten tuntemusten sijaan myönteisyyttä voidaan edistää kysymällä nuoren 

omia näkemyksiä siitä mitä hän haluaisi tilanteessaan muuttaa ja mitä toiveita hänellä on tulevaisuuden 

suhteen.

Reflektointi voi siis olla yksinkertaisesti nuoren näkemysten toistamista, mutta toisaalta on hyvä pyrkiä 

muuttamaan nuoren käsityksiä. Pitämällä fokus nuoren ilmaisemissa asioissa, kokee hän tulleensa 

ymmärretyksi, mikä puolestaan lisää hän on omaa kykyään tuottaa näkemyksiä muutoksesta (Levensky 

et al. 2007; Naar-King 2011). 

ESIMERKKI

”Sinusta tuntuu, että sosiaalityöntekijä ei voi auttaa sinua. Ja että tilanteesi kotona ei ole paranemassa. 
Tunnet olevasi jumissa. Mikä sinun mielestäsi voisi olla ratkaisu tähän tilanteeseen?”

AVOIMET KYSYMYKSET

Avoimet kysymykset ohjaavat ajatteluun ja antavat mahdollisuuden monipuoliseen vastaamiseen. 

Suljettujen kysymysten vastauksena on ”kyllä” tai ”ei” (Erickson et al. 2005). Tutkimusten mukaan avoimet 

kysymykset rohkaisevat pitempiin ja yksityiskohtaisempiin sekä omakohtaisempiin vastauksiin. 

Suljetut kysymykset tuottavat vastustusta sekä helposti myös arvailuja ennemmin kuin uskallusta todeta, 

että ei tiedä mitä vastata (Saywitz et al. 2010). Toisaalta lapsi ei halua sanoa, että ei tiedä mitä vastata, sillä 

hän kokee sen epäonnistumiseksi. Vastaavasti koulussa lapselta kysytään jotain, johon opettaja jo tietää 

vastauksen, ja jos lapsi ei osaa vastata, hän kokee epäonnistuvansa. Mikäli kysymys sitten toistetaan, 

lapsi kokee, että hän on vastannut ensimmäisellä kerralla väärin. Suljettujen kysymysten osalta lapselle 

tavallaan jo ehdotetaan vastausta, kun vaihtoehtoina on vain kyllä tai ei.

Ammattihenkilön esittämien kysymysten tulee olla lyhyitä, suoria ja sellaisia, joihin voi tuottaa selityksiä 

ja selvennyksiä. Alkuun voi toki asettaa muutaman suljetun kysymyksen, mikäli lapsi ei ole halukas 

puhumaan lainkaan, jolloin lyhyet vastaamiset voivat auttaa lasta avautumaan. Nämä kysymykset ovat 

neutraaleita ja niihin on helppo vastata. Seuraavaksi ammattilaisen tulee jatkaa avoimilla kysymyksillä, 

jotta nuori voi antaa omia näkemyksiään. On tärkeää esittää kysymykset asiallisessa tahdissa. 

Rauhallinen rytmi antaa myös tilaa lapselle pohtia vastauksiaan (Delfos 2005). Minimaalisilla rohkaisuilla 

kuten lyhyillä ”niin..”, ”ja…”, ”koska…” sanoilla voidaan tukea lapsen puhetta. On tärkeää välttää Miksi-

kysymystä, koska se voi nostaa lapsen puolustuksen. Vaikka kysymyksen välttäminen voi olla vaikeaa, 

kun pohditaan rikollisen käyttäytymisen syitä, on hyvä etsiä vaihtoehtoisia tapoja tarkastella asiaa (kts. 

yllä oleva taulukko).

Kysymysten avulla kerätään paitsi nuoren näkemyksiä, mutta nostetaan esiin myös hänen ajatuksiaan 

muutoksesta omassa käyttäytymisessään. Voidaan kysellä nuorelta miltä elämä näyttää, mikäli 

ongelmallinen käyttäytyminen jatkuu, tai miltä elämä näytti ennen kuin näitä ongelmia oli olemassa. 

Näillä kysymyksillä voidaan nostaa esiin myös syitä muutokseen. Toisaalta voidaan ohjata nuorta 

katsomaan tulevaisuuteen ja pohtimaan, miten hänen käyttäytymisensä auttaisi häntä saavuttamaan 

jonkin tavoitteen. Neuvojen ja varoitusten jakaminen on turhaa, sillä ne nostavat aina nuoren vastustuksen 

(Naar-King 2011). Nuoren löytäessä itse syynsä ja motivaation muutokseen, on tulos kaikkein tehokkain.
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ESIMERKKEJÄ:

•	 ”Kerro mitä tapahtui?”

•	 ”Mitä tapahtui juuri ennen? Mitä tapahtui heti jälkeen?”

•	 ”Miten vanhempasi saivat tietää tapahtuneesta?”

•	 ”Minkälaisia vaikeuksia väkivaltaisuutesi on sinulle aiheuttanut?”

