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Taustaa  THL: Seksuaaliväkivallan uhrin tuki ja palvelut –hanke v. 2015-2016 

 Suomessa palveluja ei ole toistaiseksi ollut riittävästi vaikkakin 
seksuaaliväkivallan moninaiset vaikutukset uhrien elämään ja tuen tarve 
ovat olleet jo pitkään tiedossa 

◦ Suomi saanut huomautuksia palvelujen puutteista usealta 
kansainväliseltä ihmisoikeusvalvontaelimeltä 

◦ Palvelujen hajanaisuus ja riittämättömyys on tiedostettu kansallisesti 

◦ Tukikeskuksia seksuaaliväkivallan uhreille on jo useissa Euroopan 
maissa ja kaikissa muissa Pohjoismaissa  

 Nykytilanne ei täytä Istanbulin sopimuksen velvoitteita (astui voimaan 
08/2015) 

◦ Juridisesti velvoittava 

◦ Tunnistaa myös miehet uhreina 

◦ Artikla 25 säädetään seksuaaliväkivallan tukikeskuksien 
perustamisesta 

 STM on linjannut toimeenpanosuunnitelman vuosille 2018-2020 : 

◦ Seri-tukikeskuksia perustetaan Hgin lisäksi myös muihin yo-
kaupunkeihin 

  

  

  

  

  

  



Istanbulin sopimus 

Yleissopimuksen 
selitysmuistiossa korotetaan, 
että artiklan 25 tarkoituksen 

on turvata uhrin 
tarvitsema erityistuki, 

kuten: 

Oikeuslääketieteellinen 
tutkimus 

Traumatuki 
Psykologinen 

neuvonta ja terapia 

Uhri voi saada 
tarvitsemansa avun 
yhdestä paikasta  ja 
tarvittaessa hänet voidaan 
sieltä välittömästi ohjata 

asianmukaisiin 
erityispalveluihin 

Lisäksi turvataan 
ammattihenkilöstön 

erityisosaaminen 



Seri-
tukikeskus 

Alueen 
kunnat 

Järjestöt (mm. 
Tukinainen, 

RIKU, Tyttöjen 
ja poikien talo) 

Oikeuslääkärit 
(THL)  

THL Verkkopalvelut 
mm. Naistalo 

Muut OYSIN 
palvelujen 
tarjoajat  

Poliisi /KRP/ 
hätäkeskus 

Yhteistyötahot 

 Seksuaaliväkivallan uhrin 
hoitoketju julkaistu netissä 
12/2018 



Seri-tukikeskukset  
YO-sairaaloissa 

17.2.2020 5 

Helsinki 
040 701 8446 
HUS Naistenklinikka, 
K-rappu, 1.krs 
Haarmaninkatu 2 

Turku 
050 475 6108 
TYKS, U-sairaala, UA6 
Kiinamyllynkatu 4-8 
Käynti 6. krs 
naistentautien 
vuodeosaston kautta 

Tampere 
044 472 8002 
TAYS A-rakennus, 0. krs. 
Teiskontie 35 

Kuopio 
044 717 6208 
KYS Naisten 
akuuttikeskus, 
Kaarisairaala, 2 krs. 
Puijonlaaksontie 2 

Oulu 
050 5643769 
OYS Naistentautien pkl 
A3:1: -ovi 

 

 Helsinki 29.5.2017 

 Turku 6.5.2019 

 Tampere 10.6.2019 

 Kuopio 7.10.2019 

 Oulu 3.2.2020 

Dian tekijä Riina Korjamo Hus seritukikeskus 



TOIMINNAN PERIAATTEET (1) 

 Kaikille sukupuolille 

 16 vuotiaille ja sitä vanhemmille uhreille 

 Alle 1 kuukausi tapahtuneesta 

 Oulun seudulla asuvat tai täällä tapahtuneet raiskaukset 

 Sujuvinta soittaa ensin päivystyspuhelimeen, mutta 
suoraankin saa tulla naistentautien pkl tai osyp 

 Oikeuslääketieteellinen näytteidenotto ja jatkokontaktista 
sopiminen onnistuu aina 

 Pyritään ajoittamaan päiväaikaan, jos tapahtumasta 3-10 vrk 

 >10 vrk -> ei oikeuslääketieteellisiä näytteitä, mutta sukupuolitautien  

      seulonta ja tukipalvelut 



TOIMINNAN PERIAATTEET (2) 

 Uhri ohjataan (puhelimessa) 
 

 VIRKA-AIKA (MA-TO klo 8-16 ja PE klo 8-14.30) :  
Naistentautien pkl / Seri-tukikeskus 

 
 PÄIVYSTYSAIKA (MA-TO klo 16-08) ja  
PE-MA  ( klo 14.30-08) : OSYP / Esh  
 

 Palveluun pääsy ei ole sidoksissa siihen onko uhri ilmoittanut 
seksuaaliväkivallasta poliisille 
 Palvelussa kannustetaan ilmoittamaan väkivallasta poliisille 

 Samasta paikasta saa kokonaisvaltaisen palvelun eikä uhrin 
tarvitse itse rakentaa hoitokokonaisuuttaan  

 Toiminta on uhrille maksuton 



Seri-tukikeskus OYS / Naistentautien pkl 

 (arviolta noin 100 tutkimusta/ vuosi 

käyntejä noin 150/vuosi) 

Seri-hoitaja 24/7 puh (kotipäiv) 

Päivystävä gynekologi 

Vartijapalvelut 
Psyykkinen tuki 

Psyk sh ?  
Sosiaalityöntekijä Sairaalapastori 

Yhteistyö muiden 
klinikoiden 

kanssa 



SERI-TUKIKESKUKSEN TEHTÄVÄT 

Oikeuslääketieteelliset 
tutkimukset 

 Tutkimukset ja 
haastattelu mahdollista 
oikeusprosessia varten 

 Lääkärinlausunto 

Lääketieteellinen 
hoito 

 Tarttuvien tautien 
seulonta 

 Raskauden jälkiehkäisy 

 Vammojen hoito 

 Rokotukset 

Psykososiaalinen tuki / 
traumatuki 

 Akuutin traumareaktion aikainen tuki 

 Toipumisen edistymisen seuranta 

 Ohjaus ja jatkotuen järjestäminen 

 Neuvonta elämäntilanteessa (esim. 
taloudelliset, sosiaaliset, juridiset 
kysymykset, lausunnot)  

 Hengellinen tuki (sairaalapastori) 



Kontrollikäynnit  Oys /  

seritukikeskuksen sairaanhoitaja / kätilö 

• Laboratoriokontrollit 2 vkoa, 1kk, 3kk ja 6kk  

• Vammojen uudelleen valokuvaus  

• Sairaanhoitajan rokotuskäynnit 1kk ja 6kk 

• Ohjaus 3. sektorin palveluihin 

– Rikosuhripaivystys, Tyttojen ja Poikien talot, 

Tukinainen, Tietoiseksi-hanke 

• Potilaan olemassa oleva hoitokontaktien 

järjestäminen 

– Tarvittaessa ”saattaen vaihtaen”  

• Kotikunnan palvelujen kartoitus  

• Psyykkisen tuen arvioiminen 

• Tarv lähete (lääkäri) muille erikoisaloille 

 



OYS:n sateliittipaikkakunnat 

(suunnitteluvaiheessa) 

• Rovaniemi 

• Kemi 

• Kajaani 

• Kokkola 

• Oulainen 

• Raahe  

• Ivalo tk 

• Kuusamon tk 

 



UHRI on 16v tai sen yli, kaikki sukupuolet 
ja tapahtumasta alle 1kk 


