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Välitä! Seksuaaliväkivaltatyön verkostohanke 



VÄLITÄ! -hanke 
 Setlementti Naapurin koordinoima 

kehittämisprojekti seksuaalisen väkivallan 
kysymyksissä 

 RAY rahoittaa vuosille 2012 – 2015 

 Yhteistyössä: 
 Sisä-Suomen poliisilaitos 

 Rikosuhripäivystys, Sisä-Suomi 

 Tampereen ensi- ja turvakoti ry 

 Tampereen kaupunki 

 PSHP/ Ensiapuasema Acuta 

 Sastamalan seudun mielenterveysseura ry/ Tukinet 



VÄLITÄ! kehittää 
 

 paikallisen auttamisketjun toimintaa 

 etsivän työn menetelmiä uhrin tavoittamiseksi  
ja nopean kriisiavun tarjoamiseksi 

 työmenetelmiä seksuaaliväkivaltatyöhön, 
myös sosiaalisessa mediassa 

 menetelmiä, joilla voidaan tavoittaa myös 
seksuaalisen väkivallan tekijöitä, vaikuttaa 
heihin ja tarjota apua heille 



Toiminta -alue 
 Tampere ja sen lähialueet 

 palveluketjun kehittäminen 

 henkilökohtainen asiakastyö 

 vertaistukiryhmät 

 Koko Suomi 
 internet-pohjaiset palvelut  

• internet-sivut, facebook, ryhmät netissä, chat 

 koulutus 

 konsultaatio 

 vaikuttamistyö 



Kohderyhmät 

 seksuaalista väkivaltaa kokeneet 

 seksuaalista väkivaltaa tehneet 

 näiden läheiset 

 ammattilaiset ja vapaaehtoiset, 
jotka kohtaavat seksuaalisen väkivallan 
ilmiöitä työssään 



VÄLITÄ! tarjoaa 1/3 
  kriisiapua akuutin tilanteen jälkeen 

 seksuaalista väkivaltaa kokeneelle ja/ tai tämän 
läheisille 

 kriisiapu = olojen rauhoittamista ja psykoedukaatiota 
(tapaamisia 1-5) 

 jatkoavun tarpeen kartoitus  

 apua oikeiden auttajatahojen löytymiseen 

• saattaen vaihtaen 

 traumainfot asiakkaille ja ammattilaisille 
  tietoa traumasta ja oireiden hallintakeinoista 

 



VÄLITÄ! tarjoaa 2/3 
  ammatillisesti ohjattuja vertaistukiryhmiä 

 Selviytyjät-ryhmä hyväksikäyttöä kokeneille naisille 

 CPT-tukiryhmä raiskauksen kokeneille naisille 

 Kuvasta voimaa –ryhmä (2014) 

 Miehistä puhetta –ryhmä miesuhreille Tukinetissä 

 Voimavarakeskeinen viikonloppuryhmä (2015) 

 ryhmächatteja verkkokriisikeskus Tukinetissä eri 
teemoista 

 kahdenkeskinen Välitä! -chat nettisivuilla  
uhreille, läheisille ja tekijöille 

 vaikuttamistyötä epäillyille/ tekijöille 
   sosiaalisessa mediassa 



VÄLITÄ! tarjoaa 3/3 
 

 ajankohtaista tietoa 

 Facebook: VÄLITÄ-hanke 

 Twitter: Välitä! –hanke 

 nettisivut 

 www.seksuaalivakivalta.fi 

 koulutusta ja konsultaatiota auttajille 



Yhteenvetoa ja arviointia hankkeen 
tähänastisesta toiminnasta 



Palveluketjun kehittäminen 
 Hoitoketjua seksuaalista väkivaltaa kokeneelle työstää 

projektityöryhmä, jossa on edustettuna keskeiset toimijat 
Tampereen seudulta: 
 Sisä-Suomen poliisi, Rikosuhripäivystys/ Sisä-Suomi, PSHP/ 

