Kuinka kohtaat seksuaalisuutta loukkaavan väkivallan ja kaltoinkohtelun uhrin

Uhrin auttamisen lähtökohtana on aina empaattinen ja asiallinen kohtaaminen. Kuuntele ja usko
siihen, mitä uhri kertoo. On tärkeää luoda uhriin luottamuksellinen suhde, jonka varassa
auttamistyö etenee ja uhri kokee turvallisesti niitä tunteita, mitä kokemus hänessä herättää.
Ymmärrys ja empatia ovat auttajan ominaisuuksia. Et voi poistaa tapahtunutta, mutta voit auttaa
uhria selviytymään siitä.

Aluksi uhri tarvitsee käytännön apua ja tukea. Älä jätä häntä yksin. Ole läsnä. Tapahtunut voi
vaikuttaa uhrin elämänhallintataitoihin, joten hän voi tarvita apua käytännön asioissa kuten
rikosilmoituksen tekemisessä tai lääkärin tutkimuksessa. Lisäksi uhri voi tarvita tukea arkipäiväisiin
asioihin ja arjen rutiinien säilyttämiseen. Arkisista asioista puhuminen on tärkeää. Tapahtuneesta
ei tarvitse puhua koko ajan, vaikka sen käsitteleminen on tärkeää uhri toipumiselle.

Lisäksi uhri tarvitsee henkistä tukea. Uhri voi kokea monenlaisia tunteita kuten häpeää, pelkoa,
avuttomuutta, syyllisyyttä, vihaa tai haavoittuvuutta. Ole hänen tukena ja usko häntä, kerro tämä
hänelle. Sano myös ääneen, että tapahtunut ei ollut uhrin syytä eikä hän olisi sitä voinut estää.
Kuuntele uhria, kun hän puhuu kokemastaan. Älä epäile tai vähättele. Anna hänen puhua asiasta
niin paljon ja usein, kun hän tahtoo. Asiasta keskustelu auttaa häntä jäsentämään tapahtunutta.

Etene auttamisessa uhrin ehdoilla. Ymmärrä uhrin erilaiset reaktiot ja tunteet. Kerro hänelle, että
ne ovat luonnollisia ja hyväksyt ne. Erilaisten tunteiden kokeminen auttaa toipumaan. Uhri voi
välttää tapahtunutta eikä halua puhua siitä. Saattaa vaikuttaa, ettei hän tunne mitään.
Välttäminen on myös luonnollista ajoittain. Uhrin mieli lepää ja kerää voimia toipumiseen. Jos
välttäminen jatkuu, rohkaise häntä kohtaamaan tapahtunut. Kerro, että olet käytettävissä, kun
hän on valmis puhumaan. Tässä tilanteessa myös ammattiapu voi auttaa eteenpäin.

Joskus on vaikea löytää oikeita sanoja. Turvaa ja lohdutusta voi luoda ilman sanojakin olemalla
lähellä ja osoittamalla, että välittää. Halaaminen tai kädestä kiinni pitämien voi lohduttaa sanoja
enemmän. Joskus uhri ei halua kosketusta. Voit aina kysyä, millaista apua hän itse toivoo. On
tärkeää, että uhri etenee toipumisessa omaan tahtiin. Ole kärsivällinen, äläkä odota selviytymistä
nopeammin kuin uhri on siihen valmis.

Auttajana huolehdi myös omasta jaksamisesta. Tapahtuma koskettaa ja saattaa herättää erilaisia
tunteita myös sinussa. Ota aikaa itsellesi ja pura tunteesi sekä ajatuksesi. Tunnista omat
auttamisen rajasi sekä puhu tarvittaessa asiasta ammattiauttajan kanssa. On hyvä muistaa, että
auttajana olet vain kuulemassa sen, mitä toinen on joutunut kokemaan.

Seksuaalisen väkivallan kohtaaminen uhrin kertomana on asia, joka osoittaa suurta luottamusta.
Tätä avunpyyntöä ei saa koskaan torjua. Vaikea kokemus on otettava vastaan rauhallisesti ja
annettava siihen riittävästi apua. Yksinkertaisin apu on olla läsnä. Kuulla hänen hätä, ottaa se
todesta ja auttaa askel aina eteenpäin.

Lyhyesti auttajana:
-

rohkene kysyä ja nähdä

-

kuuntele

-

usko ja kestä

-

toimi

-

tue

-

luo toivoa

-

tue myös itseäsi

Lähteet:
RAP –Raiskatun akuuttiapu, THL & Väestöliitto & Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Mitä sitten tekisin -opas, Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Seksuaalineuvonnan tueksi, THL
Asiakirjan tekstit: Jenni Laulainen, Maija Sarajärvi
Asiakirjan kuvitus: Vili Kuja-Kyyny

Ohjeita kuvien käyttöön

Nämä kuvalliset selko-ohjeet on tarkoitettu kehitysvammaiselle uhrille ja hänen tukemiseen
seksuaalisen väkivallan tai kaltoinkohtelun jälkeen. Voit käyttää kuvia sanallisen informaation ja
henkisen huollon tukena. Kuvat tekevät asiasta konkreettisemman ja helpommin ymmärrettävän.
Käytä kuvia kehitysvammaisen ymmärryskyvyn ja tarpeen mukaan. Kuvia voi käyttää työvälineenä,
kun tapahtumia siirretään ja yhdistetään uhrin omaan elämään. Kuvat auttavat häntä jäsentämään
tulevia tapahtumia kuten rikosilmoituksen tekeminen tai lääkärin tutkimus. Kuvilla voidaan myös
selventää tuntemuksia ja reaktioita. Tämä tuo uhrille turvallisuutta tässä tilanteessa.

