
Kartoituskyselyn tuloksia 

VÄLITÄ! –hankkeen kartoituskysely  

seksuaalisesta väkivallasta 

 lokakuussa 2012 

 Tampereen alueen keskeisille toimijoille 



Kyselyn toteutus 

• Sähköinen lomake 

̶ rasti ruutuun –kysymyksiä ja avoimia kysymyksiä 

• Lähetetty esimiesten kautta lokakuussa 2012 

̶  sähköpostilla linkki kyselyyn 

• Kyselyyn vastasi 121 työntekijää 

̶ lähetetty noin 480:lle, vastausprosentti 25% 



Kyselyyn osallistuneet tahot 

 Ensiapupäivystys 
Acuta 

21 17% 

Poliisi 26 21% 

Psykiatrian 
poliklinikka/ yksikkö 

36 30% 

Rikosuhripäivystys 4 3% 

Ensi- ja turvakoti 4 3% 

Terveysasema 6 5% 

Kriisikeskus 3 2% 

Sosiaalipäivystys 6 5% 

Nuorisoneuvola/ 
Nuorisopsykiatrian 
polikinikka 

7 6% 

Sukupuolitautien 
poliklinikka 

2 2% 

Tays, Lasten 
oikeuspsykiatrinen 
työryhmä 

1 1% 

Naistentautien 
pöliklinikka 
 
Muut 

0 
 
 
6 

0% 
 
 
5% 

Vastaajia Osuus kaikista 
vastauksista 



Vastaajien sukupuoli 
 

 

 

 

 

• Mies  21% 

• Nainen  79% 



Onko yksikössänne seksuaaliväkivaltatyöhön 
perehtynyttä työntekijää? 

 

 

 

 

 

   
• Kyllä  42% 

• Ei  58% 
 (119 vastannut) 



Minkä ikäisiä uhreja kohtaat pääasiassa? 

 

 

 

 
 

 
• alle 12 v.  2% 

• 12 - 18 v.  8% 

• Yli 18 v.  56% 

• Kaiken ikäisiä  34% 

(118 vastannut) 



Kuinka usein keskimäärin kohtaat työssäsi 
seksuaaliväkivallan uhrin? 

 

• Päivittäin   2% 

 

• Viikoittain   14% 

 

• 1 - 3 kertaa kuukaudessa  27% 

 

• Harvemmin kuin kerran kk:ssa  21% 

 

• Yksittäisiä kohtaamisia vuoden  31% 

 

• Harvemmin tai en koskaan 3% 



Oletko kohdannut työssäsi miehiä, jotka ovat 
seksuaaliväkivallan uhreja? 

 

 

 

 

 
 

• Kyllä 54% 

• En 46% 

(117 vastannut) 



Toimiiko mielestäsi hoitoketju seksuaalisen väkivallan 
uhrin kohdalla? 

 

 

 

 

 

• Kyllä 28% 

• Ei 72% 
(114 vastannut) 



Mitkä ovat mielestäsi ongelmina? 

• Seksuaalisen väkivallan/ hyväksikäytön 
tunnistaminen   39% 

 
• Uhrin kohtaaminen  14% 

 
• Selkeiden toimintaohjeiden puute 56% 

 
• Asian arkaluonteisuus  32% 
 
• Tiedon puute   38% 

 
• Puute jatkohoitopaikoista  53% 
 
• Yhteistyö muiden tahojen kanssa  29% 

 
• Muu    9% 

 

(sai valita 3 kohtaa, prosentti kertoo miten moni vastaajista valitsi kohdan) 



Onko työpaikallasi ohjeet seksuaalisen väkivallan uhrin 
kohtaamiseen? 

 

 

 

 

 
 

• Kyllä  42% 

• Ei  58% 
(117 vastannut) 

 

 

 

 



Onko RAP-kansio (Raiskatun Akuuttiapu) sinulle tuttu? 

 

 

 

 

 

• Kyllä, ja käytän sitä työssäni   7% 

• Kyllä, mutta en käytä sitä työssäni  24% 

• En tunne sitä     69% 

    



Kuinka kauan tapahtumasta on tavallisimmin kulunut aikaa, kun 
kohtaat seksuaalisen väkivallan uhrin ? 

 • Alle 3 vuorokautta  30% 
 

• Alle viikko  7% 
 

• Viikko – kuukausi  12% 
 
• 1 - 3 kuukautta  7% 

 
• 4 kk - vuosi  10% 

 
• 1 - 5 vuotta  15% 

 
• Yli 5 vuotta  17% 

 
• Vaikea sanoa, vaihtelee 37% 

 
• Seksuaalinen väkivalta jatkuvaa/toistuvia 

kokemuksia  7% 
 

• En juurikaan kohtaa uhreja 7% 
 

(sai valita useampia, prosentti kertoo miten moni vastaajista valitsi kohdan) 



Mikä on mielestäsi tärkeintä apua 
 akuutissa vaiheessa olevalle uhrille? 

