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MENETELMIÄ RIKOSASIOIDEN 
PUHEEKSIOTTOON – HUOLTAJILLE 

Ennakoivan puhumisen merkitys ja nuoren rikoksen uhrin 
tukeminen
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VANHEMMAT NUOREN RIKOKSEN UHRIN TUKENA

• Katso täältä video aiheesta https://youtu.be/Ru6cDN-6XT8

https://youtu.be/Ru6cDN-6XT8
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NUORET RIKOKSEN UHRIT

• Nuoret kohtaavat rikoksia enemmän kuin 
aikuiset

• Rikoksia kohdataan erilaisissa ympäristöissä 
kuten kotona, koulussa, internetissä ja 
vapaa-ajalla

• Suuri osa nuorten kohtaamista rikoksista ei 
tule viranomaisten tietoon
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NUORET RIKOKSEN UHRIT

• Nuori ei aina tiedä oikeuksiaan eikä osaa pyytää tai hakea apua

• Nuori ei välttämättä tunnista joutuneensa rikoksen uhriksi 

• Nuori ei välttämättä kykene erottamaan väkivaltaa normaalista riidasta
• Tähän vaikuttaa nuoren elinympäristö
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MIKSI NUOREN ON VAIKEA KERTOA?

• Nuorella ei välttämättä ole sanoja kertoa 
tapahtuneesta ja hän voi pelätä ettei häntä uskota
• Nuoren kertomus tulee aina ottaa vakavasti ja 

tarvittaessa ryhtyä toimenpiteisiin

• Nuoret voivat jättää kertomatta, koska ovat itse 
mahdollisesti tehneet ennen rikoksen uhriksi 
joutumista jonkun virheen tai rikkonut sääntöjä
• Esimerkiksi nuori on juonut alkoholia ja päihtyneenä 

kohtaa rikoksen

• Nuorta on hyvä muistuttaa ennakoivasti siitä, että 
on tärkeää kertoa, vaikka olisi rikkonut itse 
sääntöjä
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ENNAKOIVA PUHEEKSIOTTO

• Kun nuoren kanssa puhutaan ennakoivasti 
rikoksista
• Autetaan nuorta tunnistamaan rikoksia

• Madalletaan kynnystä rikosasioista puhumiseen 
perheen sisällä

• Annetaan nuorelle termejä, joita käyttää asioista 
puhuttaessa

• Poistetaan mahdollista rikoksiin liittyvää häpeää

• Aikuisen on hyvä miettiä, että miten toimia, jos 
nuori kertoo rikoskokemuksesta
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KOULUSSA TAPAHTUVAT RIKOKSET

• Koulussa tapahtuneet rikokset ovat poliisiasia, kuka tahansa voi viedä 
asian eteenpäin

• Vaikka asia olisi viety poliisille, se ei poista sitä, etteikö sitä tulisi käsitellä 
myös koulussa 
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KORVAUSVELVOLLISUUS

• Rikosoikeudellinen vastuuikäraja on 15 vuotta

• Alle 15-vuotias on korvausvelvollinen aiheuttamastaan vahingosta

• Alle 15-vuotias ei voi saada rikosrekisterimerkintää, mutta voi saada 
merkinnän poliisiasiain tietojärjestelmään (PATJA)

• Rikosilmoitus on tehtävä, jotta voi hakea korvauksia, esimerkiksi 
lääkärikuluihin
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OIREET VOIVAT VIESTITTÄÄ NUOREN 
RIKOSKOKEMUKSESTA
• Äkilliset muutokset nuoren vireystilassa, keskittymiskyvyssä 

tai mielialassa, kuten ahdistus- ja mielialaoireet tai psyykkiset 
vaikeudet

• Kiinnostuksen vähentyminen tavallisesti kiinnostaviin 
toimintoihin

• Sosiaalinen vetäytyminen, erilaiset pelot

• Lisääntynyt levottomuus, ärtyneisyys, unettomuus tai vihan 
tunteet

• Käytöshäiriöt, päihteiden käyttö, itseään vahingoittava 
käyttäytyminen

• Koulumenestyksen lasku tai toistuva koulupinnaus

• Hämmennys, hallitsematon suru ja toivottomuus



riku.fi

HUOLTAJIEN TUNTEET

• Oman lapsen joutuminen rikoksen uhriksi on usein huoltajille järkyttävää 
ja emotionaalisesti kuormittavaa

