
 
 
 

Ei kokijaa ilman tekijää 
Mistä apua seksuaalisen väkivallan tekijälle? 

27.11.2014 

Tampereen ammattikorkeakoulun juhlasali D1-04 
Kuntokatu 3 (käynti Teiskontie 33), Tampere 

Ohjelma: 

8.00 Ilmoittautuminen  
8.30  Avauspuheenvuoro 
 Ari Evwaraye, sisäisen turvallisuuden sihteeristön ylitarkastaja, Sisäministeriö 
8.45  Unohdettu seksuaalirikoksen tekijä 
 Satu Hintikka, projektipäällikkö, Välitä! – hanke, Setlementtiyhdistys Naapuri 
9.00  Preventing Child Sexual Abuse - How can we Stop It Now? (ei tulkkausta) 
 Tom Squire, Senior Practitioner, Stop It Now!, The Lucy Faithfull Foundation, UK 
10.30  Tauko 
10.45  Seksuaalirikoksen tekijän auttamisesta ja BEDIT -hoito-ohjelmasta 
 Jussi Nissinen, perhe- ja verkostoterapeutti (VET), hahmoterapeutti, seksuaaliterapeutti 
11.30  Lounas 
12.30  Ennaltaehkäisevä oma–apu verkossa lapsiin / lasten kuviin seksuaalista 

kiinnostusta tunteville 
 Jenni Häikiö, asiantuntija, psykologi, Pelastakaa Lapset ry 
13.00  Välitä! – hankkeen apu uhreille ja tekijöille sekä väliarvioinnin tuloksia 
 Välitä! – hankkeen työntekijät 
13.45 Kommenttipuheenvuoro  
 Minna Joki-Erkkilä, erikoislääkäri, TAYS Lasten oikeuspsykiatrian työryhmä, 

Välitä! – hankkeen projektityöryhmän jäsen  
14.00 Kahvitauko 
14.30 Tekijän oma ääni 
 Raiskaajan ja pedofiilin tarinat 
15.00 Irrottautuminen seksuaalirikoksista Uusi Suunta ja STOP -ohjelmilla - 

miten pääsee eettisempään seksuaalisuuteen?  
 Heikki Takkunen, vankilapsykologi, STOP -kuntoutus, Riihimäen vankila 
15.45 Keskustelua 
16.00 Päivä päättyy 
 
Puheenjohtaja: Mervi Janhunen-Ruusuvuori, toimialajohtaja, Setlementti Naapuri  
  



 
 
 

 

Kun puhutaan seksuaalisesta väkivallasta ja hyväksikäytöstä, huomio kohdistuu 
yleensä näiden tekojen kohteeksi joutuneisiin ja heidän auttamiseensa. Tekoihin 
syyllistyneistä tiedetään paljon vähemmän, heidän auttamisensa koetaan 
vaikeammaksi eikä heille kohdennettuja palveluja ole juurikaan tarjolla Suomessa. 
Uhrien auttaminen on tärkeää, mutta seksuaalinen väkivalta ei vähene, ellei myös 
tekijöitä auteta muuttamaan toimintaansa. 

Seminaari tarjoaa tietoa seksuaalisen väkivallan tekijöistä, heidän kohtaamisestaan 
sekä heidän kanssa työskentelyyn kehitetyistä menetelmistä. Seminaarissa esitellään 
lisäksi Välitä! – hankkeen väliarvioinnin tuloksia uhreille ja läheisille suunnatusta 
asiakastyöstä sekä palveluketjun kehittämistyöstä. 

Tilaisuus on tarkoitettu kaikille, jotka saattavat kohdata työssään seksuaaliseen 
väkivaltaan tai hyväksikäyttöön syyllistyneitä henkilöitä. Päivä on hyödyllinen myös 
uhreja kohtaaville ja auttaville. 

Koulutus on maksuton. Mukaan mahtuu n. 600 henkilöä 
ilmoittautumisjärjestyksessä.  

Kohderyhmä: Sosiaalialan, terveydenhuollon, poliisi- ja pelastustoimen, 
mielenterveystyön, päihdetyön, terapian, kriisityön, opetusalan, 
perhetyön, nuorisotyön, järjestötyön sekä kirkon ammattilaiset, 
opiskelijat ja vapaaehtoistyöntekijät  

Ilmoittautuminen: täyttämällä lomake 17.11.2014 mennessä osoitteessa 
www.seksuaalivakivalta.fi > koulutukset 
Peruutukset ja muut kysymykset (ei ilmoittautumisia!): 
valita-hanke@naapuri.fi tai p. 045 279 8090 

Koulutuksen järjestää Setlementti Naapuri ry:n toteuttama 
VÄLITÄ! Seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke.  

Lisätietoja:  Satu Hintikka p. 050 523 7313,  www.seksuaalivakivalta.fi 
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