
Raiskauskriisikeskus Tukinainen on toiminut vuodesta 1993 lähtien 
seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhrien ja heidän läheistensä 
auttamiseksi ja tukemiseksi. Auttamisen keinoina ovat maksuton 
juridinen ja terapeuttinen ammattiapu.
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1. Johdanto

Toimintavuoden 2007 aikana Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa jatkettiin jo vuonna 2006 aloitettua ryhmämuotoisen 
toiminnan ja ryhmäkokeilujen kehittämistä. Erityisesti paneuduttiin kriisityön ohjaus- ja toimintarakenteiden kehittämis-
een sekä kriisipuhelinpäivystyksen arviointiin ja uudelleen organisoinnin valmisteluun tulevan vuoden alusta. Rais-
kauskriisikeskus Tukinainen järjesti ammattilaisille ja yhteistyökumppaneille koulutusta seksuaalisen väkivallan kohta-
amisesta ja hoidosta. Uutena koulutuksena käynnistyi Raiskatun akuuttiapu –koulutus.

Tukinaisessa vuonna 2004 alkanut Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden oikeudelliset palvelut –projektissa valmistui käsikir-
ja ”Yleistä muttei yksityistä – oikeudelliset keinot lähisuhdeväkivallasta selviytymiseen”. Hankkeen loppuseminaari 
järjestettiin marraskuussa, ja siihen osallistui noin 200 sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaista.

Tukinainen osallistui vuonna 2007 yhteistyötahona Amnesty International Suomen osasto Joku raja! –jatkokampanjaan, 
jonka aiheena on naisiin kohdistuva seksuaalinen väkivalta. Lisäksi Raiskauskriisikeskus teki yhteistyötä viranomaisten 
kanssa toimimalla alatyöryhmässä sisäisen turvallisuuden ohjelmassa, Arjen turvaa –työryhmässä. Kriisikeskuksen 
tehtävänä oli arvioida tarpeet parantaa rikoksen, erityisesti seksuaalisen väkivallan ja hyväksikäytön uhreille tuotettavia 
palveluita ja tukea. Sosiaali –ja terveysministeriön kanssa tehtiin yhteistyötä Euroopan neuvoston naisiin kohdistuvan 
väkivaltaa ehkäisevän kampanjan parissa. Hankkeella pyritään vaikuttamaan lainsäädäntöön ja päättäjiin sekä val-
takunnallisesti että paikallistasolla. Kampanjaan liittyvällä tiedotuksella vaikutetaan muun muassa julkiseen mielipitee-
seen aiheesta, joka on yhä tabu. 

Viestinnän alueella lisättiin ulkoista näkyvyyttä muun muassa uudella esitekampanjalla. Lisäksi otettiin kantaa median 
esiin nostamiin, substanssia koskeviin asioihin. 

Vuonna 2007 perustettiin johtoryhmä Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toiminnan ja johtamisen tueksi. Toimintavuoden 
aikana käynnistyi myös työsuojelutoiminta.
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2. Kriisityön vastuualue

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen kriisityö muodostuu kriisipuhelinpäivystyksestä, yksilökohtaisesta 
kriisihoidosta sekä ryhmätoiminnasta. Kriisityön vastuualue järjestää vuosittain myös  kriisi- ja 
traumakoulutusta, konsultaatiota sekä työnohjausta eri sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille sekä 
työyhteisöille.

Tukinaisessa tehtävän kriisityön kantavaksi rakenteeksi määriteltiin kerran kuukaudessa kokoontuva kriisi-
työn koordinointiryhmä, johon kuuluvat kaikki Tukinaisen kriisityöntekijät sekä Helsingistä että Jyväskylästä. 
Sen lisäksi kriisityöntekijät kokoontuvat viikoittain omiin yksikköpalavereihinsa, jossa käsitellään viikon 
kuluessa tulleet hakemukset yksilöajoille ja ryhmiin. Kaksi kertaa vuodessa järjestettäville kriisityön kehit-
tämispäiville määriteltiin myös omat tavoitteensa.

Toimintavuoden aikana kriisityöntekijät  pohtivat ja kehittivät kriisityön sisältöjä kahtena kehittämispäivänä. 
Kriisityöntekijöiden ryhmätyönohjaus toteutui toimintavuoden aikana joka toinen viikko. Työnohjaajajana 
toimi ryhmäpsykoanalyytikko Lahja Kanniainen. 

Toimintavuoden aikana selkeytettiin kriisityön eri palveluiden prosesseja. Kriisipuhelimen kautta tulleiden 
ajanvarauspyyntöjen käsittelyajaksi määriteltiin kaksi viikkoa. Samoin kriisityössä käytössä olevaa 
tilastointia ja tiedon keruuta uudistettiin sekä selkeytettiin.

Kriisityön asiakasasiakirjojen arkistointia varten laadittiin tarkennettu ohjeistus ja arkistonmuodostussuun-
nitelma. Kriisityöntekijät olivat mukana laatimassa Raiskauskriisikeskus Tukinaisen toiminnan eettistä 
ohjeistusta.
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Yksilötyö 

Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa vuoden 2007 aikana yksilötyötä Helsingissä teki yhteensä viisi kriisityöntekijää, osa 
heistä vakinaisesti, osa tuntityönä. 

