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Lisää tietoa:

*Huom.: Tässä oppaassa käytämme
termiä lapsi kaikista alle 18-vuotiaista.  

Käytämme myös sanaa tekijä,
viitatessamme seksuaaliväkivallan

tekijöihin



#MyFriendToo

Suostumus tarkoittaa, että henkilöt haluavat vapaaehtoisesti osallistua tiettyyn
toimintaan. Suostumus tarvitaan aina kaikkeen seksuaaliseen toimintaan.  

Toimintaan osallistuva henkilö tietää mistä toiminnasta on kyse. Hän sanoo tai
muuten selvästi viestii haluavansa osallistua siihen. Suostumus voidaan perua milloin
tahansa ja mistä syystä tahansa. Vaikka henkilö suostuisi aluksi osallistumaan
toimintaan, hän voi ja saa muuttaa mieltään.  

Se, että toinen ei sano ”ei” ei tarkoita, että hän sanoo ”kyllä" - on hyvin tärkeää kysyä
ääneen. Kysy aina mitä toinen ajattelee ja varmista haluaako hän osallistua toimintaan
ennen kuin teet sitä.
  
Myös seurustelusuhteessa jokaisella on oikeus olla osallistumatta seksuaaliseen
toimintaan, vaikka olisi aiemmin suostunut siihen. Seksuaaliseen toimintaan tarvitaan
molempien suostumus jokaisella kerralla.   

Suojaikä on ikä, jolloin nuori voi antaa suostumuksensa osallistua seksuaaliseen
toimintaan  (katso suostumus).

Suomessa suojaikäraja on 16 vuotta. Tämä tarkoittaa että yli 18- vuotiaan tekemät
alle 16- vuotiaaseen kohdistuvat seksuaaliset teot ovat lain mukaan rangaistavia. Jos
vanhempi henkilö on opettaja, valmentaja, oma vanhempi tai muu valta-asemassa
oleva henkilö, suojaikäraja on 18. 
 
Alle 16-vuotiaat voivat lain mukaan osallistua seksuaaliseen toimintaan toisen
suunnilleen saman ikäisen kanssa, jos molemmat haluavat ja suostuvat osallistumaan
siihen. Toimintaan osallistuvien kehitystasossa ei tule olla suurta eroa. 

Seksuaaliväkivalta on laajasti määriteltynä mikä tahansa seksuaalinen teko, johon
toinen henkilö ei ole antanut suostumustaan.  

Seksuaaliväkivalta ei välttämättä sisällä fyysistä kontaktia. Esimerkiksi
seksuaalisävytteiset kysymykset tai kommentit aikuiselta lapselle ovat myös
seksuaaliväkivaltaa. Seksuaaliväkivaltaa tapahtuu myös verkkovälitteisesti, –
esimerkiksi silloin, kun aikuinen lähettää lapselle alastonkuvan tai aloittaa
seksuaalisävytteisen keskustelun.  
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Seksuaalisilla kuvilla kiristäminen - eli sexual extortion on tilanne, missä tekijä uhkaa
levittää seksuaalisävytteisiä kuvia tai muita intiimejä tietoja, jos henkilö ei suostu
tekijän vaatimuksiin. Nämä vaatimukset voivat sisältää seksuaaliväkivallan tekoja ja
voivat olla esimerkiksi uusien seksuaalissävytteisten kuvien lähettämistä,
seksuaalisten tekojen tai palvelusten tekemistä tai rahan maksamista tekijälle.   

Sanallista - ääneen sanottua. Esimerkiksi seksuaalisävytteiset kommentit tai
vitsit; seksuaalisävytteiset huomautukset tai kysymykset lapsen kehosta tai
vaatteista. 
Fyysistä – lapsen kehon koskettelua. 
Ei-sanallista – seksuaaliset eleet tai ilmaisut; seksuaalisävytteisen sisällön,
viestien, kuvien tai videoiden lähettäminen lapselle; lasta seksuaalisesti esittävien
kuvien tai videoiden tallentaminen tai levittäminen; sukuelinten paljastaminen
lapselle. 

Lapsiin ja nuoriin kohdistuva seksuaalinen häirintä on ei-toivottua seksuaalista
käyttäytymistä. Tämä on yksi seksuaaliväkivallan muoto. 

 Seksuaalinen häirintä voi olla: 

Houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin, grooming, on prosessi, jossa tekijä yrittää
ystävystyä tai jollain muulla tavalla valmistella lasta, tavoitteena kohdistaa häneen
seksuaaliväkivaltaa.  

Tekijä voi olla tuntematon, mutta myös tuttu henkilö. Houkuttelua eli groomingia voi
tapahtua niin netissä tai kasvotusten. Netissä, sosiaalisen median alustoilla, tekijät
voivat esimerkiksi luoda valeprofiilin ja teeskennellä olevansa joku muu, usein paljon
nuorempi henkilö.  Grooming muistuttaa usein ihan tavallista uutta kaveri- tai
seurustelusuhdetta. Sitä voi olla todella vaikea tunnistaa.  

Sexting – seksuaalisten viestien, kuvien tai videoiden vaihto.  

Sexting tarkoittaa suunnilleen samanikäisten henkilöiden välistä suostumuksellista
seksuaalista viestittelyä. Seksuaalisävytteisten viestien, kuvien tai videoiden
lähettäminen ilman että toinen pyytää tai haluaa niitä on rikos. Aikuisen lähettämät
seksuaalisävytteiset viestit, kuvat tai videot lapselle tai niiden pyytäminen lapselta
ovat rikoksia.   
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