
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vuosikertomus 2015 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 

 

Tukinainen ry 

 

 

Vuodelle 2015 saatu 

avustus: 

Tukinainen ry on yleishyödyllinen, voittoa 

tavoittelematon yhdistys, joka on toiminut 

vuodesta 1993 lähtien. Tukinainen ry:n ylin 

johto on hallituksella ja operatiivisesta 

toiminnasta vastaa johtoryhmä. Yhdistyksen 

sääntöjen mukaisesti Tukinainen ry:n 

alaisuudessa toimii Raiskauskriisikeskus 

Tukinainen, jonka perustehtävänä on 

seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhrien 

sekä heidän läheistensä auttaminen ja tukeminen 

sekä edunvalvonta. Auttamisen keinoina ovat 

koulutus, maksuton juridinen ja terapeuttinen 

ammattiapu.  

 

 

 

Yleisavustus: 

569.000 
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1. RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN /TUKINAINEN RY 

 

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toiminta käynnistyi vuonna 1993 Raha-automaattiyhdistys ry:n 

tuella. Toiminnan alusta alkaen auttamisen keinoina ovat olleet maksuton juridinen ja terapeuttinen 

neuvonta, ohjaus sekä tuki. Kriisi- ja puhelinpäivystykset ovat kuuluneet tähän päivään asti 

Raiskauskriisikeskuksen perustoimintoihin. Tukinaisen päätoimipiste sijaitsee Helsingissä ja 

aluetoimipiste Jyväskylässä vuodesta 2006 lukien. Päärahoittajana on edelleen Raha-

automaattiyhdistys ry, jonka rahoituksen turvin toimintaa on voitu jatkaa ja kehittää. 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen on Suomen ainoa raiskauskriisikeskus.  

 

1.1 Yleistä 

Tukinainen ry:n päämääränä on seksuaalisen hyväksikäytön ja väkivallan kohteeksi joutuneiden ja 

heidän läheistensä aseman parantaminen. Tavoitteiden toteuttamiseksi yhdistys ylläpitää 

Raiskauskriisikeskusta, joka antaa maksutonta kriisi- ja oikeusapua, tukea, neuvontaa, ohjausta ja 

kuntoutusta uhreille ja heidän läheisilleen. Tukinainen järjestää voittoa tavoittelematta 

konsultaatiota ja koulutusta eri alojen ammattilaisille. Tukinaisen valtakunnallinen ja soittajalle 

maksuton juristipäivystys perjantaisin oli kohdennettu lähisuhdeväkivallan uhreille, heidän 

läheisilleen ja ammattiauttajille.  

Tukinainen ry:n toiminnassa korostuu lisääntyvästi yhteiskunnallinen vaikuttaminen, johon kuuluu 

muun muassa yhteistyö eri järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden kanssa, lainsäädäntöä 

koskevien lausuntojen laatiminen ja mediasuhteiden ylläpitäminen. Tukinainen julkisti 

maaliskuussa 2015 oman tilastonsa päivystyspuhelimiin tulleista ensimmäisistä yhteydenotoista.   

Seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhrien asemaan on edelleen kiinnitetty huomiota. Uhrien 

tukijärjestön rooli on keskeinen uhrien auttamisessa, tukemisessa ja edunvalvontatyössä. 

Tukinainen ry antoi lausuntoja (mm. lausunto uhridirektiivin täytäntöönpanosta, lausunto 

hallituksen esityksestä eduskunnalle laiksi uhrimaksusta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi) ja otti 

kantaa uudistuvaan seksuaalirikosten uhreja koskevaan lainsäädäntöön.  

Tukinainen toimi yhteistyössä eri järjestöjen ja ministeriöiden kanssa kansainvälisellä tasolla. 

Tukinainen ry toimi yhteistyökumppanina Viron Abikeskusedin koordinoimasssa Daphne-
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hankkeessa. Hankkeen muita kumppaneita olivat Espanja, ja Slovenia. Tukinainen ry oli mukana 

myös Sisäministeriön koordinoimassa Right to choose –hankkeessa.   

Tukinainen ry:n rahankeräyskampanja (POL-2015-5062) lapsena seksuaalisen hyväksikäytön ja 

kaltoinkohtelun kohteeksi joutuneille käynnistyi 1.6.2015. Rahankeräyksen tavoitteena on järjestää 

ryhmätoimintaa edellä mainitulle ryhmälle.  

Syksyllä 2015 maahanmuuttokeskustelun lisääntyessä, myös tiedostusvälineiden yhteydenotot 

Raiskauskriisikeskus Tukinaiseen lisääntyivät.  

 

2. KRIISITYÖ  2015 

Toimintavuoden 2015 aikana kriisityön sisällöllisinä painopistealueina olivat  

• seksuaalista väkivaltaa akuutisti kohdanneiden henkilöiden parissa tehtävä kriisiauttaminen  

• kriisityön koulutusten sisältöjen ja menetelmien kehittäminen 

• uhrien aseman vahvistaminen levittämällä kriisityön erityisasiantuntijuutta erityisesti 

terveydenhuollon toimijoille 

• osallistuminen ja vaikuttaminen uhrien asemaa ja auttamista edistäviin yhteistyöverkostoihin  

 

Näitä painopistealueita toteutettiin kriisityössä seuraavissa työmuodoissa: 

 

2.1 Kriisiauttaminen 

Toimintavuonna 2015 Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Helsingin toimipisteessä yksilötyötä teki 

kriisityön kehittämispäällikkö ja kaksi  osa-aikaista kriisityöntekijää ( 10 h / vko ja 30 h / viko). 

Jyväskylän toimipisteessä työskenteli yksi kokopäiväinen vastaava kriisityöntekijä ja yksi osa-

aikainen kriisityöntekijä (30 h/vko). Toimintavuoden aikana   myös kaksi integratiivista 

psykoterapiaa opiskelevaa psykologia tekivät koulutukseen liittyvää asiakastyötä 

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toimipisteissä. Yksilötyötä tehtiin seksuaalista väkivaltaa 

kokeneiden henkilöiden parissa sekä puhelimitse kriisipäivystyksessä,  yksilökohtaisilla 

kriisijaksoilla sekä internetitse verkkoauttamispalvelu Nettitukinainen.fi:ssä 
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Suurin osa asiakkaista ohjautui yksilötyöhön kriisipuhelimen ja nettiyhteydenottojen kautta.  

