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1. Alkusanat 
Käsissäsi on Rikosuhripäivystyksen (RIKU) materiaalipaketti Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon. 
Materiaali sopii käytettäväksi kaikille aikuisille, jotka työskentelevät nuorten parissa. Kouluissa materiaalia 
voidaan käyttää esimerkiksi terveystiedon, yhteiskuntaopin tai luokanvalvojan tunneilla. 
Materiaalipaketteja voi hyödyntää myös seurakuntien rippikouluissa tai muissa nuorten tilaisuuksissa. 
Materiaalipakettien avulla voi pitää esimerkiksi erilaisia nuorten iltoja eri teemoilla nuorisotaloilla. Luethan 
ennen aloitusta sivulta 6 Tärkeää ennen aloitusta -kohdan. 

Eriteemaisia materiaalipaketteja on yhteensä seitsemän kappaletta: 

Mitä on seurusteluväkivalta? – Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta 
Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys 
Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys 
Väkivallasta perheessä saa puhua – Mitä tarkoittaa avun saaminen?  
Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset? 
Verkossa tapahtuvat rikokset ja niiden puheeksi ottamisen tärkeys 
 
Nuorten huoltajille on suunnattu oma materiaalipaketti:  

Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon huoltajille – Ennakoivan puhumisen merkitys 

 
Kaikki materiaalipaketit toimivat omina kokonaisuuksina, mutta voit myös halutessasi käydä kaikki 
aihealueet läpi.  

Materiaalin tarkoituksena on herätellä nuoria tietoisiksi eri aihealueista ja miksi näistä asioista on tärkeä 
olla tietoinen. On tärkeä sanoittaa ilmiötä nuorille ja näin ennaltaehkäistä niitä sekä mahdollistaa avun 
hakemista. 

Kaikkiin materiaalipaketteihin kuuluu myös Rikosprosessi-video, joka avaa Suomen rikosprosessia ja sen 
kulkua. Video kertoo myös kuinka Rikosuhripäivystys voi auttaa. Jos käytät dioja, Rikosprosessi-video on 
yhdistettynä tähän kokonaisuuteen. Muussa tapauksessa videon voi katsoa ennen tai jälkeen keskustelun 
tai tietokilpailun.  

Nuorille on hyvä kertoa huoltajille suunnatusta videosta, Vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena. Video 

löytyy Rikosuhripäivystyksen YouTube-kanavalta osoitteesta www.youtube.com/rikosuhripaivystys, 

Etusivulta alas selaamalla löytyy kohta ”Nuoret rikoksen uhrina”, josta voi valita katsottavan videon. 

Materiaalin liitteenä on huoltajille kirje, jonka voi halutessaan joko tulostaa tai lähettää sähköisesti. Kirjeen 

tarkoitus on mahdollistaa keskustelun jatkaminen nuoren kotona.   
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Materiaalipaketin käsittely alkaa aina aiheeseen liittyvän videon katsomisella. Videot löytyvät 
Rikosuhripäivystyksen YouTube-kanavalta www.youtube.com/rikosuhripaivystys.  

Tämän materiaalipaketin video on ”Tunnistatko väkivallan?”  

Materiaalipaketit sisältävät eri vaihtoehtoja aiheiden käsittelyyn. Valitse itsellesi ja ryhmällesi sopivimmat 
vaihtoehdot. Tietokilpailukysymykset löytyvät myös sähköisesti www.riku.fi/nuoret etusivulta. 

 PowerPoint  tarkoitus on määritellä ilmiötä ja lisätä tietämystä aiheesta 

 Keskustelu  tarkoitus herättää nuoria itse ajattelemaan ilmiötä sekä kannustaa tuomaan esille 

omia mielipiteitä  

 Tietokilpailu  erilainen tapa oppia, herättää keskustelua ja tuoda tietämystä ilmiöstä 

Näitä vaihtoehtoja voit vapaasti yhdistellä ja soveltaa omaan ryhmään sopivaksi. Esimerkiksi 
keskustelukysymyksiä voi ottaa esille PowerPoint esityksen aikana. Tietokilpailuja voi esimerkiksi käyttää 
aiheen käsittelyyn yksittäin, sillä vastauksissa on tietoa ilmiöstä.  

