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ESIPUHE

Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999 voi-
maan tulleella lailla. Tässä tutkimuksessa selvitetään, miten uudistus on
vaikuttanut raiskausten käsittelemiseen rikosprosessissa. Aineistona on
käytetty raiskauksista tehtyjä rikosilmoituksia, muutamalta paikkakunnalta
kerättyä esitutkintamateriaalia sekä poliisille, oikeudellisille avustajille ja
tukihenkilöille tehtyjä haastatteluja. Tilastokeskuksen hallussa olevien
aineistojen perusteella on myös ollut mahdollista seurata, kuinka moni
poliisille ilmoitettu raiskaus on johtanut syytteen nostamiseen. 

Tutkija Heini Kainulainen on vastannut tutkimuksen tekemisestä ja se on
jatkoa erikoistutkija Päivi Honkatukian aloittamalle työlle, joka julkaistiin
vuonna 2001 nimellä ”Ilmoitti tulleensa raiskatuksi. Tutkimus poliisin tietoon
vuonna 1998 tulleista raiskausrikoksista”. Molemmat tutkimukset on tehty
Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen ja Tilastokeskuksen yhteistyöhankkeena.
Kainulainen on saanut rahoitusta Helsingin yliopistosta, sillä hän on ollut
mukana professori Johanna Niemi-Kiesiläisen johtamassa ”Sukupuolistunut
väkivalta ja oikeudenkäyttö” ja professori Kimmo Nuotion ”Legitimiteetti ja
kansalaisuus” -tutkimushankkeissa. 

Osastosihteeri Eira Mykkänen Oikeuspoliittisesta tutkimuslaitoksesta on
huolehtinut julkaisun taittamisesta. Englanninkielisen tiivistelmän on kääntä-
nyt OTT Vivan Storlund. Tutkimus on käynyt läpi referee-menettelyn.
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tilastojohtaja johtaja
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1 Ks. esim. Raijas 2000, 1–2, 7; Raijas 2001, 357. Eräässä tutkimuksessa havaittiin, että
naiset uskoivat ilmoittavansa seksuaalirikoksen poliisille, mutta uhreiksi joutuneista vain
kuusi prosenttia teki rikosilmoituksen (ks. Gregory & Lees 1999, 6 mainittuine lähteineen).

2 Ks. esim. Viitanen 1982, 41–51, 54; Williams 1984, 459–460; Temkin 1987, 8 ss.; Kelly
1988, 52; Pollari 1994b, 87–88; Gregory & Lees 1999, 6–9; Punnonen 2001, 41–43; Kelly
2001, 9; du Mont ym. 2003, 468–46.

3 Ks. esim. Anttila 1956, 19–20; Williams 1984, 459–460; Estrich 1987, 11–15; Kelly
1988, 48–49; Temkin 1989, 22; Heiskanen & Piispa 1998, 28–29, 45, 50; Raijas & Repo
1999, 56, 62–65; Punnonen 2001, 52, 54–55; Näre 2000, 120–121.

4 Uhrikyselyiden taustasta ks. tarkemmin Heiskanen 2002, 32 ss.

I    JOHDANTO

Raiskausta pidetään vakavana seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkauk-
sena, koska teko kohdistuu ihmisen herkkään ja intiimiin alueeseen, seksuaa-
lisuuteen. Raiskatuksi tuleminen on traumaattinen kokemus, josta selviyty-
mistä vaikeuttaa uhrin kokema voimakas häpeä ja syyllisyys. Tämän takia
hänen on vaikea puhua tapahtumasta muille.1 Yksi haastattelemistani tukihen-
kilöistä totesi raiskauksen eroavan muista rikoksista, koska niistä pystyy
yleensä puhumaan ihmisten kanssa ilman, että uhria syyllistettäisiin tapahtu-
neesta. Raiskaus herättää sen sijaan voimakkaita tunteita, ja muiden ihmisten
reaktiot ovat usein kielteisiä ja naista syyllistäviä (Punnonen 2001, 45 ss.).
Tästä syystä ei ole ihme, että vain harva raiskauksen uhri uskaltaa kääntyä
poliisin puoleen. Häpeä, itsensä syyllistäminen, pelko ihmisten reaktioista,
tekijän uhkaukset ja huoli epäasiallisesta kohtelusta rikosprosessissa ovat
esimerkkejä niistä syistä, joiden takia uhrit vaikenevat.2 Rikosilmoituksen
tekemistä vaikeuttaa sekin, että tekijä on usein uhrille läheinen tai tuttu
henkilö.3 

Poliisin tietoon tulevat tapaukset edustavat vain pientä osaa raiskauksista.
Piiloon jäävän rikollisuuden tarkkaa määrää ja luonnetta on vaikea selvittää.
Raiskausten yleisyydestä pystytään esittämään jonkinlaisia arvioita uhritutki-
musten avulla, jolloin ihmisiltä on tiedusteltu, ovatko he joutuneet erilaisten
rikosten kohteiksi.4 Tuloksia tulkittaessa on hyvä pitää mielessä, että saataviin
vastauksiin vaikuttavat monenlaiset seikat, kuten minkälaiset teot on määritel-
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5 Ks. esim. Perttu 1999, 16–17; Mahoney 1999, 997, 1009; Raijas & Repo 1999, 102;
Nyqvist 2001, 87, 105–110; Punnonen 2001, 42–43; Myhill & Allen 2002, 47–50.

6 Ks. Kelly 1988, esim. 17, 124, 139–140; Lees 1997, 111–112. Yhdysvaltalaisesta
tutkimuksesta kävi ilmi, että vaikka naiset olivat kokeneet rikoslain tunnusmerkistön
täyttävän raiskauksen, he eivät pitäneet kokemustaan raiskauksena (ks. Raijas 2000, 6
mainittuine lähteineen). Ks. myös Bondurant 2001, 294 ss.; Myhill & Allen 2002, 53 ss.
Stina Jeffnerin haastattelemat ruotsalaisnuoret olivat lähtökohtaisesti sitä mieltä, että
tytöllä pitää olla oikeus halutessaan kieltäytyä sukupuoliyhteydestä. Haastatteluissa
paljastui kuitenkin lukuisia seikkoja, joiden takia tekoa ei enää välttämättä pidettykään
raiskauksena. Merkitystä oli mm. sillä, miten tyttö sanoi ”ei”, tunnesiteillä, molempien
alkoholin käytöllä ja tytön maineella. Ks. tarkemmin Jeffner 1998, 223–225.

7 Tulokset antoivat varsin erilaisen kuvan parisuhdeväkivallasta kuin ns. yleiset uhrikyselyt,
joita ei ole toteutettu sukupuolisensitiivisellä tavalla. Naisuhrikyselyissä parisuhdeväkivalta
osoittautui lähes kuusi kertaa yleisemmäksi kuin yleisten uhrikyselyiden mukaan (Heiska-
nen 2002, 159). Heiskanen on huomauttanut, että eri tutkimuksilla pystytään tekemään
mittauksia väkivallasta erilaisella tarkkuudella. Hänen arvionsa mukaan yleisten uhri-

ty raiskauksiksi, miten kysymykset on muotoiltu ja millä tavalla kysely
suoritetaan.

Raiskausten todellisen määrän selvittäminen on vaikeaa siitäkin syystä, että
ihmiset eivät halua tai pysty kertomaan sen kohteeksi joutumisesta. Esimer-
kiksi väkivaltaisissa parisuhteissa raiskaus on yksi väkivallan muodoista,
mutta siitä ollaan erityisen haluttomia puhumaan5. Myös käsitykset siitä, mitä
ymmärretään raiskauksella vaihtelevat. ”Todellisena raiskauksena” saatetaan
pitää vain yleisellä paikalla tapahtunutta tuntemattoman miehen suorittamaa
yllättävää päällekarkausta (ks. Estrich 1987, 8 ss.). Mitä läheisemmässä
suhteessa tekijä ja uhri ovat, sitä vaikeampi naisten saattaa olla nimetä
kokemustaan raiskaukseksi.6

Suomalaisten naisten väkivaltakokemusten yleisyyttä selvitettiin Markku
Heiskasen ja Minna Piispan vuonna 1998 julkaisemassa teoksessa ”Usko,
toivo, hakkaus”. Tutkimuksessa naisille esitettiin useita heidän turvallisuu-
teensa liittyviä kysymyksiä väkivallan pelosta, erilaisten väkivaltaisten
tekojen kohteeksi joutumisesta, niiden aiheuttamista seurauksista sekä
sukupuolisesta häirinnästä ja ahdistelusta. Erityisen kiinnostuksen kohteena
oli parisuhdeväkivalta. (Mts. 6 ss.) 

Tutkimuksesta kävi ilmi, että naiset tunsivat yleensä hyvin väkivallan
tekijän, sillä monet naisista joutuivat väkivallan kohteeksi parisuhteessa.
Nykyisen puolison väkivallan tai sillä uhkaamisen kohteeksi oli joutunut 22
prosenttia parisuhteessa olevista naisista joskus parisuhteensa aikana. Entisen
miehen väkivaltaisuus oli vielä yleisempää, sillä puolet eronneista naisista
kertoi siitä. (Mts. 4, 11–15.)7 
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kyselyiden vahvuus on tuntemattoman tekemän väkivallan selvittämisessä, kun taas
naisuhritutkimuksessa pystytään paremmin tavoittamaan parisuhdeväkivaltaa. Mts.
156–163. Ks. myös Piispa 2004, 78–81.

8 Tutkimuksessa käytetyistä kysymyksistä ks. liitetaulukko 8.

Naiset olivat kokeneet myös varsin paljon seksuaalista väkivaltaa. Olen
taulukossa 1 eritellyt, miten moni nainen painostettiin, pakotettiin tai yritettiin
pakottaa sukupuoliyhteyteen.8 Tarkasteltaessa viimeksi kuluneen vuoden
aikana tapahtuneita sukupuoliyhteyteen pakottamisia tai yrittämisiä lähes
33 000 naista joutui sen kohteeksi avio- tai avoliitossa. Tekijän ollessa tuttu
tai tuntematon mies noin 4 000 naista pakotettiin ja 18 500 naista yritettiin
pakottaa sukupuoliyhteyteen. (Heiskanen & Piispa 1998, 98, 116, 132, 148,
156.) 

Taulukko 1  Sukupuoliyhteyteen painostaminen, pakottaminen tai sen yritys
Joskus elämänsä aikana 

15 vuotta täytettyään
Viimeisen vuoden aikana

15 vuotta täytettyään
Tekijänä N % N %
1. Nykyinen avio- tai avopuoliso   76 526   5,9 32 971 2,5
2. Entinen avio- tai avopuoliso   96 260 18,7 - -
3. Tuttu tai tuntematon mies
    (yhteensä) 271 261 14,8 22 606 1,2
3a. pakottanut   78 930   4,3   4 044 0,2
3b. yrittänyt pakottaa 192 331 10,5 18 562 1,0
Lähde: Heiskanen & Piispa 1998

Heiskanen ja Piispa selvittivät, että vaikka monet naiset olivat kokeneet
seksuaalista väkivaltaa, harva teki rikosilmoituksen. Esimerkiksi tuntematto-
man tai tutun miehen ollessa tekijänä vain kahdeksan prosenttia naisista
ilmoitti siitä poliisille (mts. 165). Tutkijat eivät erikseen raportoineet, miksi
seksuaalisesta väkivallasta ei haluttu kertoa poliisille. Naiset eivät yleensä
halunneet kääntyä poliisin puoleen, koska he eivät pitäneet väkivaltaa riittä-
vän vakavana, he halusivat unohtaa tapauksen, he epäilivät poliisin mahdolli-
suuksia toimia, asia sovittiin, naiset pelkäsivät kostoa, he eivät halunneet
viranomaisten puuttuvan tapahtuneeseen, naiset häpesivät ja syyttivät itseään
tai pelkäsivät, että kukaan ei uskoisi heitä (mts. 49).

Raiskauksen uhreilta on toisinaan kysytty, mikä sai heidät tekemään
rikosilmoituksen. Esimerkiksi useat Jan Jordanin haastattelemista
naisista vastasivat, että ”he yksinkertaisesti tunsivat, että heidän
pitää ilmoittaa tapaus poliisille”. Jotkut eivät halunneet miehen
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9 Jordan 2001, 686. Ks. myös Persson 1981, 169–170; Pollari 1994a, 73–74; BRÅ 1999,
26; Honkatukia 2001a, 17; Kelly 2001, 10. Omassa tutkimusaineistossani oli joskus
mainintoja raiskauksen uhrien motiiveista ilmoittaa tapaus poliisille. Muutamat naiset
kertoivat kuulusteluissa pyrkivänsä estämään teon toistumista, jotta muiden naisten ei
tarvitsisi joutua saman tekijän kynsiin.

pääsevän pälkähästä tai he pelkäsivät tekijän uusivan tekonsa ja he
pyrkivät suojelemaan itseään tai toisia naisia.9

Tutkimuskysymys

Poliisin tietoon tuli 1990-luvulla keskimäärin nelisensataa raiskausta vuodes-
sa (ks. tarkemmin III.1). Määrä on huomattavan vähäinen verrattuna taulukos-
sa 1 esitettyihin tietoihin. Vaikka poliisille ilmoitetaan vain pieni osa rais-
kauksista, on tärkeää arvioida viranomaisten toimintaa ja selvittää, miten he
toimivat käsitellessään rikosilmoituksia raiskauksista. Päivi Honkatukia
tarkasteli vuonna 2001 ilmestyneessä julkaisussa, minkälaisia raiskauksia
ilmoitettiin poliisille, miten tapaukset etenivät rikosprosessissa sekä millä
tavalla poliisi ymmärsi ja käsitteli seksuaalista väkivaltaa. Hän käytti pää-
aineistona poliisille vuonna 1998 tehtyjä rikosilmoituksia raiskauksista
(väkisinmakaamisista). 

Honkatukia havaitsi tutkimuksessaan muun muassa, että raiskauksen tekijä
ja uhri tunsivat yleensä toisensa. Vain joka neljännes epäillyistä tekijöistä oli
uhrille täysin tuntematon. Raiskauksia tapahtui eniten tutustumistilanteissa,
tuttavien kesken ja parisuhteissa. Syytteitä nostettiin kuitenkin vain vähän.
(Honkatukia 2001a, 26, 71.) Syytteiden vähäinen määrä raiskauksissa on
todennettavissa myös tilastoista. Tilastokeskuksesta saatavien tietojen mukaan
1990-luvun lopulla poliisin tietoon tulleista raiskauksista nostettiin ainoastaan
noin kymmenessä prosentissa tapauksia syyte. Esimerkiksi vuonna 1998
poliisin tietoon tuli 463 raiskausta tai sen yritystä, mutta samana vuonna
nostettiin (päärikoksena) vain 44 syytettä. (Ks. myös kuvio 3, 18.)

Tutkimukseni on jatkoa Honkatukian aloittamalle työlle. Yksi keskeisistä
tehtävistäni on etsiä vastauksia siihen, miksi niin harva poliisin tietoon
tulleista raiskauksista johtaa syytteen nostamiseen. Käytän tutkimusaineistona
rikosilmoituksia raiskauksista vuosilta 1998–1999. Olen myös pystynyt
seuraamaan Tilastokeskuksen hallussa olevista tilastoista, mitä näille rikos-
ilmoituksille on tapahtunut. Tämän lisäksi olen perehtynyt muutamalla
paikkakunnalla esitutkinnan aikana koottuun materiaaliin. Olen myös haasta-
tellut poliiseja, uhrien oikeudellisia avustajia ja tukihenkilöitä. 
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Tarkoitukseni on selvittää, mitä rikosprosessin aikana tapahtuu tutkittaessa
raiskausrikoksia. Minkälaisia toimenpiteitä poliisi tekee esitutkinnassa? Miten
poliisi suhtautuu rikosilmoitusta tekemään tuleviin naisiin? Miten raiskauksen
uhrit toimivat rikosprosessissa? Miten vuonna 1999 voimaan tullut seksuaali-
rikosuudistus on vaikuttanut tapausten tutkimiseen? 

Keskityn tutkimuksessani esitutkintaan liittyviin kysymyksiin, koska poliisi
on yksi tärkeimmistä toimijoista rikosprosessissa. Esitutkinnan tarkoituksena
on selvittää, onko rikos tapahtunut, kenen voidaan epäillä syyllistyneen siihen
ja minkälaisia vahinkoja rikoksella on aiheutettu. Syyteharkinta ja mahdolli-
nen tuleva oikeudenkäynti rakentuvat pitkälti sen varaan, mitä esitutkinnassa
on saatu aikaiseksi. Raiskauksen uhrin näkökulmasta on tärkeää, miten häntä
kohdellaan rikosprosessissa. Poliisi voi olla ensimmäinen henkilö, jolle uhri
kertoo raiskauksesta. Poliisi saattaa myös olla viimeinen tapausta käsittelevä
oikeusviranomainen, sillä prosessi voi päättyä jo esitutkintavaiheessa. Syynä
tähän voi olla se, että raiskauksesta epäiltyä tekijää ei tavoiteta tai uhri haluaa
vetäytyä tutkinnasta.

Aloitan työni tarkastelemalla, mitä kansainvälisten tutkimusten perusteella
tiedetään raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa. Kerron myös vastaa-
vista suomalaisista tutkimuksista. Tämän jälkeen esittelen vuonna 1999
voimaan tullutta lainuudistusta seksuaalirikoksista ja kuvaan lyhyesti rikos-
prosessin eri vaiheet. Olen nostanut omaksi jaksokseen raiskausten uhrien
tukemiseen liittyviä kysymyksiä, koska olen tutkimukseni edetessä havainnut
tämän muodostuvan yhä tärkeämmäksi asiaksi. Pyrin osoittamaan, että
raiskausten uhrien tukeminen on perusteltua sekä heidän oman selviytymisen-
sä että rikosprosessin onnistumisen kannalta. 

Neljännessä luvussa palaan tutkimustehtävääni ja -aineistooni. Viidennessä
luvussa kerron poliisin tietoon tulleista raiskauksista keräämäni tutkimusai-
neiston perusteella, jolloin keskityn raiskausten piirteiden kuvaamiseen sekä
esitutkintaan liittyviin kysymyksiin. Tämän jälkeen nostan esille kolme
raiskaustyyppiä: 1) tuntemattoman miehen tekemät raiskaukset, 2) tutustumis-
tilanteessa tai tuttavien kesken ja 3) parisuhteessa tapahtuneet raiskaukset.
Tarkoitukseni on tuoda esille, että näiden eri raiskausten käsittelemiseen
rikosprosessissa liittyy erilaisia ongelmia. Lopussa tarkastelen tilastotietojen
valossa, minkälaisia vaikutuksia seksuaalirikosuudistuksella on ollut. 

Haluan tässä yhteydessä nostaa esille muutaman sanavalintaan liittyvän
kysymyksen. Käytän tutkimuksessa yleisesti raiskaus-sanaa, vaikka kyse olisi
ennen vuotta 1999 tapahtuneista teoista, jolloin oikeudellisesti oikea termi
olisi ”väkisinmakaaminen”. Tästä rikosnimikkeestä luovuttiin seksuaaliri-



10 Miesten kokemukset raiskauksesta saattavat olla hyvin samankaltaisia kuin naisten. He
ovat tunteneet häpeää, syyllisyyttä, epäuskoa tapahtuneesta. He ovat saattaneet hävetä
omaa ”alistumistaan”, koska he eivät pystyneet estämään tekijän aikeita. Miehet saattavat
myös kokea oman heteroseksuaalisuutensa olevan uhattuna, koska tekijänä on ollut toinen
mies. Ks. esim. Lees 1997, 89 ss.

11 Ks. tarkemmin esim. Hydén 1995, 39–43, 131–133; Kelly 1998, 158–159, 163, 185;
Lahti 2001, 73–74, 83–84, 159, 203, 228; Punnonen 2001, 9, 15, 23.

kosuudistuksessa, jolloin rikoksen nimi muutettiin raiskaukseksi (HE 6/1997
vp., 164, 172).

Puhun tutkimuksessa yleisesti naisista raiskauksen uhreina, vaikka myös
mies voidaan raiskata.10 Perustelen ratkaisuani sillä, että aineistossani lähes
kaikki (99,6 %) uhreista olivat naisia.

Käytän tutkimuksessani raiskauksen tai sen yrityksen kohteiksi joutuneista
naisista usein uhri-sanaa. Tarkoitan uhrilla sitä, että henkilö on joutunut
rikoksen kohteeksi ja hän on rikosprosessissa uhrin, oikeudellisesti ilmaistu-
na, asianomistajan asemassa. 

Naistutkimuksessa uhri-sanan käyttämistä on haluttu tarkoituksella
välttää, koska tällöin naista voidaan pitää passiivisena, avuttomana
ja heikkona. Tämä ei tee oikeutta naisille, sille he turvautuvat usein
aktiivisina toimijoina monenlaisiin strategioihin selviytyäkseen
väkivaltaisista tilanteista. Myöskään väkivallan kohteeksi joutuneet
naiset eivät läheskään aina halua määritellä itseään uhreiksi, koska
sanaan liittyy useita kielteisiä ja halveksittuna pidettyjä piirteitä.11

Kevät Nousiainen (1999a, 46–47) on huomauttanut, että varsinkin
suomalaiset ”vahvana pidetyt naiset” vierastavat uhrina olemista.
Toisaalta väkivalta aiheuttaa Marita Husson (1997, 87–89) sanoin
”heikkouden hetkiä”, joista pitäisi myös saada keskustella. (Ks.
myös Ronkainen 2001, 139 ss.; Perttu 1999, 52, 55.)



1 Ks. esim. Brownmiller 1975, 364 ss.; Estrich 1987, esim. 6; Temkin 1987, 2 ss.; Temkin
1989, 17–18.

II    MALLIA ULKOMAILTA?

1 Ongelmien tunnistaminen

Naisiin kohdistuva väkivalta nostettiin esille 1970-luvun alussa anglosaksisis-
sa maissa. Tällöin murrettiin ennakkokäsityksiä naisiin kohdistuvan väkival-
lan yleisyydestä, luonteesta ja sen aiheuttamista seurauksista. Naiset joutuvat
yleensä läheistensä ja tuttaviensa tekemien väkivallantekojen, kuten sukupuo-
liyhteyteen pakottamisen, kohteiksi. Rikosoikeudellisessa järjestelmässä
tällaisia tekoja on tunnistettu erityisen huonosti, sillä niitä ei ole välttämättä
pidetty edes rangaistavina. Tästä esimerkkinä on vaikeus kriminalisoida
raiskausta avioliitossa. Keskustelussa kyseenalaistettiin yhteiskunnassa
yleisesti vallitsevia naisvihamielisiä asenteita, jotka löysivät ilmenemismuo-
tonsa myös oikeusviranomaisten – poliisin, syyttäjien ja tuomareiden –
toiminnassa. 

Useissa tutkimuksissa selvitettiin, miten rikosoikeudellisia säännöksiä
sovellettiin käytännössä. Tällöin havaittiin rikosprosessin muodostuvan
naisille usein kohtuuttoman raskaaksi. Raiskauksista rikosilmoitusta teke-
mään tuleviin naisiin saatettiin suhtautua epäluuloisesti, eikä poliisi ollut
halukas tutkimaan tapausta. Näin tapahtui varsinkin, jos tekijänä oli jokin
muu kuin tuntematon mies. Jotkut naisista kuvasivat tulevansa prosessin
aikana ”uudelleen raiskatuiksi”. Rikosoikeudellista järjestelmää arvosteltiin
voimakkaasti, koska sen avulla ei onnistuttu suojelemaan väkivallan kohteiksi
joutuneita naisia.1 

Iso-Britanniassa tehtiin 1980-luvulla joukko uudistuksia, joiden tarkoituk-
sena oli parantaa raiskausten uhrien asemaa rikosprosessissa. Yksi uudistuk-
sia vauhdittava tekijä oli vuonna 1982 televisiossa esitetty BBC:n dokumentti,
josta paljastui, miten tylysti poliisi kohteli raiskausten uhreja. Poliisilla oli
tapana käyttää kuulustelemisessa kovia otteita, sillä naisten uskottiin tekevän
usein tekaistuja rikosilmoituksia raiskauksista. Raiskausten uhrien epäasialli-
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2 Ks. esim. Temkin 1987, 2–5; Temkin 1989, 24; Lees 1996, 101.

3 Ks. esim. Blair 1985, 5 ss.; Temkin 1987, 151–153; Temkin 1997, 508.

4 Ks. tarkemmin esim. Blair 1985, 73 ss.; Temkin 1987, 159–162; Temkin 1989, 17–18;
Temkin 1997, 508–509; Temkin 1999, 17 ss.; Gregory & Lees 1999, 3 ss., 160–161.

5 Ks. esim. Adler 1991, 1114; Temkin 1997, 509; Gregory & Lees 1999, 56–59; Harris &
Grace 1999, 3–4; Temkin 1999, 19–21. Käytän tosin hyväkseni myös muita kuin brittiläisiä
tutkimuksia.

nen ja jopa nöyryyttävä kohtelu herätti ansaittua kritiikkiä. Julkisessa keskus-
telussa poliisilta vaadittiin tehokkaita toimenpiteitä tilanteen korjaamiseksi.2

Poliisi asetti ongelman ratkaisemista varten työryhmän. Mallia haettiin
USA:sta, jossa muutamissa osavaltioissa oli kiinnitetty erityistä huomiota
raiskausten tutkimiseen. Poliisin yhteyteen oli perustettu seksuaaliseen
väkivaltaan erikoistuneita yksiköitä, joissa työskenteli erikoiskoulutuksen
saaneita poliisimiehiä ja -naisia. Poliisin perusteellista kouluttamista pidettiin
tarpeellisena, jotta se pääsisi eroon epäluuloisesta asenteestaan ja raiskausten
uhreja ryhdyttäisiin kohtelemaan asiallisesti. Koulutuksessa perehdyttiin
raiskaustraumaan, mikä helpotti uhrin käyttäytymisen ymmärtämistä sekä
tuotiin esille, että vain harva rikosilmoitus on perätön. Poliisi pyrki luomaan
sellaisia menettelyjä, jotka edistäisivät sekä rikostutkintaa että raiskauksen
uhrien toipumista.3 

Iso-Britannian poliisi päätti luopua kovista otteistaan, sillä ne eivät itse
asiassa edistäneet rikoksen selvittämistä. Jotta poliisi onnistuisi myös käytän-
nössä muuttamaan kyseenalaisiksi osoittautuneita toimintatapojaan, sisä-
asiainministeriö antoi useita ohjeita raiskausten tutkimisesta, joissa kiinnitet-
tiin erityistä huomiota raiskausten uhrien kunnioittavan ja sensitiivisen
kohtelemisen tärkeyteen. Poliisia koulutettiin, seksuaalirikosten tutkimista
varten luotiin erityisjärjestelyjä ja uhreille kirjoitettiin oma opaskirjanen.
Poliisi oli huolissaan myös piiloon jäävien raiskausten suuresta määrästä,
minkä takia naisia rohkaistiin tekemään aikaisempaa useammin rikosilmoi-
tuksia raiskauksista.4

2 Raiskausten uhrien kokemuksia esitutkinnasta

Iso-Britanniassa on useissa tutkimuksissa arvioitu muutosten vaikutuksia.5

Tutkimusten mukaan uudistuksilla saatiin paljon hyvää aikaiseksi, sillä useat
raiskauksen uhreista olivat tyytyväisiä poliisin toimintaan. Naisille oli tärkeää,
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6 Ks. esim. Temkin 1997, 514; Temkin 1999, 23 ss.; Jordan 2001, 701. Jordan on huomaut-
tanut, että ei ole mikään ihme, että raiskauksen uhri kokee olevansa epäiltynä, koska poliisi
on koulutettu kuulustelemaan rikoksista epäiltyjä. Hänen mielestään poliisin huomio pitäisi
erikseen kiinnittää siihen, minkälaiset kuulustelutekniikat ovat sopivia uhreja ja todistajia
kuulusteltaessa. Seksuaalirikoksia tutkivat poliisit olisivat hänen mielestään aivan oman
erikoiskoulutuksen tarpeessa. Mts. 699.

7 Ks. esim. Temkin 1987, 159–162; Temkin 1997, 514. Ks. myös Jordan 2001, 701–702.

8 Ks. esim. Gregory & Lees 1999, 136, 167–168. Raiskattu voi tutkimusten jälkeen käydä
suihkussa. Honkatukian Iso-Britanniassa haastatteleman poliisin mielestä tällainen
ympäristö on omiaan luomaan rauhallisen ja levollisen ilmapiirin raiskauksen uhrin
kuulustelemista varten (Honkatukia & Kainulainen 2001). Ks. tosin Temkin 1999, 24, 32,
35–36.

että heidän tekemänsä rikosilmoitus otettiin vakavasti. Esimerkiksi jotkut
Jennifer Temkinin (1997, 519–520) haastattelemista naisista kertoivat pelän-
neensä poliisin kohtaamista, mutta he olivat huojentuneita havaitessaan, että
poliisi ei syyllistänyt heitä tapahtuneesta. Poliisia arvostettiin sen toimiessa
ammatillisesti, kunnioittavasti ja hienotunteisesti (ks. esim. Jordan 2001,
701).

Tutkimuksista paljastui myös kritiikin kohteita. Yksi toistuva aihe oli
poliisikuulustelujen raskaus. Jos nainen teki rikosilmoituksen raiskauksesta
heti sen tapahduttua, hän joutui ensin oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin,
jonka jälkeen hänet vietiin kuulusteltavaksi. Useat naisista olivat tässä
vaiheessa niin uuvuksissa, etteivät he olisi enää jaksaneet käydä tapausta läpi
poliisin kanssa. Yksi Temkinin (1997, 514) haastattelemista naisista kertoi
jopa nukahtaneensa kesken kuulustelujen. Myös tapahtumista kertominen
johdonmukaisesti saattoi tuntua ylivoimaiselta tehtävältä. Jos naisen kertomus
alkoi kuulustelujen kuluessa olla katkonainen tai epäjohdonmukainen, häntä
saatettiin alkaa epäillä perättömästä ilmoituksesta. Jotkut naisista kokivat
tulleensa kohdelluiksi rikollisina, varsinkin jos kuulustelut venyivät useiden
tuntien mittaisiksi, he joutuivat odottelemaan poliisiasemalla pitkiä aikoja tai
poliisi tivasi heiltä samoja asioita kerta toisensa jälkeen.6

Britanniassa joissakin poliisipiireissä omaksutun käytännön mukaan
uupunut raiskauksen uhri pääsee oikeuslääketieteellisten tutkimusten
jälkeen kotiinsa nukkumaan, kunhan hän on antanut poliisille perus-
tiedot tapauksesta. Varsinaiset kuulustelut suoritetaan myöhemmin.7
Toisissa poliisipiireissä on puolestaan hankittu uhrien kuulustelemis-
ta varten poliisiasemasta erillisiä, kodinomaisia huoneistoja, jonne
saatetaan kutsua myös lääkäri tekemään oikeuslääketieteellistä
tutkimusta.8 



10

9 Temkin 1997, 514–515, 519–525; Gregory & Lees 1999, 149–150; Temkin 1999, 24–25,
33; Jordan 2001, 687–688, 693.

10 Ks. esim. Adler 1991, 1115; Temkin 1997, 517–518, 521, 526; Gregory & Lees 1999,
157–160; Temkin 1999, 28–30; Harris & Grace 1999, 22–23.

11 Ks. esim. Temkin 1987, 2–5; Temkin 1997, 513–515; Gregory & Lees 1999, 61; Harris
& Grace 1999, 18, 61; Jordan 2001, 687–688, 695; Jordan 2004, 36 ss. Poliisi on saattanut
suhtautua myös raiskauksesta rikosilmoitusta tekemään tulevin miehiin epäluuloisesti. Ks.
tarkemmin Gregory & Lees 1999, 118 ss.

Kuulusteleminen saattaa olla raiskauksen uhrille ahdistava kokemus pelkäs-
tään sen takia, että hän joutuu mielessään palaamaan raiskaustapahtumiin.
Tästä syystä olisi tärkeää, että poliisi pyrkisi luomaan kuulustelutilanteesta
turvallisen. Haastatellut naiset arvostivatkin, jos heihin suhtauduttiin huolehti-
vasti, ymmärtäväisesti ja myötätuntoisesti. Jotkut jopa arvelivat, että he eivät
olisi selviytyneet raiskauksesta ilman poliisin tukea. Naiset antoivat positiivis-
ta palautetta, jos he saivat kertoa tapahtumista omin sanoin, itselleen sopivaan
tahtiin ilman painostamista. He arvostivat poliisissa pieniä ystävällisiä eleitä,
kuten kahvin tarjoamista, tupakoinnin sallimista tai taukojen pitämistä naisten
niin toivoessa. Naiset halusivat myös asioida saman poliisin kanssa.9

Tutkimuksissa havaittiin kerta toisensa jälkeen naisten kritisoivan huonoa
tiedonkulkua, sillä poliisi ei raportoinut heille riittävästi tutkinnan tuloksista
tai selittänyt mitä rikosprosessin aikana tapahtuu. Naiset puolestaan kiittelivät
poliisia, jos heille kerrottiin esitutkinnan etenemisestä tai heitä kehotettiin
halutessaan ottamaan uudelleen yhteyttä poliisiin.10

3 Epäluuloiset poliisit

Tutkimuksista paljastui, että lukuisista uudistuksista huolimatta poliisien
keskuudessa esiintyi yhä edelleen epäluuloisia – toisinaan jopa vihamielisiä
– asenteita raiskauksesta rikosilmoitusta tekemään tulevia naisia kohtaan.
Poliisissa saattoi herätä epäily rikosilmoituksen aitoudesta, jos tekijänä oli
joku muu kuin tuntematon mies, naisessa ei ollut fyysisen väkivallan merkke-
jä, hän oli ennen raiskausta riidellyt aviomiehensä tai poikaystävänsä kanssa,
hän ei ollut kiihtyneessä mielentilassa ilmoitusta tehdessään tai sitä ei tehty
välittömästi raiskauksen jälkeen. Poliisit uskoivat naisten tekevän perättömiä
ilmoituksia pahanilkisyyttään, raskauden pelosta tai säilyttääkseen maineensa
epäilevien vanhempien, aviomiehen tai sulhasen edessä.11



11

12 Temkin 1997, 513–516. Ks. myös Gregory & Lees 1999, 61.

Esimerkiksi yksi Jessica Harrisin ja Sharon Gracen haastattelema
raiskauksen uhri ilmoitti poliisille entisen poikaystävänsä tekemästä
raiskauksesta. Kaksi miespuolista poliisia kuulusteli naista. He
kertoivat kuulustelujen lomassa monien naisten tekevän perättömiä
rikosilmoituksia, ja he epäilivätkin naisen olleen suostuvainen
sukupuoliyhteyteen, koska tekijänä oli entinen poikaystävä. Tapahtu-
mapaikalta löytyi verta, mutta poliisien mielestä se oli vain osoitus
”rajusta seksistä”. Poliisit olivat kiinnostuneita kirjoittamaan tapauk-
sesta vasta silloin, kun nainen ilmoitti peruuttavansa syytepyyntönsä.
(Harris & Grace 1999, 21–22.)

Naiset saattoivat tuntea vihaa tai suurta avuttomuuden tunnetta, jos poliisi ei
uskonut heitä. Temkinin haastatellessa naisten kritisoimia poliiseja paljastui,
että he suhtautuivat raiskausilmoituksiin yleensä skeptisesti. Jotkut uskoivat,
että noin neljännes ilmoituksista olisi tekaistuja. He pitivät ”todellisina
raiskauksina” lähinnä vain tuntemattomien miesten tekemiä päällekarkauksia.
Poliisit uskoivat myös pystyvänsä selvittämään ”totuuden”, jolloin ilmenisi,
että naista ei sittenkään ole raiskattu.12 

Yksi poliiseista selitti epäilevänsä erästä 15-vuotiasta tyttöä rikosil-
moituksen tekemisen ajoituksella, vammojen puutteella sekä sillä,
että tyttö ei edes suostunut katsomaan kuulusteltavaa poliisia silmiin.
Tyttö ei myöskään ollut mitenkään erityisen yhteistyöhalukas.
Temkin huomauttaa, että poliisilta on ilmeisesti jäänyt huomaamatta,
että raiskatuksi joutunut tyttö saattaa olla häpeissään, hämillään tai
peloissaan. Temkinin mukaan nuoria naisia pitäisi kohdella erityisen
hienovaraisesti ja rohkaista heitä rikosilmoituksen tekemiseen.
(Temkin 1997, 516, 525.)

Jotkut Temkinin haastattelemista poliiseista puolustivat kovia otteitaan sillä,
että se olisi vain esimakua tulevasta oikeudenkäynnistä. Raiskauksen uhria
muistutettiin siitä, että raiskaus on kaikkein vaikein rikos näyttää toteen ja
kaikkein helpoin kiistää. Vastuuta tapauksen toteennäyttämisestä sälytettiin
usein raiskauksen uhrin harteille. (Temkin 1997, 516.) 

Poliisin suhtautuminen raiskausten uhreihin vaikuttaa myös siihen, miten
tehokkaasti raiskaukset etenevät rikosprosessissa ja pystytäänkö raiskauksiin
syyllistyneet henkilöt saattamaan rikosoikeudelliseen vastuuseen teoistaan.
Esittelen seuraavaksi tutkimuksia, joissa on kiinnitetty huomiota siihen, että
vain harva poliisin tietoon tullut raiskaus johtaa syytteen nostamiseen tuo-
mioistuimessa.
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13 Ks. esim. Gregory & Lees 1999, 8; Harris & Grace 1999, 1, 44. Ks. myös Baumer ym.
2003, 841 ss.

4 Tapausten eteneminen

Kuviosta 1 havaitaan, että poliisille ilmoitettujen raiskausten määrä on
kasvanut Iso-Britanniassa. Yksi syy tähän voi olla se, että naiset ovat rohkais-
tuneet tekemään aikaisempaa useammin rikosilmoituksia raiskauksista.
Ilmoittamisalttiuteen saattaa vaikuttaa käsitys siitä, että poliisi suhtautuisi
useiden uudistusten jälkeen uhreihin asiallisesti.13
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Kuvio 1 Englannissa ja Walesissa poliisin tietoon tulleet raiskaukset, syytetyt ja tuomitut
vuosina 1985–1997 (N). Lähde: Harris & Grace 1999

Kuviosta havaitaan myös, että vaikka poliisille ilmoitettujen raiskausten
määrä on noussut, syytettyjen ja tuomittujen määrä ei ole noussut vastaavalla
tavalla. Jeanne Gregory ja Sue Lees ovat kiinnittäneet tutkimuksessaan
huomiota tähän seikkaan. Kehityskulku on yllättävä, sillä raiskausten käsitte-
lyä rikosoikeudellisessa järjestelmässä on pyritty parantamaan. Iso-Britannian
sisäasiainministeriö on muun muassa yrittänyt vaikuttaa poliisikäytännöissä
siihen, että tapaukset etenisivät aikaisempaa tehokkaammin poliisilta syyttä-
jälle. Gregoryn ja Leesin tekemästä tutkimuksesta kuitenkin selvisi, että



13

14 Ks. tarkemmin Gregory & Lees 1999, 62–66. Ks. myös Harris & Grace 1999, xi, 14–17.
Joissakin tutkimuksissa on tutkittu kvantitatiivisesti useita erilaisia tekijöitä, jotka ovat
saattaneet vaikuttaa prosessin etenemiseen. Tarkastelun kohteena on ollut mm. uhrin ja
tekijän ikä, etninen tausta, taloudellinen asema ja heidän välinen suhde. Huomiota on
kiinnitetty myös varsin paljon uhrin käyttäytymiseen: miten hän vastusteli, saiko hän
fyysisiä vammoja, kääntyikö hän lääkärin puoleen, miten nopeasti hän teki rikosilmoituk-
sen, käyttikö hän päihteitä, oliko hän aikaisemmin harrastanut seksiä jne. Myös tekijän
aseen käyttäminen, tekopaikka ja mahdolliset silminnäkijätodistajat ovat olleet kiinnostuk-
sen kohteena. Ks. esim. LaFree 1981, 584; du Mont & Myhr 2000, 1119–1120; Spohn ym.
2001, 224–227.

15 Ks. esim. Temkin 1987, 13–16; Radford & Stanko 1996, 73; Gregory & Lees 1999, esim.
91 ss.; Harris & Grace 1999, 11 ss., 44 ss.

poliisi jätti yhä edelleen juttuja tutkimatta, eikä se aina tullut noudattaneeksi
ministeriön antamia ohjeita.14 

Myös Harris ja Grace halusivat etsiä vastausta siihen, miksi yhä harvempi
poliisille tehty rikosilmoitus johti tuomioon. Tutkijoiden mukaan tapausten
eteneminen rikosprosessissa pysähtyi monesta syystä: tuntemattomien miesten
tekemissä raiskauksissa tekijää ei tavoitettu, raiskauksen uhrit halusivat
luopua jutun tutkimisesta, poliisi ei pitänyt tapausta rikoksena taikka se tai
syyttäjä arvioi, että näyttö ei riittäisi tuomioistuimessa. (Harris & Grace 1999,
11–15.) 

Tapausten etenemiseen vaikutti myös tekijän ja uhrin välinen suhde.
Useissa tutkimuksissa havaittiin, että uhrin ja tekijän tuntiessa toisensa tapaus
johti vain harvoin syytteen nostamiseen ja tekijän tuomitsemiseen raiskauk-
sesta.15 Tämä onkin yksi selitystekijä sille, miksi syytettyjen ja tuomittujen
määrä ei ole noussut samassa suhteessa kuin poliisille ilmoitettujen raiskaus-
ten määrä. 

Harris ja Grace toivat ilmi, että vuonna 1985 lähes neljännes (24 %)
rikosilmoituksista johti tekijän tuomitsemiseen, kun vuonna 1997 vastaava
luku oli vain yhdeksän prosenttia. Tutkijat havaitsivat, että poliisille ilmoitetut
raiskaukset olivat muuttuneet näinä vuosina. He tarkastelivat tekijän ja uhrin
välistä suhdetta jakamalla raiskaukset kolmeen eri luokkaan: läheisten,
tuttavien ja tuntemattomien kesken tapahtuneisiin. Vuonna 1985 kaikki kolme
ryhmää olivat melko tasaisesti edustettuina (ks. kuvio 2). Vuonna 1996
tuntemattomien tekemien raiskausten määrä pysytteli samalla tasolla, mutta
tuttavien ja läheisten tekemistä raiskauksista ilmoittaminen lisääntyi huomat-
tavasti. Viimeksi mainituista tapauksista vain harva eteni tuomioistuimeen
asti. (Harris & Grace 1999, 5–6, 11 ss.)
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16 Ks. esim. Temkin 1997, 515; Temkin 1999, 26; Gregory & Lees 1999, 60–61.
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Kuvio 2 Englannissa ja Walesissa poliisin tietoon tulleissa raiskauksissa tekijän ja uhrin
välinen suhde vuosina 1985 ja 1996 (N). Lähde: Harris & Grace 1999

Tapausten tehotonta etenemistä rikosoikeudellisessa järjestelmässä selittää
sekin, että poliisi ei aina motivoitunut tutkimaan rikosepäilyä. Kuten edellä
kävi ilmi, jotkut poliiseista olivat sitä mieltä, että naiset tekevät usein perättö-
miä ilmoituksia raiskauksista. Tällaiset asenteet jättävät epäilemättä jälkensä
esitutkintaan, eikä tapausta ole vaivauduttu tutkimaan riittävän tehokkaasti.16

Toisaalta on tärkeä muistaa, että poliisi on pystynyt muuttamaan
omaa käyttäytymistään ja asennoitumistaan naisia kohtaan.
Anekdoottina voi mainita Gregoryn ja Leesin haastattelemasta
poliisista, joka kertoi seuraavasta tapauksesta. Nainen tuli tekemään
rikosilmoitusta selittäen, että hän epäili joutuneensa taksikuskin
raiskaamaksi, mutta nainen ei ollut varma, oliko hän sittenkin nähnyt
vain unta. Poliisi totesi haastattelussa, että ennen sisäasiainministe-
riön ohjeistusta hän olisi nauranut naisen ulos poliisiasemalta, mutta
nyt hän otti ilmoituksen vastaan ja ryhtyi tutkimaan tapausta. Tutkin-
nan edetessä selvisi, että nainen oli tosiaankin raiskattu ja tekijä sai
aikanaan tuomion. (Gregory & Lees 1999, 60–61.) 

Poliisin käyttäytyminen vaikuttaa myös siihen, millä tavalla raiskauksen uhri
jaksaa osallistua rikosprosessiin. Poliisi saattaa joskus antaa tarkoittamattaan-
kin uhrille sellaisia viestejä, että hänen kannattaisi vetäytyä jutun tutkimisesta.
Esimerkiksi jotkut Harrisin ja Gracin (1999, 21–22) haastattelemista rais-
kauksen uhreista kokivat, että poliisi painosti heitä perumaan syytepyyntönsä.
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17 Temkin 1997, 517. Ks. myös Jordan 2001, 701; Temkin 1999, 27; Kelly 2001, 20–22.

18 Ks. esim. Temkin 1997, 507, 527; Temkin 1999, 36–38; Gregory & Lees 1999, 27 ss.,
197 ss.; Jordan 2001, 698–700, 704–705; Jordan 2004, 52.

Yksi Temkinin haastattelemista naisista puolestaan totesi, että jos hän olisi
tuntenut poliisin auttavan ja tukevan häntä, hän olisi varmaankin jatkanut
prosessia. Nyt hän päätyi perumaan syytepyyntönsä.17 

Naisten on havaittu peruuttavan rikosilmoituksensa herkemmin
läheisten ja tuttavien kuin tuntemattomien miesten tekemistä rais-
kauksista. Gregory ja Lees ovat todenneet, että tekijän on sitä hel-
pompi painostaa uhria ja saada hänet luopumaan syytepyynnöstä,
mitä läheisempi henkilö hän on. Tutkijat nostavatkin esille kysymyk-
sen, että eikö poliisin pitäisi kuitenkin näissä tapauksissa pyrkiä
jatkamaan rikoksen tutkimista. (Gregory & Lees 1999, 63.)

5 Yhteenveto

Anglosaksisissa maissa on kiinnitetty huomiota siihen, että raiskausten uhrien
kohteleminen rikosprosessissa ei ole ollut asianmukaista. Myös piiloon jäävä
rikollisuus on jäänyt suureksi, koska harva uhreista on uskaltautunut käänty-
mään poliisin puoleen. Raiskausten uhrien rikosoikeudellista suojaa on pyritty
parantamaan vaatimalla muutoksia lainsäädäntöön, viranomaiskäytäntöihin ja
uhrien tukipalveluihin.

Yksi rikosprosessin tärkeistä vaiheista on esitutkinta. Tästä syystä on
haluttu kehittää erityisesti poliisikäytäntöjä. Tutkijat ovat kiinnittäneet
huomiota siihen, että lukuisista uudistuksista huolimatta poliisilla on edessään
mittava työrupeama ennen kuin se pystyy takaamaan asiallisen kohtelun
kaikille raiskauksen uhreille. Poliisikulttuuria pidetään usein varsin masku-
liinisena ja seksistisenä, mikä ei helpota naisiin kohdistuvan väkivallan
erityispiirteiden huomioon ottamista. Myönteistä on kuitenkin se, että poliisi-
kunnan sisällä on pidetty tärkeänä kehittää esitutkintaa uhrin näkökulmasta
(Honkatukia & Kainulainen 2001). Muutoksilla on ollut useita positiivisia
vaikutuksia, mutta kaikkia ”naisvihamielisiä” asenteita ei ole pystytty kitke-
mään pois poliisien keskuudesta. Poliisikunnasta löytyy lukuisten uudistusten
jälkeenkin asenteellisia poliisimiehiä ja -naisia, jotka epäluuloisella suhtautu-
misellaan aiheuttavat raiskauksen uhreille tarpeetonta tuskaa.18

Olen tässä luvussa kertonut lähinnä vain poliisin toiminnassa havaituista
epäkohdista, vaikka vastaavia tutkimustuloksia olisi löydettävissä syyttäjien,
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19 Esimerkiksi yksi Temkinin (2000, 226) haastattelemista juristeista ilmaisi mielipiteensä
näin: ”Olen vahvasti sitä mieltä, että on suurta yhteiskunnan rahojen haaskausta syyttää
ex-aviomiestä tai ex-poikaystävää, ellei tekijä ole käyttänyt äärimmäisen paljon väkivaltaa
[...] Nainen sanoo, että hänet on raiskattu ja ehkä onkin, mutta onko sillä niin väliä?”

20 Ks. esim. Adler 1987, 88 ss.; Temkin 1987, 76 ss.; Lees 1997, 55 ss.; Gregory & Lees
1999, 71 ss.; Harris & Grace 1999, 35 ss.; Temkin 2000, 219 ss.; Kelly 2001, 13 ss.
Esimerkiksi syyttäjät ovat saattaneet punnita tarkasti raiskauksen uhrin kertomuksen
luotettavuutta, jolloin he ovat aktiivisesti pyrkineet etsimään sitä heikentäviä kohtia. Ks.
tarkemmin esim. Frohman 1991, 213 ss.; Frohman 1998, 393 ss.; Spohn ym. 2001, 206 ss.

tuomareiden ja puolustusasianajajien toimista. Keskeisen kritiikin voi tiivistää
havaintoon siitä, että rikosoikeudellisessa järjestelmässä on ollut erityisiä
vaikeuksia tunnistaa muiden kuin tuntemattomien miesten tekemiä raiskauk-
sia. Jos tekijänä on ollut uhrin nykyinen tai entinen avo- tai aviomies, rais-
kausta ei ole pidetty mahdollisena tai sen aiheuttamia seurauksia on
vähätelty19. Naisten on myös epäilty tekevän yleisesti tekaistuja rikosilmoituk-
sia. Raiskausväitteen uskottavuutta arvioitaessa tarkastelun keskipisteeksi on
nostettu nainen, jolloin huomiota on kiinnitetty hänen seksuaaliseen mennei-
syyteensä, pukeutumiseensa ja käyttäytymiseensä. Jos nainen on harrastanut
aikaisemmin irtosuhteita, hän on flirttaillut tekijän kanssa, hän on ollut
humalassa tai hän on lähtenyt ravintolassa tapaamansa miehen kanssa yhdessä
jatkoille, rikosilmoitus raiskauksesta on tuskin johtanut syytteen nostamiseen
tai tekijän tuomitsemiseen.20

Kysymys on myös yhteiskunnassa yleisesti vallitsevasta ilmapiiristä, joka
vaikuttaa käsityksiimme seksuaalisesta väkivallasta. Tämä heijastuu niin
lainsäädännössä, oikeusviranomaisten toiminnassa kuin siinäkin, miten
seksuaalisen väkivallan kohteeksi joutuneet naiset itse käsittelevät tapahtunut-
ta ja minkälaiset mahdollisuudet heillä on toimia ja selviytyä. Raiskauksen tai
sen yrityksen kohteeksi joutunut henkilö ei välttämättä ole siinä tilassa, että
hän pystyisi yksin huolehtimaan omien oikeuksiensa toteutumisesta. Tärkeää
onkin pyrkiä kehittämään rikosprosessia uhrin näkökulmasta inhimillisem-
mäksi. Tällöin myös rikosoikeudellinen järjestelmä voi onnistua paremmin
tehtävässään saattaa rikoksiin syyllistyneet henkilöt vastuuseen teoistaan. 

