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1 JOHDANTO 

Työelämäkumppanini Rikosuhripäivystyksen Lounais-Suomen aluetoimistolla ollaan jo 

jonkin aikaa oltu vailla listaa, luetteloa tai opasta oikeusavustajista, jotka ovat jo alusta-

vasti valikoituneet mahdollisesti rikosasiassa toimiviksi oikeusavustajiksi. Tällainen alus-

tava linjaus voidaan tehdä, koska henkilölle itselleen jää kuitenkin lopullinen avustajan 

valinta. Linjaus on käsitelty Rikosuhripäivystyksen johtoportaassa ja asiasta tiedotettu 

sähköpostilla Jaana Koivukankaan, Rikosuhripäivystyksen kehitysjohtajan taholta.  

Kontekstissa, johon työni liittyy, ollaan tekemisissä hyvin haavoittuvassa asemassa ole-

vien ihmisten kanssa. Tilanne on uhrin oikeuksien näkökulmasta vaativa ja pitäisi pystyä 

toimimaan järjestelmällisesti ja tehokkaasti, jotta uhrin oikeudet voisivat toteutua. Rikok-

sen uhrin asemaa on tutkittu esitutkinnan näkökulmasta, samoin löytyy tutkittua tietoa 

siitä, että rikoksen kohteeksi joutuminen vaikuttaa uhriin mutta mitä sen jälkeen? Kun 

henkilön pitäisi kuitenkin toimia. Miten voimme osana palvelujärjestelmää madaltaa kyn-

nystä, jotta rikoksen uhrin oikeuden voisivat toteutua.  

Joulukuun 1. päivänä 2016 astui voimaan rikosuhrimaksu, jolla arvioidaan rahoitettavan 

noin 4,5 miljoonaa euroa vuodessa rikoksen uhrien tukipalveluita. Maksu määräytyy ri-

koksen tekijälle siten, että täysi-ikäisenä rikokseen syyllistynyt ja kyseisestä rikoksen an-

karimman rangaistuksen ollessa enintään kuusi kuukautta vankeutta rikosuhrimaksu on 

40 euroa. Mikäli ankarin rangaistus on yli kuusi kuukautta vankeutta, rikosuhrimaksu on 

80 euroa. Oikeushenkilölle määrättävä rikosuhrimaksu on aina 800 euroa. Rikoksente-

kijän osallistaminen uhrien tukipalveluiden rahoittamiseen on keino, jolla pyritään rikolli-

suudesta aiheutuvien haittojen ja kustannusten oikeudenmukaiseen jakamiseen. (Sa-

rimo 2016, 16-17.) Rikosuhripäivystys (RIKU) on yleisiä uhripalveluita tuottava taho ja 

sen palveluita on tarjolla kattavasti koko Suomessa. RIKUn palveluita on tarjolla kasvok-

kain, verkossa sekä puhelimitse. 

Käytän opinnäytetyössäni RIKUn tuottamaa materiaalia rikoksen uhrin asemasta. Läh-

teissä on myös traumaa käsittelevää aineistoa. EU Direktiivi 2012/29/EU sekä esitutkin-

talaki 805/2011 ovat koko ajan kulkeneet tiiviisti työni vierellä. Se, toteutuuko EU Direk-

tiivin 2012/29/EU vähimmäisvaatimukset, on osin palveluverkoston työntekijöiden har-

teilla. Koska me ihmiset, työntekijät siellä ruohonjuuritasolla, tarjoamme uhrille mahdol-

lisuutta saada tietoa, tukea ja suojelua. Tai sitten emme.  Omassa työssäni RIKUn toi-

minnanohjaajana olen päässyt ihan konkreettisesti näkemään sen, miten vaikeaa on 
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juurruttaa rakenteisiin uutta käytäntöä ja toimintatapaa. Yhteistyö eri viranomaisten 

kanssa vaatii hienovaraisuuttaa, sosiaalisten taitojen osaamista ja pullakahvia. 

Kehittämistehtäväni rakentuu uhrin tarpeista. Uhri tarvitsee tehtäväni tuotoksen, oikeus-

avustapankin, tuekseen koska hänen pystyvyytensä on ainakin hetkellisesti madaltunut. 

Rikos on tullut hänelle henkilökohtaiseksi. 
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2 KEHITTÄMISTEHTÄVÄ 

Työelämäkumppanini on Rikosuhripäivystys (RIKU). Opinnäytetyöni on kehittämisteh-

tävä ja sen on tarkoitus tuottaa Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueille oikeusavusta-

japankki, josta on helppo löytää alueilla toimivia oikeusavustajia. Oikeusavustajapankki 

tulee löytymään sekä selain, että vihkomuotoisena. Se tulee käyttöön edellä mainituilla 

alueille Rikosuhripäivystyksen toiminnanohjaajille ja vapaaehtoisina tukihenkilöinä toimi-

ville.  Kokoamisesta ja ulkoasusta vastaa allekirjoittanut Rikosuhripäivystyksen aluejoh-

taja Tiina Rantasen hyväksynnällä. Näkökulma sisällölle on rikoksen uhria palveleva. 

Kyselyllä selvitän hoitaako kyseinen toimisto yleensäkään rikosasioita, ovatko mahdolli-

sesti erikoistuneet joidenkin tietyn tyyppisten asioiden hoitamineen, hoitavatko muitakin, 

veloitetaanko ensimmäisestä käyntikerrasta (yleisluontoinen alkuneuvonta), antavatko 

asiakkaalle kustannusarvion palveluista asiakassuhteen alussa sekä millä kielellä toi-

misto pystyy palveluitaan tarjoamaan. Lisäksi selvitän palvelun laatua tarkentavilla kysy-

myksillä, jotka koskevat mahdollisen päämiehen kulujen korvaamisen selvittämistä (sel-

vittääkö toimisto?), hoitaako toimisto mahdollisen paperityön oikeusaputoimiston 

kanssa, mahdollisten korvausten hakeminen (avustaako päämiestä?) sekä kysymys, 

joka avoin ja toimiston mahdollista itse tuoda haluamiaan asioita esille. Se, että rikoksen 

uhrin ei tarvitse, muutenkin haavoittuvassa tilanteessaan, käydä itse näitä kaikkia läpi 

(mahdollisesti usean eri toimiston kanssa), on merkityksellistä. 

Kehittämistehtävässäni käytetään muita kuin tilastollisia menetelmiä tai muunlaisia mää-

rällisiä keinoja (Kananen 2014,18). Kananen (2014) esittää kannan, jossa arvelee tur-

haksi tutkimusotteiden vastakkainasettelun ja arvottamisen. Hän korostaa tutkimuksessa 

pyrittävän laadukkaaseen, kritiikin kestävään lopputulokseen (Kananen 2014,19). 

Vaikka työni ei ole tutkimus, voin käyttää työssäni laadullisen tutkimuksen menetelmiä ja 

työotteita. Tutkimusongelma saattaa olla myös jonkin asian kehittäminen tai muutoksen 

aikaan saaminen. Tutkimusongelman tarkentuessa valitaan sopiva tai sopivat tutkimus-

menetelmät. (Kananen 2014, 20.) 

Tutkimusotteella tarkoitetaan kaikkia niitä tapoja ja toimintoja, joilla tutkimusongelma rat-

kaistaan. Tämä käsittää menetelmät joita käytetään tiedon keruuseen, analysointiin ja 

tuloksien tulkintaan. (Kananen 2014, 20.) Kananen (2014) kutsuu tutkimusotetta tieteen 

filosofiseksi sateenvarjoksi, joka on aloittelevalle tutkijalle tai opinnäytetyöntekijälle var-

sin kuvaava termi.  Tutkimusote tai lähestymistapa on ensimmäinen strateginen valinta 
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tutkimusta tai opinnäytetyötä tehdessä ja toimii yleisnimityksenä niille toimien ja mene-

telmien kokonaisuudelle, joita tullaan käyttämään. (Kananen 2014, 21.) 

Opinnäytetyön tekemisessä tarvitaan menetelmiä ja niitä voidaan myös yhdistellä tar-

peen mukaan. Menetelmien on oltava tieteellisiä, niitä käytetään työn eri vaiheissa ja 

käytettävän menetelmän on sovelluttava tilanteeseen. Lisäksi työn tekijän on osattava 

käyttää kyseistä menetelmää. Menetelmäosaamista tarvitaan tiedonkeruussa, tietojen 

analysoimisessa sekä tietojen tulkinnassa. (Kananen 2014, 21, 60-61.) 

Olen valinnut aineiston keruu tavaksi kyselyn ja siinä valmiin kaavakkeen, jossa kysy-

mysten vastaukset sisältävät merkityksellistä tietoa rikoksen uhrin valitessa itselleen so-

pivaa oikeusavustajaa. Kysely on survey-tutkimuksen keskeinen menetelmä. Englannin-

kielinen termi survey tarkoittaa sellaisia kyselyn, haastattelun sekä havainnoinnin eri 

muotoja, joissa aineisto kerätään standardoidusti (kysytään kysymys samalla tavalla jo-

kaiselta) ja kohdehenkilöt ovat otos tietystä perusjoukosta. (Hirsjärvi ym. 2009,193.) 

Omassa työssäni esimerkiksi kysymys kyseisen oikeusavustajan mahdollisuutta / haluk-

kuutta hoitaa rikosasioita, on tällainen standardisoitu kysymys. Se esitetään samalla ta-

valla jokaiselle, joille kysely lähetetään. Ja kysely lähetetään valikoidulle joukolle oikeus-

avustajia.  

Kaavakkeen kysymykset on mietitty ja päätetty aluekokouksessa, jossa läsnä ovat olleet 

Rikosuhripäivystyksen Lounais-Suomen aluejohtajan lisäksi alueen seitsemän toimin-

nanohjaajaa. Kaavakkeen ulkoasun suunnittelin Word-työkalun avulla.  Kaavake sisältää 

sekä strukturoituja että avoimia kysymyksiä. Patteristo sisältää kysymyksen:” Voiko toi-

mistonne tiedot liittää Lounais-Suomen aluetoimiston kokoamaan listaan”.  

Kyselytutkimuksessa on etuja ja haittoja. Tutkimusmenetelmällä voidaan tavoittaa laaja 

joukko henkilöitä ja voidaan kysyä monia asioita. Menetelmä on tehokas. Hyvin suunni-

teltu lomake auttaa aineiston nopeassa tallentamisessa ja aikataulu sekä kustannukset 

voidaan arvioida melko tarkasti. Tulosten tulkinnassa saattaa kuitenkin ilmetä ongelmia. 