• Rikosilmoituksen tekeminen   48% 

• Lääkärissä käynti   65% 

• Nopea kriisikeskustelu  71% 

• Tietoa oikeuksista, oikeudell.  neuvonta 18% 

• Apua arjessa selviämiseen  31% 

• Sairasloma   2% 

• Lähete psykoterapiaan  3% 

• Henkilökohtainen tukihenkilö  22% 

• Taloudellinen tuki   1% 

• Oma asianajaja   0% 

• Käynti psykiatrilla   1% 

• Sukupuolitautien ja raskauden mahdollisuuden 

poissulkeminen   38% 

• Muu    7% 

(sai valita 3 tärkeintä, prosentti kertoo, miten moni vastaajista valitsi kohdan) 



Mihin ohjannut raiskauksen uhrin Tampereella? 
• Rikosuhripäivystys  15 

• Setlementti Naapuri  15 

• Acuta   11 

• Poliisi   11 

• Osviitta   7 

• Tukinainen   5 

• Lääkäriin/terveyskeskukseen 3 

• Nuorisopsykiatria  2 

• Sosiaalityöntekijä  2 

• Terapia   2 

• Akuuttipsykiatrian polikl. 2  

     (vastanneita 75) 

 



Kuinka usein keskimäärin kohtaat työssäsi seksuaalisesta 
väkivallasta tai hyväksikäytöstä epäillyn/ tekijän? 

•Päivittäin   0% 

•Viikoittain   2% 

•1 - 3 kertaa kuukaudessa 9% 

•Harvemmin kuin kerran 

kuukaudessa   11% 

• Yksittäisiä kohtaamisia vuoden 

aikana   25% 

•Harvemmin tai en koskaan 53% 



Saako mielestäsi seksuaalisen väkivallan tekijä/siitä 
epäilty riittävästi apua asian käsittelemiseen? 

 

 

 

 

 

• Kyllä 17% 

• Ei 83% 
(100 vastannut) 



Mitä epäilty/tekijä mielestäsi eniten tarvitsee? 
• Tukea rikosprosessiin, jos se käynnistyy 18% 

 
• Opastusta toista kunnioittavaan seks. Käyttäytymiseen   

     37% 
 

• Kuuntelijaa, joka ymmärtää hänen tilannettaan 9% 
 

• Tietoa oikeuksista/ oikeudellista neuvontaa 9% 
 

• Vastuuttamista teostaan/ rangaistuksen 49% 
 

• Keinoja, joilla voi estää teon uusimisen 76% 
 

• Psykoterapiaa tai psykiatrin hoitoa  26% 
 

• Henkilökohtaisen tukihenkilön  3% 
 

• Apua teon vahingollisuuden ymmärtämiseen 66% 
 

• Oman asianajajan   4% 
 

• Muu     4% 

(sai valita 3 tärkeintä, prosentti kertoo, miten moni vastaajista valitsi kohdan) 



Mitä tarvitaan, jotta auttamisketju 
 toimisi nykyistä paremmin? 

• Aikaa paneutua seks. väkivallan kysymyksiin 33% 

• Enemmän vuorovaikutusta eri ammattiryhm. välillä 41% 

• Lisää tietoa seksuaalisesta väkivallasta  19% 

• Rahaa kehittämistyöhön   9% 

• Seks. väkivaltaan erikoistuneita työntekijöitä 51% 

• Lisää henkilöstöä   14% 

• Kirjallisia toimintaohjeita  16% 

• Netistä löytyvä tietopankki seks. väkivallasta 17% 

• Lisää tietoa paikallisista auttavista tahoista 41% 

• Eri toimijoiden kesken sovittuja käytäntöjä 39% 

• Asennemuutosta suhteessa seks. Väkivaltaan 16% 

• Aktiivisempaa asiakasohjausta  14% 

• Muu    1% 

(sai valita 3 tärkeintä, prosentti kertoo, miten moni vastaajista valitsi kohdan) 



Mistä asioista toivoisit koulutusta 
 seksuaaliseen väkivaltaan liittyen? 

 • Uhrin kohtaaminen   37% 

• Epäillyn/ tekijän kohtaaminen  23% 

• Seks. väkivallan/ hyväksikäytön tunnistaminen 38% 

• Toimintaohjeita akuutin tilanteen hoitoon 50% 

• RAP-kansion käyttö   36% 

• Tietoa oikeusprosessista  11% 

• Tietoa traumasta ja oireilusta  31% 

• Traumaoireiden vakauttaminen ja hoito 25% 

• Työntekijän jaksaminen ja sijaistraumatisoitumisen 

ehkäisy    22% 

• Tietoa olemassaolevista hyvistä käytännöistä ja 

palveluista   55% 

• Muu    1% 

(sai valita 3 tärkeintä, prosentti kertoo, miten moni vastaajista valitsi kohdan) 