Kerron seuraavaksi poliisin tietoon tulleista raiskauksista Suomessa ja
siitä, minkälaisia tutkimuksia niiden käsittelemisestä rikosprosessissa on
tehty. Tämän jälkeen esittelen 1.1.1999 voimaan tullutta lainuudistusta
seksuaalirikoksista.



1 Kriminologisessa tutkimuslaitoksessa tehtiin tällöin tutkimus, jossa havaittiin raiskausten
piirteiden muuttuneen. Metsästä hyökkäävää ventovierasta raiskaajaa pidettiin yhä
harvinaisempana, sillä tyypillisessä raiskauksessa oli 1960-luvun edetessä useita henkilöitä
tekijöinä, he liikkuivat autolla, raiskausta edelsi lyhyt tuttavuus uhrin kanssa, ja uhri ja
tekijät olivat teini-ikäisiä. Anttila ym. 1968, 15–16. Tutkijat arvelivat raiskausten määrän
vähentyvän jatkossa ikäluokkien pienentymisen vuoksi (mts. 25–26). Kauko Aromaa
(1988, 269) on todennut tutkijoiden osuneen ennustuksessaan oikeaan.

2 Syyttäjät eivät välttämättä ehdi nostaa syytettä samana vuonna, kun raiskaus on tullut
poliisin tietoon. Olen kuitenkin verrannut aina saman vuoden tietoja toisiinsa, koska
muunlainen tarkastelu olisi varsin vaikea toteuttaa. Tämän lisäksi on mahdollista, että
syyttäjä tai tuomioistuin on muuttanut rikosnimikettä. Myös tilastointiyksikön ero on

III    RAISKAUKSET SUOMESSA

1 Poliisin tietoon tulleet raiskaukset

Kuviossa 3 kuvaan poliisin tietoon tulleiden raiskausten, päärikoksena
alioikeuksissa syytettyjen ja tuomittujen lukumäärää vuosina 1952–2003.
1950-luvulla raiskausten määrä oli reilun sadan tuntumassa, mutta 1960-
luvulla ne lisääntyivät voimakkaasti.1 1960–1970-luvuilla raiskausten määrä
pysytteli 300 rikoksen paikkeilla. 1980-luvulla määrä kipusi noin kolmeen ja
puoleen sataan ja 1990-luvulla neljäänsataan. Vuosina 2000–2003 poliisin
tietoon tuli keskimäärin 541 raiskausta vuodessa. Poliisille ilmoitettujen
raiskausten määrä on noussut kuviossa esitettynä ajanjaksona. Kehitys saattaa
kertoa pikemminkin muutoksesta ilmoitusherkkyydessä kuin todellisuudessa
tapahtuneiden rikosten määrän lisääntymisestä. 

Kuvioista havaitaan, että poliisin tietoon tulleet tapaukset eivät ole yleensä
johtaneet syytteen nostamiseen tai tekijän tuomitsemiseen. Syytteisiin johta-
vien raiskausten määrä on itse asiassa ollut jatkuvassa laskussa. Vuonna 1965
poliisin tietoon tulleista raiskauksista 42 prosentissa tapauksia nostettiin
syyte, mikä tarkoitti 134 syytettyä. 1970-luvulla syytettyjen osuus laski
kolmenkymmenen prosentin tuntumaan. 1980–1990-luvuilla syytteisiin
johtavien raiskausten määrä väheni edelleen. 1990-luvun lopulla syytteiden
määrä oli enää kymmenen prosentin tuntumassa. Vuonna 1999 poliisin
tietoon tuli 514 raiskausta tai sen yritystä ja syytteitä nostettiin päärikoksena
59. Tämä tarkoittaa sitä, että poliisille ilmoitetuista raiskauksista nostettiin
11,5 prosentissa tapauksia syyte.2 Syytteiden määrä on ollut viime vuosina
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otettava huomioon: poliisitilastoissa se on yksi rikos, kun taas tuomioistuintilastoissa se on
yksi syytetty tai tuomittu henkilö. Tästä syystä sama henkilö voi olla syytteessä useammas-
ta kuin yhdestä rikoksesta. Tosin tämän tutkimusaineiston perusteella tällaisia tapauksia on
varsin harvoin raiskauksissa. Liitetaulukosta 1 löytyvät kuvion 3 absoluuttiset luvut.

hienoisessa nousussa. Tutkimuksen liitteenä on tilastollinen tarkastelu
raiskausten käsittelemisestä rikosprosessissa, jossa arvioidaan tarkemmin
seksuaalirikosuudistuksen vaikutuksia.
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Kuvio 3 Poliisin tietoon tulleet raiskaukset ja alioikeuksissa päärikoksena raiskauksesta
syytetyt ja tuomitut vuosina 1952–2003 (N). Lähde: Tilastokeskus

Pirkko Viitanen on 1980-luvun alussa tekemässään tutkimuksessa selvittänyt,
miksi vain osa poliisin tietoon tulleista raiskauksista johti syytteen nostami-
seen. Hän havaitsi, että tapauksia tippui rikosprosessin eri vaiheissa: poliisi ei
pystynyt selvittämään kaikkia sille ilmoitettuja raiskauksia, syyttäjät arvioivat,
että näyttö ei riittäisi syytteen nostamiseen ja asianomistajat vetäytyivät
tutkinnasta. (Viitanen 1982, 34–38, 61.) Raiskaus (väkisinmakaaminen) oli
ennen vuotta 1999 asianomistajarikos, jolloin tapauksen tutkiminen lopetettiin
tavallisesti uhrin pyynnöstä. Naiset peruuttivat syytepyyntönsä pitkälle
samoista syistä, joiden takia tapaus jätettiin ilmoittamatta poliisille. Kyse oli
häpeästä, arkuudesta, halusta välttää tapauksen julkiseksi tuleminen, poliisin
epäuskoisesta asennoitumisesta naisia kohtaan tai siitä, että tekijä painosti
uhrin sopimaan asian. (Mts. 32, 61–64.) 
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3 Viitanen 1982, 31–32, 41 ss., 77 ss. Ks. myös Sulavuori 1992, esim. 103–106; Pollari
1994a, 121 ss.

4 Ks. esim. Viitanen 1982, 32; Pollari 1994a, 82–85, 87; Punnonen 2001, 58–62. Ks. myös
Heiskanen & Piispa 1998, 49.

Maarit Sulavuoren tutkimuksesta käy ilmi, että naiset peruivat varsin
usein syytepyyntönsä. Esimerkiksi vuosina 1987–1988 näin tapahtui
hieman yli viidesosassa tapauksia. Sulavuori arvioi, että itsesyytök-
set saivat naiset vetäytymään rikosprosessista, sillä peruminen oli
yleistä ravintolatuttavuuksien sekä tuttavien ja läheisten kesken
tapahtuneista raiskauksista. Nainen saattoi myös sopia asian tekijän
tai poliisin aloitteesta. (Sulavuori 1992, 57, 62–64, 72–74.)

Viitanen oli huolestunut siitä, että suomalaisessa yhteiskunnassa vallitsi
yleisesti raiskauksen uhreja syyllistäviä käsityksiä, eikä raiskauksen aiheutta-
mia seurauksia pidetty vakavina. Rikosprosessissa saatettiin vähätellä naisten
kokemuksia, heidän tekemiinsä rikosilmoituksiin suhtauduttiin epäluuloisesti
ja naista pidettiin vastuullisena tapahtumista, varsinkin jos hän oli lähtenyt
vapaaehtoisesti vasta tapaamansa miehen mukaan. Raiskattu nainen ei aina
saanut tarvitsemaansa tukea ja rikosilmoituksen tekeminen saattoi vain
onnistua lisäämään hänen tuskaansa.3 Poliisi on toki saanut myös positiivista
palautetta. Raiskauksen kokeneet naiset ovat arvostaneet poliisin asiallista,
ystävällistä, inhimillistä, ymmärtävää, naista kunnioittavaa ja avuliasta
suhtautumista sekä sitä, että tekijää on pidetty vastuullisena raiskauksesta.4

Viitasen jälkeen raiskausten käsittelemistä rikosprosessissa on tarkasteltu
muun muassa seuraavissa tutkimuksissa: Sulavuori arvioi naisnäkökulmasta
rikosprosessia raiskauksissa (Sulavuori 1992, 2, 57–61). Päivi Pollari tutki
naisten selviytymistä raiskauksesta ja kokemuksia rikosprosessista (Pollari
1994a, 5 ss.). Honkatukia tarkasteli poliisille ilmoitettujen raiskausten
piirteitä, niiden etenemistä poliisilta tuomioistuimeen sekä pohti, minkälaisia
käsityksiä poliisilla oli raiskauksista (Honkatukia 2001a, 16 ss.). Vilja Hahto
on puolestaan tarkastellut hovioikeuskäytäntöä raiskauksissa (Hahto 2004,
467 ss.).

Tämän lisäksi on muutamista muista tutkimuksista saatavissa viitteitä
siitä, miten raiskatut naiset ovat kokeneet rikosprosessin. Riitta Raijas selvitti,
minkälaiset seikat vaikuttavat raiskaustraumasta toipumiseen (Raijas 2000,
12–13). Sari Näre analysoi Raiskauskriisikeskus Tukinaiseen yhteyttä ottanei-
den nuorten tyttöjen ja naisten kokemaa seksuaalista väkivaltaa (Näre 2000,
77 ss.). Varpu Punnonen on kertonut raiskattujen naisten omasta näkökulmas-
ta, miten he ovat kokeneet raiskauksen, minkälaisia seurauksia se on aiheutta-
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5 Seksuaalirikoslainsäädännön taustoista ks. esim. Seksuaalirikoskomitean mietintö 1968,
8–10; Heinonen 1974, 184 ss.; Utriainen 1996, 225–226; Kimpimäki 1998, 20 ss.; Niemi-
Kiesiläinen 1998, 4 ss.; Niemi-Kiesiläinen 2000, 137 ss.; Nousiainen & Pylkkänen 2001,
145 ss.

6 Ks. OLJ 8/1993, 3–4, 8–10; HE 6/1997 vp., 161–164. Raiskaus avioliitossa kriminalisoi-
tiin Suomessa vasta vuonna 1994 (L 316/1994). Ks. esim. Pohjonen 1994, 69–70.

7 Ks. OLJ 8/1993, 21, 25; HE 6/1997 vp., 170, 172; Rautio 2002, 713. Aikaisemmista
säännöksistä ks. esim. Träskman 1986, 324–325. Lain esitöissä vältetään tosin puhumasta
uhrien tai tekijöiden sukupuolesta. Sukupuolineutraalin kirjoitustavan omaksuminen ei

nut ja miten he ovat onnistuneet selviytymään (Punnonen 2001, esim. 26–27).
Hyödynnän näitä tutkimuksia tarkemmin oman empiirisen tutkimusaineiston
esittelemisen yhteydessä. Ennen tätä kerron vielä seksuaalirikoksia koskevas-
ta uudistuksesta.

2 Seksuaalirikosuudistus

2.1 Yleistä
Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä muutettiin rikoslain koko-
naisuudistuksen yhteydessä. Rikoslain 20 lukuun sisältyvät rangaistussään-
nökset toisen pakottamisesta sukupuoliyhteyteen tai muuhun seksuaalista
itsemääräämisoikeutta olennaisesti loukkaavaan tekoon, seksuaalisesta
hyväksikäytöstä, lapsen seksuaalisesta hyväksikäytöstä, seksuaalipalvelujen
ostamisesta nuorelta ja parituksesta. Uudistus tuli voimaan 1.1.1999. Tarkas-
telen seuraavaksi raiskausrikoksia koskevia säännöksiä.5

Raiskausta pidetään vakavimpana seksuaalisen itsemääräämisoikeuden
loukkauksena. Kriminalisoinnin tarkoituksena on suojata jokaisen ihmisen
oikeutta päättää siitä, kenen kanssa hän on halukas olemaan sukupuoliyh-
teydessä. Laissa lähtökohtana on suojella seksuaalista itsemääräämisoikeutta,
jolloin jokaisella henkilöllä on oikeus päättää omasta seksuaalisesta käyttäyty-
misestään, mutta toisen vastaavaa oikeutta ei saa loukata. Seksuaaliseen
itsemääräämisoikeuteen ei vaikuta esimerkiksi se, ovatko osapuolet avioliitos-
sa tai elävätkö he parisuhteessa.6

Lakia säädettäessä omaksuttiin sukupuolineutraali lähestymistapa, jolloin
korostettiin säännösten soveltumista sekä miehiin että naisiin. Uudessa laissa
tekijän tai uhrin sukupuolella tai seksuaalisella suuntautumisella ei ole enää
merkitystä. Tilanne oli toinen aikaisemmassa laissa, jossa väkisinmakaamisen
kohteena saattoi olla vain nainen.7
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poista sitä tosiasiaa, että naiset joutuvat raiskauksen kohteiksi usein juuri sukupuolensa
takia. Niemi-Kiesiläinen onkin vaatinut, että seksuaalirikosten sukupuolittunut luonne
pitäisi ottaa huomioon päätettäessä lain sisällöstä. Ks. tarkemmin Niemi-Kiesiläinen 1998,
6 ss. Ks. myös Nousiainen 1999b, 7 ss.

8 Tosin aikaisemman lain mukaan oli mahdollista tuomita henkilö myös ”erittäin lieventävi-
en asianhaarojen” vallitessa tehdystä väkisinmakaamisesta enintään neljän vuoden
vankeuteen, kun väkisinmakaamisesta muutoin sai vähintään kuusi kuukautta ja enintään
kymmenen vuotta vankeutta. Ks. RL 20:1 (L 16/1971). Raiskaussäännösten porrastamista
ehdotti mm. Väkivallan ja ilkivallan vastustamistyöryhmä (1981, 40).

9 OLJ 8/1993, 10–11, 21; HE 6/1997 vp., 164, 170; LaVM 3/1998, 8, 20–21.

Uudistuksessa pidettiin epäkohtana, että raiskausrikoksia ei riittävästi
porrastettu eri törkeysasteisiin, sillä käytössä oli vain yksi rikosnimike;
väkisinmakaaminen.8 Rikoslain kokonaisuudistuksessa kaikkien rikosten
eriasteiset ilmenemismuodot on pyritty määrittelemään laissa niiden paheksut-
tavuuden mukaisesti (ks. esim. OLJ 2/1990, 22–26). Raiskaussäännöksiä
uudistettaessa noudatettiin samaa periaatetta ja raiskaukset päätettiin porras-
taa kolmeen eri vakavuusasteeseen.9 Käsittelen ensiksi raiskauksen perustun-
nusmerkistöä, tämän jälkeen törkeää raiskausta ja viimeiseksi lievintä rais-
kausta – sukupuoliyhteyteen pakottamista.

Sukupuoliyhteyteen pakottamista koskevan tunnusmerkistön ottami-
sella lakiin tavoiteltiin rangaistavien tekojen alan laajentamista,
mutta julkisessa keskustelussa ”lievää raiskausta” tulkittiin toisella
tavalla ja sen katsottiin vähättelevän raiskausten vakavaa luonnetta.
Muutoksen epäiltiin vaikuttavan tuomioistuimiin siten, että raiskauk-
sesta ryhdyttäisiin tuomitsemaan lievimmän tekomuodon mukaan,
mikä heikentäisi seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rikosoikeudel-
lista suojaa. 

Lakivaliokunta pohti mietinnössään tätä kysymystä. Sen mukaan
rikoslain kokonaisuudistuksessa omaksutun periaatteen vuoksi
raiskausrikokset on perusteltua porrastaa kolmeen eri tekomuotoon,
koska tällainen ratkaisu ei ole muissakaan rikoksissa johtanut tuo-
mitsemiskäytännön vääristymiseen. Valiokunnan mielestä eri teko-
muotojen porrastaminen päin vastoin ohjaa tuomioistuimia nykyistä
yhtenäisempään käytäntöön, koska ne joutuvat aikaisempaa tarkem-
min perustelemaan ratkaisunsa. (LaVM 3/1998, 20–21.)
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10 Rikoslain 20 luvussa sukupuoliyhteydellä tarkoitetaan sukupuolielimellä tapahtuvaa tai
siihen kohdistuvaa seksuaalista tunkeutumista toisen kehoon, joka voi olla vaginaalista,
anaalista tai oraalista. Se voidaan toteuttaa myös esineen avulla. Ks. OLJ 8/1993, 23–24,
48; HE 6/1997 vp., 188.

11 OLJ 8/1993, 10, 25–27; HE 6/1997 vp., 164, 172–173.

12 Tosin Sulavuoren (1992, 64–65, 74) mukaan pahoinpitelemisellä saattoi olla käytännössä
merkitystä. Hänen mukaansa mitä pahemmin nainen oli pahoinpidelty, sitä hellemmän
kohtelun hän sai poliisilta ja sitä paremmin häntä uskottiin tuomioistuimessa. Myös
kansainvälisissä tutkimuksissa on havaittu, että naiseen jääneet jäljet pahoinpitelemisestä
ovat tehostaneet tapauksen etenemistä rikosprosessissa. Ks. esim. du Mont ym. 2003,
478–480.

2.2 Raiskaus
Rikoslain 20:1 §:n mukaan: ”Joka pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen käyttä-
mällä henkilöön kohdistuvaa väkivaltaa tai uhkaamalla käyttää sellaista
väkivaltaa, on tuomittava raiskauksesta vankeuteen vähintään yhdeksi ja
enintään kuudeksi vuodeksi. Raiskauksesta tuomitaan myös se, joka saatet-
tuaan toisen tiedottomaksi taikka pelkotilaan tai muuhun sellaiseen tilaan,
jossa hän on kykenemätön puolustamaan itseään, käyttämällä puolustuskyvyt-
tömyyttä hyväkseen on sukupuoliyhteydessä hänen kanssaan. Yritys on
rangaistava.”

Raiskatessa toinen pakotetaan sukupuoliyhteyteen10 väkivaltaisesti tai sillä
uhkaamalla. Väkivallan avulla pyritään estämään raiskattavan toimintakyky
tai murtamaan hänen vastustuksensa. Laissa ei ole otettu tarkemmin kantaa
väkivallan tai sen uhan vakavuusasteeseen. Melko lieväkin väkivalta tai sillä
uhkaaminen voi riittää uhrin tahdon murtamiseen, sillä teko-olosuhteet
vaikuttavat siihen, kuinka voimakasta tai välitöntä väkivallan tai sen uhan
pitää olla. Nykyisen lain mukaan riittävää on, että uhri osoittaa selvästi
vastustavansa sukupuoliyhteyttä, eikä hänen tarvitse itse turvautua väkival-
taan tai antautua sen kohteeksi.11

Aikaisemmassa laissa puhuttiin naisen pakottamisesta sukupuoliyh-
teyteen väkivallalla taikka sellaisella uhkauksella, ”jossa pakottava
vaara on tarjona”. Aluksi säännöstä tulkittiin siten, että naisen piti
kaikilla mahdollisilla keinoilla vastustaa häneen kohdistuvaa vä-
kisinmakaamisyritystä. Ajan myötä naiselta ei enää vaadittu näin
voimakasta puolustautumisvelvoitetta. (Ks. esim. Träskman 1986,
326–332; HE 6/1997, 172–173; Rautio 2002, 713–716.)12 

Väkivallan tai sen uhan käyttämisen lisäksi raiskaukseen voi syyllistyä
olemalla sukupuoliyhteydessä puolustuskyvyttömän henkilön kanssa. Tällöin
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13 OLJ 8/1993, 27–28; HE 6/1997 vp., 173–174. Ks. myös Niemi-Kiesiläinen 1998, 8.

14 OLJ 8/1993, 28; HE 6/1997 vp., 174. Lakivaliokunta nosti raiskauksen vähimmäisran-
gaistuksen yhteen vuoteen vankeutta hallituksen tekemästä esityksestä (6 kk), koska se
halusi tehostaa seksuaalisen itsemääräämisoikeuden ja henkilökohtaisen koskemattomuu-
den rikosoikeudellista suojaa. Ks. OLJ 8/1993, 28; HE 6/1997 vp., 174; LaVM 3/1998, 21.

tekijän on täytynyt saattaa uhri tiedottomaksi, pelkotilaan tai muuhun vastaa-
vaan tilaan, jolloin hän ei ole pystynyt puolustamaan itseään. Tiedottomuus
voi olla seurausta esimerkiksi vakavasta pahoinpitelystä tai toisen huumaami-
sesta siten, että hän menettää tajuntansa. Uhri voi joutua pelkotilaan esimer-
kiksi, jos tekijä on murtautunut uhrin kotiin tai ottanut hänet autoonsa. Tällöin
uhri saattaa lamaantua, eikä hän välttämättä kykene toimimaan tai hän voi
pitää puolustautumista liian vaarallisena. Tekijä voi käyttää hyväkseen uhrissa
aiheuttamaansa pelkoa, jolloin hänen ei tarvitse mitenkään erityisesti pakottaa
toista sukupuoliyhteyteen. Muu puolustuskyvytön tila voidaan saada aikaisek-
si esimerkiksi lääkkeillä tai huumaavilla aineilla. Tekijällä ei tarvitse olla
aikomusta sukupuoliyhteyteen pakottamisesta hänen ryhtyessään saattamaan
toista puolustuskyvyttömään tilaan, vaan tämä ajatus voi syntyä vasta jälkikä-
teen uhrin ollessa avuttomassa tilassa. Uhrin ei tällöin tarvitse vastustaa
sukupuoliyhteyttä.13 

Jos tekijä ei ole vaikuttanut toisen puolustuskyvyttömän tilan synty-
miseen ja hän on sukupuoliyhteydessä henkilön kanssa, joka on
nukahtanut (”sammunut”) yhdessä nautitun alkoholin juomisen
jälkeen, on lain esitöiden mukaan kysymyksessä seksuaalinen hyväk-
sikäyttö (RL 20:5.2 §). (Ks. OLJ 8/1993, 28; HE 6/1997 vp.,
173–174. Ks. myös Kaukonen 2003, 27–28.)

Raiskauksesta tuomitaan vähintään yhdeksi ja enintään kuudeksi vuodeksi
vankeuteen. Lain esitöissä korkeaa enimmäisrangaistusta perusteltiin sillä,
että raiskauksessa puututaan karkealla tavalla toisen ruumiilliseen koskemat-
tomuuteen ja loukataan vakavasti toisen seksuaalista itsemääräämisoikeutta.14

Myös raiskauksen yrittäminen on rangaistavaa (säännöksen tulkinnasta ks.
esim. Rautio 2002, 717).
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15 Ks. tarkemmin OLJ 8/1993, 28–30; HE 6/1997 vp., 174–175; Rautio 2002, 717–720.

2.3 Törkeä raiskaus
Törkeää raiskausta koskevassa säännöksessä luetellut ankaroittamisperusteet
liittyvät uhrille aiheutettuun seuraukseen tai kärsimykseen, rikoksen tekota-
paan tai siihen, että rikoksen tekemisessä on käytetty hengenvaarallista
välinettä. Rikoksen pitää aina olla myös kokonaisuutena arvostellen törkeä.

Rikoslain 20:2 §:n mukaan törkeä raiskaus on kysymyksessä, jos raiskauk-
sessa 

1) aiheutetaan tahallisesti toiselle vaikea ruumiinvamma, vakava
sairaus tai hengenvaarallinen tila, 

2) rikoksen tekevät useat tai siinä aiheutetaan erityisen tuntuvaa
henkistä tai ruumiillista kärsimystä, 

3) rikos tehdään erityisen raa'alla, julmalla tai nöyryyttävällä tavalla
tai 

4) käytetään ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista
välinettä taikka muuten uhataan vakavalla väkivallalla ja
raiskaus on myös kokonaisuutena arvostellen törkeä, rikoksenteki-
jä on tuomittava törkeästä raiskauksesta vankeuteen vähintään
kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi. Yritys on rangaistava.

Raiskaus voi olla törkeä, jos tekijä syyllistyy törkeää pahoinpitelyä vastaavaan
tekoon aiheuttaen toiselle vaikean ruumiinvamman, vakavan sairauden tai
hengenvaarallisen tilan. Tekoa voidaan pitää törkeänä myös, jos rikoksen
tekemiseen osallistuu useita henkilöitä. Sellaisia henkilöitä, jotka ovat
osallisina väkivallan tai sen uhan käyttämiseen, pidetään tekijöinä, eikä
kaikkien tarvitse olla sukupuoliyhteydessä raiskatun kanssa. (Ks. tarkemmin
Rautio 2002, 718.) 

Teko voi olla törkeä niin ikään, jos sitä seuraamassa on muita ihmisiä,
vaikka he eivät varsinaisesti osallistuisi raiskaamiseen. Raiskaus voi olla
erityisen julma tai nöyryyttävä, jos väkivallan kohteena on puolustuskyvytön
henkilö tai raiskaus toteutetaan raiskatulle läheisten ihmisten nähden. Rais-
kauksessa voidaan käyttää ampuma- tai teräasetta tai muuta hengenvaarallista
välinettä tai uhata muuten vakavalla väkivallalla. Hengenvaarallisen välineen
ei tarvitse olla rinnastettavissa aseeseen. Raiskauksen törkeysarvostelussa
edellytetään, että teko on kokonaisuutena arvioiden törkeä. Tällöin jonkin
yksittäisen kohdan täyttyminen ei vielä välttämättä tee teosta törkeää.15
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16 Ks. OLJ 8/1993, 29–30; HE 6/1997 vp., 175.

17 OLJ 8/1993, 10–11, 30; HE 6/1997, 164, 175. Ks. kuitenkin Niemi-Kiesiläinen 1998, 9;
Niemi-Kiesiläinen 1999, 39.

Lakia säädettäessä lähdettiin siitä, että raiskaus on vakava rikos, joka
loukkaa sekä henkilökohtaista koskemattomuutta että seksuaalista itsemäärää-
misoikeutta tavalla, jolla aiheutetaan uhrille fyysisten kipujen lisäksi usein
pitkäaikaista, jopa koko elämän kestävää henkistä kärsimystä. Tästä syystä
raiskauksen törkeämpiin ilmenemismuotoihin haluttiin liittää poikkeukselli-
sen ankara rangaistusasteikko. Törkeästä raiskauksesta tuomitaan vankeuteen
vähintään kahdeksi ja enintään kymmeneksi vuodeksi.16 

2.4 Sukupuoliyhteyteen pakottaminen
Rikoslain 20:3 §:n mukaan tekijä tuomitaan pakottamisesta sukupuoliyh-
teyteen, jos raiskaus, huomioon ottaen väkivallan tai uhkauksen vähäisyys
taikka muut rikokseen liittyvät seikat, on kokonaisuutena arvostellen lieventä-
vien asianhaarojen vallitessa tehty. Rangaistuksena on enintään kolme vuotta
vankeutta. Sukupuoliyhteyteen pakottamisesta tuomitaan myös se, joka
muulla kuin 1 §:n 1 momentissa mainitulla uhkauksella pakottaa toisen
sukupuoliyhteyteen. Yritys on rangaistavaa.

Laissa lähtökohtana on, että raiskauksen vakavuutta kokonaisuutena
arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota käytetyn tai uhatun väkivallan vaka-
vuuteen. Sukupuoliyhteyteen pakottamisesta voi olla kysymys, jos raiskauk-
sessa ei ole käytetty laisinkaan väkivaltaa. Teon lievyyttä osoittaa myös
seksuaalisen itsemääräämisoikeuden loukkaamisen vähäisyys. Lain esitöissä
on huomautettu, että tekijän ja raiskatun välistä suhdetta ei ole pidettävä
lieventävänä perusteena. Avioliitto, muu pysyvä parisuhde tai raiskausta
edeltänyt seurustelu ei poista tai vähennä osapuolten oikeutta päättää seksuaa-
lisesta kanssakäymisestä.17 Lakivaliokunta totesi vielä selvyyden vuoksi
mietinnössään, että jokaisella on oikeus milloin tahansa kieltäytyä sukupuo-
liyhteydestä (LaVM 3/1998, 21).

Rikoslain 20:3 §:n toisessa momentissa säädetään rangaistavaksi sukupuo-
liyhteyteen pakottaminen muun kuin väkivallan tai sen uhan avulla. Toinen
voidaan taivutella suostumaan sukupuoliyhteyteen esimerkiksi uhkaamalla
paljastaa jokin hänelle haitallinen tieto. Uhkauksen ei tarvitse olla oikeuden-
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18 Ks. tarkemmin OLJ 8/1993, 30–31; HE 6/1997 vp., 175–176; Rautio 2002, 721. Ks.
myös Niemi-Kiesiläinen 2000, 152.

19 Työryhmän (OLJ 8/1993, 31) ehdotuksen mukaan sukupuoliyhteyteen pakottamisesta
olisi voinut seurata sakkoa tai enintään kolme vuotta vankeutta. Hallituksen esityksessä
(6/1997, 176) asteikkoa muutettiin mainitulla tavalla.

20 Seksuaalirikosten luokittelemista asianomistajarikoksiksi perusteltiin mm. sillä, että
oikeudenkäynnistä saattaa aiheutua uhrille vahinkoa tai kärsimystä, ks. esim. Rikosoikeus-
komitea 1976, 130. Niemi-Kiesiläinen (1999, 39) on kuitenkin kysynyt, eikö huolta pitäisi
kantaa siitäkin, että rikoksentekijä ei tällöin joudu rikosoikeudelliseen vastuuseen tekemäs-
tään rikoksesta.

21 Esimerkiksi Viitanen (1982, 38) toi esille, että raiskauksen uhrit arvostelivat itse
rikoksen asianomistajaluonnetta, sillä he odottivat yhteiskunnan reagoivan automaattisesti
heille tehtyyn rikokseen. Haastatellessani poliiseja he kertoivat ennen vuotta 1999
joidenkin väkisinmakaamisten uhrien yllättyneen siitä, että kyse oli asianomistajarikokses-
ta. Poliisin tiedustellessa halukkuutta nostaa syyte nainen saattoi tulla empiväiseksi. Yksi
poliiseista kertoi, että moni naisista oli sitä mieltä, että ”jos tämä ei kerran kiinnosta
ketään muuta, siis yhteiskuntaa, niin antaa olla, ei hän lähde yksin ajamaan asiaa”.

22 Ks. esim. Persson 1981, 195–196; Väkivallan ja ilkivallan vastustamistyöryhmän muistio
1981, 39–40; Viitanen 1982, 42, 61, 63, 68, 80; Naisiin kohdistuva väkivalta 1992, 85–86.

vastaista.18 Sukupuoliyhteyteen pakottamisesta seuraa enintään kolmen
vuoden mittainen vankeusrangaistus.19

2.5 Syyteoikeuden muuttaminen
Aikaisemmassa laissa väkisinmakaaminen oli asianomistajarikos, jolloin
raiskauksen uhrin piti päättää, halusiko hän saattaa tekijän rikosoikeudelliseen
vastuuseen teostaan.20 Raiskauksen uhri pystyi merkittävällä tavalla vaikutta-
maan siihen, käsiteltiinkö häneen kohdistunutta rikosta rikosoikeudellisessa
järjestelmässä. Jos uhri ei vaatinut tekijälle rangaistusta, poliisi ei ryhtynyt
tutkimaan rikosta. Asianomistajarikosluonne vaikutti myös poliisin toimin-
taan, sillä se ei aina motivoitunut selvittämään rikosta, koska uhrin epäiltiin
kuitenkin jossain vaiheessa peruvan syytepyyntönsä. (Ks. Sulavuori 1992,
72–74.)

Syyteoikeuden järjestelyä kritisoitiin useissa yhteyksissä, sillä rangaistus-
vastuun toteuttamisen jättämistä raiskauksen uhrin harteille pidettiin kohtuut-
tomana.21 Raiskauksen uhrit saattoivat tuntea joutuvansa itse kantamaan
vastuun tekijän rankaisemisesta. He olivat myös alttiita tekijän painostuksel-
le.22 Seksuaalirikosuudistuksessa korostettiinkin yhteiskunnan tarvetta
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23 Ks. tarkemmin OLJ 8/1993, 6, 24; HE 6/1997 vp., 12, 162, 169–170; Rautio 2002,
738–739. 

24 OLJ 8/1993, 48; HE 6/1997 vp., 189.

25 Ks. tarkemmin OLJ 8/1993, 6–7, 48–49; HE 6/1997 vp., 162–163, 189–190; VKS 2000:1
kohta 6.4. Säännöksen voimakkaasta kritiikistä ks. Niemi-Kiesiläinen 1997, 448; Niemi-
Kiesiläinen 1999, 38–40. Pahoinpitelyrikoksissa on ollut vastaava säännös, mutta se
poistettiin laista 1.10.2004 (ks. HE 144/2003 vp., 25–26).

26 Lakivaliokunta käsitellessään seksuaalirikoksia koskevia säännöksiä piti tärkeänä, että
valtakunnansyyttäjä seuraisi tarkoin, miten syyttäjät käyttävät harkintavaltaansa asianomis-
tajarikoksissa ja miten toimenpiteistä luopumista koskevia säännöksiä sovelletaan. LaVM
3/1998 vp., 8.

reagoida vakaviin rikoksiin ja tavoitteena oli helpottaa asianomistajan asemaa
laajentamalla virallisen syyttäjän syyteoikeutta.23 

Raiskaus ja törkeä raiskaus ovat nykyisin virallisen syytteen alaisia
rikoksia, mutta sukupuoliyhteyteen pakottaminen jätettiin asianomistajarikok-
seksi. Syyttäjä voi kuitenkin asianomistajan tahdosta huolimatta nostaa siitä
syytteen, jos erittäin tärkeä yleinen etu niin vaatii. Tällainen tapaus voi olla
kysymyksessä, jos tekijä on syyllistynyt useisiin pakottamisiin.24 

Asianomistajan tahdolle voidaan antaa merkitystä myös perustunnusmer-
kistön mukaisessa raiskauksessa, sillä syyttäjä voi jättää syytteen nostamatta,
mikäli raiskauksen uhri pyytää tätä omasta vakaasta tahdosta (ks. RL
20:12 §). Lakia säädettäessä tällaista säännöstä pidettiin tarpeellisena siitä
syystä, että raiskauksen uhri voi useasta syystä haluta välttää oikeudenkäyn-
nin. Yhtenä esimerkkinä mainittiin aviopuolisoiden väliset teot. Lain esitöissä
korostettiin, että syyttäjän tulisi varmistua siitä, että uhrin päätös perustuu
vakaaseen harkintaan, eikä se ole syntynyt painostuksen tuloksena. Syyttäjän
pitäisi pyytää asianomistaja perustelemaan ratkaisunsa ja tarjota hänelle
mahdollisuus keskustella asiasta tilaisuudessa, jossa uhrin ei tarvitse pelätä
tekijän painostusta.25 

Tarkasteltaessa uusia raiskausrikoksia koskevia säännöksiä havaitaan, että
syyttäjälle on jätetty varsin paljon harkinnanvaraa päättää syytteen nostami-
sesta.26 Uhrin myötävaikutus rikoksen selvittämiseksi ja prosessin eteenpäin
viemiseksi on yhä lainuudistuksen jälkeenkin tärkeää, sillä raiskauksia ei
pystytä selvittämään ilman uhrin antamia tietoja tapahtuneesta.
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27 Ks. esim. Virolainen 1998, 250 ss.; Helminen ym. 2002, 204 ss.

28 Syyteharkinnasta ks. esim. Jonkka 1992, 36 ss.; Virolainen 1998, 6, 88–89.

29 Asianomistajalla on oikeus nostaa syyte siitä huolimatta, että syyttäjä olisi tehnyt
päätöksen syyttämättä jättämisestä (ks. esim. Niemi-Kiesiläinen 1997, 454–457; Virolainen
1998, 445 ss.; Vuorenpää 1999, 59–65). Asianomistajan ajamat rikosjutut ovat harvinaisia,
mutta Virve-Maria de Godzinskyn (2000, 51) tutkimuksesta käy ilmi, että niitä oli eniten
seksuaalirikoksissa. Ks. myös Herlin ym. 1997, 408. Yksi haastattelemani avustajista tosin
totesi, että raiskauksen uhri on yleensä syyttämättäjättämispäätöksen saatuaan niin
murtunut, että hänen voimansa eivät enää riitä syytetoimiin.

30 Tällainen mahdollisuus lisättiin lakiin uudistettaessa rikosasioiden oikeudenkäyntimenet-
telyä. Tukihenkilön tai avustajan hankkimisesta ks. tarkemmin Virolainen 1998, 203–209;
Vuorenpää 1999, 110 ss.

3 Rikosprosessin eri vaiheet

Poliisin on ryhdyttävä tutkimaan rikosta, jos se saamansa ilmoituksen tai
omien havaintojensa perusteella epäilee, että rikos on tapahtunut. Esitutkin-
nan aloittamiskynnys on varsin matala. Rikosilmoituksen voi tehdä raiskauk-
sen uhri itse tai kuka tahansa muu henkilö. Eri raiskausrikoksista vain suku-
puoliyhteyteen pakottaminen on asianomistajarikos, jolloin poliisi aloittaa
tutkinnan vain uhrin vaatiessa tekijälle rangaistusta. Esitutkinnassa poliisi
selvittää, mitä on tapahtunut, ketkä ovat asianosaisia ja minkälaisia vahinkoja
rikoksella on aiheutettu.27

Esitutkinnan valmistuttua esitutkinta-aineisto annetaan syyttäjälle, joka
ratkaisee sen perusteella, nostaako hän syytteen raiskauksesta. Syyttäjä ottaa
syyteharkinnassaan kantaa siihen, täyttääkö tutkittava rikos raiskauksen (tai
jonkun muun rikoksen) tunnusmerkistön ja riittääkö näyttö syytteen nostami-
seen.28 Syyttäjä voi luopua syytteen nostamisesta puuttuvan näytön takia,
mutta myös jos raiskauksen uhri esittää hänelle tällaisen pyynnön.29

Syyttäjän nostaessa syytteen raiskauksesta asia käsitellään käräjäoikeudes-
sa, jonne kutsutaan henkilökohtaisesti kaikki asianosaiset ja mahdolliset
todistajat. Raiskauksen uhrille tuomioistuinkäsittely voi olla raskas vaihe.
Hänen taakkaansa on pyritty keventämään lainsäädännöllisesti siten, että uhri
voi käyttää rikosprosessissa valtion varoista maksettavaa avustajaa tai tuki-
henkilöä (ks. ROL 2:1a §)30. Raiskausoikeudenkäynti voidaan myös uhrin
pyynnöstä käydä suljetuin ovin. Raiskauksen uhria voidaan myös kuulla ilman
syytetyn läsnäoloa (ks. OK 17:34 § (360/2003)). Raiskauksen uhri voi myös
tarvittaessa hakea lähestymiskieltoa epäiltyä tekijää vastaan.
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31 Ks. myös Raijas & Repo 1999, 23. Lukemassani esitutkinta-aineistossa oli joskus
maininta siitä, että raiskauksen uhrilla oli mennyt muutama viikko rikosilmoituksen
tekemiseen, koska hän halusi ensin sysätä tapauksen kokonaan pois mielestään, mutta tajusi
sitten, että hän ei selviäisi raiskauksesta omin voimin.

32 Ks. esim. Tuorila & Siltaniemi 1999, 67. Raiskauskriisikeskus Tukinaisesta oli aikaisem-
min mahdollista saada tukihenkilöitä, mutta tämä toiminta lopetettiin vuonna 1999 (Raijas
& Repo 1999, 8).

Raiskauksen uhri tarvitsee oikeudellisen avun lisäksi usein muuta tukea
selviytyäkseen tapahtuneesta. Apua on saatavilla monesta eri paikasta (ks.
liitetaulukko 10). Kerron seuraavaksi Rikosuhripäivystyksestä ja Raiskaus-
kriisikeskus Tukinaisesta. Rikosuhripäivystys on esittelemisen arvoinen siitä
syystä, että sen kautta on mahdollista hankkia itselleen tukihenkilö, joka voi
olla raiskauksen uhrin mukana rikosprosessin eri vaiheissa. Tukinainen on
tärkeä siitä syystä, että se on erikoistunut tukemaan seksuaalisen väkivallan
kohteiksi joutuneita henkilöitä. 

4 Raiskausten uhrien tukeminen

4.1 Rikosuhripäivystys
Vuonna 1994 perustetun Rikosuhripäivystyksen tarkoituksena on parantaa
rikosten uhrien asemaa ja huolehtia heidän oikeuksiensa toteutumisesta
käytännössä (Tuorila & Siltaniemi 1999, 35–40). Rikosten uhreille ja heidän
omaisilleen on tarjolla monenlaista apua: käytännön neuvoja ja tukea voi
tiedustella puhelimitse, juristi voi opastaa oikeudellisissa kysymyksissä ja
tukihenkilö voi olla mukana rikosprosessin aikana.

Tukihenkilö käy rikoksen uhrin kanssa läpi rikostapahtumaa ja sen
aiheuttamia tuntemuksia. Haastattelemieni tukihenkilöiden mielestä heidän
antamansa apu on lähinnä keskusteluapua, käytännön asioissa neuvomista ja
muuta tukena olemista. ”Asiakasta autetaan pitämään lankoja käsissään”,
yksi tukihenkilöistä kiteytti. Tosin seksuaalirikoksissa asiakasta motivoidaan
hakeutumaan ammattiauttajan puoleen. Tämä on haastateltujen mielestä
yleensä tarpeellista, sillä vaikka asiakas olisi aluksi halukas unohtamaan
tapauksen, se palaa usein myöhemmin mieleen ahdistavana kokemuksena31.
Tukihenkilö osaakin kertoa tarjolla olevista kriisi- ja terapiapalveluista.32 

Tukihenkilöt ovat saaneet koulutusta, vaikka he toimivatkin vapaa-
ehtoistyön pohjalta (ks. esim. Tuorila 2000, 15; Kjällman 2002, 21).
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33 Tuorila 2000, 14, 55. Ks. myös Koistinen 1997, 38–41; Lindström 2004, 24–26.

34 Tuorila 2000, 29–31. Joissakin muissa maissa Rikosuhripäivystystä vastaava järjestö
pyrkii itse ottamaan yhteyttä rikosilmoituksen tehneisiin henkilöihin. Menettelyä perustel-
laan sillä, että monet uhrit eivät välttämättä tiedosta omaa avuntarvettaan tai avun hakemi-
nen voi muuten tuntua vaikealta. Esimerkiksi Ruotsissa poliisi lähettää uhrin suostumuksel-
la jäljennöksen rikosilmoituksesta paikalliseen rikosuhripäivystykseen. Ks. tarkemmin
Tuorila & Siltaniemi 1999, 26–35. Tosin käytännössä poliisi tekee varsin paljon valikointia
siinä, ketä se pitää tuen tarpeessa olevana uhrina (Svensson 2002).

35 Lyhenteellä ”ROL” viitataan lakiin rikosasioiden oikeudenkäyntimenettelystä
(689/1997).

36 Rikosuhritoimikunta on ehdottanut muutoksia avustajan ja tukihenkilön saamiseen.
Toimikunnan mukaan esimerkiksi avustajan ja tukihenkilön saamisen vaihtoehtoisuus
pitäisi poistaa. Ks. ko. mietintö 2001, 31–37.

Vapaaehtoisten tukihenkilöiden etuna pidetään sitä, että he ovat
tavallisia kanssaihmisiä, joiden puoleen saattaa olla viranomaisia
helpompi kääntyä. Myös asiakkaat ovat arvostaneet sitä, että tuki-
henkilöt ovat käyttäneet omaa vapaa-aikaansa heidän auttamiseensa
ja osoittaneet tällä tavalla välittävänsä heistä. (Tuorila & Siltaniemi
1999, 61, 67–68, 95–96.)

Tukihenkilö voi olla rikoksen uhrin tukena rikosprosessissa, kuten rikosilmoi-
tusta tehtäessä, poliisikuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä.33 Rikosuhripäivys-
tyksen toiminnasta tehdyn tutkimuksen mukaan rikosten uhrit saivat siitä
usein tiedon poliisilta, mutta tämä tapahtui usein vasta kuulustelujen yh-
teydessä. Rikoksen uhrit toivoivatkin, että heidät olisi ohjattu ottamaan
yhteyttä päivystykseen jo rikosilmoituksen tekemisvaiheessa. Helena Tuorila
toteaa tutkimuksessaan, että rikosten uhrien henkistä hätää onnistuttaisiin
vähentämään ja selviytymisprosessi rikoksesta saataisiin heti käyntiin, jos
uhrit ohjattaisiin nopeasti tukipalvelujen piiriin.34

Haastatellessani tukihenkilöitä kävi ilmi, että kaikki oikeusvi-
ranomaiset eivät ole tienneet kovin tarkasti Rikosuhripäivystyksen
tarjoamista palveluista. Tuomarit tai syyttäjät ovat joskus ottaneet
yhteyttä päivystykseen ja tiedustelleet, onko heidän kauttaan mah-
dollista saada ”ROL:in35 mukaisia tukihenkilöitä”. Kysyjille on
vastattu, että tukihenkilö on saatavissa, mutta uhrin edun mukaista
olisi hankkia ROL:n turvin avustaja, koska Rikosuhripäivystys ei
peri tukihenkilön käyttämisestä maksua. Vastaavalla tavalla tukihen-
kilö suosittelee raiskauksen uhrille avustajan hankkimista, jonka saa
valtion varoista omasta varallisuudestaan riippumatta.36 Tukihenkilö-
nä voi tosin toimia kuka tahansa muukin henkilö. Raiskattu voi
halutessaan ottaa tuekseen esimerkiksi jonkun läheisen henkilön.
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37 Rikosuhripäivystyksen toimintakertomus 2002, 13. Ks. myös Tuorila 2000, 34–35.

38 Vuosina 1994–1998 Tukinaisen juristi on ollut mukana 55 oikeudenkäynnissä (Raijas &
Repo 1999, 115).

39 Ks. Raijas & Repo 1999, esim. 16, 27, 44–46.

40 Ks. Raijas & Repo 1999, 56. Ks. myös Näre 2000, 92 ss.; Honkatukia 2001a, 26–27.

Rikosten uhrit ovat olleet tyytyväisiä Rikosuhripäivystyksestä saamaansa
palveluun. He ovat pitäneet tärkeänä sitä, että rikoksen aiheuttamia seurauksia
ei ole vähätelty, eikä heidän ole tarvinnut jäädä tuntemustensa kanssa yksin.
(Tuorila & Siltaniemi 1999, 95–96.)

Rikosuhripäivystyksessä toimii koko maassa nykyisin lähes 400 vapaaeh-
toista henkilöä. Vuonna 2002 auttavaan puhelimeen otettiin yhteyttä yli tuhat
kertaa, juristiin lähes 500 kertaa ja tukisuhteita syntyi 658 (ks. liitetaulukko
9a). Yhden varsin suuren asiakasryhmän muodostaa parisuhde- ja seksuaali-
sen väkivallan uhrit. Esimerkiksi vuonna 2002 tukisuhteissa puolet asiakkais-
ta oli parisuhde- tai seksuaalisen väkivallan uhreja ja vastaavasti auttavassa
puhelimessa yli kolmannes soittajista.37

4.2 Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Raiskauskriisikeskus Tukinainen on vuonna 1993 perustettu naisiin kohdistu-
vaan seksuaaliseen väkivaltaan keskittynyt kriisikeskus. Tukinainen tarjoaa
terapeuttista ammattiapua maksuttoman kriisipuhelimen, erilaisten yksilö- ja
ryhmätapaamisten sekä vertaisryhmien muodossa. Tukinaisessa päivystää
myös juristi, joka voi neuvoa oikeudellisissa kysymyksissä ja toimia raiskauk-
sen uhrin avustajana oikeudenkäynnissä.38 

Tukinaisen toimintaa arvioivasta selvityksestä käy ilmi, että heidän
puoleensa kääntyvät asiakkaat ovat antaneet usein positiivista palautetta
saamistaan palveluista. Heille on ollut tärkeää, että heitä on uskottu, kuunnel-
tu ja ymmärretty, ja että heidän selviytymistään on tuettu.39 Raiskauksen tai
sen yrityksen kokeneista asiakkaista suurin osa joutui sen kohteeksi läheissuh-
teessa, jolloin oli yleensä kyse parisuhteesta.40

Tukinaisesta saatujen tietojen mukaan he saivat vuonna 2002 noin 16 000
soittoa ja soitonyritystä. Ensimmäistä kertaa kriisi- tai juristilinjalle soittaneita
oli yli tuhat (ks. liitetaulukko 9b). Kriisitapaamisia järjestettiin yli 400,
avoimissa ryhmissä käyntikertoja oli yli 200 ja juristi tapasi 75 asiakasta.
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41 Ks. esim. Raijas 2000, 7; Tuorila 2000, 58; Punnonen 2001, 61; Rikosuhritoimikunnan
mietintö 2001, 37; Kjällman 2002, 57, 87.

4.3 Raiskausten uhrien tukemisen tärkeydestä 
rikosprosessissa

Raiskausten uhrit ovat monenlaisen avun ja tuen tarpeessa. Henkisen tuen
lisäksi uhri tarvitsee tietoa omista oikeuksistaan ja tukea rikosprosessin
aikana. Haastatteluissa raiskausten uhreja tukevat henkilöt painottivatkin, että
viranomaisten pitäisi pystyä ymmärtämään, että raiskauksen uhrin kokemaa
tuskaa voi lisätä tunne siitä, että hän ei pysty hallitsemaan itselleen vieraita
oikeudellisia kysymyksiä. Esimerkiksi kriisipalveluissa saatetaan keskittyä
vain uhrin selviytymisprosessiin, mutta ei osata ottaa huomioon avuntarvetta
rikosprosessissa. Toisaalta poliisi saattaa keskittyä vain rikoksen selvittämi-
seen liittyviin kysymyksiin, eikä välttämättä tule ajatelleeksi uhrin muuta tuen
tarvetta. Yksi haastattelemistani tukihenkilöistä totesi asiasta seuraavasti:

”Poliisin puolella tunnetaan rikosprosessi, mutta ei tulla ajatelleek-
si, minkälainen henkinen paine siinä on ja kuinka paljon sillä asiak-
kaalla on tosiasiassa voimaa kulkea sitä rikosprosessia. Tietysti jos
mieli voi hyvin ja kaikki on hyvin, jokainen pystyy ottamaan itse
asioista selvää ja hoitamaan eteenpäin, mutta siinä tilassa [rais-
kauksen uhri] harvemmin pystyy.”