Aineistoa saatetaan pitää pinnallisena. Ei ole varmuutta, miten vakavasti vastaajat suh-

tautuvat tutkimukseen, väärinymmärrykset ovat mahdollisia, lomakkeen laatiminen on 

aikaa vievää ja vaatii tekijältään osaamista ja saattaa olla, että vastausprosentti jää pie-

neksi. (Hirsjärvi ym. 2009,195.) 

Mietittäessä vaihtoehtoja työn toteutukselle kyselytutkimus valikoitui mahdollisesti toimi-

vimmaksi vaihtoehdoksi toteutukselle. Mutta pienenä ”porkkanana” kyselyssä on mah-
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dollisuus liittää kyseisen toimiston tiedot tulevaan oikeusavustajapankkiin, kuten työn tu-

losta kutsun. Voisi ajatella, että yhteistyö järjestöpohjaisen toimijan kanssa, jolla on pal-

veluvelvoite rikoksen uhrien yleisten tukipalveluiden tuottamisesta vuosina 2018-2027, 

kiinnostaisi. 
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3 KUN RIKOS TULEE HENKILÖKOHTAISEKSI 

Rikoksen kohteeksi joutuminen on tilanne, joka vaikuttaa henkilön elämään mahdollisesti 

koko hänen loppuelämänsä ajan. Rikoksen seuraukset voivat olla psyykkisiä, fyysisiä, 

sosiaalisia, taloudellisia tai näitä kaikkia yhdessä.  

Rikoskokemus koskettaa turvallisuuden tunnetta, joka on yksi ihmisen perustarpeista. 

Kokemus aiheuttaa ymmärrettävästi henkilölle järkytyksen tunnetta. Rikoksen vakavuus 

ei ole ainoa kriteeri arvioidessa uhrin tuen tarvetta. Ulkoisten seikkojen perusteella on 

mahdotonta arvioida uhrin kokemaa tai sitä, miten paljon kokemus on häntä järkyttänyt 

(Åberg 2017, 23.) 

Kansainvälisessä vertailussa rikoksen uhrin asema Suomessa on oikeudellisesti vahva. 

Lainsäädäntö sisältää oikeuksia, jotka kuuluvat rikoksen uhrille, mutta niiden juurrutta-

minen rakenteisiin ei ole yksinkertaista. (Kainulainen & Saarikkomäki 2014,5.)  Honka-

tukia (2011) mukaan rikoksen uhri nähdään vahvana ja kyvykkäänä toimijana, joka tietää 

oikeutensa ja pystyy käyttämään niitä (Honkatukia 2011.) Käytännössä uhrin tilanne on 

aivan toisenlainen. 

 Jotta rikos on mahdollista selvittää mahdollisimman tehokkaasti, vaaditaan viranomai-

silta uhrisensitiivistä lähestymistapaa. Tämä tarkoittaa rikoksen uhrin kunnioittavaa ja 

hienotunteista kohtaamista sekä yleisten uhripalveluiden tarjoamista rikosprosessissa. 

Oikeanlaiset ja  –aikaiset palvelut auttavat uhria käsittelemään rikoksen aiheuttamia seu-

rauksia sekä hänen omaan kyvykkyyteensä toimia rikosprosessin aikana (Kainulainen & 

Saarikkomäki 2011,4-5). 

3.1 Fyysiset seuraukset 

Kun uhrin fyysistä koskemattomuutta loukataan, siitä aiheutuu fyysisiä seurauksia 

(Åberg 2017,26). Teko voi vaihdella pienestä eleestä kuoleman tuottamukseen, olla ker-

talaatuinen yksittäinen tapahtuma tai pitkään, vuosia jatkunut tapahtuma (Pohjoisvirta 

2012,14). Teon seuraus voi olla kosmeettinen haitta, joka saattaa rajoittaa uhrin toimin-

takykyä tilapäisesti tai pitkäkestoisesti. Ulospäin näkyvä vamma saattaa aiheuttaa ym-

päristössä hämmennystä ja kysymyksiä ja tätä kautta aiheuttaa uhrissa selittelemisen 

tarvetta ja häpeän tunnetta. Fyysinen vamma voi olla myös näyttäytyä neurologisena 
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oireena. Myös stressi ja järkytys aiheuttavat fyysisiä oireita. (Åberg 2017,27). Kehon ol-

lessa stressitilassa ilmenee fyysistä ja psyykkistä ylivireyttä. Tämä näyttäytyy varuillaan-

olona, säikkymisenä, ärtyneisyytenä ja ehkä vihanpurkauksina. Uni ongelmat ovat taval-

lisia. Näistä saattaa aiheutua pidemmällä aikajaksolla tarkkaavaisuus- ja keskittymisvai-

keuksia. (Hedrenius & Johansson 2016, 98-99.)  

On mahdollista, että fysiologinen stressi jatkuu, vaikka tilanne on jo ohi. Ihminen jää 

miettimään mitä olisi voinut käydä tai mitä vielä voi sattua. Kyse on sekä kognitiivisesta 

että fyysisestä valmiudesta. Tämä saa aikaan ihmisessä sen, että keho on edelleen va-

rautunut vaaraan ja pitää yllä kohtuuttoman suurta stressitilaa (Hedrenius & Johansson 

2016,102.) Fyysinen uhka ja kaltoinkohtelu jättää jälkensä myös kehomuistiin (Åberg 

2017,28). Fyysiset vammat saattavat haitata paluuta entiseen työhön tai kyseeseen voi 

tulla asumisjärjestelyjä, mikäli vammat aiheuttavat esimerkiksi liikuntarajoitteisuutta (Hin-

tikka 2017, 26-27). 

Järkyttävän tapahtuman jälkeen uhri saattaa kärsiä läpitunkevasta reaktiosta. Tällöin voi-

makas muisto järkyttävästä tapahtumasta tulee päälle, kun ympäristössä on havaitta-

vissa jokin saman tyyppinen asia, kuin itse tapahtumassa. Se voi olla ääni-, näkö-, tunto- 

tai hajuhavainto. Tai läpitunkevan reaktion voi laukaista päivämäärä, kellonaika, tietyn 

sisältöiset ohjelmat tai tilaisuudet. Reaktio saattaa tulla niin voimakkaana, että siitä seu-

raa sama reaktio kuin itse tapahtumassa. (Hedrenius & Johansson 2016, 87-89.) Esi-

merkiksi henkilö on kokenut traumaattisen tilanteen yleisötapahtumassa ja seuraavaksi 

ollessaan vastaavanlaisessa tapahtumassa, voi tapahtumasta muistuttava ääni saada 

aikaan sen, että henkilön on poistuttava kyseisestä tilasta. Tässä yhdistyy niin psyykki-

nen kuin fyysinenkin kokemus. Usein näissä toinen ärsyke laukaisee toisen. 

Välttämisreaktioissa taas henkilö saattaa vältellä paikkoja tai liikennevälineitä, jotka ovat 

yhteydessä trauman syntyyn (Hedrenius & Johansson 2016,89). Tämä voi käytännössä 

tarkoittaa uhrille kiertotien käyttämistä työpaikalle. Tai hän voi vältellä tilanteita, joissa on 

pelkona kontrollin menetys vaikka tilanne olisi hänen hyvinvointinsa kannalta tarpeelli-

nen, esimerkiksi hammaslääkärillä oleminen (Hedrenius & Johansson 2016,89). 
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3.2 Psyykkiset seuraukset 

Rikoskokemus on aina kuormitus henkilön psyykkiselle hyvinvoinnille. Rikoksen uhrissa 

se saattaa laukaista traumaattisen kriisi, etenkin rikoskokemuksen ollessa vakava. Trau-

maattinen kriisi eroaa elämän kriiseistä. Sen etenemisessä on havaittavissa samankal-

taisuutta eri ihmisten välillä, joskin kokemus on aina yksilöllinen. (Åberg 2017,28.) Trau-

maattisen kriisin voi aiheuttaa äkillinen, psyykkisesti traumatisoiva tapahtuma. Henkilö 

kohtaa ulkoisen tapahtuman, joka uhkaa hänen olemassaoloaan, sosiaalista identiteet-

tiään ja turvallisuuttaan, esimerkiksi väkivaltakokemus. Tilanne, johon ei voi varautua tai 

valmistautua. Traumaattiselle tapahtumalle on ominaista, että kokemus ravistelee elä-

mänarvoja ja tuo esiin ihmisen haavoittuvuuden. Traumaattinen kokemus voi tallentua 

muistiin ääninä, hajuina, tunteina sekä visuaalisina näkyinä. (Välimäki 2017, 236-237.) 

Kun ihminen joutuu uhkaavaan tilanteeseen käynnistyvät hänen autonomisen hermos-

ton eloonjäämiseen tähtäävät reaktiot. Sympaattinen hermosto aktivoituu ja aistit valpas-

tuvat mahdolliselle vaaralle. Tilanteessa olevan uhan suuri mahdollisuus virittää sekä 

sympaattisen että parasympaattisen hermoston voimakkaasti. Seurauksena on liikku-

maton, jähmettynyt tila, jossa on voimakas lihasjännitys. Jännittynyt tila on ihmisen val-

mistautuminen joko taisteluun tai pakenemiseen. Jos tilanne on toivoton, eikä pakene-

minen tai taistelu ole mahdollista parasympaattinen hermosto aktivoituu ja uhattu joutuu 

täydellisen alistumisen tilaan. (Suokas-Cunliffe, 2006.) Uhri saattaa kokea voimakasta 

epätodellisuuden tuntua tapahtumassa kuin kaikki tapahtuisi jollekulle muulle. Tätä kut-

sutaan traumanaikaiseksi dissosiaatioksi ja sen on päätelty toimivan traumanaikaisena 

psyykkisenä puolustuskeinona esimerkiksi väkivaltatilanteessa. (Punamäki & Ylikomi, 

2007.) 

Traumaattinen tapahtuma alkaa realisoitumaan ja mitä nopeammin tämä prosessi ete-

nee, sitä parempi se henkilölle on. Tämän prosessin aikana henkilö käy läpi erilaisia 

voimakkaita tunteita surusta kauhuun. Lisäksi esiintyy voimakkaita kehollisia reaktioita, 

ulkoista ja sisäistä vapinaa, pahoinvointia, kuvotusta, erilaisia sydänoireita, lihasärkyä, 

huimausta, pahoinvointia sekä muita somaattisia oireita. Prosessointi mahdollistaa ta-

pahtuman sijoittamisen tiettyyn aikaan ja paikkaan omassa elämänhistoriassa. Jos hen-

kilö on vakavasti traumatisoitunut hän elää menneisyyden traumatapahtumia uudelleen 

kykenemättä tekemään eroa menneen, nykyhetken ja tulevaisuuden välille. (Holm & To-

lonen 2008, 491.) 
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Mikäli henkilö juuttuu traumaattisen prosessoinnin alkuvaiheeseen fyysisten ja psyykkis-

ten oireiden ollessa vahvimmillaan, voi jokapäiväisen elämän ja arkisten tekemisten jat-

kaminen olla vaikeaa. Tällöin tapahtuma saattaa tulla kokoa ajan mieleen ja uhri yrittää 

työntää muistikuvaa mielestään, mikä taas estää tapahtuman kokemista todeksi ja oma-

kohtaiseksi kokemukseksi. Oireiden jatkuessa yli kuukauden kyseessä on post-trau-

maattinen stressihäiriö (PTSD). Oireet voivat ilmetä vasta myöhemmin, jopa vuosien ku-

luttua tapahtuneesta. (Holm & Tolonen 2008, 492.) 