Ensiapupäivystys Acuta, PSHP/ Lasten oikeuspsykiatrinen yksikkö, 
PSHP/ Lastenklinikka, PSHP/ Nuorisopsykiatria, PSHP/ Pitkäniemi, TRE/ 
Akuuttipsykiatrian poliklinikka, TRE/ Tartuntatautien poliklinikka, TRE/ 
Sosiaalipäivystys, TRE/Nuorisopsykiatrian poliklinikka, TRE/ 
Lapsiperhepalvelut, TRE/Nuorisoneuvola, TRE/ 
Opiskeluterveydenhuolto, Kriisikeskus Osviitta, Tampereen ensi- ja 
turvakoti, Naisten suojakoti, SPR Nuorten turvatalo, YTHS, A-klinikka, 
SRK/Perheasiain neuvottelukeskus, Nokian terveyskeskus, Yksityinen 
asianajotoimisto 

 Työ kesken, valmistuu 2015 

 Tavoitteena saada osaksi PSHP:n hoitoketjuja 
– Vahva taustatuki PSHP:n hoitoketjutyön ylilääkäriltä 

 

 



Palveluketju Tampereella (yli 18v.) 
 

 

 

 

 

  
Poliisi 

 

Acuta/ 
terveyskeskuspäivystys 

Kriisiapu 
 
 
 
 
 
 

Tartuntatautien 
valvonta 

 

Rikosuhripäivystys 

Sosiaalipäivystys/ 

Sosiaaliasemat Akuuttipsykiatrian poliklinikka 

(jos vakavia mt-ongelmia) 

Kriisikeskus Osviitta (viiveellä) 
 

Välitä! – hanke (akuutisti) 

Asianajaja 

Ensi- ja turvakoti 

A-klinikka 

Jatkohoito 
 
  
 
 
 
 

Yksityinen psykoterapia 

Psykiatrian poliklinikka 
 

Opiskelijaterveydenhuolto, 

psykologi 

Työterveyshuolto, psykologi 

Perheasiain neuvottelukeskus 

YTHS 

Nuorisoneuvola 
 

Terveysaseman 

mielenterveystyöpari 

Psykiatrinen osastohoito 

Nuorisopsykiatria: 
 vain arviointijakso 

 

Tunnistava taho, voi olla mikä tahansa 



Palveluketju Tampereella (alle 18v.)  

 

 

 

 

  

 

Poliisi 

TAYS erikoissairaan-
hoidon lastentautien 
päivystys       

 Kriisiapu 
 
 
 
 
 
 

 Tunnistava taho, voi olla mikä tahansa 

Rikosuhripäivystys 

Kriisikeskus Osviitta 
 

Välitä! - hanke 

Asianajaja 

Lastensuojelu; 

Sosiaalipäivystys, 

Sosiaaliasemat  

Edunvalvojan 

sijainen 

ilmoitusvelvollisuudet kaikilla! 

Lasten ja nuorten 

oikeuspsykiatrinen 

yksikkö 

  Jatkohoito 
 
  
 
 
 
 

Yksityinen psykoterapia  

Nuorisopsykiatrian 
poliklinikka TRE tai PSHP 
 

Opiskeluterveydenhuolto, 

psykologi 

Kouluterveydenhuolto, 

psykologi / psyk.sh 

Perheneuvola 

Nuorisoneuvola, psykologi 
 

SPR, Nuorten turvatalo 

Lasten/Nuoriso- 

psykiatrinen osastohoito  

Lasten traumapsykiatrian 

työryhmä 

Perheasiain neuvottelukeskus 



Hoitoketju, PSHP:n malli 



Projektityöryhmän arvioinnin tuloksia 1/3 

 Projektityöryhmän jäsenet ovat olleet tyytyväisiä valittuun 
työmenetelmään, eli PSHP:n hoitoketjumatriisiin (94% piti 
toimivana). 

 Hankkeen tarjoamia palveluita (erityisesti kriisiapua, 
vertaistukiryhmiä ja traumainfoja) pidetään erittäin 
hyödyllisinä. 