  

http://www.youtube.com/rikosuhripaivystys
http://www.riku.fi/nuoret
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Tärkeää ennen aloitusta  

1. Ennen aloitusta kerro nuorille, että joillakin voi nousta omakohtaisia kokemuksia mieleen. Näitä 
kokemuksia ei jaeta ryhmässä. Vaikka ryhmään syntyisi luottamuksellinen ilmapiiri painota 
nuorille, ettei tämä ole paikka omien kokemusten jakamiselle. Nuori saattaa myöhemmin katua, 
että on jakanut omia kokemuksiaan. Materiaalien tarkoitus on esitellä ilmiöitä ja auttaa nuoria 
tunnistamaan niitä. Kenenkään ei tule tuntea, että asia on nostettu esiin hänen omien 
kokemustensa takia.  

2. Käy alussa läpi tahot, joihin nuori voi tarvittaessa olla yhteydessä. Voisitko sinä olla yksi turvallinen 
aikuinen, jonka kautta apua voisi saada?  

Esimerkkejä mahdollisista tahoista: 

 Nuoren itsensä turvalliseksi kokema aikuinen (huoltajat, isovanhemmat, naapuri, kaverin 

huoltajat, harrastetoiminnan ohjaaja) 

 Koulun henkilökunta (joku turvalliseksi koettu opettaja, terveydenhoitaja, kuraattori, 

koulupsykologi tai koulunuorisotyöntekijä) 

 Kunnan sosiaalipalvelut (nuorisotyö, lastensuojelu) 

 Terveydenhuolto (kunnan terveyspalvelut, terapiapalvelut, nuorisopsykiatrian poliklinikka) 

 Rikosuhripäivystys (palvelupiste, RIKUchat, Auttava puhelin) 

 Seurakunta (nuorisotyöntekijät, diakonit, papit) 

 Turvakodit (nuorten turvakoti) 

Jos nuori tulee keskustelemaan kanssasi jälkeenpäin voi olla, että nuori tarvitsee rohkaisua asiasta 
puhumiseen. Pelko, siitä mitä tapahtuu seuraavaksi, voi estää avun hakemista. Kysy suoraan, jos epäilet 
nuoren joutuneen rikoksen uhriksi ja varmista nuoren sen hetkinen turvallisuus. Painota, että vastuu 
tapahtuneesta ei ole nuorella. Muista oma velvollisuutesi tehdä ilmoitus poliisille ja lastensuojelulle 
tietyissä tilanteissa. 
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Rikosuhripäivystys (RIKU) 

Rikosuhripäivystys (RIKU) tarjoaa tukea, ohjausta ja neuvontaa rikosasioissa rikoksen uhreille, heidän 
läheisilleen sekä rikosasiassa todistaville. Lisäksi RIKU ohjaa tarvittaessa muiden palveluiden kuten 
kriisiavun piiriin.  

Rikosuhripäivystyksellä on keskustoimiston lisäksi 7 aluetoimistoa ja noin 30 palvelupistettä eri puolilla 
maata.  

RIKUun voi olla yhteydessä puhelimitse tai verkossa. On myös mahdollista sopia henkilökohtainen 
tapaamisaika lähimmälle palvelupisteelle. Yhteyttä voi ottaa myös nimettömänä.  

 

RIKUn palveluita ovat 

 RIKUchat, johon voi tulla kysymään rikosuhriasioista 

 Nuorten sivut, joista löytää tietoa  

 RIKUn Auttava puhelin 

 Juristin puhelinneuvonta, josta saa neuvoa ja ohjausta lainmukaisiin oikeuksiin 

 Tukihenkilötoiminta palvelupisteissä 

 

Lisätietoja palveluista saat osoitteesta www.riku.fi./nuoret   

 