Lauerman (2001) mukaan traumojen yhteydessä puhutaan myös dissosiatiivisista oi-

reista. Dissosiaatioon liittyy kyseenalaistaminen tapahtumista: tapahtuiko asiat todella 

vai oliko kaikki mielikuvitusta? Henkilö voi kärsiä muistamattomuudesta, ajan ja paikan 

taju voi hävitä. Hänellä saattaa olla vaikeuksia arkipäivän elämässä ja ihmissuhteissa. 

Selviytymiskeinot, joita traumaattisessa tilanteessa tarvittiin, ovat joka päiväisessä käy-

tössä, vaikkei uhkaa enää olekaan. (ks.Holm &Tolonen 2008, 493.) 

On tavallista, että rikoksen uhri kokee syyllisyyttä ja häpeää tapahtumasta, vaikka ei ole 

mitenkään tapahtuneeseen syyllinen. Syyllisyyden tunne ilmenee esimerkiksi ajatuk-

sena, jos olisi lähtenyt kotoa viisi minuuttia ennen, niin ei olisi törmännyt siihen toiseen 

autoon. Häpeän tunne liittyy sosiaaliseen hyväksyttävyyteen ja saattaa johtaa heikkou-

den ja riittämättömyyden tunteisiin itseä kohtaan.(Hedrenius & Johansson 2016,99-100). 

Tällainen psyykkinen kokemus saattaa johtaa karttamaan sosiaalisia tilanteita. 

Psyykkiset oireet voivat ilmetä mielialahäiriöinä, ahdistuksena, itsetuhoisina ajatuksina 

ja tekoina, univaikeuksina, paniikkikohtauksina, pelkoina itsetunnon heikkenemisenä, 

vaikeuksina seksuaalielämässä sekä riskikäyttäytymisen lisääntymisenä. Persoonan ke-

hitykseen saattaa tulla viivästymiä, mikäli uhri on trauman tapahtuma hetkellä lapsi tai 

nuori henkilö.(Ylikomi & Virta 2008, 78-79.) On selvää, että tällaisten asioiden kanssa 

kamppaileva henkilö on rajoittunut toimimaan omassa rikosprosessissaan ja tarvitsee 

apua ja tukea. 

Väkivaltaisessa parisuhteessa elävän henkilön koko maailmankuva saattaa muuttua sen 

johdosta, että väkivallan tekijä on henkilö, jonka pitäisi olla luotettavin ja turvallisin. Täl-

laisessa tilanteessa väkivallan vaikutusta on kutsuttu sielun murhaksi. Parisuhdeväkival-

lassa uhri saattaa ajan kuluessa sopeutua tilanteeseen, jossa väkivalta on ”normaalia”. 

Tilannetta on vaikea jakaa ulkopuolisen kanssa ja uhri elää jatkuvassa valheessa ja se-

littelee sekä peittelee tilannetta.(Kaitue ym.2007, 22-23.) Uhri elää niin fyysisen kuin 

psyykkisenkin paineen alla. 
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3.3 Sosiaaliset seuraukset 

Rikoksen uhrin tarve olla sosiaalisessa vuorovaikutuksessa saattaa muuttua. Uhri saat-

taa vältellä sosiaalista kanssakäymistä ja kokea häpeää tapahtuneesta. Tai hänellä voi 

olla tarve puhua tapahtuneesta mikä saattaa hämmentää ja kyllästyttää muita ihmisiä. 

Muut saattavat vältellä uhrin seuraa tai vähätellä hänen kokemustaan.(Hintikka 

2017,43.) 

Jotkut rikokset kiinnostavat mediaa. Mediassa saatetaan kuvailla rikostapahtumaa, teon 

taustoja sekä rikoksen osapuolia. Mikäli rikoksella on yhteiskunnallista merkitystä, saat-

taa poliisi tiedottaa esitutkinnasta. Mediahuomio saattaa olla uhrille ja hänen läheisilleen 

suuri rasite. On toivottavaa, että rikosjounalismiinkin liitettäisiin eettiset ja moraaliset 

pohdinnat, ennen kuin juttuja julkaistaan. (Välimäki 2017, 224-229.) Rikosuhripäivystyk-

sellä sekä muilla rikoksen uhreja kohtaavilla tahoilla on selkeä käsitys siitä, miten rikos-

tapahtumista uutisointi vaikuttaa negatiivisesti rikoksen uhrin selviytymiseen rikostapah-

tumasta. Rikoksen uhreilta, heidän läheisiltä tai rikostapahtuman todistajilta halutaan 

haastatteluja. Haastattelun pyytäminen välittömästi rikostapahtuman jälkeen ei ole toi-

mittajilta ammatillisesti eettistä toimintaa. Tiedotusvälineet saattavat julkaista rikostapah-

tumasta tietoja, joita uhri tai omaiset eivät haluaisi julkisuuteen. Tällaisia ovat esimerkiksi 

rikospaikka, tai paikkatiedot, joilla mahdollisesti selviää uhrin henkilöllisyys. Tai henkiri-

koksen uhrin omaiset saattavat kokea loukkaavaksi kun media käsittelee uhrin ominai-

suuksia ja yksityiselämää, vaikka niillä ei ole mitään tekemistä rikostapahtumasta uuti-

soinnin kanssa. Osa ihmisistä kokee, että sananvapauden nimissä verkossa voi kirjoi-

tella mitä vain. Rikoksen uhriksi joutunut saattaa joutua kohtuuttomien asiattomuuksien 

ja huhujen kohteeksi. Onkin hyvä muistaa että minkä tahansa julkaiseminen tai jakami-

nen ei ole laillista. Niin sosiaalista kuin perinteistäkin mediaa säätelevät lait.(Liukkonen 

2017, 207-209.) 

Sosiaaliset seuraukset saattavat olla välillisiä. Uhri saattaa joutua luopumaan jostakin jo 

varatusta tai maksetusta, esimerkiksi lomamatkasta. Tämä saattaa aiheuttaa kanssa-

matkustajien suunnitelmiin muutoksia ja aiheuttaa ihmissuhteissa mielipahaa. Seksuaa-

lirikoksen uhri voi joutua parisuhteessaan tilanteeseen, jossa suhteen jatkuminen ei ri-

koskokemuksen vuoksi ole mahdollista. Välillisiä seurauksia saattavat olla harrastuksista 

luopuminen tai työpaikan vaihtaminen, jolloin aiheutuu muutoksia sosiaalisiin suhteisiin. 

Uuden sosiaalisen verkoston luominen voi olla haasteellista monestakin syystä.(Hintikka 
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2017, 43-44.) Luottamus vieraisiin ja uusiin ihmisiin saattaa rikoskokemuksesta johtuen 

olla koetuksella. 

Rikos saattaa aiheuttaa lähipiirissä monenlaisia tuntemuksia. Lähisuhdeväkivallassa on 

mahdollista, että uhrin läheisille on vaikea kuvitella tekijästä kerrotun laista. Tällöin seu-

raa tilanne, jolloin lähipiirin ns. pitää valita puolensa. Uhri saattaa menettää tärkeitä ih-

missuhteita sekä osan tukiverkostostaan. (Hintikka 2017,44.) 

 

3.4 Taloudelliset seuraukset 

Rikoksesta seuraa uhrille taloudellisia menetyksiä. Uhri menetykset voivat olla varastet-

tua tai rikkoutunutta omaisuutta, puhelin- ja matkakuluja asian hoidosta sekä terveyteen 

liittyen kipua ja särkyä. Uhri saa harvoin korvauksia kaikista kuluista, joita rikostapah-

tuma on hänelle aiheuttanut. Eikä uhri aina huomaa edes ilmoittaa kaikkia menetyksiään, 

eikä hän välttämättä tiedä mistä asioista korvausta voi vaatia (Hintikka 2017,45.) 

Taloudellinen seuraus on myös sairausloma töistä tai peräti työkyvyn menettäminen ri-

koksen johdosta. Tai rikoksen seurauksena vammautuminen tai sellaisen ominaisuuden 

muuttuminen itsessä rikoksen seurauksena, että entinen työtehtävä ei enää onnistu.  

 Taloudellinen menetys uhrilla näyttäytyy uhrilla usein hyvin konkreettisena. Se näkyy 

sairaalalaskuina, ansionmenetyksenä, mahdollisena rikkoutuneena tai menetettynä 

omaisuutena tai matkalaskuina. Rikoksen uhrin kokemus saattaa vaikuttaa siten, että 

hän ei esimerkiksi kykene hallitsemaan rikoskokemuksestaan johtuen arjen rutiineja. On 

mahdollista, että kotoa löytyy pino avaamattomia laskuja. Ja henkilö on aikaisemmin ollut 

täysin kykenevä toimimaan tällaisessa asiassa. 

Rikoksen uhrille on tässä kohtaa suuri merkitys siitä miten häntä auttavat tahot tukevat 

häntä rikosprosessissa. Uhrille saattaa olla hyvin epäselvää jopa se, mitä tarkoittaa kun 

poliisi kysyy vaatiiko hän rangaistusta ja onko hänellä korvausvaatimuksia. Lähisuhde-

väkivallan uhri saattaa tässä kohtaa ajatella, että ei halua sille puolisolleen kuitenkaan 

hankaluuksia. Vaikka olisi itse tullut pahoinpidellyksi sairaalakuntoon. Uhrin asema on 

usein hyvin alisteinen. Esitutkintavaiheessa esitutkintaviranomaisella on erittäin iso vas-

tuu siitä, että uhri ymmärtää päätöstensä seuraukset etenkin sen käynnissä olevan ri-

kosprosessin kannalta.  
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Uhrilla on mahdollisuus hakea rikoksen tekijältä korvauksia menettämästään omaisuu-

desta, kuluista ja rikoksen aiheuttamista henkilövahingoista. Erityisen haavoittuvassa 

asemassa oleva uhri voi saada tuomioistuimen määräyksellä maksuttoman asianajajan 

(esimerkiksi lähisuhdeväkivallan tai seksuaaliväkivallan uhrit). Useimmilla kotivakuutus 

sisältää oikeusturvavakuutuksen, joka kattaa johonkin tiettyyn määrään oikeusavustajan 

palkkion. Oikeusturvavakuutukseen sisältyy useimmiten omavastuuosuus. 

