
 

EXIT –POIS PROSTITUUTIOSTA RY:N TOIMINTAKERTOMUS 2021 
hyväksytty yhdistyksen kevätkokouksessa 27.4.2022 

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). Vuonna 2021 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 2021 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.  

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 2021 Exit – pois prostituutiosta ry:n toiminnan rahoitus tuli sosiaali- ja terveysministeriöltä 
Veikkauksen tuotoista. Nuorten Exit sai Sosiaali- ja terveysministeriöltä kohdennettua toiminta-
avustusta 249 000 euroa. 

Exit – pois prostituutiosta ry:n tilinpäätös vuonna 2021 oli 780,38 euroa ylijäämäinen. Ylijäämä koostui 
jäsenmaksutuotoista ja sillä vahvistettiin Exit – pois prostituutiosta ry:n omaa pääomaa. Exit ry:n 
kevätkokous järjestettiin 21.4.2021 ja syyskokous 16.11.2021. Hallitus piti vuoden aikana 10 kokousta. 
Hallitukseen kuuluivat Laura Rapo (puheenjohtaja), Piia Vaara (varapuheenjohtaja), Henna Leppämäki 
(sihteeri), Outi Mustonen (rahastonhoitaja), Elina Aaltio, Tanja Lehtoranta ja Sonja Tihveräinen. 
Työvaliokunnan muodostivat puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja ja 
toiminnanjohtaja.  

Exit – pois prostituutiosta ry:n toiminnanjohtajana (vs.) toimi Anniina Piiroinen. Toiminnanjohtaja 
vastaa Exitin hallinnosta, taloudesta ja henkilöstöasioista sekä toimii Nuorten Exitin tiiminvetäjänä. 

Nuorten Exitin tiimissä oli vuoden aikana kolme suunnittelijan tehtävää. Ennaltaehkäisevästä 
verkkotyöstä vastasi suunnittelija Saara Kokkonen. Ammattilaisten kouluttamisesta ja konsultoinnista 
vastasi suunnittelija Netta Puustinen. Nuoria kohtaavasta työstä vastaavana suunnittelijana toimi 
toukokuuhun asti Salla Tiainen ja elokuun puolesta välistä Pauliina Paakkari. Metropolia 
ammattikorkeakoulun sosionomiopiskelija suoritti Nuorten Exitissä työharjoittelujakson keväällä 
2021. Harjoittelun tehtävät kohdistuivat ennaltaehkäisevään verkkotyöhön ja asiakastyöhön 
työntekijän ohjauksessa.  

 



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 
Hakaniemessä osoitteessa Siltasaarenkatu 4. 

 

NUORTEN EXIT 

Kohtaava työ  
 
Kohtaavan työn tavoitteena on vahvistaa nuorten seksuaalista itsemääräämisoikeutta ja tietoisuutta 
omista rajoista, ennaltaehkäistä nuorten seksuaalista kaltoinkohtelua ja vastikkeellista seksiä, sekä 
lisätä tietoa seksuaalisen kaltoinkohtelun eri muodoista ja mahdollisuuksista saada tukea ja apua. 
Kohtaavaa työtä tehdään kouluvierailuilla, vierailuilla nuorten ryhmätoimintaan sekä osallistumalla 
erilaisiin nuorten tapahtumiin. Koronaepidemiasta ja siihen liittyvistä yhteiskunnallisista rajoituksista 
johtuen kohtaavaa työtä tehtiin vuonna 2021 pääsääntöisesti verkossa. Koronaepidemia rajoitti 
nuorille suunnattuihin tapahtumiin osallistumista ja mahdollisuuksia vierailla nuorille suunnatussa 
kasvokkaisessa toiminnassa.  
 

Kouluvierailut  
 
Nuorten Exitin kouluvierailuilla käsiteltiin seksuaalista itsemääräämisoikeutta, seksuaalista 
kaltoinkohtelua, nuoria suojaavaa lainsäädäntöä ja nuorille suunnattuja tukipalveluja. Vierailut 
vahvistavat ja tukevat kouluja teemojen käsittelyssä oppilaiden kanssa. Kouluvierailut on suunnattu 
pääasiassa yläkouluun ja toiselle asteelle. 
 
