
 

 

EXIT – POIS PROSTITUUTIOSTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2020 
Hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 21.4.2021  

Exit –pois prostituutiosta ry perustettiin 2008 tarkoituksenaan edistää prostituutiossa toimivien 
irrottautumista prostituutiosta.  Järjestö työskentelee seksuaalisen kaltoinkohtelun ja prostituution 
vähentämiseksi keskittymällä ennaltaehkäisyyn, tuki-ja neuvontatyöhön sekä tiedottamiseen ja 
vaikuttamistyöhön.  

Nuorten parissa on työskennelty 2010 lähtien (Nuorten Exit). Vuosina 2017-2019 toimineen Usva-
hankkeen aikana toiminta kattoi päihteiden aktiivikäyttäjien kanssa työskentelyn. Vuonna 2020 Exit 
–pois prostituutiosta ry:n kaikkia toimintoja rahoitti sosiaali- ja terveysministeriö Veikkauksen 
tuotoilla.  

Exit ry:n toiminnan tavoitteena on kehittää sekä ennaltaehkäiseviä työmuotoja että tukityötä. 
Toimintavuosien aikana on vahvistunut ymmärrys siitä, että seksuaalinen kaltoinkohtelu, 
vastikkeellisen seksi ja prostituutio ovat ilmiöinä linkittyneitä toisiinsa.  

Seksuaalinen kaltoinkohtelu sisältää sekä seksuaalirikokset että muut seksuaalista 
itsemääräämisoikeutta rikkovat kokemukset.  Ennaltaehkäisevän työn ja tukityön lisäksi Exit ry 
osallistuu prostituutiosta käytävään yhteiskunnalliseen keskusteluun ja toimii asiantuntijana 
seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvissä kysymyksissä.   

Pelottelun ja uhkakuvien sijaan Exit ry:n toiminnassa vahvistetaan nuorten ja nuorten aikuisten omia 
rajoja ja kykyä toimia. Puhumalla asioista rohkeasti puretaan myyttejä ja vähennetään 
kaltoinkohteluun liittyviä häpeän kokemuksia. Ydinasiaksi on noussut ymmärrys siitä, että 
seksuaalisen kaltoinkohtelun ja vastikkeellisen seksin ennaltaehkäiseminen edellyttää auttamistyön 
lisäksi sitä, että nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tietämystä seksuaalioikeuksista 
vahvistetaan.  
 
Nuorten Exitin toiminnan kohderyhmänä ovat 13-29-vuotiaat nuoret. Vuonna 2020 työtä 
toteutettiin nuorten omissa toimintaympäristöissä: verkossa, kouluissa ja nuorille suunnatussa 
ryhmätoiminnassa ja tapahtumissa. Nuorille suunnatun työn lisäksi Exit ry kouluttaa, konsultoi ja 
tiedottaa nuorten kanssa työskenteleviä ammattilaisia seksuaalisen kaltoinkohtelun tunnistamisesta, 
puheeksiottamisesta ja avun piiriin ohjaamisesta sekä nuorten seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 
vahvistamisesta. Koronapandemiasta johtuvien poikkeusolojen vuoksi pääpaino oli verkossa 
tehtävässä työssä, jota vahvistettiin pandemian aikana. Kohtaavan työn muodot jouduttiin osin 
keskeyttämään ja poikkeusolojen edetessä niistä kehitettiin ja pilotoitiin verkkopohjaisia toteutuksia. 
Verkkotyön avulla Nuorten Exitin teemat tavoittivat entistä enemmän kohderyhmiin kuuluvia. 
 
Suuri osa seksuaalista kaltoinkohtelua kohdanneista ei koskaan kerro tapahtuneesta kenellekään. 
Tarjoamalla tukea nimettömästi ja luottamuksellisesti mahdollistamme avun saavutettavuuden. Exit 
ry:n keskeinen viesti on, että kaltoinkohtelun ja seksuaaliväkivallan kokemuksista on mahdollisuus 
selviytyä. 



Toiminnan arvot 
 

FEMINISMI 
Muutamme yhteiskuntaa niin, että sukupuolten välinen tasa-arvo ja ihmisten yhdenvertaisuus 
saavutetaan. Tämä tehdään purkamalla eriarvoisuutta tuottavia ja ylläpitäviä valtarakenteita, 
normeja ja stereotypioita. 

SEKSUAALINEN ITSEMÄÄRÄÄMISOIKEUS 
 Vahvistamme seksuaalista itsemääräämisoikeutta. Jokaisella on oikeus koskemattomuuteen ja 
vapaus päättää itse omasta seksuaalisuudestaan toisten itsemääräämisoikeutta kunnioittaen. 

ROHKEUS 
 Uskallamme ottaa kantaa ja vaikeita asioita puheeksi. Rohkaisemme muita kertomaan 
kokemuksistaan ja ajatuksistaan turvallisesti. 

OSALLISUUS 
 Työskentelemme toimijuutta vahvistaen ja yhteistä asiantuntijuutta rakentaen vuorovaikutuksessa 
muiden kanssa. 

VASTUULLISUUS 
 Toimimme vastuullisesti omia ja toisten rajoja kunnioittaen. Edistämme vastuullisuuteen oppimista 
 yksilötasolla ja yhteiskunnassa. 