Vahingonkorvauslaki (412/1974) säätää tyypillisistä korvattavista vahingoista (Ojala 

2014,154). Liikennerikoksen uhri hakee korvauksia syyllisen ajoneuvon liikennevakuu-

tusyhtiöltä (Tuominen 2016,5). Mikäli rikoksen tekijä ei pysty maksamaan hänelle lange-

tettuja korvauksia uhrille, uhri voi hakea niitä Valtionkonttorilta (Hintikka 2017, 47.) Oi-

keusaputoimistosta voi myös hakea apua ja tällöin maksu määräytyy varallisuuden pe-

rusteella. Nämä korvauksiin liittyvät asiat ovat sen kaltaisia, että harvoin rikoksen uhri 

kykenee selvittelemään näitä yksin. Tämänkin takia on tärkeää, että uhri ohjautuisi pal-

veluverkostossa mahdollisimman aikaisessa vaiheessa RIKUn palvelujen piiriin, jossa 

on osaaminen ja yhteistyö tämän kaltaisissa uhria tukevissa palveluissa. 
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4 RIKOSUHRIPÄIVYSTYS 

Rikosuhripäivystys (RIKU) on aloittanut toimintansa 1994. Toimintaa toteuttaa Suomen 

Ensi- ja turvakotien liitto, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Kirkkohallitus, Suomen Mie-

lenterveysseura, Suomen Punainen Risti ja Suomen setlementtiliitto. Toiminnan valta-

kunnallisesta koordinoinnista vastaa Suomen Mielenterveysseura. RIKUn johtokuntaan 

kuuluu edustaja jokaisesta toteuttajajärjestöstä sekä Kirkkohallituksesta. Lisäksi RIKUn 

johtokunnassa on edustaja oikeusministeriöstä sekä asiantuntijajäsenet sosiaali- ja ter-

veysministeriöstä ja Poliisihallituksesta. RIKU kuuluu jäsenenä eurooppalaiseen rikos-

uhrityön kattojärjestöön Victim Support Europeen (VSE), jossa on yli 20 jäsenmaata. 

Victim Support Europen keskustoimisto sijaitsee Brysselissä.(Rikosuhripäivystys 

2018a.) 

RIKUn keskustoimisto sijaitsee Helsingissä. RIKUn toiminnalliseen johtoryhmään kuulu-

vat aluejohtajat (7), RIKUn toiminnanjohtaja (pj) ja kehitysjohtaja. RIKUn johtokuntaan 

kuuluu edellisessä kappaleessa mainittujen toteuttaja tahojen edustajien lisäksi myös 

RIKUn henkilöstön edustajina RIKUn kehitysjohtaja ja RIKUn toiminnanjohtaja. RIKUn 

aluetoimistoja on seitsemän ja palvelupisteitä on (RIKUn nettisivujen tiedoista poiketen) 

31. Tämän vuoden puolella on Ahvenanmaalla aloittanut uusi palvelupiste. Aluetoimis-

toissa ja RIKUn keskustoimistolla toimii noin 60 työntekijää joko osa- tai kokopäiväisesti. 

Vapaaehtoisia toimijoita rikosuhrityössä RIKUn piirissä on noin 400 yksityishenkilöä ym-

päri maata. Heistä 30 on juristeja. RIKU tekee tiivistä yhteistyötä viranomaisten, kuten 

poliisin sekä muiden uhreja kohtaavien tahojen kanssa.(Rikosuhripäivystys 2018b.) 

RIKU pyrkii vaikuttamaan rikoksen uhrin asemaan osallistumalla viranomaisyhteistyöhön  

muiden kolmannen sektorin toimijoiden kanssa. Rikoksen uhrin asemasta ja tarpeista 

annettavat lausunnot, koulutus yhteistyötahoille sekä tiedotus, rikosuhrin asemaan liitty-

vän tutkimuksen edistäminen ja osallistuminen julkiseen keskusteluun ovat RIKUn pe-

rustyötä. RIKUn arvot perustuvat asiakaslähtöisyyteen, luotettavuuteen, vastuullisuu-

teen, tasapuolisuuteen sekä yhteistyön ja välittämisen kulttuurin edistämiseen ja vahvis-

tamiseen yhteiskunnassa.(Kjällman & Åberg 2017,16-17.) 

Rikosuhripäivystys tarjoaa rikoksen uhrille, hänen läheisilleen sekä rikosasiassa todista-

valle matalan kynnyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Rikosuhripäivystyksen tukipalve-

luissa tarjotaan uhrien oikeuksien kannalta olennaista tietoa, neuvontaa ja tukea. Tarjolla 
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on esimerkiksi tukea oikeusprosessiin, tietoa erityispalveluista sekä ohjausta näiden pal-

veluiden piiriin. Asiakas voi saada emotionaalista tukea ja neuvontaa rikoksesta johtuviin 

käytännön kysymyksiin sekä ennaltaehkäisevää neuvontaa esimerkiksi toistuvasti uh-

riksi joutuvalle. Usein esiintyviä kysymyksiä ovat lähestymiskieltoon ja sen hakemiseen 

liittyvät asiat, korvauksiin liittyvät kysymykset sekä oikeusavustajan hakemiseen liittyvät 

asiat ja kustannusvaikutukset.(Rikosuhripäivystys 2018c.) 

Rikosuhripäivystys palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti 31 palvelupisteellä kasvok-

kain, puhelimitse sekä verkossa. RIKUn tiedottajan Sami Liukkosen henkilökunnalle lä-

hettämän sähköpostin mukaan (15.2.2018) vuonna 2017 asiakkaita eri palveluiden pii-

rissä oli 12 700. Vuonna 2016 vastaava luku oli 8 400. Asiakaskontaktit lisääntyivät kai-

kissa eri palvelumuodoissa. Oikeusministeriö on antanut Rikosuhripäivystykselle julkisen 

palveluvelvoitteen rikoksen uhrien yleisten tukipalveluiden tuottamisesta vuosille 2018-

2027.  

 

4.1 Rikosuhridirektiivi 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2012/29/EU on annettu 25.päivä lokakuuta 

vuonna 2012 ja se koskee rikoksen uhrin oikeuksia, tukea ja suojelua koskevia vähim-

mäisvaatimuksia. Direktiivi käsittää 32 artiklaa, joita edeltää 72:den kappaleen pituinen 

johdanto, jotka selittävät ja tukevat artikloita, mutta jotka eivät ole oikeudellisesti sitovia. 

(Eur-Lex www-sivut 2018.) 

Direktiivissä 2012/29/EU, eli rikosuhridirektiivissä, säädetään rikoksen uhrien oikeuk-

sista. Direktiivissä käsitellään uhrin oikeuksia saada tietoa, tukea ja suojelua sekä heidän 

mahdollisuudestaan olla osallisena rikosoikeudellisiin menettelyihin. Suomessa direktii-

vin täytäntöönpano toi mukanaan muutoksia lainsäädäntöön. Samalla se vaikutti uhrin 

asemaan muillakin tavoin hyvin merkittävästi.(Rikosuhripäivystys opaskirja 2016,3.) 

Vaikka direktiivin luonne on velvoittava, jäsenvaltioilla on harkintavaltaa sen suhteen mi-

ten se saavuttaa sille asetetut tavoitteet. Jäsenvaltioiden on taattava lainsäädännöllään 

rikoksen uhrien oikeuksien vähimmäistaso. Vähimmäisvaatimukset koskevat rikoksen 

uhreille annettavaa tietoa, tukea ja suojelua sekä heidän osallistumistaan rikosoikeudel-

lisiin menettelyihin.  EU seuraa direktiivien täytäntöönpanoa jäsenmaissaan.( Rikosuhri-

päivystys opaskirja 2016,3.) 
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4.1.1 Oikeus saada tietoa 

Rikosuhridirektiivin (2012/29/EU) astuttua voimaan esitutkintalakiin tuli muutoksia jotka 

velvoittavat esitutkintaviranomaista. Rikoksen uhrilla on oikeus saada tietoa asioista, 

jotka koskevat häntä itseään rikosprosessissa (Kjällman & Rossinen 2017, 158). Esitut-

kintaviranomaisen on ilmoitettava asianomistajalle ilman aiheetonta viivytystä, asian-

omistajan henkilöön liittyvät seikat sekä rikoksen laatu huomioon ottaen, seuraavat asiat: 

 käytettävissä olevat tukipalvelut 

 oikeudesta oikeudenkäyntiavustajaan ja tukihenkilöön siten kuin oikeudenkäyn-

nistä rikosasioissa annettu lain 2 luku säätää 

 oikeudesta tulkkaukseen 

 oikeudesta maksuttomaan oikeusapuun sekä avustajaan siten kuin oikeusapu-

laki säätää 

 oikeudesta esittää korvausvaatimus 

 käytettävissä olevista keinoista asianomistajan suojelemiseksi terveyteen / tur-

vallisuuteen kohdistuvalta uhalta 

 oikeudesta saada tieto asian etenemisestä prosessissa 

 asianomistajan oikeudesta valtion varoista maksettaviin todistelukustannuksiin, 

kun asianomistaja on kutsuttu tuomioistuin käsittelyyn 

 oikeudesta saada tieto asian käsittelystä, tuomioistuinkäsittelyn ajankohdasta 

sekä paikasta ja rikosasiassa annetusta tuomiosta 

(Esitutkintalaki 805/2011, 4 luku 18§.) 

Tiettyjen rikosten kohdalla uhrilla on pyynnöstä oikeus saada tieto vangin tai tutkintavan-

gin vapauttamisesta (Kjällman & Åberg,2017,15). Tällöin asianomistaja ilmoittaa asian 

esitutkintaviranomaisella tai syyttäjälle ja antaa omat yhteystietonsa ilmoituksen teke-

mistä varten (Esitutkintalaki 805/2011, 6 luku 19§). 

4.1.2 Oikeus saada tukea 

Asianomistajalle tulee aina luovuttaa kirjallinen vahvistus hänen tekemästään rikosilmoi-

tuksesta. Sen tulee sisältää ilmoituksen tekemistä sekä rikosta tai tapahtumaa koskevat 

perustiedot. ( Esitutkintalaki 805/2011, 3 luku 1§.) 
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Tutkintaviranomaisen on tehtävä tuomioistuimelle esitys avustajan tai tukihenkilön mää-

räämisestä asianomistajalle, mikäli siihen on aihetta. Samoin on tiedusteltava asian-

omistajalta, saako hänen yhteystietojaan välittää yleisten tukipalveluiden tarjoajalle ja 

asianomistajan siihen suostuessa välitettävä yhteystiedot ilman aiheetonta viivytystä. 