Poliisi voi olla raiskauksen uhrin ensimmäisenä kohtaama viranomainen,
mutta se saattaa jäädä myös ainoaksi oikeusviranomaiseksi. Poliisin tavalla
suhtautua raiskauksen uhriin on hänelle itselleen erittäin suuri merkitys. Tämä
tapaaminen muodostaa kriittisen pisteen siinä, miten uhri tulevaisuudessa
käsittelee syntynyttä tilannetta ja miten hänen selviytymisprosessinsa lähtee
käyntiin. Raiskauksen uhrin kohtaavien henkilöiden pitäisi olla tietoisia siitä,
mikä on raiskaustrauma ja minkälaisia vaikutuksia sillä on. Muussa tapauk-
sessa riskinä on, että uhrin käyttäytymistä arvioidaan väärällä tavalla, eikä
häntä osata kohdella riittävän hienotunteisesti ja empaattisesti.41

Raijas on erinomaisella tavalla kuvannut raiskaustrauman vaikutuksia ja
arvioinut, millä tavalla se vaikuttaa uhrin toimintakykyyn rikosoikeudellisessa
järjestelmässä. Kipukohtia on useita, sillä raiskaus aiheuttaa voimakasta
häpeää ja syyllisyyden tunnetta. Harva uskaltautuu edes kääntymään poliisin
puoleen. Raiskauksen aiheuttama trauma heikentää usein muistia ja vaikeut-
taa uhrin kykyä ja halua puhua kipeistä asioista. Raiskatuksi tuleminen
vaurioittaa perusturvallisuuden tunnetta, uhri on peloissaan ja varuillaan,
minkä takia hän herkistyy tarkkailemaan, minkälaisia reaktioita hänen kerto-
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42 Ks. esim. Vuento 2001, 40–41.

43 Ks. Raijas & Repo 1999, 70; Raijas 2001, 360–361. Ks. myös Ellonen ym. 1996, 16, 25
ss.; Kjällman 2002, 87–89.

muksensa aiheuttaa kuulijassa. Uhrin kokiessa saavansa epäystävällistä,
välinpitämätöntä, vähättelevää tai syyllistävää palautetta hän voi haluta
vetäytyä tapauksen tutkimisesta. Huono kohtelu rikosprosessissa voi myös
johtaa uhrin uudelleentraumatisoimiseen. (Ks. tarkemmin Raijas 2001, 357
ss.) 

Käytännössä ongelmana saattaa olla, että poliisi ei koe, että sen tehtäviin
kuuluisi tukea raiskauksen uhrien selviytymistä.42 Jordan on kiinnittänyt tähän
kysymykseen huomiota artikkelissaan ”Worlds apart”. Raiskauksen uhrin
odotukset ja poliisin käsitykset rikosprosessin tehtävistä ovat varsin erilaisia,
mutta hänen mielestään ne ovat kuitenkin sovitettavissa yhteen. Jordanin
mukaan on tärkeä huomata, että uhrien epäsensitiivinen kohtelu voi johtaa
siihen, että rikos jää selvittämättä. Tällöin yksittäiset raiskauksen uhrit
joutuvat pettymään odotuksissaan, mutta myös koko rikosoikeudellinen
järjestelmä saa kolauksen, koska se ei pysty suojelemaan ja huolehtimaan
asianmukaisesti rikosten uhreista. (Jordan 2001, 701–704.)

Mielestäni on tärkeä huomata, että raiskauksen uhrin sensitiivinen kohte-
leminen voi edistää rikoksen selvittämistä. Useissa tutkimuksissa on havaittu,
että poliisi pystyy omalla käyttäytymisellään merkittävällä tavalla vaikutta-
maan raiskauksen uhriin (ks. edellä II.3–4). Poliisin kohdellessa uhria välinpi-
tämättömästi, kylmäkiskoisesti tai kovistellen uhri ei välttämättä tunne oloaan
riittävän turvalliseksi, jotta hän pystyisi kertomaan raiskaustapahtumista
seikkaperäisesti. Raiskauksen uhri vaistoaa herkästi sellaisen ilmapiirin, jossa
häntä ei uskota, raiskausta vähätellään tai häntä syyllistetään tapahtuneesta.
Haastattelemani kriisityöntekijä totesi, että raiskauksen uhrin pitäisi saada
herkän mielentilansa takia ”hieman ylimääräistä empatiaa”. Poliisin pitäisi-
kin olla tarkka sanoissaan ja käyttäytymisessään, ja pyrkiä rohkaisemaan
raiskauksen uhria.43 Temkin (1989, 18) on todennut, että poliisi ei häviäisi
mitään olemalla ystävällinen raiskauksen uhrille – päin vastoin. Myös tukipal-
veluista kertomisen pitäisi kuulua arkirutiineihin (Temkin 1997, 526–527).

Rikosten uhrien hienotunteiseen kohtelemiseen on kiinnitetty huo-
miota myös poliisien kuulustelutaktiikkaa käsittelevässä oppikirjas-
sa. Teoksessa esitetyn näkemyksen mukaan poliisilla on kuulustelu-
tilanteessa kahdenlainen rooli: poliisi tekee rikostutkintaa, mutta
samalla on tärkeää tukea uhria. Uhrin pitäisi saada puhua omista
tunteistaan ja poliisin olisi autettava häntä mahdollisten pelon ja
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ahdistuksen tunteiden kohtaamisessa. Kirjoittajat huomauttavat, että
kun uhria kohdellaan ymmärtäväisesti ja ystävällisesti, hänestä tulee
myös hyvä yhteistyökumppani rikoksen selvittämisessä. Poliisin
antama palaute vaikuttaa niin ikään siihen, miten uhri toipuu rikok-
sesta. (Ellonen ym. 1996, 125–130. Ks. myös Blair 1985, 30–31,
66–69, 79–81.)



IV    TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA
-AINEISTO

1 Tutkimustehtävä

Tässä tutkimuksessa selvitetään, minkälaisia ovat poliisin tietoon tulleet
raiskaukset. Aineistona on käytetty rikosilmoituksia raiskauksista, joista saa
tietoa raiskaustilanteista. Tutkimuksessa tarkastellaan myös mitä toimenpitei-
tä poliisi tekee selvittääkseen rikoksen. Tätä tarkoitusta varten on rikosilmoi-
tusten lisäksi perehdytty muutamalla paikkakunnalla kaikkeen raiskauksista
kertyneeseen esitutkintamateriaaliin. Olen myös haastatellut väkivaltarikos-
yksiköissä työskenteleviä poliiseja.

Raiskauksen uhrin ja poliisin kohtaaminen on tärkeä vaihe niin uhrin kuin
rikosprosessin onnistumisen kannalta. Olen poliisia haastattelemalla pyrkinyt
selvittämään, minkälaisia käsityksiä ja asenteita heillä on raiskauksesta
rikosilmoitusta tekemään tulevia naisia kohtaan. En ole haastatellut raiskauk-
sen uhreja, mutta heidän kokemuksiaan rikosprosessista ovat minulle välittä-
neet henkilöt, jotka ovat olleet työnsä puolesta tekemisissä raiskausten uhrien
kanssa. Haastateltaviksi olen valinnut tukihenkilöitä, oikeudellisia avustajia
ja kriisityöntekijän. Pyrin tutkimuksessa tarkastelemaan rikosprosessia ja sen
toimivuutta raiskauksen uhrin näkökulmasta.

Tutkimuksessa selvitetään, mitä rikosprosessin aikana tapahtuu käsiteltä-
essä raiskauksia. Tilastokeskuksen hallussa olevia eri tilastolähteitä yhdistele-
mällä on ollut mahdollista seurata, kuinka monesta poliisille vuosina
1998–1999 ilmoitetusta raiskauksesta on nostettu syyte. Jo tilastotiedoista on
pääteltävissä, että vain harva poliisin tietoon tullut raiskaus johtaa syytteen
nostamiseen (ks. edellä kuvio 3). Tutkimuksessa pyritään löytämään erilaisia
tekijöitä, jotka selittäisivät tätä ilmiötä. 

Ennen seksuaalirikosuudistusta raiskaukset olivat asianomistajarikoksia,
jolloin tapauksen tutkiminen lopetettiin yleensä raiskauksen uhrin pyynnöstä.
Uudistuksessa syyteoikeuden järjestelyä muutettiin, mutta raiskauksen uhrilla
säilytettiin mahdollisuus vaikuttaa syytteen nostamiseen (ks. edellä III.2.5).
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1 Honkatukia on yhdistänyt RIKI:n tietoja useisiin muihin Tilastokeskuksen käytettävissä
oleviin tietokantoihin. Hän on tutkimuksessaan tarkastellut mm. uhrien ja rikoksista
epäiltyjen siviilisäätyä, perheasemaa, koulutusta ja kansalaisuutta (ks. Honkatukia 2001a,
23–26).

Rikosilmoituksista ja esitutkinta-aineistosta käy ilmi, ovatko raiskauksen uhrit
halunneet vetäytyä jutun tutkinnasta.

Tässä tutkimuksessa pyritään löytämään vastauksia seuraaviin kysymyk-
siin:

– minkälaisia raiskauksia ilmoitetaan poliisille,
– mitä toimenpiteitä poliisi on tehnyt esitutkinnan aikana,
– miten poliisi suhtautuu raiskauksen uhreihin,
– mitä tukihenkilöt ja avustajat kertovat raiskauksen uhrien

kokemuksista rikosprosessista,
– miten usein, mistä syystä ja minkälaisissa tapauksissa raiskauk-

sen uhrit ovat halunneet vetäytyä prosessista,
– mitkä eri tekijät selittävät sitä, että vain harva poliisin tietoon

tullut raiskaus johtaa syytteen nostamiseen.

2 Tutkimusaineisto

2.1 Rikosilmoitukset ja muu esitutkinta-aineisto
Poliisi kirjaa kaikki sille tehdyt rikosilmoitukset RIKI-nimiseen tietokantaan.
Tästä tietokannasta on poimittu kaikki rikosilmoitukset raiskauksista vuosilta
1998–1999. Vuonna 1998 rikosnimikkeenä oli väkisinmakaaminen tai sen
yritys ja vuonna 1999 raiskaus, törkeä raiskaus ja sukupuoliyhteyteen pakotta-
minen tai niiden yritys. 

RIKI-tietokannassa käytetään sekä standardoitua tietoa että poliisien
vapaamuotoisesti kirjoittamia selostuksia rikoksesta. RIKI:stä löytyy melko
luotettavasti tietoa muun muassa rikoksesta epäillystä, tapahtumapaikasta ja
-ajasta.1 Tämän tutkimuksen kannalta poliisien vapaasti kirjoittamat kuvauk-
set raiskaustapahtumista ovat erityisen tärkeitä. Tästä syystä rikosilmoitusten
selosteosista on pyritty keräämään kaikki saatavissa oleva tieto.

Rikosilmoitusten sisältöön vaikuttaa rikosoikeudellinen normisto, sillä
poliisi pyrkii esitutkintalain mukaisesti selvittämään, onko rikos tapahtunut.
Ilmoituksesta käy tavallisesti ilmi perustiedot rikoksesta. Haastatellessani
poliiseja he totesivat, että kukin kirjoittaa ilmoituksen omalla tyylillään. Itse
havaitsin niiden tason olevan varsin kirjava. Selosteosan sisältönä saattoi olla
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2 Havaitsin perehtyessäni esitutkinta-aineistoon, että poliisi oli saattanut täydentää
rikosilmoitusta verrattuna siihen aineistoon, minkä olin lukenut Tilastokeskuksessa. Poliisi
oli esimerkiksi lisännyt maininnan syyttäjän tekemästä lisätutkintapyynnöstä.

3 Koska poliisi kirjoittaa selosteosassa rikoksista vapaamuotoisesti, monista kriminologeja
kiinnostavista asioista ei ole mahdollista saada kattavasti tietoa. Janne Kivivuoren (1999,
110) mukaan ainakin tietyissä rikoksissa, kuten henkirikoksissa, olisi kiinnitettävä erityistä
huomiota ilmoituksen sisältöön, sillä kriminologeille esimerkiksi tieto tekijän ja uhrin
välisestä suhteesta olisi hyödyllinen. Poliisi on vuonna 2003 antamassaan ohjeessa ottanut
kantaa siihen, minkälaiset tiedot on tarpeellista kirjoittaa rikosilmoituksen selosteosaan.
Ks. SM-2003-2881/Ri-2, 9–10.

4 Tietojen keräämistä varten on muodostettu muuttujaluettelo, jonka avulla Honkatukian
tutkimuksessa useampi henkilö osallistui tietojen keräämiseen ja tallentamiseen vuodelta
1998 (ks. Honkatukia 2001a, 3). Omaa tutkimustani varten muokkasin muuttujaluetteloa
ja tein tietojen keräämisen vuoden 1999 rikosilmoituksista itse. Sain tallennukseen apua
Tilastokeskuksesta.

ainoastaan lakoninen toteamus ”ilmoitti tulleensa raiskatuksi”. Tosin tavalli-
sesti niistä oli mahdollista saada huomattavasti enemmän tietoa irti. Tekstien
pituus vaihteli muutamasta rivistä useiden sivujen mittaiseen selostukseen
tapahtumista ja poliisin itsensä tekemistä toimenpiteistä. Poliisi voi myös
täydentää ilmoitusta esitutkinnan edetessä ja kirjoittaa muistiinpanoja tutkin-
nan tuloksista.2

Rikosilmoituksella ei ole oikeudellisesti kovin suurta merkitystä,
koska esitutkinnan aikana koottu muu aineisto, kuulustelukertomuk-
set, todistajanlausunnot jne., ovat tärkeämpiä. Rikosilmoituksilla on
tosin muitakin tehtäviä. Poliisi voi käyttää niitä esimerkiksi omassa
analyysitoiminnassaan. Ilmoituksia pystyy myös hyödyntämään
tieteellisissä tutkimuksissa (ks. esim. Kivivuori 1999; Honkatukia
2001a; Lehti 2002).3

Raiskauksista tehdyistä rikosilmoituksista kerättiin tietoa muun muassa
tekijän ja uhrin välisestä suhteesta, tapahtumaolosuhteista, tekijän käyttämästä
väkivallasta, uhrin vastarinnasta, sukupuoliyhteyden toteutumisesta, rikosil-
moituksen tekijästä sekä siitä, minkälaisia raiskauksen aiheuttamia seurauksia
poliisi kirjasi. Rikosilmoituksissa esitetyt tiedot perustuvat tavallisesti rais-
kauksen uhrin kertomukseen. Tosin poliisi on kirjoittanut ilmoituksiin usein
myös omia havaintojaan raiskauksen uhrista, tekopaikasta sekä esitutkinnan
aikana tekemistään toimenpiteistä, kuten tekijän etsinnöistä, kuulusteluista,
uhrin käyttämisestä lääkärissä sekä esitutkinnan tuloksista. 

Rikosilmoituksista saatavat tiedot on tallennettu4, ja aineistoa on käsitelty
tilastollisilla ohjelmilla. Esittelen tutkimuksessa kuitenkin varsin vähän
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tilastollisia tietoja – ei vähiten siksi, että ilmoituksissa esitetyt tiedot ovat
tasoltaan vaihtelevia. Rikosilmoitusaineistoa hyödynnettäessä on myös
muistettava, että ilmoitukset eivät kuvasta ”autenttisesti” tapahtumia, sillä
esimerkiksi poliisien käsitykset seksuaalisesta väkivallasta vaikuttavat niiden
sisältöön. Palaan tähän kysymykseen tarkemmin jäljempänä (ks. V2.3). 

Tässä tutkimuksessa on käytetty lähes tuhatta rikosilmoitusta raiskauksis-
ta. Aineisto kattaa kaikki Suomessa vuosina 1998–1999 tehdyt ilmoitukset
raiskauksista tai niiden yrityksistä. Vuonna 1998 rikosilmoituksia kertyi 448
ja vuonna 1999 puolestaan 526. Honkatukia on vuonna 2001 ilmestyneessä
tutkimuksessaan analysoinut vuoden 1998 aineistoa (ks. Honkatukia 2001a).
Itse keskityn vuoden 1999 rikosilmoituksiin.

Muu esitutkinta-aineisto. Olen perehtynyt muutamassa väkivaltarikosyksikös-
sä vuonna 1999 poliisille ilmoitetuista raiskauksista koottuun esitutkinta-
aineistoon. Tärkeimpiä ovat raiskauksen uhrin, rikoksesta epäillyn ja mahdol-
listen todistajien kuulustelukertomukset sekä lääkärinlausunnot. Aineistossa
oli mukana valokuvia tapahtumapaikalta tai uhrin saamista vammoista sekä
asiakirjoja teknisestä rikostutkinnasta, josta esimerkkinä Keskusrikospoliisin
rikosteknisen laboratorion antama lausunto DNA-tutkimuksista. Toisinaan
esitutkinnan aikana käytettiin rikosprosessuaalisia pakkokeinoja, kuten
kotietsintää, takavarikkoa tai vangitsemista. Myös nämä asiakirjat olivat
käytettävissäni. Aineistossa oli niin ikään avustajien laatimia kirjelmiä uhrille
aiheutettujen vahinkojen korvaamisesta. Joskus rikoksesta epäilty oli itse
kirjoittanut poliisille siitä, mitä hänen mielestään oli tapahtunut tai mistä
hänen ja uhrin välisessä suhteessa oli kysymys.

En paljasta tässä raportissa, millä paikkakunnilla olen käynyt perehtymäs-
sä esitutkintamateriaaliin. Tässä tutkimuksessa ei myöskään esitetä mistään
yksittäisestä tapauksesta sellaisia tietoja, joista se olisi tunnistettavissa.
Tarkoituksena on kunnioittaa sekä raiskausten uhrien että rikoksista epäiltyjen
yksityisyyttä. Tutkimuksessa käytetään jonkin verran tapausesimerkkejä,
mutta ne eivät kuvasta mitään yksittäistä aineistossa esiintynyttä tapausta.
Kuvausten pohjana on käytetty useita kymmeniä vastaavia tapauksia, jotka on
poimittu rikosilmoitus- ja esitutkinta-aineistosta.
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5 Yksi haastatteluista tehtiin puhelimitse, eikä sitä nauhoitettu haastateltavan pyynnöstä.
Yhtä avustajista haastateltiin kahteen otteeseen.

2.2 Haastattelut
Tein 21 asiantuntijahaastattelua. Haastattelin aluksi useita poliiseja, jonka
jälkeen halusin saada tutkimukseeni myös raiskauksen uhrin näkökulmaa. En
halunnut haastatella rikosilmoituksen tehneitä raiskauksen uhreja, mutta
ajattelin, että heidän kokemuksiaan pystyisivät minulle välittämään henkilöt,
jotka ovat olleet työnsä puolesta tekemisissä uhrien kanssa. Tarkoitukseni oli
löytää juristeja, joilla olisi kokemusta raiskausten uhrien oikeudellisesta
avustamisesta sekä tukihenkilöitä, jotka olisivat toimineet uhrin tukena
rikosprosessissa. Etsin sopivia haastateltavia Raiskauskriisikeskus Tukinaisen
ja Rikosuhripäivystyksen kautta.

Haastattelin kolmea avustajaa, kolmea tukihenkilöä ja yhtä kriisityönteki-
jää. Nimitän heitä ”raiskauksen uhreja tukeviksi henkilöiksi”. Heillä on
useiden vuosien mittainen työkokemus ja he ovat vuosien varrella kohdanneet
lukuisia raiskauksen uhreja. Tämän lisäksi haastattelin yhtä lääkäriä, joka
tekee työkseen oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia. Kaikki edellä mainitut
haastatellut olivat naisia.

Tein haastattelut vuosina 2001–2004 joko haastateltavan omalla työpai-
kalla, minun työhuoneessani tai jossain muussa sopivassa paikassa. Haastatte-
lut kestivät tunnista kahteen tuntiin. Ne nauhoitettiin ja purettiin yleiskielelle.5

Keskustelimme useista rikosprosessiin liittyvistä kysymyksistä, kuten
minkälaista odotuksia raiskauksen uhreilla oli, mitä palautetta he olivat
antaneet ja miten haastatellut itse haluaisivat kehittää prosessia. Olin kiinnos-
tunut varsinkin esitutkinnasta, mutta haastateltavani pystyivät yleensä kerto-
maan minulle enemmän oikeudenkäyntiin liittyvistä kysymyksistä. Lääkärin
kanssa puhuimme oikeuslääketieteellisten tutkimusten tekemisestä.

Toivoin haastattelujen avulla pystyväni välittämään raiskauksen uhrin
ääntä. Mielestäni onnistuin tässä tehtävässä, sillä haastattelemani henkilöt
olivat selvästi perehtyneet seksuaalisen väkivallan erityispiirteisiin. He
pystyivät kertomaan siitä, minkälaisia ajatuksia ja tuntemuksia rikosprosessi
oli herättänyt raiskatuissa naisissa. He olivat pohtineet myös sitä, miten
heidän pitäisi toimia omassa työssään, jotta he onnistuisivat tukemaan asiak-
kaansa selviytymistä. Puhuimme myös yleisesti siitä, miten suomalaisessa
yhteiskunnassa on ollut vaikea keskustella naisiin kohdistuvasta väkivallasta.

Toisaalta on syytä pitää mielessä, että vaikka haastattelemani henkilöt
ovat kohdanneet satoja raiskauksen uhreja, tämä joukko saattaa olla varsin
valikoitunut. Uhrit edustavat naisia, jotka ovat pystyneet toimimaan aktiivi-
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6 Kävin poliisiasemilla useita keskusteluja poliisien kanssa, joissa käytin joskus jopa
nauhuria, mutta jos kysymyksessä ei ollut meidän kahden välille rauhoitettu haastatteluti-
lanne, en ole ottanut sitä laskelmissani huomioon.

7 Teemahaastattelujen lähtökohdista ja tekemisestä ks. Hirsjärvi & Hurme 2001. 

sesti ja he ovat onnistuneet pitämään puoliaan rikosprosessissa usein sekä
tukihenkilön että avustajan turvin. Rikosilmoituksen tehneiden naisten
joukosta löytyisi varmasti myös toisenlaisia kokemuksia. Tästä syystä rikos-
prosessista välittyvä kuva uhrin näkökulmasta saattaa olla valoisampi kuin
mitä se olisi, jos olisin tavoittanut niitä naisia, jotka ovat joutuneet toimimaan
prosessissa yksin.

Poliisihaastattelut

Kävin useammassa eri väkivaltarikosyksikössä haastattelemassa yhteensä
kahtatoista poliisia, joista neljä oli tutkinnanjohtajia ja kahdeksan rikostutki-
joita.6 Heistä puolet oli miehiä ja puolet naisia. Haastateltavilla oli takanaan
useiden vuosien mittainen työkokemus väkivalta- ja seksuaalirikosten tutki-
misesta. Jotkut heistä olivat toimineet poliiseina jo 1970-luvulla.

Haastattelut ajoittuivat vuosille 2000–2004, ja ne tehtiin joko haastatelta-
van omassa työhuoneessa, kuulusteluhuoneessa tai siinä huoneessa, jonka olin
saanut poliisiasemalta käyttööni esitutkintamateriaalin läpikäymistä varten.
Olin ennen haastattelujen tekemistä käsitellyt koko rikosilmoitusaineiston
raiskauksista ja olin tavallisesti myös ehtinyt perehtyä esitutkintapöytäkirjoi-
hin. Tämän aineiston perusteella kehittelin kysymysrunkoa. 

Käytin haastatteluissa teemahaastattelua, joka sopii tutkimusmenetelmäksi
silloin, kun halutaan selvittää ihmisten mielipiteitä, kerätä tietoa käsityksistä
ja uskomuksista ja kun tavoitteena on pyrkiä ymmärtämään, miten ihmiset itse
selittävät omaa toimintaansa.7 Käytin haastatteluissa väljää kysymysrunkoa,
jonka pohjalta keskustelimme raiskauksiin liittyvistä asioista. 

Havaitsin tutkimusta tehdessäni, että poliisi kohtasi eri raiskaustyypeissä
erilaisia ongelmia. Päätin ottaa tämän haastattelujeni lähtökohdaksi. Aloitin
haastattelun kyselemällä asioista, jotka liittyivät tuntemattomien miesten
tekemiin raiskauksiin. Tämän jälkeen keskustelimme parisuhteessa tapahtu-
neista raiskauksista. Viimeiseksi nostin esille tutustumistilanteissa tapahtu-
neet raiskaukset.

Kävimme haastattelun lomassa läpi useita erilaisia raiskausten tutkimiseen
liittyviä asioita, kuten uhrin tukemisen tarvetta, kuulustelujen sujumista,
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8 Ks. esim. Grönfors 1982, 43, 58, 64–66; Van Maanen 2003, 57; Kinnunen 1996, 12–14;
Korander 2004, 14.

miten poliisi uskoi uhrien kokevan kuulustelemisen, oliko poliisin sukupuo-
lella merkitystä sekä miten he suhtautuivat, jos uhri halusi vetäytyä tutkinnas-
ta. Kysyin poliiseilta, miten tarpeellisena he pitivät väkivaltarikosyksikköä,
miten he olivat saavuttaneet tarvittavan ammattitaidon, viihtyivätkö he
työssään ja miten he jaksoivat tehdä henkisesti kuormittavaa työtä. 

Haastattelut kestivät tavallisesti tunnista kahteen tuntiin. Poliisit olisivat
usein olleet halukkaita jatkamaan keskustelua kauemminkin, mutta toisinaan
jouduimme lopettamaan reilun tunnin kuluttua esimerkiksi siitä syystä, että
asemalle saapui nainen tekemään rikosilmoitusta raiskauksesta tai poliisi oli
sopinut etukäteen todistajan ym. kuulustelemisesta. Ilmapiiri haastatteluissa
oli mielestäni hyvä. Poliisit pystyivät reflektoimaan omaa suhdettaan työhön-
sä ja kertomaan siitä minulle. Jotkut totesivat haastatteluiden päätteeksi, että
he olivat kiinnostavalla tavalla saaneet mahdollisuuden tuuletella tunteitaan.

Poliisit vastasivat mielestäni varsin auliisti esittämiini kysymyksiin. Jotkut
haastattelemistani naispuolisista poliiseista tosin epäilivät, että he kertoisivat
minulle miehiä avoimemmin siitä, mitä poliisin mielessä liikkuu, kun he
kohtaavat raiskauksesta rikosilmoituksen tehneitä naisia. ”Jos tässä olisi
mies, hän ei uskaltaisi sanoa yhtään mitään. Hänellä olisi itsesuojeluvais-
toa.” Itse olen kuitenkin sitä mieltä, että sukupuolten välillä ei ollut eroa.
Poliisit eivät mielestäni aristelleet kertoa omia mielipiteitään ja käsityksiään
asioista, olivatpa he sitten miehiä tai naisia. 

Eri asia kuitenkin on, olenko osannut kysyä kaikista sellaisista seikoista,
joilla voi olla merkitystä rikostutkinnassa. Toisinaan koin tekeväni salapolii-
sin työtä, kun löysin esitutkinta-aineiston seasta poliisien toisilleen kirjoitta-
mia vapaamuotoisia viestejä. Pystyin esittämään kysymyksiä tutkinnan
saloista myös lukemieni esitutkintapöytäkirjojen perusteella, sillä olin saatta-
nut jäädä jossain yksittäisissä tapauksissa ihmettelemään, miksi poliisi toimi
tietyllä tavalla. Tästä huolimatta esittämäni kuva poliisin tekemistä toimenpi-
teistä esitutkinnan aikana saattaa olla puutteellinen.

Poliisi ei myöskään välttämättä ole halukas paljastamaan kaikkia poliisi-
kulttuuriin kuuluvia asioita poliisiorganisaation ulkopuoliselle henkilölle.8

Haastateltavan asema ei ole muutenkaan helppo. Poliisin tehtävien kuvaami-
nen voi olla vaikeaa siitäkin syystä, että toimintatapa rikostutkinnassa valitaan
tilannekohtaisesti (ks. esim. Karstinen 1998, 17). Timo Koranderin (2004, 15)
mukaan poliisin ammattitaito perustuu pitkälti käytännön taitoihin. Tästä
syystä poliisin voi olla vaikea yrittää selittää yleisellä tasolla, miten sen on
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9 Suomessa poliisin tutkimisesta etnografisesti ks. Kinnunen 1996, 15; Korander 1999, 1 ss.

10 Esitutkinnan suorittamisesta vastaa tutkinnanjohtaja, jonka tehtävänä on valvoa ja johtaa
tutkintaa. Hänellä on laajoja valtuuksia päättää mm. useiden pakkokeinojen käyttämisestä,
avustajan oikeudesta olla läsnä kuulusteluissa ja tiedottamisesta. Tutkija puolestaan
suorittaa tosiasiallisesti kuulustelut ja muut rikostutkintaan liittyvät toimenpiteet. Tutkijalla
on itsenäistä ratkaisuvaltaa, sillä hän päättää esimerkiksi kuulustelutavasta ja vastaa
kuulusteluiden kirjaamisesta esitutkintapöytäkirjaan. Ks. Helminen ym. 2002, 141–148.

tapana toimia tietyssä tilanteessa. Haastattelemani poliisimiehet ja -naiset
vetosivat myös monta kertaa ”näppituntumaansa”, ”ihmistuntemukseensa” tai
”intuitioonsa”, jota on vaikea pukea sanoiksi. ”Tulee vain sellainen tuntuma,
että puhuuko raiskauksen uhri totta vai ei”.

Haastatteluaineistoa käsitellessäni pohdin monta kertaa, että pelkkien
haastatteluiden avulla ei välttämättä onnistu saavuttamaan kattavaa kuvaa
poliisin toiminnasta. Haikailin etnografisen tutkimusotteen perään, jolloin
tutkija viettää paljon aikaa poliisin kanssa ja pyrkii olemaan mahdollisimman
usein läsnä täysin arkisissa poliisin työhön liittyvissä tilanteissa.9 On myös
muistettava, että haastattelemani kaksitoista poliisia eivät edusta koko poliisi-
kunnan mielipiteitä. Toivon kuitenkin, että olen haastatteluiden avulla
onnistunut saamaan selville joitain sellaisia asioita, jotka eivät olisi paljastu-
neet muusta aineistosta. Seuraavaksi hieman esimakua siitä, mitä poliisit
kertoivat minulle työskentelystä väkivaltarikosyksikössä.

Väkivaltarikosyksikkö

Poliisi on isoimmissa kaupungeissa jakanut rikostutkinnan eri yksiköihin.
Kaikki haastattelemani poliisit olivat väkivaltayksikössä työskenteleviä
rikostutkijoita tai tutkinnanjohtajia.10 Heidän mielestään oli myönteistä, että
he olivat pystyneet erikoistumaan, koska he olivat saaneet mahdollisuuden
keskittyä vain tietynlaisten rikosten tutkimiseen. Jotkut arvelivat, että pienem-
millä paikkakunnilla, joissa raiskauksia tutkitaan vain harvakseltaan, esitut-
kinta ei olisi tasoltaan aina parasta mahdollista, sillä saman poliisin on
mahdotonta hallita kaikkien rikosten tutkimiseen liittyviä asioita.

Väkivaltayksikössä tutkittaviin rikoksiin kuuluvat yleensä henkeen ja
terveyteen kohdistuvat rikokset, kuten henkirikokset ja niiden yritykset,
pahoinpitelyrikokset sekä seksuaalirikokset. Yksikön tutkittavaksi on usein
keskitetty muitakin rikoksia, kuten ryöstöt. Myös tuhotyöt, työtapaturmat,
onnettomuudet sekä kuoleman- ja palonsyyntutkinta voivat kuulua tähän
joukkoon.
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11 Tällaisia rikoksia saatetaan pitää naispoliisille sopivina ks. Westmarland 2001, 22–24,
46 ss.

12 Poliisi teki vuonna 2003 selvityksen rikostutkinnan tilasta. Sen mukaan nuoria poliiseja
kiinnostavat erityisesti järjestyspoliisin tehtävät, jossa palkkaus on rikostutkijoita parempi.
Raportissa esitettiinkin, että nuorten poliisien halukkuutta siirtyä rikostutkintaan pitäisi
lisätä ennen kuin kokeneet tutkijat ehtivät lähteä eläkkeelle. Tällöin kannettiin tosin
enimmäkseen huolta omaisuus- ja talousrikostutkijoista. Ks. SM 4/2003, 17, 78–82.

Haastateltujen mukaan väkivaltayksikköön pyritään saamaan kokeneita
poliiseja, joilla on riittävän pitkä ura takanaan sekä työssä tarvittavaa ihmis-
tuntemusta ja muuta elämänkokemusta. Monet pitivät tärkeänä sitä, että
väkivaltarikosyksikön poliiseilla olisi perheasiat kunnossa, koska se helpottaa
työssä jaksamista. Yksi haastattelemistani tutkinnanjohtajista kertoi väkival-
tayksikköön rekrytoitavista poliiseista seuraavasti: 

”Tietysti me toivotaan, että tänne tulisi kokeneita poliisimiehiä,
joilla on myös elämänkokemusta, että on perheasiat hyvällä mallilla,
ollaan naimisissa ja on lapsia. On sellaista syvyyttä ja näkemystä
asioista. Semmoisia hyviä poliisimiehiä. Pidän rikostutkinnan
ykkösasiana, että pitää olla paras ammattiosaaminen. Ei saa tehdä
virheitä, kun on kysymys henkirikoksista ja törkeistä seksuaalirikok-
sista. Tietenkin nämä on raskaita juttuja ja se vaatii tiettyä luonnet-
ta, että näitä haluaa tehdä ja näiden kanssa tulee toimeen. ... Työ on
kiinnostavaa nuorempienkin poliisien mielestä, mutta nykyään on
paljon kilpailijoita, kuten talous- ja huumerikostutkinta. ... Se mitä
me tarjotaan ei ole kuin paljon raskasta työtä, eikä me pystytä
millään huippuvakansseilla kilpailemaan. Yritetään kuitenkin poi-
mia käsiin ne parhaimmat.” 

Naiset ovat viime vuosina hakeutuneet aikaisempaa useammin väkivaltayk-
sikköön. Heitä tarvitaan, koska raiskauksen uhrit saattavat toisinaan esittää
toivomuksen asioimisesta naispuolisen poliisin kanssa. Monet haastattelemis-
tani naispoliiseista kertoivat, että he ovat usein vastanneet myös lasten
kuulustelemisesta alaikäisiin kohdistuneissa seksuaalirikoksissa.11

Jotkut haastateltavistani toivoivat, että poliisin keskuudessa arvostettaisiin
nykyistä enemmän väkivaltarikostutkintaa, sillä kaikkien mielestä tähän ei
panostettu riittävästi.12 Toisaalta nuoremmilla tulijoilla saattoi olla epärealisti-
sia odotuksia työnkuvasta. Nuoret poliisit saattavat myös olla ”toimintahakui-
sia” (ks. Korander 2004, 18). Yksi poliiseista kertoi seuraavasti: 

”Ja sitten kun tänne tulee uusi kaveri, se odottaa kaikkea, mutta
tämä on perustyötä. Meilläkin, vaikka on väkivaltarikostutkinta, niin
80–90 prosenttia on semmoista rutiinia. Kun ne [uudet] tulee tänne,
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myös Van Maanen 2003, 72.

niin ne odottaa kuuta taivaalta ja niille pitäisi koko ajan keksiä
jotain säpinää. Ja kun muistaa itse, miten halusi, että jotain tapah-
tuisi, ja sitten kun ei tapahdu mitään: kääntelee vaan papereita ja
tekee tyhmiä kuulusteluja. Ei ihme, ettei ne nuoret halua tutkin-
taan.”

Kysyin poliiseilta, miten he olivat oppineet tutkimaan seksuaalirikoksia. Moni
totesi, että tarvittavan ammattitaidon saa vain työn kautta, ja hyväksi rikostut-
kijaksi kehittyy vasta vähitellen. Oppia voi saada myös ”vanhemmilta konka-
reilta”.13 Toisaalta haastatteluissa tuli myös ilmi, että suhtautuminen raiskaus-
ten tutkimiseen olisi ajan myötä muuttunut (ks. myös Korander 1998, 373).

”Joskus aikanaan onnistunut asiakaskontakti oli sellainen, että
puhuttiin nainen ulos, koska [raiskaukset] olivat asianomistajari-
koksia. Sellaistakin henkeä oli. Tuskin enää. Nuorta ja fiksua väkeä
tulee [poliisiin töihin] koko ajan.” 

Useat haastattelemistani poliiseista olivat ottaneet osaa erilaisiin koulutustilai-
suuksiin seksuaalirikostutkinnan hienouksista. Vapaa-aikaakin oli saatettu
käyttää raiskaajista tehtyjen tutkimusten lukemiseen. Yksi haastattelemistani
poliiseista totesi heiltä vaadittavista taidoista seuraavasti: 

”Kyllä tämä homma vaatii osaamista. Pitää hallita tekninen tutkin-
ta, kuulustelutaktiikka, ihmisten käsittely ja monen erilaisen ihmis-
tyypin käsittely. ... Tämä homma vaatii tietyn luonteen. Se on ihmis-
ten kanssa pelaamista, jossa tarvitaan ihmissilmää.”

Kysyin haastatteluissa minkälainen väkivaltarikosyksikössä työskentelevän
poliisin pitäisi olla. Poliisit pitivät tasapainoisuutta, rauhallisuutta ja pitkäjän-
teisyyttä hyvinä luonteenomaisuuksina. Myös kuoleman kanssa pitää pystyä
olemaan tekemisissä. Haastatellut kertoivat usein joutuvansa tasapainottele-
maan sen kanssa, että vaikka tapauksiin joutuu perehtymään syvällisesti, olisi
samalla kuitenkin pystyttävä säilyttämään tietty etäisyys rikoksiin ja sen
osapuoliin. Muussa tapauksessa työ saattaa käydä liian raskaaksi.

Joidenkin poliisien mukaan raiskausten tutkiminen ei ollut mitenkään
erityisen raskas työtehtävä verrattuna yksikön tutkittavana oleviin muihin
rikoksiin, kuten lasten seksuaalisiin hyväksikäyttöihin tai raakoihin henkiri-
koksiin. Varsinkin lasten joutuminen seksuaalirikoksen kohteeksi kosketti
monia haastateltuja. Jos poliisilla itsellään oli pieniä lapsia, he olivat saatta-
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neet miettiä, että pystyvätkö he tutkimaan tällaisia rikoksia, koska omia
tunteitaan ei ole välttämättä mitenkään helppo pitää kurissa.14

Monet haastatelluista kertoivat kuitenkin viihtyvänsä työssään ja he
kehuivat omaa yksikköään, jossa vallitsi hyvä henki.”Tällä porukalla on ihan
oma luonteensa ja huumorinsa. Hyvin tiivis porukka.” Jotkut myönsivät työn
olevan henkisesti raskasta, mikä saattoi vaikuttaa myös siihen, että muutamis-
sa yksiköissä väki vaihtui alvariinsa. Haastatellut kertoivat, että harva heistä
ottaa osaa työnohjaukseen, vaikka sellaista olisi tarjolla, mutta monien
mielestä samaa asiaa ajavat kahvipöytäkeskustelut. Myös perinteinen poliisi-
huumori, joka ei välttämättä ole soveliasta ulkopuolisten korville, mainittiin
yhdeksi keinoksi käsitellä työasioita.





1 Honkatukia on esitellessään tietoja raiskauksen uhreista poistanut usein ne tapaukset,

jotka poliisi on luokitellut ”ei-rikoksiksi” (ks. Honkatukia 2001a, esim. 20, 24–26). Tällöin

uhrien määräksi tulee 460. Itse olen pitänyt aineistoja käsitellessäni mukana kaikki
rikosilmoituksen tehneet uhrit. Ei-rikos-luokittelusta ks. liite 1.

2 Vuonna 1998 lähes kaikki tekijät olivat miehiä. Nainen oli mukana avunantajana vain

muutamassa tapauksessa.

3 Aineistossa on saattanut esiintyä sama uhri tai tekijä useamman kuin yhden kerran.

Toisinaan tekijöiden lukumäärä on jäänyt hämärän peittoon, sillä uhrin on voinut olla

vaikea kertoa täsmällisesti, kuinka moni mies osallistui joukkoraiskaukseen.

V    POLIISIN TIETOON TULLEET
RAISKAUKSET JA NIIDEN

KÄSITTELEMINEN

1 Yleinen kuvaus rikosilmoituksista

Esittelen tässä luvussa rikosilmoitusten selosteosasta saatavia yleisiä tietoja,

kuten miten hyvin tekijä ja uhri tunsivat toisensa, missä raiskaus tapahtui,

miten usein se jäi yritykseksi, minkälaista väkivaltaa tekijä käytti sekä millä

tavalla uhri käyttäytyi raiskaustilanteessa.

Olen käyttänyt tutkimusaineistona lähes tuhatta rikosilmoitusta raiskauk-

sista vuosilta 1998–1999. Vuonna 1998 niissä oli uhreina 492 naista.1 Epäilty-

jä tekijöitä oli 530.2 Vuonna 1999 uhreja oli 526 ja tekijöitä 602.3 Tällöin

lähes kaikki raiskauksen uhrit olivat naisia, sillä mies oli raiskattu vain

neljässä tapauksessa. Tekijät olivat puolestaan yleensä miehiä: vain kahdessa

tapauksessa oli maininta naisen osallistumisesta tapahtumiin. 

Tässä tutkimuksessa keskeisessä asemassa ovat jälkimmäisen vuo-

den rikosilmoitukset, koska uusi seksuaalirikoksia koskeva laki tuli

voimaan 1.1.1999. Vuoden 1998 ja 1999 tietoja tarkasteltaessa on

muistettava, että ne eivät ole täysin vertailukelpoisia, koska rikosten

tunnusmerkistöt ovat muuttuneet. Esimerkiksi jotkut sellaiset teot,

joita pidettiin aikaisemman lain mukaan vapautta loukkaavina

haureuksina, täyttävät nykyisin raiskauksen tunnusmerkistön. Rais-

kausrikosten tunnusmerkistöä laajennettiin myös kattamaan sellaisia
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yhteinen koti 15 tapauksessa. Lopuissa 79 tapauksessa oli ”jonkun muun henkilön koti” tai

ilmoituksesta ei käynyt tarkemmin ilmi kenen kodista oli kysymys.

5 Luokittelussa on hyödynnetty Näreen kehittelemää tunnetalouden käsitettä ks. tarkemmin

Honkatukia 2001a, 35. Ks. myös Näre 2000, 87 ss. Näre on alkanut käyttää termiä

tutustumistilanne, kun taas ulkomaisessa tutkimuksessa puhutaan usein treffiraiskauksista

(mts. 107–108).

6 Tuntemattoman miesten tekemistä raiskauksista ks. myös Häkkänen ym. 2004, 17 ss.

7 Honkatukia (2001a, 27) on huomauttanut, että tutustumistilanteen määrittäminen on

tulkinnanvaraista. Ks. myös Näre 2000, 92, 107–110.

tekoja, jotka eivät ennen olleet rangaistavia, ottamalla lakiin säännös

sukupuoliyhteyteen pakottamisesta. Toisaalta on huomattava, että

rikosilmoitusten sisältö on toisinaan niukka. Tämän tutkimusaineis-

ton perusteella ei voi luotettavasti arvioida, onko itse raiskausta-

pauksissa tapahtunut muutoksia, sillä kysymys voi olla erilaisista

kirjaamiskäytännöistä. Niin ikään tutkijat (Honkatukia & Kainulai-

nen) ovat voineet tulkita tapauksia eri tavalla.

Taulukossa 2 kerrotaan raiskausten tekopaikasta. Raiskauksia tehdään eniten

kotona (46,4 %).4 Lähes kolmasosassa tapauksia raiskaus tapahtui julkisella

paikalla, kuten puistikossa, metsässä tai ulkoilualueella. Tällöin uhri ei

yleensä tuntenut tekijää entuudestaan. Muita tekopaikkoja olivat muu sisätila,

kuten esimerkiksi vapaa-ajan asunto sekä auto, juna ja laiva. Raiskauksia

tapahtui myös kellareissa, varastoissa ja rappukäytävissä.

Taulukossa 3 esitellään raiskauksen tekijän ja uhrin välinen suhde.

Taulukossa on erotettu toisistaan intiimi ja muu läheissuhde, tuttavuussuhde,

tutustumistilanteet sekä tuntemattomien päällekarkaajien tekemät raiskaukset.

Tämän lisäksi raiskauksista oli löydettävissä kaksi muuta ryhmää. Tekijä ja

uhri saattoivat kohdata toisensa työn takia tai tekijä oli suhteessa uhriin

auktoriteettiasemassa. Aineistossa oli myös jonkin verran rikosilmoituksia,

joista ei saanut selville tekijän ja uhrin suhdetta.5

Tekijän ja uhrin välisessä suhteessa ei näytä tapahtuneen kovin suuria

muutoksia vuosien 1998 ja 1999 välillä. Noin joka neljäs poliisille ilmoitettu

raiskaus on ollut tuntemattoman miehen tekemä.6 Kaikissa muissa tapauksissa

tekijä ja uhri ovat tavalla tai toisella tunteneet toisensa. Tekijä on voinut olla

naapuri, perhetuttava, opiskelukaveri tai hyvä ystävä. Jos tekijä ja uhri ovat

tutustuneet illan aikana toisiinsa ravintolassa tai jossain muussa tilaisuudessa,

tällaiset raiskaukset on luokiteltu tutustumistilanteissa tapahtuneiksi.7 Lähes

puolet raiskauksista on tapahtunut tutustumistilanteissa tai muuten tuttavien
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8 Näreen (2000, 101–103) aineistossa vastaavissa tapauksissa aikuinen oli käyttänyt

ammattiasemaansa väärin toimiessaan tyypillisesti perheen ulkopuolisen kasvattajan,

ohjaajan tai hoitajan roolissa.

9 Vuonna 1998 entisestä tai nykyisestä parisuhteesta oli maininta 10 % tapauksia.

kesken. Muutamissa kymmenissä tapauksissa tekijä ja uhri olivat tekemissä

toistensa kanssa työtehtävien takia. Tällöin jompi kumpi toimi esimerkiksi

taksikuskina, pitsalähettinä, kioskinpitäjänä, sairaanhoitajana tai potilaana

(ks. myös Honkatukia 2001a, 49). Molempina vuosina vain kaksi tapausta on

luokiteltu tapahtuneeksi auktoriteettisuhteessa.8

Vuonna 1999 intiimissä tai muussa läheisessä suhteessa tapahtuneesta

raiskauksesta tehtiin 76 rikosilmoitusta (14,4 %). Tekijänä oli lähes aina uhrin

avio- tai avopuoliso taikka seurustelukumppani (n=70). Tällöin hieman yli

puolessa tapauksia oli maininta siitä, että suhde oli päättynyt tai puolisoilla oli

ero vireillä.9 Muutamissa tapauksissa tekijänä oli muu läheinen henkilö, kuten

äidin uusi mies, velipuoli tai appi-isä. 

Esitutkinta-aineistoa lukiessani kävi ilmi, että joissakin tapauksissa uhri

ja tekijä olivat tunteneet toisensa hyvin, vaikka tämä ei aina käynyt ilmi

rikosilmoituksesta. Uhri oli saattanut aluksi pyrkiä suojelemaan tekijää, eikä

hän halunnut paljastaa poliisille, että kysymyksessä oli hänen poikaystävänsä.

Taulukko 2 Raiskausten ja niiden yritysten tekopaikka

1998 1999 Yhteensä

N % N % N %

Koti

Muu sisätila

Kellari, varasto, rappukäytävä

Auto, juna tai muu kulkuväline

Laiva

Julkinen paikka

Yhdistelmä tai ei tietoa

219

  17

  32

  40

  19

144

  21

44,5

  3,4

  6,5

  8,1

  3,9

29,3

  4,3

253

  32

  21

  40

  14

136

  30

48,0

  6,1

  4,0

  7,6

  2,7

25,9

  5,7

472

  49

  53

  80

  33

280

  51

46,4

  4,8

  5,2

  7,9

  3,2

27,5

  5,0

Yhteensä 492 100 526 100 1 018 100

Lähde: Tilastokeskuksen keräämä rikosilmoitusaineisto



50

10 Vuonna 1998 raiskausten yrityksestä oli maininta 23 % tapauksia. Tuntemattoman

miehen ollessa tekijänä raiskauksen yrityksiksi jäi 60 % tapauksista. Ks. Honkatukia

2001a, 28–29. Myös Sulavuoren (1992, 63) tutkimista Tampereella poliisille ilmoitetuista

tuntemattomien tekemistä raiskauksista suurin osa oli yrityksiä.

Taulukko 3 Tekijän ja uhrin välinen suhde raiskauksissa ja niiden yrityksissä

1998 1999 Yhteensä

N % N % N %

Intiimi tai muu läheissuhde

Tekijä ja uhri tuttavia

Tutustumistilanne

Tekijä tai uhri työtehtävissä

Tekijä auktoriteettiasemassa

Tekijä tuntematon

Ei tietoa

  58

101

129

  16

    2

133

  53

11,8

20,5

26,2

  3,3

  0,4

27,0

10,8

  76

135

122

    7

    2

137

  47

14,4

25,7

23,2

  1,3

  0,4

26,1

  8,9

134

236

251

  23

    4

270

100

13,2

23,2

24,6

  2,3

  0,4

26,5

  9,8

Yhteensä 492 100 526 100 1018 100

Lähde: Tilastokeskuksen keräämä rikosilmoitusaineisto

Raiskauksen yritys

Rikosilmoitusten mukaan raiskausten yrityksestä on ollut kysymys 26 prosen-

tissa tapauksia. Liitetaulukosta 5a käy ilmi, että raiskauksen yrityksiä on

sattunut lähes kaikissa suhteissa. Tekijöinä on ollut niin läheisiä, tuttavia,

ravintolatuttavuuksia kuin täysin tuntemattomiakin. Eniten yrityksiä on

tapahtunut tekijän ollessa tuntematon. Tarkasteltaessa vain tuntemattoman

miehen tekemiä raiskauksia havaitaan, että lähes puolet tapauksista on jäänyt

yrityksiksi.10

Raiskaus jäi tavallisesti yritykseksi uhrin toiminnan ansiosta. Uhri sai

esimerkiksi rimpuiltua itsensä irti miehen otteesta ja pääsi juoksemaan

karkuun. Yritykset sattuivat usein julkisella paikalla. Tällöin paikalle on

voinut osua ulkopuolisia henkilöitä, jotka puuttuivat tapausten kulkuun tai

tekijä säikähti ohi ajavaa autoa. Joskus uhri sai soitettua apuun ystävänsä tai

jopa poliisin, joka tuli keskeyttämään raiskauksen. (Ks. myös Honkatukia

2001a, 28–29.)

