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Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys
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USKALLATKO SINÄ PUHUA VÄKIVALLASTA?

• Katso täältä video aiheesta https://youtu.be/oerAcOl-XZw

https://youtu.be/oerAcOl-XZw
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FYYSINEN VÄKIVALTA

• Voi olla esimerkiksi tönimistä, liikkumisen 
estämistä, lyömistä, läimäyttämistä, hiuksista 
repimistä, tuuppimista, teräaseella 
vahingoittamista, kuristamista ja potkimista
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KATUVÄKIVALTA

• On julkisella paikalla tapahtuvaa väkivaltaa

• Kyseessä voi olla joko ennalta tuntemattomien välinen väkivalta tai 
esimerkiksi jengien välienselvittelyä niin poikien kuin tyttöjen välillä

• Voi olla kahdenkeskistä tai useamman henkilön välistä

• Tilanteeseen voi liittyä päihteiden käyttöä

• Suurin osa uhreista ja tekijöistä ovat poikia ja miehiä, mutta ilmiö koskee 
myös tyttöjä ja naisia
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VÄKIVALLAN YLEISYYS

• Nuoret kokevat fyysistä väkivaltaa selvästi useammin kuin vanhemmat 
ikäryhmät

• Voi kohdistua ihmisiin, joilla ei ole itse tapahtumaan mitään osuutta
• Väärään aikaan väärässä paikassa
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ESIMERKKITAPAUS

14-vuotias poika joutui pahoinpidellyksi lauantai-iltana. Poika ei uskaltanut 
kertoa huoltajilleen, koska oli ulkona kavereiden kanssa, joita huoltajat eivät 
hyväksy. Kaatuessaan maahan hän satutti polvensa pahasti. Hänellä on myös 
muita särkyjä ja mustelmia ympäri kehoa. Tilanne tapahtui niin nopeasti ettei 
poika tiedä tekijää tai osaa kertoa tarkasti mitä tapahtui. 

Poika kokee ettei tapahtuneelle voi kuitenkaan enää tehdä mitään, mutta asia 
pyörii mielessä ja vaivaa. 
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Poika menee kuitenkin koulun terveydenhoitajalle, koska polvi on niin kipeä 
ettei hän pysty menemään jalkapalloharjoituksiin. Terveydenhoitaja toteaa, 
että pojan täytyy mennä lääkäriin ja polvi pitää kuvata. 

Terveydenhoitaja ja poika ilmoittavat yhdessä pojan huoltajille tapahtuneesta 
ja tekevät tarvittavat ilmoitukset, jotta poika saa kaiken mahdollisen tuen. 
Pojan ja huoltajien kanssa käydään läpi, miksi tapahtuneesta pitää tehdä 
rikosilmoitus. Asian tultua ilmi, poika kokee helpotusta ettei asia ole enää 
salaisuus. 



riku.fi

KUKA ON VÄKIVALLAN TEKIJÄNÄ?

• Nuoret kokevat väkivaltaa tutkitusti enemmän toisten nuoren tekemänä

• Yleisempää on, että tekijä on nuorelle tuttu kuin tuntematon

• Nuorisorikollisuuskyselyssä vastanneista nuorista tytöt (19%) kohtasivat 
poikia (14%) useammin sisaruksen tekemää väkivaltaa

• Kaverin taholta fyysistä väkivaltaa kokivat 8% tytöistä ja 16% pojista vuoden 
aikana

Nuorisorikollisuuskysely, Krimo 2016
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NUORISORIKOLLISUUSKYSELYN TULOKSIA 
(Nuorten rikoskäyttäytyminen ja uhrikokemukset 2016, Krimo)

• Nuorista 10% on kokenut vuoden aikana fyysistä väkivaltaa, kun tekijä on 
käynyt uhrin kimppuun esimerkiksi lyömällä, potkimalla tai jotakin asetta 
käyttäen

• Tuloksista 59% vastaajista sekä uhri että tekijä olivat poikia

• Tuloksista 17% oli tyttöjen välistä väkivaltaa

• Väkivallan tekijöistä 29% on arveltu olleen alkoholin vaikutuksen alaisena 

• Väkivaltatilanteista 57% oli sellaisia, ettei niistä tullut nuorelle vammoja

• Väkivaltatilanteista 37% oli sellaisia, että niistä oli saatu vammoja, joihin ei 
tarvittu hoitoa

• 6% väkivaltatilanteiden uhreista vaativat terveydenhoitajan, lääkärin tai 
hammaslääkärin hoitoa
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ESIMERKKITAPAUS

17-vuotias tyttö oli joutunut tyttöjengin hyökkäyksen kohteeksi puistossa. 
Hänet oli kaadettu maahan, jonka jälkeen he olivat potkineet ja lyöneet häntä 
eri puolille kehoa. 

