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Kunniaväkivalta= häpeäväkivalta, kuritusväkivalta
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Ihmisoikeudet 
• Kansainvälinen 

ihmisoikeussopimus on kaikille. 
(=Jokaisen pitää noudattaa)

• Ihmisoikeudet ovat osa 
suomalaista lakia.
(=Perusoikeudet on osana 
perustuslakia)

• Viranomainen tukee ja valvoo
ihmisoikeuksien toteutumista ja 
niiden edistämistä.

• http://www.ihmisoikeudet.net/ihmisoikeudet
/

• https://www.youtube.com/watch?v=6mKpLv
AH1pY



Kaikki ihmiset ovat saman arvoisia

• Suomessa perustuslaki sanoo: jokainen on samanarvoinen.
• Kaikki ovat yhtä arvokkaita.



Jokainen saa päättää ITSE:
= Kukaan muu ihminen EI käske

• Kaverit, ystävät 
(=kenen kanssa viettää aikaa)

• Opiskelun (=mitä haluaa opiskella)

Uskonnon
(=Uskonnonvapaus, mihin uskoo, miten 
tunnustaa uskoa, pukeutuuko uskontonsa 
mukaisesti) 

Pukeutumisen
Mitä laittaa päälle



• Puolison (=kenen kanssa menee naimisiin tai asuu, perustaa perheen) 

https://selkosanomat.fi/kuva/kotimaa/maahanmuuttajanaisia-uhkaa-kunniavakivalta/

Jokainen saa päättää ITSE:
= Kukaan muu ihminen EI käske



• Kuka koskettaa =Koskee sinuun kädellä tai vartalolla
• Sinä päätät saako koskea.

Jokainen saa päättää ITSE:
= Kukaan muu ihminen EI käske



Tehtävä 1.
Mitä tarkoittaa samanarvoinen?

Onko mies arvokkaampi kuin nainen?

Voiko mies päättää mitä  nainen tekee?

Tähän interaktiiviset kysymykset ja tehtävät



Sanojen selityksiä
• Väkivaltaa on esimerkiksi:

Lyönti 
Lyödä kädellä tai esineellä
toista ihmistä

Potku 
Osua jalalla toiseen ihmiseen

Tukistus 
Ottaa hiuksista kiinni ja vetää

• Pelottelu 
uhkaaminen, seuraaminen, tarkkailu

• alistaminen ja pakottaminen
pakottaa toimimaan käskyn mukaan 



Sanojen selityksiä

Oikeus
=on lupa, saa tehdä, laki turvaa

Itsemääräämisoikeus
= ihminen saa päättää itse mitä tekee.

Oikeus fyysiseen koskemattomuuteen 
= Kukaan ei saa koskea ilman lupaa toiseen ihmiseen.



Seksuaaliset teot = seksi
• Seksuaalisia tekoja ovat 

esimerkiksi yhdyntä

• Koskettelu

• sopimaton viestittely

• alastoman ihmisen kuvaaminen.  



Oikeus fyysiseen koskemattomuuteen
• Suomessa perustuslain mukaan 

jokainen on saman arvoinen.

• Ketään ei saa pahoinpidellä eli 
hakata, lyödä, töniä, tuuppia, 
nipistää, puristaa tai muuta 
satuttavaa tehdä.

• Puoliso ei saa satuttaa.

• Äiti tai isä ei saa satuttaa lasta.



• RAISKAUS (=pakottaminen seksiin) on AINA RIKOS.
• Seksissä EI on ei.
• Kumppani sanoo EI, lopeta heti!
• EI on EI AINA, myös avioliitossa. 
• Puoliso ei saa pakottaa seksiin.

Oikeus fyysiseen koskemattomuuteen



JOKAISELLA ON OIKEUS ELÄÄ OMAA ELÄMÄÄ

• LAKI sanoo (=määrää): jokainen 
saa päättää omasta elämästä 
itse.

• SUOMESSA LAKI 
on vahvempi kuin uskonto. 



