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Seksuaaliväkivalta:

• Kaikki vastoin omaa tahtoa tai ymmärrystä tapahtuvat seksuaaliset teot tai 
niiden yritys:

• Seksuaalissävytteiset vihjailut ja ehdottelut
• Ahdistelu kuten takapuolen tai muun intiimialueen koskettaminen
• Pakottaminen seksuaaliseen tekoon
• Raiskaus
• Painostaminen seksuaaliseen tekoon
• Seksuaalissävytteisten kuvien ja videoiden ja levittäminen
• Alaikäisen houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin
• Vastineen tarjoaminen seksuaalisesta teosta alaikäiselle
• Epätasavertaiset seksisuhteet (suojaikäraja)
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”Mä laitan tän tonne tyttöjen vessaan”
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Verkossa tapahtuva seksuaaliväkivalta

• Kommentit kehoon/ulkonäköön liittyen, fantasiat
• ”Toivottavasti sut raiskataan”
• Ei-toivotut kuvat ja muu materiaali
• Kuvat ja videot: pyytäminen, painostaminen, 

levittäminen, kiristäminen
• Houkuttelu eli grooming
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Houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin, grooming
• Voi olla nopea tutustuminen tai muutama viestin vaihto
• Tai pitkään jatkunut keskustelu / tuttavuus (esim.perhetuttu, valmentaja)
• Nuori toimii näennäisen vapaaehtoisesti
• Nuori saa huomiota ja hyväksyntää, jännitystä
• Aikuinen voi tekeytyä toiseksi nuoreksi, selvittää 

kiinnostuksen kohteita, antaa huomiota, tukea

Mitä nuorelle tarkoittaa ”tuttu henkilö”?
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”No, viimeisen vuoden aikana vastaan tulleet groomaajat ovat 
alkaneet olla jo niin arkipäivää, että sitä tulee sanottua kaverille/ 

näytettyä näyttökuvia keskustelusta ja naureskeltua niille. 

Ensimmäisen kerran kun muhun otti tällänen henkilö yhteyttä, en 
uskaltanut kertoa kenellekkään ja luulin että olin tehnyt jotain 

väärin, ja mua hävetti. 
Olin n. 12v.”
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Pelastakaa Lapset 2021: Grooming lasten silmin



Vastikkeellinen seksi ja sokerideittailu
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Vastineen voi olla mitä tahansa: päihteitä, puhelin, vaatteita, meikkejä, yöpaikka, kyyti…

Vastineen tarjoaminen linkittyy usein houkutteluun

Nuoret myös itse aloitteellisia vastikkeelliseen seksiin ja sokerideittailuun

Kouluterveyskyselyssä 3.2 - 4.7 % nuorista ilmoitti kohdanneensa rahan, tavaran tai 
päihteiden tarjoamista vastineeksi seksistä

Keskustelu nuoren kanssa tuomitsematta: Mitä on hyvä läheisyys? Mitä on hyvä seksi? 
Entä ystävyys? Mitkä ovat nuoren arvot? Toteutuuko nämä tässä suhteessa?

Missä kulkee raja sokerideittailun ja houkuttelun tai vastikkeellisen seksin välillä?
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Seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisy
= puheeksi ottaminen

Seksuaalikasvatus ja teeman esille nostaminen jo ennen huolen heräämistä

Keskustelun voi virittää arkisissa tilanteissa sekä huolen herätessä

Uuden asiakkaan kohdalla  esimerkiksi tietolomakkeen 
tms.kautta

Hatkasta palaava nuoren kanssa

Teemaillat, tapahtumat



Kun huoli herää

• Jos nuoren olotila ja käytös muuttuu, on aikuisen tärkeää ottaa huoli nuoren kanssa puheeksi. 
• Tällöin tulisi aina kysyä myös seksuaaliväkivallasta. 
• Kysy asiasta kahden kesken rauhallisessa ympäristössä hienotunteisesti, mutta suoraan aihetta kiertelemättä. Kerro 

nuorelle miksi kysyt asiasta.
• Älä painosta vastaamaan. Tukena voi myös olla vaikkei nuori olisi valmis kertomaan mikä mieltä painaa.

”Onko joku satuttanut sua? Haluatko kertoa lisää?”
” Oletko ollut seksuaalisessa tilanteessa jossa sinua on satutettu? Mitä siinä tapahtui?”
” Olen huolissani sinusta, koska…… Voimmeko keskustella asiasta?”
”Kaikesta on lupa puhua, vaikka se tuntuisi kamalalta”
”Missä yövyit? Minkä ikäinen henkilö on? Olitko turvassa?”
”Onko joku rikkonut sun henkilökohtaisia rajoja? Oletko joutunut tekemään jotain seksuaalista, mitä et olisi halunnut 
tehdä?
”Tiedätkö mitä seksuaaliväkivalta on?”
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• Kiitä luottamuksesta
• Usko nuorta
• Rohkaise kertomaan (älä johdattele, oleta, painosta tai kysele turhia yksityiskohtia) -> "Kerro 

lisää"
• Jos mahdollista, tee sanatarkat muistiinpanot keskustelusta
• Kerro, ettei nuori ole syyllinen tilanteeseen ja että nuorelle on tehty väärin
• Akuutissa tilanteessa soita 112
• Juuri tapahtuneessa seksuaaliväkivaltatilanteessa tai sen yrityksessä ota yhteys Seri-

tukikeskukseen ja saata nuori (ei vaatteiden vaihtoa, ei peseytymistä)
• Varmista turvallisuus
• Alaikäinen nuori: kerro nuorelle velvollisuudesta rikos- ja lasuilmoituksiin. Kerro miten tilanne 

etenee.
• Täysi-ikäinen nuori: kerro nuorelle, että hänellä on oikeus tehdä rikosilmoitus ja hakea apua 

tapahtuneeseen. Kannusta asiaan, mutta älä painosta. 
• Ole tukena, kartoita tukipalveluita ja nuoren turvaverkkoa
• Huolehdi omasta jaksamisestasi!

Esimerkki toimintamallista





Aikuisille:
Tietoa, tukea, konsultointia ja koulutusta
• www.nuortenexit.fi -> Tietoa ilmiöstä, materiaalipankki
• info@exitry.fi
• p. 0445500600
• Facebook ja Twitter @nuortenexit
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Tietoa ja tukea seksuaaliväkivallan ja vastikkeellisen seksin teemasta
• www.nuortenexit.fi
• Nimetön chat ti klo 16-19 & to 14-16
• Nettikirje, kysy&Lue -palsta, blogi, minivisa
• Instagram @nuortenexit, myös chatin ajanvaraus

Nuorille:

mailto:info@exitry.fi
http://www.nuortenexit.fi/


Kiitos!
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