Esitutkinnan aikana saattoi toisinaan käydä ilmi, että uhri raiskattiin,

vaikka hän rikosilmoitusta tehdessään puhui raiskauksen yrityksestä. Tällöin

tutkinnan edetessä saatiin selville, että tekijä onnistui aikeissaan ja nainen

pakotettiin sukupuoliyhteyteen. Toisinaan raiskauksen oikeudellinen arvioi-

minen on ilmeisesti aiheuttanut poliisille vaikeuksia. Raiskauksen tunnusmer-

kistön täyttyminen ei edellytä toteutunutta sukupuoliyhteyttä, sillä pelkkä

sukupuolielimellä tapahtuva tai sukupuolielimeen kohdistuva seksuaalinen
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11 Vuonna 1998 aseesta oli maininta 49 tapauksessa (10 %). Myös tällöin teräase oli

käytetyin väline.

tunkeutuminen toisen kehoon on riittävää. Raiskaus on kysymyksessä myös

silloin, kun tunkeutumisessa käytetään apuna jotain esinettä. (Ks. edellä III

2.2.) Poliisi on kuitenkin saattanut pitää tekoa raiskauksen yrityksenä, jos

yhdyntä ei ole syystä tai toisesta onnistunut. Myös raiskauksen uhri voi olla

siinä käsityksessä, että raiskaus edellyttäisi toteutunutta sukupuoliyhteyttä.

Esimerkiksi jos naisen emättimeen oli tungettu jokin esine, hän saattoi kertoa

miehen ”vain yrittäneen raiskata” hänet.

Raiskaukset

Raiskauksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että tekijä on käyttänyt

väkivaltaa tai sen uhkaa pakottaessaan toisen sukupuoliyhteyteen kanssaan.

Rikosilmoituksissa kerrottiin yleensä tekijän käyttämästä väkivallasta. Mies

kävi esimerkiksi käsiksi puistossa kävelemässä olleeseen naiseen, kaatoi

hänet ja raahasi läheiseen pusikkoon raiskattavaksi.

Yli viidesosassa tapauksia mainittiin fyysisen väkivallan käyttämisestä,

kuten lyömisestä, potkimisesta tai kuristamisesta. Tekijä käytti asetta 44

tapauksessa (8 %), jolloin kyse oli yleensä teräaseesta.11 Rikosilmoitusten

perusteella tekijä käytti keskimääräistä useammin avointa fyysistä väkivaltaa

parisuhteissa. Haastattelemani poliisit arvelivat, että naisilla on sitä korkeam-

pi kynnys kääntyä poliisin puoleen, mitä läheisempi tekijä on. Tästä syystä

poliisille ilmoitetut parisuhdeväkivaltatapaukset ovatkin usein olleet varsin

vakavia (ks. myös Lättilä 2001, 19).

Tekijä on voinut uhata käyttävänsä väkivaltaa. Tällöin hän osoitteli

uhkauksensa tehosteeksi asettaan tai hän pelotteli naista kertomalla, millä

tavalla hän vahingoittaa naista, jos tämä ei tee, mitä mies käskee. Nainen

kertoi usein poliisille, miten uhkaavana hän koki tilanteen, eikä hän välttämät-

tä uskaltanut vastustella miestä.

Raiskauksen vastustaminen. Raiskauksen uhrit turvautuivat usein monenlai-

siin strategioihin selviytyäkseen tilanteesta. He yrittivät paeta paikalta,

taistella vastaan tai rauhallisesti puhelemalla pyrkivät vetoamaan mieheen,

jotta tämä luopuisi raiskausaikeistaan. 

Raijas toteaa, että uhri saattaa selviytyäkseen yrittää miellyttää

tekijää, hyvitellä häntä, vakuuttaa rakkauttaan tai toimia muulla
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12 Vuonna 1998 väkivallan käyttämisestä oli mainintoja 14 %, vuonna 1999 puolestaan

16 % tapauksia.

vastaavalla tavalla. Tällainen strategia on tekohetkellä mielekäs,

mutta se saattaa myöhemmin kääntyä toiseen valoon ja lisätä uhrissa

tarpeettomasti syyllisyydentunteita. Myös oikeussalissa syytetty voi

yrittää kääntää tällaisia reaktioita naista vastaan. (Ks. Raijas 2001,

357–358.)

Rikosilmoituksissa kerrottiin tavallisesti, millä tavalla nainen vastusti miehen

aikeita ennen raiskausta tai sen aikana. Esimerkiksi miehen tehdessä ehdotuk-

sia tai lähennellessä nainen ilmoitti useaan otteeseen, että hän ei halua

sukupuoliyhteyttä ja hän kielsi miestä jatkamasta lähentelyä. Lähentelyn

muuttuessa rajummaksi nainen työnsi miestä pois tai esteli tätä esimerkiksi

vetoamalla siihen, että hehän sopivat, että kyse ei olisi seksistä tai sanomalla

olevansa liian väsynyt. Nainen on myös voinut kertoa seurustelevansa vakitui-

sesti ja rakastavansa miestään tai poikaystäväänsä. Jos he olivat tekijän kanssa

tuttavia, nainen yritti tukeutua tähän: ”Älä nyt tee tällaista hyvälle kaverille-
si”. Joskus mies oli naisen kumppanin hyvä ystävä, mutta muistutus tästäkään

ei onnistunut estämään raiskausta.

Miehen käydessä kovakouraisesti käsiksi naiseen ja yrittäessä kiskoa

vaatteita hänen päältään nainen rimpuili, piti tiukasti vaatteistaan kiinni,

teeskenteli nukkuvaa tai sammunutta taikka kertoi kärsivänsä sukupuoli-

taudista tai kuukautisista, jotta miehen kiinnostus lopahtaisi. Joskus nainen

yritti harhauttaa tekijää kertomalla odottavansa miehensä tai lastensa saapu-

mista mikä hetki tahansa tai nainen huuteli viereiseen huoneeseen, vaikka

tiesi sen tyhjäksi. 

Rikosilmoituksissa kerrottiin usein, että nainen huusi apua ja yritti paeta

paikalta. Mies saattoi estää naisen karkausaikeet laittamalla oven takalukkoon

tai piilottamalla hänen silmälasinsa tai kenkänsä. Toisinaan raiskauksen uhri

pääsi tekijältä karkuun pyydettyään esimerkiksi päästä tupakalle tai juomaan

vettä. Joskus naisen onnistui paeta asunnosta rappukäytävään asti, mutta

tekijä juoksi hänet kiinni ja raahasi takaisin asuntoon. Nainen saattoi myös

yrittää soittaa puhelimella apua, mutta tekijä tuli väliin. 

Nainen on raiskaustilanteessa voinut itkeä ja pyytää, että mies lopettaisi

aktin, koska häneen sattuu, mutta mies on voinut vain tokaista, että ”niin on
tarkoituskin”. Jos mies ei kyennyt sukupuoliyhteyteen, hän saattoi työntää

käden tai jonkin esineen naisen emättimeen aiheuttaen hänelle kovaa kipua.

Raiskauksen uhri on voinut puolustautua raiskaajaa vastaan käyttämällä

väkivaltaa.12 Tällöin hän raapi, kynsi, puri, potki tai löi tekijää. Uhri turvautui
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13 Ks. esim. Kelly 1988, 166, 170. Myös Honkatukia (2001a, 53) kiinnitti huomiota siihen,

naisen käyttämästä vastarinnasta kerrottiin rikosilmoituksissa eniten silloin, kun tekijänä

oli tuntematon mies.

14 Ks. Raijas 2000, 23, 31; Raijas 2001, 357. Ks. myös Viitanen 1982, 48; Sulavuori 1992,

77–78; Punnonen 2001, 36–37.

15 Suoranaisia mainintoja lamaantumisesta oli molempina vuosina 11 % tapauksia.

vain harvoin aseeseen, kuten veitseen. Tosin joissakin tapauksissa naista

epäiltiin syyllistymisestä pahoinpitelyrikokseen hänen puolustautumistarkoi-

tuksessa käyttämänsä väkivallan takia.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu, että nainen käyttää herkemmin

väkivaltaa tuntemattomia päällekarkaajia kuin tuntemiaan tai läheisiään

vastaan.13 Tämä havainto ilmenee tästäkin aineistosta. Parisuhdeväkivaltati-

lanteessa nainen saattoi kertoa ottaneensa miehen lyönnit vastaan, koska hän

tiesi hyödyttömäksi muun toimintatavan tai nainen pelkäsi miehen ”vain

innostuvan”, jos hän olisi itse yrittänyt turvautua väkivaltaan. Tämä käsitys

saattaa olla peräisin naisen aikaisemmista kokemuksista, sillä hän saattoi

kuulusteluissa kertoa joskus yrittäneensä puolustautua miestä vastaan sillä

seurauksella, että ”iskuja alkoi vain sadella lisää” (ks. myös Kelly 1988,

178). Myös muut naiset ovat voineet kertoa pelänneensä, että voimakkaampi

vastustus olisi yllyttänyt miestä käyttäytymään vielä väkivaltaisemmin.

Raiskauksen uhri kokee tavallisesti pelkoa, paniikkia, voimattomuu-

den ja avuttomuuden tunnetta sekä pelkää tekijän vahingoittavan,

jopa tappavan hänet. Kuolemanpelko on yleinen tunne, vaikka tekijä

ei käyttäisi fyysistä väkivaltaa, sillä uhri tietää tekijän tahtovan

hänelle pahaa, mutta hän ei voi olla varma, miten pitkälle tekijä on

valmis menemään.14

Tutkimusaineistosta välittyi naisten kokema kauhu raiskaushetkellä, sillä

löysin lukuisia mainintoja siitä, miten paljon nainen pelkäsi. Hän ei välttämät-

tä uskonut selviävänsä tilanteesta hengissä tai hän uskoi tekijän vahingoitta-

van häntä vakavasti. ”Pelkäsin kuolevani siihen paikkaan, sillä uskoin, että
mies tappaisi minut...”, ”Muistan ajatelleeni, että kunhan vain selviäisin
hengissä...”,”En uskaltanut tehdä suurempaa vastarintaa, koska pelkäsin
menettäväni henkeni...”, ”Olin aivan paniikissa...”,”Yritin rauhoitella
miestä, mutta en voinut kuin alistua miehen tahtoon, koska pelkäsin hänen
tekevän minulle lisää väkivaltaa...”, ”Itkin ja anelin armoa...”.

Rikosilmoituksissa kerrottiin myös naisten lamaantumisesta, jolloin he

eivät pystyneet vastustamaan tekijän suunnitelmia.15 Nainen saattoi esimer-
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16 Myös Punnonen (2001, 34–36) kertoo tapauksista, joissa raiskaajan miespuolinen kaveri

seurasi raiskaustapahtumaa vierestä.

17 Vuonna 1998 vajaa viidennes tapauksista oli ryhmäraiskauksia (18,5 %). Tapauskuvauk-

sista ks. Honkatukia 2001a, 33, 38, 45–46. Näreen tutkimuksessa 12 % tapauksia oli kyse

ryhmäraiskauksista. Ks. tarkemmin Näre 2000, 92, 113–115.

18 Näre (2000, 105–106) löysi aineistostaan vastaavia nukkuviin tyttöihin kohdistuneita

yllätyshyökkäyksiä. Myös Tukinaisessa tiedetään tapauksista, joissa useat pojat ovat

käyttäneet sammunutta alaikäistä tyttöä seksuaalisesti hyväksi. Tytöt eivät ole yleensä

tehneet rikosilmoitusta, koska he ovat tunteneet alkoholin käyttämisen takia syyllisyyttä,

vanhempien ei ole haluttu tietävän asiasta tai he ovat pelänneet leimaantumista muiden

nuorten silmissä. Ks. Holopainen 2000, 4.

19 Vuosina 1999–2002 tutkittiin Helsingin yliopiston oikeuslääketieteen laitoksella 50

huumaamisepäilyä seksuaalirikoksissa (ks. tarkemmin Ojanperä ym. 2003, 5079–5081).

kiksi pelästyä tapahtumien saamaa käännettä niin paljon, että hän ei pystynyt

enää toimimaan. Joskus nainen yritti pyytää apua asunnossa olleilta muilta

miehiltä, mutta he saattoivat tyytyä katselemaan tapahtumia16 tai tulla avusta-

maan uhrin kiinnipitämisessä, jotta raiskaaminen onnistuisi. Jos tekijöitä oli

useita, uhrin vastustelusta ei yleensä ollut apua. Vuonna 1999 ryhmäraiskauk-

sia oli 14 prosenttia tapauksista.17

Myös nukkuvan on ollut vaikea puolustautua. Nainen saattoi herätä

alaruumis paljaana tai hän osasi jostain muusta syystä epäillä tulleensa

raiskatuksi. Nainen oli esimerkiksi viettänyt iltaa tuttaviensa kanssa ja seurue

oli jäänyt hänen luokseen yöksi. Nainen heräsi aamuyöllä siihen, kun yksi

seurueen miespuolisista jäsenistä oli yhdynnässä hänen kanssaan. Tai nainen

yöpyi ulkosalla, esimerkiksi teltassa, jolloin tekijänä oli joku tuntematon

mies. Herättyään nainen tavallisesti pyysi miestä lopettamaan, työnsi tätä pois

päältään tai yritti itse päästä alta pois, mutta ei välttämättä onnistunut keskeyt-

tämään aktia.18

Raiskauksen kohteiksi joutuneilla naisilla oli toisinaan jokin fyysinen

vamma, joka vaikeutti heidän liikkumistaan. Tällöin rikosilmoituksissa

kerrottiin heidän avuttomuudestaan tai vaikeudestaan puolustautua tai yrittää

päästä karkuun. Jotkut olivat osittain halvaantuneita tai muuten liikuntarajoit-

teisia. Uhrin mainittiin olleen kehitysvammainen noin kymmenessä tapauk-

sessa.

Jotkut raiskauksen uhreista kertoivat, että he eivät vahvan humalatilansa

takia pystyneet pitämään puoliaan tekijää vastaan. Toisinaan raiskauksen uhri

ilmoitti tulleensa huumatuksi tai hän ainakin epäili sitä.19 Uhri saattoi kertoa,

että tekijä pakotti hänet nielemään jotain lääkkeitä, hänelle juotettiin väkisin

alkoholia tai hän havaitsi käsivarsissaan neulan jälkiä. Esimerkiksi eräässä
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20 Esitutkinta-aineistoon perehtyessäni kävi ilmi, että poliisi otti joskus valokuvia uhrin

saamista vammoista. Haastattelemani poliisit arvelivat kuvien olevan hyviä todisteita

oikeudenkäynnissä.

tapauksessa viisissäkymmenissä olevat miehet tarjoilivat auliisti alaikäiselle

tytölle vahvoja alkoholijuomia. Tytön sammuttua molemmat miehet käyttivät

häntä seksuaalisesti hyväksi.

Mitä tapahtui heti raiskauksen jälkeen? Rikosilmoituksissa kerrottiin toisi-

naan tekijän tai uhrin käyttäytymisestä raiskauksen jälkeen. Tekijä saattoi

kieltää raiskauksen uhria kertomasta tapauksesta kenellekään tai hän uhkasi

turvautua väkivaltaan, jos uhri ei tottelisi. Joskus tekijä otti muutamia päiviä

raiskauksen jälkeen yhteyttä uhriin ja uudisti uhkauksensa. Rikosilmoituksissa

kerrottiin myös tapauksista, joissa tekijä huolehti siitä, että nainen pääsi

raiskatuksi tulemisen jälkeen kotiinsa ja hän saattoi jopa pyytää anteeksi

tekosiaan. Joskus mies tarjosi naiselle jälkikäteen rahaa.

Rikosilmoituksissa oli useita kuvauksia siitä, miten uhri juoksi raiskauk-

sen jälkeen puolipukeissa karkuun, soitti hädissään naapurin ovikelloa tai

pysäytti kadulla ohi ajavan auton. Joskus naisen sattumalta kohdanneet

henkilöt auttoivat poliisin kutsumisessa paikalle tai naisen toimittamisessa

lääkäriin. Nainen saattoi kertoa paikalle tulleelle poliisille sekavista tunnel-

mistaan ja epätietoisuudestaan, koska hän ei tiennyt, mitä hänen pitäisi tehdä.

Raiskauksen uhri on voinut ennen poliisia uskoutua ystäville, omaisille tai

lääkärille.

Raiskauksen aiheuttamista välittömistä seurauksista. Rikosilmoituksissa

kerrottiin monesti raiskauksen uhrin kehossa havaittavista jäljistä. Raiskatun

huulet olivat rikki, silmäkulma turvoksissa, poskipäissä punotusta, otsassa

kuhmu tai nenästä oli vuotanut voimakkaasti verta. Teräaseen käytöstä oli

saattanut jäädä pisto- tai viiltohaavoja. Niin ikään lyömisestä, potkimisesta,

kuristamisesta ja sitomisesta saattoi olla muistona useita erilaisia jälkiä eri

puolilla kehoa. Ilmoituksissa oli lukuisia mainintoja mustelmista, naarmuista,

hiertymistä ja ruhjeista. Joskus poliisi oli arvioinut niiden vakavuusastetta

esimerkiksi toteamalla, että nainen ”oli pahasti mustelmilla”.20 Toisinaan

rikosilmoitukseen oli kirjoitettu muistiin, että raiskauksen uhri valitteli

kipujaan. Uhri oli myös voinut menettää tajuntansa pahoinpitelemisen takia.

Yhdessä tapauksessa oli maininta siitä, että raiskauksen kohteeksi joutunut

nainen kuoli.

Toisaalta on muistettava, että raiskauksesta ei välttämättä aiheudu poliisin

silmin havaittavissa olevia ulkoisia vammoja. Raiskaustilanne voi olla uhrille
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21 Ks. myös Persson 1981, 169–172; Temkin 1997, 521; Jordan 2001, 687.

22 Torjumisen syynä voi olla raiskaustrauma, jonka takia uhri kieltää raiskauksen (ks.

tarkemmin esim. Burgess & Holmstrom 1977, 315 ss.; Raijas 2000, 3; Raijas 2001,

358–360).

niin pelottava, että tekijän ei tarvitse turvautua erityisen voimakkaaseen

väkivaltaan murtaakseen uhrin vastustuksen. Mitä läheisempi tekijä on, sitä

helpompi hänen on pakottaa uhri sukupuoliyhteyteen ilman fyysistä väkival-

taa (ks. esim. Williams 1984, 464.)

2 Esitutkinta

2.1 Rikosilmoituksen tekeminen

Poliisin tehtävänä on aloittaa esitutkinta, kun sille tehdyn ilmoituksen perus-

teella tai muutoin on syytä epäillä, että rikos on tapahtunut (ks. ETL 2 §).

Rikosilmoituksen raiskauksesta on tavallisesti tehnyt uhri itse. Ilmoittajana on

voinut olla myös uhrin läheinen, kuten äiti, isä, aviomies tai poikaystävä.

Joskus rikosilmoituksissa kerrottiin, että yhteydenotto tuli sairaalasta. Rais-

kattu ilmoitti tavallisesti tapauksesta välittömästi poliisille (ks. liitetaulukko

5c). Tosin joskus hän hakeutui ensin lääkäriin. Muutamissa rikosilmoituksissa

raiskauksen uhri kertoi olleensa aluksi niin sekaisin tapahtumista, hävenneen-

sä raiskatuksi tulemista tai pelänneensä tekijää niin paljon, että hän joutui

keräämään muutaman päivän tai viikon voimia ennen kuin hän uskaltautui

poliisin puheille. Vain harva rikosilmoitus oli tehty tätä myöhemmin.21

Raiskauksen uhrit ovat tulleet suoraan poliisiasemalle tekemään rikosil-

moitusta tai poliisi on mennyt kutsuttuna tapahtumapaikalle. Haastatteluissa

poliisit kertoivat, että paikalle menevä partio kuulustelee alustavasti raiskauk-

sen uhria ja pyrkii saamaan selvyyden siitä, mitä on tapahtunut. Monet

poliiseista totesivat, että raiskauksen uhrilta on tärkeää saada tiedot tapahtu-

mista heti. Yhden poliisin mukaan uhri saattaa haluta parin päivän kuluttua

torjua tapahtuneen mielestään, jolloin hän ei enää pysty tai halua kertoa

tapahtumista niin tarkasti.22

Poliisi pyrkii yleensä käymään välittömästi tapahtumapaikalla, jossa

tarkoituksena on kerätä näyttöä rikoksesta. Paikalle saatetaan myös kutsua

rikosten teknisestä tutkinnasta vastaava tekninen yksikkö, joka huolehtii

erilaisten näytteiden keräämisestä ja analysoimisesta. Rikosilmoituksissa oli

melko usein merkintöjä poliisin tekemistä havainnoista tapahtumapaikalta,
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kuten kuvauksia hietikossa erotettavissa olevista raahausjäljistä tai ruohikossa

näkyvästä painaumasta. Paikalta saattoi löytyä uhrille kuulunutta omaisuutta,

kuten vaatteita, kengät, hiussolki, katkennut kaulakoru tai käsilaukku. Joskus

sieltä löytyi tupakantumppeja tai käytetty kondomi, jotka vietiin tutkittaviksi.

Jos raiskaus oli tapahtunut sisätiloissa, poliisi saattoi rikosilmoituksissa

kuvata asunnossa näkyviä kamppailun jälkiä, sotkuisia lakanoita tai uhrille

kuuluneita repeytyneitä vaatteita. Poliisi otti toisinaan valokuvia näistä

havainnoistaan. Uhrin vaatteet toimitettiin edelleen tutkittaviksi, jos niistä

löydettiin esimerkiksi veri- tai siemennestetahroja.

Poliisit kirjoittivat rikosilmoitukseen varsin usein kuvauksen raiskauksen

uhrista, jolloin kiinnostuksen kohteena oli hänen käyttäytymisensä, vaatetuk-

sensa tai mielialansa. Ilmoituksissa kerrottiin naisen vaatteiden repeytymises-

tä tai likaantumisesta. Nainen saattoi myös itkeä, käyttäytyä sekavasti tai olla

kiihtyneessä mielentilassa. Toisinaan ilmoituksiin kirjattiin, mitä raiskauksen

uhrin kohdanneet henkilöt kertoivat uhrista. ”Raiskattu oli pukenut paitansa
nurin perin päälle ja kengät olivat väärissä jaloissa”, ”Nainen oli itkuinen”,
”hysteerinen”, ”huusi apua” tai ”kertoi tuskaisella äänellä tulleensa raiska-
tuksi”.

Raiskauksen uhrin kerrottua alustavasti tapahtumista hänet pyritään

viemään viipymättä lääkäriin. Poliisi voi itse huolehtia tästä ja odotella

tutkimusten valmistumista, jonka jälkeen uhri kuljetetaan poliisiasemalle

kuulusteltavaksi. Jos raiskauksesta epäilty tekijä saadaan kiinni tuoreeltaan,

niin myös hänet voidaan viedä oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin. Rais-

kausrikoksen tutkimisen aloittaminen sitookin poliisilta resursseja. Yksi

poliiseista totesi seuraavasti:

”...siinä pitäisi sitten olla poliisit viemässä ja kuljettamassa uhria
oikeuslääkäriin, ja epäiltyä kuskaa eri poliisit. Että siinä mielessä
tällainen yksi tapaus saattaa sitoa paljon poliisimiehiä... Yleisesti
ottaen väkivaltarikokset ovat sellaisia, että ne tapahtuvat yllättäen
ja äkkiä pitäisi saada paljon porukkaa siihen asiaan kiinni, jotta se
tulisi hyvin hoidettua. Siinä on helposti 6–8 poliisia kiinni yhdessä
jutussa.”

2.2 Oikeuslääketieteellinen tutkimus

Haastattelemani poliisit pitivät raiskauksen uhrin käyttämistä lääkärissä

erittäin tärkeänä osana rikostutkintaa. Yli puolessa rikosilmoituksia oli

maininta siitä, että uhri kävi lääkärissä raiskauksen takia. Raiskauksen uhri on

voinut hakeutua itse lääkärin hoidettavaksi, mutta yleensä poliisi vastasi tästä.



58

23 Haastatellessani oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia tekevää lääkäriä hän kertoi joskus

neuvottelevansa poliisien kanssa siitä, mitkä kaikki tutkimukset ovat hänen mielestään

tarpeellisia.

24 Naiselle tehdään perusteellinen gynekologinen tutkimus, mutta myös mm. hänen

suustaan ja kynsien alta otetaan näytteitä (esim. häpykarvojen kampaus-, vertailukarva- ja

kynsienalusnäyte sekä verikoe DNA:ta varten ja muita tarvittavia näytteitä mm. eri

sukupuolitautien, HIV:n ja eri päihteiden käytön toteamiseksi). Joskus aineistossa mainit-

tiin, että pelko mahdollisesta raskaudesta tai sukupuolitaudeista ajoi naisen lääkäriin.

Tällöin tulosten odotteleminen saattoi olla naiselle raskasta aikaa. Ks. myös Näre 2000,

117.

25 Ks. tarkemmin esim. Viitanen 1982, 33–34; Pollari 1994a, 116–118; Gregory & Lees

1999, 168 ss.; Raijas 2000, 21; Punnonen 2001, 60–61.

26 Ks. esim. Temkin 1997, 508; Jordan 2001, 689; Raijas 2001, 362.

Jotkut haastattelemistani poliiseista pitivät tärkeänä, että raiskauksen uhri

tulisi ensin tekemään rikosilmoituksen, koska poliisi haluaa vastata lääkäriin

ohjaamisesta ja varmistaa, että uhrilta otetaan kaikki rikostutkinnan kannalta

tarvittavat näytteet.23 Toisinaan rikosilmoituksessa oli vain maininta siitä, että

uhria kehotettiin menemään lääkäriin, mutta kirjausta ei ollut tehty siitä, oliko

uhri myös toiminut näin. Tästä syystä lääkärissä käyminen saattaa olla

yleisempää kuin mitä rikosilmoitusaineisto antaa olettaa. 

Toisaalta perehtyessäni esitutkinta-aineistoon havaitsin, että kaikkia

raiskauksen uhreja ei ollut ohjattu oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin.

Ihmettelin menettelyä varsinkin tapauksissa, joissa tekijänä oli tuntematon

mies, sillä tutkimusten ansiosta olisi saattanut olla mahdollista päästä tekijän

jäljille esimerkiksi DNA-tunnisteen avulla. Yksi haastattelemistani poliiseista

totesi tähän, että ”siinä se ammattitaito sitten punnitaan, että kuka sen älyää
ottaa”.

Rikosilmoituksissa mainittiin toisinaan, että raiskauksen uhri oli aluksi

haluton tai kieltäytyi jyrkästi menemästä lääkäriin, mutta poliisi tai raiskatun

ystävät saivat hänet suostuteltua tutkimuksiin. Haastatellessani raiskauksen

uhreja tukevia henkilöitä he kertoivat lääkärissä käymisen saattavan olla suuri

koettelemus uhrille.24 Myös muista tutkimuksista on käynyt ilmi, että raiskat-

tujen kokemukset lääkäreistä voivat olla kielteisiä, sillä lääkäri on voinut

suhtautua kylmästi naisiin ja esittää moralisoivia kannanottoja.25 Toisaalta

naiset ovat myös kiitelleet lääkäreitä. Punnosen (2001, 59) tutkimuksessa

raiskatut naiset kertoivat arvostaneensa lääkärin inhimillistä, rauhoittavaa ja

kiireetöntä suhtautumista. Raiskausten uhreille voi myös olla tärkeää, että

häntä tutkiva lääkäri on samaa sukupuolta.26
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27 Vuosina 1998–1999 laitos tutki 185 raiskauksen uhria ja 61 tekijäksi epäiltyä henkilöä

(tiedot on saatu oikeuslääketieteen laitokselta). Vuosina 1999–2002 laitoksella tehtiin

yhteensä lähes 500 tutkimusta seksuaalirikosepäilyn takia (Ojanperä ym. 2003, 5079).

28 Ks. Kaukonen 2003, 19–20. RAP-kansio on saatavilla mm. seuraavista osoitteista:

www.vaestoliitto.fi ja www.tukinainen.fi. Haastattelemani lääkäri kertoi muutenkin

neuvoneensa terveysasemia ”omien raiskaustutkinta-pakettien” kokoamisessa.

Lääkärin olisi varauduttava siihen, että raiskauksen uhrin tutkiminen

vaatii runsaasti aikaa ja kärsivällisyyttä. Uhrille pitäisi myös pystyä

antamaan hänen tarvitsemansa psyykkinen ensiapu. (Ks. Vala 2000,

4293–4294.) Haastattelemani lääkäri totesi, että raiskauksen uhria

pitäisi kuunnella, hänen kertomustaan pitäisi uskoa ja hänelle pitäisi

luoda sellainen tunne, että hän uskaltaa myös myöhemmin turvautua

lääkärin apuun. Tämä vaatii tutkivalta lääkäriltä ammattitaitoa, mitä

ei hänen mukaansa välttämättä löydy kaikilta.

Pääkaupunkiseudulla päivystää Helsingin yliopiston alainen oikeuslääketie-

teen laitos, joka vastaa poliisin pyynnöstä raiskauksen uhreille ja mahdollisille

syyllisiksi epäillyille henkilöille tehtävistä tutkimuksista.27 Muualla Suomessa

oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia tehdään terveysasemilla, sairaaloissa ja

yksityisten lääkäreiden vastaanotoilla. Tämä saattaa vaikuttaa siihen, että

kaikki lääkärit eivät tiedä, minkälaisia tutkimuksia heidän pitäisi tehdä tai

miten heidän pitäisi suhtautua raiskauksen uhreihin. Yksi haastattelemistani

avustajista kertoi tapauksista, joissa näytteiden ottamisessa tai säilyttämisessä

tehtiin virheitä, minkä takia tutkimustuloksia ei pystytty hyödyntämään.

Tuorila mainitsee puolestaan tapauksesta, jossa kokemattomalla lääkärillä oli

vaikeuksia suoriutua raiskatun naisen tutkimisesta. Tästä aiheutui uhrille

harmia myös myöhemmin oikeudenkäynnissä. (Tuorila 2000, 46.)

Seksuaalista väkivaltaa kokeneiden henkilöiden kohtelemista ter-

veydenhuollossa on pyritty parantamaan laatimalla vuonna 2001 ns.

RAP-kansio. Kansiosta löytyy yksityiskohtaisia neuvoja siitä, miten

uhreja pitää kohdella, minkälaisen hoidon ja tuen tarpeessa he

saattavat olla, minkälainen lääketieteellinen tutkimus on tehtävä ja

mistä asioista lääkärin pitäisi kirjoittaa lausuntoonsa oikeudenkäyn-

tiä varten.28
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29 ”Tutkittava on ikäiseltään vaikuttava, keskikokoinen nainen, joka kertoo tapahtumista
asiallisesti ja rauhallisesti”. Joskus tutkittava oli ”ahdistunut, silmin nähden peloissaan
tai järkyttynyt tapahtumasta”.

30 Haastattelemani lääkäri muistutti, että lausuntoihin pitäisi kirjata havainnot kaikista

pienistä naarmuistakin, joilla ei ole hoidollisesti mitään merkitystä, sillä ne voivat osoittau-

tua oikeudellisesti tärkeiksi. Ks. myös Vala 2000, 4296.

31 Esimerkiksi: ”Tutkittavassa toteamani vammat sopivat olemaan iältään alle kolmen
vrk:n ikäisiä ja aiheutuneen ulkoisen väkivallan seurauksena. Yleisen käsityksen mukaan
edellä kuvatut vammat tulevat paranemaan kahden viikon kuluessa jälkiä jättämättä.”
Eräässä koulutustilaisuudessa tapaamani oikeuslääketieteellisiä tutkimuksia tekevä lääkäri

selitti, että tällaisilla lausumilla hän pyrkii osoittamaan raiskauksen uhrille, että haavat

paranevat ja raiskauksesta on mahdollista toipua.

Lääkärinlausunnot

Lukemissani lääkärinlausunnoissa kerrottiin tavallisesti lyhyesti raiskausta-

pahtumista, jota seurasi kuvaus uhrin ulkoisesta olemuksesta, mielentilasta ja

siitä, miten hän pystyi puhumaan tapahtumista.29 Tämän jälkeen lääkäri

paneutui tutkittavasta tekemiinsä muihin havaintoihin ja selosti niitä yksityis-

kohtaisesti. Hän arvioi havaitsemiensa fyysisten vammojen syntyajankohtaa

ja -mekanismia, niiden vaikeusastetta ja paranemista.30 Lausunnoissa kerrot-

tiin myös, minkälaisia näytteitä tutkittavasta oli otettu, miten näytteidenotto

tehtiin ja mitä tutkimuksen perusteella oli pääteltävissä mahdollisesta rais-

kauksesta.

Lausunnoissa kerrottiin uhrin saamista mustelmista tai verenpurkaumista

eri puolilla kehoa, ihorikoista ja hiertymisistä, silmän umpeen muurautumisis-

ta, hampaiden pinnoitteiden rikkoutumisista, reiästä päänahassa, nenäluun

murtumisesta ja sukupuolielinten repeytymistä. Uhrin saatettiin mainita

kärsineen kovista kivuista, aristuksesta, pahoinvoinnista tai päänsärystä.

Joskus nainen oli saanut pahoinpitelemisen aikana useita iskuja tai potkuja

päähänsä ja muualle kehoon. Erityisesti parisuhdeväkivaltatilanteissa miehet

olivat saattaneet käyttäytyä hyvin väkivaltaisesti. Tällöin nainen ohjattiinkin

muiden erikoislääkäreiden puoleen saamiensa vakavien vammojen takia.

Lääkärit arvioivat lausunnoissaan usein uhrin saamien vammojen pa-

ranemista.31 Joskus lääkäri otti kantaa teon vakavuuteen toteamalla, että

raiskauksen uhri oli ollut kuristamisen takia hengenvaarassa tai että kyseisellä

tavalla suoritettu pahoinpitely voi aiheuttaa erilaisia pysyviä haittoja, kuten
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32 Tosin tämä ei yleensä ole mahdollista, koska monet uhreista hakeutuvat tutkittaviksi

välittömästi raiskauksen jälkeen, jolloin he ovat vielä teon jälkeisen shokkitilan kourissa

(Vala 2000, 4296–4297, 4299). Lausunnoissa saatettiinkin kehottaa naisia hakeutumaan

myöhemmin lääkäriin psyykkisten seurausten selvittämiseksi. Joskus naiselle oli annettu

Rikosuhripäivystyksen tai Tukinaisen esite tai hänet oli ohjattu suoraan kriisipalveluun.

kuulon heikkenemisen tai näön menetyksen. Toisinaan lääkärit käsittelivät

uhrin saamia psyykkisiä vaurioita.32

Oikeuslääketieteen laitos vastaa vain rikostutkinnan takia tehtävistä

tutkimuksista, eikä tutkittaviin muodostu hoidollista suhdetta. Tästä

syystä haastattelemani lääkäri oli huolissaan siitä, saavatko raiskatut

tarvitsemaansa jatkohoitoa. Hän toivoi, että raiskatuille olisi järjes-

tetty oma heidän hoitamiseensa erikoistunut keskus, josta olisi

mahdollista saada raiskauksen jälkeen niin gynekologista kuin

psykologistakin jälkihoitoa. Hän oli erityisen huolissaan nuorista

tytöistä, koska heillä voi olla suuria vaikeuksia hakeutua jatkotutki-

muksiin oma-aloitteisesti. 

Lääkäri saa raiskauksen uhrilta ja/tai poliisilta yleensä esitiedot tapahtumista.

Lausunnoissa otettiinkin tavallisesti kantaa siihen, miten hyvin lääkärin

tekemät havainnot sopivat yhteen raiskauksen uhrin kertomuksen kanssa. Jos

nainen kertoi tulleensa raiskatuksi metsässä tai hiekkarannalla, lausunnossa

saatettiin kertoa hänen alusvaatteistaan löytyneistä havunneulasista tai

hiekanmurusista. Lääkärit arvioivat myös, ovatko uhrissa havaitut vammat

voineet syntyä sellaisen väkivallan seurauksena, mistä nainen kertoi. Lääkäri

on voinut nostaa esille havaitsemansa ristiriitaisuudet tekemiensä löydösten

ja uhrin kertomuksen välillä. Myös haastattelemani poliisit totesivat, että

heillä on tapana pohtia tätä kysymystä. Toisinaan lääkäri arvioi vammojen

syntyneen aikaisemmin tai muulla tavalla kuin uhri kertoi tai siemennestettä

ei löytynyt, vaikka siemensyöksystä oli ollut puhetta. Joskus naisen siisti tai

huoliteltu ulkonäkö herätti epäilyjä lääkärissä ja/tai poliisissa.

Oikeuslääketieteellistä lausuntoa käytetään hyväksi sekä esitutkinnassa

että myöhemmin mahdollisessa oikeudenkäynnissä. Viitanen (1982, 33)

kiinnitti tutkimuksessaan huomiota siihen, että kaikilla lääkärin esiin tuomilla

asioilla ei välttämättä ole juridista relevanssia, sillä lääkäri saattoi tekemäs-

sään lausunnossa selvittää naisen sukupuolielämää, pukeutumista tai ul-

konäköön liittyviä kysymyksiä. Itse ihmettelin, miksi lukemissani lausunnois-

sa oli toisinaan kirjoitettu neitsyyden menettämisestä, kuukautisten alkamises-
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33 Ursula Vala (2000, 4294) on muistuttanut lääkäreitä tutkittavien yksityisyyden suojasta.

Hän on huomauttanut, että gynekologisen sairaskertomuksen kannalta esimerkiksi vuosien

takainen abortti saattaa olla olennaista, mutta sillä ei kuitenkaan ole merkitystä seksuaaliri-

kosten tutkinnassa.

34 Ks. myös Viitanen 1982, 35; Sulavuori 1992, 64–65.

35 Karstinen 1998, 121 ss. Ks. myös Jönsson 1988, 38 ss. Poliisit kertoivat Karstisen

haastatellessa heitä suosivansa ns. vapaata kerrontaa, jolloin kuulusteltavan annetaan

vapaasti kertoa rikokseen liittyvistä asioista. Puheet eivät kuitenkaan aina vastaa tekoja,

sillä Karstinen huomasi havainnoidessaan kuulustelutilaisuuksia, että poliiseista vain harva

ta, raskauden keskeyttämisistä, synnytyksistä tai naista joskus vaivanneista

tulehduksista ja sukupuolitaudeista.33

Useat haastattelemistani poliiseista arvostivat lääkäreiden kirjoittamia

lausuntoja. Tosin joku mainitsi, että lausunnosta ei välttämättä ole suurta

hyötyä, koska tutkimuksen lopputulemana saattaa olla vain toteamus, että

raiskausta ei voida osoittaa tapahtuneen, eikä myöskään sulkea pois. Lääkä-

rinlausunnon avulla ei pystytä läheskään aina ratkaisemaan sitä, onko tutkitta-

va raiskattu, koska tekijän ei välttämättä tarvitse käyttää avointa väkivaltaa

uhrin vastustuksen murtamiseen.34 Myöskään siemennesteen löytyminen ei

todista raiskauksesta, koska epäilty voi väittää sukupuoliyhteyden tapahtu-

neen yhteisymmärryksessä. 

Oikeuslääketieteellisten tutkimusten jälkeen naista joko kuulustellaan heti

poliisiasemalla tai kuulustelu siirretään myöhäisempään ajankohtaan. Vii-

meistään tässä vaiheessa tapauksen tutkiminen siirretään rikospoliisille, sillä

järjestyspoliisi saattaa huolehtia alustavista toimenpiteistä. Isommissa kau-

pungeissa toimii erityinen väkivaltayksikkö, joka vastaa seksuaalirikosten

tutkimisesta. Kerron seuraavaksi kuulustelemiseen liittyvistä kysymyksistä.

2.3 Kuulustelut

Esitutkinnassa selvitetään muun muassa rikos, sen teko-olosuhteet, ketkä ovat

asianosaisia ja muut syytteen päättämistä varten tarvittavat seikat (ks. ETL

5 §). Rikostutkinnassa keskeisessä asemassa ovat kuulustelut (ks. esim.

Karstinen 1998, 7, 22, 68). Näin myös raiskauksissa, joissa varsinkin uhrilta

saatavat tiedot ovat tärkeitä.

Poliisi pyrkii kuulusteluissa saamaan mahdollisimman tarkasti selville

kaiken, mikä on tutkittavan rikoksen kannalta olennaista. Eija Karstinen

havaitsi tutkiessaan kuulustelutilaisuuksia, että poliisi hallitsee tilannetta ja

ohjaa kuulustelujen kulkua esittämällä paljon kysymyksiä.35 Haastattelemani
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malttoi antaa kuulusteltavan puhua rauhassa. Karstinen 1998, 105, 108–109, 127.

poliisit kiteyttivät, että he pyrkivät löytämään vastauksia kysymyksiin ”mitä,

missä, milloin, kuka, miten, miksi”. 

Linja Jönsson on huomauttanut, että toimiakseen tehokkaasti poliisin on

pystyttävä luomaan kuulusteltavaan hyvä kontakti ja säilytettävä se koko

kuulustelun ajan. Kuulusteltavan yhteistyöhalukkuus on edellytys sille, että

poliisi pystyy hankkimaan rikoksesta tietoja. Poliisi kontrolloi tilannetta, sillä

se ohjaa ja valikoi käsiteltäviä asioita sekä vaikuttaa merkittävällä tavalla

siihen, mitä esitutkintapöytäkirjaan kirjoitetaan. (Jönsson 1988, 12, 22, 49.)

Kuulustelemisella on rikosten selvittämisen lisäksi muita funktioita.

Karstisen haastattelemat poliisit mainitsivat tukemisen, opastamisen

ja myönteisen poliisikuvan luomisen. Tukemisella tarkoitettiin sitä,

että kuulusteltava kokee helpottavana rikoksesta puhumisen poliisin

kanssa. Opastaessaan poliisi antaa konkreettisia neuvoja rikoksen

uhrille siitä, miten hänen kannattaisi suojautua rikoksilta. Tai vastaa-

vasti poliisi pyrkii vaikuttamaan rikoksesta epäiltyyn, jotta hän

pysyisi kaidalla tiellä. Poliisit kantoivat niin ikään huolta myöntei-
sestä poliisikuvasta. Yksi Karstisen haastattelemista poliiseista

totesi, että rikoksen uhrille poliisin kanssa asioiminen saattaa olla

ainutkertainen tapahtuma. Myös rikoksesta epäiltyyn haluttiin luoda

hyvä kontakti, koska poliisi voi joutua kohtamaan hänet vuosien

varrella useaan otteeseen. (Karstinen 1998, 71–77, 92, 100,

163–164, 167. Ks. myös Jönssen 1988, 12–14, 17.)

Poliisi tarvitsee kuulustelemisessa monenlaisia taitoja. Kuulustelua voidaan

luonnehtia kahden ihmisen väliseksi vuorovaikutustilanteeksi, jossa korostu-

vat kuulustelua suorittavan poliisin henkilökohtaiset taidot siinä, miten hän

osaa käsitellä erilaisia ihmisiä (ks. esim. Karstinen 1998, 23–25). Poliisi saa

nykyisin peruskoulutuksessaan opetusta aiheesta ja siitä on kirjoitettu oppikir-

jojakin (ks. esim. Ellonen ym. 1996). Monet haastattelemistani poliiseista

tosin mainitsivat, että heidän ollessa poliisikoulun penkillä mitään kuulustelu-

kursseja ei ollut tarjolla, joten heidän piti opetella kuulustelemisen salat

kantapään kautta. Karstisen (1998, 71) haastattelemat poliisit muistivat usein

ensimmäisessä kuulustelussaan kokemansa epävarmuuden ja jännityksen.

Yksi haastattelemistani poliiseistani kertoi seuraavasti: 

”Tein vuonna [xxxx] ensimmäisen kuulustelun ja se oli simppeli,
rattijuopumusjuttu. Hikoilin tunnin sitä ennen ja tunnin sen jälkeen.
Jotkut sanoo, ettei sitä [kuulustelemista] opi koskaan. Jotkut sanoo,
että sen oppii, mutta kukaan ei ole koskaan valmis tähän. ... Täydel-
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36 Ks. Ellonen ym. 1996, esim. 5, 16, 24, 35, 78–79; Karstinen 1998, 24–25, 69, 73, 85.

37 Ks. esim. Ellonen ym. 1996, esim. 85–86; Kinnunen 1996, 125; Karstinen 1998, esim.

87–88, 93–96. 

38 Raiskauksen uhrit ovat voineet kokea raskaaksi sen, jos heidän on täytynyt olla tekemi-

sissä aina uuden poliisin kanssa (ks. esim. Viitanen 1982, 32). Ks. myös edellä II.2.

39 Karstinen 1998, esim. 96 ss., 167. Ks. myös Stenross & Kleinman 2003, 110 ss.

listä kuulustelua ei voi opettaa eikä oppia, sillä jokainen tapaus on
erilainen.”

Kuulustelutilanteessa poliisin pitäisi pystyä synnyttämään luottamuksellinen

ilmapiiri hänen ja kuulusteltavan välille. Tällöin merkitystä on muun muassa

kiinnostuksen osoittamisella, kyvyllä kuunnella, positiivisen palautteen

antamisella ja pyrkimyksellä ymmärtää toista. Monet lukuisat pienet seikat

vaikuttavat kuulustelujen onnistumiseen, kuten poliisin käyttämät sanavalin-

nat ja huumori.36 Kuulustelujen aluksi saatetaan tunnelman rentouttamiseksi

jutella muista kuin tutkittavaan rikokseen liittyvistä asioista, tarjoilla kahvia

ja poltella tupakkaa.37

Haastattelemani poliisit totesivat, että kuulusteltavat ovat kovin erilaisia.

Poliisilta vaaditaankin taitoa sopeutua erilaisiin ihmisiin ja tilanteisiin (ks.

esim. Ellonen ym. 1996, 76). Poliisit kertoivat, että kuulustelijaa pitää vaih-

taa, jos hänelle tulee sellainen tunne, että kuulusteltava saattaisi puhua

avoimemmin jollekin toiselle henkilölle. Esitutkinta-aineistosta havaitsin, että

yhden tapauksen kaikki kuulustelut saatettiin keskittää samalle tai samoille

rikostutkijoille, jolloin sama poliisi vastasi mahdollisten täydentävien kuulus-

telujen tekemisistä. Joskus taas yhden jutun tutkimiseen osallistui useita eri

poliiseja, jolloin kuulustelija vaihtui useaan otteeseen.38

Rikokset voivat herättää monenlaisia tunteita niin kuulusteltavissa kuin

poliisissakin (ks. esim. Ellonen ym. 1996, esim. 9, 79). Karstisen haastattele-

mien poliisien mielestä tunteiden käsitteleminen kuuluu olennaisena osana

heidän työhönsä. Poliisin pyrkimyksenä on pitää omat tunteensa aisoissa ja

suhtautua kuulusteltaviin ammatillisen varovaisesti, mikä ei kuitenkaan ole

esteenä empatian osoittamiselle.39 Haastattelemani poliisit kertoivat kuulevan-

sa toisinaan muilta poliiseilta kritiikkiä siitä, miten ystävällisesti he kohtelevat

rikoksesta epäiltyjä. Poliisi joutuu myös itse miettimään, mikä on hänen oma

suhtautumisensa rikokseen. He kertoivat seuraavasti:

”Täytyy sanoa, että täällä väkivaltapuolella joutuu kaikennäköisiä
ihmisiä kuulustelemaan, niin ei siinä auta muu kuin, jos tulee joitain
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40 Ks. esim. Stenross & Kleinman 2003, 109. Esimerkiksi uhrien tukemista ei välttämättä

pidetä edes ”oikeana poliisityönä” ks. Westmarland 2001, 81.

asioita mieleen, niin taas mennään asiaan. Se on aika selvää, että
aikamoinen myllerrys käy omassa päässä, että miten suhtautua.
Kyllä tuolla aina tulee ulkopuolisilta neuvoja, että mitä pitäisi tehdä
tietyille tyypeille. Mutta tämä on työtä, hoidetaan hommat... Omia
mielipiteitä voi olla, mutta ne täytyy pitää poissa niin kauan kuin
tutkitaan juttua.”

”Klassinen esimerkki on tämä, että järjestyspoliisissa ei ymmärretä,
miksi se poliisi esimerkiksi ennen kuulustelua kättelee jotain tappa-
jaa. Kysymyshän on siitä, että ei sitä huutamalla ja öykkäröimällä
saa sitä asiaa hoidettua. Ja miksi te poltatte tupakkaa, tarjoilette
kahvia ja syötätte pullaa niille. Eihän siitä ole kysymys – vaan siitä,
että sinne saadaan sellainen ilmapiiri, jossa on luottamus ja tunne,
että hitsi mä olen tän asian kanssa yksin, että nyt mä kerron sen tolle
poliisille.”

Karstinen haastatteli tutkimuksessaan poliisien lisäksi kuulusteltavia, joista

suurin osa oli rikoksista epäiltyjä henkilöitä. Heidän mielestään kuulustelua

suorittavan poliisin pitäisi olla asiallinen, rauhallinen ja lempeä. Jos poliisi

käyttäytyi ystävällisesti, ymmärtäväisesti ja luotettavasti, epäillyt kertoivat

voivansa tunnustaa tekonsa poliisille. (Karstinen 1998, 141 ss.) Tutkimuksis-

sa on havaittu rikospoliisin pitävän kaikkein haastavampina työtehtävänä

rikoksista epäiltyjen kuulustelemisia.40 Tosin poliisin huomiota on kiinnitetty

myös siihen, miten rikoksen uhreihin pitäisi suhtautua.

Raiskauksen uhrin kuulustelemisesta

Kuulustelutaktiikkaa käsittelevässä teoksessa on painotettu, että poliisilla

pitää olla valmiudet kohdata rikoksen uhri. Jos kysymyksessä on väkivaltai-

sen teon kohteeksi joutunut henkilö, hänen sensitiivinen kohtelunsa on

erityisen tärkeää. Uhri voi kuulustelutilanteessa olla monenlaisten kriisireak-

tioiden kourissa, jolloin häntä on kohdeltava ymmärtäväisesti ja ystävällisesti.

Kirjoittajat huomauttavat, että tämä tukee rikoksen uhrin selviytymistä ja

edesauttaa rikoksen selvittämistä. (Ellonen ym. 1996, 124 ss. Ks. myös edellä

esitettyä kohdassa III.4.3.) 

Haastattelemani poliisit toivat usein esille, että heiltä vaaditaan erityistä

herkkyyttä väkivaltarikosten uhrien kanssa. Heidän pitää pystyä voittamaan

uhrin luottamus, sillä hän joutuu palauttamaan mieleensä kipeät muistot.
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41 Uhrin raiskaushetkellä kokema pakokauhu voi vaikeuttaa tapahtumien tarkkaa muista-

mista (ks. esim. Sulavuori 1992, 77–78). Myös omassa aineistossani nainen saattoi todeta,

että ”minulla ei ole tarkkoja mielikuvia tapahtumista, koska olin shokissa ja peloissani”.