Hyviä ja puhuttelevia hetkiä materiaalin parissa! 
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Mitä on seurusteluväkivalta? 
Nuorten seurusteluväkivalta on maailmanlaajuinen ilmiö, jonka väkivallan muodot ovat moninaiset. 
Seurusteluväkivalta on osa laajempaa lähisuhdeväkivallan ilmiötä. Seurustelusuhde voidaan erottaa 
parisuhde-käsitteestä ajattelemalla, että seurustelusuhteessa olevat henkilöt eivät asu yhdessä. Usein 
väkivalta mielletään miehen naiseen kohdistamana väkivaltana, mutta se on mahdollista kaikenlaisissa 
parisuhde- ja seurustelumuodoissa. Myös miehet kokevat väkivaltaa seurustelusuhteissaan. 
Seurusteluväkivalta -termillä voidaan tarkoittaa kaikkia seurustelevia pareja, mutta sitä käytetään 
pääsääntöisesti viitatessa nuorten ja nuorten aikuisten välisiin suhteisiin. (Aaltonen 2012, 121; Niemi 2010, 
3-4.) 

Nuorten seurustelusuhteen määrittely voi olla vaikeaa. Raja seurustelun ja ystävyyden välillä voi olla 
häilyvä ja niiden välillä siirrytään luontevasti. Nuorilla on erilaisia tapoja ymmärtää parisuhde ja he 
tekevätkin eroja erilaisten seurustelusuhteiden välillä. Nuorten seurustelusuhteet voivat olla lyhytkestoisia. 
(Niemi 2010, 36.) 

Seurusteluväkivalta ei ole pelkästään fyysistä vaan siinä käytetään myös muita väkivallan keinoja, kuten 
henkistä- ja seksuaalista väkivaltaa. Tyypillisesti väkivalta alkaa vähitellen, mutta sillä on taipumusta toistua 
ja raaistua. (Kovanen 2014, 53–54.) 
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PowerPoint-esitys 

PowerPoint -esitys pohjautuu faktatietoon aiheesta ja ilmiöstä. Esitystä voi käyttää yhdessä muiden 
vaihtoehtojen kanssa tai erikseen. PowerPoint-dioissa määritellään ilmiötä, kerrotaan miksi on tärkeä 
hakea apua ja miten puuttua tilanteeseen sekä kuinka apua voi hakea. Dioissa on esittäjälle lisätietoa, jolla 
voi tarkentaa esitystä ja keskustelua.  

Diaesityksen lopussa katsotaan rikosprosessivideo ja tarvittaessa käydään siitä keskustelua.  

  

  

  



 
 

Rikosuhripäivystys 2018   10 
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Keskustelukysymyksiä 

Kun olette katsoneet Tunnistatko väkivallan? -videon, on mahdollista keskustella aiheesta 
erilaisten kysymysten pohjalta. Keskustelua ohjaava henkilö voi itse valita ryhmänsä 
mukaan käydäänkö keskustelu pienryhmissä vai koko ryhmän kesken.  

Purkaminen on tärkeää tehdä yhdessä koko ryhmän kanssa, jotta faktat tulevat kaikille 
selviksi. Faktapohjaiset vastausehdotukset löydät kysymysten alta. Kysymykset voi antaa 
ryhmälle ennen videon katsomista tai aihetta voidaan käsitellä kysymysten pohjalta videon 
katsomisen jälkeen.   

 

a. Mitä videossa tapahtuu? 
 
Videossa on kyse parisuhdeväkivaltailmiöstä. Kun puhutaan nuorten suhteista, käytetään usein 
seurusteluväkivalta termiä. Kyse on alistavasta ja/tai väkivaltaisesta opitusta mallista ratkaista 
erimielisyyksiä ja ristiriitoja.  
 
Toinen osapuolista pyrkii joko henkisellä, fyysisellä tai jollakin muulla väkivaltaisella keinolla saamaan 
toisen eli uhrin toimimaan oman tahtonsa mukaan. Väkivallassa on siis aina kyse vallasta, ei uhrin 
henkilökohtaisista ominaisuuksista. Väkivallan muodot ovat moninaiset. Suhteissa, joissa ilmenee 
väkivaltaa, käytetään monia erilaisia väkivallan muotoja.  
 
Väkivaltaan seurustelusuhteessa vaikuttaa myös opittu malli, miten riitoja ratkaistaan.  
Perhe- ja parisuhdeväkivallassa kaikki fyysisen väkivallan teot ovat virallisen syytteen alaisia tekoja, eli 
poliisi tutkii ja syyttäjä syyttää uhrin tahdosta riippumatta. Joissakin lievemmissä pahoinpitelyissä voidaan 
tekijä tuomita sakkoihin. 

 
b. Kuka tekee videossa väärin?  