 Mikäli hanke ei saa jatkoa, työryhmän mielestä on tärkeintä 
turvata kriisiavun tarjoaminen sekä hoitoketjun 
juurruttaminen. 

 



Projektityöryhmän arvioinnin tuloksia 2/3 
 

 Työryhmässä työskentely on hyödyttänyt jäseniä: 
 Seksuaaliväkivaltatyön osaaminen lisääntynyt (94% vastaajista) 

 Uutta hyödyllistä tietoa seksuaaliväkivaltatyöstä ja siihen liittyvistä 
palveluista (88% vastaajista) 

 Kyky vastata oman alueen tai asiakkaiden tarpeisiin parantunut (81% 
vastaajista) 

 Työskentely on vaikuttanut myös taustaorganisaatioon: 
 Seksuaaliväkivaltaa tunnistetaan paremmin (63% vastaajista) 

 Tämän asiakasryhmän erityistarpeita ymmärretään paremmin (75% 
vastaajista) 

 Toisten toimijoiden konsultointi on lisääntynyt (75% vastaajista) 

 

 



Projektityöryhmän arvioinnin tuloksia 3/3:  

 56% työryhmän jäsenistä koki, että projektiin liittyvälle 
työskentelylle ei jää aina riittävästi aikaa varsinaisen työn 
ohessa.  

 Kaikki osallistujat eivät ole löytäneet heille sopivaa roolia 
ryhmässä.  

 Työryhmän suuri koko ja harva kokoontumistiheys 
vaikeuttanut muihin toimijoihin tutustumista. 

 Keskeisten toimijoiden (mm. Acutan) poissaolot kokouksista 
ovat hidastaneet työskentelyä. 

 

 
Osaamisen "levittämiseen” tulisi 

panostaa jatkossa. 
Koulutusta saisi olla lisää ajatellen 

yhteistyökumppaneita.  



Asiakastyön yhteenvetoa 
ja arviointia 



Yleistä asiakastyöstä 
 Asiakkaita 273 (1.8.2012 – 31.10.2014) 

 Naisia 245, miehiä 48 

 Asiakkaat nuoria:  18-29-vuotiaita 30% 

    12-17-vuotiaita 12% 

 Yhteydenottaja joko uhri (41%) tai viranomainen/ 
muu auttaja (43%), joskus läheinen (12%) 

 51% yhteydenotoista koskee raiskausta tai seks. 
hyväksikäyttöä, 40% lapsen seks. hyväksikäyttöä 

 Puheluja/viestejä yhteensä 1174, tapaamisia 530 

 



Kriisityö 
 150 yhteydenottoa (31.10.2014 mennessä) 

 36% ottaa yhteyttä, kun tapahtumasta on alle viikko 

 Mistä saanut tiedon kriisiavusta: 

 Järjestöt 29% 

 Poliisi 17% 

 Sosiaalipalvelut 6% 

 Acuta 5%, muut terveyspalvelut 7% 

 44% käynyt lääkärissä 

 56% tehnyt rikosilmoituksen 

 Tekijä uhrille tuntematon 20%:ssa tapauksia 

 



Asiakaspalaute kriisityöstä 
 Hankkeessa yksilötyössä olleilta asiakkailta on 

kerätty palautetta asiakassuhteen päättyessä 1,5 
vuoden ajan 

 Vastauksia saatu 37 asiakkaalta 

 Vähintään 81 % vastanneista oli sitä mieltä että: 

o Ensimmäisen kontakti työntekijään oli myönteinen 

o Työntekijän oli asiantunteva, hän kuunteli ja ymmärsi 
asiakasta 

o Tapaamisia oli sopivasti ja niiden ilmapiirin oli turvallinen 
ja luottamuksellinen 



 Vähintään 70 % vastanneista koki saaneensa 
riittävästi tietoa ja ohjausta sekä avun olleen 
sellaista, jota hän tarvitsi. 

