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Seksuaaliväkivalta Suomessa on laajalle levinnyt 
ja sukupuolittunut ihmisoikeusloukkaus 

 
Seksuaaliväkivalta loukkaa yksilön seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja oikeutta fyysiseen 
koskemattomuuteen. Nämä oikeudet turvataan muun muassa Euroopan ihmisoikeussopimuksessa, 
YK:n CEDAW-sopimuksessa, Istanbulin sopimuksessa ja Suomen perustuslaissa. Seksuaaliväkivalta 
perustuu sukupuoleen ja seksuaalisuuteen liittyviin epätasa-arvoisiin valtasuhteisiin ja haitallisiin 
normeihin. 
 
Seksuaaliväkivallalla on monia muotoja. Rikoslaissa rangaistavia seksuaaliväkivallan tekoja ovat 
raiskaus, törkeä raiskaus, pakottaminen seksuaaliseen tekoon, seksuaalinen hyväksikäyttö, 
seksuaalinen ahdistelu, seksikaupan kohteena olevan henkilön hyväksikäyttö, paritus sekä törkeä 
paritus. Erityisesti lasten suojaamiseksi on kriminalisoitu lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä 
lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, törkeä lapsenraiskaus, seksuaalipalvelujen ostaminen nuorelta, 
lapsen houkutteleminen seksuaalisiin tarkoituksiin, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
koskevan esityksen seuraaminen sekä sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta esittävän kuvan 
hallussapito ja levittäminen. Seksuaalista ahdistelua ja sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
esittävän kuvan hallussapitoa lukuun ottamatta myös edeltävien seksuaaliväkivallan tekojen yritys 
on rangaistavaa. Seksuaaliväkivalta voi kytkeytyä ihmiskauppaan esimerkiksi pakotetun 
prostituution, seksiorjuuden tai muun seksuaalisen hyväksikäytön muodossa. 

 
Seksuaalinen häirintä on tasa-arvolaissa kiellettyä syrjintää. Se on sanallista, sanatonta tai fyysistä, 
luonteeltaan seksuaalista ei-toivottua käytöstä, jolla tarkoituksellisesti tai tosiasiallisesti loukataan 
henkilön henkistä tai fyysistä koskemattomuutta erityisesti luomalla uhkaava, vihamielinen, 
halventava, nöyryyttävä tai ahdistava ilmapiiri. Häirintä voi ilmetä esimerkiksi ei-toivottuna 
kosketteluna, lähentelynä, tirkistelynä, itsensäpaljastamisena tai seksuaalisesti värittyneiden 
viestien lähettämisenä. Tasa-arvolaki koskee pääosin työnantajien ja oppilaitosten velvoitteita 
häirintään puuttumiseksi. Muilla elämänalueilla voidaan soveltaa rikoslain seksuaalista ahdistelua 
koskevaa säännöstä. Seksuaalinen ahdistelu on määritelmältään kapeampi kuin seksuaalinen 
häirintä ja kattaa vain seksuaalista itsemääräämisoikeutta loukkaavan koskettelun. 

 
Seksuaaliväkivalta voi ilmetä edellä mainittujen lisäksi esimerkiksi seksuaaliseen suuntautumiseen 
perustuvana haukkumisena, pakottamisena seksuaalisen materiaalin katsomiseen, seksuaalisen 
teon luvatta kuvaamisena tai muina henkilön seksuaalista itsemääräämistä loukkaavina tekoina. 
Seksuaaliväkivaltaa tapahtuu myös verkossa esimerkiksi intiimien kuvien luvattomana 
levittämisenä, seksuaalisiin tekoihin painostamisena tai raiskausuhkauksina. Mikään 
seksuaaliväkivallan muoto ei ole hyväksyttävää. 
 