 

Hallinto, talous ja tiimi 

Vuonna 2020 Exit – pois prostituutiosta ry:n toiminnan rahoitus tuli sosiaali- ja terveysministeriöltä 
Veikkauksen tuotoista. Nuorten Exit sai Sosiaali- ja terveysministeriöltä kohdennettua toiminta-
avustusta 251 000 euroa. 

Exit – pois prostituutiosta ry:n tilinpäätös vuonna 2020 oli 809,94 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä 
koostui jäsenmaksutuotoista ja sillä vahvistettiin Exit – pois prostituutiosta ry:n omaa pääomaa. 

Exit ry:n kevätkokous järjestettiin 18.8.2020 ja syyskokous 16.11.2020.  Kokoukset järjestettiin 
väliaikaisen lain nojalla etäyhteydellä. Hallitus piti 12 kokousta, joista yhdeksän järjestettiin täysin 
verkkovälitteisesti. Hallitukseen kuuluivat Laura Rapo (puheenjohtaja), Piia Vaara 
(varapuheenjohtaja), Henna Leppämäki (sihteeri), Outi Mustonen (rahastonhoitaja), Elina Aaltio, 
Tanja Lehtoranta, Anu Korhonen ja Anniina Piiroinen. Anniina Piiroinen erosi hallituksen 
jäsenyydestä syyskuussa 2020 siirtyessään hoitamaan vs. toiminnanjohtajan tehtävää. 
Työvaliokunnan muodostivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 
toiminnanjohtaja.  

Exit – pois prostituutiosta ry:n toiminnanjohtajana toimi Lotta Viinikka lokakuun alkuun asti. 
Toiminnanjohtajan sijaisena toimi lokakuun alusta vs. toiminnanjohtaja Anniina Piiroinen. 
Toiminnanjohtaja vastaa Exitin hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöasioista sekä toimii Nuorten 
Exitin tiiminvetäjänä. 

Nuorten Exitin tiimissä oli vuoden aikana kolme suunnittelijan tehtävää. Alkuvuodesta tiimissä 
työskenneltiin kahdella suunnittelija, asiakastyön ohjaaja -nimikkeellä ja yhdellä vapaaehtoistyön 



suunnittelija -nimikkeellä. Loppuvuodesta kaikki ammattinimikkeet yhdenmukaistettiin suunnittelija, 
asiakastyön ohjaajiksi. Ennaltaehkäisevästä verkkotyöstä vastaavana suunnittelijana toimi Saara 
Kokkonen. Ammattilaisten kouluttamisesta ja konsultoinnista vastaavana suunnittelijana toimi Krista 
Kokkonen elokuun puoleen väliin asti. Vapaaehtoistyöstä ja nuoria kohtaavasta työstä vastasi 
elokuuhun asti vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Netta Puustinen, joka siirtyi hoitamaan Krista 
Kokkosen tehtävän kuvaa. Nuoria kohtaavasta työstä vastaavana suunnittelijana aloitti joulukuun 
alussa Salla Tiainen.  

Työntekijöille järjestettiin säännöllinen työnohjaus. Yhdistyksen kirjanpidon hoiti Satakerta Rödl & 
Partner Oy ja tilintarkastajana toimi Hannele Stenmark BDO Oy:stä. Exit ry:n toimisto sijaitsi 
Helsingin Ruoholahdessa osoitteessa Tallberginkatu 2 B, 4-2 joulukuun alkuun asti. Toimisto muutti 
joulukuun alussa Helsingin Hakaniemeen osoitteeseen Siltasaarenkatu 4.  

 

Nuorten parissa tehtävä työ: Nuorten Exit 
 

KOHTAAVA TYÖ 

Nuorten parissa kohtaavaa työtä tehdään ennaltaehkäisevästi kouluvierailuiden ja nuorille 
suunnattuihin tapahtumiin sekä ryhmätoimintaan osallistumisen avulla. Kohtaavaa työtä tehdään 
pääsääntöisesti pääkaupunkiseudulla. Koronapandemiaan liittyvien poikkeusolojen vuoksi kaikki 
kohtaavan työn muodot jouduttiin keskeyttämään maaliskuussa ja tilanne haastoi kaikkia kohtaavan 
työn toteutusmuotoja ja heikensi niiden toteutusmahdollisuuksia. Toimintaa sopeutettiin 
muuttuneisiin yhteiskunnallisiin olosuhteisiin kehittämällä ja pilotoimalla verkkomuotoisia 
toimintamuotoja. 

Kouluvierailut 

Kouluvierailuilla käsiteltiin seksuaalista itsemääräämisoikeutta, seksuaalista kaltoinkohtelua, nuoria 
suojaavaa lainsäädäntöä ja nuorille suunnattuja tukipalveluja. Kouluvierailuille ja aiheen käsittelylle 
on niin nuorten kuin opettajienkin palautteiden perusteella tarvetta. Nuoret osallistuivat 
oppitunneilla tietovisaan sekä yhteiseen keskusteluun. Etäyhteydellä järjestetyssä kouluvierailussa 
nuorten osallistamiseen hyödynnettiin puhelimella käytettävää verkkovälitteistä työkalua. 
Vierailuiden yhteydessä nuorilla oli mahdollisuus jättää nimettömästi kysymyksiä Nuorten Exitin 
nettisivujen kysy ja lue -palstalle. Alkuvuodesta Nuorten Exit oli esillä kouluilla järjestettävillä 
hyvinvointimessuilla.  

