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 Euroopan neuvoston sopimus naisiin kohdistuvan väkivallan sekä 
perheväkivallan ehkäisystä ja torjumisesta (ns. Istanbulin sopimus) 
Suomessa voimaan vuonna 2015 

 Velvoittaa Suomen perustamaan tukikeskuksia seksuaaliväkivaltaa 
kokeneille

 Sopimuksen 25 artikla: Seksuaalisen väkivallan uhrien tukeminen: 
”Osapuolet toteuttavat tarvittavat lainsäädäntö- tai muut toimet 
säätääkseen, että raiskauksen tai muun seksuaalisen väkivallan 
uhreja varten perustetaan riittävästi asianmukaisia, helposti 
saavutettavia tukikeskuksia, jotka voivat tarjota uhreille 
lääketieteellistä ja oikeuslääketieteellistä tutkimusta, 
traumatukea ja neuvontaa.”
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SERI-TUKIKESKUKSEN TAUSTALLA



SERI-TUKIKESKUKSEN TAUSTALLA
 HUS:n Seri-tukikeskus pilottiprojekti, jota 

THL koordinoi STM:n toimeksiannosta

 Tavoitteena valtakunnallinen malli 

 Seri-tukikeskuksen hoitopolku julkaisu 
12/2018 (http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-204-8 )
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Suvi Nipuli, THL

 Uudet tukikeskukset: 

 Vuonna 2019 Turku ja Tampere

 jatkossa Oulu ja Kuopio

 ”Satelliitti”-keskukset keskussairaalapaikkakunnille

http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-343-204-8


HENKILÖKUNTA
 Lääkärit Leena Laitinen (oto) ja Riina Korjamo (50%)

 Kätilökoordinaattorit: Päiväaikaan vuorossa 1-2, päivystysaikaan 0-2

 Leena Malmi, Sanni Loponen, Anna Nuora, Pia Vatanen, Elisa Turunen, Terhi 
Ryyppö, Liisi Lappalainen, Mia Karvonen, (Maria Rounioja, Susanna Seppälä 
äitiyslomalla)

 Psykologi, psykoterapeutti Pertti Hakkarainen (100%)

 Sosiaalityöntekijä Outi Raidén (50%)

 Sairaalapastori Barbro Eriksson (oto)
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 Palvelu ainoastaan uhreille

 Avoinna 24/7 

 Palvelut kattavimmin tarjolla arkisin klo 8:00-20:00

 Muina aikoina Naistenklinikan päivystyksen kautta 

 Palveluun pääsy ei ole sidoksissa siihen onko uhri ilmoittanut 
seksuaaliväkivallasta poliisille

 Palvelussa kannustetaan ilmoittamaan väkivallasta poliisille, mutta se ei ole 
edellytys näytteenotolle, hoidolle ja tuelle

 Samasta paikasta saa kokonaisvaltaisen palvelun eikä uhrin tarvitse 
itse rakentaa hoitokokonaisuuttaan 

 Potilaalle maksuton

27.4.20196

TOIMINNAN PERIAATTEET 1



 Uudellamaalla asuvat tai täällä tapahtuneet raiskaukset

 Alle 1 kuukausi tapahtuneesta

 Kaikille sukupuolille

 Kaikille yli 16-vuotiaille

 Alle 16-vuotiaiden hoitovastuu Lastensairaala 

 Näytteet konsultaationa tytöiltä, joiden kuukautiset ovat alkaneet

 Sujuvinta soittaa ensin päivystyspuhelimeen ja sopia ajasta, mutta 
suoraankin voi tulla

 Oikeuslääketieteellinen näytteidenotto ja jatkokontaktista sopiminen 
onnistuu aina

 Pyritään ajoittamaan päiväaikaan, jos tapahtumasta > 3 vrk
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TOIMINNAN PERIAATTEET 2



ENSIKÄYNNIT (TILANNE 28.1.2019)