Suurin osa asiakkaista ohjautui yksilötyöhön kriisipuhelimen kautta. Asiakkaille oli mahdollista tarjota 1-12 tapaamisker-
taa käsittäviä kriisijaksoja.

Kriisikäynnit sisälsivät  asiakkaan tilanteen selvittelyä, ohjausta ja neuvontaa sekä varsinaista kriisihoitoa. Osa asiak-
kaista ohjattiin selvittelykäyntien jälkeen Tukinaisen ryhmiin, osa julkisen sektorin palveluihin.  Asiakkaita ohjattiin myös 
Tukinaisen juristin palveluihin kriisikäyntien yhteydessä. Erityisen hyviä kokemuksia kertyi kriisityöntekijän ja juristin 
yhteisissä asiakastapaamisissa.

Tarvittaessa kriisityöntekijät laativat lausuntoja pidempiaikaista terapiaa sekä oikeusistuimia varten.

Kriisipuhelinpäivystys

Toimintavuoden aikana kriisipuhelinpäivystys toimi aikaisempien vuosien tapaan.

Arkisin maanantaista torstaihin kriisipuhelin päivysti klo 9- 17 ja lauantaisin, sunnuntaisin sekä pyhinä ja niiden aattoina 
klo 17-24.

toteuttaa  suunnitelman mukaisessa laajuudessa, vaan se toteutettiin pienimuotoisena kriisipuhelinpäivystyksen 

Syksyllä 2007 toteutetun sekä aikaisempien puhelinseurantojen  perusteella valmisteltiin muutoksia kriisipuhelimen 
päivystysaikoihin 1.1.2008 lukien.

Toimintavuoden aikana uudistettiin kriisipuhelinpäivystyksen tilastointia ja tiedon keruuta.

6



2.2. Ryhmätoiminta

Toimintasuunnitelman mukaisesti vuoden 2007  aikana Raiskauskriisikeskus Tukinaisessa jatkettiin  ryhmätoimintojen 
uudistamista  ja toteutettiin uusia ryhmäkokeiluja. Tavoitteena oli mahdollisimman monipuolisten terapeuttisten ja tukea 
antavia ryhmien tarjoaminen asiakkaiden tarpeisiin. Osasta ryhmiä julkaistiin raportti osana Tukinaisen ryhmäraportti-
sarjaa. 

Kevät- ja syyskaudella 2007 Tukinaisessa toteutettiin seuraavat ryhmät:

Avoin ryhmä

Avoin ryhmä on Tukinaisessa vuosittain järjestettävä matalan kynnyksen ryhmähoitomuoto.
Ryhmä on tarkoitettu seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneille, jotka haluavat ja kokevat voivansa käsitellä 
tapahtunutta ryhmämuotoisesti. Myös vertaistuella on asiakkaille suuri merkitys. Ryhmään osallistuminen ei edellytä  
haastattelua eikä ennakkoilmoittautumista. Ryhmään voi osallistua myös anonyymisti. Ryhmäkerran pituus on 1,5 tun-
tia.

Avoin ryhmä kokoontui vuonna 2007 yhteensä 26 kertaa Ryhmä kokoontui parittomien viikkojen keskiviikkoisin. Vuoden 
aikana avoimeen ryhmään osallistui kaikkiaan  211 asiakasta. ja ryhmässä oli keskimäärin 8 asiakasta/ ryhmäkerta.

CPT -ryhmä 

Kognitiivisen prosessoinnin ryhmä on tarkoitettu yksittäisen tai useamman yksittäisen raiskauksen kokeneille naisille, ei 
pitkäaikaista lapsuudenaikaista hyväksikäyttöä kokeneille. CPT on tehtäväorientoitunut ryhmämuoto. Ryhmän  vaikut-
tavuus perustuu suuressa määrin itsenäisesti tehtäviin kotitehtäviin. CPT - ryhmä  kokoontuu yhteensä 12 kertaa. Ryh-
mäkerran pituus on 2 tuntia. CPT edustaa ns. näyttöön perustuvaa hoitoa (evidence based). CPT -menetelmän  tehok-
kuus on todennettu psykoterapian vaikuttavuustutkimuksissa. Hoitomalli on peräisin Yhdysvalloista ja Suomeen sen on 
tuonut Tukinainen.
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Keväällä 2007 CPT- ryhmä toteutettiin Tampereella ja syksyllä 2007 Helsingissä. Molempiin ryhmiin osallistui 4 asiakas-
ta.

Toiminnallisten menetelmien ryhmä

Raiskauskriisikeskus Tukinainen on vuosittain järjestänyt  Toiminnallisten menetelmien ryhmän lapsuuden aikaista sek-
suaalista hyväksikäyttöä kokeneille naisille. seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille naisille. 

