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Kaksi näkökulmaa päivän teemaan 

 Video 1 

 

 

 

 Video 2  

a_rape_awareness_video_for_women-BHzwxfWTm6g_fmt43.mp4
a_rape_awareness_video_for_men-3PMi9XxzIzs_fmt34.mp4


Mitä on seksuaalinen väkivalta 

 Määrittelyssä ihmisen oma kokemus on ensisijainen:  
 väkivaltaa tai ahdistelua on se, mikä on tuntunut 

väkivaltaiselta tai ahdistavalta 
 
 Juridinen näkökulma: tunkeutuminen kehoon 

 suu, anaali, vagina 
  
 Uhrin näkökulma: nimeämisen vaikeus 

 stereotypiat siitä, ketkä tulevat raiskatuksi 
 kognitiivinen prosessi: pyrkimys selittää tapahtuma 

 
 Oireiden vakavuus ei ole suhteessa väkivallan määrään 

Lähde: Tukinainen 2009 



Seksuaalinen väkivalta on monimuotoista 
Usein ensimmäiseksi mieleen tulee raiskaus… 

Mutta se voi olla myös:  
 koskettamista käsin, suulla tai sukupuolielimellä vastoin toisen tahtoa.  

 salakatselua tai pakottamista katsomaan, kun väkivallan tekijä tyydyttää 
itseään. 

 Uhrin painostamista tyydyttämään itseään tekijän katsoessa joko paikan 
päällä tai web-kameran välityksellä. 

 Seksuaalisesti vihjailevat eleet tai ilmeet, viittaukset, kommentit, 
ehdotukset 

 Seksuaalinen koskettelu: taputtelu, suutelu, sively jne. 

 Seksuaalisväritteiset tekstiviestit, puhelut, sähköpostit, kuvat jne. 

 Halventavat ja seksistiset vitsit 

 Tirkistely tai itsensäpaljastaminen 

 Toisen painostaminen sukupuolielinten kosketteluun tai masturbointiin 

 



Rikoslaki: 20. luku Seksuaalirikoksista  
 Raiskaus 

 Törkeä raiskaus 

 Pakottaminen sukupuoliyhteyteen  

 Pakottaminen seksuaaliseen tekoon 

 Seksuaalinen hyväksikäyttö 

 Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 

 Törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 

 Seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö 

 Seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta 

 Lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin 

 Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta koskevan esityksen seuraaminen 

 Paritus 

 Törkeä paritus 

 Lisäksi: Sukupuolisiveellisyyttä loukkaavat teot, mm. kuvan levittäminen. ROL luku 17. 

Myös yritys on rangaistavaa! 

www.finlex.fi > rikoslaki 



 Piilorikollisuutta 

 poliisin arvio: Suomessa 6 000 – 10 000 raiskausta vuodessa 

 

 Uhritutkimusten tuloksia: 

 Yli 15-v. naisista Suomessa 15% on kokenut seksiin pakottamista 
tai sen yritystä. 

 8 % raiskatuista tekee rikosilmoituksen poliisille 

 todennäköisemmin rikosilmoitus ulkomaalaisesta/ 
tuntemattomasta tekijästä 

 
 

Seksuaalisen väkivallan yleisyydestä 

Lähteet: Heiskanen & Piispa 1998/2005, Ellonen ym. 2008 



Yleisyydestä: Naisuhri 2006 
Yritetty pakottaa seksuaaliseen kanssakäymiseen  N  %   

parisuhteen ulkopuolella     16 000  0,9   

nykyisessä parisuhteessa     7 000  0,6   

entisessä parisuhteessa     2 200  0,3  

  

Pakotettu seksuaaliseen kanssakäymiseen   

parisuhteen ulkopuolella     7 600  0,4   

nykyisessä parisuhteessa     6 500  0,5   

entisessä parisuhteessa     1 800  0,3  

  

Pakotettu seksuaaliseen kanssakäymiseen, kun ei kyennyt puolustautumaan   

parisuhteen ulkopuolella     18 000  1,0   

nykyisessä parisuhteessa     7 600  0,6   

entisessä parisuhteessa     1 300  0,2   

 

Lähde: Piispa ym. 2006: Naisuhri 2006, julkaisematon taulukko  



Yleisyydestä: kouluterveyskysely 2013 

 Kysely 14-20-vuotiaille nuorille,  
vastaajia 194 000 

 Kokenut seksuaalista väkivaltaa* joskus tai 
toistuvasti: 

* koskettelua, seksiin pakottamista, maksun saamista seksistä 

2013 tytöt pojat 

peruskoulussa 20 % 9 % 

lukiossa 23 % 6 % 

ammattikoulussa 33 % 11 % 



Yleisyydestä: poliisin tietoon 2012 

Vuonna 2012 seksuaalirikoksia ilmoitettiin 
poliisille  

Suomessa   3 511  
Pirkanmaalla   346 
Tampereella  191 

 Näistä oli 
• raiskauksia        1009  108 71 

• lapsen seksuaalisia hyväksikäyttöjä  1567  174 80 

 

Lähde: Tilastokeskus 



VÄLITÄ! -hanke 
 Setlementti Naapurin koordinoima 

kehittämisprojekti seksuaalisen väkivallan 
kysymyksissä 

 RAY rahoittaa vuosille 2012-2015 

 Yhteistyössä: 
 Pirkanmaan poliisilaitos 

 Rikosuhripäivystyksen Sisä-Suomen aluetoimisto 

 Tampereen ensi- ja turvakoti ry 

 Tampereen kaupunki 

 TAYS/ Ensiapuasema Acuta 

 Sastamalan seudun mielenterveysseura ry/ Tukinet 



VÄLITÄ! kehittää 
 

 paikallisen auttamisketjun toimintaa 

 etsivän työn menetelmiä uhrin tavoittamiseksi  
ja nopean kriisiavun tarjoamiseksi 

 työmenetelmiä seksuaaliväkivaltatyöhön, 
 myös sosiaalisessa mediassa 

 menetelmiä, joilla voidaan tavoittaa myös 
seksuaalisen väkivallan tekijöitä, vaikuttaa 
heihin ja tarjota apua heille 



Kohderyhmät 

 seksuaalista väkivaltaa kokeneet 

 seksuaalista väkivaltaa tehneet 

 näiden läheiset 

 ammattilaiset ja vapaaehtoiset, 
jotka kohtaavat seksuaalisen väkivallan 
ilmiöitä työssään 





Kampanjan tavoitteet 

 herättää jokaista huomaamaan, mikä merkitys 
omalla toiminnalla on läheiselle, joka on 
kokenut seksuaalista väkivaltaa 

 läheisten aktiivisuus ratkaisee usein sen, miten 
nopeasti uhri saa apua  

 helpottaa läheisten hätää ja epätietoisuutta 
siitä, miten asiaan pitäisi suhtautua ja miten 
toimia 

 levittää tietoa auttavista tahoista 



Onko läheisesi kokenut seksuaalista väkivaltaa? 

Kuuntele 

Usko 

Älä jätä yksin 

Saata avun piirin 

Se riittää.  Hae tukea myös itsellesi.  

Apua on saatavissa: 

www.naapuri.fi/valita-hanke 

 



Nettisivut 

www.naapuri.fi/valita-hanke 

 

Omat uudet sivut: 

www.seksuaalivakivalta.fi 