•	 ”Jos lopettaisit tupakan polton, millaista elämäsi olisi?”

•	 ”Miltä elämäsi näyttää vuoden kuluttua?”

VAHVISTAMINEN

Nuoren kyvykkyyden tukemisen ja yhteisymmärryksen rakentamisen kannalta on tärkeää vahvistaa ja 

tukea nuorta keskustelun aikana. Vahvistamista voi tehdä kiittämällä nuorta läsnäolosta, huomioimalla 

pieniäkin onnistumisia ja osoittamalla arvostusta ja ymmärrystä (Levensky et al. 2007). 

Vahvistaminen tulee tehdä aidosti ja kohdentaa siihen mitä nuori sanoo, tekee tai ilmaisee. Nuoren oman 

puheen vahvistaminen on kaikkein tehokkainta(Naar-King 2011). 

ESIMERKIKSI:

•	 ”Kiitos kun tulit tänään paikalle.”

•	 ”Hienoa, että ajattelet vaihtoehtojasi.”

•	 ”Upeaa, että päätit lopettaa marin polttelun”.

•	 ”Olet halukas harkitsemaan vaikeita päätöksiä tehdäksesi itsellesi parhaan valinnan”.

YHTEENVETÄMINEN

Yhteenvedon avulla muodostetaan kokonaiskuva nuoren näkemyksistä. Tämän jälkeen on hyvä vielä 

tarkastaa, että ammattihenkilö tarkasti nostanut esiin nuoren näkemykset (Erickson et al. 2005). Mikäli 

yhteenvetoa ei tehdä, ammattihenkilön tulee rohkaista nuorta jatkamaan kysymällä esim. ”Mitä muuta?” 

(Levensky et al. 2007).

ESIMERKKI:

”Sinulle on tärkeää olla ystäviesi kanssa. Joskus tämä johtaa sinut vaikeuksiin, mikä loukkaa äitiäsi. Toisaalta 
sinun on vaikea sanoa ei ystävillesi ja siksi teet asioita, joita myöhemmin kadut. Haluatko lisätä tähän vielä 
jotain, jota en ole huomannut?”

ERIKOISTILANTEET

Toisinaan voi olla erityisen vaikeaa työskennellä nuoren kanssa, jolla on erityisiä käyttäytymismalleja. 

Nuori saattaa kieltää ongelman tai käyttäytyä aggressiivisesti. Seuraavassa annetaan ohjeita siihen, miten 

selviytyä negatiivisesta käyttäytymisestä ja aloittaa rakentava dialogi nuoren kanssa.
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AVAIN HUOMIOT KUN KESKUSTELLAAN NUOREN KANSSA

Kuinka toimia, kun nuori on välinpitämätön ja elämänhaluton?
•	 ole kiinnostunut hänen ympäristöstään
•	 vertaa olosuhteita käyttäytymisen seurauksiin
•	 jatka kysymysten esittämistä
•	 kerro jotain itsestäsi
•	 kysy mitä toimii
•	 käytä epäsuoria kysymyksiä
•	 käytä huumoria
•	 reagoi yllättävällä tai odottamattomalla tavalla
•	 korosta oma kiinnostustasi
•	 anna vastuu nuorelle itselleen

Kuinka toimia, kun nuori kieltää ongelman / tilanteen?
•	 etsi kieltämisen syitä
•	 reagoi yllättävällä tavalla ”Voimmekin lopettaa, kun tässä ei ole ongelmaa”
•	 osoita vahvaa hämmästystä
•	 tuo esiin tosiasioita
•	 anna nuoren tehdä aloite
•	 kysy nuoren havaintoja
•	 näe mikä toimii
•	 korosta nuoren omia kiinnostuksia

Kuinka toimia, kun nuori ei ota vastaan apua?
•	 kerro mitä tapahtuu: ”Sitten olemme jumissa, ja meidän on luovutettava”
•	 kerro mitä tapahtuu, kun nuori ei tee yhteistyötä
•	 kerro avun hyödyt
•	 kiitä nuorta siitä mikä toimii

Kuinka toimia, kun nuori käyttäytyy aggressiivisesti tai provosoivasti?
•	 kerro mitä haluat: ”En halua, että puhut minulle noin”
•	 ole erityisen rauhallinen
•	 kysy miksi nuori on vihainen

Kuinka toimia, kun nuori syyttää jotain ulkopuolista tai toisaalta itseään tapahtuneista?
•	 lisää tilanteen ymmärtämistä
•	 haasta näkemyksiä
•	 lisää empatiaa

Kuinka toimia, kun nuori on hyvin sulkeutunut?
•	 älä toimi nuoren puolesta
•	 etsi syitä sulkeutuneisuuteen, esim. ahdistus
•	 etsi ympäristöön liittyviä tekijöitä kuten vaatetusta, musiikkia tai harrastuksia
•	 ota nuoren lähiverkosto mukaan

