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Ihmisellä on tarve:

• Tulla nähdyksi hyvänä ja pärjäävänä
• Saada perushoivaa, saada hyviä kosketuksia
• Kokea olonsa turvalliseksi
• Olla persoonallinen, oma itsensä omalla tavalla ja saada tukea omalle tavalle olla 

minä
• Olla utelias ja oppia, saada vastauksia
• Olla toimija
• Osata
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Väkivalta on aina tunteita herättävää

• Trauma on ihmisen sietokyvyn ylittävä järkyttävä kokemus, 
johon liittyy kuolemanpelkoa ja syvä avuttomuuden tunne.

(Punamäki ja Ylikomi, 2007)

• Tukikeskuksessa kyetään sietämään sietämätöntä eli 
kohtaamaan väkivallan uhri ja auttamaan häntä.

(Schulman, Seri -tukikeskus) 
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Väkivallan vaikutus

• Kysymys on  minuuden ja olemassaolon oikeuden 
puolustamisesta.

• Kuolemanpelko, olemassaolon kieltäminen, jatkuva 
epävarmuus.

• Lapsilla ja nuorilla aikuisen läheisyys ja mahdollisuus luottaa 
aikuiseen tukevat lapsen tervettä kehitystä. Jokaisella lapsella ja 
nuorella tulisi olla oikeus hyvinvoivien aikuisten hoivaan ja 
ohjaukseen.

• Perheessä lapsi ja nuori opettelevat aikuisuuden taitojaan. 
Perheen luo hän myös palaa silloin, kun taidot eivät ole riittäneet 
ja jokin oma päätös tai teko on johtanut hänet vaikeuksiin.

• Hämmennys kuuluu nuoren elämään ja kehitykseen, mutta 
aikuisten ei pidä tarpeettomasti lisätä sitä omalla käytöksellään.
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Altistuminen väkivallalle lapsena haittaa kehitystä
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7/10 ACEs liittyy väkivaltaan:

- Lapsen aivojen kehitys vaarantuu

- Myöhemmällä iällä kohonnut 
alttius sairauksiin ja 
riskikäyttäytymiseen
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Kansalliset velvoitteet väkivallan 
ehkäisemiseksi

• Sosiaalihuoltolaki – oikeus palveluihin, ilmoitusvelvollisuus, viranomaisten välinen 
yhteistyö

• Turvakotilaki – lähisuhdeväkivallan määritelmä
• Lastensuojelulaki – ilmoitusvelvollisuus, ilmoitusoikeus 
• Potilaslaki – ilmoitusoikeus
• Terveydenhuoltolaki – terveyden ja turvallisuuden edistäminen, yhteistyö
• Uhridirektiivi (toimeenpantu lakimuutoksin 2015) – uhrin oikeudet, palveluohjaus, 

erityisen haavoittuvan aseman huomioiminen mm. Poliisin työssä
• Varhaiskasvatuslaki – lapsen suojelu väkivallalta
• Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki – oppilaiden suojelu väkivallalta
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Henkirikoksen 

uhrina kuolleet

Poliisin tietoon tullut parisuhdeväkivalta

Parisuhdeterrorin uhrit

Kaikki parisuhdeväkivaltaa kokeneet

Naisten kokeman parisuhdeväkivallan 
kokonaiskuva

Keskimäärin 23/vuosi
Taustalla usein pitkään jatkunut väkivalta
Rikoksen motiiveina parisuhdeongelmat ja 
mustasukkaisuus

Keskimäärin 2400/v 
( miehet 400, v.2008)
Arviolta 10-20 % korkean riskin 
tapauksia

10 % väkivaltaa kokeneista 
Pitkään jatkunut väkivalta ja 
kontrollointi
Haettu apua viranomaisilta (20 % 
poliisi) 

Vuosittain 8 % 
parisuhteessa olevista 
(n. 100 000)



Seksuaaliväkivallan vaikutus

• Seksuaalinen suuntautuminen voi joutua kyseenalaiseksi, ja näin koko 
identiteetti saattaa romuttua.