Tukinaisen kriisityöntekijän yhteydenotto soittajaan tilanteen arviointia ja ajanvarausta varten 

tapahtui pääsääntöisesti kahden viikon sisällä asiakkaan ensimmäisestä soitosta. Kriisipuhelimessa  

osa soittajista ohjattiin suoraan julkisen terveydenhuollon tai työ- tai opiskelijaterveyshuollon  

piiriin. Osalle kiireellisimmin apua tarvitsevista soittajista voitiin tarjota yhdestä kolmeen 

arviointikäyntiä ja sen jälkeen yksilölliseen harkintaan perustuen 1-15 tapaamiskertaa käsittävä 

kriisijakso. Kriisikäynnit sisälsivät asiakkaan tilanteen selvittelyä, ohjausta ja neuvontaa sekä 

kriisihoitoa. Myös uhrien läheisille voitiin tarjota apua yksilöllisesti. Osa asiakkaista ohjattiin 

selvittelykäyntien jälkeen Tukinaisen ryhmätoimintaan ja osa julkisen sektorin palveluihin, työ- tai 

opiskelijaterveydenhuollon piiriin  tai arviointiin KELA:n tukemaa kuntoutuspsykoterapiaa varten.  

Kriisikäyntien yhteydessä kaikille asiakkaille tarjottiin mahdollisuus oikeudelliseen neuvontaan.  

Asiakkailla oli halutessaan mahdollisuus myös kriisityöntekijän ja juristin yhteisiin tapaamisiin. 

Toimintavuoden aikana kriisityöntekijät laativat lausuntoja ja puoltoja hoidon tarpeesta  

terapiahakemusten  liitteeksi ja   oikeusistuimia varten. Työntekijät  toimivat myös todistajana 

oikeuskäsittelyissä sekä oikeussalissa  että puhelimitse 

 

2.2  Akuuttivastaanotto 

Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa jatkettiin vuonna 2014 käynnistynyttä akuuttia kriisipäivystystä. 

Akuutti kriisityö on tarkoitettu asiakkaille, joiden väkivaltakokemuksesta on kulunut alle kolme 

kuukautta. Tavoitteena on kriisiavun keinoin ehkäistä traumaoireiden kroonistuminen ja tarjota 

tarvittavaa oikeudellista neuvontaa ja apua.  Tällä tavoin toteutetaan Uhridirektiivin  

seksuaalirikoksen uhreille edellyttämä henkilökohtainen kriisiapu muutaman päivän sisällä 

väkivaltakokemuksesta.  Toimintavuoden aikana  kriisipäivystykseen otti yhteyttä yhteensä 46  

akuutisti seksuaalista väkivaltaa kokenutta henkilöä, joista  kaikille  tarjottiin lyhytaikaista 

kriisiapua  ja oikeudellista neuvontaa  enintään 7 päivän sisällä yhteydenotosta. Akuuteista 

yhteydenotoista kriisiapu toteutui 80 % kohdalla. 20 % jäi toteutumatta joko yhteydenottajan itse 

peruttua tai jäätyä tulematta varatulle kriisiajalle. Keskimääräinen käyntikerta akuuttivastaanotolla 

oli 4 kriisikäyntiä / asiakas. Oikeudellista neuvontaa annettiin 37%:lle  akuutisti yhteyttä ottaneista. 
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2.3 Kriisityö 

Toimintavuoden 2015 aikana kriisityössä yksilökäynneillä on tavattu yhteensä 132 asiakasta, joiden 

väkivaltakokemuksesta on aikaa enemmän kuin kolme kuukautta. Kriisikäyntejä toteutui yhteensä 

994. Keskimäärin yhtä asiakasta tavattiin 7 kertaa, joten kriisitapaamiset ylittivät toimintavuoden 

aikana lyhytaikaisen kriisiavun kriteerit kahdella käynnillä. 

 

2.4 Kriisipuhelinpäivystys 

Arkena   kriisipäivystys päivysti edelleen maanantaista torstaihin 9-15 välisenä aikana. 

Viikonloppuisin  kriisipäivystys vastasi edelleen klo 15-21.00 välisenä aikana.   

Vuonna 2015  kriisipuhelimeen tuli kaikkiaan 1159   puhelua, joista 283  oli uusia yhteydenottoja. 

Kriisilinjalle tuli keskimäärin  kolme  puhelua päivässä. Kriisilinjalle tuli viikoittain noin viisi uutta  

yhteydenottoa. Tarkemmat tiedot toimintavuoden aikana kriisipuhelimeen tulleista yhteydenotoista 

on esitetty vuosikertomuksen liitteenä olevassa erillisestä tilastobarometrissa (Liite). 

Toimintavuoden 2015 aikana Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisipuhelinpäivystyksessä toimi 

viikonloppuisin kahdeksan  kriisipäivystäjää. Arkisin kriisipuhelimeen vastasivat Tukinaisen 

kriisityöntekijät. 

 

2.5 Internetissä tapahtuva auttamistyö www.nettitukinainen.fi 

Yhteydenottajien oli mahdollista saada ohjausta, neuvontaa ja tukea myös internetin välityksellä. 

Näin seksuaaliväkivallan uhrit, jotka eivät kykene esimerkiksi ujouden tai puhe- tai kuulovamman 

vuoksi ottamaan yhteyttä puhelimitse, saattoivat  saada ohjausta, tukea ja neuvontaa sähköpostin 

välityksellä. Nettiauttamistyöstä vastasi yksi kriisityöntekijä puhelinpäivystyksen, yksilötyön ja 

ryhmänohjaamisen ohella. Kriisityöntekijät toimivat nettityöntekijän sijaisena vuosilomien aikana.  

Verkkoauttamispalvelu Nettitukinaiseen saapui toimintavuoden aikana yhteensä 185  viestiä  131  

henkilöltä. Kunkin yhteydenottajan kanssa vaihdettiin keskimäärin 1-2  viestiä. 

 

 

http://www.nettitukinainen.fi/
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2.6 Ryhmätoiminta 

Toimintavuonna 2015 järjestettiin seuraavat seksuaalista väkivaltaa ja / tai hyväksikäyttöä 

kokeneille asiakkaille suunnatut ryhmät. 

• Avoin ryhmä 

Avoin ryhmä tarjoaa seksuaalista väkivaltaa kokeneille naisille ryhmämuotoista matalan kynnyksen 

apua, ohjausta ja neuvontaa. Vertaistuella on ryhmässä suuri merkitys. Avoimeen ryhmään 

osallistuminen ei edellytä haastattelua eikä ennakkoilmoittautumista ja siihen  voi osallistua myös 

anonyymisti. Ryhmäkerran pituus on 1,5 tuntia. 