 Eniten asiakkaat kokivat hyötyneensä oireiden 
hallintakeinojen harjoittelemisesta, 
keskustelemisesta ja erityisesti tunteiden 
käsittelemisestä. 

 62 % koki avun olleen riittävää 

 Hankkeelta toivottiin kuitenkin lisänä pidempiaikaisia 
terapiapalveluita. 

Asiakaspalaute kriisityöstä 



Havaintoja kriisityöstä 
 Alaikäisiä asiakkaita ohjattu yhä enemmän 

kriisityöhön 

 Myös alaikäisten uhrien vanhemmat ollut 
kasvava asiakasryhmä 

 Osalla asiakkaista jo taustalla erilaisia haasteita, 
kuten masennus tai syömishäiriö 

 Tapahtumahetkellä alkoholi usein mukana 
vaikuttamassa 

 Läheisellä tärkeä rooli avun hakemisessa 



 Erityisryhmät, kuten kehitysvammaiset ja 
maahanmuuttajat, tarvitsevat erityisosaamista 

 Kriisityön oikea ajoittaminen on haasteellista 

 Hyvä kriisityö tälle asiakasryhmälle sisältää: 

 psykoedukaatiota ja traumaoireiden vakauttamista 

 neuvontaa ja käytännön apua rikosprosessissa 
• tiivis yhteistyö RIKUn kanssa 

 Lapsuudessaan hyväksikäytetyt hakevat/ tarvitsisivat 
kriisiapua akuuttiin oireiluun 

 tapahtumista voi olla vuosia 

 

Havaintoja kriisityöstä 



Traumainfot  
 Tietoa traumasta ja sen vaikutuksista 

traumoja kokeneille, näiden läheisille sekä 
ammattilaisille 

 Keinoja oireiden rauhoittamiseen 

 käytännön harjoituksia 

 2 x 2h peräkkäisillä viikoilla 

 Järjestetty 7 traumainfoa 

 4 asiakkaille, 2 ammattilaisille sekä yksi yhteinen 

 Osallistunut yhteensä 49 asiakasta ja 178 
ammattilaista 



Traumainfot: osallistujien palaute 

 Traumainfot ovat vastanneet odotuksia hyvin, 
keskiarvo 7,8  (asteikko 1 -10) 

 Traumainfoista saatu hyöty: 7,4 – 7,7 

 Eniten hyötyä ollut  vireystilan 
tunnistamisesta ja dissosiaation 
ymmärtämisestä 

 Hyödyllisimmiksi koettu 
 turvapaikka-harjoitus 

 jännitys-rentoutus –harjoitukset 

 läsnäolo -harjoitukset 



Vertaistukiryhmät  



Selviytyjät -ryhmä 

 Lapsuudessa seksuaalista hyväksikäyttöä 
kokeneille naisille 

 Kolmas ryhmä menossa,  8 osallistujaa /ryhmä 

 Kokoontuu viikottain 13 kertaa, 
internaattijakso pe-la, 2 seurantatapaamista  

 Menetelminä psykodraama ja 
traumapsykoedukaatio 

 Lisäksi naamioiden kautta työskentelyä 

 



Selviytyjät: ryhmäläisten oma arvio 
(asteikko 0-10) 

                                     vuonna 2013 / 2014 

 Odotukset ja tarpeet  täyttyneet  8/7  

 Ongelmien yhteinen jakaminen  9.2/ 9.0 

 Lapsuuden epätyydyttävän kokemuksen 
ymmärtäminen ja näkeminen   8,4/8,8 

 Omat taakat ovat keventyneet   9 / 7 

 On voinut työstää  ja tehdä näkyväksi vaikeita tilanteita 
ja suhteita      8,8 /7,7 

 On ollut lupa tuottaa ja tunnistaa tunteita 9,3/8,1 

 

 

 

 



Selviytyjät: ryhmäläisten oma arvio 

Missä vaiheessa menossa seksuaaliväkivalta 
tilanteen käsittelyssä  (asteikko 0-10): 