Koronapandemiaan liittyvien poikkeusolojen vuoksi kouluvierailut jouduttiin keskeyttämään 
maaliskuussa kokonaan. Syksyllä kouluvierailujen kysyntä ei koronatilanteeseen liittyvistä syistä 
yltänyt aikaisemmalle tasolle ja sovittuja kouluvierailuja jouduttiin perumaan. Vierailujen 
verkkopohjaisen toteutuksen kehittämiseen liittyi erityisiä kysymyksiä aiheen sensitiivisyyden vuoksi 
ja toimivaksi ja kysytyksi osoittautunutta verkkototeutusta päästiin pilotoimaan vasta 
loppuvuodesta. Myös verkkovälitteisiä vierailuja jouduttiin perumaan luokkien 
karanteenimääräysten vuoksi. Nuorten Exit ei toimintamuotoon liittyvistä eettisistä syistä voi tehdä 
verkkovälitteistä vierailua tilanteissa, jossa koulutettavien nuorten kanssa ei ole vastuullista aikuista 
läsnä. 

 
Kouluvierailuilla tavatut nuoret: 557  



Kouluvierailuilla tavattu henkilökunta: 26  
Pidetyt oppitunnit: 9  

 
Palautetta kouluvierailuista: 

"Tärkeää, että on tällainen toiminta. Mun monet kaverit on kohdannu häirintää ja avatunu niistä 
mulle."  
 
"Opin seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta."  
 
"Opin, että kaikissa tilanteissa saa apua."  
 
"Hyvä ote oppilaisiin, luonnollisesti puhuttu aiheesta."  
 

Nuorten ryhmätoiminta ja tapahtumat   

Nuorten tiloihin suunnatuilla vierailuilla annetaan tietoa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta, 
madalletaan kynnystä puhua seksuaalisuudesta ja erityisesti seksuaalisesta kaltoinkohtelusta sekä 
kerrotaan Nuorten Exitin ja muiden toimijoiden tukipalveluista. Koronapandemiaan liittyvät 
poikkeusolot heikensivät kasvokkaiseen ryhmätoimintaan osallistumisen mahdollisuuksia. Vuonna 
2020 ryhmätoimintaan osallistuttiin asiantuntijavierailuilla Aseman Lapset ry:n Walkers-bussiin, 
jonka toiminta siirtyi Discord -alustalle koronatilanteen myötä.  

Koronatilanteen vuoksi vuodelle 2020 suunnitellut tapahtumat peruuntuivat. Nuorten Pride-
tapahtumaan osallistuttiin sosiaalisessa mediassa Nuorten Exitin omalla Instagram kanavalla 
järjestämällä arvonta, johon nuoret osallistuivat kuvittamalla teoksen aiheesta “Maailma, jossa 
kaikkien seksuaalioikeudet toteutuvat”.  

Vierailuja: 2  
Vierailuilla kohdatut nuoret: 26  
Vierailuilla kohdatut ammattilaiset: 9  

 

Vapaaehtoistyö Nuorten Exitissä  

Vapaaehtoistoiminta tukee Nuorten Exitin perustehtävää: seksuaalisen kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisyä ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamista. Nuorten Exit kouluttaa 
vapaaehtoisia 1-2 kertaa vuodessa.  

Vuonna 2020 koulutus järjestettiin verkon välityksellä lokakuussa, jolloin Nuorten Exitin toimintaan 
saatiin 2 uutta vapaaehtoista mukaan. Vapaaehtoiset tuottivat seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
vahvistavaa materiaalia kuten blogitekstejä. Toimintavuonna vapaaehtoisena toimi 11 henkilöä.  

 



Ennaltaehkäisevä verkkotyö 

Nuorten Exitin ennaltaehkäisevän verkkotyön tarkoituksena on tuottaa verkkoon 
voimavarakeskeistä, seksuaalista itsemääräämisoikeutta vahvistavaa sisältöä, jonka avulla tarjotaan 
nuorille oikeaa tietoa ja   pyritään   madaltamaan   kynnystä   hakeutua   tuen   piiriin. 

Nuorten seksuaalista kaltoinkohtelua ennaltaehkäisevää sekä seksuaalista itsemääräämisoikeutta 
tukevaa verkkosisältöä tuotettiin sosiaaliseen mediaan ja verkkosivuille kuukausittain vaihtuvien 
teemojen mukaan. Näin taattiin verkkosisällön monipuolisuus. Teemoja olivat esimeriksi kehorauha, 
vastikkeellinen seksi, seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvät myytit ja digitaaliset omat rajat.  

Vuosi 2020 piti sisällään verkkosivujen uudistuksen. Visuaalisen ilmeen ja sivujen rakenteen 
päivittämisen lisäksi Nuorten Exitin verkkosivuille tuotettiin nuorille suunnattuja uusia 
tietoartikkeleita seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja seksuaalisen kaltoinkohtelun teemoista. 
Aiheina olivat muun muassa omat rajat netissä, onko nettituttu luotettava, hyvän suhteen 
pelisäännöt, seurusteluväkivalta ja miten kertoa aikuiselle. Verkkosivuilla otettiin käyttöön lisäksi 
kevytbotti, joka toimii chat-ikkunassa chat-päivystyksen ollessa suljettuna. Nuorten Exitin kevyt botti 
ohjaa ja auttaa nuorta etsimään tietoa verkkosivuilta sekä ohjaa avun piiriin. Kevytbotin kautta on 
myös mahdollista jättää kysymys Kysy ja Lue –palstalle. Verkkosivuilla jatkettiin nuorille 
suunnattujen blogipostausten julkaisemista. 