Avoin ryhmä kokoontui vuonna 2015 parittomien viikkojen keskiviikkoisin klo 18.15 -19.45 

välisenä aikana yhteensä 22 kertaa. Toimintavuoden aikana Avoimeen  ryhmään   osallistui    

kaikkiaan 77 ryhmäläistä , joista 16 tuli ryhmään ensimmäistä kertaa. Kuhunkin ryhmään osallistui 

keskimäärin aina  3,5  ryhmäläistä . 

Avoimen ryhmän ryhmänohjaajana vuonna 2015 toimi psykologi, psykoterapeutti (yet) Raili Isto. 

Tukinaisen kriisityöntekijät vuorottelivat ryhmässä ohjaajaparina. Vakinaisen ohjaajan 

vuosilomasijaisena toimi PsL, psykoterapian erikoispsykologi, integratiivinen psykoterapeutti 

Hanna Happo. 

• Viikonloppuryhmä 

Tukinaisen järjestämät viikonloppuryhmät on suunnattu ensisijaisesti henkilöille , joilla ei 

kotiseudullaan ole tarjolla seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön hoitoon erikoistuneita 

palveluita tai jotka eivät anonymiteettisyistä voi niihin hakeutua. Ryhmiin hakeudutaan 

kriisipäivystyksen kautta ja ryhmiin osallistuvat haastatellaan ennen ryhmään valitsemista.  

Vuonna 2015 Tukinainen järjesti viikonloppuryhmän yhteistyössä Tampereen Setlementti Naapurin 

Välitä-hankkeen kanssa 28.-29.3.2015. Kangasalla Seurantatapaaminen järjestettiin kesäkuussa 

Tampereella.  Ryhmään osallistui yhteensä 7 asiakasta. Ohjaajana ryhmässä toimi Välitä-hankkeen 

työntekijöiden työparina  vastaava kriisityöntekijä, perheterapeutti (vet) Helena Kallinen.  

• CPT -ryhmä  

Kognitiivisen prosessoinnin (CPT)  ryhmä on yksittäisen tai useamman yksittäisen raiskauksen 

kokeneille naisille tarkoitettu 12 ryhmätapaamista käsittävä tehtäväorientoitunut ryhmähoitomuoto. 
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Ryhmän vaikuttavuus perustuu suuressa määrin itsenäisesti tehtäviin kotitehtäviin. CPT edustaa ns. 

näyttöön perustuvaa hoitoa (evidence based) ja sen vaikuttavuutta on todennettu psykoterapian 

vaikuttavuustutkimuksissa. Hoitomalli on peräisin Yhdysvalloista ja Suomeen sen on tuonut 

Tukinainen. 

CPT ryhmä toteutettiin 5.3.-19.5.2015 . Ryhmän ohjaajina toimivat kriisityöntekijä, sosionomi 

(AMK) Virve Virta ja kriisityönkehittämispäällikkö, kriisi- ja traumapsykoterapeutti (et ) Heli 

Heinjoki. Ryhmään osallistui yhteensä 5  asiakasta 

• Kuvataideryhmä  

Jyväskylän aluetoimipisteessä toimintavuoden aikana toteutetut kuvaryhmät käsittelivät 

seksuaalisen väkivallan vaikutuksia    naiseuteen  ja itsetuntoon taideterapeuttisin keinoin. 

Edellisenä toimintavuonna Jyväskylän aluetoimipisteessä käynnistynyt kuvaryhmä jatkui vielä 

vuoden 2015 helmikuuhun saakka kolmella ryhmäkerralla. Ryhmään osallistui viisi asiakasta. 

Ryhmän ohjaajina toimivat taideterapeutti, erityistoimintaterapeutti Hannele Natri ja vastaava 

kriisityöntekijä, perheterapeutti (vet)  Helena Kallinen. 

Lokakuussa 2015 käynnistynyt ryhmä kokoontui neljä kertaa toimintavuoden aikana jatkuen vielä 

kevääseen 2016. Tähän ryhmään osallistuu viisi asiakasta. Ohjaajina ryhmässä toimivat 

kriisityöntekijä, psykologi Sanna Virsu ja taideterapeutti, erityistoimintaterapeutti Hannele Natri. 

 

2.7  Koulutus- ja asiantuntijatehtävät sekä mediajulkisuus 

Toimintavuoden aikana Tukinaisen kriisityöntekijät toimivat kouluttajina sosiaali- ja terveysalan eri 

toimijoiden sekä järjestöjen järjestämissä tilaisuuksissa, mm. Savonia Ammattikorkeakoulun 

seksuaalineuvojakoulutuksessa ja Vantaan Turvakodin henkilökunnalleen järjestämässä seksuaalista 

väkivaltaa kohdanneiden hoitoa koskevassa koulutuksessa. 

Seksuaalista väkivaltaa kohdanneiden parissa tehtävää kriisityötä esiteltiin toimintavuoden aikana 

myös eri oppilaitosten, kuten Laurea-Ammattikorkeakoulun ja Jyväskylän ammattikorkeakoulun 

sosiaali- ja terveysalan opiskelijaryhmille ja  Jyväskylän Sepän lukion terveystietokurssin 

opiskelijoille. Yhteistyökokouksia pidettiin myös eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Näistä 

mainittakoon mm. Helsingin Ev.lut. seurankunnan Kampin Kappelin henkilöstö,  HUS:n Sipoon 
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psykiatrian poliklinikan työntekijät ja  Lounais-Suomen Mielenterveysseura ry:n Turun 

kriisikeskuksen työntekijät. 

Kriisityöntekijät toimivat kouluttajina Raiskauskriisikeskus Tukinaisen keväällä ja syksyllä  

järjestämissä  ”Raiskauksen akuuttiapu”-koulutuksessa sekä  kaksipäiväisessä ”Seksuaalisen 

väkivallan kohtaaminen ja hoidon periaatteet”-koulutuksessa Koulutus oli tarkoitettu erityisesti 

terveydenhuoltoalan eri tehtävissä toimiville ammattilaisille. 

Toimintavuoden aikana kriisityöntekijät ovat antaneet seksuaalisen väkivallan kohtaamiseen ja 

hoitoon liittyviä asiantuntijalausuntoja ja kannanottoja eri tiedotusvälineille mm. Radio Suomen 

Ajantasa-ohjelmassa kesäkuussa 2015. 

 

2.8  Osaamisen kehittäminen ja työnohjaus 

Vuoden 2015 aikana kriisityöntekijät osallistuivat kotimaassa  järjestettyihin yksittäisiin kriisi- ja 

traumatyötä koskeviin koulutuksiin.  