Kuinka toimia, kun nuorella on anti-sosiaalinen persoonallisuushäiriö tai käyttäytymishäiriö?
•	 lyhytkestoinen ja rajoitettu tilanne
•	 älä kadota fokusta
•	 osoita näkeväsi käyttäytymisen läpi
•	 pidä tilanne hallussa ja anna nuoren tehdä päätöksiä
•	 haasta nuori ymmärtämään käyttäytymisensä seuraukset
•	 anna hieman neuvotteluvaraa
•	 ole hyvin johdonmukainen

Kuinka toimia hyväksikäytetyn ja kaltoin kohdellun nuoren kanssa?
•	 ota nuori vakavasti, huomioi hänen tuskansa ja anna tilaa kertoa tarinaa
•	 tue
•	 aseta aina nuoren etu ensimmäiseksi ja tärkeimmäksi
•	 kunnioita rajoja
•	 ole tietoinen ”vääränlaisesta” uskollisuudesta  

Lähde: Van Rheenan 2016
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4.3 KIELENKÄYTTÖ JA SELITYKSET

Kuten luvussa 1 on todettu, nuorilla on yleisesti vain vähän tietoa ja ymmärrystä nuoriso-oikeuden 

käytänteistä. Tutkimusten mukaan kielteisiä tunteita ja stressiä voidaan lieventää riittävän tiedon 

jakamisella (Quas et al. 2009, Griffiths & Kandel 2000). On siis tärkeää käyttää kieltä, jota nuori oman 

ikätasonsa huomioiden voi ymmärtää. Seuraavat kolme lukua käsittelevät sitä, kuinka käytetään iän 

huomioivaa kieltä, kuinka virallisille termeille ja jargonialle annetaan selityksiä.

KIELENKÄYTTÖ

Jotta varmistetaan se, että nuori ymmärtää keskustelun kulun esimerkiksi oikeusistunnon aikana, on 

tärkeää välttää monimutkaisia ja pitkiä lauseita sekä vaikeita sanoja yleensäkin. Ymmärrettävästi 

lyhyiden lauseiden ja yksikertaisen kieliopin käyttö varmistaa sen, että nuori ymmärtää mitä hänelle 

puhutaan. Lisäksi suositellaan, että tulee välttää yhdistelmä ilmaisua, suljettuja tai kiertäviä lauseita, 

kaksoisnegaatioita, konditionaaleja, monisanaisia verbejä, pronomineja ja passiiveja (kts. Saywitz et al. 

2010).

EHDOTUKSIA KIELEN YKSINKERTAISTAMISEKSI

1.  Käytä lyhyitä lauseita ja yksinkertaista kielioppia.
2.  Käytä yksinkertaisia aikamuotoja
3.  Toista henkilöiden nimiä ja vältä pelkkiä pronomineja: hän tai he
4.  Käytä aktiivista ääntä
5.  Vältä jargoniaa ja epäselviä viittauksia
6.  Huomio miten käytät lakitermejä (mm. kaksoistarkoitukset)

Lähde: Saywitz et al. 2010

LAKISANASTO

Lakisanasto on luonnollisesti vierasta nuorelle ja aiheuttaa ymmärrettävästi ahdistusta. Tutkimusten 

mukaan nuoret eivät aina ymmärrä mistä oikeussalissa puhutaan (Hazel et al. 2002; Plotnikoff & Woolfson 

2002). Tämän seurauksena he voivat kokea ahdistusta ja turvattomuutta kuulemisen aikana ja heillä voi 

olla epärealistia pelkoja kuulemisesta ja sen seuraamuksista (Saywitz et al. 2010, Crawford & Bull 2006, 

Grisso et al. 2003). Kun nuori ei ymmärrä käytettyä sanastoa, hänen kiinnostuksensa vähenee eikä hän 

edes pyri seuraamaan mitä hänelle puhutaan. 

ESIMERKKEJÄ SANOISTA, JOTKA ON HYVÄ AVATA:

Osittain tuotettu: Grawford & Bull, 2006

- tuomari
- puolustava asianajaja
- todistaja
- vastaaja
- haaste
- oikeudenkäynti

- ehdollinen
- rikkomus
- syyttäjä
- valamiehistö
- todisteet
- maistraatti

- ristiin kuulustelu
- vala
- syytös
- kiistäminen
- vastalause
- edesvastuu
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SELITYKSET

On tärkeää selittää nuorelle prosesseja, seikkoja tai puheita eri menettelyiden kaikissa vaiheissa. 

Myös haastatteluiden ja kuulemisten tavoitteet ja tarkoitukset tulee tehdä selväksi. Ammattilaisten 

tarkoitusperät tulee tehdä selväksi. Kun ammattilainen selvittää tavoitteensa, myös nuori ymmärtää 

keskustelun tavoitteet yhtä lailla, kuin ammattilaisen näkökulmankin. 