Ennen       Jälkeen Osallistujan tausta 

6              9 Monia eri auttamismuotoja ollut aiemmin  

6   7 ½ Yksilökäyntejä jonkin verran aikaisemmin  

1  3 Ei ole aikaisemmin käsitellyt asiaa 

5,5  7 Yksilöterapiaa ryhmän  rinnalla 

7  8 ,5 Yksilökäyntejä jonkin verran aikaisemmin 
1,5  3,5 Ei ole aikaisemmin käsitellyt asiaa 

1  8 Eri auttamistahoja ollut ennen, päihdeong. 



Selviytyjät: ryhmäläisten oma arvio 

Avoimuus  ja rentous on lisääntynyt 
ryhmän aikana 

Olen saanut tietoa ja taitoa siitä, 
miten on voinut ja voi helpottaa 

oloaan eri tilanteissa 

Kokemus, ettei ole asiansa kanssa 
yksin 

Empatian saaminen on ollut 
tärkeää 

Ryhmän tuella on ollut iso merkitys 



CPT-ryhmä 

 Seksuaalista väkivaltaa aikuisena kokeneille 
naisille 

 Tehtäväkeskeinen työskentely, 
raiskauskokemuksiin kehitetty kognitiivisen 
prosessoinnin menetelmä (Resick & Schnicke) 

 Kokoontumiset viikottain 12 kertaa + seuranta 

 Toteutettu yksi ryhmä, jossa 5 naista 



CPT -ryhmäläisten arvio 1/2 
 Ryhmä vastannut osallistujien tarpeita ja odotuksia 

arvosanalla 9,4 (keskiarvo asteikolla 1–10) 

 Ryhmän jälkeen raiskaustrauman häiritsevyys 
keskimäärin 4,9 (1 = ei lainkaan, 10 = erittäin paljon)  

 Jokainen osallistujista koki välttämiskäyttäytymisen 
vähentyneen selvästi. 

 Vaikutuksia mitattu oiresteillä alussa ja seurannassa  

 IES-22 (Impact of Event Scale) –testin pisteet laskivat  
kaikilla, lasku 15-40% 

 Masennusoireet vähenivät merkittävästi kaikilla, BDI-13 
(Beck’s Depression Index) –pisteet laskivat 50-100% 

 



CPT -ryhmäläisten arvio 2/2 

Vertaistuki on auttanut minua 
paljon eteenpäin tämän asian 

suhteen. Huomaa, että ei ole yksin 
asioiden kanssa ja reaktiot ovat 

normaaleja. 

Koen, että ryhmä antoi itselleni aivan 
uudenlaisen tavan käsitellä 

tapahtunutta.  

Olen oppinut elämään asian kanssa. 

Tuntuu, että ryhmässä on voinut 
ensimmäistä kertaa puhua 

epämukavimmistakin asioista ja saada 
ymmärrystä muilta. 

Ilmaisen tunteitani avoimemmin. 



Kuvasta voimaa - ryhmä 
 Voimavaraistava ryhmä seksuaalista väkivaltaa 

kokeneille naisille 

 Kuvataideterapeuttiset menetelmät 

 Teemalliset kerrat 

 Tapaamiset viikottain 10 kertaa 

 2014 pidetty 2 ryhmää 

 molemmissa ollut 5 naista 

 Kaikki osallistujat kokivat, että ryhmäprosessista oli 
heille hyötyä ja se edesauttoi heidän hyvinvointiaan 

 IES –pisteet laskivat keskimäärin 8,9 pistettä,  
BDI-pisteet keskimäärin 2,2 pistettä. 

 

Elämässä näkyy värejä kuten 
tehdyissä kuvissa 



 Hyödyllisimpinä asioina koettiin oman seksuaalisen 
väkivallan käsitteleminen taiteen keinoin ja 
keskustelu tehdyistä kuvista ryhmän kanssa.  

