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”Kyllä” 
tarkoittaa 

kyllä

Mitä suostumus  
tarkoittaa?

Kun toiseen luottaa ja olo hänen kanssaan on tur-
vallinen, luvan antaminen ja kysyminen seksuaali-

sessa tilanteessa vahvistavat suhteen intiimiyttä ja 
läheisyyttä. Suostumuksesta keskustelu on toisen 

kunnioittamista.

Jos kumppani on käyttänyt päih-
teitä, on vieläkin tärkeämpää, 
että suostumus kysytään jo-
kaisesta teosta, ja että se on 
annettu vapaaehtoisesti, sel-
keästi ja johdonmukaisesti. 
Jos kumppani nukahtelee, 
sammaltaa, ei ole läsnä ole-
va tai on pahoinvoiva, hän 
ei ole pystyvä antamaan 
lupaa seksiin. Jos ei ole 
varma kumppanin päihtei-
den käytöstä, voi kysyä, 
onko hän riittävän selvä 
antaakseen suostumuk-
sen. Jos epäilee kump-
panin kykyä antaa lupa 
seksiin, on turvallisem-
paa jättää seksuaaliset 
teot tekemättä. 

Suomen laki suojaa 
alaikäisiä seksuaali-
väkivallalta. Seksiä 
alaikäisen kanssa ei 
voi perustella suos-
tumuksella.



Kyllä. Ehkä. Ei.

Tuntuu 
hyvältä.

Suostumus on kumppaneiden välinen sopimus 
seksuaalisiin tekoihin osallistumisesta. Paras 
tapa varmistaa, että seksi sopii toiselle, on 
jatkuva kommunikointi ja kysyminen. Suostu-
muksen voi perua missä vaiheessa tahansa.  
Suostumuksen antamisen jälkeen molemmat 
ovat innokkaita ja osoittavat ilmeillä ja eleillä 
halukkuutensa. Toisen toiveita kunnioitetaan. 
On tärkeää ilmaista myöntyminen yhtä selkeäs-
ti kuin kieltäytyminen.

Jos et ole varma haluaako kumppani enempää, 
voit varmistaa asian kysymällä uudestaan. 
Voit kertoa, että ei haittaa odottaa ja pitää 
taukoa. Toistuvasti kysytty lupa ja ”tivaami-
nen” voi kuitenkin tuntua painostavalta, joten 
luota yhteen vastaukseen, jonka sillä hetkellä 
saat. 

Suostumukseen ei liity houkuttelu, painos-
taminen tai kiristys. Myöskään ”ehkä” tai 
hiljaisuus eivät tarkoita luvan antamista.

Seksuaalisiin tekoihin ei ole lupaa, jos kump-
pani työntää sinut kauemmaksi tai vetäytyy 
pois kosketuksesta. Myöskään silloin, jos hän 
pudistaa päätänsä sanoakseen ei, välttää kat-
sekontaktia kanssasi, ei reagoi kosketukseesi, 
on jähmettynyt paikalleen, näyttää surullisel-
ta tai pelokkaalta tai ei riisu itse vaatteitaan, 
ei tekoa pidä jatkaa.

Jos läheisyys ja seksuaaliset teot tuntuvat 
epämiellyttäviltä tai ne haluaa lopettaa, on 
tärkeää ilmaista selkeästi, että haluaa toimin-
nan loppuvan. Lupa yhteen tekoon ei tarkoita 
lupaa kaikkeen.

Jatka 
vaan.

Onko 
tämä

 liikaa?Voisitko 
sinä..

Voinko 
riisua 
nämä?

Ehkä 
myöhemmin

Onko 
tämä ok? Mitä

 voin tehdä 
eri tavalla?

Voisin 
kyllä joskus 
kokeilla – Pitäisikö 

hidastaa?Saanko 
minä?

Voitko 
lopettaa?

En 
oikeastaan 

halua
Tämä 

on 
liikaa.

En ole 
ihan 

varma.

Ööö…


