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Uskallamme puhua, kestämme kuulla

• Nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisy –
hanke 2018-2019

• Rahoittajina mm. AVI ja MLL:n Turun yhdistys
• Tavoitteena ennaltaehkäistä 

häirintätapauksia sekä saada nuoriin 
kohdistuva seksuaalinen häirintä avoimeksi 
keskusteluksi

• Pilottikouluina seitsemän Turun seudun 
oppilaitosta

• Kyselyt, oppitunnit, ammattilaisten luennot, 
vanhempainillat
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Mitä seksuaalinen häirintä on?

• Ei-toivottua, yksipuolista huomion antoa toiselle
• Nöyryyttävän, ahdistavan ilmapiirin luomista
• Vihjailevia eleitä tai ilmeitä, härskejä puheita, 

nimittelyä, kaksimielisiä vitsejä, vartaloa tai 
yksityiselämää koskevat huomautukset…

• Pornoaineiston näyttämistä, seksuaalissävytteisiä 
viestejä ja ehdotuksia

• Fyysistä koskettelua tai seksuaalista väkivaltaa, kuten 
raiskaus tai sen yritys

Lähde: www.oph.fi
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Nuorten seksuaalinen häirintä ilmiönä

• THL:n Kouluterveyskyselyn (2017) mukaan seksuaalista 
häirintää on kokenut:
• Perusopetuksen 4. ja 5. luokkalaisista pojista ja tytöistä 7 % 
• Perusopetuksen 8. ja 9. luokkalaisista pojista 12 %, tytöistä 30 % 
• Lukioiden ja ammatillisten oppilaitosten pojista 8 % , tytöistä 30 %

• Suurin osa häirinnästä tapahtuu digitaalisessa ympäristössä 
tai julkisilla paikoilla

• Useimmiten tekijä on joku tuttu henkilö
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MLL:n hankkeen tuloksia

• Yhteensä 894 nuorta vastasi kyselyyn
• 60 % tyttöjä, 37 % poikia, 3 % muita
• Aihe kiinnostaa nuoria; 67 % mielestä aiheesta on 

tärkeää puhua
• Nuoret tunnistavat ilmiön mielestään hyvin
• 59 % oli käsitellyt aihetta kotonaan
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Nuorten kokemuksia häirinnästä koulussa
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Henkilökunnan 

taholta koskettelua 

oli kokenut 3 %



Millaista häirintää kouluissa esiintyy
• pepuille läpsimistä, ei mitään 

vakavaa
• Läpsimistä, huutelua (homottelu, 

huorittelu selän takana)
• ottaa takamuksesta kiinni
• Tissien kourintaa
• Pienimuotoista kiusoittelua (esim. 

homoksi ja huoraksi haukkumista)
• Esimerkiksi kaksimielisiä 

kommentteja
• Vartalon epämiellyttävää 

koskettelua
• Kropan kommentointia ja ikäviä 

kysymyksiä.

• Melko ”viatonta” homottelua ja 
huorittelua suurimmaksi osaksi ja 
vartalon kommentointia

• Jotkut grabbaa peppuja
• Pervot kommentit 
• Koskemista reiteen tai olkapään 

hivelyä, vaikka asia selkeästi tekee 
toisen olon epämukavaksi.

• Koulussamme henkilö joka on 
pahoinpidellyt toista henkilöä sekä 
pakottanut tämän seksuaaliseen 
toimintaan.

• Koulussamme on henkilö, joka on 
ahdistellut seksuaalisesti.
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Sexting Grooming

• Seksuaalissävytteisten kuvien ja 
videoiden lähettäminen

• Kuvien hallinta vaikeutuu 
lähettämisen jälkeen

• Varmista, että saaja on 100 % 
luotettava

• Varmista, että vastaanottaja haluaa 
saada sinulta seksuaalissävytteisiä 
viestejä

• Kiristystä, kiusaamista

• Netin kautta alkava lapsen tai 
nuoren seksuaalinen hyväksikäyttö

• Tekijä luo yleensä 
luottamussuhteen, joka voi sisältää 
huolien kuuntelua, koulutöissä 
auttamista, ”isällisiä” tai ”äidillisiä” 
neuvoja

• Pyrkimys saada lapsi tai nuori 
lojaaliksi tekijää kohtaan

• Uhkailua ja kiristämistä
• Suojaikäraja on 16 vuotta



Hankkeen tuloksia
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Millaista häirintää olet nähnyt verkossa? 