Toimintavuonna 2021 vierailut järjestettiin pääsääntöisesti etäyhteyden avulla. Etävierailulla Nuorten 

Exitin suunnittelija piti oppitunnin etäyhteydellä ja koulun ammattilainen osallistui ryhmän kanssa 

vierailuun koululla. Oppilaat pääsivät oppitunnin aikana vastaamaan omalla laitteellaan tunnin 

teemoihin liittyviin kysymyksiin. Oppituntien osallistava toteutusmuoto mahdollisti teeman yhdessä 

pohtimisen ja matalan kynnyksen osallistumisen koko ryhmälle.  

Etäyhteydellä pidetyt oppitunnit saivat yhteistyökumppaneilta erinomaisen vastaanoton ja niiden 

toteutus onnistui hyvin. Aikaisemmin kouluvierailuja on tehty pääasiassa Uudellamaalla resurssisyistä. 

Verkkovälitteiset vierailut mahdollistivat yhteistyön eri koulujen kanssa myös pääkaupunkiseudun 

ulkopuolella ja vierailuja tehtiin valtakunnallisesti. Verkkovierailut mahdollistivat useamman luokan 

tavoittamisen yhden vierailun aikana ja osallistava toteutusmuoto havaittiin toimivaksi myös isompien 

ryhmien kanssa. Palaute etäyhteydellä toteutetuista vierailuista oli hyvää ja vuoden aikana toimintaan 

vakiintuneet verkkovälitteiset vierailut tullaan säilyttämään myös jatkossa vaihtoehtona kasvokkaisille 

vierailuille luokkahuoneisiin. 

 

• Kouluvierailuilla tavatut nuoret: 2531  

• Kouluvierailuilla tavattu henkilökunta: 160  

• Vierailut koulut: 27 

• Pidetyt oppitunnit: 60  

 



Kouluvierailusta saatua palautetta: 

 
“Oli tosi hyvä tunti, tykkäsin.” (Oppilas) 

“Asiat tuotiin esiin perusteellisesti ja hyvin tapausesimerkein. Nuorille äärimmäisen tärkeää. Monta 

tärkeää huomiota sai opettajankin pohtimaan.” (Opettaja) 

“Oppitunti toimi hyvin etänä ja osallisti oppilaita kivasti. Esimerkit olivat monipuolisia ja oli hyvä että 

aihetta käsiteltiin puhumalla asioista ilman turhia kiertoilmauksia.” (Opettaja) 

 

Nuorten ryhmätoiminta ja tapahtumat 
 
Nuorten ryhmätoimintaan ja tapahtumiin suunnatuilla vierailuilla lisättiin tietoa seksuaalisesta 
itsemääräämisoikeudesta ja seksuaalisesta kaltoinkohtelusta sekä kerrottiin Nuorten Exitin ja muiden 
toimijoiden tukipalveluista. Koronapandemiaan liittyvät rajoitukset ja suositukset vaikuttivat 
kasvokkaiseen ryhmätoimintaan ja tapahtumiin osallistumisen mahdollisuuksia. Ryhmätoimintaan 
osallistuttiin pääasiassa verkon välityksellä muun muassa yhteistyökumppaneiden Discord-alustoilla. 
Verkkotoimintaan osallistumisesta on kerrottu ennaltaehkäisevän verkkotyön yhteydessä. 
 
Vuonna 2021 Nuorten Exit osallistui kolmen oppilaitoksen hyvinvointipäiville. Hyvinvointipäiviin 

osallistuttiin pitämällä luentoja ja työpajoja sekä esittelemällä Nuorten Exitin toimintaa. Lisäksi 

Nuorten Exit tapasi nuoria Walkers-bussi -nuorisotilassa ja Malmin nuorisotalolla.  

