Suostumus seksuaalisiin tekoihin on annettava vapaaehtoisesti omasta tahdosta,
selkeästi,
johdonmukaisesti
ja selvästi. Jos kumppani nukahtaa, puhuu epäselvästi, on
poissaoleva tai pahoinvoiva,
hän ei voi antaa lupaa seksiin.
Jos et ole varma kumppanin huumeiden, alkoholin
tai lääkkeiden käytöstä,
kysy siitä. Voit myös kysyä, onko hän tarpeeksi selvinpäin antamaan
suostumuksen seksiin.
Seksi tulee lopettaa,
jos kumppani ei ole tarpeeksi selvin päin.
Suomen laki suojelee alaikäistä seksuaaliväkivallalta.
Täysi-ikäinen ei voi
harrastaa
seksiä
alaikäisen kanssa,
vaikka siihen olisi
lupa eli suostumus.
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Tyttöjen Talo
Seksiin luvan kysyminen ja antaminen vahvistaa
seksuaalisessa tilanteessa parin läheisyyttä ja yhteenkuuluvuutta. Suostumuksen kysyminen on osa
toisen kunnioittamista.
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Suostumus eli sanominen kyllä seksille on ihmisten välinen sopimus seksuaalisten tekojen
aloittamisesta. On hyvä keskustella koko seksin
ajan siitä, mikä sopii ja on mukavaa toiselle.
Suostumuksen voi aina perua eli seksin voi
lopettaa missä vaiheessa vain.
Kun suostumus on annettu ja molemmat ovat
innokkaita, voi suostumusta vielä osoittaa
kasvon ilmeillä ja kehon eleillä. Silti täytyy koko
ajan kuunnella toisen toiveita ja haluja. On tärkeää ilmaista halua jatkaa seksiä yhtä selkeästi
kuin halua lopettaa seksi.
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Jos et ole varma, haluaako toinen seksiä tai
olla lähellä, voit kysyä asiasta. Älä kysy montaa kertaa. Se voi olla ahdistavaa. Kysymiseen
ei saa liittyä painostaminen, houkuttelu tai
kiristäminen. ”Ehkä”-vastaus tai toisen hiljaa
oleminen EI ole suostumus jatkaa.
Jos et ole varma, haluatko itse jatkaa, voit
pyytää toista odottamaan tai lopettamaan.
Voit kertoa, ettet ole vielä valmis. Kerro hänelle selvästi ja selkeästi, että haluat lopettaa
ja tarvitset aikaa miettiä, mitä haluaisit.
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Ööö…

Seksiin ja seksuaalisiin tekoihin ei ole suostumusta eli lupaa, jos esimerkiksi
• kumppani työntää sinut jalalla tai kädellä
kauemmas
• menee itse kauemmas
• ei katso silmiin tai kääntää kasvot pois
• ei vastaa kosketukseen, on paikallaan
liikkumatta tai nukkuu
• näyttää ahdistuneelta, surulliselta tai
pelkää
• kertoo, että ei halua, ei ole varma tai epäröi
vastausta
Kerro selvästi, jos et halua olla lähellä tai
haluat lopettaa. Vaikka sinä olisit aikaisemmin sanonut kyllä, voi seksin lopettaa milloin
tahansa tai siirtää sen myöhemmäksi. Suostumus yhteen (1) asiaa ei tarkoita suostumusta
kaikenlaiseen seksiin.