• Seksistä nauttiminen voi tulla vaikeaksi, jopa mahdottomaksi.
• Oma keho tuntuu likaiselta ja kammottavalta, eikä siksi voi pitää 

itseään rakkauden arvoisena.
• Voi lisätä riskikäyttäytymistä.
• Seksuaaliset kokemukset voivat sysätä takaumiin.
• Synnytys tai gynekologinen tutkimus on tilanne, jossa nainen voi kokea 

takauman.
• Alisteisena koetut tilanteet voivat aiheuttaa takaumia, esim. 

hammaslääkärikäynti.
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Lähisuhteessa tapahtuvan väkivallan 
erityispiirre

• On se, että pahaa tekee sama ihminen,  josta uhri on 
riippuvainen ja tunnesuhteessa. 

• Tilanne on erilainen, kun väkivalta tai sen uhka tulee 
läheisen ihmisen taholta kuin, jos tekijänä on tuntematon, 
vieras ihminen.

• Tunteet, tunneside ja riippuvuus tekijään aiheuttavat 
ristiriitaa ja hämmennystä.

• Lähisuhdeväkivallalle tyypillistä on myös jaksottaisuus, 
väkivallan uusiutuminen ja usein paheneminen.  
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Keskeisin viesti

• Vastuu turvallisuudesta ei voi olla lapsella tai nuorella, se  on 
aina aikuisilla.

• Lapsen ja nuoren on aina saatava apua, riippumatta siitä mikä 
tapahtuneeseen on johdattanut.

• Keskeistä on luottamus.
• Aikuisilla pitää olla riittävän hyvät tiedot sekä seksuaalisuudesta 

että väkivallasta, jotta auttaminen onnistuu.
• Ei voi korjata, jos ei tiedä mitä on vahingoitettu.
• Lapsia ovat kaikki alle 18 -vuotiaat.
• Myös tekijät tarvitsevat apua.
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Käsitteistä

• Seksuaalisuudesta puhumisen onnistumisen kannalta on 
välttämätöntä, että asiakas/potilas ja työntekijä ymmärtävät, 
mitä toinen tarkoittaa käyttäessään keskeisiä käsitteitä.

• Ammattilaisen tulee selventää kuulijalle puheessaan 
käyttämät käsitteet ja termit.

• On tavallista, että luontevia sanoja erityisesti seksuaaliselle 
keholle on vaikea löytää, siksi puhe menee helposti 
epämääräiseksi ja riski väärinkäsityksille kasvaa.
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Seksuaalisuus

• Seksuaalisuus on keskeinen osa ihmisyyttä kaikissa elämän vaiheissa, ja se 
käsittää sukupuolen, sukupuoli-identiteetin ja sukupuoliroolit, seksuaalisen 
suuntautumisen, erotiikan, mielihyvän, seksuaalisuhteet ja lisääntymisen. 

• Seksuaalisia kokemuksia ja seksuaalisuuden ilmenemismuotoja ovat ajatukset, 
fantasiat, halut, uskomukset, asenteet, käyttäytyminen, seksuaalisuuden 
harjoittaminen, roolit ja suhteet.                                     

• Vaikka seksuaalisuus voi pitää sisällään kaikki nämä ulottuvuudet, ihminen ei 
aina koe tai ilmennä niitä kaikkia. Biologiset, psykologiset sosiaaliset, taloudelliset, 
poliittiset, eettiset, lailliset, historialliset, uskonnolliset ja hengelliset tekijät 
vaikuttavat vuorovaikutuksessa seksuaalisuuteen.         

(WHO, Seksuaalikasvatuksen standardit Euroopassa. 2010)
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Sukupuoli

• On ominaisuus, joka on hyvin moninainen.
• Sukupuoli voi olla mies-, nais- cis-, inter- tai transsukupuoli tai 

jotain muuta tai jotain niiden väliltä. Ihminen voi itse määrittää 
itsensä muunsukupuoliseksi.