 

• Oppilaitosten hyvinvointipäivät: 3  

• Tapahtumissa tavoitetut nuoret: 350 

• Vierailut nuorisotoimintaan: 3  

• Vierailuilla kohdatut nuoret: 40  

• Vierailuilla kohdatut ammattilaiset: 11 

 

Ennaltaehkäisevä verkkotyö  

 

Nuorten Exitin ennaltaehkäisevän verkkotyön tarkoituksena on tuottaa verkkoon voimavarakeskeistä, 

seksuaalista itsemääräämisoikeutta vahvistavaa sisältöä. Sisällöt tarjoavat nuorille oikeaa tietoa ja 

madaltavat kynnystä hakeutua tuen piiriin. Nuorten seksuaalista kaltoinkohtelua ennaltaehkäisevää 

ja seksuaalista itsemääräämisoikeutta tukevaa verkkosisältöä tuotettiin sosiaaliseen mediaan ja 

verkkosivuille kuukausittain vaihtuvien teemojen mukaan. Näin taattiin verkkosisällön monipuolisuus. 

Teemoja olivat esimeriksi seksuaalinen häirintä sosiaalisessa mediassa, seurustelun pelisäännöt, 

nuorta suojaava lainsäädäntö, tunnetaidot ja seksi. Verkkosivuilla jatkettiin nuorille suunnattujen 

blogien julkaisemista. 

Vuonna 2021 nuorille suunnatun ennaltaehkäisevän verkkotyön sosiaalisen median alustoina toimivat 
Instagram ja TikTok. TikTokissa Nuorten Exitin työn teemoja käsiteltiin kysymys ja vastaus -videoiden 
muodossa, joita julkaistiin viikoittain. TikTokin havaittiin alustana olevan nuoria helposti tavoittava ja 
videot saivat huomattavaa näkyvyyttä. Esimerkiksi suosituinta videota on aloitettu katsomaan noin 
400 000 kertaa ja sen on saanut noin 25 300 tykkäystä.  



Toimintavuonna 2021 jatkettiin yhteistyötä Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetin kanssa. 
Vuoden aikana toteutettiin kaksi niin kutsuttua Nuortennetin valtausta yhdessä Ensi- ja turvakotien 
liiton Nettiturvakodin kanssa. Valtauksien aikana MLL:n Nuortennetin sosiaalisen median kanavat ja 
verkkosivut otettiin noin viikon ajaksi haltuun yhteistyössä Nettiturvakodin kanssa. Teemoina 
valtauksissa olivat ihastuminen ja tunnetaidot sekä seurusteluväkivallan eri muodot. Valtausten 
aikana sosiaalisen median kanaviin ja verkkosivuille tuotettiin monipuolista sisältöä kuten 
tietoartikkeleja, visoja ja gallupeja. Teemoista viestittiin myös nuorten parissa toimiville 
ammattilaisille. 

Keväällä ja syksyllä 2021 toteutettiin yhdessä Loisto Setlementin, Setlementti Puijolan ja Niceheartsin 
Sua varten somessa -yhteistyöhankeen kanssa kampanjaviikot Instagramissa. Sua varten somessa 
julkaisi sisältöä myös omalla TikTok -tilillään. Kampanjan teemoina seksuaalioikeudet sosiaalisessa 
mediassa ja vastikkeellinen seksi. Seksuaalioikeuksia käsittelevän kampanjaviikon aikana tuotettiin 
nuorille viiden jakson niin kutsuttu chatfiction sarja, jossa käsiteltiin fiktiivisen pikaviestikeskustelun 
muodossa seksuaalioikeuksia sosiaalisessa medissa keskittyen kehorauhaan, oikeuteen olla omana 
itsensä sekä niin kutsuttuun slutsheimaukseen, jolla tarkoitetaan tyypillisesti naisoletetun ihmisen 
häpäisemisistä hänen seksuaalisuutensa ilmaisemisen vuoksi.  

Edellä mainittujen kampanjoiden lisäksi Nuorten Exit oli mukana toteuttamassa Puhutaan 
panemisesta –kampanjaa yhteistyössä Suomen Lukiolaisten Liiton ja Suomen Ammattiin Opiskelevien 
Liitto SAKKI ry:n, Väestöliiton ja Sexpon kanssa. Kampanjassa 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.   

