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Puheenvuoron 
toimeksianto
Miten tavoitetaan toistuvasti uhriksi 
joutuneet ?

Kenen pitäisi toimia?

Tulkitsen, että tässä haetaan uhriutumisen 
kierteen katkaisemista ja sen pohtimista, 
kenen tehtävä se on.



Isosta asiasta 
pikkupohdintaa
• Faktaa vai fiktiota

• Miten vähennetään toistuvan 
uhriutumisen riskiä?

• Uusi aloitus, tätäkö haetaan

• Kohtaaminen ja tunnistaminen on 
tavoittamisen edellytys



Faktaa vai fiktiota?

- Rikoksen uhriksi joutuminen kohtaa usein 
toistuvasti samoja kansalaisia

- Rikoksen uhriksi joutuminen keskittyy samoille 
alueille

- Taloudellisen laskusuhdanteen aikana tehdään 
enemmän rikoksia



- Rikoksen uhriksi joutuminen keskittyy tiettyihin 
vuorokauden- ja vuodenaikoihin

- Köyhä joutuu rikasta useammin rikoksen uhriksi

- Rikoksen uhri on keskimääräistä heikommin 
koulutettu

- Rikoksen uhriksi joutumiseen liittyy 
keskimääräistä useammin päihteiden käyttöä



- Rikoksen uhri on keskimääräistä useammin 
moniongelmainen

- Kaunis kesä vähentää väkivallan ilmenemistä

- Samat henkilöt ovat usein sekä tekijöitä että
uhreja

- Uhri lisää yleensä omilla valinnoillaan 
uhriutumisensa riskiä



Miten vähentää
toistuvan 
uhriutumisen riskiä?

Asioita joille pitäisi tehdä jotain

-Arvot ja asenteet
- ”jokainen on oman onnensa seppä”
- ”valta ja vastuu kulkevat käsi kädessä”

-Politiikat
- Päihde-, Tasa-arvo-, Liikenne-, Talous-, 

Yhdyskunta-, Hyvinvointi-, Kriminaali-
jne.



Uusi aloitus –

Toimeksianto uudelleen:
Miten tavoitetaan toistuvasti uhriksi 
joutuneet ? Kenen pitäisi toimia?

- Mitä vähemmän rikoksia sitä vähemmän 
rikoksen uusijoita

- Mitä vähemmän rikoksia sitä vähemmän
uhreja

- Mitä vähemmän uhreja sitä vähemmän 
toistuvasti uhriksi joutuneita



Kohtaaminen, 
tunnistaminen, 
tavoittaminen

Rikoksen uhri kohdataan esim.:
- Poliisissa, tuomioistuimessa, 

sovittelussa, uhrin tukipalveluissa, 
sosiaali- ja terveystoimessa, 
oppilaitoksissa, työpaikalla, perheessä, 
kaveripiirissä jne.

Harva uhri jää kokonaan kohtaamatta



Mitä pitäisi tunnistaa 

- Uhrin tuen ja neuvojen tarve
- Uhrin kyky vastaanottaa tukea ja neuvoja
- Uhrin tarve edelleen ohjaukseen / 

tukemiseen



Tavoittamisen 
edellytys

- asiakaslähtöinen työskentelytapa
- luottamuksen syntyminen
- yhteistyö eri tahojen kanssa
- ns. palvelupolut
- epäkohtiin puuttuminen 



Kenen pitäisi toimia?
Jokaisen, joka kohtaa rikoksen uhrin ja 
tunnistaa hänen tarpeensa tukeen ja 
neuvoihin

Jokaisen päättäjän, joka ymmärtää, että
Tämän haasteen voittaminen edellyttää
Poliittisia ja yhteiskunnallisia päätöksiä –
pelkkä hyvä tahto ei riitä



Kiitos