 Vuosittain noin 50 000 naista kokee seksuaaliväkivaltaa Suomessa.1 Suomessa 17 % 
naisväestöstä eli noin 350 000 naista on kokenut seksuaaliväkivaltaa täytettyään 15 vuotta.2 
Näihin lukuihin ei sisälly seksuaalista ahdistelua tai häirintää. 

                                                           
1 FRA 2012a; Krimo 2018a, 6; Amnesty 2019, 11–12. Suomessa seksuaaliväkivallan uhriksi joutumista on 
selvitetty Kriminologian ja oikeuspolitiikan instituutin kansallisissa rikosuhritutkimuksissa sekä EU:n 
perusoikeusviraston kyselytutkimuksissa. Näiden tutkimusten mukaan noin 2–3 % Suomen naisväestöstä 
kokee vuosittain seksuaaliväkivaltaa. Erot tuloksissa voivat johtua erilaisista määrittelyistä 
seksuaaliväkivallalle. Suomen väestötilastoihin suhteutettuna tämä tarkoittaa, että noin 41 000–62 000 naista 
joutuu vuodessa seksuaaliväkivallan uhriksi. Tämän paperin uhriluku on otettu eri arvioiden keskivaiheilta. 
2 FRA 2012b; Amnesty 2019, 12. 

https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1990/19900019?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=euroopan%20ihmisoikeu%2A
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/1986/19860068
https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1999/19990731#L2P7
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1889/18890039001#L20
https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/1986/19860609#P7
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey?locale=EN&dataSource=VAW&media=png&width=740&plot=inCountry&dataView=hidecsv&topic=1.+Physical%2C+sexual+and+psychological+violence&question=DVS_A06&superSubset=1&subset=AllSubset&country=FI
http://hdl.handle.net/10138/260559
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/amnesty-fi/2019/03/06061152/Oikeuksien-arpapeli_final.pdf
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey?locale=EN&dataSource=VAW&media=png&width=740&plot=inCountry&dataView=hidecsv&topic=1.+Physical%2C+sexual+and+psychological+violence&question=DVS_A03&superSubset=1&subset=AllSubset&country=FI
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/frantic/amnesty-fi/2019/03/06061152/Oikeuksien-arpapeli_final.pdf
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 Seksuaaliväkivaltaa kokee vuodessa peruskoulun 8.–9.-luokkalaisista tytöistä 9,7 % ja pojista 
4,3 %, lukion 1. ja 2. vuoden tytöistä 10,2 % ja pojista 2,7 % sekä ammatillisen oppilaitoksen 
tytöistä 13,1 % ja pojista 3,8 %.3 Seksuaaliväkivallan kokemukset olivat huomattavasti 
yleisempiä, jos nuorella oli toimintarajoitteita, hän oli ulkomaista syntyperää tai hän oli 
sijoitettuna.4 

 Suomessa 71 % naisista on kokenut seksuaalista häirintää ja 14 % naisista verkkohäirintää 
täytettyään 15 vuotta.5 Perusopetuksen 8.–9.-luokkalaisista tytöistä 32,3 % ja pojista 8,2 % 
kokee vuoden aikana häiritsevää seksuaalista ehdottelua tai ahdistelua.6 Transnuorista yli 80 
% on kokenut jonkinlaista häirintää, josta merkittävä osuus on ollut fyysistä tai sanallista 
seksuaalista häirintää.7 

 
Seksuaaliväkivalta kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin 
 
Seksuaaliväkivallan kohteeksi voi joutua kuka tahansa. Seksuaaliväkivalta on kuitenkin 
sukupuolittunutta, ja se kohdistuu useimmiten naisiin ja tyttöihin. Tekijä on useimmiten mies, mutta 
tekijä voi olla kuka vain sukupuolesta, iästä ja muusta sosiaalisesta asemasta riippumatta. 
 