• Joillekin ihmisille sukupuolen määrittäminen ei ole merkittävää 
tai he eivät halua sitä tehdä.

• Sukupuoli- identiteetti tarkoittaa ihmisen omaa kokemusta 
omasta sukupuolesta ja sukupuolen ilmaisu sitä, miten ihminen 
itse ilmaisee omaa sukupuoltaan.

• Toisen puolesta ei hänen kokemustaan sukupuolesta voi kukaan 
tietää, eikä ammattilaisen tule tehdä oletuksia.
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Käsitteistä -
seksuaalisuutta loukkaava väkivalta

• Seksuaalista väkivaltaa vai seksuaalisuutta loukkaava teko? 
• Silloin kun ihmistä häiritään, pakotetaan tai raiskataan, ei teossa ole 

mitään seksuaalista, vaan kyse on selkeästi väkivallasta, loukkauksesta 
ja riistosta.

• Seksuaalinen hyväksikäyttö vai riisto? 
• Hyväksikäytössä ei ole koskaan mitään hyvää, vaan teossa riiston 

kohteena on ihmisen seksuaalisuus ja itsemääräämisoikeus.
• Teosta seuraa uhrille trauma, koska teko on ihmisen sietokyvyn 

ylittävä kokemus.
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Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta

• Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan kokeminen on raskas ja traumatisoiva 
tapahtuma, joka usein aiheuttaa uhrille voimakkaita turvattomuuden, häpeän ja 
syyllisyyden tunteita. 

• Se loukkaa henkilön koskemattomuutta, rikkoo kokemusta omasta 
turvallisuudentunteesta sekä voi muokata uhrin käsitystä itsestä ja toisista 
ihmisistä. 

• Vaikka seksuaalisuutta loukkaava väkivalta horjuttaa hyvinvointia ja järkyttää 
turvallisuudentunnetta, voi uhri toipua väkivallan kokemuksesta ja traumasta. 

• Hyvällä hoidolla voidaan edistää uhrin toipumista, ehkäistä oireiden 
kroonistumista ja suojella asiakasta kokemasta väkivaltaa uudelleen. 

(Nipuli, Bildjuschkin, 2016)
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Häpeä

• Häpeä syntyy, jos ihminen ei kohdatuksi, hän ei koe saavansa 
rakkautta tai tulevansa ymmärretyksi.

• Kohtaaminen ja kuuntelu:
Kuuntele
Usko
Älä tuomitse
Ole sensitiivinen
Auta
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Väkivallan määrä

#metoo
#yhdenvertaisuus
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Milloin ihminen on turvattomimmillaan?

• Koko elämänkaarensa aikana.  
• Mikään ikä tai elämäntilanne ei suojaa väkivallalta eikä seksuaalisuutta 

loukkaavilta teoilta. 
• Seksuaalisuutta loukkaavan teon kohteeksi voi joutua pienenä, nuorena, raskaana 

ollessaan, parisuhteessa ja vanhana. 
• Lähisuhdeväkivalta voi alkaa raskauden aikana ja fyysisen väkivallan teot voivat 

kohdistua raskaana olevan naisen vatsaan ja näin siis myös sikiöön.
• Ihmisten seksuaalisuutta häiritään ja riistetään kotona, julkisessa tilassa ja 

työpaikoilla. 
• Useimmiten väkivaltaisen teon tekijä on  tuttu tai oma kumppani. 
• Väkivallan  tekijä on 80% jollain tavalla tuttu henkilö.
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Eräiden rikostyyppien ilmoitusmäärien kehitys tammi-
lokakuu 2015-2019 (ennakkotieto, Tilastokeskus) 