• Aikuinen voi ajatella, tuntea tai prosessoida rikostapahtumaa eri tavalla 
kuin mitä nuori ajattelee, tuntee tai prosessoi

• On tärkeää saada itse tukea omaan jaksamiseensa ja kykyyn toimia 
huoltajana kriisistä huolimatta
• Tämä auttaa parhaiten nuorta toipumaan kokemastaan
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HYVÄ TIETÄÄ

• Nuoren joutuminen rikoksen uhriksi, vaikuttaa usein koko perheeseen
• Jokaisella on oma yksilöllinen tapansa reagoida 

• Huoltajalla on tärkeä rooli nuoren perusturvallisuuden palauttamisessa 

• Omalla toiminnallaan huoltajat voivat minimoida rikoksen uhriksi 
joutumisesta seuraavia kielteisiä vaikutuksia nuoren käyttäytymiseen ja 
kehitykseen yleisesti
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KUINKA TUKEA NUORTA UHRIA

• Kysy tapahtuneesta

• Anna aikaa

• Älä syyllistä, epäile tai vähättele

• Vakuuta, rauhoittele, tyynnytä

• Tärkeintä on läsnäolo, kuuntelu ja 
tavallisen arjen jatkuminen

• Kysy huoltajana itseltäsi ”Mitä minä voin 
tehdä lisätäkseni lapseni turvallisuuden 
tunnetta?” 
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KEINOJA YMMÄRTÄÄ JA AUTTAA

• Arjen säilyttäminen ennallaan tukee nuoren turvallisuuden tunteen 
palautumista.

• Nuoren perusturvallisuuden tunteen korjaamiseksi ei aina riitä pelkästään 
asiasta keskusteleminen. 
• Arkisten toimintojen kautta on usein parempi lähestyä pelon tunteita 

• Lisää lämpöä ja läheisyyttä sekä arkista yhdessäoloa, esim. tv:n katselu, yhdessä 
syöminen.

• Tue yhteisiin rentouttaviin ja hyvää oloa lisääviin toimintoihin ja tekoihin. 

• Tee asioita, jotka assosioituvat nuoren turvallisiin lapsuusmuistoihin.

• Huumori ja nauraminen ovat sallittuja myös vaikeissa elämäntilanteissa.
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UHRIKOKEMUKSESTA VOI JA SAA SELVIYTYÄ

• Ole nuorelle läsnä ja tarjolla

• Älä peitä tunteita, mutta älä myöskään kuormita nuorta omilla peloillasi tai 
surulla.

• Ota vastaan tarjottu apu ja tuki, myös itsellesi

• Rankoistakin elämän tapahtumista voi selviytyä – usko nuoresi 
selviytymiseen. 

• Säilytä optimistinen asenne ja toivon näkökulma.
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SOVITTELU MAHDOLLISUUTENA

• Rikos- ja riita-asioiden sovittelu on maksuton palvelu, jossa keskeistä on 
rikos- tai riita-asian aiheuttaman ongelmatilanteen selvittäminen, osapuolia 
tyydyttävien ratkaisujen löytäminen ja aiheutuneiden vahinkojen 
hyvittäminen vahingonkärsijälle

• Osapuolilla on mahdollisuus kohdata toisensa puolueettomien 
sovittelijoiden läsnä ollessa ja käydä tapahtuneet läpi ja sen seuraukset

• Sovittelu on aina vapaaehtoista ja sen voi keskeyttää

• Asian voi viedä sovitteluun kuka vain olemalla yhteydessä 
sovittelutoimistoon
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MIKÄ RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU) ON?

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

• Nettisivut www.riku.fi ja 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 -
mobiilisovelluksesta
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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 



riku.fi

RIKOSPROSESSI

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

https://youtu.be/Yjh_gQv_5j0
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