Vuoden 2021 aikana Nuorten Exit vieraili säännöllisesti yhteistyökumppaneiden Discord-servereillä 
keskustelemassa nuorten kanssa. Asiantuntijavierailuja Mieli Suomen Mielenterveys ry:n 
koordinoimassa Sekasin Gaming –palvelussa jatkettiin edellisen vuoden tapaan. Sekasin Gaming on 
nuorille suunnattu serveri Discordissa, jonka keskiössä ovat yhteisöllisyys ja yksinäisyyden 
vähentäminen. Jäseniä serverillä on noin 15 000 henkilöä. Nuorten Exit vieraili alustalla yhdeksän 
kertaa keskustelemassa nuorten kanssa. Vierailujen teemana olivat omat rajat ja seksuaalisuus. 
Koronan aiheuttaman poikkeustilan vuoksi Asemanlapset ry:n Walkers-bussi -nuorisotilaan tehdyt 
vierailut siirtyivät Discordiin ja Walkers-Discordissa vierailtiin seitsemän kertaa. Lisäksi Nuorten Exit 
vieraili Nuorten Turvasatama -hankkeen Discordissa ja Ohjaamoiden Onni Cafe Discordissa 
keskustelemassa seksuaalisesta itsemääräämisoikeudesta ja omista rajoista. Lisäksi Nuorten Exit 
toteutti yhteistyössä EHYT ry:n BuenoTalk -toiminnan kanssa minivisan nuorille turvallisesta 
seurustelusta.  

Ennaltaehkäisevän verkkotyön sisältöjä vuonna 2021: 

• Instagram: 118 feed-postausta, 7 482 tykkäystä, 205 kommenttia, 3 033 seuraajaa  

• TikTok: 48 videota, 1 284 727 näyttökertaa, 73 195 tykkäystä, 6 506 kommenttia (osa 
poistettu), 3 520 videon jakoa 

• Blogitekstit: 18  

• Asiantuntijavierailut yhteistyökumppaneiden Discord-alustoilla: 18 

• Mannerheimin Lastensuojeluliiton Nuortennetin valtaukset yhteistyössä Ensi- ja 
turvakotien liiton Nettiturvakodin kanssa: 2 

• Somekampanjat yhteistyössä Sua varten somessa -hankkeen kanssa: 2  

• Puhutaan panemisesta -kampanja yhteistyössä Lukiolaisten liiton, Sakki ry:n, Sexpon ja 
Väestöliiton kanssa 



• Minivisa turvallisesta seurustelusta yhteistyössä Ehyt ry:n BuenoTalkin kanssa 
 

Palautetta Discord-vierailuilta: 

 
"Ihanaa että oot täällä ihmisten tukena." 
 
"Ja siis tuli vähän kevyempi olo, kun kirjoitin tapahtuneesta tänne, jotenki hyvä fiilis tuli." 
 

Asiakastyö 

Nuorten Exitin tarjoaa keskustelutukea, neuvontaa ja palveluohjausta 13–29-vuotiaille nuorille. 
Kahdenkeskisessä chat-palvelussa nuori pääsee nimettömästi keskustelemaan Nuorten Exitin 
ammattilaisen kanssa seksuaaliseen itsemääräämisoikeuteen ja 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.  

Toimintavuonna 2021 Nuorten Exitin chat oli avoinna tiistaisin klo 16–19 ja torstaisin klo 14–16. 
Yleisimmät keskustelunaiheet chatissa liittyivät vuonna 2021 seurusteluun, seksuaaliseen 
kaltoinkohteluun, hyvinvointiin ja mielenterveyteen sekä omiin rajoihin ja itsemääräämisoikeuteen.  

Kesällä 2021 otettiin käyttöön nettikirjepalvelu, jossa nuoret voivat salasanasuojatusti käydä 
viestinvaihtoa kahdenkeskisesti Nuorten Exitin työntekijän kanssa. Nettikirjepalveluun voi lähettää 
viestin milloin vain ja viesteihin vastataan mahdollisimman pian, kuitenkin kahden viikon kuluessa.  

