
SEKSUAALISUUTTA LOUKKAAVASTA VÄKIVALLASTA VOI TOIPUA
Seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikkominen on paitsi rikos, myös vakava yhteiskunnallinen 
ongelma ja uhrille raskas ja traumatisoiva tapahtuma. 

Turvallisuuden tunteeseen kuuluu keskeisesti luottamus, joka rikotaan väkivallanteoissa.  
Seksissä teot perustuvat vapaaehtoisuuteen ja tuottavat mielihyvää, sen sijaan väkivallassa teot  
ovat usein vallan- ja voimankäyttöä ja aiheuttavat pelkoa. Seksuaalisuutta loukattaessa loukataan 
koko ihmisyyttä – sekä mieltä että kehoa, siksi se on erityisen traumatisoivaa.

Raiskaus voi aiheuttaa uhrille fyysisiä vammoja ja kiputiloja, mutta erityisesti psyykkisiä ja sosiaalisia 
oireita. Sosiaali- ja terveyspalvelujen lisäksi uhri tarvitsee aktiivista ohjausta oikeudellisissa asioissa. 
Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen uhrin auttaminen koostuu useasta osasta, joten 
yhteistyö ammattilaisten kesken on välttämätöntä.

USEAT SÄÄDÖKSET VELVOITTAVAT PARANTAMAAN UHRIEN PALVELUJA
Suomi on sitoutunut kansainvälisiin sopimuksiin, jotka velvoittavat parantamaan raiskauksen ja  
muun seksuaaliväkivallan uhrien palveluja. Laadukkaita palveluja on oltava riittävästi ja uhrin on  
päästävä niihin riippumatta siitä, onko hän ilmoittanut väkivallasta poliisille.

 Euroopan neuvoston Istanbulin sopimus (Valtiosopimus 53/2015)

 Uhridirektiivi (2012/29/EU) 

 Hoitoketjujen luominen ja vakiinnuttaminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja  
on hallituksen tasa-arvo-ohjelman (2016–2019) tavoite.

Tällä hetkellä liian moni uhri jää ilman tarvitsemaansa apua. Palveluja ei ole riittävästi ja lisäksi ne   
ovat keskenään koordinoimattomia. Avun saaminen on usein kiinni uhrin omista voimavaroista  
ja myös asuinpaikasta.

HOITOKETJU UHRIEN AUTTAMISEKSI
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) ohjeistaa luomaan alueellisen hoitoketjun raiskauksen ja  
muun seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan uhreille. Jokaisella raiskauksen uhrilla on oikeus akuut-
tivaiheessa lääketieteelliseen ja oikeuslääketieteelliseen tutkimukseen, hoitoon, psykososiaaliseen 
tukeen sekä neuvontaan oikeudellisissa asioissa. Uhria kannustetaan ilmoittamaan väkivallasta polii-
sille, mutta se ei saa olla edellytys muiden palvelujen saamiselle.

Uhrin on saatava moniammatillista hoitoa ja tukea yhdestä paikasta tai hänet pitää voida välittö-
mästi ohjata asianmukaisiin erityispalveluihin saattaen vaihtaen -periaatetta noudattaen. Tällä  
varmistetaan, että uhri saa tarvitsemansa avun, eikä putoa palvelujen väliin. Oireiden jatkuessa 
pidempiaikainen jatkotuki tulee taata. Palvelujen käyttö suunnitellaan asiakkaan kanssa yhdessä. 
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HUOLEHDI ASIAKKAAN KATKEAMATTOMASTA TUESTA 
Ammattilaisen tehtävänä on aina auttaa uhria saamaan apua kokemaansa väkivaltaan 
riippumatta siitä, täyttääkö väkivallanteko rikosoikeudellisia tunnusmerkkejä. Avun  
saaminen ei myöskään saa olla sidoksissa siihen, onko tekijäksi epäilty uhrille tuttu vai 
tuntematon, tai onko asiakas esimerkiksi ollut tapahtumahetkellä päihtynyt tai millaisissa 
olosuhteissa väkivalta on tapahtunut. 

Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa kokeneen uhrin hoitoon ja tukemiseen kuuluu 
akuuttivaiheessa: 

 kiireettömän ja rauhallisen ympäristön ja tilanteen luominen

 syyllisyyden ja häpeän tunteiden työstäminen

 uhrin turvallisuuden varmistaminen

 kriisiavun / psykososiaalisen tuen antaminen

 fyysisen yleistilan tutkiminen ja tarvittaessa hoito

 oikeuslääketieteellisten näytteiden ottaminen ja ohjeiden mukainen säilyttäminen 

 raskauden ja infektioiden ehkäisy

 oikeusturvaan liittyvä neuvonta ja rikosilmoituksen tekemiseen kannustaminen

 tiedon antaminen toipumisesta

 jatkohoitoon motivointi ja jatkohoitoon saattaen ohjaaminen

 alle 18-vuotiaiden kohdalla aina ilmoitus lastensuojeluun ja poliisille

HOITOKETJUN LUOMINEN

LISÄTIETOA JULKAISUSTA
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Ammattilaiset ja työyhteisöt 
tarvitsevat koulutusta
Koulutuksen tavoitteena on:

 lisätä tietoa seksuaalisuutta 
loukkaavasta väkivallasta  
ilmiönä, uhrien traumatisoitu-
misesta ja traumareaktioista

 kehittää ammatillista osaa-
mista seksuaalisuutta louk-
kaavan väkivallan tunnistami-
seen, väkivallasta kysymiseen, 
uhrin hoitamiseen ja tukemi-
seen sekä näytteiden ottami-
seen ja säilyttämiseen

 varmistaa, että ammattilaiset 
tuntevat valtakunnalliset ja 
oman alueen palvelut sekä 
osaavat ohjata asiakkaan  
tarpeenmukaisiin palveluihin

 lisätä keinoja tunnistaa oman 
jaksamisen edellytyksiä ja  
pienentää sijaistraumatisoitu-
misen riskiä.

Jalkautetaan hoitoketjua
• tiedotetaan hoitoketjusta kaikille alueen toimijoille sekä kuntalaisille 
• järjestetään koulutusta 
• sovitaan hoitoketjun toteutumisen seurannasta
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Alueellinen hoitoketju

Suunnitellaan alueellinen hoitoketju
• varmistetaan palvelujen riittävä määrä ja laatu
• kuvataan toimijoiden työnjako ja asiakkaan kulku palveluissa 
• nimetään vastuuhenkilöt
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Kootaan alueen toimijat yhteen
• esim. perusterveydenhuolto, erikoissairaanhoito, sosiaalipalvelut,  

opetus- ja nuorisotoimi, poliisi, Rikosuhripäivystys ja muut järjestöt
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Selvitetään alueen nykytilanne
• toimijoiden roolit nykytilanteessa
• mitä palveluja on jo olemassa ja mitä puuttuu
• selvitetään asiakastyytyväisyyttä
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Kirjataan alueellinen hoitoketju
• työryhmä kirjaa hoitoketjun
• hoitoketjussa huomioidaan kaikki sukupuolet sekä akuutit ja ei-

akuutit tapaukset 
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Hoitoketju seksuaalisuutta loukkaavaa 
väkivaltaa kokeneen auttamiseksi

Raiskauksen tai muun seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan uhreille ei ole Suomessa riit-
tävästi palveluja eikä  olemassa olevia palveluja ole useimmiten koordinoitu  keskenään. 
Valtakunnallisista suosituksista huolimatta yhtenäinen hoitoketju uhrien auttamiseksi 
on luotu vain harvalla alueella. Palvelujen hajanaisuus lisää uhrin riskiä jäädä ilman apua 
ja aiheuttaa ylimääräisiä kustannuksia.

Hoitoketjun avulla voidaan yhtenäistää hoitokäytäntöjä ja lisätä yhdenvertaisuutta ja 
tasa-arvoa sekä alueellisesti että maan kattavasti. Yhteistyö ammattilaisten kesken ja 
yhtenäiset työkäytännöt parantavat hoidon laatua, vapauttavat työntekijöiden resursseja 
hyvään hoitoon ja edistävät hoidon vaikuttavuutta. Alueellisen hoitoketjun luominen 
paljastaa myös mahdolliset puutteet palveluissa ja edesauttaa niiden kehittämistä.

Väkivallan aiheuttaman psyykkisen stressin seurauksia voidaan lievittää kohtaamalla uhri 
sensitiivisesti, tarjoamalla psykososiaalista tukea ja järjestämällä uhrille tarpeenmukai-
sia palveluja . sekä vähentämällä sellaisten palvelujen käyttöä, jotka eivät vastaa uhrin 
avuntarpeeseen.

Julkaisu soveltuu toimintaohjeeksi sosiaali- ja terveydenhuollon ja kolmannen sektorin 
toimijoille.
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