Vuonna   2020 nuorille   suunnatun ennaltaehkäisevän verkkotyön sosiaalisen median alustana toimi 
pääsääntöisesti Instagram.  Vuoden aikana julkaistiin 200 Instagram feed -julkaisua. Yksittäisen 
julkaisun kattavuus oli parhaimmillaan noin 1 800 uniikkia tiliä. Julkaisuista tykättiin yhteensä 12 984 
kertaa. Loppuvuodesta ennaltaehkäisevän verkkotyön kanavaksi otettiin käyttöön nuorten suosima 
sosiaalisen median palvelu TikTok. Palveluun tuotettiin 13 Nuorten Exitin työn teemoja käsittelevää 
videota. 

Nuorille suunnattua ennaltaehkäisevää verkkotyötä jatkettiin yhteistyössä Demi-lehden kanssa myös 
vuonna 2020. Yhteistyömuodoksi on vakiintunut Q&A-tuokiot Demin Instagramissa nuorten 
seksuaalista itsemääräämisoikeutta tukevista aiheista. Käsiteltyjä teemoja toimintavuonna 2020 
olivat porno, etäsuhteet, aloitteet, eroaminen ja pakit sekä ikäerot ja muu tasavertaisuuteen liittyvä 
seurustelussa. Seuraajia Demi Q&A-tuokioissa oli noin 2500 – 4500 per kerta. Instagramin lisäksi 
pidettiin yksi Q&A-tuokio demi.fi-keskustelupalstalla, jonka aiheena oli seksuaalinen häirintä.  

Toimintavuonna 2020 jatkettiin yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetin kanssa. 
Vuoden aikana toteutettiin kaksi Nuortennetin valtausta yhdessä Ensi- ja turvakotien liiton 
Nettiturvakodin kanssa. Valtauksien aikana MLL:n Nuortennetin somekanavat ja verkkosivut otettiin 
noin viikon ajaksi haltuun yhteistyössä Nettiturvakodin kanssa. Teemoina valtauksissa olivat 
turvallinen seurustelu sekä Nuorten Exitin ja Nettiturvakodin palvelut. Valtausten aikana 
somekanaviin ja verkkosivuille tuotettiin monipuolista sisältöä kuten tietoartikkeleja, visoja, 
gallupeja ja ryhmä-chatteja. Teemoista viestittiin myös nuorten parissa toimiville ammattilaisille.    

Syksyllä 2020 toteutettiin yhdessä Sua varten somessa – hankkeen kanssa kampanjaviikko 
Instagramissa. Sua varten somessa julkaisi sisältöä myös omalla TikTok-tilillään. Kampanjan teemana 
olivat seksuaalioikeudet sosiaalisessa mediassa. Teemaa käsiteltiin tarinallisten chatfictioiden ja 
tietopostausten kautta. Kampanjaviikolla haluttiin muistuttaa siitä, että seksuaalioikeudet kuuluvat 
jokaiselle myös sosiaalisessa mediassa eikä siellä tarvitse kenenkään sietää häirintää tai epämukavaa 
kommentointia. Sisällöt käsittelivät mm. vartalon ja ulkonäön kommentointia, vastikkeellista seksiä 
ja miten kertoa aikuiselle ikävistä kokemuksista.   



Edellä mainittujen kampanjoiden lisäksi Nuorten Exit oli mukana toteuttamassa Puhutaan 
panemisesta – kampanjaa. Se on opiskelijajärjestöjen Suomen Lukiolaisten Liiton ja Suomen 
Ammattiin Opiskelevien Liitto SAKKI ry:n sekä asiantuntijajärjestöjen Väestöliiton, Sexpon ja Nuorten 
Exitin yhteinen kampanja, jossa nuoret puhuvat viikon ajan seksistä ja seksuaalisuudesta Lukiolaisten 
ja SAKKIn Instagramissa. Kampanjan tavoitteena on korostaa, että nuorten tukena on asiantuntijoita, 
jotka voivat auttaa löytämään vastauksia kiperiin kysymyksiin ja tarjoavat ajankohtaista tietoa 
seksistä, seksuaalisuudesta, suostumuksesta, nautinnosta, moninaisista ihmissuhteista sekä 
itsemääräämisoikeudesta.   

Nuorten Exit aloitti vuonna 2020 asiantuntijavierailut Mieli Suomen Mielenterveys ry:n 
koordinoimassa Sekasin Gaming –palvelussa. Sekasin Gaming on nuorille suunnattu serveri 
Discordissa, jonka keskiössä ovat yhteisöllisyys ja yksinäisyyden vähentäminen. Jäseniä serverillä on 
noin 15 000 henkilöä. Nuorten Exit vieraili vuonna 2020 12 kertaa serverin seksi ja seksuaalisuus - 
asiakanavalla keskustelemassa nuorten kanssa. Vierailujen teemana olivat omat rajat ja 
seksuaalisuus. Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi Asemanlapset ry:n Walkersbussille tehdyt 
vierailut siirtyivät Discordiin. Asiantuntijavierailuita Walkersbussin Discordissa tehtiin 3 kertaa. 