Keskustelun alussa ammattilaisen tule esitellä tapaamisen tarkoitus osana menettelyjä sekä avata 

tapaamisen jälkeen toteutuvia menettelyjä. Lisäksi on hyvä esitellä paikalla olevat henkilöt, heidän 

roolinsa ja tarkoituksensa, koska nuoret eivät ole useinkaan tietoisia eri toimijoiden rooleista. Selitykset 

vähentävät stressiä ja lisäävät osallistumisen tehokkuutta (Saywitz et al. 2010). Kun nuorelle tulee selväksi 

se, että hänen odotetaan kertovan omia näkemyksiään, myös avointen kysymysten käyttö näyttäytyy 

merkityksellisenä.

Keskustelun kuluessa on hyvä varmistaa, että nuori ymmärtää mitä hänelle on puhuttu ja että 

lisäselityksiä on annettu koskien lainopillisia keskusteluja eri ammattilaisten kesken. Nuori helposti sanoo 

ymmärtävänsä kaiken, kun ei halua aiheuttaa häiriötä. mutta. Tutkimusten mukaan lapsi voi harjoitella 

sanomaan ”En tiedä”, mitä on helppo muutamilla lisäkysymyksillä auttaa, jolloin tämä auttaa lasta 

myöntämään, että ei tiedä tai ymmärrä keskustelua. Yksinkertaisesti toteamalla, että ”En tiedä” ei ole 

riittävä vastaus heille keskustelun kuluessa (Saywitz et al. 2010, katso Keskustelun perusteet). Toisaalta, 

lapselle tulee antaa lupa kysyä ja sanoa, jos hän ei ymmärrä, ja toisaalta huomioida mahdolliset non-

verbaalit merkit, jotka ilmaisevat, jos nuori ei ymmärrä mitä puhutaan (Delfos 2005, Plotnikoff & Woolfson 

2002, Kilkelly & Donnelly 2011, Griffiths & Kandel 2000). 

Nuoren tulee ymmärtää mitä häneltä kysytään ja milloin ja missä hänen odotetaan kertovan 

näkemyksensä. Kuten selitetty luvussa 3, nuorta tulee informoida huolellisesti ei vain vastuista vaan myös 

nuoriso-oikeuden prosesseista sellaisenaan sekä mahdollisista toimenpiteistä (Yleiskommentti no. 10 

para. 44).  Oikeus informaatioon on edellytys sille, että hän voi näkemyksensä antaa (Yleiskommentti nro 

12, para. 25). Lisäksi on tärkeää tiedottaa nuorta mahdollisista seurauksista ja niiden täytäntöönpanosta. 

Luvussa 5 selvitetään, miten lopullisesta päätöksestä tulee tiedottaa nuorta.   

TAVOITE-KESKEINEN MATRIISI NUORTEN KUULEMISEEN
Tässä kappaleessa esitellään tehokkaan keskustelun käymiseen lapsen ja nuoren kanssa. Tämä matriisi 

auttaa ammattilaisia rakentamaan keskustelua eri askelten avulla aina aloituksesta lopetukseen saakka. 

Seuraamalla matriisia nuoren näkemykset voidaan saada esiin ja niitä voidaan hyödyntää ammattilaisen 

työssä.
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TAVOITE-KESKEINEN MATRIISI: LAPSEN JA NUOREN KUULEMINEN
(vapaasti adoptoitu Kouwenhoven matriisista)

I.  Esittely
•	 kuinka varmistat, että olet rauhallinen

•	 kuinka varmistat, että lapsi on rauhallinen

•	 selitä oma roolisi ja pyydä lasta selittämään

•	 kerro minkälaisesta tilanteesta on kyse

II.  Faktat / Kokemukset        AJATTELU
•	 Mikä on johtanut siihen, että olet täällä: mitä on tapahtunut?

•	 Miten näet / koet tilanteen?

III.  Tuomio / kääntäminen / merkitys   TUNNE
•	 Mitä tapahtuu nyt?

•	 Miltä tuntuu? Mitä tämä sinulle merkitsee?

IV.  Päätös / tavoite       HALU / TOIVE
•	 Mitä tarvitset, jotta tilanne voidaan ratkaista?

•	 Mitä tulee tehdä / tapahtua, jotta tilanne ratkeaa?

•	 Mitä sinä haluat / toivot?

V.  Reaktio / käyttäytyminen         TEKEMINEN
•	 Mitä aiot tehdä?

•	 Mitä arvelet tapahtuvan?

VI.  Yhteenveto
•	 Mitä on puhuttu

•	 Mitä aiot tehdä / mitä kirjoitat muistiin / mitä päätät?