Toisaalta raiskauksen aiheuttama voimakas stressitila voi toimia päin vastoin ja onnistua

pikemminkin terävöittämään uhrin havainnointikykyä (Raijas 2001, 360).

Rikostutkinnallisesti poliisi on hankalassa tilanteessa, jos raiskauksen uhri ei

tunnu muistavan tapahtumia tai hän ei kykene kertomaan niistä tarkasti.41

Poliisi pystyy kuitenkin omalla käyttäytymisellään vaikuttamaan raiskauksen

uhriin. Poliisi voi panostaa siihen, että kuulusteluilmapiiri on turvallinen, ja

että uhria rohkaistaan ja kannustetaan puhumaan tapahtuneesta. 

Yksi haastattelemistani poliiseista totesi, että raiskauksen uhrin luotta-

muksen saamiseksi hänet pitää ensin saada uskomaan, että hän ei ole syyllis-

tynyt asiassa mihinkään ja poliisi arvostaa sitä, että nainen on tullut tekemään

rikosilmoitusta. Raiskauksen uhri saattaa haluta sysätä tapahtuman mieles-

tään, mutta hänet pitäisi saada avoimesti kertomaan poliisille kaikesta tapah-

tuneesta. Tutkinnan aloittaminen saattaa olla vaikeaa ja pitkäkestoista, jolloin

vasta ”pikkuhiljaa aletaan puhua asiasta”.

Haastateltavat poliisit toivat ilmi, että kohtelias käyttäytyminen on tärke-

ää. ”Ei tarvitse olla mikään yliempaattinen tai muuta. Olen havainnut, että
uhrit saattavat jopa kavahtaa liian mukana elävää suhtautumista. Olen
vuosien varrelta kuullut heiltä itseltäänkin, että heille riittää kun on ystävälli-
nen, korrekti ja asiallinen. ... [Tällöin] pystyy esittämään todella intiimejä
kysymyksiä ilman, että uhri kokee ne ahdistavina tai syyllistävinä.” Haastatte-

lemani kriisityöntekijä totesi, että poliisin ammatillinen, rauhallinen ja

luotettava suhtautuminen rauhoittaa uhria ja auttaa saamaan raiskauksessa

menetetystä turvallisuudentunteesta kiinni. Raiskauksen uhrin turvallisuuden

tunnetta voi lisätä myös tukihenkilön käyttäminen. 

Sukupuoliyhteydestä puhuminen. Rikostutkinnassa on tärkeää arvioida

raiskauksen tunnusmerkistön täyttymistä. Tällöin naiselta joudutaan kysele-

mään arkaluontoisista asioista, kuten sukupuoliyhteydestä. Rikosilmoitusai-

neistosta kävi ilmi, että suurimmassa osassa ilmoituksia ei ole laisinkaan

kerrottu sukupuoliyhteydestä tai muista vastaavista seksuaalisista teoista.

Monissa rikosilmoituksissa saatettiin kuvata tarkasti raiskausta edeltäneitä

tapahtumia, mutta yhdynnästä löytyi vain seuraavia mainintoja: ”mies raiska-
si minut sängyllä”, ”mies teki tekosensa”, ”raiskaustoimet kestivät joitakin
minuutteja”. Noin kolmasosassa rikosilmoituksia selvitettiin tarkemmin

sukupuoliyhteyteen liittyviä kysymyksiä, jolloin uhria pyydettiin kertomaan

seikkaperäisesti, millä tavalla sukupuoliyhteys tapahtui ja arvioimaan sen
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42 Väkivaltaisen, traumaattisen tai muuten stressaavan tapahtuman kohteeksi joutuneen

henkilön voi tosin olla vaikea arvioida ajankulua ks. esim. Ellonen ym. 1996, 94; Haa-

pasalo ym. 2000, 24.

kestoa.42 Uhrilta myös tiedusteltiin, saiko tekijä siemensyöksyn ja käyttikö

hän kondomia.

Haastatteluissa poliisit totesivat, että intiimeistä asioista puhuminen voi

ainakin aluksi tuntua raiskauksen uhrista kiusalliselta. ”Se on alkukankeutta
monta kertaa. [Uhrin] on tietenkin vaikea käydä niitä asioita läpi ja puhua
niistä, ihan niiden oikeilla nimillä, [kuvata] kaikkea mitä on tapahtunut.”
Myös poliisit ovat itse saattaneet kokea olonsa epämukaviksi, eivätkä he ole

tienneet, miten näin henkilökohtaisia kysymyksiä pitäisi lähestyä (ks. myös

Westmarland 2001, 82–84). Poliisin mukaan kokemuksen karttuessa suku-

puoliyhteyteen liittyvistä yksityiskohdista oppii kysymään ammattimaisesti.

Poliisi pyrkiikin kuulusteluissa selittämään, että tällaisten asioiden selvittämi-

nen on välttämätöntä rikoksen tutkimiseksi. ”Minä sanon [raiskauksen
uhrille], että joudun kysymään, en sen takia, että olen ilkeä ja ikävä, vaan sen
takia, että nähdään onko rikos täyttynyt.”

Raiskauksen uhrien henkinen tukeminen. Haastatellut poliisit kertoivat, että

raiskauksen uhri saattaa henkisesti romahtaa kuulustelujen aikana. Tällöin

uhria pitää yrittää tukea, jotta kaikki asiat saadaan käytyä läpi. Poliisi voi

pyrkiä pienillä huomaavaisilla eleillä helpottamaan uhrin tukalaa oloa. ”Voi
vaikka antaa kahvia tai antaa käydä vessassa... Tavallaan en keskeytä
kuulustelua, mutta vedetään välillä happea – keskustellaan vähän kevyemmin.
Irrottaudutaan siitä rikostapahtuman tunnelmasta, minne väkisinkin ajaudu-
taan.”

Haastattelemani poliisit kertoivat tiedottavansa raiskauksen uhreille myös

saatavilla olevista tukipalveluista. Monet mainitsivat Rikosuhripäivystyksen,

Tukinaisen tai muita paikkakunnalla toimivia kriisikeskuksia. Poliisi saattoi

auttaa naista yhteydenottamisessa. Jotkut poliiseista totesivat sen sijaan

painokkaasti, että heidän tehtäviinsä ei kuulu huolehtia raiskatun henkisestä

hyvinvoinnista, vaan siitä vastaavat muut tahot. Toisaalta esitutkinnan aikana

saattaa olla hetkiä, jolloin poliisi osoittaa myötätuntoa uhrille. Yksi poliiseista

kertoi seuraavasti: ”Kyllähän me tavallaan tehdään sitä hoitotyötä siinä
sivussa, voivotellaan, haetaan nenäliinaa ja taputellaankin välillä, mutta
toiset ovat saaneet siihen [raiskauksen uhrin henkiseen tukemiseen] koulutuk-
sen ja kuulukoon se heille.” Jotkut poliiseista taas pelkäsivät, että jos he

suhtautuisivat liian empaattisesti raiskauksen uhriin, esitutkinnan puolueetto-

muus voisi kärsiä.
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43 Tukihenkilöiden käyttämisen yleisyydestä kuulusteluissa ei ole saatavissa tilastotietoja.

Rikosuhripäivystys on yksi paikka, josta voi tiedustella tukihenkilön saamisen mahdolli-

suutta. Sen pitämien tilastojen mukaan vuonna 2002 heillä oli kaikissa eri rikoksissa

yhteensä 658 tukisuhdetta, joista 10 prosentissa oli kysymys seksuaalisesta väkivallasta.

Haastatteluissa kävi ilmi, että tukisuhteisiin ei välttämättä aina liity tukihenkilönä toimi-

mista rikosprosessissa, vaikka tämä onkin varsin yleistä. Jotkut tukisuhteista saattavat

syntyä vasta kuulustelemisen jälkeen, jolloin tukihenkilö ei ole pystynyt olemaan mukana

kuulusteluissa.

Jotkut haastattelemistani poliiseista kertoivat jäävänsä kuulustelujen

jälkeen istuksimaan ja keskustelemaan tunnelmista yhdessä uhrin kanssa. He

pohtivat, että uhri on saattanut kokea osan poliisin esittämistä kysymyksistä

loukkaavina tai syyllistävinä, vaikka tämä ei ole ollut tarkoituksena. Tästä

syystä poliisi voi uudelleen yrittää perustella esittämiensä kysymysten tarpeel-

lisuutta. Jotkut poliisit totesivat haastatteluissa, että pitivät ”hyvän työn

mittarina” sitä, kun uhri lähti poliisiasemalta tyytyväisenä saatuaan poliisilta

sen verran apua kuin sitä on mahdollista antaa. Poliisi saattaa myös huolehtia

siitä, että raiskauksen uhri pääsee turvallisesti kotiinsa.

Tukihenkilön käyttäminen

Poliisin on esitutkintalain mukaan ilmoitettava uhrille hänen oikeudestaan

käyttää tukihenkilöä (ks. ETL 29.3 §). Tästä huolimatta lukemassani

esitutkinta-aineistossa oli vain muutamassa tapauksessa maininta tukihenki-

löstä.43 Jotkut haastattelemistani poliiseista epäilivät, että kuulustelukerto-

muksiin ei aina muistettaisi kirjata sitä, onko tukihenkilö ollut läsnä, mutta

heidänkään kokemuksensa mukaan tukihenkilöä ei käytetä usein. Näyttääkin

siltä, että tukihenkilön käyttäminen raiskauksen uhria kuulusteltaessa ei ole

kovin yleistä.

Haastatellessani poliisia kysyin, mitä mieltä he olivat tukihenkilön

läsnäolosta kuulustelutilanteessa. Jotkut suhtautuivat asiaan kielteisesti. He

pelkäsivät, että jos kuulustelussa on läsnä joku ulkopuolinen henkilö, rais-

kauksen uhri saattaa pyrkiä kertomaan tapahtumista ”kaunistellen” tai ”itsel-

leen edullisesti”. Jotkut poliisit halusivatkin kuulustella raiskauksen uhria

yksinään, koska silloin he pystyvät mielestään saamaan helpommin ”totuuden

selville”.

”Mielestäni on siinä sitten kuka tahansa ylimääräinen, niin se
tavallaan haittaa sitä [kuulustelu]tilannetta. Ei voi tietää, että mihin
se hakee sitä tukea. Hakeeko se nyt totuuteen vai siihen, että mua on
helpompi juksata ja liioitella.”
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44 Kuulustelutaktiikkaa käsittelevässä teoksessa lähdetään sellaisesta näkemyksestä, että

ylimääräiset henkilöt kuulusteluissa, kuten todistaja, huoltaja tai avustaja, saattavat olla

haitaksi. Mitä vaikeammasta tai herkemmästä asiasta on kyse, sitä vaikeampi siitä on puhua

useamman henkilön läsnäollessa. Kahden ihmisen välistä vuorovaikutusta pidetään sopivan

intiiminä, jolloin on luontevampaa ottaa puheeksi arkaluonteisia asioita. Kirjoittajat tosin

huomauttavat, että arat henkilöt voivat haluta tukihenkilön mukaansa, mikä saattaa

edesauttaa kuulustelujen sujumista. Ellonen ym. 1996, 53.

45 Poliisilla (tutkinnanjohtajalla) on lain mukaan oikeus kieltää painavista rikostutkinnalli-

sista syistä tukihenkilön läsnäoleminen kuulusteluissa (ks. ETL 31 §). Haastatteluissa ei

käynyt ilmi, että poliisi olisi joskus toiminut tällä tavalla.

Toiset poliiseista eivät kokeneet tukihenkilön läsnäolon haittaavan omaa

työtään. Poliisi saattoi jättää raiskauksen uhrin päätettäväksi sen, onko

tukihenkilö läsnä kuulustelussa. Heidän mielestään tästä mahdollisuudesta oli

hyvä kertoa uhrille, koska jotkut haluavat mieluummin puhua ilman tukihen-

kilöä.44

Jotkut poliiseista pitivät tukihenkilön käyttämistä hyvänä asiana ja he

saattoivat pyrkiä järjestämään hänet paikalle raiskauksen uhrin niin pyytäessä.

Poliisien mielestä tukihenkilöstä on hyötyä, koska raiskauksen uhrilla on

tällöin selkeämpi käsitys siitä, mitä kuulusteluissa tapahtuu. Tukihenkilön

läsnäolo saattaa myös rauhoittaa uhria ja helpottaa kipeistä tapahtumista

kertomista.

”Kyllä se rauhoittaa [raiskauksen uhria], kun ei ole vain karskeita
poliisimiehiä ympärillä... Se on ihan hyvä, jos sellainen on saatavis-
sa ja kyllä niitä on ihan haettu, soitettu ja otettu matkalla kyytiinkin.
Näin pyritään toimimaan, jos halukkuutta löytyy.”

Haastattelemani tukihenkilöt eivät olleet koskaan kokeneet, että poliisi olisi

suhtautunut heidän läsnäoloonsa kuulusteluissa vastentahtoisesti.45

Jonkun muun läsnäolo kuulusteluissa

Kuulustelutilanteessa saattaa olla läsnä myös joku muu henkilö kuin tukihen-

kilö. Alaikäistä uhria kuulusteltaessa paikalla saattaa olla hänen äitinsä tai

isänsä. Yksi haastattelemistani poliiseista sanoi pitävänsä myönteisenä, jos

alaikäistä raiskattua kuulusteltaessa läsnä on jompi kumpi hänen vanhemmis-

taan. Vanhemman tehtävänä on olla lapselleen henkisenä tukena ja turvana.

Hän ei kuitenkaan saa sekaantua kuulustelun kulkuun ja alkaa vastailla

lapsensa puolesta poliisin esittämiin kysymyksiin. 
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46 Rikoksesta epäiltyjen kohdalla avustajan käyttäminen kuulusteluissa oli yleisempää kuin

uhrien kohdalla. Jotkut haastattelemistani poliiseista suhtautuivat myönteisesti avustajan

läsnäoloon, koska rikoksesta epäilty saattoi tällöin puhua avoimemmin tekemisistään.

47 Esimerkiksi lakivaliokunta totesi käsitellessään seksuaalirikosuudistusta, että ainakin

suurimmissa poliisilaitoksissa työtehtävät ja -vuorot olisi järjestettävä siten, että seksuaali-

rikosten uhreilla olisi halutessaan mahdollisuus asioida omaa sukupuolta olevan henkilön

kanssa (LaVM 3/1998, 10).

48 Ks. esim. Brownmiller 1975, 366, 387; LaFree 1981, 583; Westmarland 2001, 24; Jordan

2002, 320 ss. Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa pohtinut työryhmä oli samaa mieltä ja esitti

naisten osuuden lisäämistä poliisikunnassa, mikä lisäisi myös naismyönteisten asenteiden

kehittymistä (ks. ko. mietintö 1992, 90, 105). 

Monet haastattelemistani poliiseista olivat sitä mieltä, että nuoren kuulus-

teleminen onnistuu paremmin ilman vanhempien läsnäoloa (ks. myös Lauro-

nen & Pietarila 1994, 58). Poliisi saattaa tällöin kysyä nuorelta, haluaisiko

hän mieluummin olla kuulusteltavana yksin. Jos nuori vastaa myöntävästi,

poliisi pyrkii poistamaan vanhemman kuulustelutilanteesta esimerkiksi

toteamalla, että hänellä on kuitenkin oikeus tutustua kuulusteluista kirjoitetta-

vaan esitutkintapöytäkirjaan. 

Poliisin on ilmoitettava kuulusteltavalle hänen oikeudestaan käyttää

avustajaa. Tällä tavalla on meneteltävä kuulusteltaessa sekä rikoksesta

epäiltyä että uhria (ks. ETL 29 §). Esitutkinta-aineistossa ei ollut yhdessäkään

tapauksessa mainintaa siitä, että avustaja olisi ollut läsnä raiskauksen uhria

kuulusteltaessa. Myös haastattelemani avustajat olivat olleet harvoin mukana

uhrin kuulusteluissa. He eivät pitäneet läsnäoloaan tarpeellisena, mutta he

saattoivat todeta päänaiselleen olevansa käytettävissä tätä varten. Päänaiset

menivät kuitenkin yleensä yksin kuulusteluihin tai kuulustelut oli jo suoritet-

tu, kun asiakas otti yhteyttä avustajaan. Vain lasten kohdalla avustaja saattoi

pitää läsnäoloaan kuulustelutilanteessa tarpeellisena.46

Naispoliisi

Monissa yhteyksissä on korostettu, että raiskauksen uhrin pitäisi saada

halutessaan asioida naispuolisen poliisin kanssa.47 Taustalla saattaa olla

näkemys siitä, että naispoliisit suhtautuisivat miespoliiseja ymmärtäväisem-

min raiskauksen uhreihin.48 Myös raiskauksen uhri saattaa kokea helpompana

puhumisen naisen kanssa (ks. esim. Jordan 2002, 326 ss.). Sulavuori (1992,

105) on arvellut, että raiskauksen uhri ei tällöin tuntisi oloaan niin turvatto-

maksi. Haastattelemani poliisit vahvistivat, että raiskauksen uhrit saattavat
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49 Naispoliisien vähäisestä lukumäärästä ks. Korander 2004, 14.

50 Jordan 2002, 331–332; Jordan 2001, 689, 692. Ks. myös Viitanen 1982, 36, 69; Snare

1984, 208; Punnonen 2001, 59–60; Korander 2004, 13–14.

51 Samoilla linjoilla myös Temkin 1997, 524; Herlin ym. 1997, 414–415; Jordan 2001, 700.

Ks. myös muuten itsemääräämisoikeuden kunnioittamisen tärkeydestä esim. Raijas & Repo

1999, 16.

toisinaan esittää toivomuksen asioimisesta naisen kanssa. Nämä toiveet

pyritään mahdollisuuksien mukaan täyttämään, mutta se ei aina ole mahdollis-

ta heidän vähäisen lukumääränsä takia.49 Yksi poliiseista totesi halusta asioida

naispoliisin kanssa seuraavaa:

”Sitten monestihan se on niin, että varsinkin raiskauksissa, kun mies
on tekijä ja mies on kerran loukannut naista, niin naiset yleensä
haluaa ja kysyy oikein, että olisiko naispoliisia. Vaikka on meillä
taitavia miehiäkin. Monestihan niissä [kuulusteluissa] joutuu kysy-
mään hyvin kipeitä asioita ja se, että sitä kysyy nainen, ei ehkä
loukkaa yhtä paljon, eli he eivät heti tunne, että heitä epäillään
valehtelusta.”

Tutkimuksissa on havaittu, että oikeusviranomaisen naissukupuoli ei ole

käytännössä tae huomaavaisesta kohtelusta. Esimerkiksi jotkut Jordanin

(2002, 331–332) haastattelemista raiskauksen uhreista joutuivat pettymään

odotuksissaan, sillä he havaitsivat joidenkin naispoliisien suhtautuvan heihin

epäluuloisesti ja vihamielisesti. Jordan huomauttaa, että tämä ei sinänsä ole

ihme: jotta naispoliisit pystyisivät osoittamaan selviytyvänsä poliisin tehtävis-

sä siinä missä miehetkin, he saattavat kokea joutuvansa turvautumaan koviin,

miehisinä pidettyihin otteisiin ja asenteisiin.50 Yksi haastattelemistani suoma-

laisista naispoliiseista totesi asiasta seuraavasti: ”Kyllä siinä [poliisin]
persoona vaikuttaa enemmän kuin sukupuoli. Jos nainen tekee rikosilmoituk-
sen ja piirin kovin jätkä, joka on sukupuoleltaan nainen, ottaa ilmoituksen
vastaan, niin siinä ei poliisin sukupuoli auta.”

Uhria tukevat henkilöt huomauttivat haastatteluissa, että raiskauksen uhrin

esittämiä pyyntöjä olisi tärkeää kunnioittaa ja pyrkiä toteuttamaan ne mahdol-

lisuuksien mukaan. Raiskauksen uhri tietää parhaiten itse, haluaako hän

asioida naispuolisen poliisin kanssa.51
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52 Karstinen 1998, 36. Myös Korander (2004, 9, 12) on todennut epäilevän asenteen

kuuluvan välttämättömänä osana poliisin työhön. Poliisin on myös todettu suhtautuvan

naisten tekemiin rikosilmoituksiin raiskauksista aivan erityisen epäluuloisesti (ks. esim.

Jordan 2004, 52). Ks. myös edellä II.3.

Poliisien varauksellisesta suhtautumisesta raiskauksen 

uhreihin

Haastatellut poliisit totesivat usein, että heidän työssään korostuu ihmistunte-

mus. Tämän tuntemuksen avulla poliisi pystyy mielestään arvioimaan,

puhuvatko kuulusteltavat totta. ”Siinä tulee tutkijallekin määrätynlainen
kuva, että puhuuko tämä nyt totta ja onkohan se nyt näin...”. Karstinen on

todennut, että poliisille on ominaista, että se arvioi kuulusteltavan rehellisyyt-

tä. Poliisi ei luota kumppaninsa puheisiin samalla lailla kuin arkipäivän

keskusteluissa, joissa toisen oletetaan yleensä puhuvan totta.52 Monet haastat-

telemistani poliiseista myönsivät suhtautuvansa toisinaan varauksellisesti

naisten – ainakin tietynlaisten naisten – tekemiin rikosilmoituksiin raiskauk-

sista. Toisaalta jotkut poliiseista ilmeisesti tiedostivat, että raiskauksen uhria

saatetaan kohdella eri tavalla kuin muita väkivaltarikosten uhreja:

”Ei nämä [raiskausrikokset] ole ollenkaan helppoja tutkia, vaikka
ne olisi kuinka selkeitä. Paljon yksinkertaisempaa on tutkia sitä, kun
jotain on lyöty puukolla. Jos se lyö toista puukolla niin vaikka se
uhri olisi kuinka soittanut suutaan, sitä pidetään hirveän selkeänä,
että kuka syyllinen. Mutta näissä [raiskauksissa] on aina se, että
miten se asianomistaja on käyttäytynyt, onko se antanut ymmärtää
tai ymmärtänyt antaa.”

Haastattelemani poliisit luettelivat lukuisia seikkoja, joiden perusteella he

suhtautuvat raiskausilmoituksen aitouteen epäluuloisesti. Monet kertoivat

naisista, jotka tulivat tekemään rikosilmoitusta raiskauksesta vain sen takia,

että he olivat sattuneet riidan päätteeksi olemaan uskottomia ja heidän oli

keksittävä jokin hyväksyttävä selitys kumppanilleen, jotta hänen ei tarvitsisi

tunnustaa syrjähyppyään. Vastaavasti nuorten tyttöjen piti poliisien mukaan

esittää vanhemmilleen tekosyy, koska he olivat olleet omin luvin poissa yön

kotoa. Poliisia arveluttivat myös tapaukset, joissa joku muu kuin raiskauksen

uhri oli aktiivinen rikosilmoituksen tekemisessä tai jos nainen oli humalassa.

”Jos nainen puhaltaa 0.2, niin sitten tietää, että siinä on pikkuisen valheen
makua.” ”Ei niin kauhean vakavasti voi ottaa sellaista henkilöä, joka kertoi-
lee vähän hymyssä suin ja humalassa.”
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Poliisit ihmettelivät tietynlaisia uhreja. Minulle kerrottiin ”epävakaista

naisista”, jotka kärsivät alkoholiongelmasta tai mielisairaudesta ja elivät

omassa maailmassaan. Myös toistuvasti rikoksen uhriksi joutuminen saattaa

olla epäilyttävää. Jokaisella poliisilla tuntui olevan omakohtaisia kokemuksia

tai he ainakin kertoivat jostain jälkikäteen perättömäksi osoittautuneesta

raiskausilmoituksesta. He pitivät tällaisia tapauksia harmillisina, koska poliisi

käytti usein kuitenkin aikaa ja vaivaa niiden selvittämiseen.

Yksi haastattelemistani avustajista kritisoi voimakkaasti poliisin epäluu-

loista asennetta. Hän piti myös tarpeettomana poliisin käyttämiä kovistelevia

otteita uhria kuulusteltaessa. ”Näissä jutuissa on aina otettava naisen tai
tytön psyyke huomioon, ja se hämärtää monia. Ei toivoisi, että sen varjolla
naljaillaan tai heitetään huulta. Ymmärrän, että se rikosilmoituksen vastaan-
ottaja tai tutkija voi miettiä, onko tämä nyt totta, sillä on vaan mielessä se
totuudessa pysyminen. Vaikka tarkoitus on hyvä, niin sitten tällä tavalla
kokeillaan, ehkä käytetään samoja keinoja kuin rikoksesta epäiltyyn: niitä
koetetaan vähän kovistella ja opettaa ottamaan vastuuta, ja niitä samoja
keinoja koitetaan soveltaa asianomistajiin.” 

Yksi haastattelemani poliisi kertoi puolestaan eräästä tutkittavana olevasta

tapauksesta, jossa nuori tyttö oli tullut tekemään rikosilmoitusta, mutta oli

ollut tämän jälkeen yhteistyöhaluton. ”Ei me voida sitä tyttöä seinälle nostaa,
että nyt sanot, oletko valehdellut, koska meidän on jätettävä ainakin se yksi
prosentti siihen, että jos se osittain puhuukin totta. Tämäkin murrosikäinen
tyttö on kuulemma kokenut hirveäksi sen, että poliisi on antanut ymmärtää,
että ne epäilee sen puheita – mutta kyllä totta vieköön, meidän on uskalletta-
va myös epäillä niitä.” 

Ihmettelin haastatteluissa, miten poliisit tunnistavat sellaisen tapauksen,

jossa nainen valehtelee. Poliisit vetosivat ihmistuntemukseensa, vaistoonsa,

joka on kehittynyt vuosien mittaan. ”Tulee joskus sellainen tunne, että tämä
ei ole totta...”.”Mulla oli sellainen tuntuma, että sitä raiskausta ei ollut
tapahtunut...”, ”Eräällä tavalla huokuu sekin mahdollisuus, että ne on
tekaistuja...”, ”Joskus voi olla kiikun kaakun...”.

Leif GW Perssonin (1982, 39–40) arvion mukaan kaksi prosenttia

raiskauksista tehdyistä rikosilmoituksista olisi ollut vääriä. Tämän

tutkimusaineiston perusteella on mahdotonta ottaa kantaa siihen,

kuinka paljon poliisille ilmoitetaan perättömiä rikosilmoituksia

raiskauksista. Poliisi ei välttämättä ota edes rikosilmoitusta vastaan,

jos se pitää sitä perusteettomana. Rikosilmoituksista löytyi muuta-

mia mainintoja siitä, että nainen tai tyttö kertoi jälkikäteen, että

häntä ei ole sittenkään raiskattu, sukupuoliyhteys tapahtuikin yhteis-

ymmärryksessä tai hän oli ”vain keksinyt koko jutun”. Tämä ei
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53 Sisäasiainministeriön antamissa ohjeissa muistutetaan, että rikosilmoituksen selosteosaan

ei saa merkitä poliisin käyttämiä salassa pidettäviä taktisia tai teknisiä menetelmiä tai

sellaisia yksityiskohtia, joiden esille tuominen voi vaarantaa esitutkinnan. Ohjeissa

todetaan myös, että selosteosaan ei saa kirjoittaa esim. poliisin omia perustelemattomia

johtopäätöksiä tai arvailuja, vaan ne on tarvittavassa laajuudessa kirjattava tutkintamuis-

tioon. SM-2003-2881/Ri-2, 9.

kuitenkaan mielestäni ole välttämättä osoitus aiheettomasta rikosil-

moituksesta, vaan uhri on saattanut monesta muusta syystä haluta

vetäytyä tapauksen tutkimisesta. Palaan näihin tapauksiin tarkemmin

jaksossa VI.2.3. Ks. myös Jordan 2004, 33 ss.

Raiskauksen uhrin mielentila. Poliisit kirjoittivat rikosilmoituksiin usein

havaintojaan raiskauksen uhrin mielentilasta. Haastattelemani rikospoliisit

kertoivat, että jos uhrin kanssa oli ensimmäistä kertaa ollut tekemisissä

järjestyspoliisi, häneltä saatettiin kysyä mielipidettä uhrista. Järjestyspoliisilla

on myös muuta ensikäden tietoa tapauksesta, minkä takia häntä saatettiin

kuulustella todistajana tai tietoja vaihdettiin muuten epävirallisesti. Hän oli

myös saattanut vastata rikosilmoituksen kirjoittamisesta.

Löysin esitutkintamateriaalin seasta poliisin toisilleen kirjoittamia vapaa-

muotoisia lappuja, joissa otettiin kantaa siihen, onko raiskaus todella tapahtu-

nut. Kysyin haastatteluissa tällaisista viesteistä: ”Kyllä minäkin olen saanut
lappuja, että tällä ei taida olla paketti täysin selvä. Ja se on mielestäni ihan
oikein. Kyllä siellä semmoinen ihmistuntemus tulee tuolla järjestyspoliisin
puolella, kun ne koluaa niitä kämppiä vuosikaudet ja näkee niitä ihmisiä.”

Poliisi voi käyttää hyväkseen myös niin sanottuun tutkintamuistioon

tallennettuja tietoja.53 Kyse on kaikkien poliisien käytettävissä olevasta

sähköisestä tietokannasta, mutta sinne merkityt tiedot eivät tule osaksi

esitutkintamateriaalia. Haastatteluissa poliisit kertoivat, että tutkintamuistioon

kirjoitetaan sellaisia omia huomiota rikoksesta, joista ei välttämättä haluta

tehdä merkintää rikosilmoitukseen. 

”Se on semmoinen, mitä poliisi ei halua kirjoittaa sinne rikosilmoi-
tukseen, omia havaintoja, että asianomistaja on ihan päästään vialla
tai oli niin kännissä ettei tiennyt nimeänsä tai että tämmöinen sopisi
tekijäksi. ... Tai, että ... sininen Sierra lähti kovaa vauhtia, eikä saatu
rekkaria. ...Se on kuin tiedonvälitystä muista havainnoista... Sinne
voi kirjoittaa vapaasti ja siellä voi olla aivan ensiarvoisen hyviä
tiedonjyviä.”

Lukemieni asiakirjojen mukana oli toisinaan otteita tutkintamuistiosta. Poliisi

saattoi kuvata niissä tietystä yksittäisestä tapauksesta laadittua rikosilmoitusta
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54 Temkin 1999, 23, 27. Ks. myös Jordan 2004, 41–42.

tarkemmin tekemiään toimenpiteitä esimerkiksi epäiltyjen tekijöiden tavoitta-

miseksi. Muistioille oli tyypillistä se, että niissä otettiin suorasukaisemmin

kantaa siihen, oliko nainen poliisin mielestä raiskattu. Naisen kertomusta

saatettiin pitää epäuskottavana, mutta mukaan mahtui myös tapauksia, joissa

naista uskottiin. Esimerkiksi yhdessä muistiossa poliisi tuli lopulta siihen

käsitykseen, että tyttö olisi sittenkin raiskattu. Häneltä jouduttiin tosin ”lypsä-

mään” tietoa, eikä hän pystynyt vastaamaan kaikkia yksityiskohtia koskeviin

kysymyksiin. Tapahtumakuvaus pysyi kuitenkin samana, eikä muuttunut,

vaikka asioita käytiin toistuvasti läpi.

Poliisin lisäksi esitutkinnassa saatettiin kuulla todistajina muita henkilöitä,

jotka olivat olleet tekemisissä raiskatun kanssa. He saattoivat kertoa raiskauk-

sen uhrin käyttäytymisestä ja lausua oman käsityksensä raiskausväitteen

todenperäisyydestä. Naista sekä uskottiin että epäiltiin. Myös rikoksesta

epäilty saattoi ottaa asiaan kantaa. 

”Mitään tuskin tapahtui vastoin Aa:n tahtoa...”,”Todellisessa
raiskauksessa nainen oman henkensä menettämisen uhalla tappelisi
vastaan...”,”Pidän kertomusta epäuskottavana, koska tällä tytöllä
on turhan vilkas mielikuvitus ja hän on huomionkipeä...”,”Aa soitti
minulle heti tapauksen jälkeen... vakuutuin, että hän puhui totta.”,
”Nainen huusi apua ja oli selkeästi sen tarpeessa... Minulle tuli
sellainen olo, että hän oli todella joutunut rikoksen uhriksi”, ”Tulin
siihen tulokseen, että mitään raiskausta ei ole tapahtunut, koska Aa
oli [raiskauksen jälkeisinä päivinä] iloinen ja puhelias”.

Jotkut Temkinin haastattelemista raiskauksen uhreista kertoivat poliisin

odottaneen heiltä tietynlaista käyttäytymistä. Poliisi saattoikin epäillä naisen

valehtelevan, jos hän pystyi puhumaan tapahtumista rauhallisesti tai hän

vaikka hymyili.54 Tässä aineistossa oli joitakin mainintoja siitä, että poliisi tai

muu esitutkinnassa kuultu henkilö oli ihmetellyt naisen rauhallista käyttäyty-

mistä. Joskus poliisi oli ilmeisesti pitänyt hankalana uhrin järkyttynyttä

mielentilaa. Esimerkiksi yhdestä rikosilmoituksesta löytyi seuraava maininta:

”Aa itki järkyttyneenä tapahtumasta vaikeuttaen näin tapauksenkulun selvittä-
mistä”.

Haastattelemani kriisityöntekijä huomautti, että naiset voivat reagoida

raiskaukseen hyvin monella tavalla. Nainen saattaa olla hysteerinen, sekava,

voimakkaiden ailahtelevien tunteiden varassa tai käyttäytyä päin vastoin

hyvin levollisesti ja puhua raiskaustapahtumista ”kuin kaupassa käymisestä”.

Kriisityöntekijä totesikin, että poliisin pitäisi aina ottaa ilmoitus raiskauksesta
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vakavasti huolimatta uhrin tilanteesta, ulkonäöstä tai mielentilasta. Myös

jotkut haastattelemistani poliiseista toivat tämän seikan esille. He totesivat,

että uhrin käyttäytyminen voi olla varsinkin aluksi hyvin omituista ja kokema-

ton poliisi voi tehdä siitä hätäisesti vääriä johtopäätöksiä. 

Haastattelemani poliisit olivat usein sitä mieltä, että heidän omat asenteen-

sa ja tunteensa eivät näkyisi heidän tekemässään työssä, eivätkä vaikuttaisi

siihen, millä tavalla he suorittavat esitutkinnan. Monet poliisit totesivat, että

heidän tehtävänään on vain selvittää, mitä on tapahtunut, eikä heidän tarvitse

(onneksi) ratkaista sitä, kumman osapuolen kertomus on uskottavampi.55

Poliisi uskoi pystyvänsä tekemään työnsä objektiivisesti ja puolueettomasti.

”Tässä hommassa ei pidä ottaa minkään näköistä ennakkoasennetta eikä
tuomitsevaa asennetta. Se on sitä ammattitaitoa.” Moni totesi painokkaasti,

että kaikki tapaukset tutkitaan aina yhtä perusteellisesti. Tosin muutama

poliisi myönsi, että tiettyihin raiskauksesta rikosilmoituksen tehneisiin naisiin

ei voi suhtautua vakavasti ja että se näkyisi väkisinkin tutkinnan laadussa.

Kuulustelupöytäkirjoista

Poliisi kirjoittaa kuulustelujen pohjalta pöytäkirjan, josta pitäisi käydä ilmi,

mitä rikoksesta on saatu selvitettyä (ks. Helminen ym. 2002, 320 ss.). Haastat-

telemani poliisit kertoivat, että he pyrkivät tiivistämään kuulusteltavan

kertomuksesta olennaisena pitämänsä osan, eivätkä he kirjaa kaikkea, mitä

kuulusteltava sattuu kuulustelun kuluessa kertomaan. ”Sieltä pitäisi löytää se
jyvä, että tulisi se tärkein asia paperille. Kaikkea mitä toinen kertoo ei voi
kirjoittaa, vaan se asian ytimen kaivaminen sieltä, asian, joka sitten vaikuttaa
tutkinnassa ja syyteharkinnassa”.

Lukemani esitutkinta-aineiston mukaan raiskauksen uhria oli kuulusteltu

lähes aina. Epäiltyä tekijää oli kuulusteltu noin puolessa tapauksia. Tämän

lisäksi poliisi kuuli lähes kolmasosassa tapauksia todistajina henkilöitä, jotka

pystyivät kertomaan tapahtumista ennen raiskausta, sen aikana tai sen jälkeen.

Kysymyksessä saattoi olla naisen kanssa iltaa viettänyt tuttava, naisen sattu-

malta kohdannut henkilö, kuten taksikuski tai ohikulkija tai esimerkiksi

ystävä, jolle uhri oli uskoutunut. Todistajana saatettiin kuulla myös poliisia,

joka oli tehnyt ensimmäiset havainnot naisesta ja vastannut alustavasta

puhuttelusta.
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57 Jönsson 1988, 76 ss., 101; Ellonen ym. 1996, 7–8; Karstinen 1998, 139.

58 Ks. esim. Gumbel 2000, 21 ss.; Honkatukia 2001a, 53 ss.

Pidin silmällä sitä, kuinka kauan kuulustelut kestivät ja kuinka pitkä

pöytäkirja niistä kirjoitettiin. Raiskauksen uhrin kuulusteleminen

kesti keskimäärin tunnin verran, rikoksesta epäillyn viitisenkymmen-

tä minuuttia ja todistajan kuulustelu keskimäärin reilu puoli tuntia.

Raiskauksen uhrin kuulustelupöytäkirjan selosteosa oli pituudeltaan

keskimäärin kaksi ja puoli sivua, epäillyn vajaa kaksi sivua ja todis-

tajien puolitoista sivua. Parisuhdeväkivaltatapauksissa naisen alkaes-

sa purkaa poliisille tapahtumavyyhtiä tuloksena saattoi olla varsin

pitkä kuulustelukertomus, koska miehen väkivaltainen käyttäytymi-

nen oli saattanut alkaa kauan sitten, ja mies oli ehtinyt vuosien

saatossa syyllistyä lukuisia kertoja erilaisiin väkivallantekoihin,

joista ei ollut aikaisemmin tehty rikosilmoitusta. 

Pöytäkirjat kirjoitetaan tavallisesti niin sanotun suoran kerronnan muotoon,

vaikka se ei kuvasta niiden syntytapaa. Tällä tarkoitetaan sitä, että kuulustel-

tava ei ole puhunut asiasta juuri sillä tavalla kuin pöytäkirjassa lukee, vaan

tosiasiallisesti kertomus on syntynyt poliisin esittämien lukuisten kysymysten

kautta.56 Tutustuessani esitutkinta-aineistoon havaitsin, että poliisi oli kirjoit-

tanut pöytäkirjaan vain harvoin kuulusteltavalle esittämänsä kysymykset.

Tällä tavalla saatettiin menetellä, kun poliisi joutui syyttäjän esittämän

lisätutkintapyynnön takia selvittämään kuulusteltavalta tiettyjä yksittäisiä

kysymyksiä. 

Pöytäkirjoja lukiessa olisi tärkeä muistaa, että poliisi vastaa sen laatimi-

sesta, jolloin kuulusteltavan kertomus suodattuu poliisin kautta. Kuulustelu-

kertomus onkin aina myös poliisin oma tulkinta siitä, mitä kuulusteltava on

puhunut.57 Karstisen (1998, 131–134) haastattelemat kuulusteltavat moittivat

pöytäkirjoja muun muassa siitä, että heidän puheitaan väritettiin tai paisutel-

tiin, heidän kertomuksestaan karsittiin osia pois tai rikoksesta epäillystä

luotiin epäluotettavaa kuvaa. Poliisi voi tarkoituksella tai huomaamattaan

jättää ”jälkiä” siitä, miten hän itse suhtautuu kuulusteltavaan.58

Poliisin käsitykset seksuaalisen väkivallan luonteesta vaikuttavat siihen,

minkälaisiin seikkoihin kuulusteluissa osataan kiinnittää huomiota. Myös

kuulusteltavan omilla käsityksillä ja kyvyllä kertoa väkivallasta on vaikutuk-

sensa kertomuksen sisältöön. Honkatukia (2001a, 52) on huomauttanut

analysoidessaan rikosilmoituksia, että ne eivät ole neutraaleja tapahtumien
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59 Joskus uhri oli esim. loppulausuntomenettelyssä ottanut avustajansa kanssa tarkemmin

kantaa vahingonkorvausoikeudellisiin vaatimuksiinsa.

60 Raiskauksen aiheuttamista seurauksista ks. esim. Viitanen 1982, 48–51, 68; Raijas &

Repo 1999, 70–71; Raijas 2000, 5–8; Punnonen 2001, 63 ss. Ks. myös Heiskanen & Piispa

1998, 25–28, 45–47; Kaukonen 2003, 49 ss.

61 Yksi haastattelemistani avustajista kertoi puolestaan pohtineensa, että hänen mielestään

syyttäjän olisi hyvä tavata raiskauksen uhri, koska hänen kertomuksensa on oikeudellisesti

varsin tärkeä. Avustaja myös mainitsi, että joskus kuulustelupöytäkirjoista välittyvä kuva

uhrista ei välttämättä vastaa todellisuutta. USA:ssa (ainakin joissakin osavaltiossa) syyttäjä

joutuu tapaamaan raiskauksen uhrin henkilökohtaisesti ja neuvottelemaan hänen kanssaan

syytteen nostamisesta (ks. Frohman 1998, 393 ss.).

kuvauksia, sillä niitä määrittävät oikeudellisen viitekehyksen lisäksi yhteis-

kunnassa vallitsevat käsitykset seksuaalisuudesta, sukupuolesta ja seksuaali-

sesta väkivallasta. 

Yksi seikka, mihin itse kiinnitin huomiota oli se, että raiskauksen aiheut-

tamia seurauksia oli käsitelty varsin vähän. Esitutkinnassa olisi kuitenkin

selvitettävä rikoksella aiheutetut vahingot (ks. ETL 5 §). Kaikki poliisit eivät

välttämättä tunne hyvin raiskauksen aiheuttamia seurauksia, eivätkä tästä

syystä tule käsitelleeksi tätä asiaa kuulusteluissa. Toisaalta moni kuulustelu

tehdään niin pian raiskauksen jälkeen, että uhri ei edes pystyisi vielä kerto-

maan kaikista hänelle aiheutuneista seurauksista.59

Toisinaan uhrit olivat kuvanneet rikosilmoituksissa ja esitutkinta-aineis-

tossa raiskauksen jälkeisiä voimakkaita pelkotiloja, voimattomuuden tunnetta,

univaikeuksia tai kokemaansa arkuutta. Joskus yksinkertaisten asioiden

hoitaminen tai kodista poislähteminen tuntui ylivoimaiselta. Ihmissuhteet,

varsinkin vastakkaiseen sukupuoleen kärsivät, eikä koulunkäynti tai työnteke-

minen sujunut. Joissakin yksittäisissä tapauksissa mainittiin raiskauksen uhrin

joutuneen pitkäaikaiseen psykiatriseen laitoshoitoon.60

Esitutkinta-aineistoon sisältyvät kuulustelukertomusten lisäksi muut

esitutkinnan aikana laaditut asiakirjat (ks. IV.2.1). Tämän aineiston merkitys

rikosprosessissa on tärkeä, koska syyttäjä tekee sen perusteella syyteharkin-

nan. Myös asianosaiset ja tuomari käyttävät sitä hyväkseen valmistautuessaan

mahdolliseen tulevaan oikeudenkäyntiin.

Poliisihaastatteluissa kävi ilmi, että syyttäjät kokivat toisinaan

tarvitsevansa kirjallisen aineiston lisäksi poliisin mielipidettä uhrista.

Jotkut poliiseista kertoivat syyttäjien joskus soittelevan ja kyselevän

heidän käsitystään raiskauksen uhrin uskottavuudesta.61
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62 Ks. esim. Viitanen 1982, 31; Sulavuori 1992, 77, 105. Haastattelemani tukihenkilö

mainitsi, että poliisin esittämä ”miksi”-kysymys voidaan kokea syyllistävänä. Myös

Karstinen (1998, 123) on todennut kysymysten sanavalintojen vaikuttavan kuulusteluilma-

piiriin.

3 Rikosprosessi raiskausten uhrien 
näkökulmasta

Haastattelin tutkimuksessani poliisien lisäksi raiskauksen uhrien kanssa

tekemisissä olleita henkilöitä. He kertoivat minulle, mitä mieltä he itse olivat

rikosprosessista ja minkälaisia tuntemuksia se oli herättänyt raiskauksen

uhreissa. Tukihenkilöiden kanssa käymäni keskustelut osoittautuivat hyvin

antoisiksi, koska he olivat itse saattaneet olla mukana poliisikuulusteluissa.

Haastatteluissa nousi esille myös oikeudenkäyntiin liittyviä asioita.

Esitutkinta

Haastattelemani tukihenkilöt totesivat, että raiskauksen uhrit eivät koe

helppona poliisin puoleen kääntymistä. Heidän tehtävänsä onkin valmistella

asiakasta kuulusteluihin kertomalla hänelle esitutkintaan liittyvistä käytän-

nöistä. Raiskattu on usein herkässä mielentilassa, jolloin hän voi kokea toisen

ihmisen neutraalin reagoimisen välinpitämättömyyden osoituksena, lyhyt-

sanaisuuden vihaisuutena ja kysymykset tapahtumien kulusta syyllistävinä

(Raijas 2001, 360). Raiskauksen uhrit voivat kokea raskaana tai suoranaisena

epäluottamuslauseena esimerkiksi sen, jos poliisi esittää heille useaan kertaan

yksityiskohtaisia kysymyksiä tapahtumista.62 Tukihenkilöiden mukaan näistä

asioista keskustellaan asiakkaan kanssa ja hänelle selvitetään, että poliisin

tarkoituksena ei ole syyllistää uhria. Myös jotkut haastattelemistani poliiseista

sanoivat ottavansa tämän asian esille.

Tukihenkilöt kertoivat raiskauksen uhrien monesti pelkäävän, että he eivät

pystyisi kuulusteluissa kertomaan raiskaukseen liittyvistä tapahtumista. He

arvelivat, että uhrin on helpompi puhua asiasta poliisille, jos hän on käynyt

tapahtumat läpi ensin tukihenkilön kanssa. Uhri voi kokea helpottavana myös

tukihenkilön läsnäolon kuulustelussa. Kuulustelutilanteessa tukihenkilö ei

kuitenkaan puutu raiskauksen uhrin kertomukseen. Hän antaa etukäteen

neuvon, että kaikki muistamansa asiat pitää kertoa poliisille, joka sitten tekee

arvion siitä, mitkä asiat ovat oikeudellisesti oleellisia. Tukihenkilöllä ei ole
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63 Lain esitöiden (HE 82/1995 vp., 51) mukaan tukihenkilö voisi kiinnittää huomiota uhrille

esitettävien kysymysten asianmukaisuuteen sekä esittää tarvittaessa taukojen pitämistä ja

muita toivomuksia asian käsittelyjärjestyksestä.

64 Lukemassani esitutkinta-aineistossa uhria kuulusteltiin useaan otteeseen lähes kol-

masosassa tapauksia.

edes puheoikeutta, joten ”hän vain istuu hiljaa asiakkaan kyljessä kiinni”.

Tosin hän voi huomauttaa uhrille, jos tämä ei muistaisi kertoa kaikkea.63

Raiskauksen uhria saattaa jännittää, että hän ei pystyisi kertomaan tapah-

tumista riittävän selkeästi ja johdonmukaisesti. Sulavuori (1992, 78) on

huomauttanut, että naisen raiskaustilanteessa kokema kaaos saattaa olla

vaikeasti sovitettavissa yhteen oikeudellisessa järjestelmässä lähtökohtana

olevan johdonmukaisuuden vaatimuksen kanssa ja naisella saattaa olla

vaikeuksia yhtenäisen kertomuksen muodostamisessa. Tilannetta voi helpot-

taa tukihenkilön läsnäolo tai se, että raiskauksen uhri saa puhua turvalliseksi

kokemassaan ilmapiirissä, jossa kuuntelija (myös poliisi) suhtautuu häneen

kunnioittavasti.

Haastattelemieni tukihenkilöiden mukaan raiskauksen uhrilla on kuuluste-

lujen jälkeen usein huojentunut olo. Myös poliisit mainitsivat uhrien joskus

todenneen, että ”helpotti, kun sai puhua”. Tukihenkilö ja uhri keskustelevat

jälkikäteen kuulustelujen kulusta ja purkavat sen herättämiä ajatuksia ja

tuntemuksia. Myös poliisi voi toimia tällä tavalla.

Tukihenkilö voi tarvittaessa toimia ”apumuistina”, koska uhri ei aina

muista tarkasti kaikkia kuulusteluissa esiin tulleita asioita. Tästä syystä monet

haastattelemistani raiskauksen uhria tukevista henkilöistä painottivatkin, että

uhrin pitäisi saada tietoa rikosprosessista ja mahdollista tukipalveluista aina

kirjallisessa muodossa (ks. myös Raijas 2001, 362).

Poliisi saattaa myös haluta kuulustella uhria uudelleen.64 Tukihenki-

löiden mukaan raiskauksen uhri saattaa ihmetellä tätä, mutta uhrille

kerrotaan, että poliisi haluaa vain saada jotain tarkennuksia hänen

kertomukseensa.

Tukihenkilöt kertoivat jossain vaiheessa varoittavansa raiskauksen uhria siitä,

että rikoksesta epäillyn kertomus tapahtumista voi olla varsin erilainen ja että

epäilty ei usein myönnä raiskausta. Tämä kävi ilmi myös perehtyessäni

esitutkinta-aineistoon, sillä epäilty kiisti tavallisesti jyrkästi syyllistyneensä

mihinkään rikokseen ja hän puhui tapahtumista hyvin eri tavalla.
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65 Poliisi on esittänyt mielipiteitään myös julkisesti. ”Malmin poliisi” nimimerkillä

julkaistiin vuonna 1997 erään vanhemman konstaapelin kirjoitus, jossa kerrottiin seuraa-

vasti: ”Viheliäisimpiä poliisin kannalta ovat perättömät raiskausilmoitukset, joita jotkut
naiset tulevat tekemään aamuyöstä saadakseen jonkinlaista alibia kotoa poissa ololleen.
[...] Näille naisille pitäisi työntää käpy tai piikkinen kiiski, jääköön lausumatta minne”.