Instagram: 200 feed-postausta, 12 984 tykkäystä, 205 kommenttia, 2 721 seuraajaa  
Kysy ja vastaa –tapahtuma yhteistyössä Demi-lehden kanssa: 6 
Blogitekstit: 18  
TikTok videot: 13 
Asiantuntijavierailut Sekasin Gaming Discordissa: 12  
Asiantuntijavierailut Walkers Discordissa: 3  
Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetin valtaus yhteistyössä Nettiturvakodin kanssa: 2 
Seksuaalioikeudet somessa -kampanja yhteistyössä Sua varten somessa kanssa  
Puhutaan panemisesta -kampanja yhteistyössä Lukiolaisten liiton, Sakki ry:n, Sexpon ja 
Väestöliiton kanssa  
Verkkosivujen uudistus ja kevytbotti  

Palaute ammattilaiselta Nuortennetin valtauksen Instagram-sisällöstä: 

"Kiitos jo tähänastisesta valtauksesta, ilahduin esim. tosi paljon tänään aamulla tosta hyvän suhteen 
pelisäännöt -postauksesta! Tosi hyvä ja tärkeä näkökulma tuo, että ei ole vain yhtä tapaa seurustella 
– tuntuu, että tätä pitäisi aikuisillekin välillä muistuttaa"  

Palautteita nuorilta Sekasin Gaming –asiantuntijavierailuista:  

"Mä aina yritän muistaa nuorten exitin vuorot. Näistä saan kaikista eniten irti, koska oon ite todella 
tietämätön näissä asioissa. Harmiksi teillä on niin harvoin asiantuntijavuoro"  

"Kiva kun oot täällä juttelemassa"  

Palaute uusituista verkkosivuista nuorten parissa toimivalta ammattilaiselta:  

“Hei teillä on uudet upeat kotisivut! Tykkään! Tosi selkeät ja informatiiviset ja miellyttävästi nousee 
tietoa niistä esiin.”  

 



Asiakastyö 

Nuorten Exitin tarjoaa keskustelutukea, neuvontaa ja palveluohjausta 13–29-vuotiaille nuorille. 
Nuorten Exitin kahdenkeskisessä chat-palvelussa nuori pääsee nimettömästi keskustelemaan 
koulutetun ammattilaisen kanssa omiin rajoihin, seurusteluun, seksuaaliseen kaltoinkohteluun ja 
vastikkeelliseen seksiin liittyvistä asioista.  

Yksittäisten neuvontayhteydenottojen lisäksi nuorten on mahdollista saada verkon välityksellä 
lyhytkestoista keskustelutukea 1-5 tapaamisen verran. Työskentely on luonteeltaan nuoren 
tilannetta vakauttavaa ja pyrkii tarpeen vaatiessa ohjaamaan nuorta kasvokkaisiin tukipalveluihin. 
Nuorten Exitin chat-palvelua käyttävät nuoret suosivat pääsääntöisesti kertaluonteista 
keskustelutukea ja neuvontaa. Chatin lisäksi Nuorten Exitillä on verkkosivuilla Kysy & Lue-palsta, 
jossa on vastattu erityisesti kouluvierailuilla nuorten jättämiin nimettömiin kysymyksiin. 
Loppuvuodesta 2020 kysymysten jättäminen palstalle mahdollistui myös verkkosivuilla 
käyttöönotetun kevytbotin kautta.   

Toimintavuonna 2020 Nuorten Exitin chat oli avoinna tiistaisin klo 16-19. Koronan aiheuttaman 
poikkeustilan vuoksi alkukeväällä otettiin käyttöön toinen viikoittainen chat-päivystys torstaisin klo 
14-16. Kevään aikana keskustelut nuorten kanssa olivat vakavampia sekä lastensuojelu- ja 
rikosilmoituksia tehtiin vuoden takaiseen verrattuna enemmän. Myös aiempaa useammalle nähtiin 
tarpeelliseksi tarjota vakauttavaa ja eteenpäin ohjaavaa yksilötukea ajanvarauschatissa.  

Poikkeusaika näkyi keväällä keskusteluissa nuorten kanssa. Nuoria huolestutti muun muassa se, 
voiko oman huolen kanssa hakeutua avun piiriin samaan aikaan kun terveydenhuollon uutisoidaan 
kuormittuvan koronapotilaista. Poikkeusaika aiheutti lisäksi ahdistusta, kun tutut arjen rutiinit ja 
kohtaamiset jäivät tauolle. Aiemmin koetut seksuaalisen kaltoinkohtelun kokemukset nousivat 
yhteiskunnallisten rajoitusten aikana pintaan. Poikkeuksellisen kevään aikana chat-palvelun 
havaittiin olevan toimiva ja saavutettava kanava lähteä hakemaan apua ja tukea. Chatissa oli 
mahdollista keskustella yksityisesti, vaikka samassa huoneessa olisi esimerkiksi muita 
perheenjäseniä. Loppukeväällä 2020 havaittiin, ettei torstain chat-aika enää tavoita nuoria. 
Loppuvuoden chat oli auki tiistaisin klo 16-19.  