Ryhmä on tarkoitettu lapsuudessaan/ nuoruudessaan seksuaalista väkivaltaa kokeneille naisille. Ryhmässä työstetään
kokemuksia ja niiden vaikutuksia elämään kriisiterapeuttisen työskentelyn avulla. Ryhmässä käytetään keskustelun 
lisäksi erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja draamaa. 

Toimintavuoden aikana järjestettiin kaksi toiminnallisten menetelmien ryhmää, josta toinen keväällä ja toinen syksyllä 
2007. Kumpikin ryhmä kokoontui 18 kertaa. Molempiin ryhmiin osallistui 8 asiakasta. 

Kirjoittajaryhmä

Tukinainen on toteuttanut suljettuja kirjoittamista menetelmänä käyttäviä terapeuttisia ryhmiä vuodesta 2005 lukien. 
Kirjoittajaryhmä toteutettiin sekä keväällä että syksyllä 2007.

Kirjoittajaryhmä on tarkoitettu lapsuuden/ nuoruuden aikaista seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä kokeneille 
naisille. Ryhmässä on mahdollisuus käsitellä ryhmäläisten kokemuksia käyttäen kirjoittamista välineenä. Kirjoittaja-
ryhmä on sisällöltään ja menetelmiltään voimavarasuuntautunut. Ryhmätoiminnasta kiinnostuneet haastatellaan ennen 
ryhmään valitsemista.
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Tanssiryhmä ”Liike kohti toipumista – tanssi kohti elämää”

Liikkeeseen perustuva terapiaryhmä toteutettiin nyt ensimmäistä kertaa Tukinaisessa.

Tanssiterapiaryhmä oli tarkoitettu seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneille 18-vuotta täyttäneille naisille. Osallistuminen 
ryhmään edellytti, että henkilö on jo aiemmin käsitellyt kokemustaan hoito- tai terapiakontaktissa. Suotavaa oli, että ryh-
män aikana henkilöllä oli hoito- tai terapiakontakti riittävän avun ja tuen turvaamiseksi.

Ryhmässä tutkittiin kunkin ryhmäläisen selviytymiskertomusta – mitä keinoja henkilö on käyttänyt tullakseen toimeen 
kokemuksensa kanssa. Ryhmän tavoitteina oli kehon ja mielen vuorovaikutuksen tiedostaminen, miten ajatukset, asen-
teet, uskomukset ja tunteet vaikuttavat kehoon ja näkyvät ja ilmenevät kehossa, miten kehon asennot ja keholliset koke-
muksia ja niiden vaikutuksia elämään kriisiterapeuttisen työskentelyn avulla. Ryhmässä käytetään keskustelun lisäksi 
erilaisia toiminnallisia menetelmiä ja draamaa. 

Edellytyksenä ryhmään valittavilla oli että henkilö halusi  käsitellä kokemuksiaan fyysisen liikkeen keinoin. Aikaisempaa 
kokemusta fyysisestä ilmaisusta tai tanssista ei tarvinnut olla. Myöskään fyysiset rajoitteet tai vammat eivät olleet este 
ryhmään osallistumiselle.

Ryhmässä tutkittiin kunkin ryhmäläisen selviytymiskertomusta – mitä keinoja henkilö on käyttänyt tullakseen toimeen 
kokemuksensa kanssa. Ryhmän tavoitteina oli kehon ja mielen vuorovaikutuksen tiedostaminen, miten ajatukset, asen-
teet, uskomukset ja tunteet vaikuttavat kehoon ja näkyvät ja ilmenevät kehossa, miten kehon asennot ja keholliset koke-
mukset vaikuttavat tunteisiin ja ajatuksiin.

Ryhmän tavoitteena oli ryhmäläisten itsetunnon ja itsetuntemuksen vahvistaminen, kehotietoisuuden lisäämi-
nen, tunteiden tunnistaminen, ilmaiseminen ja läpikäyminen, omien rajojen löytäminen ja tiedostaminen sekä
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voimaannuttaminen.

Ryhmäkerrat koostivat noin 1,5 tunnin pituisesta tanssi- ja liiketerapiaosuudesta ja 1,5 tuntia kestävästä kes-
kusteluosuudesta. Ryhmä kokoontui yhteensä 10 kertaa alkaen. Ryhmään osallistui 6 asiakasta.

Tanssiryhmästä laadittiin ryhmän päättymisen jälkeen ansiokas ryhmäraportti, joka liitettiin osaksi Tukinaisen 
ryhmäraporttikokoelmaa ja on täten sekä yhdistyksen sisäisesti hyödynnettävissä sekä tarjolla yhteisyökump-
paneiden käyttöön.

Viikonloppuryhmät

Tukinainen järjestää vuosittain terapeuttisia viikonloppuryhmiä seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä koke-
neille naisille eri puolilla Suomea. Ryhmässä käydään läpi traumaattisia  kokemuksia ja etsitään tapahtunee-
seen uusia näkökulmia toiminnallisten menetelmien ja draaman keinoin. Ryhmissä on rajoitettu ja kiinteä osal-
listujamäärä. Ryhmät on  tarkoitettu ensisijaisesti asiakkaille, joilla ei kotiseudullaan ole tarjolla seksuaalisen 
väkivallan ja hyväksikäytön hoitoon  erikoistuneita palveluita. Ryhmiin hakeudutaan kriisipäivystyksen kautta 
ja ryhmäläiset  haastatellaan  ennen ryhmään valitsemista.