 Ryhmä oli tuonut rytmiä ja voimaa arkeen sekä 
lisännyt omanarvon tunnetta 

 

 Negatiivisena koettiin toisessa ryhmässä ajan vähyys 
ja toisessa poissaolot sekä puheenvuorojen 
pituuksien kanssa tasapainoilu 

 Osalla oli haasteita myös sopeutua ryhmässä 
työskentelyyn oman ujouden vuoksi 

Ansaitsen hyvää,  
kenties jopa parasta 

Kuvasta voimaa - ryhmä 



Miehistä puhetta -ryhmä 
 Suljettu keskusteluryhmä Tukinetissä miehille, 

jotka kokeneet seksuaalista kaltoin kohtelua 

 Tarjottu keväästä 2013 asti 

 ei vielä riittävästi kiinnostuneita jotta olisi 
toteutunut 

 Tarjottu myös kohdennetusti tietylle 
uhriryhmälle (sama tekijä) syksyllä 2013 

 ei johtanut ryhmään 

 Asiaa pidettävä esillä, jotta miehet 
rohkaistuvat ottamaan yhteyttä  



Etsivä työ  
sosiaalisessa mediassa 



Some-työ 1/2 
 Facebook ja Twitter tiedotuskanavina 

 FB: 273 tykkäystä, Twitter: 117 seuraajaa 

 Keväällä 2014 toteutettiin 3 viikon monitorointi eri 
vuorokauden aikoina kolmessa chatissä 

 Livechat sekä Suomi24:n 22+ ja Sexbar 

 Tavoitteena kartoittaa, löytyykö jo toimiva chat, jossa 
hankkeen kannattaisi olla toimijana läsnä 

 Tulos: ei kannata ainakaan näissä 

 Syyskuussa avattu chat-palvelu omille sivuille, 
erikseen uhreille ja tekijöille 

 asiakkaat eivät ole vielä löytäneet palvelua 

 



 Aloitettu vierailut muiden verkossa toimivien tahojen 
chateissa 

 PeLan Mantelichat ja Sinisten Siipien sininentuki.info 

 Ask.fm –profiili luotu 

 Hiljainen toistaiseksi 

 Hanke on liittynyt tänä vuonna Nuorille suunnattuun 
verkkotyön foorumiin (NuSuVeFo)  

 Some-työn haasteet: 

 Keskustelupaikkoja ja sovelluksia/ sivustoja paljon ja 
muuttuvat nopeasti 
• Nuoret siirtyneet  käyttämään kahdenkeskisiä viestintäsovelluksia 

 Vaatii paljon aikaa ja resursseja etsiä oikeita paikkoja, 
luoda yhteyksiä ja saada oma palvelu tunnetuksi 

 

Some-työ 2/2 



Livechatit 1/2 
 Verkkokriisikeskus Tukinetissä (www.tukinet.net) on 

järjestetty 12 livechattia seksuaalisen väkivallan teemoista 

 Osallistujia on ollut 1–12 / chat, keskimäärin 6,5 

 Osallistujia on ollut yhteensä 72, joista miehiä 8 
 Osa näistä on samoja 

 Suosituimpia puheenaiheita ovat olleet  
 seksuaalinen väkivalta uhrin näkökulmasta 

 seksuaalisen väkivallan/ hyväksikäytön seuraukset 

 tunteiden käsittely 

 traumaoireet ja niiden hallinta 

 ihmissuhteet 

 suhtautuminen tekijään/tekijöihin 

 seksuaalisuus ja sen haasteet 

 

 

 



Livechatit 2/2 
 Vertaistuen saaminen ja kokemusten jakaminen on tuntunut 

hyödyttävän keskustelijoita. 

 Mukana teemasta riippumatta vakiosallistujia 
 ovat itse kokeneet seksuaalista väkivaltaa 

 Läheisiä osallistuu myös jonkin verran. 

 Väkivallan tekijät eivät ole löytäneet chattia. 
 