Asiakastyön yleisimmät keskustelunaiheet liittyivät vuonna 2020 seurusteluun, seksuaaliseen 
kaltoinkohteluun, seksuaalisuuteen ja sukupuoleen, hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä omiin 
rajoihin ja itsemääräämisoikeuteen.  
 
Kysy & lue –palstan vastaukset: 16 
Chat: 230  
Chatissa jonoon jääneitä: 93   
Nuoret lyhytkestoisen tuen parissa: 12   
 
Palautetta chat-palvelusta:  

“Sun kanssa juttelusta on ollu korvaamatonta apua. Kiitos vielä sullekin <3.”  

“Tää keskusteli kyl ehdottomasti autto. Sai jotenkin enemmän sen järjen päälle tässä koko 
tilanteessa ja osaa ajatella miten etenee tästä. Ja sellanen pieni toivon hippukin heräs jossain 
sisällä.”   

“Sä oot eka jonka kans oon puhunu missää chatis tai irl joka vaikuttaa siltä et tajuu mua.”  



Ammattilaisten koulutus ja konsultointi 

Nuorten Exitin ammattilaisten koulutukset perustuvat tutkittuun tietoon, asiakastyöhön ja 
kohtaavaan työhön pohjautuvaan kokemukseen, sekä yhteistyöverkostoissa jaettuun 
asiantuntijuuteen. Koulutukset käsittelivät nuorten seksuaalisen kaltoinkohtelun 
ennaltaehkäisemistä, huolen puheeksiottoa sekä kaltoinkohtelua kokeneen nuoren kohtaamista ja 
tukemista.  

Nuorten Exitin koulutukset järjestettiin ennen koronapandemian aiheuttamia poikkeusoloja 
kasvokkain. Maaliskuussa 2020 ammattilaisten kasvokkain järjestettävät koulutukset jouduttiin 
keskeyttämään ja pandemian edetessä koulutukset siirrettiin pääosin verkkoon.  

Toimintavuonna Nuorten Exit koulutti mm. Mannerheimin lastensuojeluliiton 
nuorisokodin henkilökuntaa, Vigor-hankkeen mentoreita ja SPR:n vapaaehtoisia. Keväällä Nuorten 
Exit piti puheenvuorot sisäministeriön ja Hämeenlinnan kaupungin turvallisuusseminaarissa sekä 
Nuori 2020-messuilla. Syksyllä Nuorten Exitillä oli vastikkeellista seksiä käsittelevä puheenvuoro 
Pesäpuu ry:n koordinoimassa Seksi, seksuaalisuus ja sijaishuolto-webinaarissa. Lisäksi Nuorten Exit 
järjesti ammattilaisille suunnatun kolmiosaisen seksuaalista kaltoinkohtelua käsittelevän 
webinaarisarjan, joka osoittautui kysytyksi.  

Nuorten Exit toimi konsultoivana tahona nuorten parissa toimiville ammattilaisille seksuaalisen 
kaltoinkohtelun teemoissa. Vuonna 2020 konsultointi sisälsi muun muassa tukea sosiaali- ja 
nuorisotyössä ilmenneisiin kaltoinkohtelun tilanteisiin, väkivaltatyön kentän palveluiden 
kartoittamista sekä ehdotuksia erilaisista menetelmistä ja materiaaleista seksuaalisen 
kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.   

Yksittäisten konsultointien lisäksi Nuorten Exit tarjosi asiantuntemustaan Osaamiskeskus 
Koordinaatin valtakunnallisessa Groomingin tunnistaminen ja ennaltaehkäisy nuorisotyössä -
hankkeessa. Keväällä 2020 toimintaan osallistuttiin kouluttamalla nuorisotyöntekijöitä Helsingissä 
sekä kirjoittamalla Puhu, tunnista ja toimi-oppaaseen seksuaalisen kaltoinkohtelun ja houkuttelun 
ennaltaehkäisystä.  

Vuoden 2020 aikana Nuorten Exit toimi asiantuntijana Helsingin ympäristötoiminnan nuorten 
yksikön Nuorten omat rajat ja turvallisuus-kampanjassa, jossa nuoret kehittivät materiaalia omiin 
rajoihin liittyen. Kampanjassa tuotettuja julisteita ja tarroja jaettiin Helsingin yläkouluihin ja julkisille 
mainospaikoille. Kampanjan nuorten oli lisäksi tarkoitus osallistua Nuorten Exitin järjestämille 
kouluvierailuille, mutta koronan vuoksi suunnitelmaa ei voitu toteuttaa.   

Nuorten Exit toimi asiantuntijana seksuaalisen kaltoinkohtelun kysymyksissä nuorten asioiden vuoksi 
kokoontuville alueellisille verkostoille. Alueellisia verkostoja olivat 2020 esimerkiksi Seppä -verkosto 
Espoossa, Itis -verkosto Itä-Helsingissä sekä Lanuke, Lapset ja nuoret keskustassa -verkosto Helsingin 
keskustan alueella.  

Konsultoinnit: 8  
Koulutukset: 13  
Koulutuksissa tavoitetut ammattilaiset: 1007  
Verkostotapaamiset: 44  
 

Palautteita ammattilaisten koulutuksista: 



“.. Aina on kiinnostavaa kuunnella ja tulee myös joka kerta uutta ajateltavaa."  