17.10.2019

2015 2016 2017 2018

2019 
ennakko-

tieto 
lokakuu

Seksuaali-
rikokset 2 092 2 520 2 367 2 763 3 150

Lapsen 
seksuaalinen 
hyväksikäyttö 883 945 866 1 000 1 209

Raiskaus 752 852 924 1 007 1 128
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Raiskaus, pakottaminen sukupuoliyhteyteen
koko maa (Poliisi, tietopalvelu)
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2017 2018 1-8/2019
Alle 15 143 148 93

15-17 278 231 157

18-20 181 225 148

21-30 332 407 259

31-40 262 271 195

41-50 257 241 161

51-60 78 85 92

yli 61 19 23 14

yht 1 550 1 631 1 119



2020 23

Seksuaalirikokset
Ilmoitettu asianomistajat tapauksina

Vuosi 2018

215 Helsinki Alle 15 202
15-17 109

806 Itä-Uusimaa Alle 15 160
15-17 91

815 Kaakkois-Suomi Alle 15 77
15-17 47

818 Länsi-Uusimaa Alle 15 148
15-17 102

821 Häme Alle 15 77
15-17 37

833 Sisä-Suomi Alle 15 228
15-17 117

836 Pohjanmaa Alle 15 105
15-17 52

842 Lounais-Suomi Alle 15 171
15-17 86

851 Itä-Suomi Alle 15 138
15-17 62

863 Oulu Alle 15 136
15-17 64

866 Lappi Alle 15 34
15-17 21

872 Ahvenanmaa Alle 15 9
15-17 2

Ulkomaat Alle 15 23
15-17 15

Tilasto lapsiin ja nuoriin kohdistuvasta väkivallasta

Poliisin tietoon tulleista rikostapauksista mukana ne, 
joissa asianomistaja on tiedossa.

Jos samassa tapauksessa on useampi asianomistaja, 
näkyy tapaus tilastoissa yhtä moneen kertaan. 
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Seksuaalisuutta loukkaava väkivalta nuorilla
• Kouluterveyskysely: https://www.thl.fi/fi/tutkimus-ja-

asiantuntijatyo/vaestotutkimukset/kouluterveyskysely

• Ehkäisyn kannalta seksuaalikasvatus on välttämätöntä
• Vastuuta turvallisuudesta ei voi kuitenkaan vierittää lasten ja nuorten 

kannettavaksi.

• Tunne- ja turvataitoja lapsille: https://www.julkari.fi/handle/10024/126027
• Turvataitoja nuorille: https://www.julkari.fi/handle/10024/90817
• THL blogit seksuaalikasvatuksesta: 

https://blogi.thl.fi/seksuaalikasvatuksella-voidaan-vahentaa-seksuaalivakivaltaa/
https://blogi.thl.fi/seksuaalikasvatus-aloitettava-mahdollisimman-varhain/
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Kouluterveyskysely 2019 
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Kouluterveyskysely 2019

• https://sampo.thl.fi/pivot/prod/fi/ktk/ktk1/summary_perustulokset2
?alue_0=87869&mittarit_0=199799&mittarit_1=200283&mittarit_2=40
3154&vuosi_0=v2017&kouluaste_0=161293#
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• 141 13-17 vuotiasta seksuaaliväkivaltaa (92% raiskattu) kokenutta nuorta (95% tyttöjä),
jotka ohjautuneet uhrien palveluihin (UK)
• Arvio 0-6 viikkoa seksuaaliväkivallan kokemisen jälkeen
- 91% nuorista todettiin korkea PTSD riski
- 88% korkea masennusriski
- 71% korkea ahdistuneisuushäiriön riski
• Suurimmalla osalla psyykkiset oireet säilyivät toiseen mittaukseen (4-5 kk kohdalla), 80% 

tällöin diagnosoitavissa oleva psykiatrinen häiriö ja yli puolella useampia
• Monilla aiempia haavoittuvuustekijöitä, jotka myös ennustivat oireilun voimakkuutta
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Nuori ja seksuaaliväkivallan seuraukset

• Monissa uusimmissa tutkimuksissa seksuaaliväkivallan 
sijoittuminen nuoruusikään on yhteydessä vakavampaan ja 
monimuotoisempaan oireiluun lapsiin verrattuna
• esim. Papalia ym. 2016: ”Sexual abuse, particularly during adolescence

(ages 12–16 years), appears to be a risk factor for co-occurring adverse
experiences. This study identifies particular groups of child sexual abuse
victims as at-risk and requiring targeted intervention.”