Kriisityöntekijöille ei toimintavuoden aikana omaa kehittämispäivää vaan kriisityö oli mukana koko 

henkilöstölle suunnatussa kehittämispäivässä toukokuussa 2015.   Kriisityöntekijöiden yhteinen 

traumaviitekehykseen perustuva ryhmätyönohjaus jatkui toimintavuonna 2015. Kriisityöntekijöiden 

työryhmän työnohjaajana toimi psykoterapeutti, perheterapeutti (vet) Arto Kyllönen. 

Kriisityöntekijöiden yksilö- ja ryhmätyönohjaajina toimivat psykiatrian erikoislääkäri Anssi Leikola 

ja PsL, perheterapeutti (vet) Anna-Liisa Heikinheimo. 

Kriisipäivystäjille ei  toimintavuoden aikana järjestetty yhteistä työnohjausta.  Kriisipäivystäjien 

työn tueksi  järjestettiin vuonna 2015 yhteensä neljä ajankohtaisia asioita käsittelevää kriisityön 

iltaa sekä yksi miesasiakkaan seksuaalisuutta käsittelevä koulutustilaisuus. 

 

2.9  Verkostoyhteistyö 

 

Kriisityön vastuualue osallistui toimintavuoden aikana erilaisiin auttamistyötä koskeviin 

asiantuntijaverkostoihin. Kriisityö oli mukana sekä Jyväskylän Tyttöjen ja Poikien Talon Oiva & 

Ilona –hankkeen  ohjausryhmässä että Jyväskylän Marak-työryhmässä. 
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Helsingissä kriisityöstä oli edustus Helsingin Tyttöjen ja Poikien Talon seksuaaliväkivaltahankkeen 

ohjausryhmässä, Itä-Helsingin Marak-työryhmässä (Moniammatillinen riskienhallinta työryhmä),  

Ihmiskaupan vastaisessa verkostossa sekä pääkaupunkiseudun  puhelinauttajien verkostossa. 

Kriisityön edustaja oli mukana myös Ensi- ja turvakotien liiton koordinoimassa Naisiin kohdistuvaa 

väkivaltaa ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneille tarkoitetun ISTA-tukipuhelimen 

suunnittelutyöryhmässä. 

Verkostoitumista ja yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa jatkettiin  edelleen aktiivisesti 

Jyväskylässä.  

Jyväskylän aluetoimipisteen aloitteesta ja koordinoimana aloitettu vertaiskonsultaatioiksi nimetty 

verkostoyhteistyökokousten käytäntö jatkui myös toimintavuoden aikana. Yhteistyökumppaneina 

tässä työmuodossa oli  mm. lastenpsykiatria, kaupungin perhetyö, neuvola, perhekoti, nuorisokoti, 

etsivä nuorisotyö, päihdetyö, diakoniatyö evankelis-luterilaisesta seurakunnasta, 

adventtiseurakunnasta  ja ortodoksisesta seurakunnasta. Mukana on ollut myös Pelastakaa Lapset 

ry, ulkomaalaistoimisto, Mielenterveyden Keskusliitto ry:n Turvanen Jyväskylä,  aikuispsykiatria ja 

kuntoutusohjaus, peruskoulun ja lukion koulukuraattorit ja kouluterveydenhuolto sekä  

keski-Suomessa toimivien psykoterapeuttien ryhmä. 

.    

3. OIKEUDELLINEN TYÖ 

 

3.1   Vuoden 2015 painopistealueet oikeudellisessa työssä 

 

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen oikeudellinen perustyö kuten valtakunnallinen päivystystoiminta, 

neuvonta, konsultaatiot, koulutus- ja verkostoyhteistyö jatkuivat vuonna 2015.  Uhrien 

edunvalvonnassa pääpaino oli tiedon jakaminen seksuaalirikosten uhrien oikeuksista ja käytännöistä 

viranomaisissa. Yhteiskunnallinen vaikuttaminen muutoin kuluneen vuoden aikana merkitsi 

mediayhteistyön lisäksi konsultaatioita ammattiauttajille ja vapaaehtoisille sekä lausuntojen 

antamista viranomaisille.   

Koulutuksissa sisältöjä painotettiin eri tavoin kuin aiempina vuosina vastaamaan paremmin 

uusimpia lakimuutoksia.   
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Poliisiyhteistyöstä kansainvälisellä tasolla voidaan mainita Viron rikospoliisiosaston pyyntö saada 

käännättää Viroksi Senja-aineistoa, erityisesti lasten seksuaalista hyväksikäyttöä koskevilta osin. 

(Criminal Policy Department, Analysis Division). 

 

3.2 Puhelinpäivystys 

 

V Raiskauskriisikeskus Tukinaisen juristipäivystys päivysti neljänä päivänä viikossa (12h/vko) 

vuoden 2015 aikana muulloin paitsi juristin vuosiloman aikana. Taloudellisista syistä 

puhelinpäivystykseen ei ollut mahdollista järjestää lomasijaista, mikä heikensi oikeudellista 

neuvontaa tarvitsevien oikeusturvaa. Juristipäivystykseen tulleiden puheluiden määrä oli vuonna 

2015 myös tästä syystä selkeästi pienempi kuin aiempina vuosina.      

   

Tukinaisen juristipäivystykseen vuonna 2015 tulleista ensimmäisistä yhteydenotoista (192) suurin 

osa koski raiskausta (rikoslaki 20 luku 1-3 §) tai lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä (rikoslaki 20 

luku 6 § tai 7§). Osa uhreista oli ollut alle kouluikäinen, kun seksuaalinen hyväksikäyttö/väkivalta 

oli alkanut. Näissä tapauksissa aikaa tekohetken ja yhteydenottohetken välillä oli kulunut 

useimmiten jo monia vuosia. Osa tapauksista oli rikosoikeudellisesti vanhentuneita.  

 

Päivystyksessä esiin tulleiden tietojen perusteella noin puolessa tapauksista tekijänä oli uhrille 

jollain tavoin tuttu tai läheinen henkilö kuten puoliso, ex-kumppani, huoltaja/vanhempi, muu 

perheenjäsen tai joka tapauksessa henkilö, jonka henkilöllisyys oli tiedossa. Tapauksia, joissa 

soittaja ei joko halunnut kertoa tekijää tai hän ei tiennyt tekijän henkilöllisyyttä oli lähes yhtä 

paljon. Kaikissa yhteydenotoissa tärkeää ei ollut tekijään liittyvät asiat vaan soittaja halusi tietoa 

yleisemmin. Tähän ryhmään kuuluivat myös puhelut, joissa raiskauksen uhri halusi tietää 

esimerkiksi sitä, milloin tai miten oikeudenkäyntiavustajan voi saada.  