“Aihe on ajankohtainen aina ja rohkeutta käsitellä asiaa, siinä missä muitakin elämän osa-alueita, 
tulisi olla kaikissa nuoria kohtaavissa palveluissa. Tällaiset koulutukset tukevat tätä tavoitetta, 
kiitos.”  

"Tämä oli tosi hyvä ja tärkeä esitys."  

 

Ammattilaisille ja nuorille suunnattu materiaali 

Toimintavuonna 2020 Nuorten Exit julkaisi ”Toimintaohjeita ja tietoa ammattilaisille, nuorten 
seksuaalinen kaltoinkohtelu” -oppaan, jonka kohderyhmänä olivat nuorten parissa toimivat 
ammattilaiset. Opas tarjoaa perustiedot nuorten kohtaamasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta. 
Kaltoinkohtelua käsitellään muun muassa lainsäädännön, haavoittuvuutta tuottavien tekijöiden sekä 
vastikkeellisen seksin näkökulmasta. Oppaassa käsitellään lisäksi seksuaalikasvatusta nuorten omien 
rajojen tukena sekä ohjeita, miten toimia huolen herätessä. Sisällössä on myös huomioitu 
työntekijän oma hyvinvointi sekä kaltoinkohteluun liittyvien ajatusten ja asenteiden pohdinta. 
Oppaan koostamisessa on hyödynnetty Nuorten Exitin toiminnassa vuosien varrella kertyneitä 
kokemuksia ja laadittuja materiaaleja.   

Oppaalla haluttiin rohkaista nuorten parissa toimivia ammattilaisia aiheen esille nostamiseen ja 
nuoren kohtaamiseen. Opas ladattiin Nuorten Exitin materiaalipankkiin, josta se on maksutta 
ladattavissa. Tarkoitus oli lisäksi jakaa painettua opasta muun muassa ammattilaisten koulutuksissa, 
mutta painetun oppaan jakaminen siirtyi kasvokkaisten koulutusten peruutusten vuoksi. 

Nuorten Exit kirjoitti artikkelin julkaisuun “Kysy, kohtaa ja kuuntele – Opas seksuaalisen houkuttelun 
ja seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyyn nuorisotyössä”. Opas tarjoaa tietoa nuorten kohtaamasta 
seksuaalisesta houkuttelusta ja seksuaaliväkivallasta sekä ennaltaehkäisyyn liittyvistä taidoista, joita 
voi vahvistaa osana nuorisotyötä ja -toimintaa. Nuorten Exitin artikkelissa käsiteltiin 
seksuaaliväkivallan ennaltaehkäisyä ja seksuaalioikeuksien edistämistä seksuaalikasvatuksen ja 
puheeksi ottamisen keinoin.  

Vuonna 2020 tuotettiin nuorille suunnattu ”Kun olet kohdannut seksuaalista kaltoinkohtelua” – 
esite.  Esite sisältää perustietoa seksuaalisesta kaltoinkohtelusta ja tietoa auttavista tahoista. Esite 
ladattiin Nuorten Exitin verkkosivujen materiaalipankkiin, josta se on maksutta ladattavissa ja 
tulostettavissa. Nuorten ohella esite on suunnattu nuorten parissa toimiville ammattilaisille, jotka 
voivat käyttää esitettä keskustelun tukena nuoren kanssa. Myös Nuorten Exit hyödyntää esitettä 
asiakastyössä.  

Tuotetuista   materiaaleista   viestittiin   aktiivisesti   sosiaalisen   median   kanavissa. Nuorten   
parissa toimiville ammattilaisille suunnatun viestinnän alustoina toimivat Facebook ja Twitter. Lisäksi 
Nuorten Exitin esitteitä lähetettiin postitse eri toimijoille.   

 

 

 

 



Viestintä ja vaikuttamistyö 

Exit ry:n ulkoista viestintää tehtiin vuonna 2020 usealle eri kohderyhmälle: nuorille ja heidän 
vanhemmilleen, ammattilaisille, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja 
seksuaalisen kaltoinkohtelun ennaltaehkäisystä kiinnostuneille, poliittisille päättäjille ja 
yhteistyöverkostoille. 

Exit ry:llä on viestintästrategia, jonka lisäksi Nuorten Exitillä on oma viestintäsuunnitelmansa. 
Viestintäsuunnitelma sisältää myös ohjeistuksen kriisiviestintään. Viestinnän periaatteita ovat 
selkeys, luotettavuus ja lähestyttävyys. Tärkeää viestinnässä on oikean tiedon esiintuominen ja 
erilaisten asiakkaiden parissa tehtävästä käytännön työstä tiedottaminen Exit ry:n arvojen 
mukaisesti. 

Ulkoista viestintää tehtiin erityisesti sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla. Nuorten Exitin 
toimintaan liittyvä viestintä ja materiaali löytyy Nuorten Exitin omilta verkkosivuilta 
(www.nuortenexit.fi). Prostituutioon, ihmiskauppaan ja Exit –pois prostituutiosta ry:hyn liittyvät 
materiaalit ovat koko järjestön yhteisellä verkkosivustolla (www.exitry.fi). Nuorten parissa toimiville 
ammattilaisille suunnatun viestinnän alustoina toimivat pääsääntöisesti sosiaalisen median alustat 
Facebook ja Twitter.  