(Esitutkintalaki 805/2011, 4luku 10§.) Tämä on tärkeä asia, sillä moni rikoksen uhri me-

nee tuomioistuin käsittelyyn yksin, ilman että on prosessin missään vaiheessa kuullut-

kaan tukipalveluista (Kjällman & Rossinen, 2017,159). 

Asianomistajalle on pyynnöstä käännettävä asianomistajan käyttämälle kielelle asian 

kannalta olennainen esitutkinta materiaaliin kuuluva aineisto, jotta asianomistajan oikeus 

olla osallisena sekä ymmärtää, toteutuu. On myös mahdollista, että asiakirjoja, niiden 

osia tai yhteenveto, käännetään suullisesti. Esitutkintaviranomaisen tulee huolehtia siitä, 

että asianomistajalla on riittävät tiedot oikeudestaan asiakirjojen käännökseen. Samoin 

tulee varmistaa, että jos hän tästä oikeudestaan luopuu, hän ymmärtää sen merkityksen. 

(Esitutkintalaki 805/2011 4 luku 13§.) 

4.1.3 Oikeus saada suojelua 

Asianomistaja saattaa olla erityisen suojelun tarpeessa. Tähän liittyy muun muassa asi-

anomistajan ikä, rikoksen laatu ja tekijän suhde asianomistajaan (esim. lähisuhdeväki-

valta). Asianomistaja voi pyytää, että häntä kuulusteleva / -vat henkilöt ovat aina samat.  

Samoin asianomistaja voi pyytää, että kuulustelun suorittajat ovat hänen kanssaan sa-

maa sukupuolta.(Esitutkintalaki 805/2011 7 luku 21§). 

EU velvoittaa jäsenvaltioitaan huolehtimaan, että niillä on käytössä toimenpiteitä, joilla 

uhria ja hänen perheenjäseniään suojellaan toissijaiselta ja toistuvasti uhriksi joutumi-

selta (Direktiivi 2012/29/EU 18 artikla). Direktiivi velvoittaa jäsenvaltioitaan luomaan olo-

suhteet, joilla mahdollistetaan uhrin ja hänen perheenjäsentensä kohtaaminen rikoksen 

tekijän kanssa tiloissa, joissa rikosoikeudellinen menettely käydään (Direktiivi 

2012/29/EU 19 artikla). Rikoksen uhri tulee kuulustella ilman aiheetonta viivytystä ja kuu-

lustelujen lukumäärä on pidettävä pienenä samoin lääketieteellisten tutkimusten. Uhrilla 

voi kuulustelutilanteessa olla mukanaan oikeudellinen edustajansa tai muu valitsemansa 

henkilö.(Direktiivi 2012/29/EU 20 artikla.) 

Direktiivi velvoittaa tekemään rikoksen uhreista henkilökohtaisen suojelutarpeen arvioin-

nin. Suojelutarpeen selvittämiseen ja määrittämiseen vaikuttavat uhrin henkilökohtaiset 
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ominaisuudet, rikoksen tyyppi tai luonne sekä rikoksen olosuhteet. Henkilökohtainen ar-

viointi toteutetaan läheisessä yhteistyössä uhrin kanssa ja siinä on otettava uhrin toiveet 

huomioon. Tätä direktiiviä sovellettaessa oletetaan lapsiuhrien olevan erityisessä ase-

massa haavoittuvuutensa vuoksi.(Direktiivi 2012/29/EU.) 

4.2 Rikosuhripäivystyksen tarjoamat tukevat palvelut 

Rikosuhripäivystys tarjoaa matalan kynnyksen puhelinneuvontaa. Kuka vaan voi soittaa, 

eikä tarvitse kertoa henkilötietojaan. Auttavassa puhelimessa vastaavat RIKUn koulute-

tut vapaaehtoistyöntekijät. Auttavassa puhelimessa tarjotaan ohjausta ja neuvontaa kos-

kien rikosprosessia tai muita rikosasiaan, esimerkiksi korvauksiin tai lähestymiskieltoon 

liittyviä asioita. Auttava puhelin palvelee maanantaina ja tiistaina kello 13.00-21.00 ja 

keskiviikosta perjantaihin kello 17.00-21.00. ( Rikosuhripäivystys 2018c.) 

Juristin puhelinneuvonnassa voi saada suuntaa antavia käytännön neuvoja. Juristin pu-

helinneuvonnan tavoitteena on rikoksen uhrin oikeuksien tunnustaminen ja oikean avun 

piiriin ohjaaminen. Juristit ovat vaitiolovelvollisia RIKU:sta saamiensa asiakastietojen 

osalta. Juristin puhelinneuvonta palvelee maanantaista torstaihin kello 17.00-19.00.(Ri-

kosuhripäivystys 2018c.) 

Syrjinnän vastainen neuvonta on myös osa RIKUn perusneuvontatyötä. Neuvonta ta-

pahtuu puhelimitse ja numeroissa vastataan pääasiassa virka-aikaan arkipäivisin. Muina 

aikoina asiakkaalla on mahdollisuus jättää yhteystiedot automaattiseen puhelinvastaa-

jaan. Yhdenvertaisuusvaltuutettu on viranomainen, joka vastaa syrjinnän vastaisesta toi-

minnasta. RIKUssa neuvontaa tehdään yhteistyössä yhdenvertaisuusvaltuutetun toimis-

ton kanssa. RIKUn neuvonnassa kartoitetaan soittajan kanssa yhteistyössä kyseisen 

syrjintäkokemuksen luonne ja käydään läpi mahdollisia toiminta- ja avunsaantimahdolli-

suuksia. Tapaukset, joissa ei arvioida olevan kyseessä rikos, ohjataan asiakas soveltu-

van avun piiriin. Joissain tapauksissa ohjataan asiakasta olemaan yhteydessä yhden-

vertaisuusvaltuutetun toimistoon jatkoapua ja selvittelyjä varten.(Rikosuhripäivystys 

2018e.) 

Todistajan tuki on rikosasiassa todistavalle suunnattu palvelu. Kuka tahansa meistä voi 

joutua rikoksen todistajaksi osuessaan rikospaikalle ja rikoksen silminnäkijäksi. Kaikki 

ihmiset eivät välttämättä tiedä, että rikosasiassa todistaminen on kansalaisvelvollisuus. 

Todistajat kutsutaan oikeuteen yleensä sakon uhalla. Todistajana toimiminen on usein 
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uusi kokemus ja herättää monia kysymyksiä. RIKUn kaikki palvelut ovat käytettävissä 

myös henkilöille, jotka toimivat todistajina rikosasiassa. RIKUn palveluissa voit keskus-

tella tulevasta oikeudenkäynnistä ja muusta asiaan liittyvästä tai saada joissakin tapauk-

sissa tukihenkilön mukaan oikeudenkäyntiin.(Rikosuhripäivystys 2018d.) 

RIKU tarjoaa myös chat palvelua. Palvelu on reaaliaikaista matalan kynnyksen palvelua, 

joka tapahtuu verkossa. Keskustelu voi tapahtua nimettömänä. Chatissa voi käydä kes-

kustelemassa, jos vaikka epäilee rikoksen tapahtuneen. Kokemus voi olla oma, läheisen 

tai kaverin. Chatissa kohdataan samanlaisia asioita kuin muissakin RIKUn palveluissa. 

Asiakkaita neuvotaan ja ohjataan rikoksiin ja rikosprosessiin liittyvissä asioissa. Chat 

palvelee asiakkaita maanataista perjantaihin kello 9.00-15.00 ja lisäksi maanantai iltaisin 

kello 17.00-19.00. (Kreivi 2017,20.) 

RIKU järjestää vertaistukiryhmä toimintaa parisuhdeväkivaltaa kokeneille. Ryhmätoi-

minta on ammatillisesti ohjattua ja tavoitteena on tarjota tukea ja tietoa uhreille ennen 

rikosprosessin alkua, sen aikana ja jälkeen. Vertaistukiryhmässä yhdenvertaisuuden nä-

kökulma on tärkeä. Siitä näkökulmasta tarjotaan tietoa ja tukea ryhmämuotoisena työs-

kentelynä heille, jotka mahdollisesti harkitsevat rikosilmoituksen tekemistä tai väkivaltai-

sesta tilanteesta irrottautumista. Vertaistukiryhmä lisää parisuhdeväkivaltaa kokeneen 

ihmisen voimavaroja.( Rikosuhripäivystys 2018c.) 

Tukihenkilö on koulutettu vapaaehtoistyöntekijä. RIKUssa toimivat vapaaehtoistyönteki-

jät käyvät läpi kolmiportaisen valintamenettelyn ja suorittavat 40-60 tuntia kestävän pe-

ruskurssin voidakseen toimia RIKUssa. Heiltä vaaditaan myös rikosrekisteriote. Tukihen-

kilö voi mennä asiakkaan mukaan poliisikuulusteluun ja oikeudenkäyntiin. Asiakas voi 

keskustella tukihenkilön kanssa rikosprosessiin liittyvistä käytännön asioista sekä myös-

kin rikosprosessin nostattamista tunteista. RIKU tarjoaa vapaaehtoisityöntekijöilleen eri-

laisia koulutuksia ja työnohjauksiin osallistuminen on välttämätöntä voidakseen olla toi-

minnassa mukana. RIKUn vapaaehtoiset tukihenkilöt esiintyvät asiakkaille ainoastaan 

etunimellä, he eivät kuljeta asiakasta omalla autollaan, eivät mene heidän kotiinsa ei-

vätkä kutsu omaansa. Tukisuhteen jälkeen ei myöskään jatku ystävyyssuhde tukihenki-

lön ja tuettavan välillä. 
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5 TYÖN PERUSTELUT JA TOTEUTUS 

Työni perustuu rikoksen uhrin alisteiseen asemaan sekä uhrin tarpeeseen ja oikeuteen 

saada hänelle kuuluvaa oikea aikaista apua, kuten direktiivi 2012/29/EU, säätää. Vaikka 

väkivaltaisuus on ollut osana suomalaista kulttuuria 1900-luvun sodista saakka, väkival-

lan vaikutusta uhreihin ja heidän lähipiiriinsä on vaikeaa käsitellä (Kotanen 2013, 26). 