• Nuoret kokevat lapsia enemmän masentuneisuutta ja muuta 
sisäistä, itseen kohdistunutta oireilua (Gries 2010, Yancey, Naufel
& Hansen, 2013). 
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Toisaalta nuorilla kykyä käsitellä kokemuksiaan ja 
vastaanottaa apua 

• Uhrin väkivaltakokemuksille antamat selitykset ja merkitykset 
merkittävä tekijä siinä, millaista haittaa hyväksikäyttökokemukset 
aiheuttavat (esim. Kolko, Brown, Berliner, 2002; Feiring, Taska, & Cohen, 2002)  

• Itseä syyllistämätön attribuointityyli on yksi merkittävimpiä suojaavia 
tekijöitä seksuaaliväkivaltaa kokeneilla henkilöillä (esim. Domhardt, Munzer, Fegert, & 
Goldbeck 2015). 
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• Nuoren emotionaalinen ja sosiaalinen kehitys kulkevat nuoruudessa 
kognitiivista kehitystä jäljessä 

• 16-ikävuoden kynnyksellä oleva nuori on kognitiivisilta kyvyiltään lähellä 
aikuisen tasoa, mutta sosio-emotionaalinen kehitys on vielä hyvin 
kesken (Steinberg, Cauffman, Woolard, Graham, & Bainch, 2009). 

• Vaikka kyky kuulla erilaisia näkökulmia sekä vertailla eri tahojen mielipiteitä ja 
näkemyksiä vahvistuu teini-iässä, ovat nuoren kyvyt arvioida päätösten 
pitkäaikaisseurauksia ja vertailla eri vaihtoehtojen etuja ja haittoja vielä pitkään 
keskenräisiä (esim. Corrado & Mathesius, 2014).

Kehitystaso huomioitava kohtaamisessa
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Kokonaistilanteen huomioiminen

• Seksuaaliväkivaltaa kokeneilla nuorilla usein taustassaan
monia psykososiaalisia riskitekijöitä (esim. päihteiden
käyttöä, lasu-kontakti)

• Esim. 200 sijaishuoltopaikasta “hatkanneesta” lapsesta tai 
nuoresta rikoksen uhriksi oli joutunut 61 henkilöä (!) 

• Seksuaalinen hyväksikäyttö (16 lasta/nuorta) ja raiskaus (10 lasta/nuorta) 
vakavimpia tekoja1

1Isoniemi, S. (2019). Sijaishuoltopaikasta luvatta poistuminen ja sinne palaamatta jääminen poliisin
lastensuojeluviranomaiselle antaman virka-avun näkökulmasta. Väitöskirja. 
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Uudelleen traumatisoitumisen ehkäisy!

• Laajan meta-analyysin mukaan lähes puolet
seksuaaliväkivaltaa kokeneista lapsista ja nuorista altistuu
uusille uhrikokemuksille (re-victimization; Walker, 2017)  

• Vaikuttavien hoidon ja tuen muotojen yhtenä keskeisenä
tavoitteena on välttää väkivaltakokemusten kasautuminen
samoille lapsille.
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Hallitusohjelma

• Toteutetaan seksuaalirikoslainsäädännön kokonaisuudistus, jossa 
lähtökohtina ovat koskemattomuus ja seksuaalinen 
itsemääräämisoikeus. 

• Muutetaan rikoslain raiskausmääritelmä suostumuksen puutteeseen 
perustuvaksi oikeusturvasta huolehtien. 