 
Videossa väkivaltaa näyttäytyy molempiin suuntiin, eikä siinä ole selkeää tekijää. Väkivaltaa voi olla 
molempiin suuntiin, mutta pääsääntöisesti toinen osapuolista on alisteisemmassa asemassa, esimerkiksi 
fyysisesti heikompien ominaisuuksiensa vuoksi. Aina ei ole niin, että mies on tekijä ja nainen on uhri. On 
miehiä, jotka kokevat suhteissaan väkivaltaa.  
 
Poikien kokema väkivalta seurustelusuhteissa jää usein näkymättömäksi, koska siihen liittyy häpeän 
tunteita eikä tunnisteta tyttöjen tekemää väkivaltaa vahingoittavaksi. Minkäänlainen väkivalta ei ole 
sallittua tai hyväksyttyä. 
 

c. Mitä rajoja videossa rikotaan? 
 
On hyvä miettiä missä rajat menevät. Videon tilanteissa tapahtumat eivät välttämättä vielä ole rikos, mutta 
tällaisessa tilanteessa olisi jo tärkeä miettiä, miten voisi toimia toisin. On myös tärkeä puuttua tilanteeseen 
heti ennen kuin tilanne pahenee. Seurusteluväkivalta ei katoa itsestään. Väkivalta voi olla ylisukupolvista eli 
kotona opittu väkivaltainen malli saatetaan ottaa käyttöön myös omassa seurustelusuhteessa. Tämä kierre 
tulisi saada katkaistua tukemalla ja auttamalla oppimaan toisenlaisia keinoja ratkaista ristiriitoja kuin 
väkivalta.  
Videossa näytetään kuinka molemmat osapuolet toimivat väärin ja rikkovat rajoja. Videossa näytetään 
erilaisia väkivallan muotoja.  
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d. Joutuessaan rikoksen uhriksi, nuori kertoo useimmiten siitä 
kaverilleen. Tekeekö nuori niin joutuessaan seurusteluväkivallan 
uhriksi? Miksi kertominen on vaikeaa? 

 
Väkivallan tunnistaminen voi olla vaikeaa eikä aina ole helppo ymmärtää, missä menee raja 
normaalin ja väkivaltaisen käytöksen välillä. Seurusteluväkivallassa väkivallan muodot voivat 
olla moninaiset ja monimutkaiset sekä sisältää monia väkivallan muotoja.  
 
Seurusteluväkivallasta on vaikea puhua, jolloin myös avun hakeminen on haastavaa. 
Kertomisen vaikeuteen liittyy se, ettei väkivaltaa tunnisteta ja voidaan kokea olevansa ainut 
kenelle näin tapahtuu, jolloin tilanteeseen liittyy paljon häpeän tunteita. Häpeä estää kertomasta 
väkivallasta, jolloin sitä ei tunnisteta ja jatkuessaan väkivalta raaistuu ja muuttaa muotoaan, mikä 
vaikeuttaa tunnistamista. 
 
Kaverin auttaminen tilanteessa voi tuntua pelottavalta eikä välttämättä ole tietoa, miten voisi tukea 
kaveria. Jos huolestut kaverin tilanteesta, kysy asiasta suoraan ja ehdota, että menisitte yhdessä 
juttelemaan asiasta jonkun luotettavan aikuisen kanssa. Ensin kaverin kanssa jutteleminen ja hänelle 
kertominen vaikeasta asiasta voi tuntua helpommalta, koska tilannetta voi olla vaikea sanoittaa. On tärkeä 
puhua väkivallasta ja muistuttaa, että väkivalta on väärin sekä kannustaa hakemaan apua.  

 
Väkivallalla on pitkän ajan vaikutuksia, jotka eivät välttämättä näy elämässä juuri sillä 
hetkellä. Esimerkiksi ei välttämättä huomaa muuttavansa toimintatapojaan tai 
käytöstään uhrikokemuksen jälkeen. Tapahtunut saatetaan yrittää unohtaa, mutta 
asia saattaa jäädä vaikuttamaan elämään. Asiasta kannattaa aina kertoa jollekin. 
Vakavassa tilanteessa tulisi olla suoraan yhteydessä hätänumeroon 112 ja pyytää 
apua paikalle.  
  

 
e. Miten tällainen tilanne saadaan muuttumaan? 