Suomessa on totuttu vaikenemaan väkivaltakokemuksista eikä kärsimyksistä ole ollut 

sopivaa puhua samoin empatian sijaan uhri on saanut kokea kärsimättömyyttä tai hänen 

kokemuksensa on ohitettu kokonaan (Ronkainen 2008, 388-401). Uhriuden kohtaami-

nen näkyy palveluverkoston sekä oikeusjärjestelmän suhtautumisessa rikoksen uhrei-

hin. Uhrilta on odotettu kykyä toimia aktiivisesti omassa asiassaan huolimatta väkivallan 

traumatisoivasta ja lamaannuttavasta vaikutuksesta. Tai lähisuhdeväkivallan aiheutta-

masta häpeästä (Näre 2000, 77-83).  

Tätä taustaa vasten työni tuotos, oikeusavustajapankki, ja sen tarpeellisuus on helppo 

perustella. Uhrin tunnistaminen on yksi avainasemassa oleva asia. Jotta uhri voidaan 

ohjata oikean avun piiriin, on hänet tunnistettava. Sain työssäni RIKUn toiminnanohjaa-

jana liikenneonnettomuuden uhrin yhteystiedot. Tietoja luovuttaessaan viranomainen oli 

asiasta hieman epävarma, että kuuluukohan tämä henkilö teidän palveluiden piiriin vai 

lieneekö ohjaus aivan turha. Kiitin yhteystiedoista ja kerroin, että olemme henkilöön yh-

teydessä ja kartoitamme tilanteen. Henkilö tuli vastaanotolle ja kertoi olevansa aivan hu-

kassa kaikkien vahingonkorvausasioiden kanssa eikä hän tiennyt mitä kautta voisi saada 

itselleen oikeusavustajaa. Henkilö oli menettänyt onnettomuudessa puolisonsa ja oli 

myös kriisiavun tarpeessa. Kerroin ohjanneelle henkilölle terveiset, että RIKUn palvelui-

den piiriin ohjautunut henkilö hyötyi palveluistamme ja että hänet on ohjattu meiltä myös 

eteenpäin. Ohjauksen tehnyt henkilö oli jopa hämmästynyt, koska oli tulkinnut liikenne-

onnettomuuden uhrin olevan kykenevä toimimaan, mutta oli työnsä puolesta tehnyt di-

rektiivi 2012/29/EU mukaisen ohjauksen yleisten uhripalveluiden piiriin. Uhrin tunnista-

minen vaatii osaamista ja henkilöiden, jotka etulinjassa kohtaavat rikoksen uhrin, on saa-

tava koulutusta tähän vaativaan työhön. 

Yllä kerrottu esimerkki on vaan yksi monista. Uhri on usein aivan yksin asiansa kanssa. 

Hän saattaa tulla tapaamaan RIKUn työntekijää ja kertoa, että hän on sanonut kuuluste-

lussa suostuvansa kirjalliseen menettelyyn eikä tiedä yhtään mitä se tarkoittaa. Eikä ku-
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kaan ole sitä hänelle kertonut vaikka direktiivi 2012/29/EU velvoittaa esitutkintaviran-

omaista huolehtimaan siitä, että uhri on osallisena omassa asiassaan. Miten tämä toteu-

tuu, ellei hän ole edes tietoinen siitä mitä hänen lausumansa tarkoittaa? Moni pelkää 

oikeusavustajan mukaan ottamista asiansa hoitamiseen. Tai, että oikeusavustaja ote-

taan vasta mahdollisimman myöhäisessä vaiheessa. Usein pelätään kuluriskiä. Oikeus-

avustaja olisi hyödyllistä olla mukana jo kun on ensimmäistä kertaa asiassaan poliisilai-

toksella kuultavana. Tämä sen vuoksi, että oikeusavustajan tehtävänä on valvoa, että 

rikoksen uhrin oikeudet toteutuvat siten kuin niiden kuuluu toteutua. Ja että hän saa kun-

nioittavaa ja sensitiivistä kohtelua. 

 Lähdin työstämään kehittämistehtävääni hakemalla tietoa aiheesta. Sain käsiini Jorma 

Kanasen kirjoittaman Laadullinen tutkimus opinnäytetyönä. Kirja on mielestä ni hyvin 

selkeä ja helposti luettava. Ensimmäistä opinnäytetyötä tekevänä kirja vaikutti itselleni 

sopivalta ja koin saavani siitä hyvän ohjenuoran tekemiselleni. Käytössäni oli muuta tut-

kimista koskevaa kirjallisuutta.  

Sain paljon materiaalia ja kirjallisuutta työpaikaltani Rikosuhripäivystyksen Salon sekä 

Turun palvelupisteiltä liittyen traumoihin, rikoksiin sekä uhrin asemaan. Käytin myös kir-

jaston palveluja aihettani tukevan materiaalin hankinnassa.  

Hain noin 130:nen asianajo- ja lakitoimiston yhteystiedot netistä googlen avulla. Otin 

esille RIKUn Lounais-Suomen alueeseen kuuluvat paikkakunnat ja paikkakuntakohtai-

sesti hain asianajo- ja lakitoimistot kyseiseltä paikkakunnalta. Katsoin toimiston sivut 

päällisin puolin ja otin yhteystiedot ylös. Kävin läpi noin 140 toimistoa ja osa karsiutui jo 

tässä vaiheessa. Karsiutumisen syy oli selkeä suuntautuminen muun tyyppiseen toimin-

taan. Esimerkiksi yksi toimisto mainosti toimivansa kiinteistöalalla ja heidän palveluihinsa 

kuului kiinteistövälitys sekä siihen liittyvä juridiikka. Osan toiminta oli ilmeisesti loppunut 

tai muuttunut, koska toimiston tietoja ei löytynyt. 

Tämän jälkeen muotoilin kyselyni saatteeksi tekstin (LIITE1). Tekstin hyväksytin RIKUn 

aluejohtaja Tiina Rantasella sekä kirjoitusasua koskevia muutosehdotuksia sain RIKUn 

Turun palvelupisteen toiminnanohjaaja Leila Taipaleelta. Tekstin ollessa hyväksyttävä 

niin sisällöllisesti kuin ulkoasultaan sen käänsi vielä toiselle kotimaiselle kielelle RIKUn 

Turun palvelupisteen toiminnanohjaaja Tuula Kiviniemi. Kaikkia osapuolia tyydyttävän 

saatetekstin myötä kysymykset (LIITE2) saattoi Webropoliin RIKUn tiedottaja Sami Liuk-
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konen. Kyselyjä lähti 125:teen sähköpostiosoitteeseen. Vastausaikaa toisilla oli 10 päi-

vää, toisilla 9 ja osalla 8 päivää. Tämä eriaikaisuus johtuu siitä, että lähetin kyselyjä kol-

mena eri päivänä. 

Ensimmäisen deadlinen lähestyessä (7.3) totesimme 6.3 sähköposti keskustelun välityk-

sellä RIKUn tiedottaja Sami Liukkosen kanssa vastausmäärän olevan 21 kappaletta. 

Päätin jatkaa aluejohtaja Tiina Rantasen myötävaikutuksella kyselyn aukioloaikaa 15.3 

saakka ja lähetin asianajo- ja lakitoimistoille muistutuksen kyselyyn vastaamisesta sekä 

kerroin, että linkkien aukioloaikaa on jatkettu. 

Kyselyn sulkeutuessa 15.3 suomenkielisiä vastauksia oli tullut 24 ja ruotsinkielisiä 1 kap-

pale. Tästä voi päätellä, että ei ollut suurestikaan merkitystä sillä, että lähetin muistutus-

viestin perään. Oikeastaan voi päätellä niin, että ne jotka vastaavat kyselyyn, tekevät 

sen hyvin lyhyessä ajassa.  RIKUn tiedottaja Sami Liukkonen purki vastaukset siten, että 

hän lähetti ne 16.3 sähköpostiini sekä doc..että exel muodossa. Vastausten pohjalta ko-

kosin oikeusavustajapankin, josta löytyy oikeusavustajia Lounais-Suomen alueelta. 

Nämä oikeusavustajat ovat vastanneet kyselyyni ja vastauksista välittyy heidän haluk-

kuutensa tehdä yhteistyötä rikoksen uhrin asemassa olevan henkilön kanssa.  

 

Prosessikaavio työn etenemisestä. 

 

KUVIO 1. 
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6 TULOKSET 

6.1 Vastausaktiivisuus paikkakunnittain 

RIKUn Lounais-Suomen alue käsittää 47 kuntaa. Kunnat ovat Aura, Kaarina, Kemiön-

saari, Koski, Kustavi, Lieto, Loimaa, Marttila, Masku, Mynämäki, Naantali, Nousiainen, 

Oripää, Paimio, Parainen, Pöytyä, Raisio, Rusko, Sauvo, Taivassalo, Turku, Vehmaa, 

Harjavalta, Honkajoki, Jämijärvi, Kankaanpää, Karvia, Kokemäki, Lavia, Luvia, Merikar-

via, Nakkila, Noormarkku, Pomarkku, Pori, Siikainen, Ulvila, Eura, Eurajoki, Köyliö, Lai-

tila, Pyhäranta, Rauma, Säkylä, Uusikaupunki, Salo ja Somero. 

Etsin paikkakunnilta asianajo- ja lakitoimistojen yhteystietoja googlen avulla. Kaikilta 

paikkakunnilta ei tällaisia palveluita löytynyt. Osalla oli nettisivuillaan vain toimiston säh-

köpostiosoite, jolloin kaikki posti suunnataan sinne. Eli ei ollut mahdollista laittaa sähkö-

postia suoraan oikeusavustajille. Tästä aiheutui se, että joihinkin toimistoihin meni yksi 

sähköposti ja joihinkin, joissa oikeusavustajien sähköpostiosoitteet olivat saatavilla, pys-

tyi osoittamaan useamman sähköpostin. Eli oikeusavustajalle/ oikeusavustajille suoraan. 

Varsinais-Suomen oikeusaputoimistolla on kolme toimipaikkaa. Toimipaikat sijaitsevat 

Turussa, Salossa ja Loimaalla. Satakunnan oikeusaputoimistolla on kolme toimipaikkaa, 

Porissa, Kankaanpäässä ja Kokemäellä sekä sivuvastaanottoja neljällä paikkakunnalla, 

Harjavallassa, Huittisilla, Merikarvialla ja Säkylässä. Rauman oikeusaputoimistolla on 

kaksi toimipaikkaa, Raumalla ja Uudessakaupungissa sekä sivuvastaanotto Eurassa. 

Oikeusaputoimistojen toimintatavat eroavat yksityisistä asianajo- ja lakitoimistoista ja 

tästä löytyy hyvin tietoa oikeusaputoimistojen nettisivuilta. Varmasti se määrittelevin ero 

on, että oikeusaputoimistojen palvelut ovat valtion yhdessä kuntien kanssa järjestämää 

ja tuottamaa palvelua. Kun taas yksityiset asianajo- ja lakitoimistot ovat yritystoimintaa.  