Apua saa: Monikanaiset.fi



Apua saa: Ensi- ja turvakotien liitto



Apua sinulle joka lyöt



Linkkejä
• https://www.vaestoliitto.fi/paris

uhde/tietoa_parisuhteesta/paris
uhdevakivalta/apua-uhreille-ja-
tekijoille/

• https://monikanaiset.fi/blogi/ma
ahanmuuttajanaiset-
rikosuhripaivystyksen-
asiakkaina/

• https://www.infofinland.fi/fi/ela
ma-
suomessa/ongelmatilanteet/vaki
valta

• https://www.punainenristi.fi/ha
e-tukea-ja-apua/muita-
avuntarjoajia

• https://www.nollalinja.fi/?gclid=
EAIaIQobChMIw5qr9am-
5QIVBUkYCh3Blwr-
EAAYASAAEgKXxvD_BwE

• https://www.lyomatonlinja.fi/fi/
miehen-linja



Tehtävä 2.
Saako mieheni pakottaa minut seksiin?

Saanko päättää itse ystäväni?

Saanko hakea apua?

Katso https://www.infofinland.fi/fi/elama-suomessa/ongelmatilanteet



Lasten oikeudet kuvin esitettynä



Lasten oikeudet kuvin esitettynä

Lähde: YK:n yleissopimus lapsen oikeuksista



Lasten oikeudet 

• https://www.youtube.com/watc
h?v=fFK82JIUdfs

• Jokaisella lapsella on oikeus saada rakkautta ja turvaa.
• Lapsella on oikeus fyysisen koskemattomuuteen, ÄLÄ lyö, tukista tai nipistä. 
• Lapsi ei ole tulkki.



Kuritusväkivalta = 
kasvattaa, opastaa satuttamalla 

• Lasta ei saa lyödä

• Lasta ei saa tukistaa

• Älä huuda lapselle 



Seksin suojaikäraja 16-vuotta
• Suomessa seksin suojaikäraja on  16-

vuotta. 
• Alle 16-vuotiaan kanssa seksi on laitonta 

=kielletty.
• Kaikki seksuaaliset teot (yhdyntä, 

koskettelu, kuvat, viestit) on kielletty alle 
16-vuotiaan kanssa.

Kaksi alle 16-
vuotiasta voi olla yhdessä



Seksin suojaikäraja 16 vuotta

• Varmista kumppanin ikä ennen seksiä tai seksuaalisia tekoja.
• Seksuaalisia tekoja ovat esimerkiksi yhdyntä, koskettelu, sopimaton 

viestittely sekä alastoman ihmisen kuvaaminen.

• Alle 16 –vuotias -> lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö -> rangaistus teon 
mukaan  

Olet kaunis, laita kuva alasti?

sakko tai



Tehtävä 3.
Saako lasta tukistaa?

Kuinka kasvatan lasta?

Saanko pyytää 14-vuotiaalta puhelimessa alastonkuvan?

Saanko ottaa alastonkuvan ilman lupaa tai alle 16-vuotiaasta ihmisestä?



Suojele itseäsi turhilta vaaroilta
• Älä mene tappeluun väliin, vaan nähdessäsi tai joutuessasi tappeluun: 

soita 112, poliisi.
• Jos sinua uhataan: lähde pois, älä tappele.
• Älä pilkkaa tai uhkaa muita ihmisiä. 
• Kunnioita muita ihmisiä, heidän oikeuttaan omaan toimintaan. 
• Toimi Suomen lakien mukaan!



Jos näet kuinka joku kokee huonosti 
kohtelua, ilmoita siitä

• Lapsista lastensuojeluilmoitus.

• Eläinten huonosta kohtelusta  
eläinsuojeluilmoitus valvontaeläinlääkärille. 

• Mikäli tuntemasi vanhus ei pärjää, tee huoli-ilmoitus.

• Ilmoitukset voi tehdä joko puhelimitse tai netissä.