Nuorten Exitillä on verkkosivuilla Kysy & Lue -palsta, jossa on vastattu kouluvierailuilla nuorten 
jättämiin nimettömiin kysymyksiin. Loppuvuodesta 2020 kysymysten jättäminen palstalle on ollut 
mahdollista myös verkkosivuilla käyttöönotetun kevytbotin kautta, joka on osoittautunut suosituksi 
tavaksi jättää kysymyksiä.  

 

• Kysy & lue –palstan vastaukset: 53 

• Chat: 285 keskustelua 

• Chatissa jonoon jääneitä: 159   

• Nuoret lyhytkestoisen tuen parissa: 2   

• Nettikirjepalvelu: 35 asiakasta, 51 vastattua kirjettä 
 

Palautetta chat-palvelusta: 

 
"Mulle tuli ihan turvallinen olo siitä, millä tavalla sä mut kohtasit ja että otit mut tosissaan, kiitos 
todella paljon!"   
 
"Ihan hyvä fiilis nyt, kun sai asioita purettuu / jaettuu ylipäätänsä muille. Paljon parempi fiilis 
verrattuna siihen minkälainen olo minulla oli ennen tätä keskustelua." 
 
“Kiitos :) Oikeesti tuntuu jo nyt paljon paremmalta, kun sä vastaat mulle rohkasevasti. Kiitos tosi 
paljon tästä keskustelusta ja tuesta <3.” 



 

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.  
 

Toimintavuonna Nuorten Exit koulutti mm.  Töölön lastenkodin henkilökuntaa, TE-keskuksen Onni-

hankkeen ja Helsingin kaupungin nuorten työpajojen työntekijöitä, Lappeenrannan 

nuorisotoimintayksikköä sekä Sininauhasäätiön vapaaehtoisia. Lisäksi vuoden aikana järjestettiin 

kuusi avointa webinaaria kaikille nuoria työssään kohtaaville ammattilaisille, alan opiskelijoille ja 

vapaaehtoisille. Nuorten Exit osallistui Järvenpään nuorisotalon järjestämään vanhempainiltaan, 

jonka lisäksi järjestettiin avoin, verkkovälitteinen vanhempainilta osana Lasten oikeuksien viikkoa. 

 

Nuorten Exit piti puheenvuoron Jyväskylässä järjestetyillä Valtakunnallisilla Lastensuojelupäivillä ja 

kirjoitti Nuorten Exitin teemoista Nuoli-hankkeen julkaisemaan Opas helsinkiläisen asunnottoman 

nuoren auttamiseksi -julkaisuun, joka julkaistiin Sininauhasäätiön verkkosivuilla.  

 

Nuorten Exit toimi konsultoivana tahona nuorten parissa toimiville ammattilaisille seksuaalisen 

kaltoinkohtelun teemoissa. Vuonna 2021 konsultointi sisälsi tukea koulussa, lastenkodissa ja 

kuntouttavassa työtoiminnassa ilmenneisiin kaltoinkohtelun tilanteisiin, väkivaltatyön kentän 

palveluiden kartoittamista sekä ehdotuksia erilaisista menetelmistä ja materiaaleista seksuaalisen 

kaltoinkohtelun ennaltaehkäisemiseksi ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamiseksi.   

Nuorten Exit toimi asiantuntijana seksuaalisen kaltoinkohtelun kysymyksissä nuorten parissa 
toimivien ammattilaisten alueellisille verkostoille. Alueellisia verkostoja olivat 2021 Seppä -verkosto 
Espoossa, Itis -verkosto Itä-Helsingissä, Hakunilan verkosto Vantaalla sekä Lanuke, Lapset ja nuoret 
keskustassa -verkosto Helsingin keskustan alueella. 

• Konsultoinnit: 8  

• Koulutukset: 17  

• Puheenvuorot 2  

• Vanhempainillat: 2 

• Koulutuksissa ja puheenvuoroissa tavoitetut ammattilaiset: 619 

• Tavoitetut vanhemmat: 108 

• Verkostotapaamiset: 29 
 

Palautteita ammattilaisten koulutuksista: 

 
"Kiitos webinaarista, tätä aihetta täytyy kerrata ja yleensäkin seksuaalisuudesta ja seksuaalisesta 
kaltoinkohtelusta tulee puhua, että käytäntö helpottuu." 
 