Vuonna 2007 sekä keväällä että syksyllä  toteutettiin kaksi viikonloppuryhmää Helsingissä. Jyväskylässä to-
teutettiin yksi viikonloppuryhmä sekä keväällä että syksyllä.

Kuvaryhmä

Tukinaisessa järjestettiin keväällä 2007 14-19-vuotiaille seksuaalista väkivaltaa ja / tai hyväksikäyttöä koke-
neille tytöille suunnattu kuvaryhmä. Ryhmän tavoitteina oli olla terapeuttisesti työskentelevä ja voimavarasu-
untautunut vertaisryhmä. Ryhmä kokoontui 9 kertaa sisältäen seurantatapaamisen. Ryhmäkerran pituus oli 
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2 tuntia 15 minuuttia. Ryhmän jäsenet käsittelivät ryhmässä kokemuksiaan maalaamalla ja muotoilemalla. Kuvallinen 
työskentely toimi mielikuvien ja tunteiden herättäjänä ja jäsentäjänä. Kuvien avulla ryhmäläiset tiedostivat ja työstivät 
kokemuksiaan, purkivat ja käsittelivät tunteitaan sekä jakoivat kokemuksiaan. Ryhmään osallistui yhteensä 6 nuorta.

Kuvaryhmästä laadittiin ryhmän päättymisen jälkeen ansiokas ryhmäraportti. Se liitettiin osaksi Tukinaisen ryhmäraport-
tikokoelmaa ja on näin sekä yhdistyksen sisäisesti hyödynnettävissä että tarjolla yhteisyökumppaneiden käyttöön.

Läheisten ryhmä

Tukinainen järjestää ryhmätoimintaa seksuaalista väkivaltaa ja / tai hyväksikäyttöä kokeneiden läheisille, esim. vanhem-
mille, sisaruksille, puolisoille, ystäville.

Läheisten ryhmä kokoontui syksyllä 2007 yhteensä 5 kertaa. Ryhmän osallistujamäärä ei ollut rajoitettu ja se toimi avoi-
men ryhmän periaatteella. 

2.3. Jyväskylän aluetoimipiste 

Raiskauskriisikeskus Tukinaisen Jyväskylän toimipiste käynnistyi Raha-automaattiyhdistyksen tukemana 3-vuotisena 
projektina keväällä 2006.  Aluetoimipisteen toiminta painottui toisen toimintavuoden aikana yhteistyösuhteiden luomi-
seen ja vakiinnuttamiseen sekä asiakastyön kehittämiseen.

Jyväskylän aluetoimipisteessä jatkettiin  kesällä 2006  aloitettua verkottumista. Tukinaisen toimintaa esiteltiin 15 eri 
alueelliselle yhteistyötaholle Jyväskylän aluetoimipisteessä. Esittelyn lisäksi näissä tilaisuuksissa pohdittiin aktiivisesti 
sitä, millainen olisi seksuaalista väkivaltaa kokeneen asiakkaan alueellinen  hoitopolku. Avointen ovien päivä järjestettiin  
yhteistyökumppaneille  16.11.07. Mukana oli noin 50 yhteistyökumppania eri puolilta Jyvässeutua.
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Kesällä 2007  Jyväskylän aluetoimipiste osallistui Provinssirock ja Qsrock –tapahtumiin yhteistyössä YAD 
Jyväskylän Järjestökylä –projektin kanssa. Tarkoituksena oli tiedottaminen ja näkyvyyden lisääminen. 
Myös Ilosaarirockiin lähetettiin tiedotusmateriaalia. Tästä ilmestyy erillinen raportti helmikuussa 2008.

Jyväskylän aluetoimipisteessä asiakkailla oli toimintavuonna 2007  mahdollisuus varata kriisiaika suoraan 
aluetoimistosta.

Käytäntö palveli asiakkaita ja kartutti työntekijöitten asiantuntemusta tällä erikoisalalla. Matala vastaanot-
tokynnys edisti myös yhteistyötä ruohonjuuritasolla. Aktiivisen tiedottamisen, yhteistyön ja juurruttamisen 
tuloksena asiakastyö lisääntyi.

Jyväskylän aluetoimipiste vastasi osaltaan kriisipuhelinpäivystyksestä. Toimipisteen oma päivystysaika oli 
torstai - iltapäivisin, jolloin puheluita tuli harvakseltaan Usein yhteistyökumppanit soittivatkin päivystysajan 
ulkopuolella.

Ryhmätoiminta aloitettiin avoimella ryhmällä vuoden vaihteessa. Vähäisen osallistujamäärän vuoksi ryhmä 
jäi tauolle neljän  kokoontumisen jälkeen. Marraskuussa tehtiin uusi  kokeilu avoimen vertaisryhmän aloit-
tamiseksi. Alun vähäisen osallistujamäärän vuoksi  paikallisessa  ilmaisjakelulehdessä julkaistiin ilmoitus, 
jotta tavoitettaisiin mahdollisimman monia asiakkaita, jotka voisivat kokea hyötyvänsä ryhmätoiminnasta.