Voit käyttää osioita yhdessä tai erikseen ja siinä järjestyksessä, kun uhrin tarve vaatii. Kaikilla
toipumisprosessi on yksilöllinen. Kaksi ensimmäistä osiota ovat akuutin seksuaalisen väkivallan
jälkeiset toimenpiteet. Jos tapahtuneesta on kulunut niin kauan, että rikos on vanhentunut
rikosoikeudellisesti, voit käyttää uhrin kanssa pelkästään viimeisiä osioita. Jos seksuaalinen
kaltoinkohtelu on ollut muunlaista kuin fyysistä, esim. internetin välityksellä tapahtuvaa tai
sanallisesti loukkaavaa, ei jälkiapuun välttämättä tarvitse lääkärissä käyntiä.

1. Rikosilmoitus
Kerro uhrille, että tapahtuneesta tulee tehdä rikosilmoitus. Käy uhrin kanssa ennakkoon kuvien
avulla läpi, mitä poliisilaitoksella tapahtuu. Lähde uhrin mukaan. Voit käyttää kuvia myös siellä
jäsentämään ilmoituksen teon vaiheita. Vastuu rikoksen tutkinnasta tai tuomiosta ei ole sinulla eli
tehtäväsi on vain tukea uhria. Sinun ei tarvitse osata selvittää uhrille rikosoikeudellisia asioita,
vaan voitte kysyä epäselvyydet viranomaisilta.

2. Lääkärissä käynti
Käy uhrin kanssa ennakkoon kuvien avulla läpi, mitä lääkärissä tapahtuu. Kerro uhrille, miksi
lääkärin tutkimus tulee tehdä. Puhu tutkimuksesta realistisesti. Käytä kehonosista oikeita sanoja,
jotta uhri ymmärtää, mitä tutkimuksessa tulee tapahtumaan. Luo turvallisuuden tunnetta siitä,
että lääkäri tai hoitaja koskee uhriin vain tutkimuksen takia, ei tehdäkseen pahaa tai väkivaltaa.
Näin uhri osaa valmistautua tilanteeseen paremmin. Lähde uhrin mukaan lääkäriin. Käytä kuvia
myös siellä jäsentämään tutkimuksen etenemistä. Jos mahdollista, ottakaa uhrille mukaan
varavaatteet siltä varalta, että hänen vaatteitaan otetaan poliisilaitokselle tutkittavaksi.

3. Reaktiot tapahtuneen jälkeen
Näytä ja kerro uhrille kuvista, millaisia reaktioita hänelle voi tulla tapahtuneen jälkeen. Uhri voi
myös näyttää itse kuvista millainen olo on, jos hän ei osaa sanottaa tunnetta tai oiretta. Uhrin
reaktiot voivat muuttua ajan kuluessa tai reaktiot voivat alkaa vasta pidemmän ajan päästä itse
tapahtuneesta. Tärkeää on painottaa, että ne ovat normaaleja reaktioita. Ilman tietoa näistä
reaktioista uhri ei välttämättä osaa yhdistää niitä tapahtuneeseen vaan jää hämmennykseen, mitä
hänessä nyt tapahtuu. Tätä kuvaohjetta voit käyttää useasti, jotta uhri saa tarvittavan tiedon.

4. Ihmiset auttavat
Muistuta uhria siitä, ettei hän jää yksin tapahtuneen kanssa. Näytä uhrille kuvista keneltä voi
pyytää apua. Uhri voi myös itse näyttää kuvista kenen kanssa haluaisi käydä tapahtunutta tai
tunteita läpi. Aina ei ammattilaisen apu ole tarpeen vaan läheistenkin tuki auttaa uhria paljon. Ole
yhteistyössä eri tahojen kanssa uhrin auttamiseksi. Ammattiauttajien käyttöä on syytä pohtia, jos
uhrin reagoinnit jatkuvat pitkään tai huomaat uhrin muuten sitä tarvitsevan. Luota omaan
tulkintaasi tilanteessa. Asiaa tulee käsitellä eikä sitä pitäisi vain unohtaa.

5. Kerro tunteistasi
On hyvä, että uhri kertoo tapahtuneesta ja tunteistaan. Häntä ei voi siihen kuitenkaan pakottaa,
mutta auttajana sinun tehtävä on häntä siihen motivoida ja kannustaa. Voit käyttää tätä
kuvaohjetta usein ja tarpeen mukaan. Uhri ei välttämättä ole valmis asiaa heti käsittelemään,
mutta voi olla siihen valmis myöhemmin. Ohjeistus antaa uhrille vaihtoehtoja, kuinka hän voi
kertoa tunteistaan. Luo mahdollisuudet uhrin tunteiden kerrontaan, oli hänen tapansa millainen
tahansa.

6. Huolehdi itsestäsi
Tätä ohjeistusta on hyvä käyttää heti tapahtuneen jälkeen. Uhri ei välttämättä ole heti valmis
käsittelemään tapahtunutta, vaan tarvitsee tuen käytännön arkeen. Tue arjen jatkumista ja
huolehdi, että uhri saa siitä kiinni. Muistuta uhria siitä, että itsestään huolehtiminen on pieniä
asioita. Oma arki ja tutut asiat luovat turvallisuutta sekä antavat toivoa siitä, että elämä voi jatkua
normaalisti.