Eduskunnan oikeusasiamies otti kantaa kirjoitukseen ja totesi, että se halvensi naisten

ihmisarvoa. Poliisilla ei myöskään ole oikeutta suhtautua tuomitsevasti tai vähättelevästi

raiskausilmoituksiin, eikä poliisi voi lähteä siitä, että tiettynä vuorokauden aikana tehdyt

ilmoitukset olisivat kyseenalaisia tai että ilmoituksen perättömyys olisi muutenkaan

Palautetta poliisista. Kysyin raiskauksen uhreja tukevilta henkilöiltä, minkä-

laista palautetta he olivat kuulleet poliisin toiminnasta. Monet kertoivat uhrien

kommentoivan aika harvoin poliisin tekemisiä tai sanomisia, mutta heidän

käsityksensä mukaan naisten kohteleminen oli yleisesti ottaen asiallista.

Joidenkin mielestä tässä asiassa oli tapahtunut myönteistä kehitystä viimeisen

kymmenen vuoden aikana. Varsinkin väkivaltayksiköissä toimivia poliiseja

pidettiin ammattitaitoisina. 

Haastatellut kertoivat, että raiskauksen uhreille oli tärkeää, että heidän

tekemänsä ilmoitus otettiin vakavasti. Poliisissa arvostettiin rauhallista ja

ammatillista suhtautumista. Haastattelemani kriisityöntekijä kertoi joidenkin

naisten kokeneen poliisin kanssa asioimisen jopa parantavana, raiskauksesta

toipumista edistävänä seikkana.

Haastattelemillani tukihenkilöillä saattoi olla omakohtaista tuntumaa

poliisista, koska he olivat itse olleet paikan päällä seuraamassa kuulusteluja.

He olivat varsin tyytyväisiä näkemäänsä. Toisaalta on syytä huomata, että

tukihenkilön läsnäolo on saattanut vaikuttaa poliisin käyttäytymiseen. Tämä

käy ilmi Tuorilan (2000, 58) tutkimuksesta, jossa yksi rikoksen uhreista kertoi

seuraavasti:

”Kun mä olin ekan kerran tän poliisin kuulusteltavana niin hän
tytötteli mua ja hänellä oli mua kohtaan sellanen niinku halventava
asenne. Kun mä sain toisella kerralla tän tukihenkilöni mukaan, joka
toi siihen tilanteeseen arvokkuutta, oli tän poliisin asenne täysin
toisenlainen. Se tuntu niinku olevan hirveen kiinnostunut tämän
rikoksen tutkimisesta.”

Haastatteluissa tuotiin ilmi myös epäkohtia. Haastatellut olivat kuulleet

tapauksista, joissa naisten tekemiä raiskausilmoituksia ei otettu vakavasti.

Joskus poliisi ei ollut halukas ottamaan edes rikosilmoitusta vastaan. Syynä

tähän saattoi olla naisen shokki- tai sekavuustila, hänen tuoksahtamisensa

alkoholille, epämääräiset selitykset tapahtuneesta, ulkoisesti havaittavien

vammojen puuttuminen tai liian rauhallinen käyttäytyminen.65
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ennalta-arvattavissa. Ks. Eduskunnan oikeusasiamiehen päätös 31.12.1999 Dnro

1261/4/96, 1905/4/98 ja 909/2/99.

66 Pollari 1994a, 93–97. Pollari ehdotti mm., että raiskatuilla naisilla pitäisi olla avustaja,

naisen ei pitäisi joutua kohtaamaan tekijää silmästä silmään ja naisen seksuaalihistorian ja

muun yksityiselämän käsittelemisestä olisi saatava määräykset (mts. 97, 123).

67 Haastatellut mainitsivat naisten joskus ihmettelevän sitä, miksi hänet, rikoksen uhri,

kutsutaan sakon uhalla oikeudenkäyntiin (ks. myös Kjällman 2002, 106). Tällöin hänelle

selitetään, että lain mukaan näin on meneteltävä tapauksissa, joissa asianosaisen henkilö-

kohtainen läsnäolo rikoksen selvittämiseksi on tarpeellista (ks. ROL 8 luku). 

Haastatellut kertoivat raiskauksen uhrien joskus kokeneen, että poliisi

syyllisti heitä tapahtuneesta. Naiselle oli saatettu huomauttaa, että hänen olisi

pitänyt ymmärtää käyttäytyä eri tavalla, koska silloin hän olisi pystynyt

estämään raiskauksen. Poliisi oli myös voinut käyttäytyä töykeästi ja kovistel-

la naista siitä, puhuuko tämä varmasti totta. Poliisilla saattoi olla liian kiire,

eikä se paneutunut uhrin mielestä riittävästi rikoksen tutkimiseen. Moitteita

tuli niin ikään siitä, että raiskauksen uhrin piti itse olla aktiivinen ja tiedustella

poliisilta tutkinnan etenemisestä (ks. myös Tuorila 2000, 59). Rikosprosessin

hitaus aiheutti myös arvostelua.

Oikeudenkäynti

Oikeudenkäynti saattaa muodostua raiskausten uhreille raskaaksi. Esimerkiksi

Pollari havaitsi tutkimuksessaan, että raiskatuissa naisissa hämmennystä

aiheutti se, että he eivät tienneet tai ymmärtäneet, mitä tuomioistuimessa

tapahtuu. He olisivat myös kaivanneet emotionaalista tukea, koska varsinkin

raiskaustapahtumien mieleen palauttaminen ja omaa käyttäytymistä kyseen-

alaistavien kysymysten ja väitteiden kuunteleminen oli raskasta.66

Raiskauksen uhrien on mahdollista saada valtion varoista itselleen avusta-

ja tai tukihenkilö (ks. edellä III.3). Käytännössä raiskattu voi hankkia itselleen

molemmat henkilöt, sillä esimerkiksi Rikosuhripäivystys ei peri tukihenkilön

käyttämisestä maksua. Haastattelemani avustajat kertoivat suosittelevansa

raiskatulle naiselle tukihenkilön ottamista mukaan oikeudenkäyntiin, jotta he

itse saavat keskittyä jutun ajamiseen, eikä heidän tarvitse huolehtia päänaisen

henkisestä hyvinvoinnista. Vastaavasti haastattelemani tukihenkilöt suositte-

levat asiakkaalleen oikeudellisen avustajan hankkimista.

Tukihenkilöt ja avustajat pyrkivät helpottamaan raiskauksen uhrin valmis-

tautumista oikeudenkäyntiin antamalla hänelle tarkan kuvauksen siitä.67

Uhrille kerrotaan yksityiskohtaisesti, ketä oikeudenkäynnissä on läsnä ja
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68 Yksi tukihenkilöistä mainitsi piirtävänsä kuvan, josta selviää miten eri henkilöt istuvat

oikeussalissa (ks. myös Kjällman 2002, 57).

69 Avustajat toivat esille, että heidän omaa valmistautumistaan oikeudenkäyntiin haittaa se,

että useat raiskausoikeudenkäynnit käydään nykyisin suljettujen ovien takana ja myös jutun

asiakirjat ovat salaisia. Tällöin he eivät pysty hankkimaan tietoa muista käräjä- tai hovioi-

keuksissa käsitellyistä raiskausjutuista.

missä järjestyksessä asiat käsitellään.68 Valmistautumisesta huolimatta

haastatellut kertoivat, että naiset voivat oikeudenkäynnin lähestyessä epäröidä

ja he toivovat voivansa välttää sen.69

Haastatellut kertoivat menevänsä käräjäpäivänä hyvissä ajoin paikalle ja

he saattavat etukäteen varmistaa, että he saisivat käyttöönsä jonkin erillisen

tilan, jossa uhri voi odottaa oikeudenkäynnin alkamista ilman pelkoa syytetyn

kohtaamisesta. Tällainen erillinen odotustila on tavallisesti pystytty pyynnöstä

järjestämään, mutta se saattaa olla todella epämukava. Joskus uhri on joutunut

istumaan esimerkiksi sellissä. Yksi tukihenkilöistä kuvasi odottelemisen

tunnelmia seuraavasti: 

”Se odotteluaika on aikamoista piinaa, kun kaikki on edessä. ... Aika
hiljaisia ovat nämä meidän asiakkaat, kun siinä tunti jos toinenkin
odotellaan, että päästäisiin saliin saakka. He vetäytyvät kuoreensa
ja ovat hyvin hiljaa. Panikoitumista tapahtuu harvemmin. ... Tuki-
henkilönä ei voi muuta kuin antaa asiakkaalle rauhan istua ja
keskittyä ja koota omia ajatuksiaan ja itseään. Mitään keventäviä
puheenaiheita ei ole.”

Haastateltujen mukaan uhri odottaa oikeudenkäyntiä levottomin mielin. Jos

odottamiseen kuluu useita tunteja, se kuluttaa voimia. Tämän estämiseksi

saatetaan tuomioistuimelle esittää pyyntö, että raiskausoikeudenkäynti

sijoitettaisiin ensimmäiseksi tai se alkaisi tiettynä kellonaikana. Yksi avusta-

jista totesi: ”Jos koko päivän joutuu odottamaan oikeudenkäynnin alkamista,
kun aikaisemmat jutut pitkittyy, siinä alkaa olemaan jo aika voipunut, kun
pitäisi kertoa se oma tarina. Edellisen yön on varmasti valvonut ja iltapäiväl-
lä on jo aika poikki. Tällaisista inhimillisistä seikoista johtuen raiskauksen
uhri voi unohtaa joitain asioita... Avustajana täytyy sitten esittää kysymyksiä
ja muistutella hiukan.”

Yksi haastattelemistani tukihenkilöistä kertoi tapauksesta, jossa kesti

kaksi vuotta ennen kuin vastaaja saatiin oikeudenkäyntiin paikalle.

Uhri joutui tätä ennen käymään 7–8 kertaa käräjäoikeudessa vain

toteamassa, että käsittelystä ei tule tänäänkään mitään, koska ensin

vastaajaa ei saatu haastettua ja tämän jälkeen hän ei saapunut paikal-
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70 Yksi tukihenkilöistä kertoi suosittelevansa naisille muistin tueksi lapun kirjoittamista,

jossa on ranskalaisia viivoja. Hänen mukaansa nainen tarvitsee harvoin lappua, mutta aika

monella se on mukana varmuuden vuoksi.

le. Nainen joutui kuitenkin joka kerta valmistautumaan henkisesti

oikeudenkäyntiin. Prosessin pitkittyminen pidensi hänen toipumis-

taan raiskauksesta ja nosti myös terapiakuluja. (Ks. myös Saari 2002,

6–7; Raijas 2001, 364.)

Raiskauksen uhrit joutuvat käsittelemään monenlaisia tuomioistuinkäsittelyn

aiheuttamia pelkoja. Tekijän kohtaaminen arveluttaa, samoin se, minkälaisia

tunteita raiskaustapahtumista puhuminen voi nostattaa itsessään pinnalle ja se,

pystyvätkö he kertomaan tapahtumista riittävän selkeästi ja johdonmukaisesti

(ks. myös Raijas 2001, 363). Tukihenkilö välitti uhrien tuntemuksia seuraa-

vasti:

”Minusta tuntuu, että tekijän kohtaaminen on tiukin paikka. Ja
pelko, että ei saa sanaa suustaan, että ei pystykään puhumaan siellä.
Pelätään, että ei saa selityksestä järjellistä tai että ei pysty hillitse-
mään tunteitaan, että kertomus tulisi epämääräisenä, soljuvana,
sekavana juttuja, josta kukaan ei ottaisi selvää, että mitä on tapahtu-
nut. Me [tukihenkilöt] kerromme omasta kokemuksestamme, mitä
olemme olleet mukana, että nämä pelot ovat tavallisia. Kaikki
pelkäävät, mutta pääsääntöisesti ihmisiltä tulee hyvin johdonmukai-
nen selvitys, että ihminen pystyy kuitenkin psyykkaamaan itsensä
siihen tilanteeseen. ... Kerrotaan, että itku voi tulla ja sanat takertua
kurkkuun, mutta se ei haittaa mitään. Näissä saleissa itketään tämän
tästä. Jos on oikein tiukka paikka, voidaan pyytää taukoa.”

Raiskauksen uhria kuullaan tavallisesti todistelutarkoituksessa, jolloin hänen

pitää omin sanoin kertoa, mitä hänelle on tapahtunut.70 Naista rauhoitellaan

siitä, että jos hän ei muistaisi kertoa kaikkea, oma avustaja huolehtii tarkenta-

vien kysymysten tekemisestä ja syyttäjäkin voi huomata asian. Oikeudenkäyn-

nin aikana voidaan myös pitää taukoja sen muodostuessa uhrille liian raskaak-

si.

Katsekontaktiin joutuminen syytetyn kanssa saattaa aiheuttaa ahdistusta

uhrissa, mistä syystä puheenjohtajalta voidaan pyytää, että uhri saisi puhua

omalta paikaltaan, jolloin hän on turvallisesti avustajan ja tukihenkilön

välissä. Toisinaan raiskauksen uhri haluaa tulla kuulluksi ilman syytetyn

läsnäoloa, koska pelko tekijää kohtaan voi merkittävästi vaikuttaa uhrin

kykyyn kertoa tapahtumista. Haastateltujen mukaan syytetty on joskus

poistunut salista siksi ajaksi, kun raiskauksen uhri on esittänyt kertomuksensa
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71 Vuonna 1997 voimaan tulleen rikosprosessiuudistuksen myötä rikosasiat käsitellään

käräjäoikeuksissa suullisesti. Herlin ym. (1997, 413) ovat todenneet, että tästä syystä on

tärkeä huomata, että seksuaalirikoksen uhrin pitäisi saada esittää kertomuksensa vapaasti,

ilman pelkoa ja syytetyn painostuksen mahdollisuutta.

72 Ks. myös Karma 2003.

ja paikalle on jäänyt vastapuolelta vain syytetyn avustaja. Tai saliin on

järjestetty väliseinä tai sermi, jotta uhrin ei ole tarvinnut olla silmätysten

syytetyn kanssa.71

Raiskausoikeudenkäynnissä uhri saattaa itse kokea olevansa syytettyjen

penkillä varsinkin vastapuolen toiminnan takia. Naista myös varoitellaan

etukäteen syytetyn puolustautumistaktiikoista.”Ja kun tulee oikeudenkäynti,
niin valmistellaan [asiakasta], että ei kannata hiiltyä, sieltä voi tulla ihan
mitä vaan tai täysin toisenlainen tarina tai sitten osatotuus, että kaikki salissa
tietää, että epäillyllä – toisin kuin uhrilla – ei ole totuudessa pysymisen
velvoitetta.”

Haastateltujen kokemuksen mukaan puolustus ”pistää usein hanakasti
hanttiin”. He totesivat, että jotkut vastapuolen esittämistä kysymyksistä ovat

pakon sanelemia, mutta mukaan mahtuu myös kyseenalaisia puolustustaktii-

koita, joissa pyritään epäasiallisella tavalla horjuttamaan uhrin kertomuksen

uskottavuutta. Naisesta saatetaan luoda epäluotettavaa kuvaa kertomalla, että

hän on juoppo, mielisairas, mieleltään epävakaa tai hermoheikko, hänellä on

ollut lukuisia epämääräisiä miessuhteita tai hän elää muulla tavalla holtitto-

masti.72 Haastatellut kertoivat naisten kokevan tällaiset syytökset loukkaavina

ja heillä ei yleensä ollut mitään hyvää sanottavaa vastapuolen asianajajista.

Avustajat saattoivat haastatteluissa ihmetellä, että kuuluuko tällaisten väittei-

den esitteleminen edes hyvään asianajotapaan. 

Sulavuori havaitsi tutkimuksessaan, että syytetyt saattoivat puolus-

tusstrategiana vedota siihen, että osapuolet tunsivat toisensa entuu-

destaan, nainen oli humalassa, hän meni omasta tahdostaan miehen

luokse, nainen provosoi tilanteen tai ei vastustellut tarpeeksi. Joskus

esimerkiksi vapaaehtoista oven avaamista miehelle saatettiin pitää

suostumuksen osoituksena sukupuoliyhteyteen. (Ks. tarkemmin

Sulavuori 1992, 86–91.)

Haastatellut kertoivat, että puolustus saattaa kiinnittää huomiota raiskauksen

uhrin käyttäytymiseen ennen raiskaustilannetta. Jos nainen on tullut miehen

luokse vapaaehtoisesti, sen katsotaan osoittavan, että nainen on ollut suostu-

vainen sukupuoliyhteyteen. Niin ikään naisen alkoholin käyttö voi nousta

puheeksi, jolloin saatetaan vedota siihen, että nainen ei humalatilansa takia
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73 Ks. myös Sulavuori 1992, 89–90; Raijas 2001, 357–358; Hahto 2004, 438 ss.

74 Sulavuoren (1992, 90) haastatteleman tuomarin mukaan oikeudenkäynneissä käsitellään

liian harvoin minkälaisia psyykkisiä seurauksia raiskauksesta on aiheutunut naiselle.

75 Avustajat kertoivat, että lain mukaan lääkäreitä ei tarvitse haastaa henkilökohtaisesti

kuultavaksi oikeudenkäyntiin, vaan pelkkä kirjallisen lausunnon esittäminen riittää.

Raiskatun kokeman henkisen kärsimyksen hoitaminen on kuitenkin usein muiden kuin

lääkäreiden vastuulla, sillä nainen on voinut kääntyä psykologin, terapeutin tai muun

vastaavan ammattilaisen puoleen. Lain kirjainta tarkasti noudatettaessa tällaiset henkilöt

olisi kutsuttava henkilökohtaisesti kuultaviksi oikeudenkäyntiin, mutta avustajat kertoivat

tuomareiden joskus joustaneen tästä vaatimuksesta. Ks. myös Kaukonen 2003, 20.

76 Tutkimuksissa onkin usein havaittu itse prosessin olevan tärkeämpi kuin jutun lopputu-

loksen ks. esim. Temkin 1997, 519–520; Temkin 1999, 34–35; Jordan 2001, 696, 698.

pysty muistamaan tapahtumia niin tarkasti kuin hän väittää. Myös naisen

käyttäytyminen raiskauksen jälkeen voidaan ottaa ihmettelyn kohteeksi.

Raiskausta ei pidetä uskottavana, jos nainen ei esimerkiksi heti lähtenyt

karkuun, kun se olisi ollut mahdollista.73 Tällaisissa tapauksissa avustaja voi

esittää näyttöä raiskaustraumasta ja sen vaikutuksesta uhrin käyttäytymiseen.

Avustajat mainitsivat muutenkin saattavansa hankkia itsenäisesti näyttöä

raiskauksesta. Oikeudenkäyntiin voidaan kutsua kuultavaksi esimerkiksi

henkilö, jolle nainen on ensimmäisenä kertonut raiskauksesta. Haastateltujen

mukaan raiskauksen uhrin kertomuksella on suuri painoarvo oikeudenkäyn-

nissä ja heidän omien kokemusten mukaan uhria on uskottu varsin hyvin

huolimatta vastapuolen kiistämisistä. 

Avustajat kertoivat keskittyvänsä tuomaan oikeudenkäynnissä esille,

minkälaisia seurauksia raiskaus on aiheuttanut.74 Tällöin käytetään hyväksi

muun muassa lääkärin tai psykiatrin lausuntoja, todisteita terapiassa käymi-

sestä sekä kriisityöntekijän tai psykologin lausuntoja.75 Raiskauksen aiheutta-

mien seurausten käsitteleminen vaikuttaa uhrin saamien vahingonkorvausten

määrään, mutta avustajat arvelivat, että niillä voi olla merkitystä myös näytön

kannalta.

”Jos henkilö on käynyt vuoden terapiassa ja on siellä puhunut
näistä asioista, niin ei se nyt varmaan ihan huvin vuoksi ole siellä
käynyt, jotta saisi valehdella oikeudessa tulleensa raiskatuksi tai
kostoksi poikaystävälleen – mitä joskus kuulee väitettävän.”

Haastateltujen mukaan raiskauksen uhreille on erityisen tärkeää se, miten

heitä kohdellaan rikosprosessissa.76 ”Sillä, miten henkilöä kohdellaan oikeu-
denkäynnissä, on merkitystä, että häntä puhutellaan kunnioittavasti, häntä



87

77 Ks. myös Tuorila 2000, 67–68; Niemi-Kiesiläinen 1998, 15.

uskotaan, että hän on siellä arvokas ihminen.” Tämän lisäksi uhri toivoo, että

syyte menestyisi. Haastatellut totesivat naisten potevan tavallisesti voimakkai-

ta syyllisyydentunteita raiskauksesta. Tästä syystä heille on merkityksellistä,

että yhteiskunta antaisi selkeän kannanoton, jonka mukaan tekijä on toiminut

väärin.

Haastatellut kertoivat raiskauksen uhrin ottavan raskaasti, jos syyte menee

nurin (ks. myös Kjällman 2002, 87–88). Syytteiden hylkäämiseen pyritään

varautumaan varsinkin tapauksissa, joissa näyttökysymykset ovat vaikeita.

Uhria varoitetaan etukäteen tästä mahdollisuudesta ja hänelle selostetaan

oikeusvaltiossa noudatettavista periaatteista. Naista lohdutetaan toteamalla,

että hän itse tietää parhaiten, mitä hänelle on tapahtunut, vaikka rikosta ei

pystyttäisi näyttämään toteen. Tarvittaessa naiselle pyritään järjestämään

kriisiapua heti oikeudenkäynnin jälkeen.

Oikeudenkäynnin päättyessä siihen, että tekijä tuomitaan rikoksesta,

raiskauksen uhrit tuntevat haastateltujen mukaan suurta helpotusta. Raiskauk-

sen uhreja saattaa puhuttaa tekijälle tuomittava rangaistus, jolloin he voivat

ihmetellä sen lievyyttä.77 Myöskään vahingonkorvauksena saadut summat

eivät useinkaan korvaa kaikkia raiskauksen aiheuttamia menetyksiä. Haasta-

tellut kuitenkin painottivat, että tekijälle tuomittavan rangaistuksen ankaruus

tai vahingonkorvausten määrä eivät ole raiskauksen uhrille pääasia. Yksi

tukihenkilöistä kiteytti asian näin: 

”...sillä on iso merkitys, että tekijä joutuu vastuuseen teostaan.
[Raiskauksen uhrit] ovat tyhjiinpuristettuja sen oikeudenkäynnin
jälkeen. He ovat huojentuneita siitä, että oikeudenkäynti on ohi ja
että tekijä on vastuutettu. Monestikaan he eivät saa tolkkua tuomios-
ta, mutta heille riittää vain tieto, että minä en ollut syypää, vaan se
oli tuo toinen. Myöskään vahingonkorvaussummat eivät ole päällim-
mäisenä mielessä. ... Sellaista huojennusta se on. Voitonriemua en
ole nähnyt koskaan.”

Naiset ovat saattaneet suhtautua oikeudenkäyntiin pelokkaasti ja joskus he

halusivat aivan viime metreilläkin perääntyä. Haastateltujen yhtenäisenä

näkemyksenä kuitenkin oli, että raiskauksen uhrit olivat tyytyväisiä itseensä,

kun he olivat pystyneet käymään prosessin loppuun asti. Monet totesivat, että

he eivät ole koskaan kohdanneet sellaista tapausta, jossa oikeudenkäynti olisi

ollut naiselle romahduspiste. Raiskaus on ollut se tapahtuma, joka on suista-

nut entisen elämän pois radaltaan, ei asian käsitteleminen rikosprosessissa.



88

78 Ks. Tuorila 2000, 52–53; Herlin ym. 1997, 409-410; Näre 2000, 112, 121; Kjällman

2002, 28, 87. Yhden haastatellun sanoin ”raiskauksen uhrit ovat saaneet oikeudenkäynnin
läpikäymisestä eheyttävää voimaa”.

79 Liitetaulukoista 6a–c käy ilmi, että valittaminen on yleistä, varsinkin jos syytetty

tuomitaan ehdottomaan vankeusrangaistukseen.

Oikeudenkäynti merkitsee uhrille usein vaihetta, jonka jälkeen hän pääsee

toipumisessa voiton puolelle.78

Jos tuomioista valitetaan hovioikeuteen79, asia joudutaan mahdolli-

sesti käsittelemään vielä uudelleen. Yhden haastattelemani tukihen-

kilön käsityksen mukaan raiskauksen uhrit eivät välttämättä pidä tätä

enää niin raskaana koettelemuksena kuin käräjäpäivää, koska heille

on jo kertynyt kokemusta asian tuomioistuinkäsittelystä.



1 Olen laskenut vuosien 1998–1999 tapaukset yhteen, koska tapausmäärät yhdeltä vuodelta
ovat varsin pieniä.

VI    RAISKAUSTEN ETENEMINEN
ESIMERKKITAPAUSTEN VALOSSA

1 Eri raiskaustyypit

Tämän tutkimuksen yksi keskeisistä tehtävistä on löytää vastauksia siihen,
miksi vain harva poliisille ilmoitettu raiskaustapaus etenee oikeudenkäyntiin
asti. Seuraavassa kuviossa tarkastelen syytteiden nostamisen yleisyyttä
kolmessa raiskausryhmässä: 1) tuntemattomien miesten tekemissä päällekar-
kauksissa, 2) tutustumistilanteissa ja tuttavien kesken ja 3) läheissuhteessa
tapahtuneissa raiskauksissa.

Kuviosta 4 käy ilmi, että tuntemattoman miehen tekemistä raiskauksista
nostettiin kaikkein vähiten syytteitä. Vuosina 1998–19991 poliisin tietoon
tulleista tuntemattoman miehen päällekarkauksista vain kahdeksan prosenttia
johti syytteen nostamiseen. Tutustumistilanteissa ja tuttavien kesken ilmoite-
tuista raiskauksista noin joka viides (19 %) käsiteltiin tuomioistuimessa.
Läheissuhteissa tapahtuneista raiskauksista nostettiin suhteellisesti eniten
syytteitä, sillä lähes joka kolmas (28 %) ilmoituksista johti syytteeseen. Tosin
rikosnimikkeenä ei välttämättä ollut raiskaus, koska joissakin tapauksissa
syyte koski vain pahoinpitelyä. Kuviosta käy myös ilmi, että lukumäärältään
eniten tuomioistuimen käsiteltävinä oli tutustumistilanteissa tapahtuneita ja
tuttavien tekemiä raiskauksia (n=91).
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Kuvio 4 Poliisin tietoon tulleista raiskauksista nostetut syytteet muutamissa rais-
kaustyypeissä vuosina 1998–1999 (%). (Suluissa ilmoitettu syytteiden
lukumäärä.) Lähde: Tilastokeskus (erillistutkimus)

Pohdin seuraavaksi, minkälaiset eri tekijät voisivat selittää syytteiden nosta-
misen vähäisyyttä. Palaan esitutkintaan liittyviin kysymyksiin ja tarkastelen
esimerkkitapausten valossa, minkälaisia vaikeuksia ilmenee eri raiskaustyyp-
pien tutkimisessa. Kerron ensiksi tuntemattomien miesten tekemistä raiskauk-
sista, toiseksi tutustumistilanteissa ja kolmanneksi parisuhteessa tapahtuneista
raiskauksista.

1.1 Tuntematon mies
Esimerkkitapaus: Naisen kävellessä illalla kotia kohti tuntematon mies
pysytteli hänen kintereillään, vaikka hän kiristi tahtiaan. Äkkiä mies tarttui
naista takaa päin kiinni ja alkoi raahata häntä syrjemmälle. Pusikon takana
tekijä kaatoi naisen voimakkaalla otteella maahan, tuli hänen päälleen ja
aukoi omia housujaan. Mies käski naista olemaan hiljaa tai muuten häneen
sattuisi. Mies veti naisen puseroa ylöspäin ja kouri rinnoista. Nainen rimpuili,
esteli tekijän aikeita kiemurtelemalla ja yritti potkia miestä. Nainen sai jossain
vaiheessa keploteltua itsensä miehen alta ja juoksi karkuun.

Nainen tuli välittömästi poliisiasemalle tekemään rikosilmoitusta. Hänen
vaatteensa olivat likaantuneet ja hän kertoi hävittäneensä laukkunsa. Poliisit
menivät naisen osoittamalle paikalle ja huomasivat maassa kamppailun jälkiä.
Paikalta löytyi myös naisen käsilaukku. Poliisi yritti muutaman partioauton
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2 Kuvattu tapaus ei ole tällaisenaan toteutunut, vaikka se perustuukin poliisille vuosina
1998–1999 tehtyihin rikosilmoituksiin.

3 Poliisi kehottaa www-sivuillaan raiskauksen uhreja painamaan mieleensä rikoksentekijän
tuntomerkit ja tapahtumapaikan. Myös mahdollisesta autosta pyydetään tekemään havain-
toja (rekisterinumerosta, väristä, merkistä ja erityistuntomerkeistä). Esitutkinta-aineistosta
kävi ilmi, että nainen ei välttämättä pystynyt tekemään esimerkiksi autosta kovin tarkkoja
havaintoja, koska hän oli vain helpottunut päästessään pois tekijän kynsistä. Myös
haastattelemani poliisit tuntuivat ymmärtävän naisen tilanteen: ”On pimeä, hätä ja kiire.
Siinä on todella vaikea tehdä havaintoja.”

avulla etsiä naisen antamiin tuntomerkkeihin sopivaa miestä, mutta häntä ei
löydetty.2

Tuntemattoman miehen tekemä rikos on yleensä jäänyt selvittämättä,
koska tekijän jäljille ei ole päästy. Muutamissa tapauksissa naisen päälle
karannut mies saatiin kiinni, koska uhrin avunhuudot kantautuivat ohi kulke-
vien ihmisten korviin ja he kiiruhtivat apuun. Joskus poliisi onnistui löytä-
mään tekijän tekopaikan läheisyydestä, kun häntä etsittiin usean poliisipartion
voimin. Haastatteluissa yksi poliiseista totesi, että järjestyspoliisissa ollaan
hyvin motivoituneita tekijän etsimiseen. Joskus etsinnässä käytettiin apuna
poliisikoiraa. 

Tekijän ollessa tuntematon raiskauksen uhri on lähes aina pystynyt
antamaan miehestä jonkinlaiset tuntomerkit. Tällöin hän on kuvannut tekijän
ulkoista olemusta, kuten ikää, pituutta, muuta ruumiinrakennetta, hiusten ja
ihon väriä, vaatetusta sekä mahdollisia tekijän ominaispiirteitä, kuten tatuoin-
teja tai arpia.3 Poliisi on voinut yrittää päästä tekijän jäljille näyttämällä
naiselle valokuvia mahdollisista epäillyistä henkilöistä. Jos raiskaus tapahtui
laivalla, nainen saattoi seurata poliisien kanssa laivasta poistuvia matkustajia.

Joskus tuntomerkkeihin sopiva tekijä löydettiin myöhemmin esimerkiksi
normaalin liikennevalvonnan yhteydessä. Ihmettelin haastatteluissa, miten
poliisi tiesi etsiä raiskauksesta epäiltyä henkilöä. Jotkut arvelivat poliisin
käyttäneen hyväkseen sähköistä, sisäistä forumia, jota seuraamalla ”valveutu-
nut kenttämies” on huomattuaan ilmoituksen osannut tarkkailla tuntomerkkei-
hin sopivia henkilöitä. 

Poliisi voi käyttää tekijän etsinnässä hyväkseen tiedotusvälineitä.
Esitutkinta-aineistosta kävi ilmi, että median välityksellä saatiin joskus
lisätietoa mahdollisista tekijöistä ja heidän liikkeistään. Naiset saattoivat
myös rohkaistua lehti-ilmoitusten takia tekemään rikosilmoituksen heillekin
tapahtuneesta vastaavasta raiskauksesta tai sen yrityksestä.

Yksi haastattelemistani poliiseista totesi pitävänsä erittäin tärkeänä
kunnollisen rikosteknisen tutkinnan tekemistä, jonka avulla on mahdollista
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4 Kuten edellä huomautin, hämmästelin toisinaan sitä, että tuntemattoman miehen uhriksi
joutunutta naista ei aina viety oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin, vaikka tekijästä olisi
saattanut jäädä naiseen jotain jälkiä. Joissakin tapauksissa mies oli esimerkiksi saanut
siemensyöksyn naisen vaatteiden päälle. Ks. edellä V2.2.

5 Kuvattu tapaus ei ole tällaisenaan toteutunut, vaikka tapauskuvaus perustuukin poliisille
vuosina 1998–1999 tehtyihin rikosilmoituksiin.

päästä tekijän jäljille. Poliisi voi käyttää tekijän tunnistamisessa apunaan omia
rekistereitään, joihin he keräävät monenlaisia tietoja rikoksista epäillyistä
henkilöistä, kuten hänestä otettuja valokuvia, sormenjälkinäytteitä ja DNA-
tunnisteita. Poliisit tiesivät kertoa muutamista raiskauksista, joissa tekijä
löydettiin jälkikäteen DNA:n avulla. Poliisi pitää yllä myös erityistä tietokan-
taa, tekotaparekisteriä, jonka avulla voidaan pyrkiä ”sarjoittamaan” rikoksia.
Jotkut poliiseista totesivat pitävänsä tärkeänä, että naiset tekisivät rikosilmoi-
tuksia heille sattuneista raiskauksista, jotta poliisille karttuisi enemmän tietoa
epäillyistä tekijöistä.

Rikosilmoitusaineistosta jäi se käsitys, että tuntemattoman miehen ollessa
tekijänä lähes 70 prosenttia tapauksista jäi selvittämättä, koska poliisi ei
päässyt tekijän jäljille. Myös esitutkinta-aineistoon perehtyminen vahvisti tätä
käsitystä. Tapaukset, joissa tuntematon tekijä saatiin kiinni, olivat
harvinaisia.4 Haastattelemani poliisit pitivät harmillisina näitä selvittämättä
jääneitä tapauksia. Tosin joskus he miettivät, että oliko naista edes raiskattu
tai oliko tekijänä tuntematon mies niin kuin nainen väitti.

1.2 Tutustumistilanne 
Esimerkkitapaus: Mies ja nainen tutustuivat illan aikana toisiinsa ravintolassa
ja he lähtivät yhdessä miehen luokse jatkoille. Nainen halusi jossain vaiheessa
lähteä kotiinsa. Mies oli asiasta toista mieltä, kävi naiseen käsiksi ja ilmoitti,
että ”sinä huora et lähde täältä antamatta”. Nainen oli pakokauhun vallassa ja
yritti päästä pois. Mies kaatoi naisen sohvalle ja alkoi kiskoa vaatteita hänen
päältään. Nainen vastusteli miehen aikeita rimpuilemalla ja yrittämällä pitää
vaatteistaan kiinni. Nainen itki, pyysi armoa ja aneli miestä lopettamaan. Mies
ei kuitenkaan luopunut aikeistaan, vaan suoritti yhdynnän. Miehen nukahdet-
tua nainen pakeni asunnosta.5

Raiskauksen uhri tiesi yleensä tekijän nimen tai hän pystyi antamaan
muita sellaisia tietoja, joiden perusteella poliisi onnistui selvittämään tekijän
henkilöllisyyden. Nainen saattoi palata poliisien kanssa tekopaikalle ja
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6 Kuvattu tapaus ei ole tällaisenaan toteutunut, vaikka tapauskuvaus perustuukin
rikosilmoitus- ja esitutkinta-aineistoon.

osoittaa asunnon, jossa hänet raiskattiin. Tekijä tavoitettiin joskus nukkumas-
ta ja hänet vietiin oikeuslääketieteellisiin tutkimuksiin.

Mies kiisti kuulusteluissa tavallisesti jyrkästi syyllistyneensä raiskaukseen.
Hän myönsi kyllä sukupuoliyhteyden, mutta se oli hänen mukaansa tapahtu-
nut yhteisymmärryksessä. Hän ei ollut edes pakottanut naista tulemaan
mukaansa. Hänen mielestä nainen ei missään vaiheessa vastustellut, ja seksiä
harrastettiin molempien halusta. Miehen mukaan nainen oli joskus jopa
aloitteellisempi osapuoli tämän asian suhteen. Mies saattoi kuulusteluissa
vakuuttaa, että hänenlaisellaan miehellä ei ole mitään tarvetta raiskata tai että
hänen luonteelleen ei sopisi väkivallan tekeminen naiselle. Mies saattoi
pyrkiä horjuttamaan naisen kertomuksen uskottavuutta vetoamalla naisen
vahvaan humalatilaan tai siihen, että hän oli kuullut tämän ”sekoilleen”
joskus aikaisemminkin. Jos miehestä löytyi raapimisen ym. vastaavia jälkiä,
hän saattoi kuitata niiden syntyneen ”rakastelemisen temmellyksessä”.6 

Jotkut haastattelemistani poliiseista pitivät tutustumistilanteissa tapahtu-
neita raiskauksia hankalasti selvitettävinä, sillä esitutkinnassa kerätty näyttö
saattaa kulminoitua kahteen erilaiseen versioon tapahtumien kulusta. Naisen
mukaan mies pakotti hänet sukupuoliyhteyteen. Mies puolestaan myöntää
auliisti sukupuoliyhteyden, mutta kertoo kaiken tapahtuneen yhteisymmärryk-
sessä. Miehen ei ole yleensä tarvinnut turvautua avoimeen fyysiseen väkival-
taan murtaakseen naisen vastustuksen, joten naisessa ei välttämättä ole
ulkoisesti havaittavia jälkiä väkivallan käyttämisestä. Tällöin oikeudellisen
arvioinnin kohteeksi jää kaksi kertomusta: miehen ja naisen. Yksi poliiseista
totesi, että tällaiset tapaukset ovat erityisen ongelmallisia molempien oikeus-
turvan kannalta. Tosin monet poliiseista olivat huolissaan pikemminkin
epäiltyjen oikeusturvasta.

Haastattelemieni poliisien puheissa nousi esille epäilys rikosilmoituksen
aitoudesta varsinkin, jos nainen oli lähtenyt miehen mukaan omasta tahdos-
taan. Moni poliiseista epäili naisen seuraavana aamuna tulleen vain katuma-
päälle. He kertoivat seuraavasti:

”...[jatkoilla] on kivaa ja siellä saattaa olla jotain suutelemista ja
muuta. Sehän on vähän lähtölaukaus sitten tälle miehelle. Ja sitten
siinä tapahtuu raiskaus – taikka sitten siinä tapahtuu yhdyntä.”

”Ja monestihan on se niin, että kun herää miehen sylistä aamulla ja
kun ei muista mitään, niin se on raiskaus. ... Jos se mies älyää heti
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7 Raiskauksen uhrin alkoholin käyttämisestä ja sille annettavasta merkityksestä ks. myös
Sulavuori 1992, 75, 78; Honkatukia 2001a, 38–39, 57–58; Honkatukia 2001b, 369–371;
Hahto 2004, 485–487.

sanoa, että joo oltiin yhdessä ja sulassa sovussa, niin minä uskon,
että ... varmaan ne suurimmassa osassa näin on olleetkin”.

”Jos ajatellaan, että ravintolaillan jälkeen mennään yhteiseen
asuntoon ja siellä ollaan sängyssä, mutta toiselle sanotaankin ei.
Onhan se tietysti väärin..., mutta mieltääkö se epäilty enää, että hän
on tässä väärin tehnyt, koska on niinkin pitkään annettu ymmärtää
jotain muuta.”

Poliisit tuntuivat usein kallistuvan sille kannalle, että naista ei näissä tilanteis-
sa ole välttämättä raiskattu tai häntä ainakin pidettiin syyllisenä siihen, että
tapahtumat liukuivat turhan pitkälle. Monet poliiseista olivat sitä mieltä, että
naisten ei pitäisi ottaa turhia riskejä ja lähteä vasta tutustumiensa miesten
matkaan (ks. myös esim. Sulavuori 1992, esim. 64–65). Myös naisten alkoho-
lin käyttäminen puhutti. Yksi poliiseista totesi: ”Tässä tulee tämä naisen
omavastuu mun mielestä kaikista eniten esille, että mikä on se naisen oma
vastuu itsestään, omasta turvallisuudestaan.” Toinen puolestaan: ”Sitä mieltä
minä olen, että suomalainen nainen saa kulkea ihan vaikka minkälaisessa
minihameessa, mutta vieraan mukaan ei saa lähteä, eikä liikkua yksin, eikä
kännipäissään.” 

Poliisien mielestä uhrin humalatila saattoi vaikeuttaa tapauksen tutkimista.
Naisen muistikuvien ollessa alkoholin sumentamat esitutkintaa ei välttämättä
päästy edes aloittamaan, koska nainen ei pystynyt muistamaan, missä raiskaus
oli tapahtunut, eikä epäiltyjen tekijöiden jäljille päästy. ”[Humalaisella
tarina] on seuraavassa hetkessä ihan toisin päin. Arvuutellaan oliko se näin
vai näin, mitä siinä tapahtui, [nainen] ei ole varma siitä, eikä tästä.” Jos
tekijä oli tiedossa, naisen kertomus saattoi kuitenkin jäädä epäselväksi tai
epävarmaksi, kun taas mies pystyi antamaan tapahtumista naista yksityiskoh-
taisemman kuvauksen. Tämä saattaa poliisien mielestä vaikuttaa siihen,
kumman kertomusta pidetään uskottavampana. ”Ja tottakai jos nainenkaan
ei pysty itse sanomaan, onko hänelle tehty jotain vai ei, niin ei se juttu tule
menestymään”.7 

Perumiset. Rikosilmoitusten mukaan tutustumistilanteissa tapahtuneissa
raiskauksissa uhri halusi vetäytyä tapauksen tutkimisesta noin joka viidennes-
sä tapauksessa (ks. liitetaulukko 5b). Yksi poliiseista kommentoi naisen
vetäytymisaikeita seuraavasti: 
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8 Kuvattu tapaus ei ole tällaisenaan toteutunut, vaikka tapauskuvaus perustuukin
rikosilmoitus- ja esitutkinta-aineistoon.

”Haluaako se [nainen] unohtaa sen tapahtuman takia, koska se on
ollut niin järkyttävä vai haluaako se unohtaa sen takia, ettei poliisi
saisi selville sitä, jos siinä ei ole tapahtunutkaan mitään.”

Esitutkinta-aineistosta käy ilmi, että joskus nainen ei halunnut poliisin
aloittavan tapauksen tutkimista, koska hän häpesi raiskausta niin paljon tai
hän ei tahtonut kenenkään saavan tietää siitä. Joskus itsesyytökset ottivat
vallan kuulustelujen jälkeen. Nainen soitti poliisille kertoakseen, että asioita
pohdittuaan hän oli tullut siihen tulokseen, että tapahtumien käänteet olivat
hänen omaa syytään, mies käsitti tilanteen väärin ja hän halusi nyt perua koko
ilmoituksen. Joskus nainen piti näyttökysymyksiä niin vaikeina, että syytettä
ei kannattaisi nostaa. Jos nainen on altis itsesyytöksille taikka poliisin tahalli-
selle tai tahattomalle syyllistämiselle, ei liene ihme, että hän haluaa perua
syytepyyntönsä. (Ks. myös edellä II.2–3.)

1.3 Parisuhdeväkivalta
Esittelen seuraavaksi kolme esimerkkitapausta parisuhdeväkivallasta. Ensim-
mäisessä kerron parisuhteessa tapahtuneesta raiskauksesta, joka näytti usein
jäävän suoritetun esitutkinnan perusteella yksittäiseksi tapahtumaksi. Kahdes-
sa seuraavassa tapauksessa on kysymys pitkään jatkuneesta väkivallasta,
joista jälkimmäisessä rikosilmoitus tehdään erotilanteessa.

Esimerkkitapaus 1 parisuhdeväkivallasta. Nainen oli nukkumassa, kun mies
tuli humalassa kotiin. Mies tempaisi naisen sängystä lattialle ja ilmoitti, että
”nyt tulee turpaan, jos ei naida”. Mies kiskoi naista tukasta, ravisteli häntä,
takoi päätä lattiaan ja yritti repiä yöpaitaa pois. Nainen sanoi, että häneen
koskee, mutta mies ei lopettanut. Mies ei kyennyt yhdyntään, mutta työnsi
kätensä naisen emättimeen aiheuttaen hänelle kovaa kipua. Nainen sai
kammettua itsensä pois miehen alta ja juoksi naapuriin, josta soitettiin poliisi
paikalle. Mies vietiin rauhoittumaan putkaan.8

Poliisi on tavallisesti kuulustellut osapuolet. Esitutkinta-aineistosta löytyi
sekä sellaisia tapauksia, joissa nainen ei enää kuulusteluissa ollut kovin
halukas kertomaan tapahtumista että sellaisia, joissa hän kertoi hyvin avoi-
mesti miehensä väkivaltaisuudesta. Mies on puolestaan saattanut kuulusteluis-
sa vedota voimakkaaseen humalatilaansa, jonka takia hän ei muista tapahtu-



96

9 Myös haastattelemani poliisit kertoivat näistä miesten selityksistä: ”Ja niille mustelmille-
han mies keksii mitä erilaisempia syitä, että se [vaimo] on jatkuvasti niin törppö, että se
jatkuvasti kävelee päin puuta, tippuu rappusista jne.” 

10 Kuvattu tapaus ei ole tällaisenaan toteutunut, vaikka tapauskuvaus perustuukin
rikosilmoitus- ja esitutkinta-aineistoon.

11 Tällainen käytös on varsin tyypillistä parisuhdeväkivallassa ks. esim. Kelly 1988, 127
ss.; Dobash & Dobash 1998, 144 ss.; Heiskanen & Piispa 1998, 18–22; Perttu 1999, 16-17;
Nyqvist 2001, esim. 90–96.

mista mitään. Tai yhtä hyvin hän on voinut myöntää olevansa pahapäinen
humalassa, mutta tämä pätee kuulemma vaimoonkin. Miehen mukaan heidän
rakkautensa on välillä railakasta, mutta hän ei kuitenkaan ole syyllistynyt
mihinkään rikokseen. Naisen mahdollisesti saamat vammat ovat syntyneet
siitä, kun hän on telonut itseään.9 Miehen mukaan vaimo on samana iltana
huitonut häntä, mutta hän on valmis luopumaan vaatimuksistaan ja jatkamaan
yhteiseloa.

Nainen on usein joko kuulustelutilanteessa tai ottaessaan myöhemmin
yhteyttä poliisin ilmoittanut, että he ovat tehneet asiassa sovinnon miehensä
kanssa, eikä tapausta pitäisi viedä eteenpäin. Nainen on saattanut vielä kertoa,
että mies on ollut hyvin katuvainen ja hän on luvannut parantaa tapansa.
Naisen mukaan miehellä on tapana riehua vain humalapäissään, mutta
selvinpäin ollessaan hän on rauhallinen ja mukava. Nainen on joskus pahoi-
tellut, että hän tuli tällä rikosilmoituksella vaivanneeksi poliisia, mutta hän oli
silloin niin hädissään.10

Esimerkkitapaus 2 parisuhdeväkivallasta: Väkivallan kierre. Tästä tutkimus-
aineistosta käy ilmi, että parisuhdeväkivallassa toistuu usein samanlainen
kuvio. Nainen kertoo eläneensä pitkään väkivaltaisessa suhteessa. Mies on
mustasukkainen, rajoittaa vaimonsa menemisiä ja suuttuu pienistä asioista.
Mies komentelee naista, arvostelee kotitöiden tekemistä ja lasten kasvatusta-
paa. Mies haukkuu naisen ulkonäköä ja soimaa häntä tyhmäksi, rumaksi ja
laiskaksi. Naisen alistamista ja itsetunnon latistamista on jatkunut vuosikau-
sia. Mies on pahoinpidellyt naisen useaan otteeseen.11 

Väkivaltaepisodien jälkeen mies on usein pyydellyt anteeksi, selitellyt
tekojaan ja luvannut, että pahoinpiteleminen ei enää toistuisi. Mies on anta-
mistaan lupauksista huolimatta jatkanut väkivallankäyttöä. Nainen on pelän-
nyt henkensä puolesta. Hän on voinut joutua pakenemaan lasten kanssa
turvakotiin. Mies on käyttänyt myös seksuaalista väkivaltaa. Nainen on
kuulusteluissa usein pystynyt kertomaan varsin tarkasti useista erilaisista
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12 Kuvattu tapaus ei ole tällaisenaan toteutunut, vaikka tapauskuvaus perustuu
rikosilmoitus- ja esitutkinta-aineistoon.

13 Ks. esim. Ptacek 1998, 141 ss.; Hydén 1995, 83 ss., 126 ss.; Dobash & Dobash 1998,
152–153, 162 ss.; Hearn 1998, 70 ss.; Nyqvist 2001, 76–78, 125 ss.; Lahti 2001, esim. 43
ss. Ks. myös Gumbel 2000, 15 ss. 

väkivaltatilanteista. Miehen väkivaltaisuus on monissa tapauksissa pahentu-
nut vuosien mittaan.

Mies esittää tavallisesti hyvin erilaisen version tapahtumista. Hän kiistää
poliisikuulusteluissa syyllistyneensä mihinkään rikokseen. Hän kertoo, että
heillä on joskus erimielisyyksiä ja hän on saattanut kiusoitella vaimoa, mutta
hän ei ole tarkoittanut mitään pahaa. Nainen on miehen mukaan riidanhalui-
nen. Mies on kyllä yrittänyt keskustella asioista rauhallisesti, mutta tilanne
päättyy yleensä sanaharkkaan. Mies ei ole koskaan omien sanojensa mukaan
pahoinpidellyt vaimoaan. Jos hän joskus on läimäyttänyt naista, se johtuu vain
siitä, että hän on joutunut puolustamaan itseään. Jos hän olisi oikeasti lyönyt,
naiselle olisi käynyt paljon pahemmin. Mies on myös voinut joutua rauhoitta-
maan hysteeristä vaimoaan, etteivät naapurit häiriintyisi. Tällöin hän piti
naisesta kiinni ja saattoi leikkimielellä vähän tönäistäkin. Kerran nainen
huomautteli hänelle jostain, ja hän hermostui ja kopsautti naista käsiinsä
osuneella työkalulla otsaan. Jos nainen on hakeutunut turvakotiin, se on
tapahtunut ihan turhan päiten. Mies olisi itse suojelun tarpeessa, koska nainen
uhkailee ja alistaa häntä jatkuvasti. Mitä tulee seksuaaliseen kanssakäymi-
seen, mies kiistää jyrkästi syyllistyneensä minkäänlaiseen pakottamiseen.
Nainen on tässä suhteessa usein halukkaampi. Kerrankin erään pahoinpitely-
episodin päätteeksi nainen olisi halunnut seksiä, mutta miestä ei huvittanut.12

Tutkimusaineistosta välittyvä kuva vastaa kuvauksia väkivallasta,
joita on tuotu esille useissa muissa tutkimuksissa. Parisuhdeväkival-
lalle on havaittu olevan ominaista, että miehen ja naisen kokemukset
ja tavat puhua väkivallasta ovat hyvin erilaisia. Mies tyypillisesti
kiistää olevansa väkivaltainen, hän vähättelee sitä ja mitätöi naisen
kokemuksia. Jos hän joskus onkin ”menettänyt malttinsa”, se on
johtunut alkoholista, työpaineista tai ankeasta lapsuudesta. Mies
välttää luomasta sellaista kuvaa, että hän olisi vastuussa väkivallasta.
Hän käyttää samanaikaisesti useita erilaisia taktiikoita, joilla hän
puolustautuu, kiistää vastuunsa ja vierittää syyn väkivallan käytös-
tään itsensä ulkopuolelle – usein naisen harteille. Mies saattaa myös
pitää väkivaltatilanteita fifty-fifty-otteluina, jossa nainen on hänen
mielestään tasavahva tappelupukari.13
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14 Ks. esim. Ferraro 1983, 206 ss.; Husso 1994, 136–138; Husso 2003, 66 ss. Heiskasen ja
Piispan tutkimuksesta käy ilmi, että vain puolet naisista uskalsi kertoa väkivallasta perheen
ulkopuolisille ihmisille. Tällöinkin oli yleensä kysymys läheisistä ihmisistä, eikä yhteiskun-
nan järjestämistä palveluista. Poliisille ilmoitettiin vakavimmastakin väkivallanteoista vain
seitsemän prosenttia. Myös miehistä harva (6 %) haki itselleen apua. Heiskanen & Piispa
1998, 28–32, 139.