•	 tuo lapsi takaisin ”tähän hetkeen” ja päätä keskustelu

Lähde: Hendriks & Van Rheenen 2016

YHTEENVETO

Vuorovaikutuksen onnistumisen kannalta on tärkeää:

•	 luottamuksen ja turvallisuuden rakentaminen

•	 lapsiystävällisten keskustelutekniikoiden käyttö

•	 lapsiystävällisen kielen käyttö

•	 selittäminen ja selkeyttäminen





LUKU 5

Seuranta 
ja tuki
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Luku 5: Seuranta ja tuki31

Tässä luvussa keskeisenä kysymyksenä on seuranta ja tuki liittyen nuorten oikeusjärjestelmän tekemiin 

päätöksiin. Osiossa 5.1 käsitellään tärkeyttä sisällyttää ja painottaa nuorten näkemyksiä tehdyissä 

päätöksissä. Osiossa 5.2 pohditaan kuinka selventää päätöksiä, joita tehdään eri vaiheissa nuorten 

oikeusjärjestelmän prosessia.

5.1 NUOREN ÄÄNEN HUOMIOIMINEN PÄÄTÖKSISSÄ

On erityisen merkittävää, että päätöksen tekijä ottaa nuoren näkemykset tosissaan. Tämä ei pelkästään 

tarkoita, että hän näyttää kiinnostusta nuoren näkemyksiin (katso luku 3), vaan että hän myös vakavasti 

pohtii nuoren näkemyksiä tehdessään päätöksiä asiasta. Tässä osiossa keskustellaan, kuinka nuoren 

näkemyksiä tulee harkita nuorten oikeusjärjestelmässä tehdyissä päätöksissä.

On tärkeää huomioida, että kaikissa nuorten oikeusjärjestelmän prosessin vaiheissa tehdään päätöksiä 

jotka vaikuttavat nuoreen. Päätökset tehdään aluksi poliisitasolla, kun syytetään nuorta tai hänet 

otetaan säilöön. Poliisilla tai syyttäjällä saattaa olla mahdollisuus siirtää asia. Oikeudessa päätöksiä 

tehdään liittyen oikeudenkäyntiä edeltävään pidättämiseen (tai muihin oikeudenkäyntiä edeltäviin 

toimintoihin) ja lopulta tapauksen hoitaa tuomion langettava tuomari. Luovutuksen tapahtuessa nuoren 

ehdonalaisvalvoja (tai muu sosiaalityöntekijä) tekee päätöksiä liittyen konkreettisten toimenpiteiden 

toteuttamiseen.  Lisäksi, päätöksiä tehdään, kun nuori ei noudata toimenpiteitä. Lopulta, kun nuorelta on 

viety vapaus, tehdään hänen elämäänsä liittyviä päätöksiä, esimerkiksi liittyen päivittäiseen aikatauluun, 

opetukseen, hoitoon tai kuritoimenpiteisiin, jos sääntöjä rikotaan. 

Lisäksi, nämä päätökset voivat olla eri muodoissa. Kaikkia päätöksiä ei tarjota kirjallisena, ja joitakin 

päätöksiä esitetään pelkästään suullisesti. Tällä on vaikutusta tapaan, kuinka nuoren näkemykset 

huomioidaan ja mitä asioita tulee selkeyttää nuorelle. Tässä osiossa nuorten oikeusjärjestelmän prosessin 

eri vaiheita ei eroteta kuten aikaisemmissa osioissa, mutta kuitenkin seuraavat luvuissa kuvatut asiat ja 

päätökset tulee pitää mielessä. 

OLENNAISET KANSAINVÄLISET JA EUROOPAN STANDARDIT

Oikeus tulla kuulluksi (CRC:n artikla 12) sisältää käsitteen, että lapsen näkemyksille tulee antaa painoa 

hänen ikänsä ja kypsyystasonsa mukaisesti. Tämä tarkoittaa että 1. lapsen kypsyystaso tulee huomioida 

häntä kuullessa ja 2. lapsen näkökulmat tulee ottaa huomioon hänen kypsyystasonsa mukaisesti.

CRC:n artikla 5 huomioi lapsen kehitystason. Tämä tarkoittaa, että lapsen vanhetessa hän kypsyy ja 

hänen näkemystensä merkitys kasvaa. Joissain tapauksissa voi olla lapsen edun mukaista, ettei hänen 

näkemyksiään täysin noudateta päätöksenteossa. Vaikka lapsen näkemyksiä tulee harkita vakavasti, 

lopullinen vastuu on aikuisella päätöksentekijällä (Krappmann 2010).

31  Osa tästä luvusta on johdettu tekstistä Rap, S. (2013).  The participation of juvenile defendants in the youth court: A 
comparative study of juvenile justice procedures in Europe. Amsterdam: Pallas Publications (dissertation).
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CRC komitea selittää yleiskommenteissa no 12, että kun lapsi kykenee luomaan oman näkemyksen, 

päätöksentekijän tulee vakavasti huomioida tämä päätöksenteossa (para. 44).

CRC:N YLEISKOMMENTTI NO. 12

(c)   Lapsen kapasiteetin arviointi

44.  Lapsen näkemyksille tulee antaa painostusta, kun tapaus-tapaukselta analyysi näyttää, että lapsi 
kykenee luomaan hänen omat näkemyksensä. Jos lapsi kykenee luomaan omat näkemyksensä järkevällä 
ja itsenäisellä tavalla, päätöksentekijän tulee huomioida nämä näkemykset suurena tekijänä kysymystä 
ratkaistessaan. Hyviä käytäntöjä lapsen kapasiteetin arviointiin on kehitettävä.  