 

Useimmiten juristipäivystykseen soitti uhri itse (n. 58,7 %).  Läheisten yhteydenottoja (huoltaja, 

vanhempi, muu perheenjäsen, ystävä) oli myös paljon. Läheisten ensikontaktien ansiosta myös 

asianomistajat itse usein aktivoituvat selvittämään oikeuksiaan ottamalla yhteyttä Tukinaisen 

päivystykseen.   
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Ammattiauttajien konsultaatiot lisääntyivät selvästi edellisestä vuodesta. Viranomaisten, sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöiden ja muiden seksuaalirikosten uhreja työssään kohtaavien 

henkilöiden konsultaatiot koskivat useimmiten ilmoitusvelvollisuutta yleisesti tai esimerkiksi 

terapeutin oman asiakkaan oikeusavun tarvetta. Puheluissa keskityttiin tiedon antamiseen myös 

oikeusprosessista.  

 

Tietoa asianomistajan oikeudesta tukitoimiin kuten ilmaiseen oikeudenkäyntiavustajaan, kriisiapuun 

ja neuvontaan rikosilmoituksesta oikeudenkäyntiin, jaettiin päivystyksessä päivittäin. 

Vahingonkorvausasiat nousivat esiin monen soittajan kohdalla. Toisaalta kaikkia oikeudenkäyntiin 

liittyvät asiat eivät koskeneet lainkaan. Oikeudellisessa neuvonnassa on ollut tärkeä huomioida 

myös tämä ryhmä.  

 

Keskimääräinen puhelun kesto oli noin 45 minuuttia.  

   

Vastaavia asioita kuin puhelinpäivystyksessä käsiteltiin myös Nettitukinainen-palstalla. Osa 

nettikysymyksistä koski ulkomailla tapahtuneita tekoja.  

 

Tukinaisen juristipäivystyksestä ohjattiin asianomistajia sekä julkisiin oikeusaputoimistoihin että 

yksityisiin asianajotoimistoihin.  

 

3.3 Asiakastapaamiset 

 

Asiakastapaamisia vuoden 2015 aikana oli lähemmäs 90, joista osa liittyi kriisiasiakkaiden tai 

yhteistyökumppanien kanssa sovittuihin tapaamisiin. Tähän ryhmään kuuluivat myös 

ammattiauttajien konsultaatiot. Tukihenkilötapaamisia yksinään ei ole laskettu mukaan. 

Tapaamisten tarkoituksena oli selvittää yleisesti seksuaalirikoksiin liittyviä asioita kuten 

raiskauksen tunnusmerkistöjä, oikeusprosessia, vanhentumisaikoja, korvausasioita ja kertoa 

oikeudesta avustajaan. Rikosilmoituksen tekeminen ja tulevat asianomistajan kuulustelut olivat 

esillä noin puolessa tapauksista. Joskus käynnin aiheena oli epäselvyys siitä, missä vaiheessa oman 

asian käsittely oli viranomaisissa.  
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Useimmat tavatuista henkilöistä olivat vailla oikeusavustajaa, eivätkä tienneet tästä 

mahdollisuudesta ennen käyntiään Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa. Tarvittaessa otettiin yhteyttä 

poliisiin esimerkiksi kuulusteluajan varaamiseksi etukäteen.  

 

Osa asiakastapaamisista liittyi kriisityön asiakaskäynteihin. Periaatteena on ollut, että jokainen 

kriisiasiakas saa oikeudellista neuvontaa vähintään kerran kriisitapaamistensa yhteydessä. 

Tarkoituksena on varmistaa, että uhrit saavat kaiken tiedon, avun ja tuen omassa asiassaan. Joillakin 

asianomistajilla on jo ollut oma asianajaja, jolloin tapaaminen ei aina ole ollut tarpeen.  

 

Osa asiakastapaamisiin tulleista henkilöistä oli maahanmuuttaja-taustaisia, jolloin yhteyttä otettiin 

niin sovittaessa myös muihin auttamistahoihin kuten Monika-Naiset Liitto ry:een. Toimintavuonna 

on pyritty kiinnittämään erityisesti huomiota seksuaalista väkivaltaa kohdanneitten vammaisten 

naisten neuvontaan, tukeen ja auttamiseen. 

 

Keskimääräinen tapaamisaika henkilöä kohden oli noin tunti. 

 

3.4 Oikeudelliset toimeksiannot 

 

Vuoden 2015 aikana Tukinaisen juristi on ollut asianomistajan avustajana ja tukena 

poliisikuulusteluissa ja toiminut myös oikeuden määräämänä oikeudenkäyntiavustajana. 

Rikosnimikkeinä olivat pakottaminen sukupuoliyhteyteen, raiskaus, laiton uhkaus, 

väkisinmakaaminen/törkeä lapseen kohdistuva haureus, törkeä raiskaus/ törkeä lapsen seksuaalinen 

hyväksikäyttö, pahoinpitely, pakottaminen ja vapaudenriisto. Useimmissa tapauksissa rikokset 

olivat luokiteltavissa lähisuhdeväkivallaksi. Lähestymiskieltohakemuksia käsiteltiin kaksi, joissa 

niissäkin häiritsijä oli lähipiiristä. Neljässä tapauksessa uhri oli alaikäinen tekohetkellä, ja asia vielä 

syyteharkinnassa.   

 

Oikeudenkäyntiin asti vuoden 2015 aikana edenneistä seksuaalirikoksista kaikista on tehty valitus, 

hovioikeuteen, joten tuomiot eivät ole lainvoimaisia. Pääasiassa valittajana on 

vankeusrangaistukseen tuomittu tekijä. Ankarin käräjäoikeuden määräämä rangaistus oli 3 vuotta 2 

kuukautta tapauksessa, jossa tekijä tuomittiin kolmesta raiskauksesta, laittomasta uhkauksesta ja 

pahoinpitelystä. Puskaraiskaus-tyyppisessä tapauksessa (yksi syytekohta) vankeustuomio oli 2 

vuotta 4 kk vankeutta. Yhdessä tapauksessa käräjäoikeus hylkäsi syytteen törkeästä raiskauksesta, 
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jossa raiskaussyyte koski uhrin lamaantumista tekijän aiempien uhkailujen takia. Oikeuden mukaan 

kysymyksessä oli raiskaus. Kaikissa tapauksissa tuomitun puolesta on valitettu hovioikeuteen. 

 

Oikeudenkäynneistä saatua tietoa asiakkaiden kohtelusta ja nykykäytännöistä viranomaisissa 

hyödynnettiin koulutuksissa, puhelinpäivystyksessä, konsultoinnissa ja lainsäädäntömuutoksia 

koskevissa lausunnoissa.   