 
Avun hakeminen voi tuntua tarpeettomalta tai vähäpätöiseltä, mutta väkivalta vaikuttaa sitä kokevaan 
henkilöön monella tavalla. Väkivaltakokemukset rikkovat henkilökohtaisia rajoja ja voivat johtaa uudelleen 
uhriutumiseen. Väkivaltaa ei tunnisteta suhteissa ja se voi normalisoitua osaksi suhdetta, jolloin väkivalta 
kokemuksia tulee lisää. Väkivallan kierre voidaan katkaista ja siihen voidaan vaikuttaa nimeämällä ja 
tunnistamalla väkivalta. On tärkeä puhua, mikä on sallittua seurustelusuhteissa ja mikä ei. Tällöin on 
helpompi tunnistaa merkit omissa seurustelusuhteissaan.  
 
Väkivallasta puhuminen voi olla vaikeaa kenelle vain ja siitä puhuminen voi herättää ahdistuksen tunteita, 
jolloin vaikeneminen tuntuu helpommalta ratkaisulta. Väkivallan puheeksi ottaminen viestii, että asiasta 
voi puhua. On tärkeä kuunnella ja ottaa kertomus todesta.  
 
Videossa osapuolet ovat itse vastuussa tilanteesta ja he tarvitsevat apua ennen 
kuin tilanne pahenee. Esitetyssä tilanteessa kaveri puuttui tilanteeseen ja sai 
katkaistua väkivallan etenemisen. Tilanteen jälkeen asiasta voi keskustella 
yhdessä kaverin kanssa ja miettiä onko tällainen käytös oikein ja kuinka voisi 
toimia jatkossa riitatilanteissa eritavalla. Tilanteen olisi voinut ratkaista sillä, että 
molemmat osapuolet olisivat keskustelleet ennen tilanteen kärjistymistä 
enemmän omista ajatuksistaan ja sillä, että toinen olisi poistunut tilanteesta.  
 
Myös väkivallan tekijä tarvitsee apua löytääkseen parempia ratkaisuja 
riitatilanteisiin. Avun hakemisesta ja saamisesta ei ole koskaan mitään haittaa.  
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Tietokilpailu 

Tähän tietokilpailuun on kerätty kysymyksiä seurusteluväkivaltaan ja rikosprosessiin liittyen. Tietokilpailun 
voi pitää pienryhmissä tai yksittäin. Oikeat vastaukset on hyvä käydä yhdessä koko ryhmän kanssa läpi. 
Nämä tietokilpailukysymykset löytyvät myös sähköisesti www.riku.fi/nuoret etusivulta. 

 

1) Mitä on seurusteluväkivalta? 

a. Väkivaltaa, jota tapahtuu Internetissä 

b. Väkivaltaa, jota tapahtuu nuorten 

seurustelusuhteissa 

c. Väkivaltaa, jota tapahtuu kun jutellaan jonkun 

kanssa 

 
2) Kuka voi joutua seurusteluväkivallan uhriksi?  

a. Kuka tahansa 

b. Vain rikoksia tekevät henkilöt 

c. Vain rikoksille altistuvat henkilöt 

 
3) Kenelle voi kertoa seurusteluväkivallasta? 

a. Jollekin luotettavalle aikuiselle tai poliisille   

b. Ei kenellekään, se on salaisuus 

c. Ei sellaista tapahdu 

 
4) Onko sallittua lyödä seurustelukumppania, jos hän ärsyttää? 

a. Ei, ketään ei saa koskaan lyödä 

b. Kyllä, sillä ketään ei saa ärsyttää 

c. Vain, jos paikalla ei ole muita 

 
5) Saako seurustelukumppanin rahoja kontrolloida?  

a. Kyllä, seurustellessa rahat ovat yhteisiä 

b. Ei, toisen rahoja ei voi kontrolloida 

c. Vain silloin, kun toinen ei sitä huomaa 

 
6) Mikä ei kuulu terveeseen seurustelusuhteeseen? 