(d)   Informaatiota lapsen näkemyksien huomioinnista (palaute)

45.  Koska lapsella on oikeus saada näkemyksensä kuulluksi, on kerrottava prosessin tulos ja palautetta tulee 
antaa, kuinka hänen näkemyksensä on huomioitu. Tämä palaute on takuu siitä, ettei näkemyksiä kuultu 
muodollisuutena, vain ne ovat myös otettu vakavasti huomioon. Tämä informaatio voi yllyttää lapsen 
vaatimaan, myöntämään tai tekemään toisen ehdotuksen, tai oikeus- tai hallinnollisissa menettelyissä 
tekemään valituksen

Lisäksi, komitea säätää, että lapselle tulee informoida prosessin lopputuloksesta, ja lapselle tulee selittää, 

kuinka hänen näkemyksensä otettiin huomioon. Päätöksentekijöiden palaute toimii vakuutena siitä, että 

lapsen näkemykset ovat varmasti huomioitu, eikä vain kuultu muodollisuutena. Muun ohella, kuten 

osiossa 5.2 kerrotaan, tämä myötävaikuttaa myös nuoren tuomion ymmärtämiseen ja hyväksyntään. 

CRC komitea pitää nuorelle kohdistuvan, hänen näkemysten vaikutuksista päätöksiin kertovan palautteen 

olevan yksi perusvaatimuksista, kun oikeutta tulla kuulluksi täytäntöön pannaan. 

’ (…) kaikissa tutkimus- tai kuulemismenettelyissä, lapsille tulee kertoa, kuinka heidän näkemyksiään on tulkittu 

ja käytetty, ja missä tarpeellista tarjottava mahdollisuutta haastaa ja vaikuttaa analyysin tuloksiin. Lapsilla on 

myös oikeus tulla selvästi kerrotuksi, kuinka heidän läsnäolo on vaikuttanut mihinkään seurauksiin. Jolloin 

sopivaa, lapsella tulee olla mahdollisuus osallistua jatkoprosesseihin tai aktiviteetteihin. Lasten osallistumisen 

seurantaan ja evaluointiin on ryhdyttävä, jolloin mahdollista lasten itsensä kanssa (CRC:n yleiskommentti no 

12, para 134 (1)).

OLENNAISET STANDARDIT TOIMINNASSA: PERUSVAATIMUKSET

Kysymys, kuinka sisällyttää nuoren näkemys nuoriso-oikeusjärjestelmässä tehtyihin päätöksiin, on 

yhteydessä merkitykseen, joka tulee antaa nuoren henkilön äänelle. Lasten kompetenssi olla mukana 

päätöksenteossa varioi ja kehittyy ajan myötä, mikä tarkoittaa, että aikuiset ovat edelleen tärkeässä 

roolissa lasta koskevassa päätöksenteossa, kun lapsi ei ole saavuttanut täyttä kypsyystasoa (katso myös 

Sloth-Nielsen, 1995). 

Kuten luvussa 1 on todettu, useat tekijät vaikuttava kypsymiseen, kuten trauma, mielenterveys ja nuoren 

henkilön älykkyysosamäärä. Täten, yksilöllinen arviointi nuoren henkilön kypsyydestä on tehtävä, jotta 

hänen näkemyksille voidaan asettaa oikea painoarvo. Joissain tapauksissa, sosiaalinen selvitys nuoresta 

saattaa olla saatavilla, jolloin arviointi tehdään katsoen kognitiivista- ja emotionaalista kypsyyttä samoin 

kuin mielenterveyttä. Muuten päätöksentekijä on riippuvainen pelkästään vaikutelmasta, jonka hän saa 

henkilökohtaisessa kuulemisessa. Tämä näyttää taas kerran nuoren kasvokkain kuulemisen tärkeyden.

Lisäksi, käsitys oikeudenmukaisuudesta, kuten selitettynä luvussa 3, on myös tärkeä tekijä. Ihmiset 
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kokevat menettelyn olevan oikeudenmukaisempi, kun he voivat olla mukana menettelyssä ja he voivat 

kokea, että heitä kohdellaan arvokkaasti ja kunnioittavasti. Tutkimus näyttää, että kun ihmiset saavat 

äänensä kuuluviin, he kokevat menettelyjen olevan oikeudenmukaisia. Tämä toteutuu erityisesti silloin 

kun ihmiset kokevat päätöksentekijän ottavan heidän näkemyksensä huomioon, ja kun he tuntevat, että 

heitä kunnioitetaan (Tyler & Blader, 2003). Tämä on erityisen tärkeää nuorten oikeusmenettelyissä. Kun 

nuori henkilö voi antaa näkemyksensä ja ne otetaan tosissaan huomioon, ja vaikka lopullinen päätös 

nähdään ehkä epäoikeudenmukaisena, ankarana tai mielivaltaisena, voi nuori henkilö mahdollisesti 

kuitenkin hyväksyä ja sietää päätöksen. 