15 Ks. esim. Hydén 1995, 152 ss.; Nyqvist 2001, 78 ss.; Lahti 2001, esim. 201 ss.; Husso
2003, 178 ss.

16 Tämä vastaa seitsemää prosenttia kaikista rikosilmoituksista. Tapauksia saattaa olla
enemmänkin, koska rikosten osapuolten välistä suhdetta ei ole aina kirjoitettu tarkasti
rikosilmoitukseen. Rikoksen uhri tai tekijä ovat myös voineet tehdä päätöksen eroamisesta
vasta esitutkinnan kuluessa. Toisaalta on mahdollista, että pariskunta on päättänyt eroai-
keista huolimatta jatkaa yhteiselämää.

17 Ks. esim. Hearn 1998, 85; Nyqvist 2001, 97–99, 103–14. Ruotsalaisessa tutkimuksessa
selvitettiin parisuhteissa tapahtuneita henkirikoksia: naisten kuolemista 60 % tapahtui
erotilanteessa. BRÅ 2001, 21.

Nainen hyväksyy usein miehensä esittämät selitykset väkivallan
käytöstä. Hän pitää pahoinpitelemistä poikkeuksellisena tapahtuma-
na ja uskoo miehensä pystyvän muuttamaan käyttäytymistään.
Nainen saattaa itsekin vähätellä kokemansa väkivallan merkitystä,
eikä hän välttämättä ole halukas kertomaan siitä ulkopuolisille.14

Miehen väkivaltaisen käyttäytymisen jatkuessa nainen pyrkii monel-
la tavalla vaikuttamaan siihen, että väkivaltaiset tilanteet eivät
toistuisi. Naisen elämää alkaa kuitenkin kahlita yhä enemmän pelko,
joka kutistaa hänen elintilaansa ja vaikeuttaa avun hakemista.15 Leo
Nyqvist (2001, 103–104) on todennut, että jokainen lyönti vie
lähemmäksi eroa.

Esimerkkitapaus 3 parisuhdeväkivallasta: Erotilanne. Rikosilmoitusten
mukaan poliisille ilmoitettiin vuonna 1999 lähes neljäkymmentä raiskausta tai
sen yritystä, joissa tekijänä oli entinen avio- tai avopuoliso tai seurustelu-
kumppani.16 Lukemassani esitutkinta-aineistossa suurin osa parisuhdeväkival-
tatapauksista liittyi erotilanteisiin. Useissa tutkimuksissa on havaittu erotilan-
teen olevan naiselle riskialtista aikaa, koska mies ei yleensä hyväksy naisen
eroaikeita. Intiimeissä suhteissa väkivaltaa ilmenee erityisesti tilanteissa,
joissa nainen on pyrkimässä tai pääsemässä eroon väkivaltaisesta miehestä.
Tällöin miehen käyttämä väkivalta saattaa myös vakavoitua. Toisaalta mies
voi vasta erotilanteessa ensimmäistä kertaa turvautua väkivaltaan.17

Myös tästä tutkimusaineistosta käy ilmi, että miehen on toisinaan ollut
vaikea hyväksyä eroa. Mies on saattanut pitää jatkuvasti yhteyttä naiseen,
vaatinut tätä tekemään tiliä tekemisistään, soittanut häirintäsoittoja, seuraillut
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18 Minna Lahti (2001, 258) on kuvannut erotilannetta toteamalla, että ”mies julistaa sodan
naista vastaan”. Tällöin kaikki keinot ovat sallittuja, eikä mies enää välitä rajoittaa
käyttämänsä väkivallan määrää niin kuin hän on tehnyt parisuhteen aikana. 

19 Kuvattu tapaus ei ole tällaisenaan toteutunut, vaikka tapauskuvaus perustuu
rikosilmoitus- ja esitutkinta-aineistoon.

naisen menemisiä ja vaatinut tätä jatkamaan suhdetta kanssaan. Muutamissa
tapauksissa edes lähestymiskielto ei pitänyt miestä loitolla, vaan tämä jatkoi
naisen terrorisoimista.

Mies on saattanut tunkeutua entisen kumppaninsa asuntoon, jolloin hän on
hetken keskustelemisen jälkeen alkanut käyttäytyä aggressiivisesti. Hän on
huutanut, räyhännyt, potkinut huonekaluja, heitellyt ja rikkonut esineitä sekä
uhannut vahingoittaa naista ja lapsia. Mies on voinut singota tappouhkauksia
myös naisen sukulaisille tai tämän uudelle miesystävälle. Joskus miehen oli
onnistunut hankkia itselleen avaimet naisen uuteen kotiin, ja hän saattoi istua
sohvalla odottamassa naista hänen tullessa kotiin. Yhteisten lasten tapaamiset
saattoivat myös olla tilanteita, joissa puolisot joutuivat kohtaamaan toisensa.
Tällöinkin väkivaltainen tilanne saattoi päätyä naisen raiskaamiseen.

Miehen väkivaltaisuus on saattanut olla silmittömän raakaa. Mies on ollut
vihainen naiselle, koska nainen on jättänyt hänet ja hän on syytellyt naista
oman elämänsä pilaamisesta. Mies on saattanut todeta, että hänellä ei ole enää
mitään menetettävää ja hän kyllä huolehtii, että nainen saa ansionsa mukaan.
Miehen mielestä kukaan muu mies ei saisi olla naisen kanssa ja hän on
uhkaillut, että hän ei koskaan tulisi jättämään naista rauhaan.18 Aineistosta
käy ilmi, että nainen on saattanut tuntea suunnatonta kauhua ja ahdistusta
miehen käyttäytymisen johdosta.

Mies on kuulusteluissa yleensä kiistänyt syyllistyneensä mihinkään
rikokseen. Hän saattoi olla vain hieman hermostunut, pahoittanut mielensä
kuullessaan naisen tapailevan jotain uutta miestä tai heille oli tullut riitaa
jostain muusta asiasta. Seksiä he olivat alkaneet harrastaa täysin molempien
yhteisestä halusta. Nainen oli miehen mukaan halaillut ja pussaillut häntä
jälkikäteen ja ehdotellut, että he jatkaisivat tapailemista.19

Poliisin toimista. Haastatteluissa poliisit kuvasivat esitutkintaa palapelin
kokoamiseksi. Palasia pyritään keräämään siitä, mitä suhteessa on vuosien
mittaan tapahtunut. Tutkinnassa selvitetään, onko poliisia pyydetty joskus
aikaisemmin paikalle miehen väkivaltaisuuden tai muun syyn takia tai onko
nainen aikaisemmin tehnyt rikosilmoituksia. Poliisi voi etsiä mahdollisia
todistajia tuttavapariskuntien, ystävien, omaisten ja naapureiden joukosta,
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sillä he ovat voineet olla mukana väkivaltaisissa tilanteissa tai he ovat voineet
nähdä tai kuulla väkivallan aiheuttamista seurauksista. Nainen on saattanut
vuosien varrella joutua hakeutumaan useita kertoja lääkärin hoidettavaksi,
jolloin näistä käynneistä on saatavissa todistukset. Joskus perheen lapset
olivat hakeutuneet hoitoon väkivaltaisen isän takia. Poliisi on saattanut
hankkia turvakodista lausunnon, jossa on kuvattu perheen tilannetta ja
kerrottu, kuinka usein äiti ja lapset ovat joutuneet pakenemaan sinne.

Poliisien kokemuksen mukaan parisuhdeväkivallan kuvio purkautuu
yleensä tilanteissa, joissa naisella on tullut mitta täyteen ja hän on päättänyt
jättää miehensä. Poliisit kertoivat, että parisuhteen purkautumisen jälkeisessä
kriisiajassa mies saattaa syyllistyä monenlaisiin rikoksiin, kuten pahoinpitelyi-
hin, uhkailuihin, kotirauhan rikkomisiin, vahingontekoihin, raiskauksiin jne.
Jotkut poliiseista uskoivat, että erotilanteessa tapahtunut raiskaus on naiselle
erittäin raskas rikos. Monia puhutti myös lasten asema. 

Perumiset. Perumisia tapahtui kaikissa edellä kuvaamissani parisuhdeväkival-
tatapauksissa. Lukemani asiakirja-aineiston perusteella ei ole läheskään aina
mahdollista sanoa, mikä on saanut naisen vetäytymään prosessista. Nainen
saattoi kertoa poliisille sopineensa asian miehensä kanssa tai hän ei halunnut
puida eroavien puolisoiden välejä tuomioistuimessa. Toisinaan mies pyrki
naisen välityksellä lopettamaan tutkinnan. Mies lupasi jättää naisen rauhaan
tai hän päin vastoin kiristi otettaan, jos nainen ei alkanut käyttäytyä miehen
haluamalla tavalla ja peruuttanut syytepyyntöään. Tarkastelen seuraavaksi
vielä tarkemmin perumisiin liittyviä kysymyksiä hyödyntäen koko tutkimusai-
neistoa.

2 Raiskauksen uhrin vetäytyminen 
esitutkinnasta

Ennen seksuaalirikosuudistusta raiskaus oli asianomistajarikos, jolloin
esitutkinnan aloittaminen edellytti uhrin esittämää syytepyyntöä ja tutkinta
saatettiin lopettaa uhrin niin pyytäessä. Nykyisin raiskaus on virallisen
syytteen alainen rikos, eikä asianomistajan tahdolla ole enää yhtä suurta
merkitystä kuin aikaisemmin. Raiskausrikoksista lievin tekomuoto, sukupuo-
liyhteyteen pakottaminen, on tosin jätetty asianomistajarikokseksi. (Ks. edellä
III.2.5.)

Rikosilmoituksissa oli monenlaisia mainintoja raiskauksen uhrin vetäyty-
misaikeista: hän peruutti ilmoituksensa, luopui rangaistusvaatimuksesta, oli
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haluton jatkamaan tutkintaa, ilmoitti keksineensä koko jutun, ei halunnut
tapausta käsiteltävän tuomioistuimessa tai ilmoitti sopineensa asian tekijän
kanssa. Tällaisia mainintoja oli vuonna 1999 yhteensä 60, mikä vastaa 11
prosenttia kaikista ilmoituksista.

Olen taulukossa 4 eritellyt, kuinka nämä 60 tapausta jakautuvat tekijän ja
uhrin välisen suhteen mukaan. Naiset ovat useimmiten halunneet luopua
tapauksen tutkimisesta tutustumistilanteissa ja tuttavien kesken tapahtuneissa
raiskauksissa. Kolmanneksi eniten mainintoja löytyy intiimi- tai läheissuhteis-
sa tapahtuneista raiskauksista, joissa valtaosassa on kysymys parisuhdeväki-
vallasta. Myös tekijän ollessa tuntematon nainen on halunnut toisinaan
vetäytyä tutkinnasta.

Taulukko 4 Raiskauksen uhrin peruuttamiset vuonna 1999
N %

Tutustumistilanne 26 43
Tekijä ja uhri tuttavia 17 28
Intiimi tai muu läheissuhde   9 15
Tuntematon mies   7 11
Muu   1   1
Yhteensä 60 100
Lähde: Tilastokeskuksen keräämä rikosilmoitusaineisto

Perumisten yleisyyttä on mahdollista tarkastella myös eri tekijän ja uhrin
välisissä suhteissa (ks. liitetaulukko 5b). Tällöin tutustumistilanteet erottuvat
jälleen, sillä noin joka viidennessä tapauksessa nainen on halunnut vetäytyä
prosessista. Tuttavien kesken tapahtuneissa raiskauksissa tällainen maininta
oli 13 prosentissa ja intiimissä suhteissa 12 prosentissa tapauksia. Tuntemat-
toman miehen tekemissä raiskauksissa niitä oli kaikkein vähiten, vain viisi
prosenttia. Esitutkinta-aineistoon perehtyessäni tämä kuva muuttui hieman,
sillä kaikkein eniten peruuttamisia esiintyikin parisuhteissa. Tämä seikka voi
selittyä sillä, että tutkinnan edetessä asiasta ei ole aina tullut tehtyä merkintää
rikosilmoitukseen.

Raiskauksen uhri saattaa haluta vetäytyä tapauksen tutkimisesta monista
eri syistä. Raiskauksen uhrit voivat pitää itseään syyllisenä siihen, mitä heille
tapahtui. Jos nainen kokee poliisin kohtelevan häntä kylmästi, epäluuloisesti
tai vähättelevästi, hän saattaa nähdä parhaimmaksi vetäytyä prosessista.
Raiskauksen uhrin voimat eivät välttämättä riitä siihen, että hän pystyisi
vakuuttamaan epäuskoiselle poliisille tulleensa todellakin raiskatuksi. Näin
voi käydä, varsinkin jos raiskauksen uhri on jäänyt yksin, eikä hän ole saanut
minkäänlaista tukea ja myötätuntoa ulkopuolisilta henkilöiltä. Yksi haastatte-
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lemistani avustajista totesi naisen saattavan tulla siihen tulokseen, että hänen
on helpointa vetäytyä ”kotiinsa nuolemaan haavojaan”.

Poliisin näkemyksiä peruuttamisista. Kysyin haastatteluissa poliiseilta,
minkälaisen merkityksen he antavat asianomistajan tahdolle lopettaa rikoksen
tutkinta. Monet poliiseista kertoivat kunnioittavansa raiskauksen uhrin
mielipidettä. Jotkut kritisoivat uutta lakia, koska raiskaus ei enää ole asian-
omistajarikos, vaan tutkintaa pitää jatkaa uhrin tahdosta huolimatta. Yksi
poliiseista kertoi, että hänen on ollut vaikea asennoitua uuteen lakiin. Hänen
mielestään raiskauksessa on kysymys hyvin yksityisestä ja intiimistä asiasta,
jolloin ihmisellä itsellään pitäisi olla oikeus päättää siitä, tutkiiko poliisi
tapausta vai ei. Toisaalta uhrin ilmoittaessa peruuttamisaikeista poliisi saattaa
itse arvioida tutkimisen jatkamisen tärkeyttä. Jos vastaus on myönteinen,
poliisi saattaa aktiivisesti pyrkiä motivoimaan uhria.20 Yksi poliiseista kertoi
seuraavasti:

”...on varmasti juttuja, joissa ajattelen, että tämä on sinun oma
asiasi, ettei yleinen etu muuta vaadi, eikä ole intressiä [jatkaa
tapauksen tutkimista]. Mutta on juttuja, joissa tämä ei tulisi kuu-
loonkaan, että asianomistaja päästettäisiin sanomaan, että minua ei
kiinnosta. Silloin puhunkin sillä tavalla, että sinun täytyy tuntea
vastuuta muista naisista..., että mikään ei auta, sinun on oltava
tässä. Yritän silloin sanoa, että miten arvokasta on, että hän vie
asian loppuun, sehän voi pelastaa jonkun toisen. Silloin panen peliin
kaiken, mitä olen manipuloimisesta ikinä oppinut.” 

Jotkut haastattelemistani poliiseista puolestaan vakuuttivat, että nykyisen lain
aikana kaikki tapaukset tutkitaan samalla tarmolla loppuun asti riippumatta
asianomistajan mielipiteestä. Jotkut poliiseista nostivat esille parisuhdeväki-
valtatapaukset, joissa on erityisen tärkeää jatkaa tutkintaa asianomistajan
tahdosta huolimatta. Monet poliiseista ymmärsivät, että naisen asema kotona
saattaa olla hyvinkin tukala, sillä mies voi uhkailemalla pyrkiä vaikuttamaan
vaimoonsa tai tyttöystäväänsä. Poliisien mukaan merkitystä on myös sillä, jos
se on aikaisemmin saanut ilmoituksia saman miehen tekemistä väkivallan-
teoista. Tapauksen tutkimisen jatkamisen tarpeesta saatetaan kysyä myös
syyttäjän mielipidettä.

Poliisien mukaan rikoksen uhrin esittämää toivomusta tutkinnan lopetta-
misesta ei välttämättä vain kirjata papereihin, vaan pyrkimyksenä on selvittää,
mihin pyyntö perustuu. Varsinkin parisuhdeväkivaltatapauksissa poliisi
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haluaa arvioida, haluaako nainen luopua tapauksen tutkimisesta omasta
tahdostaan vai onko hän joutunut miehensä painostuksen tai uhkailun koh-
teeksi. Aineistossa oli mainintoja siitä, että nainen saattoi muutaman viikon
kuluttua kertoa väkivaltatilanteesta toisella tavalla kuin mitä hän oli kertonut
aluksi. Hänen vammansa olivatkin perua rappusissa kompastumisesta tai hän
oli vain suutuspäissään tullut suurennelleeksi asiaa. Poliisien mukaan tällöin
saattaa herätä epäily siitä, että nainen on pakotettu muuttamaan kertomustaan.

Haastatteluissa nousi esille, että perumistilanteissa olisi parasta tavata
kasvotusten, jotta poliisi pystyisi omin silmin näkemään, minkälaisessa
mielentilassa nainen on. Käytännössä ilmoitus otetaan usein vastaan puheli-
mitse. Poliisi saattaa kuitenkin mielestään tällöinkin pystyä muodostamaan
käsityksen siitä, miten vapaaehtoisesti nainen haluaa vetäytyä prosessista.
Yksi poliiseista kertoi: ”...vaimo on soittanut [ja pyytää, ettei prosessia
jatkettaisi], mutta jotenkin vaan tulee mieleen, että nyt se ei soita omasta
tahdostaan vaan sen miehen tahdosta, niin silloin pannaan paperit eteenpäin.
Kyllä sen mielestäni hyvin aistii siinä.” Toinen: ”Se seikka on tietysti otettava
huomioon ja se pyritään siinä keskustelussa pois sulkemaan, että hän ei tee
sitä painostuksen alla. Mutta tavallisesti kyllä varttuneelle, kokeneelle
tutkijalle se avautuu hyvin äkkiä [että nainen ei tee perumista painostuksen
alla].” Muutamat poliisit painottivat, että miehen uhkaillessa tai naisen
muuten pelätessä miestä, olisi tärkeää pyrkiä tukemaan naista, jotta hän
jaksaisi käydä prosessin loppuun asti. Jotkut poliisit olivat tosin sitä mieltä,
perumisen todellisia syitä on mahdotonta selvittää.

Uhrin tahdon merkitys tapauksen etenemiselle. Esitutkinta-aineistoon pereh-
tyessäni havaitsin, että asianomistajan tahdolle on annettu varsin paljon
painoarvoa. Haastatteluissa tutkinnanjohtajat totesivat, että uhrin tahtoessa
tapauksen tutkiminen saatetaan hyvinkin lopettaa. Perumisen yhteydessä voi
tulla esille sellaisia seikkoja, joiden perusteella raiskausta voidaan pitää
sukupuoliyhteyteen pakottamisena.21 Vain muutamissa lukemissani tapauksis-
sa asiakirjat siirrettiin syyttäjälle, vaikka asianomistaja ei tätä halunnut. 

Haastattelemieni poliisien kokemuksen mukaan syyttäjät eivät tavallisesti
ryhtyneet syytetoimiin asianomistajan tahdon vastaisesti. Muutamat poliisit
pitivät syyttäjien tekemiä päätöksiä syyttämättä jättämisestä turhauttavina,
koska he halusivat mieluummin paneutua sellaisiin rikoksiin, jotka johtivat
syytteisiin. Toisaalta osa oli sitä mieltä, että perheväkivaltatapauksissa
syyttämättä jättäminen saattaa olla oikea ratkaisu. Jotkut poliisit korostivat
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22 Tosin joissakin tapauksissa ilmeni mielestäni viitteitä aikaisemmin tapahtuneista
väkivallanteoista, mutta poliisi ei ryhtynyt selvittämään niitä sen tarkemmin.

rikosprosessin olevan kolmiportainen, jolloin poliisin tehtävänä on vain
vastata esitutkinnan tekemisestä, eikä”murehtia toisen leiviskään kuuluvista
asioista”.

3 Pohdintaa tapausten etenemisestä

Olen tässä luvussa tarkastellut, minkälaisia vaikeuksia on ilmennyt poliisin
tutkiessa sille ilmoitettuja raiskauksia. Olen nostanut esille kolme eri ryhmää:
1) tuntemattomien miesten tekemät päällekarkaukset, 2) parisuhteessa ja
3) tutustumistilanteissa tapahtuneet raiskaukset. Olen myös selvittänyt, miten
uhrin tahto on vaikuttanut tapauksen tutkimiseen.

1) Tekijänä tuntematon mies. Tuntemattomien miesten tekemistä raiskauksis-
ta tai niiden yrityksistä vain harva tapaus on pystytty selvittämään. Tämä
johtuu siitä, että tekijää ei ole yleensä onnistuttu saamaan kiinni. Poliisi on
usein etsinyt tekijää esimerkiksi partioimalla tekopaikan läheisyydessä tai
pyytämällä yleisöä antamaan tietoa mahdollisista havainnoistaan. Joskus
tekijän jäljille on päästy DNA-näytteiden avulla. Tästä syystä olisikin tärkeää
aina tehdä kunnollinen rikostekninen tutkinta, jotta mahdollisuus tekijän
löytämiseksi säilyisi. Myös raiskauksen uhrin käyttämisen oikeuslääketieteel-
lisissä tutkimuksissa pitäisi yleensä kuulua rutiineihin.

2) Parisuhdeväkivalta. Kuvasin kolme erilaista tilannetta parisuhteessa
sattuneista raiskauksista. Ensimmäinen tapauksista näytti usein jäävän
suoritetun esitutkinnan perusteella yksittäiseksi tapahtumaksi,22 pariskunta
halusi jatkaa yhteistä taivaltaan, eivätkä he halunneet asiaa käsiteltävän
käräjäoikeudessa. Esitutkinta-aineiston perusteella näyttää siltä, että näin
myös meneteltiin. Poliisi luopui tapauksen tutkimisesta (esimerkiksi arvioi-
malla teon täyttävän sukupuoliyhteyteen pakottamisen tunnusmerkistön) tai
syyttäjä teki päätöksen syyttämättä jättämisestä. Kahdessa muussa kuvaamas-
sani esimerkkitapauksessa oli kysymys pitkään jatkuneesta väkivallan kier-
teestä, jossa miehen väkivaltaisuus oli usein pahentunut ajan myötä. Jälkim-
mäisessä rikosilmoitus tehtiin erotilanteessa.

Esitutkinta-aineistoa lukiessani havaitsin, että poliisi on saattanut tehdä
varsin mittavan työn selvittäessään pitkään jatkunutta väkivaltaa ja kerätes-
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23 Ks. esim. Lundberg 2001, 45 ss.; Lahti 2001, 237–238, 242. Ari-Pekka Lehtinen (2002,
50–52, 60, 72) havaitsi tutkiessaan poliisin saamia kotihälytyksiä, että perheväkivallan
takia tehty yhteydenotto johti vain harvoin rikostutkintaan. Ks. myös Sirén & Tuominen
2003, 46–48.

24 Ks. esim. poliisin laatima muistio perheväkivallasta SM 6/2001.

25 Toisaalta se ei koske edes kaikkia väkivaltarikosyksiköitä, koska huomasin aineistoa
kerätessäni, että kaikissa yksiköissä ei käsitelty kovin usein parisuhteessa tapahtuneita
raiskauksia.

sään näyttöä siitä. Tosin mukaan mahtui myös tapauksia, joissa toimet näytön
hankkimiseksi jäivät varsin vaatimattomiksi. Tämä ei sinänsä ole ihme, koska
poliisi ei välttämättä ole halukas puuttumaan parisuhdeväkivaltaan.23 Toisaal-
ta on tärkeä huomata, että poliisi on Suomessa viime vuosina kiinnittänyt
enenevästi huomiota perheväkivaltaan, mikä on saattanut lisätä ilmiön
ymmärtämystä ja onnistua kohentamaan esitutkinnan tasoa.24 Myös haastatte-
lemani poliisit mainitsivat, että suhtautuminen perheväkivaltaan olisi viime
vuosina kiristynyt poliisikäytännöissä.

Toisaalta poliisin toimia arvioitaessa on muistettava sekin, että naiset
eivät herkästi tee rikosilmoitusta parisuhteessa tapahtuneesta väkivallasta.
Naisten kääntyessä poliisin puoleen väkivaltaa on voinut jatkua pidemmän
aikaa ja teot saattavat olla varsin vakavia. Tämä voi vaikuttaa poliisikäytän-
nöissä siihen, että naisten ilmoittamia tekoja on ryhdytty tutkimaan tarmok-
kaasti. Väkivallan tunnistamista on voinut helpottaa sekin, että naiset ovat
usein olleet eroamassa tai eronneet väkivaltaisesta miehestään. On myös
muistettava, että oma kiinnostukseni on kohdistunut erityisesti väkivaltari-
kosyksikön toimintaan. Tästä syystä aineistosta välittyvää kuvaa siitä, miten
poliisi toimii kohdatessaan parisuhdeväkivaltaa, ei pidä yleistää koskemaan
koko poliisikuntaa.25

Parisuhdeväkivallan tullessa poliisin tietoon merkitystä on myös sillä,
miten uhri pystyy puhumaan väkivallasta. Naisen ei ole välttämättä helppo
kertoa väkivallasta. Tähän on useita syitä. Hän saattaa hävetä, haluta salata
tapahtuneen, pyrkiä suojelemaan tekijää, pelätä tämän suhtautumista tai pitää
itseään syyllisenä väkivaltaan. Väkivaltaisen tilanteen rauhoituttua myös
naisen oma suhtautuminen väkivaltaan voi muuttua. Tutkimuksissa on
havaittu, että naisen vielä halutessa jatkaa suhdetta ja uskoessa miehen
pystyvän muuttamaan käyttäytymistään hän saattaa vastaavalla tavalla kuin
mies vähätellä tai kieltää kokeneensa väkivaltaa. Jos nainen on taas eronnut



106

26 Ks. esim. Hydén 1995, 99; Lahti 2001, 62–64.

27 Ks. tarkemmin esim. Nyqvist 2001, 95, 111, 161 ss.; Lahti 2001, 220; Perttu 1999,
49–56; Ruuskanen 2001, 373 ss.

28 Sirkka Perttu on kiinnittänyt huomiota siihen, että väkivallan uhrien kanssa tekemisissä
olevilta henkilöiltä voi puuttua tietoa väkivallan aiheuttamasta traumasta ja siitä, miten se
vaikuttaa uhrin kykyyn toimia ja tehdä ratkaisuja. Trauma voi ilmetä uhrin haluttomuutena
keskustella väkivallasta ja tehdä erilaisia ratkaisuja. Tällöin ulkopuoliset ihmiset voivat
helposti turhautua, jos uhri ei toimi heidän odottamalla tavalla. Perttu 1999, 52, 55.

miehestä hänen saattaa olla helpompi kertoa väkivallasta ja sen aiheuttamista
seurauksista.26

Myös kysymys siitä, mikä on parisuhteessa seksuaalista väkivaltaa, voi
nousta esille. Jeff Hearn (1988, 102, 117) havaitsi haastatellessaan väkival-
taisia miehiä, että heidän puheistaan puuttui seksuaalinen väkivalta. Myös-
kään väkivaltaisessa suhteessa eläneet naiset eivät välttämättä ole halukkaita
puhumaan raiskauksesta, vaikka se onkin yksi parisuhdeväkivallan muodoista
(ks. esim. Nyqvist 2001, 105–110). Raiskaus voi jäädä tulematta ilmi, vaikka
väkivalta olisi muuten tullut poliisin tietoon. Poliisin käsitys parisuhdeväki-
vallan luonteesta ja kyky käsitellä uhria vaikuttaa siihen, minkälainen kuva
väkivallasta muodostuu esitutkinnan aikana.

Naisen kykyyn ja halukkuuteen puhua väkivallasta vaikuttaa myös hänen
muilta ihmisiltä saamansa palaute. Parisuhdeväkivallan kohteeksi joutuneiden
naisten on ollut vaikea saada apua niin läheisiltä ihmisilta kuin viranomaisil-
takin27. Suomalaisessa yhteiskunnassa on vallinnut pitkään käsitys parisuhde-
väkivallasta yksityisenä asiana, johon ei ole haluttu puuttua. Väkivalta on
usein ymmärretty vuorovaikutustilanteena, jolloin on kiinnitetty varsin paljon
huomiota siihen, miten nainen on käyttäytynyt. Naisen syyllistäminen väkival-
lan kohteeksi joutumisesta tai suhteessa pysymisestä ei helpota siitä puhumis-
ta tai avun saamista.28 Jos nainen on sen sijaan onnistunut saamaan riittävästi
apua ja tukea, myös rikosprosessissa toimiminen voi olla helpompaa.

3) Tutustumistilanne. Olen nostanut omana ryhmänään esille raiskaukset
tutustumistilanteessa. Kuvaamassani esimerkissä mies ja nainen tutustuivat
ravintolassa ja he lähtivät yhdessä jatkoille. Olisin yhtä hyvin voinut kertoa
raiskauksesta, jossa tekijä on uhrille entuudestaan tuttu henkilö, sillä tuttavien
kesken tapahtuneissa raiskauksissa ilmenee hyvin samanlaisia piirteitä kuin
tutustumistilanteissa. Näitä kahta raiskaustyyppiä yhdistää se, että mies rikkoo
niissä naisen häntä kohtaan osoittaman luottamuksen.
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29 Näre 2000, 82, 89, 107–109. Ks. myös Honkatukia 2001a, 41–42; Punnonen 2001,
34–40. Tällaisia mainintoja löytyi myös vuoden 1999 rikosilmoituksista.

30 Tuija Hietaniemi ja Seppo Immonen ovat esitelleet Helsingin Sanomissa kesällä 2002
käytyä keskustelua siitä, kenen vastuulla on estää raiskauksia. He ottavat artikkelissaan
kantaa myös siihen, miten naisten ja tyttöjen pitäisi toimia, jotta heitä ei raiskattaisi. Heitä
arvelutti mm. tyttöjen huoleton käytös tuttavaseurueessa, sillä raiskaukseen pitäisi varautua
kaveriporukoissakin. He kyseenalaistivat myös naisten ja tyttöjen alkoholin käyttämisen ja
jopa nukkumaan menemisen ilman turvallisuussuunnitelmaa. Hietaniemi & Immonen 2003,
54 ss., 80–87. Ks. myös Mäkelä 2002, 65 ss.

31 Ks. esim. Näre 2000, 107–110, 121–122; Honkatukia 2001b, 370–371; Punnonen 2001,
35; Ronkainen 2002, 24–27.

Näre on todennut, että suomalaisessa, suorasukaisessa seksuaalikulttuuris-
sa naisilla on mahdollisuus valita tilapäinen seksikumppani. Tämä kertoo
kulttuuriimme sisältyvästä sukupuolten välisestä luottamuksesta, jossa naiset
luottavat siihen, että mies ei käytä heitä seksuaaliseksi hyväksi. Toisaalta
naiset saattavat väkivallan ja seksuaalisen ahdistelun pelossa rajoittaa omaa
käyttäytymistään. Näreen termein naiset tekevät tällöin ”uhriprofilointia”.
Nainen uskaltautuu esimerkiksi pyytämään miehen kotiinsa, koska hän pitää
tapaamaansa miestä kilttinä ja mukavana. Tai naiset pyrkivät etukäteen
neuvottelemaan kanssakäymisen ehdoista miehen kanssa toteamalla, että
yöpaikan tarjoaminen ei ole lupaus seksistä.29 

Haastattelemieni poliisien puheissa nousi esille näkemys siitä, että naisten
ei pitäisi antaa turhia toiveita miehille. Jos tapahtumat illan kuluessa ”ryöstäy-
tyvät liian pitkälle”, nainen saa syyttää itseään, sillä hänen olisi pitänyt
ymmärtää varoa. Naisia saatetaan myös opastaa ennakolta, miten heidän
pitäisi käyttäytyä, jotta heitä ei raiskattaisi.30

Naisten alkoholin käyttöä on voitu pitää yhtenä syynä siihen, miksi
naiset tulevat raiskatuiksi. Suvi Ronkainen (2002, 25) on kritisoinut
tällaista näkemystä ja kysynyt, että miksi päivittelemme nuorten
tyttöjen juomista, emmekä sitä, että humalatila näyttäytyy miehelle
tilaisuutena, jota voi käyttää hyväksi. Vastuu alkoholin käyttämisestä
jakautuu epäsymmetrisesti, sillä se vähentää miehen vastuuta, mutta
lisää sitä naisen kohdalla (ks. esim. Jordan 2004, 38).

Useat naistutkijat ovat kritisoineet näkemystä, jossa naista pidetään vastuul-
lisena raiskauksesta. Heidän mielestään keskustelun painopiste olisi siirrettä-
vä pois uhrin käyttäytymisen arvioimisesta ja tarkasteltava pikemminkin sitä,
miten miehet käyttäytyvät ja millä tavalla he joutuvat kantamaan vastaan
teoistaan.31
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32 Ks. esim. Honkatukia 2000, 58; Näre 2000, 118–119. Yksi Honkatukian (1998, 167)
haastattelemista tytöistä kertoi pelkäävänsä, että raiskauksen takia häntä alettaisiin pitää
saastuneena, vältellä ja kiusata.

33 Punnosen tutkimuksessa yksi 13-vuotiaana raiskattu tyttö kertoi, että häntä haukuttiin
tapahtuman jälkeen kotona huoraksi. Tämän jälkeen asiasta ei enää puhuttu, mutta hiljainen
halveksunta ja syyllistäminen olivat jatkuvasti läsnä. Punnonen 2001, 47, 49.

34 Näre 2000, 117–118. Myös haastattelemani kriisityöntekijä kertoi nähneensä, miten
raiskattu tyttö voi onnistua saamaan vanhemmiltaan tai ystäviltään paljon tukea, mikä
helpottaa raiskauksen käsittelemistä ja siitä selviytymistä.

Tutustumistilanteissa ja tuttavien kesken tapahtuneita raiskauksia voi
tarkastella myös siitä näkökulmasta, kuinka hyvin rikosoikeudellinen järjes-
telmä onnistuu suojelemaan naisten seksuaalista itsemääräämisoikeutta.
Naisilla on lain mukaan oikeus kieltäytyä missä tahansa vaiheessa sukupuo-
liyhteydestä. Lain soveltamiskäytäntöä tarkasteltaessa kuitenkin huomataan,
että tämä oikeus ei aina näytä toteutuvan käytännössä. Jos tekijä ja uhri ovat
tehneet tuttavuutta ennen raiskausta, saattaa monen mielessä herätä epäily
raiskausilmoituksen todenperäisyydestä. Tällöin mielenkiinnon keskipisteeksi
nostetaan naisen käyttäytyminen: ikään kuin esimerkiksi vapaaehtoinen
lähteminen miehen mukaan olisi osoitus suostumisesta seksiin, josta ei ole
enää mahdollista peräytyä.

Haavoittuvat nuoret tytöt. Rikosilmoituksissa ja esitutkinta-aineistossa
huomioni kiinnittyi nuoriin tyttöihin, joihin poliisi ei tuntunut saavan kontak-
tia, eivätkä tytöt halunneet kertoa tapahtumista. Joissakin tapauksissa tyttö
ilmoitti myöhemmin poliisille, että hän oli vain keksinyt koko jutun, jolloin
poliisi lopetti tutkinnan. Pidän itse kuitenkin mahdollisena, että tyttö katsoi
helpoimmaksi vetäytyä tapauksen tutkimisesta, koska hän ei saanut prosessin
aikana riittävästi tukea ja myötätuntoa. 

Haastattelemani kriisityöntekijä totesi, että nuorille on hyvin tyypillistä
halu välttää raiskauksesta puhuminen, eikä nuorella ole samanlaisia resursseja
kuin aikuisilla käsitellä tapahtunutta ja hakea apua. Hänen kokemuksensa
mukaan nuoret ovat erityisen alttiita syyttämään itseään ja he pelkäävät
tapauksen julkitulemisen aiheuttamia seurauksia. Tyttö voi tulla eristetyksi
esimerkiksi omassa kaveripiirissään.32 

Aineistosta kävi ilmi, että toisinaan myös nuoren vanhemmat olivat
halukkaita painamaan asian villaisella, mikä voi johtua heidän osaamattomuu-
destaan kohdata asiaa.33 Toisaalta tytön tärkein tuki saattaa löytyä omasta
äidistä. Tytöt voivat uskoutua niin ikään omille kavereilleen.34 
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Haastattelemani kriisityöntekijä oli huolissaan nuorten tilanteesta, sillä
hänen mielestään nuori tarvitsee voimakasta tukea aikuiselta sekä raiskauk-
sesta että rikosprosessista selviytymistä varten. Nuori saattaa kokea suurta
avuttomuutta oikeusviranomaisten edessä, eikä hän ymmärrä, mitä häneltä
odotetaan. Kriisityöntekijä painotti, että nuorta ei pitäisi jättää yksin, eikä
hänelle pitäisi yksin sälyttää vastuuta päättää siitä, miten asiassa edetään.
Viranomaisten pitäisikin hänen mielestään lastensuojelulain hengessä kantaa
vastuunsa nuorten auttamiseksi ja tukemiseksi.





1 Vuonna 1998 rikosnimikkeenä oli väkisinmakaaminen tai sen yritys. Vuonna 1999
raiskaus, törkeä raiskaus, sukupuoliyhteyteen pakottaminen tai niiden yritys.

VII    JOHTOPÄÄTÖKSET

1 Tutkimuskysymys ja -aineisto

Tässä tutkimuksessa on tarkasteltu, minkälaisia raiskauksia on ilmoitettu
poliisille ja miten se on pyrkinyt selvittämään niitä. Yksi tutkimustehtävistä
on ollut löytää vastauksia siihen, miksi vain harva rikosilmoitus raiskauksesta
johtaa syytteen nostamiseen tuomioistuimessa. Esimerkiksi vuonna 1998
poliisille ilmoitettiin 463 raiskausta tai sen yritystä, kun samana vuonna
päärikoksena nostettiin syytteitä vain 44. Tämä tarkoittaa sitä, että alle 10
prosenttia poliisin tietoon tulleista raiskauksista johti syytteen nostamiseen.

Seksuaalirikoksia koskevia rangaistussäännöksiä uudistettiin 1.1.1999
voimaan tulleella lailla. Tällöin raiskaukset porrastettiin kolmeen eri tör-
keysasteeseen teon vakavuuden mukaan: raiskaukseen, törkeään raiskaukseen
ja lievimpänä tekomuotona sukupuoliyhteyteen pakottamiseen. Uudistuksessa
puututtiin myös syyteoikeuteen. Kun aikaisemmin raiskaus (väkisinmakaami-
nen) oli asianomistajarikos, se muutettiin nyt virallisen syytteen alaiseksi
rikokseksi (ks. III.2.5). Mielenkiintoista onkin selvittää, onko tämä tehostanut
tapausten etenemistä rikosprosessissa.

Tutkimusaineistona käytettiin kaikkia poliisille vuosina 1998–1999
tehtyjä rikosilmoituksia raiskauksista tai niiden yrityksistä.1 Rikosilmoitusten
lisäksi hyödynnettiin muutamalta paikkakunnalta kerättyä esitutkinta-aineis-
toa, josta keskeisen osan muodosti raiskauksen uhrin, rikoksesta epäillyn
henkilön ja mahdollisten todistajien kuulustelukertomukset sekä lääkärinlau-
sunnot. Haastattelemalla eri väkivaltarikosyksiköissä työskenteleviä poliiseja
pyrin syventämään käsitystä poliisin toimenpiteistä esitutkinnan aikana sekä
siitä, miten he suhtautuvat raiskausten tutkimiseen. Tarkastelin tutkimuksessa
rikosprosessia ja sen toimivuutta raiskauksen uhrin näkökulmasta. Tässä
mielessä tärkeitä olivatkin uhrien oikeudellisten avustajien, tukihenkilöiden
ja kriisityöntekijän haastattelut. 
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2 Keskeiset tutkimustulokset

2.1 Raiskausten piirteet
Vuosina 1998–1999 poliisille ilmoitettiin yhteensä lähes tuhat raiskausta tai
sen yritystä. Raiskauksen uhrit olivat lähes aina naisia, sillä vain neljässä
tapauksessa uhrina oli mies. Tekijöiksi epäillyt henkilöt olivat puolestaan
melkein aina miehiä.

Raiskauksen uhri ja tekijä tunsivat tavallisesti toisensa, ja tekopaikkana
oli uhrin tai tekijän koti. Tuntemattoman miehen päällekarkauksia oli vain
noin joka neljännessä tapauksessa. Lähes puolet poliisille ilmoitetuista
raiskauksista tapahtui tuttavien kesken tai tutustumistilanteissa. Intiimistä tai
muusta läheisestä suhteesta oli kysymys 13 prosentissa tapauksia. Tällöin
tekijänä oli tyypillisesti raiskauksen uhrin nykyinen tai entinen avio- tai
avomies tai seurustelukumppani.

Raiskauksen tunnusmerkistön täyttyminen edellyttää, että tekijä on
käyttänyt väkivaltaa tai sen uhkaa pakottaessaan toisen sukupuoliyhteyteen.
Rikosilmoituksissa kerrottiin usein tekijän käyttämästä väkivallasta. Mies
kävi esimerkiksi käsiksi kotimatkalla kävelleeseen naiseen, kaatoi hänet ja
raahasi läheiseen metsikköön raiskattavaksi. Mainintoja löytyi tätä vakavam-
masta fyysisestä väkivallasta, kuten lyömisestä, potkimisesta tai kuristamises-
ta. Tekijällä oli ase noin joka kymmenennessä tapauksessa.

Rikosilmoituksista kävi ilmi, että raiskauksen kohteiksi joutuneet naiset
turvautuivat tavallisesti monenlaisiin strategioihin selviytyäkseen tilanteesta.
He yrittivät paeta paikalta, huutaa apua, rimpuilla vastaan tai rauhallisesti
puhelemalla saada miehen luopumaan raiskausaikeistaan. Rikosilmoituksista
välittyi naisten kokema kauhu ja pelko raiskaushetkellä, mikä saattoi joskus
lamaannuttaa uhrin toimintakyvyn. Raiskaus kohdistui toisinaan nukkumassa
tai muuten avuttomassa tilassa olleeseen naiseen. Noin 14 prosentissa rikosil-
moituksia oli kysymys ryhmäraiskauksesta, jolloin epäiltyjä tekijöitä oli kaksi
tai useampia.

2.2 Esitutkinnasta
Suurimmissa kaupungeissa raiskaukset kuuluvat väkivaltarikosyksikön
tutkittaviksi. Rikosilmoituksen saatuaan poliisi pyrkii käynnistämässään
esitutkinnassa selvittämään, onko rikos tapahtunut, kenen voidaan epäillä
syyllistyneen siihen ja minkälaisia vahinkoja rikoksella on aiheutettu.
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Rikosilmoituksen teki tavallisesti uhri pian raiskauksen jälkeen. Aineis-
tosta löytyi myös jonkin verran mainintoja tapauksista, joissa nainen kertoi
joutuneensa keräämään muutaman päivän tai viikon voimia ennen kuin hän
uskaltautui poliisin puheille. Jotkut uhreista hakeutuivat ensin lääkärin
hoidettavaksi.

Rikosilmoituksissa kuvattiin usein raiskauksen uhrin kehossa havaittavia
jälkiä, kuten mustelmia, naarmuja ja hiertymiä. Raiskauksen uhrin mielentila
tai vaatetus saattoi niin ikään olla kiinnostuksen kohteena. Poliisi kertoi
ilmoituksissa myös tapahtumapaikalta tekemistään havainnoista, kuten
kamppailun jäljistä ja verisistä tai repeytyneistä vaatteista.

Poliisi pyrkii esitutkinnan aikana keräämään näyttöä mahdollisesta
rikoksesta. Poliisi saattaa käydä tekopaikalla, ottaa valokuvia, tehdä teknistä
rikostutkintaa, toimittaa Keskusrikospoliisin tutkittavaksi erilaisia näytteitä,
huolehtia raiskauksen uhrin ja epäillyn viemisestä oikeuslääketieteellisiin
tutkimuksiin sekä kuulustella asianosaiset ja mahdolliset todistajat. Myös
rikosprosessuaalisiin pakkokeinoihin, kuten pidättämiseen tai vangitsemiseen,
turvautuminen on mahdollista.

Oikeuslääketieteellinen tutkimus

Yli puolessa rikosilmoituksia oli maininta siitä, että nainen kävi lääkärissä
raiskauksen takia. Yleensä poliisi vastasi naisen ohjaamisesta oikeuslääketie-
teellisiin tutkimuksiin. Rikosilmoituksissa oli toisinaan vain maininta siitä,
että naista oli kehotettu menemään lääkäriin, mutta tietoa ei löytynyt siitä,
oliko nainen myös toiminut näin. Tästä syystä oikeuslääketieteellisten tutki-
musten tekeminen saattaa olla yleisempää kuin mitä rikosilmoitusaineisto
antaa olettaa.

Raiskauksen uhri saattoi olla haluton tai hän kieltäytyi aluksi jyrkästi
menemästä lääkäriin, mutta poliisi tai raiskatun ystävät saivat suostuteltua
hänet tutkimuksiin. Raiskauksen uhrien selviytymistä tukevat henkilöt –
esimerkiksi kriisityöntekijän tai tukihenkilön ominaisuudessa – totesivat
haastatteluissa lääkärissä käymisen saattavan olla suuri koettelemus uhrille.
Naiselle tehdään perusteellinen gynekologinen tutkimus ja eri puolilta hänen
kehoaan otetaan lukuisia näytteitä tekijän henkilöllisyyden, sukupuoliyhtey-
den toteutumisen, sukupuolitautien, HIV:n tai päihteiden käytön toteamiseksi.
Myös lääkärit saattavat toisinaan olla osaamattomia kohtaamaan raiskauksen
uhria (ks. esim. Punnonen 2001, 60–61).

Lausunnoissa keskityttiin raiskauksen uhrin saamien fyysisten vammo-
jen yksityiskohtaiseen kuvaamiseen sekä arvioitiin niiden syntyajankohtaa
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2 Raiskaustraumasta ja sen vaikutuksesta uhrin kykyyn toimia rikosprosessissa ks. Raijas
2001, 357 ss.

ja -tapaa, vaikeusastetta ja paranemista. Lääkäri otti tavallisesti lausuntonsa
lopuksi kantaa siihen, miten hyvin hänen tekemänsä havainnot sopivat
yhteen raiskauksen uhrin esittämän tapahtumankuvauksen kanssa. 

Lääkärinlausunnon avulla ei ole läheskään aina mahdollista arvioida sitä,
onko tutkittava nainen raiskattu, koska tekijän ei välttämättä ole tarvinnut
turvautua avoimeen, fyysiseen väkivaltaan toteuttaakseen raiskauksen.
Myöskään siemennesteen löytyminen ei aina todista raiskauksesta, koska
rikoksesta epäilty henkilö saattaa väittää sukupuoliyhteyden tapahtuneen
yhteisymmärryksessä. Haastatellut poliisit pitivät kuitenkin oikeuslääketie-
teellisiä lausuntoja tärkeänä osana raiskausrikosten tutkimista.

Uhrien kuulustelut

Raiskausten tutkimisessa uhrin kuulustelut ovat tärkeä osa esitutkintaa, koska
häneltä saatavat tiedot ovat välttämättömiä rikoksen selvittämiseksi. Kuulus-
telemista voidaan luonnehtia kahden ihmisen väliseksi vuorovaikutustilan-
teeksi, jossa korostuvat poliisin henkilökohtaiset taidot siinä, miten hän osaa
käsitellä ihmisiä (ks. esim. Karstinen 1988, 23–25). Poliisin pitää pystyä
synnyttämään luottamuksellinen ilmapiiri hänen ja kuulusteltavan välille.
Väkivaltarikosten kohteeksi joutuneiden uhrien kohtaaminen vaatii oman
osaamisensa (ks. esim. Ellonen ym. 1996, 125–130). 

Raiskauksen seurauksena uhri saattaa kärsiä raiskaustraumasta, mikä voi
vaikeuttaa kuulustelujen onnistumista.2 Rikostutkinnallisesti poliisi on
vaikeassa tilanteessa, jos raiskauksen uhri ei tunnu muistavan tapahtumia tai
hän ei kykene kertomaan niistä tarkasti. Poliisi pystyy kuitenkin omalla
käyttäytymisellään vaikuttamaan kuulustelutilanteeseen. Ymmärtävä ja
hienontunteinen kohteleminen auttaa turvallisen kuulusteluilmapiirin luomi-
sessa, jolloin uhrin on helpompi palauttaa mieleensä kipeät muistot ja ryhtyä
puhumaan niistä. Tukihenkilön mukana oleminen kuulusteluissa voi olla yksi
uhrin turvallisuuden tunnetta lisäävä seikka. Tätä mahdollisuutta käytettiin
tosin varsin harvoin hyväksi.

Raiskatulle naiselle saattaa toisinaan olla tärkeää, että häntä kuulusteleva
poliisi olisi samaa sukupuolta. Lakivaliokunta (LaVM 3/1998, 10) totesi
käsitellessään seksuaalirikosuudistusta, että ainakin suurimmissa poliisilaitok-
sissa tämä seikka olisi otettava huomioon. Haastattelemani poliisit kertoivat
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3 1.1.2004 voimaan tulleella pakkokeinolain muutoksella laajennettiin mahdollisuuksia
tehdä DNA-tutkimuksia ks. PKL 5:11, 6:5 (646/2003).

toisinaan kuulevansa tällaisia toivomuksia, ja ne pyritään toteuttamaan
mahdollisuuksien mukaan.