Yleisimmin seksuaaliväkivallan kohde ja tekijä tuntevat tai ovat tutustumassa toisiinsa. 
Seksuaaliväkivallan eri muodot voivat toteutua läheisissä ihmissuhteissa ja kestää jopa vuosikausia. 
Rikoslaissa määritelty seksuaaliväkivalta on rangaistavaa myös parisuhteessa, avoliitossa tai 
avioliitossa tapahtuessa. 

 
Osassa tapauksista seksuaaliväkivalta tapahtuu yllättäen, ja sen kohde ja tekijä ovat toisilleen 
tuntemattomia. Kohteita ja tekijöitä voi olla samanaikaisesti useita. Lisäksi Suomeen tulee vuosittain 
pakolaisia ja turvapaikanhakijoita, jotka ovat voineet joutua osana sotatoimia tehtävien 
järjestelmällisten raiskausten kohteiksi. 
 
Asiakastyöstä saadun tiedon mukaan seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvia henkilöitä 
joutuu Suomessa niin sanottujen ”korjaavien raiskausten” kohteeksi. Tällaisessa väkivallassa tekijä 
yrittää oikeuttaa tekojaan sillä, että ne saisivat väkivallan kohteen muuttamaan seksuaalista 
suuntautumistaan, sukupuoli-identiteettiään ja/tai sukupuolen ilmaisuaan. Erityisen haavoittuvaisia 
”korjaaville raiskauksille” ovat ne seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat henkilöt, jotka 
ovat turvapaikanhakijoita tai paperittomia. 
 

 Naisten osuus poliisin tietoon tulleista raiskausrikosten uhreista on ollut vuosina 2009–2018 
noin 97 %.8 

 11 % suomalaisista naisista on joutunut nykyisen tai entisen kumppaninsa tekemän 
seksuaalisen väkivallan kohteeksi.9 

 Heteroiksi identifioitumattomien nuorten ja erityisesti poikien kokema seksuaalinen 
väkivalta on huomattavasti yleisempää kuin muiden nuorten. Jopa 15–19 % toisella asteella 

                                                           
3 Kouluterveyskysely 2019. 
4 THL 2018, 6. 
5 FRA 2014, 99, 105. 
6 Kouluterveyskysely 2019. 
7 Alanko 2014, 42. 
8 SVT: Rikos- ja pakkokeinotilasto, viitattu 7.10.2019; Amnesty & ETKL 2019. 
9 FRA 2012c. 

https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2?alue_0=87869&mittarit_0=199799&mittarit_1=200283&mittarit_2=403154&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161219
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-091-4
https://fra.europa.eu/en/publication/2014/violence-against-women-eu-wide-survey-main-results-report
https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2?alue_0=87869&mittarit_0=199799&mittarit_1=200283&mittarit_2=403025&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293
http://www.nuorisotutkimusseura.fi/images/julkaisuja/sateenkaarinuori.pdf
https://www.stat.fi/til/rpk/index.html
https://www.naistenviikko.fi/faktaa-nykyisesta-tilanteesta/
https://fra.europa.eu/en/publications-and-resources/data-and-maps/survey-data-explorer-violence-against-women-survey?locale=EN&dataSource=VAW&media=png&width=740&plot=inCountry&dataView=hidecsv&topic=1.+Physical%2C+sexual+and+psychological+violence&question=DVS_A09&superSubset=1&subset=AllSubset&country=FI
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opiskelevista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvista pojista oli kokenut 
seksuaalista väkivaltaa vuoden aikana. Tytöillä vastaava luku oli 8–10 %.10 

 
Seksuaaliväkivalta on aliraportoitu ilmiö 
 
Suuri osa seksuaaliväkivallasta ei näy tilastoissa, sillä seksuaaliväkivallasta ei usein tehdä ilmoitusta. 
Merkittävä osa tästä on erityisesti naisten kokemaa perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa. Sukupuoleen ja 
seksuaalisuuteen liittyvien stereotypioiden vuoksi miehiin sekä seksuaali- ja 
sukupuolivähemmistöihin kohdistuva seksuaaliväkivalta jää usein piiloon. 
 