"Koulutus oli todella mielenkiintoinen ja silmiä avaava. Teette tärkeää työtä." 
 



Viestintä ja vaikuttamistyö  
 
Exit ry:n ulkoista viestintää tehtiin vuonna 2021 usealle eri kohderyhmälle: nuorille ja heidän 
vanhemmilleen, ammattilaisille, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden vahvistamisesta ja seksuaalisen 
kaltoinkohtelun ennaltaehkäisystä kiinnostuneille, 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. 

Loppuvuodesta Nuorten Exit osallistui Valtakunnallisille lastensuojelupäiville, jossa puheenvuoro 

lasten ja nuorten kohtaamasta seksuaalisesta kaltoinkohtelusta tavoitti noin 300 kuulijaa. Exit ry piti 

puheenvuoron valtion tasa-arvopoliittisen selonteon kuulemistilaisuudessa kommentoiden selonteon 

luonnosta erityisesti seksuaalisen väkivallan ja prostituution näkökulmista. Lisäksi pidetiin 

puheenvuoro Naisjärjestöjen Keskusliiton 110-vuotisjuhlatilaisuudessa, jossa käsiteltiin erityisesti 

naisiin ja tyttöihin kohdistuvaa väkivaltaa.  

Helsingin Sanomat julkaisi keväällä Nuorten Exitin mielipidekirjoituksen jokaisen nuoren oikeudesta 

seksuaalisen kaltoinkohtelun ja seksuaalisen itsemääräämisoikeuden kattavaan 

seksuaalikasvatukseen. Exit ry laati lisäksi kaksi muuta lehtikirjoitusta, joissa otettiin kantaa 

seksuaaliseen hyväksikäyttöön, prostituutioon ja ihmiskauppaan liittyviin kysymyksiin. 

Nuorten Exit toteutti keväällä 2021 Allianssin Instagram Storyn kaappauksen, jossa Allianssin 
Instagram Storyn avulla kerrottiin Nuorten Exitin palveluista muille ammattilaisille yhden päivän ajan. 
Marraskuussa 2021 Nuorten Exitiä osallistui Ihastu kehoosi – Instagram-tilin kampanjaviikkoon 
laatimalla kirjoituksen miten aikuinen voi tukea nuoren kehosuhdetta ja omia rajoja.  

Alkuvuodesta Nuorten Exitin chat-julisteita ja esitteitä lähetettiin kirjeitse kouluille. Loppuvuodesta 
2021 uudistettiin Exit ry:n ja Nuorten Exit -toiminnan esitteet. Lisäksi tuotettiin omiin rajoihin ja 
seksuaaliseen kaltoinkohteluun liittyvät pelikortit. Peli on tarkoitettu hyödynnettäväksi puheeksioton 
ja keskustelun välineenä nuorten kanssa tehtävässä työssä.  

 

 



Verkostoituminen ja kansainvälinen yhteistyö  
 

Toimintavuoden 2021 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 2021 Exit ry:n toiminnassa aktiivisia verkostoja olivat Suomen kansallinen 
väkivaltaobservatorio, ihmiskauppaverkosto, seksuaalioikeusverkosto sekä alueelliset nuorisotyöhön 
liittyvät verkostot Espoossa, Itä-Helsingissä ja Helsingin keskustan alueella. Lisäksi osallistuttiin 
kuukausittain Nuorille suunnatun verkkotyön foorumin (NUSUVEFO) teemaryhmän kokouksiin, joissa 
käsiteltiin muun muassa nuorten osallistamista, tietosuojakysymyksiä ja kouluvierailuja. NUSUVEFO 
on yhteistyöverkosto yleishyödyllisille organisaatioille, jotka työskentelevät verkossa nuorten parissa. 
Exit ry osallistui THL:n koordinoiman Naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan torjunnan 
toimikunnan (NAPE) järjestöryhmän toimintaan ja Istanbulin sopimuksen kansallisen 
toimeenpanosuunnitelman (2022-2025) valmistelua tukeviin työpajoihin. 

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