  

Uhrien uudelleen traumatisoitumisen ehkäisemiseksi olisi edelleen tärkeää kiinnittää huomiota 

erityisesti vastaajien asianajajien käytökseen ja kielenkäyttöön oikeussalissa. Vastatodistelussa 

asianomistajalle esitettävät toistuvat kysymykset merkityksettömistä seikoista painostavin 

äänensävyin ovat psyykkisesti raskaita asianomistajille ja aiheuttavat voimakasta lisäkärsimystä.  

 

3.5 Verkostoyhteistyö 

 

Vuonna 2015 Sosiaali- ja terveysministeriö teetti kyselyn naisiin väkivallan vähentämisen 

toimenpiteistä Suomessa suhteessa Istanbulin sopimuksen velvoitteisiin. Tukinainen ry:n lakimiestä 

haastateltiin aiheesta. 

 

Juristi osallistui mahdollisuuksiensa mukaan lisäksi erilaisiin verkostotapaamisiin kuten 

lapsikaupan ja lapsiseksiturismin vastaisen verkoston toimintaan, Suvanto ry:n ikääntyneisiin 

kohdistuvan väkivallan vastaiseen kampanjaan ja Sisäisen turvallisuuden ohjelmaan.  

 

3.6 Koulutus ja konsultaatiot 

 

Sekä Tukinainen ry:n omat että yhteistyöverkostojen järjestämät koulutustilaisuudet kuuluivat 

aiempien vuosien tapaan juristin työhön.  

 

Tukinaisen tilastotietojen mukaan suurin osa konsultaatioasiakkaista vuonna 2015 oli sosiaali- ja 

terveydenhuollon ammattihenkilöitä. Turvakotiasiakkaiden kohdalla oikeudellisessa neuvonnassa 

keskityttiin usein moneen ongelmaan, jotka liittyivät lähisuhdeväkivaltaan. Etenkin näissä 

tilanteissa konsultaatioon varattiin paljon aikaa kuten myös muiden erityisryhmien kohdalla. 
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Konsultaatiot tapahtuivat pääosin joko päivystysaikana tai erikseen sovittuna aikana puhelimitse tai 

Tukinaisen toimistolla Helsingissä. Konsultaatiot olivat mahdollisia myös järjestetyn koulutuksen 

yhteydessä. Aiempien vuosien tapaan ajanvaraukset konsultaatioihin oli mahdollista tehdä 

puhelinpäivystyksen kautta päivystysaikana. Tapaaminen sovittiin joko juristin ja kriisityöntekijän 

yhteiseen konsultaatioon tai erikseen jommankumman kanssa. Perjantaipäivä varattiin 

akuuttiasiakkaiden konsultaation tarpeeseen. 

 

3.7 Osaamisen kehittäminen 

 

Juristi ei osallistunut oman alansa koulutuksiin Tukinainen ry:n varoin vuoden 2015 aikana. 

Osaamisen kehittäminen tapahtui omakustanteisesti tai osallistumalla ammattiyhdistyksen 

järjestämiin maksuttomiin koulutuksiin. Myös erilaisten yhteistyöverkostojen tarjoamia 

maksuttomia seminaareja on ollut mahdollista hyödyntää jonkin verran.  

 

3.8 Tiedottaminen 

 

Vuoden 2015 puhelinpäivystysten ensisoitoista kootut tilastot julkistettiin maaliskuussa. 

Haastatteluja ja taustatietoa on annettu tiedotusvälineille aiempien vuosien tapaan.  

 

Tiedottamisen yhteydessä tai muissakaan tilanteissa Tukinainen ei välitä asiakkaidensa tai 

muidenkaan seksuaalirikosten uhrien yhteystietoja tiedotusvälineille. 

 

4. TYÖSUOJELU  

Varsinaisena työsuojeluvaltuutettuna aloitti 2014 kaksivuotisen toimikautensa Virve Virta. 

Varajäseniä olivat Katja-Mari Ottelin ja Hannaleena Kuukari. Työsuojelupäällikkönä jatkoi 

Minnamaria Ahokas. 

Työsuojelutoimintaan kuuluvia kokouksia oli vuonna 2015 yhteensä neljä. Työterveys on järjestetty 

Mehiläinen Oyj:n kanssa. Vuonna 2013 tuli hallituksen päätöksellä voimaan oikeus yhteen 

erikoislääkärikäyntiin vuodessa perusterveydenhoidon lisäksi, käytäntö jatkui myös 2015. Vuonna 

2015 järjestettiin pikkujoulut talkoovoimin.  
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5. HALLINTO JA TALOUS 

Hallinto- ja talouspäällikön lisäksi Tukinaisen tukipalveluissa työskenteli Helsingin toimipisteessä 

osa-aikainen siistijä viikonloppuisin. Jyväskylässä siivous on ulkoistettu. 

Hallinto- ja talouspäällikkö toimii osana Raiskauskriisikeskuksen johtoryhmää operatiivisen 

toiminnan johtamisessa. Vuonna 2015 hallituksen esittelijänä ja sihteerinä toiminen kuului myös 

toimenkuvaan. 

Kirjanpito oli ulkoistettu Reilu Hallinto Oy:lle. Muu taloushallinto jäi hallinto- ja talouspäällikön 

toimeksi. Hän toimii myös työsuojelupäällikkönä. 

Työnantajana Tukinainen ry on järjestäytynyt Elinkeinoelämän Keskusliittoon (EK) ja on jäsenenä 

Suomen sosiaali- ja terveysjärjestö ry:ssä (SOSTE ry).  

 

Tukinainen ry:n hallitukseen kuuluivat vuonna 2015: 

Varsinaiset jäsenet:  

Mikko Lampikoski, poliisitarkastaja emeritus, asessori, puheenjohtaja 

Aili Nenola, professori emerita, varapuheenjohtaja 

Sofia Danielsson, OTM  

Marja Hanski, johtaja  

Aaro Mäkelä, oikeuslääketieteen erikoislääkäri  

Tapani Tiilikainen, varatuomari, poliisiylitarkastaja evp 

 

Varajäsenet: 

Mulki Mölsä, lääkäri, MD 

Kevät Nousiainen, akatemiaprofessori 

 

Tukinainen ry:n operatiivisesta johtamisesta vastaavaan johtoryhmään kuuluivat Minnamaria 

Ahokas, Heli Heinjoki, Eeva Määttänen ja Riitta Silver. 

5.1 Saadut avustukset ja tuotot 

Vuodeksi 2015 Tukinainen ry sai Raha-automaattiyhdistys ry:ltä 569.000 euroa yleisavustuksena 

Raiskauskriisikeskuksen toimintaan. Avustuksella katettiin sekä Helsingin toimipisteen kuin 

Jyväskylän aluetoimipisteen kulut. Kunta-avustuksia saatiin 2,959 euroa. Säätiöiltä ei saatu 

avustuksia ollenkaan. Muita tuottoja oli yhteensä 18,439 euroa.  