 Ensikäyntejä 621

 Vuonna 2017: 188 käyntiä, ka 0.9 / päivä

 Vuonna 2018: 405 käyntiä, ka 1.1 / päivä

 Miehiä 15, transsukupuolisia 7

 Lastenklinikan konsultaationa alle 16-vuotiaita 36

 Raiskauksen vuoksi raskaudenkeskeytykseen päätyneitä 14
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ENSIKÄYNTI TAPAHTUMAN JÄLKEEN
(8.1.2019, 567 TUTKITTAVAA)

79%



 Ikäjakauma 12 - 76 vuotta
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TUTKITTAVIEN IKÄJAKAUMA (9.1.2019, 602 TUTKITTAVAA)

58%

74%
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TUTKITTAVIEN KOTIPAIKKAKUNNAT (9.1.201, 601 TUTKITTAVAA)
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TUTKITTAVIEN TAUSTOJA (9.1.2019, NOIN 550 TUTKITTAVAA)



TUKIKESKUKSEEN HAKEUTUMINEN 
(9.1.2019, 594 TUTKITTAVAA)

 Poliisin ohjaamana  
312/594=53%

 Rikosilmoitus ensikäynnillä 
391/595= 66%

 79 rikosilmoitusta Seri-
tukikeskuksessa 
ensikäynnillä
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TEKIJÄ TUTKITTAVAN KERTOMAN MUKAAN
(16.1.2019, TIEDOT 574 TUTKITTAVASTA)
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SERI-TUKIKESKUKSEN TEHTÄVÄT

Oikeuslääketieteelliset 

tutkimukset

 Tutkimukset ja haastattelu 

mahdollista oikeusprosessia 

varten

 Lääkärinlausunto
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Lääketieteellinen hoito

 Tarttuvien tautien seulonta

 Raskauden jälkiehkäisy

 Vammojen hoito

 Rokotukset

Psykososiaalinen tuki / traumatuki

 Psykoedukaatio traumasta 

 Akuutin traumareaktion aikainen 

tuki

 Toipumisen edistymisen seuranta

 Ohjaus ja jatkotuen järjestäminen

 Neuvonta elämäntilanteessa 

(esim. taloudelliset, sosiaaliset, 

juridiset kysymykset, lausunnot) 

 Hengellinen tuki (sairaalapastori)



OIKEUSLÄÄKETIETEELLINEN TUTKIMUS
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SERI-PAKKAUS
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LÄÄKETIETEELLINEN HOITO

 Raskaustesti ja jälkiehkäisy

 B- ja C-hepatiitti, HIV ja kuppa –seulonta

 Aiemmin diagnosoimattomia C-hepatiitteja noin 7

 Klamydia ja tippuri (tarv. myös nielusta ja peräaukosta)

 Klamydia ensikäynnillä 42 (7.5%), 1kk kontrollissa 6

 Tippuri 1 (0.2%)

 HIV-estolääkitys riskinarvion perusteella tarvittaessa

 Ei tuoreita B-hepatiitti tai HIV-tartuntoja

 B-hepatiittirokotus kaikille (riskiryhmäperuste): Ensikäynti, 1kk ja 6kk
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 Tarpeen arvioi potilasta hoitava 

gynekologi

 Lääkitys olisi hyvä aloittaa 

mahdollisimman pian (mielellään 

alle 2 tuntia) altistuksesta, 

viimeistään 72 tunnin kuluttua  

tapahtumasta.