• Laajennetaan seksuaalirikosten uhrien tukikeskusten 
palvelutarjontaa ja valtakunnallista kattavuutta.

• Laaditaan Suomeen Lanzaroten sopimuksen kansallinen 
toimeenpanosuunnitelma yhteistyössä

• järjestöjen kanssa lapsiin kohdistuvan seksuaalisen väkivallan 
ehkäisemiseksi ja varmistetaan sen kohteeksi joutuneiden palvelut.

Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019
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Hallitusohjelma

• Jokaisella lapsella ja nuorella on oikeus 
koskemattomuuteen. 

• Vahvistetaan seksuaalikasvatusta.
• Laaditaan toimenpideohjelma kiusaamiseen puuttumiseksi 

ja yksinäisyyden vähentämiseksi.
Neuvottelutulos hallitusohjelmasta 3.6.2019
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Hoitoreitit shp:ssä, 
seri-tukikeskukset ja Barnahus-malli



Seksuaaliväkivallan uhrien hoitaminen

Kysely sairaanhoitopiireille 2015 (kysely 2018)

•Nykytilan selvitys: aikuisten uhrien 
hoitokäytännöt ja saatavilla oleva tuki 
sairaanhoitopiireissä

•Kysely havahdutti myös useamman shp:n siihen, 
että yhtenäisiä käytäntöjä ei vielä ole, mutta ne 
olisivat tarpeelliset. 

Miksi hoitoketju?

•Naisiin kohdistuvan väkivallan vähentämisen 
ohjelma

•Istanbulin sopimus (Euroopan neuvoston 
yleissopimus naisiin kohdistuvan väkivallan ja 
perheväkivallan ehkäisemisestä ja torjumisesta)

•Uhridirektiivi 

•Hallituksen tasa-arvo-ohjelma 2016–2019
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Hoitoreittityö sairaanhoitopiireissä

• Oikea apu mahdollisimman nopeasti ja oikeaan aikaan

• Vähemmän traumatisoitumista

• Estää palvelujen väliin putoamista

• Kerryttää osaamista auttajilla

• Vähentää kustannuksia

• http://www.julkari.fi/handle/10024/130504

• https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/131125/THL_TT_raiskaus_verkko.pdf?sequence=1

• http://www.julkari.fi/handle/10024/137274
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Hoitoketjun sisältöjä

• Seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan vaikutukset ovat aina yksilöllisiä, joten myös hoito on aina 
yksilöllistä
→ asiakas keskiössä

• Huomioitava erikseen

• Akuutit & ei-akuutit tapaukset
• Lapset, nuoret ja aikuiset erikseen 

(eroja lainsäädännössä + tuentarpeessa)
• Sukupuolet

• Hoitoon ja tukeen voi vaikuttaa myös esim. onko tekijä uhrille tuttu vai tuntematon, onko 
paljastunut väkivalta ollut kertaluonteista vai toistuvaa
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Tukikeskustyö

• Trauma on ihmisen sietokyvyn ylittävä järkyttävä kokemus, johon 
liittyy kuolemanpelkoa ja syvä avuttomuuden tunne.

(Punamäki ja Ylikomi, 2007)
• Tukikeskuksessa kyetään sietämään sietämätöntä (Schulman) eli 

kohtaamaan väkivallan uhri ja auttamaan häntä.
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Taustaa – Uhridirektiivi

• Viranomaisten tulee entistä tehokkaammin ohjata rikoksen uhreja 
tukipalveluihin, joiden on tarjottava vähintään 
• oikeuksien käyttämisen kannalta olennaisia tietoja, neuvontaa ja tukea
• tietoja olemassa olevista asiaan kuuluvista erityistukipalveluista, 
• emotionaalista ja psykologista tukea 
• toissijaisen ja toistuvan uhriksi joutumisen välttämiseksi neuvontaa