Kysely lähetettiin Varsinais-Suomen, Satakunnan ja Rauman oikeusaputoimistoille. 

Näistä toimistoista ei saatu vastauksia Webropol- kyselyyn. 

Turussa toimivia asianajo- ja lakitoimistoja, joille lähetin kyselyn oli 75 kappaletta. Tämä 

tuotti 15 vastausta Webropol- kyselyyn. Suomenkielisiä vastauksi tuli 14 kappaletta ja 

yksi ruotsinkielisen. Näistä kaksi vastausta oli sellaisia, jotka sisälsivät kahden ihmisen 

tiedot, eli olin lähettänyt kyseiselle toimistolle kaksi sähköpostia, mutta vastaus tuli yh-

tenä Webropol vastauksena. Lisäksi tuli yksi Webropol-kysely vastaus, joka sisälsi neljän 

henkilön vastaukset. Lisäksi tuli yksi yhteydenotto sähköpostiini. Vastauksia Webropol 



29 

TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | Päivi Pääkkönen 

kyselyyn oli tuo 15 kappaletta, mutta vastauksia sain todellisuudessa 22:ltä oikeusavus-

tajalta Turun alueelta. Varsinais-Suomen alueella sähköposteja lähti seitsemän kappa-

letta Saloon, joista yksi toimisto vastasi kahden oikeusavustajan tiedoilla. Raisioon lähe-

tin viidelle oikeusavustajalle/ toimistoon kyselyn ilman yhtään vastausta, Kaarinaan kol-

melle, joista yksi vastasi. Loimaalle osoitin kyselyn kahdelle oikeusavustajalle/ toimis-

toon, kumpikaan ei osallistunut kyselyyn. Naantaliin, Paimioon ja Paraisille lähetin jokai-

selle paikkakunnalle yhdelle oikeusavustajalle/ toimistoon kyselyn, kenenkään osallistu-

matta. Sauvoon lähetin yhdelle toimistolle kyselyn, jossa työskentelee yksi oikeusavus-

taja ja hän vastasi kyselyyni. Yksi toimisto, jolla on palvelupiste kahdella eri paikkakun-

nalla vastasi sähköpostiini, että heillä hoidetaan ainoastaan siviiliasioita. Olisin toki toi-

vonut, että toimistolla olisi jaksettu vastata Webropol-kyselyyn vaikka heillä ei rikosasi-

oita hoidetakkaan. 

Satakunnan alueelle suurin kyselymäärä lähti Poriin asianajo- ja lakitoimistoille. Yh-

teensä 21 sähköpostia. Vastauksia sain viisi kappaletta, joissa yhdessä vastattiin kahden 

oikeusavustajan puolesta. Joten Porista tuli yhteensä kuuden oikeusavustajan ääni kuu-

luviin. Kankaanpäähän lähetin neljälle oikeusavustajalle kyselyn, heistä kukaan ei vas-

tannut. Samoin Raumalle kysely lähti neljän asianajo- ja lakitoimiston sähköpostiin yh-

den vastatessa. 

 

KAAVIO 2. 

SININEN: lähetetyt kyselyt 

ORANSSI: Webropol vastausten lukumäärä 

HARMAA: tietoon tulleet (kysely, muu yhteydenotto, ”tuplavastaukset”) 
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6.2 Vastausten sisältö  

Vastauksien perusteella saatiin hyvää tietoa Lounais-Suomen alueella toimivista asian-

ajo- ja lakitoimistoista, ja nimenomaan uhrin näkökulmasta ajateltuna. Jokainen Webro-

pol-kyselyyni vastannut toimisto kertoi hoitavansa rikosasioita. Se on RIKUn asiakkaiden 

näkökulmasta se ensimmäinen asia. Kaksi vastanneista toimistoista ei kutenkaan halun-

nut tietojaan liitettävän RIKUn oikeusavustajapankkiin. Kävimme tästä kahvipöytäkes-

kustelua RIKUn Lounais-Suomen aluejohtajan ja muutaman toiminnanohjaajan sekä yh-

den oikeusavustajan kanssa. Arvelimme mahdollisuudeksi sitä, että toimisto ei halua 

tulla profiloiduksi pelkästään uhreja edustavaksi tahoksi vaan ovat käytettävissä niin asi-

anomistajan kuin epäillyn avustajina. Tosin tämä keskustelu oli vain kahvipöytäkeskus-

telua. Toimistolla voi olla jokin aivan muu syy siihen, että ei halua näkyä asiakkaillemme 

oikeusavustapankissa. Esimerkiksi palkkioon liittyvät syyt voivat näkyä haluttomuutena 

työskennellä heikommassa taloudellisessa asemassa olevien henkilöiden kanssa, tai tie-

tynlaisten rikosten uhrien kanssa. Mikäli tuomioistuin antaa avustajamääräyksen tällöin 

avustajan palkkio tullaan maksamaan valtion varoista ja summa on pienempi kuin oi-

keusavustajan palkkio normaalisti tai kun toimisto määrittelee itse palkkionsa. Tässä tul-

laan eettisiin kysymyksiin. Käännyttäisikö oikeusavustaja asiakkaan pois kun havaitsee, 

että asiakkaan kohtaama rikos on sellainen johon todennäköisesti tullaan antamaan 

avustajamääräys, esimerkiksi raiskauksen tai lähisuhdeväkivallan uhrin? 

Kyselyn perusteella tuli näkyväksi se, että on olemassa toimistoja jotka ovat nimenomai-

sesti erikoistuneet rikoksen uhrin asemassa olevan henkilön avustamiseen. Samoin on 

toimistoja, joilla on kokemusta työsyrjinnän uhrien asemassa olevien kanssa työskente-

lemisestä. Yksi haavoittuvassa asemassa oleva ryhmä on ihmiskaupan uhrit. Kysely 

tuotti siinä mielessä tulosta, että on toimistoja, joilla on kokemusta toimia uhrin avusta-

jana. Kyselyyn vastasi myös oikeusavustajia, jotka toivat esille hoitavansa rikoksiin liitty-

viä juttuja, mutta pääpainon olevan muunlaisten juridisten asioiden hoitamisessa. Tästä 

voi päätellä, että ovat aidosti jaksaneet vastata esittämiini kysymyksiin ilman minkään-

laista oman edun tavoittelua. 

Palvelukielet jakautuivat siten, että yhdessätoista toimistossa sai palvelua suomeksi ja 

englanniksi. Suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi palvelu onnistui yhdeksässä toimistossa. 

Suomeksi ja ruotsiksi palvelua tarjosi kaksi toimistoa, samoin pelkällä suomen kielellä 

asiakkaitaan kertoi palvelevansa kaksi toimistoa. Tulkin kanssa toimimiseen ja tulkin 

hankkimiseen kertoi olevansa valmis neljä toimistoa.  
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Kolmea toimistoa lukuun ottamatta, vastanneet kertoivat ensimmäisen yhteydenoton/ 

käynnin olevan maksuton. Muut, paitsi viisi toimistoa, antavat jonkinlaisen kustannusar-

vion asiakkuuden alkaessa. Jokainen toimisto kertoo selvittävänsä asiakkaan puolesta 

maksavan tahon, jos se on joku muu kuin asiakas. Eli jos asiakkaalla on oikeusturvava-

kuutus, tai oikeusavustaja selvittää mahdollisuuden oikeusapuun tai avustajamääräyk-

seen. Kaikki toimistot kertovat myös hoitavansa oikeusapuun liittyvän paperityön. Jos 

jutun päätyttyä tulee tarve asioida Valtionkonttoriin korvausten hakemisen merkeissä tai 

jonnekin muulle taholle, kaikki kyselyyn vastanneet oikeusavustajat kertovat sen teke-

vänsä.  

Avoimessa kysymyksessä, mitä toimisto haluaa kertoa itsestään yksi oikeusavustaja 

nostaa esille halukkuutensa tehdä RIKUn kanssa yhteistyötä. Useampi tuo esille koke-

mustaan hoitaa rikos- ja / tai seksuaalirikosjuttuja. 
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7 YHTEENVETO 

Rikoksen uhrin asema on heikentynyt jo tapahtuneen rikoksen takia. Tämän vuoksi ri-

kosoikeudellisen järjestelmän pitäisi toimia siten, että uhri voisi kokea tulleensa oikeu-

denmukaisesti kohdatuksi rikosprosessissa (Kainulainen & Saarikkomäki 2014,1.) Ri-

kosprosessia tulisi selkiyttää uhrin näkökulmasta. Ja tässä ovat avainasemassa ne ta-

hot, jotka kohtaavat rikoksen uhrin ensimmäisenä. Heidän vastuullaan on ohjata rikok-

sen uhri oikea aikaisten uhripalveluiden piiriin.  RIKUn tuki ja neuvonta pyrkii juuri tähän, 

rikosprosessin selkiyttämiseen rikoksen uhrille. Selkiyttämään sitä hankalaa tilannetta, 

joka rikoksen uhrilla on. Mitä tulee tapahtumaan, mistä voi hankkia oikeusavustajan, mitä 

se maksaa, mistä voin hakea korvauksi, mitä korvauksia voin hakea, pitääkö minun koh-

data vielä tekijä? Entä mitä sitten, jos uhri on alaikäinen ja rikoksen tekijä löytyy perhe-

piiristä? Kaikkiin näihin ja/tai moniin muihin kysymyksiin rikoksen uhri miettii vastausta ja 

samalla hän on traumatisoitunut tapahtuneesta. Yhteen näistä kysymyksistä kehittämis-

tehtäväni tuo hieman apua rikoksen uhrille. Hänen ei niin halutessaan, tarvitse kahlata 

internetistä läpi kymmeniä asianajo- ja lakitoimistoja, soitella ja kysellä heidän palveluis-

taan. Lounais-Suomen alueella on nyt koottuna oikeusavustajapankki, josta löytyy rikos-

asioita hoitavia oikeusavustajia. Sopivan oikeusavustajan ja RIKUn tukihenkilön tuella 

rikoksen uhrin mahdollisuudet olla oikeasti osallisen omassa rikosprosessissaan (kuten 

EU Direktiivi 2012/29/EU säätää) paranevat huomattavasti. 

Sain apua Webropol kyselyn tekniseen tekemiseen ja vastausten purkamiseen työelä-

mäkumppanilta. Näkisinkin, että tällaisessa projektissa on järkevää jakaa vastuuta siinä 

määrin kuin se on mahdollista. Siitä oli itselleni suuri apu. 