• Asiattomien kuvien lähettelyä
• Toisen haukkuminen huoraksi
• rajua nimittelyä, videoita, 

huhuja, kuvia
• Homottelua, huorittelua, 

kommentteja 
seksuaalisuudesta, toisen 
kehosta yms.

• Halutaan vaa nudei
• kommentointia (esim. lauta)
• aikuiset pyytävät minulta ja 

kaveriltani alaston kuvia 

• Send nudes ja taas alentamista
• Munan imeminen pornhubissa
• Kysytty ottamaan kuva ilman 

paitaa.
• Alastonkuvien levittämistä, 

häiritseviä/ahdistavia viestejä
• Dickpiccejä satelee
• Nimittely, ehdottelu, kiristys
• Toisen haukkumista 

seksuaalisen suuntautumisen 
tai ulkonäön perusteella.
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Millaista muuta häirintää olet kokenut?

• valmentaja kertoi epäasiallisia 
tarinoita ja tuijotteli kaveria.

• Opettaja tuijotteli uimahallissa ja 
kommentoi luokkana vartaloita

• Poika on kosketellut pyllystä 
ilman lupaani, on koitettu vetää 
housuja alas

• Luokkalainen poika veti paidan 
auki ilman lupaa ja sama henkilö 
kerran veti rintani paljaaksi ilman 
lupaa.

• Raiskaus 6lk lopulla...
• yritetty raiskata
• avattu housuja, ehdoteltu 

asiattomia asioita.
• Entinen poikaystäväni on väkisin 

tullut istumaan päälleni ja 
väkivallan avulla pakottanut 
minut ottamaan häneltä suihin. 

• Työharjoittelussa erään 
vakituisen työntekijän osalta

• yläasteella sijainen flirttaili
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Lopuksi

• Nuoriin kohdistuva häirintä on melko yleistä

• Yleisen ilmapiirin muutos tarpeen

• Nuoret kokevat aiheesta puhumisen tärkeäksi

• Opettajat ja vanhemmat eivät aina tiedä, miten asiasta voisi 

puhua nuoren kanssa

• Hyvä keskusteluyhteys nuoren ja aikuisten välillä on tärkeää

• Apua löytyy, kunhan sitä osaa pyytää!



#eioook



#eioook-koulutusten hinnat ja tiedustelu

• Oppilaitokselle kohdennettu koulutus, jonka pohjana on oppilaitoksen 
oppilaille tehty Webropol-kysely. Vastaukset analysoidaan ja tuodaan osaksi 
asiantuntija-alustusta.

• Koulutus oppilaille:
• Oppitunti (45 min) = 560 e 
• 2x45 min = 590 e  
• 3x45min = 620 e 
• jne. aina + 30 euroa kun oppitunnit sijoittuvat samaan arkipäivään. 

• Seuraava arkipäivä: ensimmäinen oppitunti 160 e ja sen jälkeen + 30 euroa 
oppitunti kun ne sijoittuvat samaan arkipäivään.

• Vanhempainilta 300 euroa
• Koulutus ammattilaisille: puolen päivän koulutus (kolme tuntia) 550 euroa.
• Lisäksi mahdolliset matkakulut.
• Tarjonnassamme on myös Nuorten seksuaalisen häirinnän ehkäisy –

koulutukset, jotka eivät sisällä Webropol-kyselyä. Lisätiedot 
https://varsinaissuomenpiiri.mll.fi/ammattilaisille/tilaa-koulutus/
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Outi Lehtinen
Hankekoordinaattori, kouluttaja

p. 044 077 0952
outi.lehtinen@mll.fi
Perhetalo Heideken
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Kiitos!