• Uhrilla on oltava mahdollisuus käyttää tukipalveluja riippumatta 
siitä, tekeekö hän rikosilmoitusta
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Taustaa – Uhridirektiivi

• Viranomaisten tulee entistä tehokkaammin ohjata rikoksen uhreja 
tukipalveluihin, joiden on tarjottava vähintään 
• oikeuksien käyttämisen kannalta olennaisia tietoja, neuvontaa ja tukea
• tietoja olemassa olevista asiaan kuuluvista erityistukipalveluista, 
• emotionaalista ja psykologista tukea 
• toissijaisen ja toistuvan uhriksi joutumisen välttämiseksi neuvontaa

• Uhrilla on oltava mahdollisuus käyttää tukipalveluja riippumatta 
siitä, tekeekö hän rikosilmoitusta
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…lisäksi

• Seksuaaliväkivallan uhrien palvelujen kehittäminen 
tavoitteena esim. Hallituksen tasa-arvo-ohjelmassa (2016-
2019)

• Suomi on saanut useita huomautuksia kansainvälisiltä 
ihmisoikeuksien valvontaelimiltä naisiin kohdistuvan 
väkivallan yleisyydestä ja palvelujen puutteesta
• Esim. CEDAW-komitea uusi huomautuksen liittyen raiskauksen 

uhrien palveluihin (9/2016)
• Tukikeskuksia seksuaaliväkivallan uhreille on jo useissa Euroopan 

maissa ja kaikissa muissa Pohjoismaissa
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Istanbulin sopimus

• Velvoite Seri-tukikeskuskehittämiselle on kirjattu Istanbulin sopimuksen 25 artiklaan:

• ”Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet säätääkseen, että raiskauksen tai muun seksuaalisen 
väkivallan uhreja varten perustetaan riittävästi asianmukaisia, helposti saavutettavia tukikeskuksia, 

jotka voivat tarjota uhreille lääketieteellistä ja oikeuslääketieteellistä tutkimusta, traumatukea ja neuvontaa.”

• Linkki valtioneuvoston asetukseen: https://www.finlex.fi/fi/sopimukset/sopsteksti/2015/20150053#idp446191424

• Istanbulin sopimuksen toimeenpanosuunnitelmaan (vuosille 2018- 2021)
http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/bitstream/handle/10024/160401/16_2017_Istanbulin%20sopimuksen%20tps%202018-
21_suomi.pdf

• Grevio-raporti 2019: 
https://www.coe.int/en/web/istanbul-convention/-/grevio-publishes-its-first-baseline-evaluation-report-on-finland
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HUS NKL, 2 vuotta
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SERI –tukikeskus HUS NKL
• Suomen ensimmäinen tukikeskus raiskauksen uhreille avattiin HUS NKL:lle

alkukesästä 2017.
• Tukikeskus toimii 24/7 

Henkilökunta: 1,5 lääkäriä, kätilöitä, psykologi, sosiaalityöntekijä, sairaalapastori
• Akuutit näytteet ad 10 vrk ja akuuttivaiheen apua noin kuukausi tapahtuneesta.
• Kiinteä yhteistyö järjestöjen: Tukinainen, RIKU, Tyttöjen ja poikien talot, jne. kanssa
• Uhrille maksuton
• Palvelee kaikkia sukupuolia
• http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/naistenklinikka/poliklinikat/seri-

tukikeskus/Sivut/default.aspx
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Seri-tukikeskukset, koko maa

• https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/vakivallan-ehkaisy/seksuaalivakivalta/
seri-seksuaalivakivallan-uhrin-tukikeskukset

• Helsingin (HUS) Seri-tukikeskus avattiin 27.5.2017.
http://www.hus.fi/sairaanhoito/sairaalat/naistenklinikka/poliklinikat/seri-tukikeskus/Sivut/default.aspx