a. Välittävä läheisyys 

b. Toista kunnioittava yhdessäolo, molemmilla kuuluu olla hyvä yhdessä 

c. Toisen painostaminen tai pakottaminen, johonkin mihin hän ei halua 

 
7) Mitä tarkoittaa henkinen väkivalta? 

a. Pahat ajatukset toisesta 

b. Väkivallan muoto, joka ei ole fyysistä vaan esimerkiksi nimittelyä, uhkailua, arvostelua 

c. Asiaton käytös loukkaantuneena  

http://www.riku.fi/nuoret
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8) Voiko kumppania estää tapaamasta kavereita? 

a. Kyllä, jos ei tiedä, ketä toinen tapaa 

b. Kyllä, vain viikonloppuisin 

c. Ei, ketään ei voi rajoittaa eikä määräillä 

 
9) Saako seurustelukumppanin puhelinta ja viestejä lukea? 

a. Ei, se rikkoo toisen oikeutta yksityisyyteen 

b. Kyllä, on tiedettävä keneen hän on yhteydessä 

c. Kyllä, jos epäilee hänen pettävän 

 
10) Voiko seurustelukumppania uhata tai pelotella? 

a. Tietenkin, muuten hän ei tottele 

b. Ei, toista ei voi uhata, sillä se on väkivaltaa 

c. Kyllä, jos riidellään  

 
11) Mitä tarkoittaa fyysinen väkivalta? 

a. Suuttumista ja seinään nyrkillä lyömistä 

b. Toisen fyysisen koskemattomuuden loukkaamista ja satuttamista, esimerkiksi lyömällä, 

tönimällä tai hiuksista repimällä 

c. Ei sellaista väkivaltaa ole olemassa 

 
12) Pitääkö seksiin suostua seurustelusuhteissa? 

a. Kyllä, kun on seurusteltu kuukausi 

b. Kyllä, seurustellessa täytyy aina suostua 

c. Ei, seksiin ei tarvitse suostua  

 
13) Onko väkivalta seurustelusuhteissa virallisen syytteen alainen rikos? 

a. Ei, seurustelusuhteissa ei tapahdu väkivaltaa 

b. Pääosin kyllä, esimerkiksi seurustelusuhteessa tapahtunut pahoinpitely 

on virallisen syytteen alainen rikos 

c. Ei, seurusteluasiat eivät kuulu yleiselle syyttäjälle 

 
14) Kuka voi tehdä rikosilmoituksen? 

a. Vain rikoksen uhri 

b. Vain poliisi 

c. Kuka vain, joka tietää tai epäilee rikoksen tapahtuneen 

 
15) Mitä Rikosuhripäivystys tekee? 

a. Kirjoittaa sarjakuvia rikoksista 

b. Auttaa ja tukee rikoksen uhria, hänen läheisiään ja rikosasiassa 

todistavia henkilöitä 

c. Selvittää rikoksien tapahtumia 

 
16) Mikä on rikosprosessi? 

a. Rikosilmoitus, esitutkinta, syyteharkinta, oikeudenkäynti sekä 

rangaistus 

b. Prosessi, joka alkaa rikoksen suunnittelusta aina rikoksen tekohetkeen saakka 

c. Rikollisten kiinniottoprosessi 
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17) Voiko rikosilmoituksen tehdä alle 15-vuotiaasta 

tekijästä? 

a. Ei, koska rikosoikeudellinen vastuu alkaa vasta 

15-vuotiaana 

b. Ei, mutta hänen vanhemmistaan voi 

c. Kyllä, sillä alle 15-vuotias on tekemästään 

rikoksestaan korvausvelvollinen 

 
18) Voiko alle 15-vuotias uhri saada apua ja tukea Rikosuhripäivystyksestä? 

a. Ei voi, koska hän on vielä lapsi 

b. Kyllä voi, Rikosuhripäivystyksen palvelut ovat kaikille 

c. Ei voi, vain hänen vanhempansa voivat saada apua Rikosuhripäivystykseltä 

 
19) Jos epäilee seurustelukumppanin syyllistyneen rikokseen, voiko hänestä tehdä rikosilmoituksen? 