Seksuaaliväkivalta ja sen aliraportointi kytkeytyvät samanaikaisesti useisiin haavoittaviin tekijöihin. 
Maahanmuuttajien kokemukset seksuaaliväkivallan kohteeksi joutumisesta ovat valtaväestöä 
yleisempiä.11 Maahanmuuttajanaisten riski joutua raiskauksen kohteeksi on lähes kaksinkertainen 
valtaväestöön kuuluviin naisiin verrattuna.12 Seksuaaliväkivallan kohteeksi joutumisen riski on 
erityinen myös tytöillä ja naisilla, joilla on monia vammoja, kehitysvamma, psyykkisiä sairauksia tai 
suuria vaikeuksia kommunikaatiossa.13 
 
Haavoittuva asema voi vaikuttaa henkilöiden mahdollisuuksiin suojautua seksuaaliväkivallalta sekä 
saada tilanteisiin apua ja oikeutta. Esimerkiksi seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvat 
turvapaikanhakijat ja paperittomat kohtaavat erityisiä vaikeuksia viranomaisjärjestelmässä 
pärjäämisessä. Väkivallan tekijät saattavat uhata heitä sillä, että rikosilmoituksen tekeminen vie 
mahdollisuuden oleskelulupaan.  

 
 Vuonna 2018 poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten uhreista 40 oli miehiä ja 1199 naisia. 

Muiden poliisin tietoon tulleiden seksuaalirikosten uhreista 85 oli miehiä ja 842 naisia.14 
 Vuosina 2008–2017 poliisin tietoon tulleiden raiskausrikosten määrä on kasvanut noin 

neljänneksellä. Taustatekijöiksi on arvioitu ilmoitusalttiuden nouseminen ja poliisin 
tutkintatoiminnan tehostuminen.15 

 Rankaisemattomuus seksuaalisesta väkivallasta on edelleen yleistä Suomessa. Esimerkiksi 
vuonna 2017 käräjäoikeudet antoivat langettavan tuomion vain 213 raiskausrikoksesta.16 

 
Seksuaaliväkivallasta voi selviytyä riittävän tuen avulla 
 
Seksuaaliväkivalta vaikuttaa usein kokonaisvaltaisesti ja pitkäkestoisesti sen kohteeseen. 
Seksuaaliväkivallan kokeminen aiheuttaa usein häpeän ja syyllisyyden tunteita. Alaikäisiin 
kohdistuessa seksuaaliväkivalta on omiaan vahingoittamaan lasten ja nuorten seksuaalikehitystä ja -
elämää. Seksuaaliväkivalta on aina sen tekijän eikä kohteen vastuulla. 
 
Seksuaaliväkivallan uhreille on tarjolla tukea esimerkiksi Helsingin, Turun, Tampereen ja Kuopion 
Seri-tukikeskuksissa, turvakodeissa sekä kansalaisjärjestöjen palveluissa. Seksuaaliväkivaltaa 
kokeneille tarjottavia puhelin- ja verkkopalveluja tarjoavat muun muassa Nollalinja, Naisten Linja, 

                                                           
10 THL 2018, 5. 
11 Oikeuspoliittinen tutkimuslaitos 2014, 186. 
12 KPMG 2018, 13. 
13 THL 2013, 67. 
14 SVT: Rikos- ja pakkokeinotilasto, viitattu 7.10.2019 
15 Krimo 2018b, 89. 
16 SVT: Syytetyt, tuomitut ja rangaistut, viitattu 7.10.2019.  