Toimintavuoden aikana neuvotteluita tulevan kauden ryhmistä käytiin Keski-Suomen Ensi- ja Turvakoti ry:n 
sekä Nuorten avopalvelu Alisan kanssa.

Jyväskylän aluetoimipiste on järjestänyt koulutusta eri yhteistyökumppaneille kuten  Mobilen 
henkilökunnalle sekä diakoniatyöntekijöille.

Koulutuspyynnöt ovat tulleet yhteistyön ja tiedottamisen yhteydessä.
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2. 4. Koulutus, konsultaatio ja työnohjaus 

Tukinainen järjesti syksyllä 2007 kaksi Seksuaalisen väkivallan kohtaaminen ja hoito –koulutuspäivää. Molempiin koulu-
tuksiin osallistui   yhteensä 49  sosiaali- ja terveydenhoitoalan ammattilaisia  eri puolilta Suomea. Koulutuspäivistä saatu 
palaute oli myönteistä.

Syksyllä 2007 järjestettiin myös Raiskauspotilaiden akuuttiapuohjeistukseen perustuva ” Turhaan otettuja näytteitä 
ei ole” –koulutuspäivä. Osallistujia koulutuspäivässä oli 24. Kouluttajina ko. päivässä oli paitsi Tukinaisen omaa hen-
kilökuntaa, myös oikeuslääkäri Antti Sajantila. Palaute koulutuspäivästä oli erittäin myönteistä.

Tukinainen on ollut mukana luomassa Raiskatun akuuttiapuohjeistusta ( RAP-kansio )  terveyskeskusten  ja 
päivystyspoliklinikoiden työn tueksi RAP -kansio pitää sisällään konkreettiset ohjeet psyykkisestä akuuttiavusta, hoitoon 
ohjauksesta, oikeuslääketieteellisen tutkimuksen teosta ja näytteiden säilytyksestä, lääkärin lausunnon laatimisesta 
henkisiin kärsimyksiin liittyen ja hoitoon ohjauksesta. Kansio sisältää myös uhrille ja läheiselle annettavat itsehoito-
ohjeet. Sitä  on  saatavissa mm. Tukinaisen, Väestöliiton ja STAKES:in www-sivuilta, sekä lääkärien  Terveysportti 
- sivustosta. Kentältä saadun palautteen mukaan ohjeistus  tunnetaan kuitenkin vielä huonosti, ja sen käyttöön otto on 
kangerrellut.  Tukinaisen järjestämä koulutus saavutti hyvin kohdeyleisönsä. Koulutuspalautteissa korostettiin koulutuk-
sen tärkeyttä ja tarpeellisuutta. RAP -koulutuksia on tarkoitus jatkaa luodun koulutusrakenteen pohjalta. Koulutuksen 
yhteyteen liitettiin 2.4  CPT-hanke 

Tukinaisessa käynnistettiin syksyllä hanke, jossa tarkoituksena on tuottaa suomenkielistä materiaalia raiskaustrauman 
kognitiivisen prosessoinnin terapiamenetelmästä (CPT). Menetelmää on sovellettu Tukinaisessa vuodesta 2000 alkaen, 
ja se on osoittautunut käyttökelpoiseksi menetelmäksi  raiskaustrauman hoidon vaativassa haasteessa. Menetelmä 
on näyttöön perustuva, se on lukuisissa tutkimuksissa todettu tuloksekkaaksi raiskauksen jälkeisen posttraumaattisen 
stressioireyhtymän ( PTSD )  ja masennuksen hoidossa. Aiemmin on koulutettu sosiaali- ja terveydenhuollon hen-
kilöstöä kaksipäiväisessä seminaarissa, jossa kouluttajana toimi menetelmän kehittäjä PhD Patricia Resick. Koulutuk-
sen jälkeen on tarjottu vertaistyönohjausta menetelmää käyttäville ammattilaisille, ja koulutettu työryhmiä sekä työyh-
teisöjä. Nyt tavoitteena on lisätä menetelmän tunnettuutta ja helpottaa sen käyttöön ottoa sosiaali- ja terveydenhuollon
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toimipisteissä. Kirjahankkeeseen palkattiin osa-aikainen suunnittelija, jonka tehtävänä syksyllä oli suunnitella kirjahan-
ketta, etsiä kustantajaa ja kirjoittaa. Tehtävään kuului myös perehdyttää Tukinaisen uutta henkilökuntaa menetelmään ja 
ohjata syksyn CPT-ryhmä. 