Viestintää ja vaikuttamistyötä tehtiin vuoden aikana sosiaalisessa mediassa ottamalla kantaa 
ajankohtaisiin ilmiöihin ja uutisiin, jakamalla teemoihin liittyviä tietoartikkeleita sekä nostamalla 
esiin Nuorten Exitin toimintaa, käytännön työn havaintoja ja tuotettuja materiaaleja. Lisäksi 
osallistuttiin Exit ry:n ja Nuorten Exitin teemoihin liittyviin seminaareihin ja tilaisuuksiin, pidettiin 
asiantuntijapuheenvuoroja ja tehtiin verkostoyhteistyötä muiden järjestöjen kanssa. Exit osallistui 
Omnian järjestämään paneelikeskusteluun, jossa käsiteltiin sosiaaliseen mediaan liittyviä ilmiöitä. 
Nuorten Exit toi paneelikeskustelussa esiin nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja omia 
rajoja. Lisäksi Nuorten Exit toteutti myös Allianssin Instagram Storyn kaappauksen, jossa Allianssin 
Instagram Storyn avulla kerrottiin Nuorten Exitin palveluista muille ammattilaisille yhden päivän 
ajan. 

Nuorten Exit laati lausunnon Sisäministeriön sisäisen turvallisuuden selontekoon liittyen, jossa 
Nuorten Exit korosti seksuaalikasvatuksen merkitystä sekä väkivaltatyön palveluiden saatavuutta ja 
rahoituksen jatkumisen tärkeyttä. Lisäksi Exit ry laati lausunnon YK:n naisiin kohdistuvan väkivallan 
erityisraportoijan koronakriisiä koskevaan kyselyyn sekä seksuaalirikoslainsäädännön 
kokonaisuudistukseen ja kommentoi kansalaisjärjestöjen yhteistä CEDAW-raporttia, joka tarkastelee 
naisten ja tyttöjen asemaa Suomessa. Kommentissa nostettiin esiin tyttöihin kokema seksuaalisen 
ahdistelun ja seksuaaliväkivallan lisääntyminen, erityisesti verkkoympäristöstä sekä Suomen valtion 
heikot toimenpiteet prostituution kysynnän vähentämiseksi ja prostituutiosta pois auttamiseksi. Exit 
ry:n toiminnanjohtaja osallistui oikeusministeriön järjestämään työpajaan, jossa valmisteltiin naisiin 
kohdistuvan väkivallan torjuntaohjelmaa teemalla väkivallan ennaltaehkäisy.   

Exit ry jatkoi vuonna 2020 osallistumista syrjinnästä vapaa alue –tiedotuskampanjaan, joka on 
kaikenlaisen syrjinnän, häirinnän ja kiusaamisen vastainen kampanja. Osallistumalla kampanjaan 
järjestö sitoutuu syrjimättömyyden periaatteeseen sekä vastustamaan ja puuttumaan syrjintään. 
Kampanjaa toteuttavat yhteistyössä oikeusministeriön kanssa useat järjestötoimijat kuten 
Ihmisoikeusliitto ry ja Nuorisoyhteistyö Allianssi.  

Kansallisen Väkivaltaobservatorion jäsenenä Nuorten Exit osallistui vuosittaisen valtakunnallisen 
Valoa -ei väkivaltaa -kampanjan toteuttamiseen. Kampanja puolustaa naisten oikeutta 



väkivallattomaan elämään. Lisäksi Exit ry osallistui THL:n koordinoiman Naisiin kohdistuvan 
väkivallan ja perheväkivallan torjunnan toimikunnan (NAPE) järjestöryhmän toimintaan.  

Palaute vaikuttamistyöstä:  

“Vierailunne Omnian Mediakasvatusviikon paneelissa oli huikea! Asiantuntijanne oli loistava ja 
lisäksi asioista sopiminen oli joustavaa ja vaivatonta.”  

 

Verkostoituminen ja kansainvälinen yhteistyö 

Toimintavuoden aikana yhteistyötä tehtiin monipuolisesti niin väkivaltatyötä tekevien järjestöjen 
kuin nuoriso- ja sosiaalialan toimijoidenkin kanssa. Exitin työntekijät olivat aktiivisesti mukana 
monessa työn sisältöön liittyvässä verkostossa, jonka lisäksi eri työmuodoissa tehtiin aktiivista 
yhteistyötä alan eri toimijoiden kanssa. Tehdystä yhteistyöstä on kerrottu toimintokohtaisesti. Kukin 
työntekijä osallistuu verkostoyhteistyöhön omasta työnkuvastaan käsin. 

Vuoden 2020 Exit ry:n toiminnassa aktiivisia verkostoja olivat Suomen kansallinen 
väkivaltaobservatorio, ihmiskauppaverkosto, seksuaalioikeusverkosto sekä alueelliset nuorisotyöhön 
liittyvät verkostot Espoossa, Itä-Helsingissä ja Helsingin keskustan alueella.  

Exit ry on vuodesta 2017 lähtien ollut kansainvälisen prostituution vähentämiseen pyrkivän 
verkoston CAP Internationalin jäsen. 

Palautetta verkostoyhteistyöstä:  

“Olen iloinen, että teiltä on mahdollisuus osallistua paikalliseen verkostotyöryhmään.. tämä on 
teema jota on tärkeä pitää yllä ja te pidätte meidän tietotaitoa yllä.”  

 