5.2 Henkilökunta 

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Helsingin toimipisteessä työskenteli vuonna 2015 viisi 

kokopäiväistä sekä kaksi osa-aikaista (30 h/vko ja 10 h/vko) työntekijää. Osa-aikaisina päivystäjinä, 

ryhmänvetäjinä ja siistijänä työskenteli yhteensä 6 henkilöä.  
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Jyväskylän aluetoimipisteessä työskenteli 2015 yksi kokopäiväinen ja yksi osa-aikainen (30 h/vko) 

työntekijä.   

Henkilötyövuosina Tukinainen ry:ssä työskenteli keskimäärin 11 henkilöä. 

Toiminimillään Tukinaiselle alihankkijoina työskentelivät:  

Happo Hanna, ryhmänohjaaja (toiminimi: Hanna-Leena Happo) 

Hämäläinen Päivi, psykiatrinen erikoissairaanhoitaja, kriisipäivystäjä (toiminimi: Terapia- ja 

työnohjauspalvelut Päivi Hämäläinen) 

Sieranoja Marja, kriisipäivystäjä, ryhmänvetäjä (toiminimi: MarjasThera) 

Stenroth Tuula, kriisipäivystäjä, ryhmänvetäjä (toiminimi: Tecum Ky) 

 

6. VIESTINTÄ 

Viestinnästä vastaa yksi kokopäiväinen viestintäpäällikkö. 

Vuonna 2015 viestintään liittyvien rutiinitehtävien (WWW-päivitykset, Raiskauskriisikeskus 

Tukinaisen tilastojen tuottaminen ja julkistamistilaisuuden järjestäminen) lisäksi 

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen esitteet uusittiin ja päivitettiin, niitä jaettiin yhteistyötahoille noin 

3 000 kpl (julkinen sektori, yksityiset lääkäriasemat, poliisiasemat jne.). Myös 

Raiskauskriisikeskuksen kotisivut uudistettiin. Niistä tehtiin käyttäjäystävällisemmät ja erilaisille 

mobiililaitteille soveltuvat. Kotisivu-uudistuksen yhteydessä sivut myös hakukoneoptimoitiin, jotta 

tietoa tarvitsevat voisivat löytää ne helpommin eri hakukoneista. Sivut myös päivitettiin uusimpaan 

Joomla-versioon ja niille asennettiin SSL-salaus, mikä lisää sivuston tietosuojaa huomattavasti.   

Kampanja seksuaalisen väkivallan uhrien parissa toimiville 

Vuonna 2015 tuotettiin laajamittainen kampanja seksuaalisen väkivallan uhrien parissa toimiville 

eri alojen ammattilaisille. Kampanjassa tuotettiin erillinen kampanjasivusto (suljettu Facebook-

ryhmä), josta ammattilaiset saivat aiheeseen liittyvää muun muassa Tukinaisen tuottamaa 

materiaalia (e-kirja, RAP-kansio) ja viimeisintä tietoa Tukinaisen koulutuksista. Kampanja sivustoa 

päivitettiin koko toimintavuoden ajan. Lisäksi aiheesta koodattiin Chat-moduuli Tukinaisen WWW-

sivuille. Chatin kautta eri alojen ammattilaisilla oli mahdollisuus kysyä aiheesta. Chat toimi 

pilottina vuoden ajan kerran kuussa. Samalla tuotettiin ammattilaisille suunnattu kysely, jonka 

tavoitteena oli kartoittaa seksuaalisen väkivallan puheeksi ottamisen vaikeutta ja samalla helpottaa 

puheeksi ottamista. Kyselyn jälkeen ammattilaisilla oli mahdollisuus ladata aiheeseen liittyviä 

ohjeistuksia.   
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Rahankeräykseen liittyvä kampanja 

Tukinaisen rahankeräyksen yhteyteen suunniteltiin myös kampanja, joka käsitti ns. Flashmob-

tempauksen ja yhteistyötä median kanssa. Tempauksesta tiedotettiin lehdistöä ja tilat tempaukseen 

saatiin Helsingin kaupungilta maksuttomasti. Tilaisuudessa aihetta nostettiin esille. Tilaisuudessa 

esiintyi myös muusikko Visa Luttinen. Rahankeräyskampanjan yhteyteen tuotettiin aiheesta 

kampanjavideo, jota tullaan esittämään myös YLE:n tv-kanavilla.   

Senjanetti.fi 

Senjanettiä pyrittiin tekemään tutuksi ja siihen liittyvän sivuston käyttöä pyrittiin tehostamaan 

poliisien keskuudessa. Aiheesta tiedottaminen vaatii toistoa, jonka avulla uudet työntekijät voivat 

saada tietoa Senjanetistä ja aiheeseen liittyviä uskomuksia voidaan haastaa. Tavoitteena oli, että 

seksuaalisen väkivallan uhreja kohdeltaisiin ammattilaisten taholta sensitiivisesti ja heidän 

erityistarpeensa huomioitaisiin. Kampanjan aikana pyrittiin myös seuraamaan muutoksia kävijöiden 

määrässä Senjanetti.fi-sivustolla.   

Koulutusten verkkoalusta 

Koulutusten verkkoalusta luotiin vuonna 2015. Tämä mahdollisti verkkokoulutusten järjestämisen 

siten, etteivät koulutukseen osallistujat olleet sidottuja maantieteelliseen sijaintiinsa. Tuotetun 

kyselyjen perusteella, osa eri alojen ammattilaisista, olivat valmiita osallistumaan verkko-

opetukseen, koska se on usein edullisempaa kuin koulutukseen osallistuminen paikan päällä. 

Koulutusten markkinointia myös muutettiin. Koulutuksia markkinointiin Mailchimp- internet 

sovelluksella, jonka avulla voitiin seurata, kuinka monet viestin saajat avasivat sähköpostin (noin 10 

% kaikista viestin saaneista).   

Seminaari 2015 

Lisäksi toimintavuonna 2015 järjestettiin edellisten vuosien tapaan maksuton seminaari lapsen 

seksuaalisen hyväksikäytön aiheesta. Tällä pyrittiin takaamaan, että eri alojen ammattilaiset saivat 

uusinta tietoa aiheesta, vaikka julkisen sektorin koulutusmäärärahat ovat yhä pienenemään päin. 