2.5. Asiantuntijatehtävät

Tukinaisen suunnittelija osallistui Suomen Psykologiliiton kriisi- ja traumapsykologian toimikunnan työhön tehtävänään 
vaikuttaa siihen, että psykologien työssä tietoisuus raiskaus- ja muun väkivaltatrauman hoidon ydinkysymyksistä lisään-
tyisi. Toimikunnan kautta on ollut mahdollista vaikuttaa psykologien jatko- ja täydennyskoulutukseen kriisi- ja trauma-
psykologian alalla. Kriisi- ja traumatyöstä on myös tekeillä sivusto psykologien käyttöön. Tukinaisen työntekijä laati 
väkivaltatyöhön liittyvät tekstiosiot. Tukinaisen ammattitaitoa kysyttiin myös alaa koskevien teosten referee-työssä, ja 
yhteistyöpyyntöihin vastattiin niukkojen aikaresurssien mahdollistamissa rajoissa.

Kriisityöntekijät antoivat kertaluonteista työnohjausta mm. Helsingin ensikodin henkilökunnalle. Kriisityön vastaava toimi 
syyskaudella 2007 Traumaterapiakeskuksen järjestämässä Helsingin ensikodin ja Kalliolan setlementin henkilöstölle 
suunnatussa prosessikoulutuksessa ”Traumanäkökulma hoitotyön välineenä”.

Tukinaisen kriisityöntekijät toimivat kouluttajina myös eri sosiaali- ja terveysalan tilaisuuksissa.
Toimintakaudella 2007 kriisityöntekijät järjestivät muutaman tunnin koulutustilaisuuksia mm. Jyväskylän ammat-
tikorkeakoulun seksuaaliterapeuttiopiskelijaryhmälle, Suomen Amnestyn henkilökunnalle, Helsingin diakonia-ammat-
tikorkeakoulun opiskelijoille  sekä  Omnia-ammattiopiston opiskelijakuraattoreille.

Kriisipuhelinpäivystys:

Toimintavuoden aikana kriisipuhelinpäivystys toimi aikaisempien vuosien tapaan.

14



3. Kriisi- ja juristilinjalle tulleet puhelut vuonna 2007: 

170-280 puhelua kuukausittain. Päivän aikana käytiin vähimmillään 1, enimmillään 18 puhelua, keskimäärin 8 puhelua 
per päivä, ks. liitteet taulukko 1.

Seksuaalinen ahdistelu ja häirintä olivat useammin yhteydenottojen syynä kuin koskaan aikaisemmin  Tukinaisen histo-
rian aikana. Katso liitteet kuvio 1 - puhelut vuosittain, kun soiton syy on  seksuaalinen ahdistelu ja häirintä.  

Kriisi- ja juristipäivystykseen tulleiden yhteydenottojen syyt vuonna 2007

Kriisi- ja juristipäivystykseen toimintavuoden 2007 aikana yhteyttä ottivat erilaista seksuaalista hyväksikäyttöä ja väki-
valtaa kokeneet tytöt ja naiset, heidän läheisensä, ammattiauttajat sekä viranomaiset ympäri Suomea. Jonkin verran 
tuli soittoja myös seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneilta pojilta ja miehiltä sekä heidän kanssaan työskenteleviltä, kuten 
terveydenhoidon ja sosiaalitoimen sekä  eri järjestöjen työntekijöiltä. Soittoja ja soiton yrityksiä vuoden ajalta kertyi 
yhteensä 12 851 kpl. Ensipuheluiden soiton syyt jakautuivat seuraavasti vuoden 2007 aikana, ks. liitteet kuvio 2. Suurin 
osa raiskauksen ja lapsuudenaikaista seksuaalista hyväksikäyttöä kokeneista oli naisia, ks. liitteet kuviot 3 ja 4. 	

4. Oikeudellinen työ Tukinaisessa 

Asiakastyö

Jo aiemmilta vuosilta tutuiksi tulleet teemat, kuten alaikäisiin kohdistuneet raiskaukset ja niitä koskeva viranomaisen 
ilmoittamisvelvollisuus, toistuivat Tukinaisen juristin työssä myös vuonna 2007. Eri alojen ammattilaisten yhteydeno-
tot koskivat usein näitä asioita. Epäselvyydet erilaisten vaitiolosäännösten ja toisaalta ilmoitusvelvollisuuden suhteen 
koettiin ongelmallisiksi käytännön työssä sosiaali- ja terveydenhuoltoalan sektorilla. Uusi lastensuojelulaki ja sen 25 §:n 
tarkoittama
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sosiaaliviranomaisen velvollisuus ilmoittaa lapsiin kohdistuneista seksuaalirikoksista poliisille on tervetullut uudistus. 
Vaikka kyseinen säännös tulikin voimaan vasta 1.1.2008, sen sisältöä koskevan neuvonnan ja koulutuksen tarve koros-
tui Tukinaisen jo vuonna 2007 järjestämissä koulutuksissa. Yhteistyö muiden ammattiauttajatahojen kanssa on muodos-
tunut tiiviiksi erityisesti nuoria koskevissa rikoksissa. Nuorten ja lasten osalta esimerkiksi Internetin välityksellä tapah-
tuvat seksuaalirikokset lisääntyivät selvästi. Toisaalta lähisuhteisiin liittyvä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö ja siihen 
liittyvät oikeudelliset ongelmat ilmenevät jatkuvasti Tukinaisen juristin työssä. Se näkyy vahvimmin puhelinpäivystyk-
sessä. Useat soittajat ovat jo aikuisia ottaessaan yhteyttä lapsuudenaikaisten seksuaalirikosten ilmoittamiseksi poliisille.