Tyttö oli käynyt lääkärissä huoltajien kanssa ja tapahtuneesta on tehty 
rikosilmoitus. Tyttö kertoo myös olevansa tapahtuneen jälkeen ahdistunut ja 
pelkäävänsä liikkua yksin ulkona. Tyttöä mietityttää kuinka tilanne etenee ja 
saavatko tekijät rangaistuksen.

Tyttö ja huoltajat ottavat yhteyttä Rikosuhripäivystykseen, koska eivät tiedä 
kuinka rikosprosessi etenee ja missä vaiheessa tulee hankkia juristi. Tyttö saa 
oman tukihenkilön. 
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VÄKIVALLASTA PITÄÄ PUHUA

• Väkivalta ei ole koskaan oikein

• Väkivalta voi aiheuttaa erilaista oireilua vaikka fyysiset 
vammat eivät olisi vakavia
• Fyysisestä vammasta voi jäädä pysyvämpi haitta, vaikka sitä 

ei heti havaita

• Fyysisiä oireita kuten ruhjeita, toistuvia särkyjä, sydämen 
tykytystä, pahoinvointia

• Psyykkisiä oireita kuten keskittymiskyvyn heikkeneminen, 
ärtyneisyys, masennus, aloitekyvyttömyys ja 
hermostuneisuus

• Psyykkisenä oireena voi tulla välttämiskäyttäytymistä, jolloin 
omat arjen toimintatavat voivat muuttua, esimerkiksi ulkona 
liikkuminen voi rajoittua
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VAIN YKSI VÄKIVALLAN TEKO VOI TAPPAA

Aamulehti 19.9.2016
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JOS JOUDUT UHRIKSI

• Kerro tapahtuneesta jollekin aikuiselle

• Käy lääkärissä mahdollisimman pian, jotta saat 
lääkärintodistuksen

• Tee rikosilmoitus

• Rikosilmoituksen tekijän ei tarvitse tietää 
rikosnimikettä eikä tekijää. 
• Kerro omin sanoin mitä tapahtui 

• Ei haittaa, vaikka et muistaisi kaikkea tarkasti
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TÄRKEÄ TIETÄÄ

• Jos uhri ei tee rikosilmoitusta tapahtuneesta ja 
myöhemmin ilmenee väkivallasta seurannut 
pysyvämpi vamma tai haitta, ei korvauksia voi enää 
hakea mistään.

• Vaikka tekijä olisi alle 15-vuotias, on hän 
korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta.
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AVUN HAKEMINEN

• Katuväkivallan uhrit tarvitsevat tietoa, jotta selviävät 
mahdollisesta rikosprosessista mahdollisimman hyvin

• Avun hakeminen ei tarkoita aina henkistä tukea, vaan 
voi olla faktatietoa ja neuvoja kuinka toimia 
rikosprosessin edetessä

• Tapahtuneen kanssa ei kannata jäädä yksin, koska on 
normaalia, että turvallisuuden tunne järkkyy
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MIKÄ RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU) ON?

• Tarkoitettu rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville
• Tukea ja neuvoa rikosasioissa maksutta

• Nuorille suunnatut omat nettisivut www.riku.fi/nuoret

• RIKUchat, auki arkisin 9.00-15.00 sekä maanantai iltaisin 17.00-19.00
• Tukea ja neuvoa matalalla kynnyksellä 

• Mahdollisuus kysyä rikosuhriasioihin liittyviä asioita

• Halutessaan nimettömästi

• RIKUn tavoittaa myös Twitteristä, Facebookista, Instagramista ja Help.Some -
mobiilisovelluksella
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• RIKUn palvelupisteet ympäri Suomea
• Tukihenkilötoiminta palvelupisteeltä

• Lähimmän palvelupisteen yhteystiedot 
löytyvät www.riku.fi/yhteystiedot 

• RIKUn auttava puhelin 116 006

• Juristin puhelinneuvonta 0800 161 177, 
josta saa neuvoa ja ohjausta lainmukaisiin 
oikeuksiin 
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RIKOSPROSESSI

• Katso täältä 
https://youtu.be/Yjh_gQv_5j0

https://youtu.be/Yjh_gQv_5j0
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