 Osallistujia pyritään saamaan keskustelemaan keskenään 
 osa tukeutuu mieluummin chatin vetäjiin 

 Osallistujia neuvottiin ottamaan tarvittaessa yhteyttä mm. 
Rikosuhripäivystykseen tai Tukinaiseen. 

 Keskustelu nostaa osalla vaikeita oloja pintaan, ja niiden 
rauhoittaminen on välillä haastavaa pelkän tietokoneen välityksellä  



Havaintoja tekijätyöstä 
 Tekijätyötä tehty keväästä 2014 

 Tekijätyön tavoitteena ollut tehdä etsivää työtä 
internetissä/ sosiaalisessa mediassa 

 Tekijöitä on vaikea tavoittaa/ tunnistaa 

 Eivät avaudu kokemuksistaan tai hae apua 
avoimesti 

 Millä sivustoilla liikkuvat?  

• Kahdenkeskisten viestintäsovellusten lisääntynyt käyttö 

 Minne ohjataan saamaan apua?  

 Kannattaako etsiä ja motivoida ihmistä avun hakemiseen, 
jos apua ei ole tarjolla? 

 



Tavoitetut tekijät 

 Yhteistyökumppaneiden kautta tullut 
ohjauksia/ toiveita kasvokkaisista tapaamisista 
tekijöiden kanssa -> kokeiltu pienimuotoisesti 

 Tätä kautta tavoitettuja tekijöitä ollut 
yhteensä 5 

 Apu hakevia tekijöitä/ epäiltyjä 2 

 Apu hakevia tekijän vanhempia 3 

 Lisäksi kontakti 2 pedofiiliin 



Vapaaehtoistyö 
 Järjestetty kaksi lisäkoulutus-kokonaisuutta 

seksuaaliväkivallasta Naapurissa toimiville 
vapaaehtoisille (RIKU, Debriefing, Palveleva 
Puhelin) 

 Kesto n. 12 tuntia 

 Koulutuksiin osallistunut 29 vapaaehtoista 

 RIKUn tukihenkilöitä hyödynnetty hankkeen 
asiakkaiden tukena rikosprosessissa 

 2 vapaaehtoista mukana chat-työssä, yksi 
jatkossa mukana voimavararyhmän vetäjänä 



Vaikuttamistyö 
 Non-stop –koulutukset seksuaalisen väkivallan 

tunnistamisesta  
 Aloitettu 2014, järjestetty kaksi 

 Osallistujia 110 

 Välitä! Läheisestäsi –kampanja keväällä 2014 
 TKL:n busseissa 

 Tampereen terveysasemilla 

 Juttuja medioissa 
 Aamulehti, Tamperelainen, Ilona-lehti (Iltalehti), 

Talentia-lehti, Setlementti-lehti, YLE alueuutiset ja 
radio 

 

 



Seksuaaliväkivaltatyön kehittämistarpeita 
 SERI-näytteiden säilytys (Acuta) 

 Nopean kriisiavun järjestäminen 

 Auttajien välinen tiedonkulku ja lähetekäytännöt 

 Avun saaminen vanhoista kokemuksista johtuvaan 
oireiluun 

 Tarve pitemmille hoitojaksoille 

 Ammattilaisten asenteet ja tietotaito 
seksuaalisesta väkivallasta 

 Rikosprosessin ongelmat 

 Monta uhria/ tekijää sisältävien tapausten hoito 

 Tekijöiltä puuttuvat matalan kynnyksen palvelut 

 

 



Yhteystiedot, asiakasohjaus 

Puh. 045 279 8090 
valita-hanke@naapuri.fi 

Hatanpään valtatie 34 E 4.krs 
33100 Tampere 

www.seksuaalivakivalta.fi 

 Välitä! –tiimi: 
  Satu Hintikka, projektipäällikkö 

  Maire Toijanen, projektityöntekijä 

  Mervi Talvitie, projektityöntekijä 

  Perttu Hänninen, projektityöntekijä 

 



Kiitos! 

www.seksuaalivakivalta.fi 