a. Ei, koska silloin voi tulla jätetyksi 

b. Kyllä, myös läheisten tekemistä rikoksista tulee ilmoittaa poliisille 

c. Ei, koska voi joutua itse syytetyksi 

 
20) Miten rikosilmoitus tehdään? 

a. Millä tahansa poliisiasemalla tai vähäisemmissä rikoksissa internetissä 

tai puhelimitse 

b. Vain käymällä oman paikkakunnan poliisiasemalla 

c. Soittamalla hätäkeskukseen 
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Tietokilpailuvastauksia 

1) B, Seurusteluväkivalta on nuorten seurustelusuhteissa ilmenevää väkivaltaa. Väkivallan muodot 

voivat olla moninaiset. Seurusteluväkivalta kuuluu parisuhdeväkivallan ilmiöön. 

2) A, Kuka tahansa voi joutua seurusteluväkivallan uhriksi eikä se katso ikää, sukupuolta, 

seksuaalisuutta, koulutusta, varallisuutta tai asuinpaikkaa. Myös pojat voivat kokea 

seurusteluväkivaltaa oman seurustelukumppanin puolelta. Joskus voi olla vaikea tunnistaa 

seurusteluväkivaltaa, sillä voi olla epäselvää mitä seurustelu on, ja mitä siihen kuuluu ja mitä ei 

kuulu.  

3) A, On tärkeää kertoa seurusteluväkivallasta jollekin luotettavalle aikuiselle. Seurusteluväkivallasta 

voi olla vaikea puhua ja se voi herättää häpeän ja syyllisyyden tunteita. Usein uhri mieluummin 

välttää tilanteestaan puhumisen, eikä siten itse ole aktiivisena parantaakseen omaa asemaansa.  

4) A, Vaikka toinen ärsyttäisikin, niin ei ole sallittua lyödä. On tärkeää muistaa, että yksikin lyönti voi 

olla vaarallinen. On hyvä tunnistaa omat rajat ja lähteä tilanteista pois ennen kuin ne muuttuvat 

väkivaltaisiksi.  

5) B, Kumppania ei saa painostaa rahankäytön suhteen eikä häntä saa taloudellisesti käyttää 

hyväkseen.  

6) C, Hyvään seurustelusuhteeseen ei kuulu minkäänlainen painostaminen. Seurusteluun ei koskaan 

saa kuulua minkäänlainen alistaminen, pakottaminen, julmuus tai väkivalta.  

7) B, Henkinen väkivalta tarkoittaa väkivaltaa, joka ei tapahdu fyysisessä muodossa. Henkinen 

väkivalta voi johtaa fyysiseen tai seksuaaliseen väkivaltaan. Henkiseen väkivaltaan kuuluu 

kaikenlainen vähättely, pelottelu, häirintä, syyttely, uhkailu, painostaminen, pilkkaaminen ja 

nöyryyttäminen. Sitä voi olla vaikea tunnistaa.  

8) C, Seurustelukumppania ei voi estää tapaamasta kavereita eikä hänen menojaan voi rajoittaa. Kun 

seurustelukumppani haluaa viettää kaiken ajan yhdessä ja estää tapaamasta kavereita, on 

kyseessä henkisen väkivallan muoto. 

9) A, Seurustelukumppanin puhelinta tai viestejä ei saa lukea eikä tarkistaa. Niiden tarkistaminen ja 

seuraaminen loukkaa yksityiselämää ja on väärin. Jokaisella on oikeus yksityisyyteen. 

10) B, Uhkaaminen ja pelottelu on aina väärin. Esimerkiksi erilaiset eleet ja katseet voivat olla jo 

uhkaavia. Itsemurhalla tai jättämisellä uhkaamiset ovat myös vääriä tapoja käsitellä ristiriitoja. 

Tällainen käytös on väärin toista kohtaan. 

11) B, Fyysinen väkivalta on toisen fyysisen koskemattomuuden loukkaamista ja satuttamista. 

Fyysinen väkivalta voi olla esimerkiksi lyömistä, potkimista, tönimistä, repimistä, tukistamista ja 

kuristamista. Fyysinen väkivalta ei aina jätä näkyviä jälkiä.  