Yhteenvetona voidaan todeta, että lapsen tunnetta arvokkuudesta on edistettävä nuoriso-

oikeusmenettelyissä. CRC:n valossa tätä periaatetta tulee myös noudattaa, jotta voidaan edistää lapsen 

sopeuttamista yhteiskuntaan. Yleiskommentin No. 10, para 13 mukaan tätä synnynnäistä oikeutta 

ihmisarvoon ja arvokkuuteen, johon viitataan nimenomaisesti myös yleissopimuksen johdannossa, on 

kunnioitettava ja suojeltava lasta koskevan käsittelyprosessin kaikissa vaiheissa aina ensikosketuksesta 

lainvalvontaviranomaisten kanssa kaikkien lapseen liittyvien toimenpiteiden täytäntöönpanoon.

5.2 PÄÄTÖKSENTEON SELVENTÄMINEN

Läheisesti edelliseen liittyen seuraava luku – sisällyttäen lapsen äänen lailliseen päätöksentekoon – avaa 

sitä, miten päätökset tulee selittää nuorelle. 

OLENNAISET KANSAINVÄLISET JA EUROOPAN STANDARDIT

CRC:n Komitea suosittelee, että kaikki sopimusvaltiot ottaisivat käyttöön säännön, jonka mukaan 

lakia rikkoneen lapsen tuomioistuin- ja muut käsittelyt on käytävä suljetuin ovin. Poikkeusten tähän 

sääntöön tulisi olla hyvin rajallisia ja selkeästi laissa määriteltyjä. Päätös/tuomio tulisi ilmoittaa 

julkisesti tuomioistuimen istunnossa siten, ettei lapsen henkilöllisyys paljastu. Oikeus yksityisyyteen (16 

artikla) edellyttää, että kaikki ammattilaiset, jotka osallistuvat tuomioistuimen tai muun toimivaltaisen 

viranomaisen toteut-tamien toimenpiteiden täytäntöönpanoon, pitävät kaikessa yhteydenpidossaan 

ulkopuolisten kanssa salas-sa kaikki tiedot, jotka voivat johtaa lapsen tunnistamiseen (Yleiskommetti 

No. 10, para 66). Lisäksi, tuomion tulee olla asianmukaisesti perusteltu, osana oikeudenmukaista 

oikeudenkäyntiä (katso art. 6 ECHR). On tärkeää huomioida, että virallista tuomioita ei aina anneta 

suullisesti nuorelle. Voi olla, että tuomio lausutaan myöhemmässä kuulemisessa (esim. kun kyseessä on 

vakava rikos) tai että tuomio on vain kirjattuna ja lähetetään nuorelle postissa. Lisäksi, nuoren läsnäolo 

ei aina ole pakollista. 

Lapsiystävällisen oikeuden suuntaviivat toteavat, että tuomiot ja oikeuden päätökset tulee asianmukaisesti 

ESIMERKKI: RIKOSSOVITTELU SUOMESSA 

Suomessa Laki rikosasioiden ja eräiden riita-asioiden sovittelusta (1015/2005) mahdollistaa maksuttoman 
sovittelupalvelun jokaiselle kansalaiselle. Rikossovittelua voidaan soveltaa, kun kansalaiset (kaikenikäiset) 
ovat konfliktissa lain, kansalaisten tai muiden laitosten kanssa. Rikossovittelutoimintaa koordinoi THL ja 
aluulliset sovittelutoimistot huolehtivat käytännön toteutuksesta. Vapaaehtoiset koulutetut sovitteijat toimivat 
sovittelijoina.
Kun nuori henkilö rikkoo lakia ostoskeskuksissa tai rautatieasemmilla, voidaan myös katusovittelua soveltaa 
välittömästi ennen mitään muuta menettelyä. Katusovittelua koordinoi Aseman Lapset ry ja sovittelijoina 
toimivat  koulutetut vapaaehtoiset katusovittelijat.  
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perustella ja selventää lapselle kielellä, jota lapsi ymmärtää, varsinkin päätöksissä, joissa lapsen 

näkemyksiä ja mielipiteitä ei ole noudatettu (para. 44). Lisäksi nämä ohjeet edellyttävä, että jokaisessa 

oikeuden päätöksessä lapsen asianajajan tai laillisen edustajan tulee selventää lopullinen päätös 

lapselle hänen ymmärtämällään kielellä. Laillisen edustajan tulee myös antaa informaatiota hänen 

mahdollisuuksistaan, kuten valitusmenettelyistä (para. 75). Päätösten ja tuomion selittäminen nähdään 

lapsiystävällisenä käytäntönä. Selittämistä tulee täydentää avaamalla seuraavia toimenpiteitä, jotka ovat 

tulossa.  