 Estolääkityksenä on Truvada 1x1  

ja Isentress 1x2 neljän viikon ajan 
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HIV-ESTOLÄÄKITYS (PEP)



SEURANTA-AIKA TUKIKESKUKSESSA 6 KK

 Laboratoriokontrollit 2 vkoa, 1kk, 3kk ja 6kk

 Vammojen uudelleen valokuvaus 

 Kätilön rokotuskäynnit 1kk ja 6kk ensikäynnistä

 Ohjaus järjestöjen palveluihin

 Raiskauskriisikeskus Tukinainen, Rikosuhripäivystys, 
Tyttöjen ja Poikien talot jne…

 Potilaan olemassa oleva hoitokontakti

 Tarvittaessa ”saattaen vaihtaen”

 Kotikunnan palvelut

 Tarvittaessa lähete psykiatrian puolelle
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KÄTILÖN YHTEYDENOTOT AD 6KK SEURANTA

Tiedot 351 asiakkaasta

 Käynnit kätilön vastaanotolla: 515

 1.5 käyntiä/asiakas

 vaihteluväli 0-5 käyntiä

 Kätilön soitot/tekstiviestit: 2070

 5.9/asiakas

 vaihteluväli 0-20
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PSYKOSOSIAALINEN TUKI JA KUNTOUTUS

1. Useimpia potilaita tavataan 1-5 kertaa psyykkisen voinnin vakauttamiseksi 

 Jatkohoidon tarpeen arviointi, hoitosuunnitelma ja ohjaus muihin palveluihin

 Tavoitteena lievittää välittömiä oireita, vakauttaa oloa ja tilannetta, edesauttaa 
toipumisen etenemistä ja ehkäistä oireiden kroonistumista 

 Pyrkimys tavata ainakin kerran myös läheisiä ja tukiverkkoa

2. Vakavimmin oireilevia tavataan 5 lisäkertaa lisätuen ja vakauttamisen 
puitteissa

 Jos merkkejä, ettei toipuminen käynnisty, PTSD:n kehittymisestä tai suuria 
elämänhallinnan ongelmia

 Tavoitteena auttaa toipumista käyntiin, edelleen vakauttaa, ohjata lisätuen äärelle 

3. Pilottina traumafokusoitu psykologinen hoito (4-12 krt)

 Tarve arvioidaan käynneillä ja hoidosta tehdään suunnitelma
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PSYKOLOGIKÄYNTIEN MÄÄRÄ  (9.1.2019, 572 POTILASTA)

Yhteensä 650 käyntiä



SOSIAALITYÖ SERI-TUKIKESKUKSESSA

 Tavoitteena asiakkaan sosiaalisen turvallisuuden varmistaminen traumasta 
toipumisen mahdollistamiseksi

 Sosiaalityöntekijä tarvittaessa psykologin työparina asiakkaan psykososiaalisen 
tuen järjestämisessä

 Sosiaalityöntekijä tapaa asiakkaan lisäksi tarvittaessa läheisen kertaluontoisesti 
psykoedukaation jakamiseksi

 Sosiaalityöntekijä arvioi ja suunnittelee asiakkaan akuuttiin elämäntilanteeseen 
tarpeenmukaiset tukitoimenpiteet tilanteen sitä edellyttäessä

 Ohjaus- ja neuvonta toimeentulon turvaamiseen ja päihdeongelmiin liittyvissä 
kysymyksissä

 Lakisääteiset ilmoitusvelvollisuudet

 Verkosto-ja viranomaistyötä jatkotuen ja oikeusturvan toteutumisen 
varmistamiseksi
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SERI-TUKIKESKUKSEN TOIMINTAA

 Tiimipalaverit 2 / vko

 Työnohjaus 1 / kk

 Lisäksi koulutuksellisia 
työnohjauksia 2 / vuosi

 Yhteistyökokoukset
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SERI-TUKIKESKUKSEN TOIMINTAA

 Luentoja, vierailuja

 Koulutus

 Uusien perustettavien tukikeskusten 
tuki

 Tutkimustyö

 Kansalliset ja kansainväliset 
konferenssit

 NFOG, posteri

 Oikeuslääketieteen konferenssi, 
posteri

 Valtakunnalliset trauma- ja 
kriisityön päivät, luento
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Haartmaninkatu 2
K-porras, 1. Kerros
00290 Helsinki

www.hus.fi/seri

040-7018446 (24/7)
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SERI-TUKIKESKUS NAISTENKLINIKKA

http://www.hus.fi/seri