Juristin  puhelinpäivystykseen soittoja tai soiton yrityksiä tuli vuoden 2007 aikana yhteensä 2611 kappaletta.  Puhelin-
päivystyksen ja asiakastapaamisten lisäksi juristi vastasi Tukinaisen sähköpostiin tulleisiin yhteydenottoihin. Tietosuo-
jasyistä asiakkaaseen on oltu yhteydessä mieluummin puhelimitse aina silloin,  kun se on ollut asiakkaalle mahdollista.

Ulkomailla tapahtuneita seksuaalirikoksia koskevat yhteydenotot ovat lisääntyneet. Tämä on ollut havaittavissa etenkin 
puhelinpäivystykseen tulleista soitoista, joista useimmat koskivat raiskauksia. Työn, opiskelun tai lomamatkan vuoksi 
ulkomailla oleskelleet henkilöt ovat kotimaahan palattuaan halunneet saada tietoa muun muassa mahdollisuudesta 
saada vahingonkorvauksia, kansainvälisestä oikeusavusta ja viranomaisten yhteistyöstä raiskaustapauksissa. 

Puhelinpäivystyksen lisäksi asiakkaiden henkilökohtaiset tapaamiset kuuluivat Tukinaisen juristin perustyöhön kuten 
myös tukena oleminen rikosilmoitusta tehtäessä. Tukinaisen juristi toimi  tarvittaessa lisäksi oikeudenkäyntiavustajana 
seksuaalirikosta koskevissa oikeudenkäynneissä. Vuonna 2007 Tukinaisessa vireillä olleet toimeksiannot koskivat rais-
kauksia, seksuaalista hyväksikäyttöä ja lapsen seksuaalista hyväksikäyttöä. Juristi avusti myös valtiokonttoriin tehtävien 
korvaushakemusten laadinnassa. Lisäksi muutamia valituksia valtiokonttorin päätöksistä tehtiin menestyksellisesti 
vakuutusoikeuteen.

Seksuaalirikoksiin liittyvää neuvontaa ja ohjausta annettiin asiakkaille myös Tukinaisen kriisityöntekijän ja juristin kanssa 
pidetyissä yhteistapaamisissa. Tällaisia asiakkaan kohtaamisia  pyrittiin järjestämään mahdollisuuksien mukaan niin 
usein kuin on ollut tarvetta.
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Yhteiskunnallinen vaikuttaminen

Tukinaisen juristi osallistui vuonna 2007 Tukinaisen edustajana kansainvälisen ECPAT-verkoston (End Child Prostitu-
tion Child Pornography and Trafficking in Children for Sexual Purposes) tapaamisiin Suomessa. Kyseisestä järjestöstä 
Tukinaisessa vieraili myös sen Eurooppa-verkoston koordinaattorina toimiva Alessia Altamura. Kansainväliset yhteydet 
lapsiin ja nuoriin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa auttavat näkemään yhteiset vaarat, joihin myös kolmannen sekto-
rin olisi varauduttava ajoissa. Esimerkiksi ihmiskaupan uhrien auttamiseksi Tukinainen on jo mukana sitä koskevassa 
suomalaisessa yhteistyöverkostossa. Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden oikeudelliset palvelut –projektin yhteydessä 
yhteistyö Suomen Ensi- ja turvakotien liiton kanssa oli edellisten vuosien tapaan tärkeää. Juristi vieraili myös Viron 
turvakotiverkoston seminaarissa Tallinnassa, jossa hän kertoi Tukinaisen palveluista ja muun muassa suomalaisesta 
lainsäädännöstä seksuaalirikosasioissa.  Yhteistyön on tarkoitus jatkua. Mahdollisista tulevista koulutuksista luvattiin 
sopia erikseen.

RAP-koulutus (Raiskatun akuuttiapu) Tukinaisessa alkoi vuonna 2007. Se suunnattiin erityisesti lääkäreille ja muille 
terveydenhuollon ammattihenkilöille. Tukinaisen juristi osallistui omalta osaltaan koulutusmateriaalin tekoon  ja koulut-
tamiseen. 

Vaitiolosäännökset, raiskauksesta ilmoittaminen, asianomistajalle tehtävät asianmukaiset tutkimukset, nuoren asiak-
kaan kohtaaminen ja lastensuojeluun liittyvät asiat korostuivat tässäkin koulutuksessa. Palaute siitä oli erinomaista, ja 
koulutusta jatketaan vuonna 2008.