ERJOn mukaan oikeusviranomaisten tekemät päätökset tulee aina toimittaa kirjallisesti. Lisäksi päätöksen 

tekijän tulee selittää menettelyt joiden avulla nuori voi valittaa päätöksestä (Kts. Sääntö 26, 33.2 ja 48.5). 

Täten taataan, että lapsi saa informaatiota, kuinka toimia, jos hän ei hyväksy tehtyä päätöstä. 

OLENNAISET STANDARDIT TOIMINNASSA: PERUSVAATIMUKSET

Kun päätös tehdään vasten nuoren toivomuksia, on tärkeää, että hän ymmärtää miten päätökseen on tultu, 

miten hänen näkemyksensä ovat päätökseen vaikuttaneet, ja mitä päätös hänelle tarkoittaa (Archard & 

Skievenes, 2009). Lopputuloksen selittäminen on tärkeää, sillä se saattaa auttaa nuorta ymmärtämään 

hänen tekojensa seuraukset ja hyväksymään tuomion. 

Nuoret eivät usein ymmärrä tuomion varsinaisia seurauksia, varsinkin jos he ovat ensikertalaisia 

(Plotnikoff & Woolfson, 2002). Esimerkiksi, nuorelle on usein epäselvää mitä yhdyskuntapalvelutoimenpide 

merkitsee, milloin hänen tulee suorittaa yhdyskuntapalvelu, mitä työtä se on, milloin se tapahtuu ja 

kuinka paljon aikaa se tulee viemään. 

Kun päätöksentekijä on tietoinen nuoren ymmärryksen vähäisyydestä tai puutteesta, tulee lapsiystävällistä 

selkeyttämistä lisätä ja avata yhä selvemmin lakisanastoa. Tässä tapauksessa suositellaan sitä, että 

tapaamiseen varataan riittävästi aikaa, jotta voidaan selvittää päätöksen perusteet ja toimenpiteet.

Kuten jo aikaisemmassa osiossa on kerrottu, tutkimus näyttää, että päätöksen hyväksyntä on yleisempää 

nuoren ymmärtäessä päätöksen perustelut (Cashmore & Parkinson, 2007; Schuytvlot, 1999; Tyler, 

2006; 2003). Ymmärrettävä selitys päätöksen perusteista johtaa nuoren lisäpohdintaan ja parempaan 

käsitykseen hänen rikollista käyttäytymisestään. 

Päätöksen selventäminen osoittaa miten lapsen näkemystä on harkittu päätöksenteossa. Kun lapselle 

selitetään päätöstä, hänen näkemystensä vaikutusten tulee olla mukana selityksessä. Archard and 

Skievenes (2009) toteavat, että kun lapsen näkemyksiä ei noudateta päätöksenteossa, on tärkeää selventää 

lapselle miksi niin ei tehty.  
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ESIMERKKI: NUORTEN TUOMARIN TUOMIO KYPROKSELLA

Oikeuden päätöksiä pidetään Kyproksella virallisina tuomioistuimen asiakirjoina, ja täten niiden tulee olla 
kirjallisia. Päätöksen kirjallinen muoto on kirjoitettu kielellä, joka ei luonnollisesti ole lapsiystävällistä. Tuomari 
antaa tosin yhteenvedon päätöksestä suullisesti tavalla, joka on eri osapuolten ymmärrettävissä. Päätös 
annetaan kirjallisena vanhemmalle, lailliselle huoltajalle tai lapsen lakimiehelle. Tämän jälkeen vanhemmilla/
huoltajalla on vastuu selventää tapauksen yksityiskohdat ja lopputulos lapselle. 

YHTEENVETO

Tässä luvussa keskustellaan seuraavista avainkohdista liittyen nuorten oikeusjärjestelmän tekemien päätösten 
seurantaan ja tukeen:   

•	 Nuoren näkemyksiä tulee korostaa ja sisällyttää päätöksentekoon. 

•	 Nuoren äänen sisällyttäminen tarkoittaa, että päätöksentekijä ottaa vakavasti nuoren näkemykset 
harkintaan, ja tämä taas vaikuttaa nuoren näkemykseen prosessista ja sen lopputuloksesta.

•	 Päätökset, joita tehdään eri vaiheessa nuorten oikeusjärjestelmää, tulee selventää nuorelle. 

•	 Nuoren näkemysten huomioonotto ja päätöksen selvänteko myötävaikuttavat nuoren reiluuden tunnetta 
sekä prosessia ja sen lopputulosta kohtaan, ja samalla myös helpottaa nuoren sopeutumista jälleen 
yhteiskuntaan. 
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Tukijana Euroopan Unionin perusoikeuksien ja kansalaisuuden ohjelma

Tämän käsikirjan tarkoituksena on tuottaa tietoa lakia rikkoneiden lasten kanssa työskenteleville 
ammattilaisilla ja tavoitteena on erityisesti kehittää vuorovaikutusta työskennellessä nuorten 
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