https://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/naistenklinikka/poliklinikat/seri-tukikeskus/Sivut/default.aspx
http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/to7/Seri-keskus/Sivut/default.aspx
https://www.tays.fi/fi-FI/Palvelut/Seritukikeskus
https://nettiturvakoti.fi/nain-haet-apua/turvakodit/
https://www.nollalinja.fi/
https://www.naistenlinja.fi/
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-091-4
http://hdl.handle.net/10138/152441
https://intermin.fi/documents/1410869/4024872/Turvallisuuden+yhdenvertaisuus+selvitys+310518.pdf/9091cbbf-6dd9-4d8a-b337-01be26de818a/Turvallisuuden+yhdenvertaisuus+selvitys+310518.pdf
http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-245-915-2
https://www.stat.fi/til/rpk/index.html
http://hdl.handle.net/10138/239656
https://www.stat.fi/til/syyttr/index.html
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Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Monika-Naiset, Rikosuhripäivystys, Sexpo, Väestöliiton 
verkkoneuvonta nuorille ja Nuorten Exit. 
 
Yhteiskunnan on taattava seksuaaliväkivaltaa kokeneille mahdollisuus toipua väkivallasta. Suomessa 
tarjottavat tukipalvelut eivät kuitenkaan ole riittäviä. Toipumisen turvaamiseksi valtion ja kuntien on 
taattava riittävät resurssit väkivallan uhrien tukipalveluihin, perustettava lisää Seri-tukikeskuksia ja 
matalan kynnyksen tukipalveluita sekä panostettava seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn. 
 
Seksuaaliväkivaltaa voidaan ennaltaehkäistä muun muassa tarjoamalla kokonaisvaltaista 
seksuaalikasvatusta sekä korostamalla suostumuksen merkitystä lainsäädännössä. 
Ennaltaehkäisevän toiminnan on huomioitava erityisesti haavoittuvat ryhmät kuten lapset, nuoret, 
seksuaali- ja sukupuolivähemmistöt sekä vammaiset ihmiset. Lisäksi toimenpiteitä on kohdistettava 
seksuaaliväkivallan mahdollisiin tekijöihin, joilla on kohonnut riski syyllistyä seksuaalirikokseen. 

 
 Vuonna 2018 turvakodeissa oli yhteensä 5063 asiakasta, ja aikuisista asiakkaista naisia oli 93 

%.17 1905 asiakkaalle jouduttiin toteamaan, että turvakodissa ei ole heille tilaa.18 
 Suomesta puuttuu edelleen yli 300 turvakotipaikkaa.19 Myös turvakotien asiakasmäärät ovat 

kasvaneet erityisesti vuodesta 2015 lähtien.20 
 Suomessa on vain neljä Seri-tukikeskusta seksuaaliväkivallan uhrien tukemiseksi. Keskukset 

sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Tampereella ja Kuopiossa. Suomen kokoisessa maassa 
keskuksia pitäisi olla vähintään 13.21 

                                                           
17 THL 2018, 1. 
18 THL 2018, 9. 
19 Euroopan Neuvoston suosituksen mukaan Suomessa tulisi olla vähintään 514 turvakotien perhepaikkaa, 
mutta vuonna 2019 avattavien turvakotien myötä perhepaikkojen määrä on 202. Ks. THL 2018, 1 & THL 2014, 
8. 
20 THL 2018, 1. 
21 Amnesty & ETKL 2019. 

file:///C:/Users/otava.piha/AppData/Local/Microsoft/Windows/INetCache/Content.Outlook/2W5LMXSO/Raiskauskriisikeskus%20Tukinainen
https://monikanaiset.fi/apua-vakivaltaa-kokeneille/
https://www.riku.fi/fi/palvelut/kenelle+palvelut+on+tarkoitettu/
https://sexpo.fi/neuvonta/
https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/verkkoneuvontapalvelut/
https://www.vaestoliitto.fi/nuoret/verkkoneuvontapalvelut/
https://nuortenexit.fi/
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220071
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220071
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220071
http://www.julkari.fi/handle/10024/134562
http://urn.fi/URN:NBN:fi-fe2019061220071
https://www.naistenviikko.fi/faktaa-nykyisesta-tilanteesta/