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden oikeudelliset palvelut –projekti

Lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden oikeudelliset palvelut -projekti on Tukinaisen ja Ensi- ja turvakotien liiton valtakunnal-
linen yhteishanke, jonka rahoittajana on RAY. Hanke käynnistyi toukokuussa 2004. Vuoden 2007 tavoitteeksi oli aiem-
min asetettu hankkeen tulosten arviointi. Koska projektin tiedettiin kuitenkin jatkuvan vielä 2008 puolelle, arviointia ei 
vielä tehty vaan projektissa keskityttiin keräämään yhteen karttunutta tietoa. Päätavoitteina oli kirjoittaa oikeudellinen 
käsikirja väkivaltatyön ammattilaisten ja lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden käyttöön ja järjestää hankkeen loppusemi-
naari. 17



Vuoden 2007 aikana ei otettu uusia toimeksiantoasiakkaita. Maksuton puhelinpäivystys toimi normaalisti jokaisena 
perjantaina klo 9-17. Puhelinpäivystykseen tuli vuoden aikana 143 puhelua, joista suurin osa oli väkivaltaa kokeneiden 
soittamia.  Suurin osa puheluista käsitteli avioeroon sekä lasten huoltoon, asumiseen, tapaamiseen ja elatukseen liit-
tyviä kysymyksiä, ks. liitteet taulukko 2.

Yhteistyössä syntyi joulukuussa Editan julkaisemana ”Yleistä muttei yksityistä – oikeudelliset keinot lähisuhdeväkival-
lasta selviytymiseen”. Projektityöntekijät kirjoittivat kirjan lisäksi Asianajajaliiton ammattilehteen Advokaattiin artikkelin 
lähisuhdeväkivaltaa kokeneen kohtaamisesta asianajotyössä. Tarkoituksena oli viedä projektin kokemusten kautta 
asianajajille perustietoa siitä, miten parisuhdeväkivalta vaikuttaa sitä kokevaan ja miten se tuli omassa työssä ottaa 
huomioon. 

Hankkeen loppuseminaari ”Yleistä muttei yksityistä” pidettiin marraskuussa Folkhälsanin tiloissa Helsingissä. Ilmoittau-
tuneita oli liki 200, erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisia. 

RAY:ltä haettiin lisärahoitusta kahden vuoden levittämis- ja juurruttamisprojektille syyskuussa 2007, jonka yhtenä tavoit-
teena olisi jakaa käsikirjaa ja sen sisältämää tietoa erityisesti sosiaali- ja terveysalan ammattilaisille. Lisärahoitusta ei 
saatu kahdelle vuodelle, mutta projektissa aiempina vuosina säästyneiden varojen avulla levittämistyötä voidaan vielä 
jatkaa vuoden 2008 puolelle. Myös perjantainen puhelinpäivystys jatkuu ainakin vuoden 2008. 

6. Tiedotustoiminta

Tukinaisen tiedottamisstrategiaa hiottiin vuoden 2006 toimintasuunnitelman toteutumisen pohjalta. Ulkoista näkyvyyttä 
lisättiin erilaisilla kampanjoilla (uusi esitekampanja) ja mediavälitteisillä kannanotoilla, joiden aihepiiriä muokattiin 
julkisuuteen nousseiden seksuaalista väkivaltaa ja hyväksikäyttöä käsittelevien aiheiden pohjalta. Myös nettipalvelujen 
tuottamiseen liittyvää tiedotustoimintaa kartoitettiin, jotta tulevaisuudessa käynnistävien  nettipalveluiden asiakaskunta 
voitaisiin tavoittaa mahdollisimman laajasti. 
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Koulutusmarkkinoinnin suunnittelua, tiedottamista ja markkinointia uudistettiin siten, että potentiaali koulu-
tuksiin osallistuva asiakaskunta voisi mahdollisimman hyvissä ajoin tietää koulutuksista ja hakeutua niihin. 
Koulutuksista tiedotettiin sähköpostitse ja kirjeitse. Myös median yhteiskunnallinen vastuuntunto on lisään-
tynyt. Tukinainen sai sponsoritukea mainosten muodossa muun muassa eri, lähinnä sosiaali- ja terveyden-
huollon alojen lehdiltä.

Jatkossa tiedottamisessa keskitytään entistä fokusoidummin segmentoituihin ryhmiin ja uuden WWW-por-
taalin tuottamiseen. WWW-sivuilla kävijöitä oli vuonna 2007 keskimäärin 3 000 kuukaudessa, ks. liitteet 
taulukko 2.

LIITTEET

Yhteydenottojen lukumäärät: 
raiskaus     410
muu lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö 106
konsultointi      97
lähisuhdeväkivalta     74
insesti       70
ahdistelu ja häirintä     70
muu syy      55
pakottaminen seksuaaliseen tekoon  46
insesti- /hyväksikäyttöepäily   46
raiskausyritys     30
pahoinpitely parisuhteen ulkopuolella  25
ei tietoa       9

Taulukko 1. Kriisi- ja juristilinjalle tulleet puhelut vuonna 2007.
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Kuvio 1. Puhelut vuosittain, kun soiton syy on  seksuaalinen ahdistelu ja häirintä.
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Kuvio 2.  Soiton syyt vuonna 2007. 21



Kuvio 3. Uhrin sukupuoli kun soiton syynä on raiskaus. 22



Kuvio 4. Uhrin sukupuoli, kun soiton syy on lapsuudenaikainen seksuaalinen hyväksikäyttö. 23
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