• Turun (TYKS) Seri-tukikeskus avattiin 6.5.2019.
http://www.vsshp.fi/fi/toimipaikat/tyks/to7/Seri-tukikeskus/Sivut/default.aspx
Pori (aloitti 1.6.2020)
https://www.satasairaala.fi/palvelut/naistentaudit/seri-tukikeskus

• Tampereen (TAYS) Seri-tukikeskus avattiin 10.6.2019.
https://www.tays.fi/fi-FI/Palvelut/Seritukikeskus

Seinäjoki (aloitti 1.10.2019) http://www.epshp.fi/hoitopalvelut/hoidot_ja_
tutkimukset/naistentaudit_
ja_synnytykset/naistenpoliklinikka/naistentautien_
asiakkaat/seksuaalista_vakivaltaa_kohdanneiden_keskus

• Kuopion (KYS) Seri-akuuttikeskus avattiin 7.10.2019.
https://www.psshp.fi/hoitopalvelut/seksuaalirikoksen-uhrien-tuki

• Oulussa (OYS)Seri-tukikeskus avattiin 3.2.2020 https://www.ppshp.fi/Sairaanhoitopiiri/Ajankohtaista/Pages/
Seksuaalivakivallan-uhrien-tukikeskus-OYSaan.aspx
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Viisi SERI-tukikeskusta ei riitä

• Suunnitellut satellitit:
• Helsinki: Lappeenranta (työ aloitettu 10/2019), Lahti, Kotka
• Turku: Pori (on jo toimintaa), Vaasa, Maarianhamina
• Tampere: Seinäjoki (on jo toimintaa), Hämeenlinna
• Kuopio: Jyväskylä (on jo toimintaa), Joensuu (on jo toimintaa), 

Mikkeli
• Oulu: Ivalo, Rovaniemi (on jo toimintaa, kehittäminen on 

aloitettu), Kajaani, Kemi, Kokkola, Oulaskangas ja Raahe
•
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Barnahus

• Hankkeen sivut. https://thl.fi/en/tutkimus-ja-
kehittaminen/tutkimukset-ja-hankkeet/barnahus-hanke

• https://docplayer.fi/106648368-Barnahus-
laatustandardit.html
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Seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
toimintaohjelma 2014-2020

• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelman avulla 
parannetaan väestön seksuaali- ja lisääntymisterveyttä ja vähennetään 
näin terveyseroja ja väestön eriarvoisuutta. 

• Seksuaali- ja lisääntymisterveyttä edistetään lisäämällä tietoa, 
tehostamalla yhteistyötä ja kehittämällä palveluja.

• Seksuaali- ja lisääntymisterveyden toimintaohjelma 2014-2020 
perustuu STM:n julkaisemaan Seksuaali- ja lisääntymisterveyden 
edistämisen toimintaohjelmaan 2007-2011.

• Uusi ohjelma on päivitetty STM:n toimeksiannosta THL:n Seksuaali- ja 
lisääntymisterveysyksikössä yhteistyössä asiantuntijoiden ja 
järjestöjen kanssa. 
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Toimijuus ja osaaminen identiteetin 
vahvistajana

Pohdittavaa ammattilaisille:
• Jotta voi osata, on saatava opetusta ja ohjausta, jos lapsi ei niitä saa, ei 

hän voi osata sitä, mitä yhteiskunta odottaa/haluaa.
• Ongelmia ei huomata, koska ei osata/haluta kysyä tai kuulla vastausta.
• Toivottavien toimintamallien puuttuessa lapsi/nuori toimii siten kuin 

osaa.
• Lapsi/nuori ei voi kantaa vastuuta aikuisen virheistä.
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Auttaja

• Ihmiskäsitys, omat arvot, asenteet ja myytit ohjaavat 
käsitystämme väkivallasta ja sen seurauksista ihmiselle.

• Uskalla kuulla.
• Yleensä on aikaa, ei ole kiire tehdä nopeita päätöksiä.
• Auttaja auttaa, ei tutki, ei syytä, ei tuomitse.
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Kiitos
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