12) C, Hyvään seurustelusuhteeseen ei kuulu kumppanin painostaminen seksuaalisiin tekoihin. Seksiin 

painostaminen tai pakottaminen on väärin. Seksin tulisi aina olla vapaaehtoista ja 

molemminpuolista. Jokaisella on oikeus kieltäytyä missä vaiheessa tahansa.  

13) B, Virallisen syytteen alaisia rikoksia on melkein suurin osa poliisin tietoon tulevista rikoksista. 

Virallisen syytteen alainen rikos tarkoittaa, että poliisi voi tutkia ja syyttäjä syyttää niistä, vaikka 

asianomistaja eli uhri ei vaatisikaan asiasta rangaistusta.  

14) C, Rikosilmoituksen voi tehdä kuka vain, joka kokee joutuneensa rikoksen uhriksi. 

Rikosilmoituksen voi tehdä myös, jos tietää tai epäilee rikoksen tapahtuneen.  
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15) B, Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tehtävänä on auttaa rikoksen uhreja, heidän läheisiään tai 

rikosasiassa todistavia. RIKU tarjoaa myös käytännön neuvoja, tukea ja tietoa rikosasioissa. 

16) A, Rikosprosessi tarkoittaa sitä, miten rikosasian käsittely etenee aina rikosilmoituksesta poliisin 

esitutkintaan ja sieltä syyteharkintaan, mahdolliseen oikeudenkäyntiin ja rangaistukseen. 

Rikosprosessi voi edetä myös muullakin tavalla, esimerkiksi poliisi voi määrätä tekijälle sakot tai 

asia voi edetä sovittelun kautta. 

17) C, Alle 15-vuotias on velvollinen korvaamaan aiheuttamansa vahingot.  

18) B, Rikosuhripäivystyksen palvelut on tarkoitettu kaiken ikäisille.  

19) B, Rikoksesta tulisi aina tehdä rikosilmoitus poliisille siitäkin huolimatta, että epäilty olisi 

seurustelukumppani.  

20) A, Rikosilmoituksen voi tehdä millä tahansa poliisiasemalla tai vähäisemmissä rikoksissa 

internetissä tai puhelimitse.  
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LIITE 1.  

  

Kirje huoltajille 

 

Hei, 

Olemme käsitelleet nuorten kanssa Rikosuhripäivystyksen (RIKU) tuottaman materiaalin pohjalta eri 
teemaisia väkivallan ilmiöitä. Materiaalipaketti Menetelmiä rikosasioiden puheeksiottoon pitää sisällään 
seitsemän eri teemaista pakettia, joista olemme käsitelleet yhtä. Materiaalipaketteihin liittyvät videot 
löytyvät Rikosuhripäivystyksen kanavalta YouTubesta https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys.  

 

Materiaalipaketit ovat: 

Mitä on seurusteluväkivalta? – Pohdintaa omien rajojen tunnistamisesta 

Fyysisen väkivallan vakavuus ja puhumisen tärkeys 

Seksuaalirikoksen tunnistaminen ja avun hakemisen tärkeys 

Väkivallasta perheessä saa puhua – Mitä tarkoittaa avun saaminen? 

Tunnistammeko koulussa tapahtuvat rikokset? 

Verkossa tapahtuvat rikoksen ja niiden puheeksi ottamisen tärkeys 

Ennakoivan puhumisen merkitys ja nuoren rikoksen uhrin tukeminen -Huoltajille 

 

Yleissivistyksen kannalta on tärkeää olla tietoinen yllä olevista aiheista. Aiheista on hyvä keskustella 
ennaltaehkäisevästi nuorten kanssa. Materiaalipaketit sanoittavat näitä vaikeita aiheita. Ilmiöiden käsittely 
helpottaa rikosasioiden tunnistamista ja vähentää ilmiöihin liittyvää turhaa häpeää.  

Nuoren on hyvä tietää, että näistä vaikeista asioista voi keskustella myös kotona tarvittaessa. 

Huoltajille on suunnattu video, vanhemmat nuoren rikoksen uhrin tukena. Video löytyy osoitteesta 
https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys kohdasta nuoret rikoksen uhrit.   

 

https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys
https://www.youtube.com/user/Rikosuhripaivystys