Seminaari tavoitti suuren suosion – osallistujia olisi ollut enemmän kuin voitiin vastaanottaa.  
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Yhteistyö 

Tukinainen jatkoi myös yhteistyötä Sisäministeriön koordinoimassa ”Right to choose” –hankkeessa 

ja Suvanto ry:n Kätketyt äänet –kampanjassa, jonka blogisivujen sisällön tuottamiseen 

viestintäpäällikkö osallistui. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



22 

 

LIITE. Tunnusluvut 

Henkilöstömäärä 

 

Kriisityö 

 

 

Oikeudellinen työ 

 

Toimisto 

 

2 kokopäiväistä työntekijää, 3 osa-aikaista työntekijää, 8 

viikonloppupäivystäjää/ryhmänvetäjää 

 

1 kokopäiväinen  

 

2 kokopäiväistä ja 1 osa-aikainen työntekijä 

Yhteydenottojen määrä  

Ensisoittojen määrä 

Kriisipäivystys 

Juristipäivystys 

 

 

283 kpl 

192 kpl  

Nettitukinainen 

 

185 viestiä 

Asiakaskäynnit  

Kriisityö 

Oikeudellinen työ 

 

132 asiakasta, yhteensä 994 kriisikäyntiä  

80 asiakasta 

Ryhmät 

Avoin ryhmä 

 

Viikonloppuryhmä 

 

CPT ryhmä 

 

Kuvataideryhmä 

 

77 osallistujaa 

 

7 osallistujaa 

 

5 osallistujaa 

 

5 osallistujaa 
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LIITE  

TUKINAINEN RY     

RAISKAUSKRIISIKESKUS TUKINAINEN 

KOULUTUKSET VUONNA 2015   

HELSINGIN TOIMIPISTEEN TOTEUTTAMAT KOULUTUKSET  

Koulutus     Osallistujamäärä 

 

”Turhaan otettuja näytteitä ei ole” –koulutus           29 henkilöä 

1 henkilöä 

(RAP-koulutus)  - 3 kertaa /vuosi 

-kouluttajina oikeuslääkäri, Tukinainen ry:n  kriisityöntekijä ja juristi 

”Menetelmiä seksuaalista väkivaltaa kokeneiden kanssa  

työskentelyyn” (ent. Ammattiauttajakoulutus), 2-päivää          17 henkilöä 

-kouluttajina Tukinainen ry:n kriisityöntekijät 

”Seksuaalirikoksen uhrin tuki ja sen muodot”                                             10 henkilöä 

Edilex-Pro /Koulutus   12.2.2015 Helsinki 

-kouluttajana Tukinainen ry:n juristi 

”Seksuaalista kokeneen kohtaaminen ja hoito                                             10 henkilöä 

Vantaan turvakoti 

-kouluttajana Tukinainen ry:n kriisityöntekijä 

 

 

JYVÄSKYLÄN ALUETOIMIPISTEEN TOTEUTTAMAT KOULUTUKSET 

 

Koulutus     Osallistujamäärä 

”Seksuaalista kokeneen kohtaaminen ja hoito                                             15 henkilöä 

Savonia opisto 

-kouluttajana Tukinainen ry:n kriisityöntekijä 

 

 

Koulutuksiin osallistunut 

yhteensä  81 henkilöä 
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LIITE 

Mediayhteistyö 

Päivämäärä Media(t) Sisältö 

06.02.2015 Ylioppilas-lehti Miesten kokema seksuaalinen 

väkivalta 

14.02.2015 Helsingin Sanomat Seksuaalisen väkivallan uhrit 

vähättelevät kokemaansa 

14.2.2015 Helsingin Sanomat Valtaosa ei ilmoita 

seksuaalisesta väkivallasta 

20.02.2015 Lännen media, Pohjolan 

Sanomat 

Raiskauksen uhrit saavat liian 

vähän tukea  

13.3.2015 Helsingin Sanomat, 

Taloussanomat, Kouvolan 

Sanomat, Uutisaalto, 

Savonmaa, Etelä-Saimaa, 

Nyt.fi, Iltasanomat, ess.fi, 

Iltalehti, Uutistulva, 

Suomenmaa, tuoreetuutiset.fi, 

Demari 

Raiskauksia paljastuu aiempaa 

enemmän – joka kolmas 

tuomittu ulkomaalaistaustainen 

13.2.2015 Iltasanomat, Pohjalainen Raiskaaja on usein uhrin tuttu 

17.3.2015 Karjalainen, Tuoreetuutiset.fi, 

Suomenmaa, Savon Sanomat, 

Ilkka, Keski-Pohjanmaa, 

Uutisaalto, Kotimaa MSN, 

SSS.fi 

Raiskauskriisikeskus 

huolissaan uhrin oikeusturvasta 

25.3.2015 Seutusanomat Raiskattu kantaa raskasta 

taakkaa 

25.3.2015 Tutka Selvittämättä jäänyt raiskaus 

pidetään uhrin toipumisaikaa 

25.3.2015 Helsingin uutiset Lapsena hyväksikäytetty: 

Trauma johti itseinhoon ja 

irtosuhteisiin 

4.6.2015 MOT-ohjelma Raiskauskriisikeskus antoi 

taustatietoa ohjelmaan 

8.6.2015 Helsingin Sanomat, Metro-

lehti 

Seksuaalinen häirintä 

23.6.2015 Helsingin uutiset, Länsiväylä, 

Pengo.fi 

Uhreille aiheutuviin 

seurauksiin ei kiinnitetä 
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tarpeeksi huomiota 

24.6.2015 Helsingin Sanomat Uhrien mielestä viranomaiset 

ovat raiskaajan puolella  

24.6.2015 ESS.fi Oikeuden tuomiota Tapanilan 

raiskauksesta arvostellaan 

uhria vähätteleväksi 

25.6.2015 Sisu-radio Seksuaalinen väkivalta 

29.6.2015 Radio Suomi Millaiseksi uhrin maailma 

muuttuu raiskauksen jälkeen? 

29.10.2015 Helsingin Sanomat Seksuaalisesta ahdistelusta 

annettu vasta kolme tuomiota 

14.11.2015 MTV3.fi Raiskattujen oikeudenkäynnit 

26.11.2015 Helsingin Sanomat Raiskauskriisikeskukseen 

soittavien määrän 

lisääntyminen 

1.12.2015 Helsingin Sanomat Naisiin kohdistuvan häirinnän 

ja väkivallan tulisi saada paljon 

laajempaa huomiota 

2.12.2015 Ruotsin radion Sisu radio Raiskauskriisikeskus antoi 

taustatietoa ohjelmaan 

3.12.2015 Keski-Suomalainen Seksuaalirikosten tekijöiden 

motiivit 

4.12.2015 A-studio Raiskauskriisikeskus antoi 

taustatietoa ohjelmaan 

 