Se, että 125 sähköpostiin tuli vain 25 vastausta, on ilman muuta suuri pettymys. Niin 

itselleni kuin työeläkumppanillenikin. Kyselyä ja sen sisältöä mietittiin kovasti, jotta se 

vastaisi siihen tarkoitukseen, josta työelämäkumppani oli kiinnostunut ja mille tiedolle ja 

kehitykselle oli tarvetta. Mutta myös siten, että kyselyn viimeinen kysymys asetettiin (tai 

pyrittiin ainakin) houkuttelevaksi, samoin siitä vielä muistutettiin saatetekstissä. Se 

puute, jonka havaitsin, oli saatetekstin oleminen vain suomenkielellä. Se olisi pitänyt olla 

molemmilla kotimaisilla kielillä. Ja tähän olisi ollut mahdollisuus. 

Vääjäämättä tulee mieleen, että sähköpostin otsikointi olisi pitänyt asetella toisin. Jo siinä 

olisi pitänyt olla jotakin houkuttelevaa ja joukosta (muista posteista) erottuvaa. Toisaalta, 

on muistettava minkä asian kanssa olemme tekemisissä, joten on säilytettävä tietty linja. 
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Toisaalta on myös mahdollista, että osa kyselyyn vastaamatta jättäneistä oikeusavusta-

jista, on osallistumattomuudellaan ottanut kantaa halukkuuteensa tehdä töitä RIKUn 

kanssa. Tai ehkä ei halua sitä profilointia uhritahon avustajaksi. 

Vastausten vertailukelpoisuus alueittain muodostui haastavaksi. Yhdessä Webropol vas-

tauksessa saattoi olla yhden tai enimmillään neljän oikeusavustajan tiedot. Kun nämä 

neljän oikeusavustajan vastaukset saadaan yhdellä lähetetyllä kyselyllä, vastausten 

määrällinen vertaileminen on vaikeaa. Oikeastaan vastausten määrällistä vertailemista 

ei suoranaisesti kannata tehdä. Eikä se ole työn lopputuloksen kanssa suoranaisesti 

merkityksellistä. Merkityksellistä olisi tietysti ollut saada mahdollisimman usean oikeus-

avustajan vastaus, mutta määrällisyys siinä mielessä, että vastaako yhteen kyselyyn yksi 

vai kaksi avustajaa, ei ollut asian ydin. 

Kyselyn teettämisen jälkeen olen tavannut muutamia oikeusavustajia ja he ovat kerto-

neet, että kyselyni ei ole tavoittanut heitä ja haluaisivat ehdottomasti vastata kyselyyn. 

Tämä nostaa itsellä ajatuksen, että miten toimistojen tiedot on löydettävissä internetin 

ihmeellisestä maailmasta. RIKUn asiakaskunnalle on ensiarvoisen tärkeää se, että tieto 

ja palvelu on heille siinä heidän tilanteessaan helposti saatavilla. Tässä tulee esiin teke-

mäni työn merkityksellisyys. Voimme ja haluamme RIKUssa tukea asiakkaitamme hei-

dän haastavassa tilanteessaan. 

Tämä kehitystyö jatkuu. Laajemman oikeusavustajapankin tarve on olemassa ja RIKU 

haluaa tarjota asiakkailleen palvelua. Tätä työtäni tulee seuraamaan jatkokysely, jolla 

RIKU pyrkii edelleen kartoittamaan oikeusavustajia Lounais-Suomen alueella. 

Oikeusavustajapankki toteutuu tämän työn tuloksena vihkomuotoisena sekä selainpoh-

jaisena RIKUn toiminnanohjaajilla. Oikeusavustajapankin ylläpito jaetaan alueittain toi-

minnanohjaajien kesken. Mahdollisuuksista pitää oikeusavustajapankki ajantasaisena, 

on soittokierrokset jonkin tietyn ajan välein (esimerkiksi puoli vuotta) tai sopimus toimis-

ton kanssa, että ovat mahdollisen muutoksen tapahtuessa ovet RIKUun yhteydessä, esi-

merkiksi sähköpostitse. Joidenkin toimistojen kanssa yhteistyö on tiiviimpää, jolloin onkin 

luontevaa, että muutokset ovat tiedossa hyvinkin ajantasaisesti. 
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Olen sosionomiopiskelija ja teen opinnäytetyönä kyselyä Lounais-Suomen alueella toimiville asianajo- ja 
lakitoimistoille mahdollisuudesta työskennellä rikosprosessissa rikoksen uhrin avustajana. Kyselyllä selvi-
tetään rikoksen uhrin näkökulmasta olennaisia ja merkityksellisiä asioita. Työelämän kumppanini on Ri-
kosuhripäivystys (RIKU). 

Rikosuhripäivystyksen toimintaa toteuttaa Suomen Ensi- ja turvakotien liitto, Mannerheimin lastensuo-
jeluliitto, Kirkkohallitus, Mannerheimin lastensuojeluliitto, Suomen Mielenterveysseura, Suomen Punai-
nen Risti ja Suomen setlementtiliitto. Toiminnan valtakunnallisesta koordinoinnista vastaa Suomen Mie-
lenterveysseura. 

Rikosuhripäivystys tarjoaa rikoksen uhrille, hänen läheisilleen sekä rikosasiassa todistavalle matalan kyn-
nyksen tuki- ja neuvontapalveluita. Rikosuhripäivystyksen tukipalveluissa tarjotaan uhrien oikeuksien 
kannalta olennaista tietoa, neuvontaa ja tukea. Tarjolla on esimerkiksi tukea oikeusprosessiin, tietoa eri-
tyispalveluista sekä ohjausta näiden palveluiden piiriin. Asiakas voi saada emotionaalista tukea ja neu-
vontaa rikoksesta johtuviin käytännön kysymyksiin sekä ennaltaehkäisevää neuvontaa esimerkiksi tois-
tuvasti uhriksi joutuvalle. 

Rikosuhripäivystys palvelee asiakkaitaan valtakunnallisesti 31 palvelupisteellä kasvokkain, puhelimitse 
sekä verkossa. Vuonna 2017 asiakkaita eri palveluiden piirissä oli 12 700. Vuonna 2016 vastaava luku oli 
8 400. Asiakaskontaktit lisääntyivät kaikissa eri palvelumuodoissa. Oikeusministeriö on antanut Rikosuh-
ripäivystykselle julkisen palveluvelvoitteen rikoksen uhrien yleisten tukipalveluiden tuottamisesta vuo-
sille 2017-2028. 

Kyselyyn on mahdollista vastata molemmilla kotimaisilla kielillä ja linkit ovat auki 7.3.2018 asti. Me kii-
tämme ajastanne.  

LINKKI fin: https://www.webropolsurveys.com/S/D53C1B4B73A793D3.par 
LINKKI sv: https://www.webropolsurveys.com/S/39D387654116BF38.par 
  

Huomioittehan kysymyksen, jossa tiedustellaan mahdollisuutta liittää toimistonne yhteistietoja kokoa-
maamme listaan asianajo- ja lakitoimistoista. 

Yhteistyöterveisin 

Päivi Pääkkönen 
Toiminnanohjaaja 
Rikosuhripäivystys 
Kirkkokatu 10, 24100 Salo 
0505166144 
paivi.paakkonen@riku.fi 

 

 
 

 

https://www.webropolsurveys.com/S/D53C1B4B73A793D3.par
https://www.webropolsurveys.com/S/39D387654116BF38.par
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Toimiston nimi 

Osoite 

Postinumero Postitoimipaikka 

Puhelin  Faksi 

Sähköpostiosoite 

Asianajajien nimet 

 

 

 

 

 

Hoidatteko rikosasioita? Kyllä   Ei   

Onko toimistonne erikoistunut tietynlaisiin tapauksiin, jos niin minkälaisiin? 

Mitä muita asioita hoidatte? 

 

 

Onko sinulla / jollain toimistossanne kokemusta ihmiskaupan uhrien juttujen hoitamisesta? 

 

Onko sinulla / jollain toimistossanne kokemusta työsyrjinnästä esim. työperäinen kiskonta tai kiskonnan 

tapainen työsyrjintä? 

Millä kielillä palvelette? 
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Onko asiakkaan ensimmäinen yhteydenotto / käynti asianajajan 

luona (yleisluontoinen alkuneuvonta) maksuton, jos ei niin mitä se 

maksaa? 

maksuton    € 

Annatteko asiakkaalle kustannusarvion palveluistanne asiakassuhteen 

alkaessa? 
Kyllä   Ei   

Selvitättekö asiakkaan puolesta asianajokulujen maksavan tahon oi-

keusturvavakuutus / oikeusaputoimisto / avustajamääräys tuomioistui-

melta? 

Kyllä   Ei   

Hoidatteko asiakkaan puolesta oikeusapuun liittyvän "paperityön" oi-

keusaputoimiston kanssa? 
Kyllä   Ei   

Täytättekö asiakkaan kanssa Valtiokonttorin korvaushakemuksen ja 

muut korvaushakemukset? 
Kyllä   Ei   

Mitä muuta erityistä toimistonne osalta haluatte kertoa? 

Toimistonne tiedot voidaan liittää RIKUn Lounais-Suomen aluetoimis-

ton kokoamaan listaan 
Kyllä   Ei   

Aika ja paikka Allekirjoitus 

 Nimen selvennys 
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Frågeformulär till advokatbyråer 

Byråns namn 

Adress 

Postnummer Postkontor 

Telefon  Faks 

E-postadress 

Namnen på juristerna 

 

 

 

 

 

Handleder ni i brottsofferärenden? Ja   Nej   

Är er byrå specialicerade på särskilda fall, om I så fall vad? 

Vad för olika slag av fall hanterar ni? 

 

 

Har ni någon erfarenhet i hantering av offer för människohandel? 

Har ni / någon I er byrå erfarenhet av diskriminering på arbetsplatser, t.ex. arbetsrelaterad utpressning eller 

arbetsrelaterad diskriminering? 

På vilka språk erbjuder ni service på? 

Är det första kundbesöket kostnadsfritt? (allmän rådgivning) Om inte 

hur mycket kostar det? 
    Gratis      € 

Erbjuder ni en kostnadsberäkning för era tjänster till kunderna I början 

av kundrelationen? 
Ja   Nej   
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Klargör ni för kundens räkning vem som betalar advokatkostnaderna, 

rättskyddsförsäkring/rättshjälpbyrå och domstolens beslut? 
Ja   Nej   

Tar ni för kundens beräkning hand om pappersarbetet angående rättsh-

jälp med rättshjälpsbyrån?  
Ja   Nej   

Fyller ni i tillsammans med kunden ersättningsansökan från statskonto-

ret? 
Ja   Nej   

Är det något mer som ni vill berätta angående era tjänster? 

Byråns data kan tilläggas till RIKU i Åbodistriktens sammanställda lista. Ja   Nej   

Tid och plats Underskrift 

 Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


