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LAUSUNTO  

 

ASIA: SM144029, 05.08.02, SMDno/2013/1021 

 

LUONNOS SISÄISEN TURVALLISUUDEN RAHASTON KANSALLISEKSI 

OHJELMAKSI 2014-2020 

 

Raiskauskriisikeskus Tukinainen /Tukinainen ry lausuu asiasta seuraavaa: 

 

KANSALLINEN PAINOPISTE 3: KOULUTUS 

KANSALLINEN PAINOPISTE 4: RIKOSTEN UHRIEN TUKI 

 

Sisäisen turvallisuuden rahastosta tulee ohjata riittävä rahoitus säännölliseen ja jatkuvaan poliiseille 

suunnattuun sensitiivisyyskoulutukseen erityisen haavoittuvien rikosuhrien asianmukaisen kohtelun 

turvaamiseksi. Koulutuksessa tulee huomioida erityisesti esimerkiksi seksuaalirikosten ja 

lähisuhdeväkivallan erityispiirteiden tunnistaminen, jotta uhrien kohtaamisessa poliisityössä 

ehkäistään lisäkärsimysten syntyminen uhreille. Lapsiuhrien osalta koulutusta on jo lisätty, mutta 

muiden uhriryhmien kohtelun osalta poliiseille ja hätäkeskuspäivystäjille suunnatut koulutukset 

ovat selvästi puutteellisia. 

Raiskauskriisikeskus on kouluttanut lainvalvontaviranomaisia kuten poliiseja, poliisiopiskelijoita ja 

myös hätäkeskuspäivystäjiä sekä syyttäjiä viime vuosina tähän tarkoitukseen saamansa Raha-

automaattiyhdistyksen projektirahoituksen avulla. Projekti on päättynyt, ja koulutuksia ei ole enää 

voitu järjestää taloudellisista syistä. Poliisiammattikorkeakoulun opetussuunnitelmaan 

/koulutusohjelmaan ei ole varattu rahoitusta sensitiivisyyskoulutusten järjestämiseksi. Näiden 

koulutusten positiiviset hyödyt on kuitenkin selkeästi todettavissa jo nyt. Seksuaalirikosten uhreilta 



 

 

tullut palaute poliisitoimesta on ollut aiempaa myönteisempää, mikä on pantu merkille 

Raiskauskriisikeskuksen päivittäisessä työssä. Myös myönteinen, suora yhteistyö poliisilaitosten 

kanssa on tiivistynyt, mikä on tärkeää erityisesti seksuaalirikosten uhrien ohjautumisessa 

tukipalveluihin. Vakaan käsityksemme mukaan myös poliisin työ helpottuu esimerkiksi 

kuulustelujen yhteydessä, jos seksuaalirikoksen uhri saa asianmukaista tietoa, neuvontaa ja tukea 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa. Raiskauskriisikeskus Tukinainen on tehnyt tätä työtä 

seksuaalirikosten uhrien ja heidän läheistensä parissa yli 20 vuotta ja omaa myös laajat 

yhteistyöverkostot.  

Liitimme tähän lausuntoon liitteiksi Sensitiivisyyskoulutusta koskevasta projektistamme laaditun 

vaikuttavuusselvityksen ja Tallinnan poliiseille toukokuussa 2014 pitämämme koulutuksen 

luentomateriaalin. 

 

Todistajansuojeluohjelmassa tulee kiinnittää erityistä huomiota todistajien henkilötietojen 

suojaamiseen todistelun yhteydessä. Osittain jo nyt käytännön järjestelyin ja hyvien 

tietosuojakäytäntöjen turvin on voitu välttää esimerkiksi todistajan henkilötunnuksen, asuinpaikan 

tai perhesuhteita koskevien tietojen päätyminen rikoksentekijälle tai julkisuuteen. Valitettavasti 

käytännöt kuitenkin vaihtelevat suuresti, ja uskoaksemme tämä johtuu siitä, että henkilöstö ei ole 

saanut riittävästi asiaa koskevaa koulutusta. 

 

 

 

Helsingissä, heinäkuun 11. päivänä 2014 
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LIITTEET: 

 

Liite 1. Vaikuttavuusselvitys 
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