2.3 Raiskausten eteneminen rikosprosessissa
Yksi tutkimustehtävistä oli arvioida sitä, miten 1.1.1999 voimaan tullut
seksuaalirikosuudistus on vaikuttanut raiskausten etenemiseen rikosprosessis-
sa. Tilastotiedoista käy ilmi, että raiskausten käsitteleminen rikosprosessissa
on tehostunut (ks. tarkemmin liite 1). Poliisille on ilmoitettu aikaisempia
vuosia enemmän raiskauksia, mutta siitä huolimatta se on pystynyt selvittä-
mään niitä aikaisempaa paremmin, ja myös useampi selvitetty rikos on
ilmoitettu syyttäjälle. Tämän lisäksi tilastoista käy ilmi, että raiskauksista ja
niiden yrityksistä on nostettu aikaisempaa useammin syytteitä ja myös
tuomittuja on ollut enemmän. Toisaalta poliisi on luokitellut aikaisempaa
useampia raiskauksia ei-rikoksiksi, syyttäjät ovat tehneet varsin paljon
syyttämättä jättämisiä puuttuvan näytön takia ja syytteiden hylkääminen
tuomioistuimissa on lisääntynyt. Jatkotutkimuksissa olisikin syytä paneutua
näihin seikkoihin.

Olen tässä tutkimuksessa käyttänyt laadullista tutkimusotetta tarkastelles-
sani, miten raiskaukset ovat edenneet rikosprosessissa. Tilastokeskuksen
hallussa olevia eri tilastolähteitä yhdistelemällä oli mahdollista seurata,
kuinka monesta poliisille vuonna 1998–1999 ilmoitetusta raiskauksesta
nostettiin syyte. Tämän lisäksi tärkeässä asemassa olivat rikosilmoitusten
lisäksi muutamalta paikkakunnalta kerätty esitutkinta-aineisto ja poliisihaas-
tattelut. Erotin aineistosta kolme eri raiskaustyyppiä: 1) tuntemattoman
miehen tekemät raiskaukset, 2) tutustumistilanteessa tai tuttavien kesken ja
3) parisuhteessa tapahtuneet raiskaukset. Tutkimuksesta kävi ilmi, että eri
raiskausten tutkimiseen liittyi erilaisia ongelmia. Myös poliisi asennoitui
näiden eri raiskausten tutkimiseen eri tavalla.

Tuntemattoman miehen tekemistä päällekarkauksista nostettiin vain
harvoin syytteitä (8 % tapauksista). Haastatellut poliisit kertoivat yleensä
olevansa motivoituneita selvittämään nämä rikosepäilyt, mutta ongelmana oli
se, että tekijän henkilöllisyyttä ei pystytty selvittämään. Tulevaisuudessa
tekijöiden löytämistä saattaa helpottaa DNA-rekistereiden kehittyminen.3

Yksi haastattelemistani poliiseista pitikin erityisen tärkeänä teknisen rikostut-
kinnan suorittamista huolellisesti, jotta mahdollisuus tekijän tunnistamiseen



116

säilyisi. Myös raiskauksen uhrin käyttäminen oikeuslääketieteellisissä tutki-
muksissa voi tästä syystä olla tarpeellista.

Tutustumistilanteissa tai tuttavien kesken tapahtuneista raiskauksista
nostettiin syyte lähes joka viidennessä (19 %) tapauksessa. Prosessin etenemi-
nen saattoi päättyä esimerkiksi siitä syystä, että poliisi ei onnistunut selvittä-
mään kaikkia tapauksia, tapaus luokiteltiin ei-rikokseksi, syyttäjä ei nostanut
syytettä tai raiskauksen uhri esitti tällaisen toivomuksen. Vuonna 1999
raiskauksen uhri ilmoitti 17 prosentissa rikosilmoituksia, että hän halusi
vetäytyä tapauksen tutkimisesta. 

Parisuhteessa tapahtuneista raiskauksista hieman alle kolmasosa (28 %)
johti syytteen nostamiseen. Tällöin rikosnimikkeenä ei välttämättä ollut
raiskaus tai jokin muu seksuaalirikos, sillä syyte saatettiin nostaa vain pahoin-
pitelystä. Myös näissä tapauksissa rikosprosessi on voinut keskeytyä useasta
eri syystä. Rikosilmoitusaineiston (1999) mukaan uhri esitti 12 prosentissa
tapauksia pyynnön siitä, että asiaa ei käsiteltäisi käräjillä. Esitutkinta-aineis-
tosta löytyi vielä enemmän tällaisia mainintoja.

Raiskauksen uhrin vetäytyminen rikostutkinnasta. Rikosilmoituksissa oli
lukuisia erilaisia mainintoja siitä, että raiskauksen uhri halusi vetäytyä
tapauksen tutkimisesta. Raiskauksen uhri peruutti ilmoituksensa, luopui
rangaistusvaatimuksesta, oli haluton jatkamaan tutkintaa, ilmoitti keksineensä
koko jutun, ei halunnut tapausta käsiteltävän tuomioistuimessa tai ilmoitti
sopineensa asian tekijän kanssa. Vuonna 1999 tällaisia mainintoja oli yhteen-
sä 60, mikä vastaa 11 prosenttia kaikista ilmoituksista.

Raiskauksen uhri voi haluta vetäytyä tapauksen tutkimisesta monesta eri
syystä. Häpeä, itsesyytökset, läheisten ihmisten kielteinen suhtautuminen ja
pelko tekijää kohtaan ovat esimerkkejä näistä syistä. Varsinkin tutustumisti-
lanteissa tapahtuneissa raiskauksissa nainen saattoi kuulustelujen jälkeen
soittaa poliisille ja ilmoittaa asioita pohdittuaan tulleensa siihen tulokseen,
että tapahtumien käänteet olivat hänen itsensä vika. Myös poliisin käyttäyty-
minen vaikuttaa naisten haluun jatkaa rikostutkintaa (ks. esim. Temkin 1997,
517). Tästä syystä merkitystä on sillä, millä tavalla poliisi kohtelee raiskauk-
sen uhria. Jos poliisi suhtautuu epäuskoisesti raiskauksen uhrin esittämään
kertomukseen, uhri saattaa katsoa parhaimmaksi vetäytyä rikosprosessista.

Parisuhdeväkivaltatapauksissa nainen saattoi kertoa poliisille sopineensa
asian miehensä kanssa tai hän ei halunnut puida eroavien puolisoiden välisiä
asioita käräjäoikeudessa. Joskus mies oli pyrkinyt vaikuttamaan naisen
päätöksentekoon. Gregory ja Lees (1999, 63) havaitsivat tutkimuksessaan,
että naiset peruuttivat rikosilmoituksensa herkemmin läheisten ja tuttavien
kuin tuntemattomien miesten tekemistä raiskauksista. He totesivat, että
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tekijän on sitä helpompi painostaa uhria peruuttamaan syytepyyntönsä, mitä
läheisempi hän on. Monet haastattelemistani poliiseista pohtivat tätä kysy-
mystä parisuhdeväkivaltatapauksissa. Joidenkin mielestä poliisin olisi tärkeää
pyrkiä selvittämään, mistä syystä nainen haluaa vetäytyä tutkinnasta. Jos hän
on joutunut miehensä uhkailun kohteeksi, prosessin jatkaminen oli monen
poliisin mielestä perusteltua.

3 Pohdiskelua raiskauksen uhrin kohtelemisesta
esitutkinnassa

Kansainvälisissä tutkimuksissa on kiinnitetty huomiota siihen, että raiskaus-
ten uhrien kohteleminen esitutkinnassa ei ole aina ollut asianmukaista. Poliisi
ei ole välttämättä tuntenut seksuaalisen väkivallan aiheuttamia seurauksia,
eikä naisten tekemiä rikosilmoituksia ole otettu vakavasti. Puutteita on
ilmennyt prosessin myöhemmissäkin vaiheissa, sillä varsinkin oikeudenkäynti
on saattanut muodostua uhrille kohtuuttoman raskaaksi. Rikosoikeudellisessa
järjestelmässä on tunnistettu erityisen huonosti muiden kuin tuntemattomien
miesten tekemiä raiskauksia. Rikosilmoituksen aitoutta on saatettu epäillä, jos
nainen on ollut humalassa, rikosilmoitusta ei ole tehty nopeasti, naisessa ei
ole ollut ulkoisesti havaittavia vammoja, naisen käyttäytyminen ei ole vastan-
nut ulkopuolisten ihmisten odotuksia, nainen on aikaisemmin seurustellut
raiskauksesta epäillyn miehen kanssa tai hän on lähtenyt vasta tapaamansa
miehen mukaan. (Ks. II luku.)

Poliisin suhtautuminen raiskauksen uhreihin vaikuttaa siihen, miten
tehokkaasti rikoksia pyritään selvittämään. Raiskauksen uhrien hienotuntei-
nen kohteleminen on tärkeää paitsi hänen itsensä kannalta, myös rikosproses-
sin onnistumisen kannalta. Jos raiskauksen uhri kokee, että hänen rikosilmoi-
tustaan ei oteta vakavasti tai että poliisi kohtelee häntä epäasiallisesti, uhri
saattaa tulla siihen tulokseen, että hänen on parempi vetäytyä jutun tutkimi-
sesta. Tällöin rikosoikeudellinen järjestelmä epäonnistuu tehtävässään
suojella raiskauksen uhreja ja saattaa rikoksiin syyllistyneet henkilöt vastuu-
seen teoistaan. 

Tämän tutkimuksen perusteella ei ole mahdollista esittää yleisiä arvioita
siitä, miten poliisit suhtautuvat raiskausten uhreihin Suomessa tai miten uhrit
ovat kokeneet rikosprosessin. Monet haastatelluista poliiseista olivat selvästi
perehtyneet seksuaaliseen väkivaltaan ja sen aiheuttamiin seurauksiin. Heidän
mielestään kysymys uhrien huomaavaisesta kohtelemisesta oli tärkeää.
Raiskauksen uhrin henkinen tukeminen kuulustelutilanteessa oli usein
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välttämätöntä, jotta uhri pystyisi kertomaan tapahtumista riittävän seikkape-
räisesti. Raiskauksen uhreja tukevat henkilöt kertoivat, että uhrille on merki-
tyksellistä, että hänen tekemänsä rikosilmoitus otetaan vakavasti. Uhrin
näkökulmasta myös poliisin rauhallinen ja ammatillinen suhtautuminen on
tärkeää. 

Poliisihaastatteluissa kävi ilmi, että poliisi saattoi toisinaan epäillä rikosil-
moituksen aitoutta. Yksi selkeistä kipukohdista oli tutustumistilanteissa
tapahtuneet raiskaukset. Haastatteluissa nousi esille käsityksiä siitä, että naista
ei ole välttämättä raiskattu tai häntä pidettiin vastuullisena siitä, että ”tapahtu-
mat ryöstäytyivät liian pitkälle”. Tällaiset asenteet voivat vaikuttaa siihen,
millä tavalla raiskauksen uhreja kohdellaan, mutta myös siihen, miten tehok-
kaasti rikokset pyritään selvittämään. Silmiin pistävää onkin se, että tilastotie-
tojen mukaan suuri osa kaikista poliisin tietoon tulleista raiskausta päättyy
esitutkintaan (ks. myös Honkatukia 2001a, 66).

Suomessa olisikin syytä pohtia anglosaksisten maiden malliin, pitäisikö
poliisille järjestää erikoiskoulutusta raiskausten käsittelemisestä rikosproses-
sissa. Koulutuksessa olisi käytävä läpi rikosprosessia raiskauksen uhrin
näkökulmasta. Jo pelkästään raiskaustraumaan perehtyminen helpottaisi
ymmärtämään uhrin käyttäytymistä ja sitä, miten se vaikuttaa hänen toiminta-
kykyynsä. Anglosaksisissa maissa raiskauksen uhreille on kirjoitettu oma
opaskirjanen, joissa on kuvattu rikosprosessia ja käsitelty uhrin oikeuksia.
Poliisia on myös ohjeistettu uhrien sensitiivisen kohtelemisen tarpeellisuudes-
ta. Tällä tavalla on mahdollista tavoitella eräänlaisia ”laatutakuita” esitutkin-
nassa. Poliisin toimintaa on myös tärkeä tutkia, jotta laatutakuiden toteutumis-
ta olisi mahdollista arvioida käytännössä. Koulutus olisi poliisin lisäksi
ulotettava myös muihin oikeudellisiin toimijoihin, jotta uhrin kohteleminen
olisi asiallista kaikissa rikosprosessin vaiheissa.

Raiskauksen uhrin selviytymistä rikosprosessista saattaa edistää tukihen-
kilön käyttäminen. Tämän tutkimuksen perusteella raiskausten uhreilla oli
kuitenkin varsin harvoin tukihenkilö mukana kuulusteluissa. Rikosuhripäivys-
tyksestä hankittu tukihenkilö osaa selvittää, mitä prosessin eri vaiheissa
tapahtuu ja hän voi olla uhrin tukena rikosprosessin aikana. Rikosten uhrit
ovat myös itse olleet tyytyväisiä tukihenkilöihin (ks. Tuorila & Siltaniemi
1999, 95–96). Tämä seikka antaa aiheen pohtia, että raiskauksen uhrin
mahdollisuuksia saada tuekseen tukihenkilö olisi syytä lisätä. 
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LIITE 1

Tilastollinen tarkastelu raiskausten käsittelemisestä
rikosprosessissa
Tässä liiteosassa tarkastellaan Tilastokeskuksesta saatavien tilastotietojen perusteel-
la raiskausten käsittelemistä rikosprosessin eri vaiheissa. Ensin tarkastellaan
esitutkintaa ja sen jälkeen syyteharkintaa ja tuomioistuinkäsittelyä koskevia tietoja.

1 Esitutkinta
Kuviossa 5 esitellään poliisin tietoon tulleita raiskauksia, niiden selvittämistä ja
syyttäjälle ilmoittamista vuosina 1980–2003. Poliisin tietoon tuli 1980-luvulla
keskimäärin noin 350 raiskausta vuodessa. 1990-luvulla niiden määrä nousi noin
neljäänsataan. Vuosina 2000–2003 poliisille ilmoitettiin keskimäärin 541 raiskausta
vuodessa. Kuviossa esitettynä ajanjaksona poliisin tietoon tuli eniten raiskauksia
vuonna 2000, sillä niitä oli 579. Seuraavana vuonna raiskausten määrä laski, mutta
kahden viimeisen vuoden aikana niiden määrä on kasvanut. Vuonna 2003 poliisin
tietoon tuli 573 raiskausta tai sen yritystä.
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Kuvio 5 Poliisin tietoon tulleet raiskaukset ja niiden yritykset sekä rikosten selvittäminen
ja ilmoittaminen syyttäjälle vuosina 1980–2003 (N). Lähde: Tilastokeskus

Kuviosta havaitaan, että poliisi ei ole pystynyt selvittämään kaikkia sille ilmoitettu-
ja raiskauksia. 1980-luvun alkupuoliskolla rikosten selvitysprosentti oli keskimäärin
76, mutta 1990-luvulla se on laskenut 60 prosentin tuntumaan. 1.1.1999 voimaan
tulleen seksuaalirikosuudistuksen jälkeen poliisi on selvittänyt aikaisempaa hieman
paremmin raiskauksia. Vuosina 1994–1998 poliisi selvitti keskimäärin 55 prosenttia
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sen tietoon tulleista raiskauksista, kun taas uudistuksen jälkeisinä vuosina
1999–2003 vastaava luku oli 61. (Absoluuttiset luvut löytyvät liitetaulukoista 2a–b).
Vuonna 2003 poliisi selvitti 64 prosenttia sille ilmoitetuista raiskauksista, mikä
tarkoittaa 367 raiskausta. 

Kuviosta käy ilmi, että poliisi ei ole ilmoittanut kaikkia selvittämiään rikoksia
syyttäjälle. Uudistuksen jälkeen tässä asiassa on tapahtunut selkeä muutos, sillä
syyttäjälle ilmoitettujen tapausten määrä on lisääntynyt. Ennen vuotta 1999 poliisi
jätti useana vuonna lähes kolmasosan selvittämistään rikoksista ilmoittamatta, kun
taas viime vuosina luku on pienentynyt noin kymmenesosaan. (Ks. liitetaulukko 3.)
Yksi muutosta selittävä tekijä lienee se, että raiskauksesta tuli vuonna 1999 viralli-
sen syytteen alainen rikos. Aikaisemmin raiskauksen (väkisinmakaamisen) ollessa
asianomistajarikos tapauksen tutkiminen lopetettiin yleensä uhrin pyynnöstä.
Tilastoissa ei ole erikseen pidetty lukua uhrin halukkuudesta vetäytyä rikoksen
tutkimisesta, mutta tämä on ilmeisesti yksi keskeinen selitystekijä sille, miksi
selvitetyt raiskaukset eivät aina edenneet syyttäjälle asti.

Prosessin pysähtyminen voi selittyä muillakin syillä: tekijän ollessa alle 15-
vuotias, poliisin arvioidessa, että rikosta ei ole todennäköisesti tapahtunut (ns. ei-
rikos-peruste) tai rikoksen ollessa vanhentunut sitä ei tarvitse ilmoittaa syyttäjälle.
Poliisi voi päätyä tällaiseen ratkaisuun myös, jos se pitää rikosta vähäpätöisenä.
Tilastoista käy ilmi, että useampia näistä perusteista on sovellettu harvakseltaan, jos
laisinkaan. Tosin ei-rikos-merkinnän käyttäminen on lisääntynyt uudistuksen
myötä.

Poliisi ei ole viimeisen yhdeksän vuoden aikana tehnyt laisinkaan päätöksiä,
joissa se olisi pitänyt raiskausta niin vähäpätöisenä, että sitä ei tarvitsisi
ilmoittaa syyttäjälle (ks. liitetaulukko 4). Myös alle 15-vuotiaita raiskauksista
epäiltyjä henkilöitä on ollut vain muutamia (ks. liitetaulukko 2a–b). Tilastois-
ta ei selviä, kuinka usein poliisille on ilmoitettu vanhentuneita rikoksia.
Liitetaulukossa 5c esitettyjen tietojen perusteella voi kuitenkin arvioida, että
tällaisia tapauksia on ollut verrattain vähän.

Seksuaalirikosuudistus on vaikuttanut siihen, miten paljon poliisi ilmoittaa selvittä-
miään raiskauksia syyttäjälle. Ennen uudistusta (1994–1998) poliisi jätti ilmoitta-
matta keskimäärin 68 rikosta, kun taas sen jälkeen (1999–2003) niitä oli keskimää-
rin 32 vuodessa. Tämä seikka antaa aiheen olettaa, että raiskausten eteneminen
poliisilta syyttäjälle olisi tehostunut. Tosin tarkasteltaessa poliisin luokittelemia
raiskauksia ”ei-rikoksiksi” kuva prosessista muuttuu, sillä näiden päätösten määrä
on uudistuksen jälkeen lähes kolminkertaistunut. Ennen vuotta 1999 päätöksiä
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1 Ks. liitetaulukko 4. Keräämässäni esitutkinta-aineistossa oli jonkin verran tapauksia,
joissa poliisi lopetti tutkinnan luokitellen tapauksen ei-rikokseksi. Kysymys saattoi olla
poliisin entuudestaan tuntemasta naisesta, joka kävi jatkuvasti tekemässä rikosilmoituksia
raiskauksista. Muutamissa muissa tapauksissa poliisi oli aloittanut esitutkinnan, mutta sen
edetessä uhri kertoi, että häntä ei sittenkään ole raiskattu tai hän ei pystynyt voimakkaan
humalatilansa takia muistamaan tapahtumia tarkasti. Poliisin käytäntö käyttää ei-rikos
merkintää ei vaikuttanut yhdenmukaiselta, koska poliisi arkistoi vastaavia tapauksia myös
mm. merkinnällä ”tutkinta kesken”.

tehtiin keskimäärin 17, kun taas sen jälkeisinä vuosina keskimäärin 55 vuodessa.1

Vuonna 2003 poliisi ilmoitti syyttäjälle selvittämästään 367 raiskauksesta 337.

2 Syyteharkinta ja tuomioistuinkäsittely
Syyttäjän toimintaa käsittelevistä tilastotiedoista on mahdollista tarkastella, kuinka
usein syyttäjät ovat tehneet syyttämättä jättämisiä ja millä perusteella he ovat
päätyneet tähän ratkaisuun. Suurimmassa osassa tapauksia syyttäjä on päättänyt
luopua syytteen nostamisesta puuttuvan näytön takia. Seuraamusluonteisia syyttä-
mättä jättämisiä on tehty harvakseltaan. Tapauksia, joissa päätöstä on perusteltu
asianomistajan vakaalla tahdolla, on tehty 2–5 vuodessa (vuosina 1999–2002
kaikkiaan 13 päätöstä).

Taulukko 5 Syyttämättä jättämiset raiskauksissa ja niiden yrityksissä (RL 20:1–3)
vuosina 1996–2002 

Ei 
rikos

Ei 
näyttöä

Vanhen-
tunut

Ei 
syyteoikeutta

Syyksi lukevat 
syyttämättä jättämiset

Yhteensä

1996 0   54 4   3 0   61
1997 1   35 0   7 1   44
1998 1   73 0 12 4   90
1999 0   73 0   7 7   87
2000 2 118 2   6 8 136
2001 2   97 1   4 8 112
2002 3 102 0 15 8 128

Lähde: Tilastokeskus

Seuraavaksi esitellään, kuinka paljon käräjäoikeuksissa on nostettu syytteitä eri
raiskausrikoksista ja niiden yrityksistä vuosina 1992–2002. Kuviosta 6 havaitaan,
että syytteiden määrä on kasvanut selkeästi uudistuksen jälkeen. Vuosina
2001–2002 syytettyjen lukumäärä on ollut sadan tuntumassa, kun uudistusta
edeltävänä vuonna niitä oli yli kaksi kertaa vähemmän (44). 
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Kuvio 6 Raiskauksista ja niiden yrityksistä (RL 20:1–3) syytetyt vuosina 1992–2002
(päärikosperusteiset tiedot)

Kuviosta on erotettavissa, kuinka paljon raiskauksen yrityksistä on nostettu syyttei-
tä. Vuosi 1998 on mielenkiintoinen, koska silloin lähes puolet (46 %) syytteistä oli
yrityksiä. Muuten yritysten osuus on vuosina 1992–1997 vaihdellut välillä 18–28
prosenttia. Uudistuksen jälkeen yrityksistä syytettyjen määrä kasvoi useana vuonna.
Keskimäärin niitä on ollut lähes neljäsosassa tapauksia (24 %). Vuonna 2002
nostettiin eri raiskausrikoksista yhteensä 93 syytettä, joista 16 oli yrityksistä.

Taulukosta 6 käy ilmi, miten seksuaalirikosuudistuksen jälkeen nostetut syytteet
ovat jakautuneet eri tunnusmerkistöjen kesken. Perustunnusmerkistön mukaisesta
raiskauksesta on nostettu selkeästi eniten syytteitä. Vuonna 2002 syytettiin 75
henkilöä raiskauksesta, neljää törkeästä raiskauksesta ja 14 sukupuoliyhteyteen
pakottamisesta.

Taulukko 6 Päärikoksena eri raiskausrikoksista ja niiden yrityksistä nostetut syytteet
vuosina 1999–2002 (suluissa yritykset)

1999 2000 2001 2002
Raiskaus 51 (7) 54 (18) 69 (25) 75 (11)
Törkeä raiskaus 3  (-) 7  (-) 14  (2) 4  (-)
Sukupuoliyhteyteen pakottaminen 5  (2) 13 (3) 18  (4) 14  (5)
Yhteensä 59 (9) 74 (21) 101 (31) 93 (16)
Lähde: Tilastokeskus

Seuraavaksi tarkastellaan, minkälaisia ratkaisuja käräjäoikeuksissa on tehty käsitel-
täessä syytteitä raiskauksista ja niiden yrityksistä. Kuviosta 7 käy ilmi, että syyttei-
den hylkääminen on lisääntynyt selkeästi vuoden 1999 jälkeen. Uudistusta edeltävi-
nä kahtena vuonna syytteitä hylättiin varsin vähän. Vuosina 1992–1998 syytteiden
hylkäämisprosentti oli keskimäärin 7,3. Uudistuksen jälkeen se on useana vuonna
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2 Oikeuspoliittisessa tutkimuslaitoksessa selvitettiin rangaistuskäytäntöä raiskauksissa,
jolloin yksi kiinnostuksen kohteista oli käytännön yhtenäisyys eri hovioikeuspiireissä ks.
tarkemmin Lappi-Seppälä & Hinkkanen 2004.

3 Kahdessa tapauksessa asia jätettiin sillensä. Absoluuttiset luvut löytyvät liitetaulukosta
6a–c.

kasvanut (keskiarvo 18,7 %). Mielenkiintoista on havaita, että raiskauksissa syyttei-
den hylkääminen on yleisempää kuin muissa rikoksissa. Esimerkiksi vuonna 2002
rikoslakia vastaan tehdyissä rikoksissa hylkäysprosentti oli 4,5, kun se eri raiskaus-
rikoksissa oli 17,2.
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Kuvio 7 Raiskauksista ja niiden yrityksistä (RL 20:1–3) annetut seuraamukset sekä
hylätyt syytteet 1992–2002 (N)

Kuviosta 7 käy ilmi, minkälaisia rikosoikeudellisia seuraamuksia on annettu
raiskauksista ja niiden yrityksistä.2 Uudistuksen jälkeen syyksi lukevien tuomioiden
määrä on ollut kasvussa. Ehdottomien vankeusrangaistusten määrä ei ole paljoa-
kaan noussut, sillä kasvu on keskittynyt enimmäkseen ehdollisiin vankeusrangais-
tuksiin. Rangaistukseen tuomitsematta jättämisiä on tehty harvakseltaan. Vuonna
2002 hylättiin nostetuista 93 syytteestä 16. Syyte menestyi 75 tapauksessa, joissa 31
henkilöä tuomittiin ehdolliseen ja 44 ehdottomaan vankeusrangaistukseen.3 

Raiskauksista annetuissa tuomioissa on viime vuosina käytetty melko tasaisesti
sekä ehdotonta että ehdollista vankeutta. Tosin vuonna 2002 eri raiskausrikok-
sista annetuista tuomioista 65 prosenttia oli ehdottomia ja 35 prosenttia
ehdollisia vankeustuomioita. Raiskauksen yrityksistä tuomitaan puolestaan
useammin ehdollista kuin ehdotonta vankeutta. (Ks. liitetaulukko 7.)
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4 Vuosina 1995–1998 keskirangaistus oli 18,3 kuukautta ja vuosina 1999–2002 puolestaan
22,9 kuukautta. Ehdollisissa vastaavat luvut 12,6 ja 13,3 kuukautta.

5 Raiskauksista annettujen rangaistusten keskipituuksia arvioitaessa olisi kiinnostavaa
tarkastella eri tunnusmerkistöjen mukaisia tekoja. Arviontia vaikeuttaa kuitenkin se, että
vuosittain tapauksia on todella vähän. Tästä syystä tässä tarkastelussa eri raiskauksrikokset
on laskettu yhteen.

Seuraavaksi tarkastellaan raiskauksista annettujen vankeusrangaistusten pituutta.
Uudistuksen jälkeen vankeusrangaistukset ovat pidentyneet jonkin verran.4 Vuosina
2000–2001 keskirangaistus ehdottomissa vankeusrangaistuksissa oli noin kaksi
vuotta yksi kuukausi (25,2 kk). Vuonna 2002 se oli laskenut noin puoleen toista
vuoteen (18,8 kk). Ehdollisissa vankeusrangaistuksissa keskirangaistukset eivät ole
vaihdelleet yhtä suuresti kuin ehdottomissa. Vuosina 1999–2002 ehdollisissa se on
ollut keskimäärin 13,3 kuukautta.5

Taulukko 7 Raiskauksista ja niiden yrityksistä (RL 20:1–3) annetut keskirangaistukset
yksittäisrikoksissa vuosina 1992–2002

Raiskaukset Raiskausten yritykset
Ehdoton Ehdollinen Ehdoton Ehdollinen
kk (k.a.) kk (k.a.) kk (k.a.) kk (k.a.)

1992 20   9 10 7
1993 17 11 12 5
1994 17 14 10 7
1995 18 11   8 9
1996 12 12 12 5
1997 19 13 15 8
1998 23 13   9 9
1999 22 13 12 8
2000 25 14 10 9
2001 25 12 - 8
2002 18 13   7 5

Lähde: Tilastokeskus

3 Prosessin tehostuminen?
Tässä luvussa on tarkasteltu Tilastokeskuksen julkaisemien tilastojen perusteella,
mitä poliisin tietoon tulleille raiskauksille on tapahtunut rikosprosessin aikana.
Seuraaviin taulukoihin on koottu vielä keskeisiä tietoja prosessin etenemisestä.
Taulukosta 8 käy ilmi useita poliisin tekemiä päätöksiä, kuten kuinka paljon poliisin
tietoon on tullut raiskauksia, kuinka moni niistä on selvitetty ja ilmoitettu syyttäjälle
sekä miten usein syyttäjät ovat tehneet päätöksen syyttämättä jättämisestä. 
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Seksuaalirikosuudistuksen jälkeen poliisille on ilmoitettu aikaisempia vuosia
enemmän raiskauksia (sarake A). Poliisi on myös pystynyt selvittämään aikaisem-
paa paremmin raiskauksia (sarake E). Myös selvitettyjen rikosten ilmoittaminen
syyttäjälle on lisääntynyt selkeästi (sarake F). Näiden havaintojen perusteella on
mahdollista arvioida, että raiskausten eteneminen poliisilta syyttäjälle on tehostunut.
Tätä käsitystä vastaan tosin puhuu se, että poliisi on uudistuksen jälkeen luokitellut
aikaisempaa useammin raiskauksia ”ei-rikoksiksi” (sarake D).

Poliisi on ilmoittanut syyttäjälle uudistuksen jälkeisinä vuosina keskimäärin 292
raiskausta vuodessa. Syyttäjät ovat varsin usein jättäneet syytteen nostamatta
raiskauksesta. Vuosina 1999–2002 tällaisia päätöksiä tehtiin keskimäärin 116
vuodessa, mikä vastaa 41 prosenttia poliisin sille ilmoittamista raiskauksista.
Yleensä syyttäjä teki päätöksen syyttämättä jättämisestä sen takia, että hänen
arvionsa mukaan näyttö ei riittäisi syytteen nostamiseen (ks. edellä taulukko 5). 

Taulukossa 9 tarkastellaan raiskauksista syytettyjen ja tuomittujen lukumäärän
kehitystä vuosina 1995–2002. Syytettyjen lukumäärä on lisääntynyt selkeästi
seksuaalirikosuudistuksen jälkeen. Vuosina 2001–2002 päärikoksena syytettyjen
määrä oli sadan tuntumassa, kun ennen uudistusta heitä oli lähes kaksi kertaa
vähemmän. Toisaalta syytteiden hylkääminen on lisääntynyt. Kun vuonna 1998
hylättiin vain yksi syyte, vuonna 2002 niitä oli 16 (ks. liitetaulukko 6c). Tämä
tarkoittaa sitä, että vuonna 2002 hylättiin 17,2 prosenttia nostetuista syytteistä.

Yksi tutkimustehtävistä oli arvioida sitä, miten 1.1.1999 voimaan tullut seksuaa-
lirikosuudistus on vaikuttanut raiskausten etenemiseen rikosprosessissa. Tilastotie-
doista on käynyt ilmi, että raiskausten käsitteleminen rikosprosessissa on tehostunut.
Poliisille on ilmoitettu aikaisempia vuosia enemmän raiskauksia, mutta siitä
huolimatta se on pystynyt selvittämään niitä aikaisempaa paremmin ja myös
useampi selvitetty rikos on ilmoitettu syyttäjälle. Tämän lisäksi tilastoista käy ilmi,
että raiskauksista ja niiden yrityksistä on nostettu aikaisempaa useammin syytteitä
ja myös tuomittuja on ollut enemmän. Toisaalta poliisi on luokitellut aikaisempaa
useampia raiskauksia ei-rikoksiksi, syyttäjät ovat tehneet varsin paljon syyttämättä
jättämisiä puuttuvan näytön takia ja syytteiden hylkääminen tuomioistuimissa on
lisääntynyt. 
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Taulukko 8 Eri raiskausrikoksissa ja niiden yrityksissä poliisin tietoon tulleet tapaukset
ja niiden käsitteleminen esitutkinnassa sekä syyttäjien tekemät syyttämättä
jättämiset vuosina 1997–2002 

Poliisin
tietoon

N

Poliisin
selvittämät

N

Syyttäjälle
ilmoitetut

N

Ei 
rikokset

N

Selvitys-
prosentti

%

Syyttäjälle
ilmoitettu

selvitetyistä
%

Syyttämättä
jättämiset

(SJP)
N

SJP:n osuus
syyttäjälle

ilmoitetuista
%

A B C D E F G H
1995 446 217 167 20 48 77   39 23
1996 395 211 144 14 53 68   61 42
1997 468 265 188 14 56 70   44 23
1998 463 296 185 26 58 68   90 48
1999 514 311 274 47 60 88   87 31
2000 579 326 292 68 56 89 136 46
2001 459 278 246 57 60 88 112 45
2002 551 341 313 49 61 91 128 40

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista

Taulukon selitykset:
A = Poliisin tietoon tulleet rikokset, B = Poliisin kaikki vuoden aikana selvittämättä rikokset,
C = Poliisin kaikki vuoden aikana syyttäjälle ilmoittamat rikokset, D = Ei-rikokset (tilastovuonna),
E = Selvitysprosentti, F = Poliisin syyttäjälle ilmoittamien rikosten määrä (%) selvitetyistä rikoksista,
G = Syyttämättäjättämispäätökset, H = Syyttämättäjättämispäätösten (SJP) määrä (%) poliisin
syyttäjälle ilmoittamista rikoksista.

Taulukko 9 Päärikoksena eri raiskausrikoksista ja niiden yrityksistä (RL 20:1–3) syyte-
tyt ja tuomitut käräjäoikeuksissa vuosina 1995–2002

Syytetyt 

N

Tuomitut 

N

Syytteiden 
hylkäämis-
prosentti

Syytetyt

%

Syytetyt

%

Tuomitut 

%

Tuomitut

%
A B C D E F G

1995   59 52 10 13 35 11 31
1996   56 50   8 14 38 12 34
1997   47 46   2 10 25   9 24
1998   44 43   2   9 23   9 23
1999   59 50 13 11 21   9 18
2000   74 60 18 12 25 10 20
2001 101 76 22 22 41 16 30
2002   93 75 17 16 29 13 24

Lähde: Tilastokeskus

Taulukon selitykset:
A = Syytetyt, B = Tuomitut (syyksi lukevat tuomiot), C = Syytteiden hylkäämisprosentti, D = Syytet-
tyjen määrä (%) poliisin tietoon tulleista rikoksista, E = Syytettyjen määrä (%) poliisin syyttäjälle
ilmoittamista rikoksista, F = Tuomittujen määrä (%) poliisin tietoon tulleista rikoksista, G = Tuomit-
tujen määrä (%) poliisin syyttäjälle ilmoittamista rikoksista.
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Liitetaulukko 1 Poliisille ilmoitetut raiskaukset, alioikeuksissa päärikoksena

syytetyt ja tuomitut vuosina 1965–2002
Poliisille ilmoitetut Syytetyt Tuomitut Syytetyt Tuomitut

N N N % %
1965 320 134 110 41,9 34,4
1966 371 154 134 41,5 36,1
1967 386 150 128 38,9 33,2
1968 332 143 120 43,1 36,1
1969 407 125 98 30,7 24,1
1970 325 114 93 35,1 28,6
1971 261   92 68 35,2 26,1
1972 274   70 55 25,5 20,1
1973 327   88 76 26,9 23,2
1974 345 103 91 29,9 26,4
1975 375 104 88 27,7 23,5
1976 289   84 68 29,1 23,5
1977 305   70 69 23,0 22,6
1978 304   97 85 31,9 28,0
1979 356   90 80 25,3 22,5
1980 367 100 86 27,2 23,4
1981 417 115 95 27,6 22,8
1982 370   98 85 26,5 23,0
1983 296 102 87 34,5 29,4
1984 317   97 82 30,6 25,9
1985 300   68 60 22,7 20,0
1986 292   83 68 28,4 23,3
1987 293   67 62 22,9 21,2
1988 359   70 67 19,5 18,7
1989 404   85 82 21,0 20,3
1990 381   57 53 15,0 13,9
1991 378   77 63 20,4 16,7
1992 369   62 56 16,8 15,2
1993 365   74 67 20,3 18,4
1994 387   71 64 18,3 16,5
1995 446   59 52 13,2 11,7
1996 395   56 50 14,2 12,7
1997 468   47 46 10,0   9,8
1998 463   44 43   9,5   9,3
1999 514   59 50 11,5   9,7
2000 579   74 60 12,8 10,4
2001 459 101 76 22,0 16,3
2002 551   93 75 16,9 13,1

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista

Taulukon selityksiä:
% Syytettyjen ja tuomittujen osuus on laskettu poliisin tietoon tulleista rikoksista.
Tuomitut Luku tarkoittaa vuosina 1965–1991 rangaistukseen tuomittuja ja vuosina 1992–2001

syyksi lukevien tuomioiden määrää.
Rikokset Vuosina 1965–1970 rikoslain 25:4 ja 25:5 §:n (39/1889) mukaiset rikokset.

Vuosina 1971–1998 rikoslain 20:1 §:n (16/1971) mukaiset rikokset.
Vuosina 1999–2002 rikoslain 20:1–3 §:n (563/1998) mukaiset rikokset.

Yritykset Luvut sisältävät myös raiskauksen yritykset.



Liitetaulukko 2a Poliisin tietoon tulleet raiskaukset ja niiden yritykset vuosina 1980–1991
RAISKAUKSET

1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991
1 Poliisin tietoon N 367 417 370 296 317 300 292 293 359 404 381 378
2 Poliisin selvittämät N 265 302 309 216 242 216 199 200 228 231 233 245
3 Selvitysprosentti 72,2 72,4 83,5 73,0 76,3 72,0 68,2 68,3 63,5 57,2 61,2 64,8
4 Syyttäjälle N 209 218 218 177 166 159 142 156 177 175 173 186
4b S:lle ilm.% selvitetyistä 78,9 72,2 70,6 81,9 68,6 73,6 71,4 78,0 77,6 75,8 74,2 75,9
5 Epäillyt N 299 339 349 255 271 227 216 226 253 236 248 264
      naisia N 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0
      ikä N
     14 v. 2 3 14 2 3 2 1 2 1 0 4 1
     15–17 v. 23 23 30 18 13 7 9 14 11 7 7 11
     18–20 v. 47 26 39 25 22 10 15 23 27 14 25 21
     21– v. 227 287 226 210 233 208 191 187 214 215 212 231
     alle 21 v. % 24,1 15,3 23,8 11,6 14,0 8,4 11,6 11,3 13,4 8,9 14,5 12,5
    alkoholi () 152 (2) 183 (1) 200 (3) 162 (1) 113 (0) 123 (1) 110 (2) 137 (2) 143 (0) 106 (0) 116 (3) 115 (0)
    syntyp. suomalaisia - - - - - - - - - - - -

1 Poliisin tietoon tulleet raiskaukset N
2 Poliisin selvittämät raiskaukset N
3 Poliisin selvittämät raiskaukset sen tietoon tulleista raiskauksista (selvitysprosentti) %
4 Poliisin syyttäjälle ilmoittamat raiskaukset N
4b Poliisin selvittämistä raiskauksista syyttäjälle ilmoitettu %
5 Rikoksesta epäillyt henkilöt: lukumäärä, naisten lukumäärä, ikäjakauma, alkoholin (tai muun päihteen) vaikutuksen alaisena olevien määrä,

syntyperäisten suomalaisten määrä

Lähde: Tilastokeskus



Liitetaulukko 2b Poliisin tietoon tulleet raiskaukset ja niiden yritykset vuosina 1992–2003
RAISKAUKSET

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003
1 Poliisin tietoon N 369 365 387 446 395 468 463 514 579 459 551 573
2 Poliisin selvittämät N 205 208 215 217 211 265 269 311 326 278 341 367
3 Selvitysprosentti 55,6 57,0 55,6 48,7 53,4 56,6 58,1 60,5 56,3 60,6 61,9 64,0
4 Syyttäjälle N 135 147 153 167 144 188 185 274 292 246 313 337
4b S:lle ilm.% selvitetyistä 65,9 70,7 71,2 77,0 68,2 70,9 68,8 88,1 89,6 88,5 91,8 91,8
5 Epäillyt N 222 230 248 252 254 286 299 342 337 324 368 391
      naisia N 0 1 0 1 0 0 0 1 0 3 0 2
      ikä N
      14 v. 0 2 5 0 6 0 4 5 4 10 3 9
      15–17 v. 5 13 7 14 9 12 26 26 10 28 22 18
      18–20 v. 14 17 19 20 13 32 27 26 26 26 39 44
      21– v. 203 198 217 218 226 242 242 285 297 260 304 320 
      alle 21 v. % 8,6 13 12,5 13,5 11,0 15,4 19,1 16,7 11,9 19,8 17,4 18,2
      alkoholi () 85 (5) 129 (8) 168 (1) 178 (6) 177 (2) 210 (1) 187 (5) 219 (3) 221 (4) 202 (8) 251 (6) 213 (10)
      syntyp. suomalaisia - - - - 214 257 236 256 271 248 291 315

1 Poliisin tietoon tulleet raiskaukset N
2 Poliisin selvittämät raiskaukset N
3 Poliisin selvittämät raiskaukset sen tietoon tulleista raiskauksista (selvitysprosentti) %
4 Poliisin syyttäjälle ilmoittamat raiskaukset N
4b Poliisin selvittämistä raiskauksista syyttäjälle ilmoitettu %
5 Rikoksesta epäillyt henkilöt: lukumäärä, naisten lukumäärä, ikäjakauma, alkoholin (tai muun päihteen) vaikutuksen alaisena olevien määrä,

syntyperäisten suomalaisten määrä

Lähde: Tilastokeskus
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Liitetaulukko 3 Poliisin selvittämät rikokset ja niiden ilmoittaminen syyttäjälle
vuosina 1980–2003 (tarkastelu tilastovuoden mukaan) 

A B C
Selvitetyt Syyttäjälle Syyttäjälle Syyttäjälle Syyttäjälle Yhteensä

ilmoitetut ei-ilmoitetut ilmoitetut ei-ilmoitetut
N N N % % %

1980 258 203 55 78 21 100
1981 290 210 80 72 27 100
1982 284 199 85 70 29 100
1983 197 161 36 81 18 100
1984 224 152 72 67 32 100
1985 204 151 53 74 26 100
1986 190 136 54 71 28 100
1987 183 142 41 77 22 100
1988 218 167 51 76 23 100
1989 216 162 54 75 25 100
1990 209 156 53 74 25 100
1991 227 171 56 75 24 100
1992 189 122 67 64 35 100
1993 193 135 58 69 30 100
1994 187 130 57 69 30 100
1995 191 147 44 77 23 100
1996 151   99 52 65 34 100
1997 191 126 65 66 34 100
1998 196 133 63 67 32 100
1999 248 220 28 88 11 100
2000 258 234 24 90   9 100
2001 176 157 19 89 10 100
2002 237 211 26 89 11 100
2003 242 219 23 90 10 100

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista

Taulukon selitykset:
A Poliisin samana vuonna selvittämät raiskaukset 
B Poliisin samana vuonna syyttäjälle ilmoittamat raiskaukset
C Poliisin samana vuonna syyttäjälle ilmoittamatta jättämät raiskaukset
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Liitetaulukko 4 Poliisin vähäpätöisinä pitämät sekä ei-rikoksiksi luokittelemat
raiskaukset ja niiden osuus poliisin tietoon tulleista ja selvittämis-
tä raiskauksista vuosina 1980–2002 (tarkastelu tilastovuoden
mukaan)

Vähäpätöiset Ei rikokset Ei rikos Ei rikos
poliisille ilmoitetuista poliisin selvittämistä

N N % %
1980   7 16   4,4   6,2
1981   6 31   7,4 10,7
1982   6 22   5,9   7,7
1983   2 24   8,1 12,2
1984   0 29   9,1 12,9
1985   0 27   9,0 13,2
1986   1 24   8,2 12,6
1987   0 24   8,2 13,1
1988   0 20   5,6   9,2
1989   1 22   5,4 10,2
1990 10 10   2,6   4,8
1991   8 20   5,3   8,8
1992   2 16   4,3   8,5
1993 14 13   3,6   6,7
1994   4 12   3,1   6,4
1995   0 20   4,5 10,5
1996   0 14   3,5   9,3
1997   0 14   3,0   7,3
1998   0 26   5,6 13,3
1999   0 47   9,1 19,0
2000   0 68 11,7 26,4
2001   0 57 12,4 32,4
2002   0 49   8,9 20,7
2003   0 52   9,1 21,5

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista



134

Liitetaulukko 5a Tekijän ja uhrin välinen suhde raiskauksen yrityksissä vuonna
1999

Raiskauksen yritykset Koko aineisto
N % N %

Intiimi tai muu läheissuhde
Tekijä ja uhri tuttavia
Tutustumistilanne
Tekijä tai uhri työtehtävissä
Tekijä auktoriteettiasemassa
Tekijä tuntematon
Ei tietoa

21
31
15
  1
  -
61
  6

15,5
22,9
11,1
  0,7
    -
45,2
  4,4

  76
135
122
    7
     2
137
  47

14,4
25,7
23,2
  1,3
  0,4
26,1
  8,9

Yhteensä 135 99,8 526 100
Lähde: Tilastokeskuksen keräämä rikosilmoitusaineisto

Liitetaulukko 5b Tekijän ja uhrin välinen suhde raiskauksen uhrin halutessa
vetäytyä tapauksen tutkimisesta vuonna 1999

Koko aineisto Peruutetut tapaukset
N N %

Intiimi tai muu läheissuhde
Tekijä ja uhri tuttavia
Tutustumistilanne
Tekijä tai uhri työtehtävissä
Tekijä auktoriteettiasemassa
Tekijä tuntematon
Ei tietoa

  76
135
122
  72
137
  47
    -

  9
17
26
  1
  -
  7
  -

11,8
12,6
21,3
  1,4
    -
14,9
    -

Yhteensä 526 60 11,4
Lähde: Tilastokeskuksen keräämä rikosilmoitusaineisto

Taulukon selitys:
% Laskettu kuinka monessa tapauksessa eri suhdetyypeissä uhri on halunnut vetäytyä tapauksen

tutkimisesta.

Liitetaulukko 5c Raiskauksesta tai sen yrityksestä rikosilmoituksen tekemiseen
kulunut aika vuonna 1999

N %
1–2 vrk
3–4 vrk
5–7 vrk
4–14 vrk
15–30 vrk

1–3 kk
4–6 kk
7–12 kk

yli 1 vuosi

392
  41
  30
  16
  14
  20
    7
    1
    5

74,5
  7,8
  5,7
  3,0
  2,7
  3,8
  1,3
  0,2
  1,0

526 100
Lähde: Tilastokeskuksen keräämä rikosilmoitusaineisto



Liitetaulukko 6a Väkisinmakaamisesta (I) ja sen yrityksestä (II) syytetyt päärikoksen, rangaistusseuraamuksen ja valittamisen
mukaan vuosina 1992–1998

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998
I II Yht I II Yht I II Yht I II Yht I II Yht I II Yht I II Yht

a. Syytetyt: 48 14 62 56 18 74 51 20 71 47 12 59 46 10 56 37 10 47 24 20 44
b. Asia sillensä 1 0 1 1 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1
c. Syyte hylätty 5 0 5 4 1 5 5 2 7 5 1 6 5 0 5 1 0 1 1 0 1
d. Syylliset: 42 14 56 51 16 67 46 18 64 41 11 52 40 10 50 36 10 46 23 20 43
e. Rangaistukseen 
    tuomitsematta

1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 1 0 1 0 0 0

f. Rangaistukseen 
    tuomitut:

41 14 55 51 16 67 46 18 64 41 10 51 39 9 48 35 10 45 23 20 43

g. Ehdollinen
    vankeusrangaistus
    (joista valitettu)

14
(10)

5 
(3)

19
(13)

20 
(9)

8 
(4)

28
(13)

14 
(8)

8 
(4)

22
(12)

14
(7)

5
 (2)

19
(9)

16
(13)

5 
(2)

21
(15)

13 
(5) 

5 
(3)

18
(8)

7
(5)

7
(4)

14
(9)

h. Ehdoton 
    vankeusrangaistus
     (joista valitettu)

27
(23)

9 
(8)

36
(31)

31
(24)

8 
(8)

39
(32)

32
(29)

10
(8)

42
(37)

27
(21)

5 
(5)

32
(26)

23
(23)

4 
(4)

27
(27)

22
(21)

5 
(5)

27
(26)

16
(14)

13
(9)

29
(23)

i. Syytteen 
   hylkäysprosentti 

10,4 0,0 8,1 7,1 5,6 6,8 9,8 10,0 9,9 10,6 8,3 10,2 10,9 0,0 8,9 2,7 0,0 2,1 4,2 0,0 2,3

j. Kaikki syylliset
   (ei vain päärikos)

48 17 65 62 21 83 52 19 71 47 11 58 41 15 56 41 13 54 24 21 45

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista

Taulukon selitykset:
I = väkisinmakaaminen
II = väkisinmakaamisen yritys

a. = b + c + d = Syytetyt = asia sillensä + syyte hylätty + syylliset
d. = e + f = Syylliset = rangaistukseen tuomitsematta jätetyt + rangaistukseen tuomitut
f. = g + h = Rangaistukseen tuomitut = ehdolliseen + ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitut



Liitetaulukko 6b Raiskauksista syytetyt päärikoksen, rangaistusseuraamuksen ja valittamisen mukaan vuosina 1999–2000
1999 2000

RL 20:1 RL 20:1
yritys

RL 20:2 RL 20:3 RL 20:3
yritys

Yht. RL 20:1 RL 20:1
yritys

RL 20:2 RL 20:3 RL 20:3
yritys

Yht.

 a. Syytetyt: 44 7 3 3 2 59 36 18 7 10 3 74
 b. Asia sillensä 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0
 c. Syyte hylätty 7 1 0 0 0 8 7 4 0 3 0 14
 d. Syylliset: 36 6 3 3 2 50 29 14 7 7 3 60
 e. Rangaistukseen tuomitsematta 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1
 f. Rangaistukseen tuomitut: 36 6 3 3 2 50 29 13 7 7 3 59
 g. Ehdollinen vankeusrangaistus
     (joista valitettu)

18
(6)

2
(0)

0
(0)

3
(2)

1 
(1)

24
(9)

14
(5)

9 
(1)

1 
(0)

6
(2)

2
(0)

32
(8)

 h. Ehdoton vankeusrangaistus
     (joista valitettu)

18
(18)

4
(4)

3
(3)

0
(0)

1 
(1)

26
(26)

15
(14)

4
(3)

6
(6)

1
(1)

1
(0)

27
(24)

 i. Syytteen hylkäysprosentti 15,9 14,3 0,0 0,0 0,0 13,6 19,4 22,2 0,0 30,0 0,0 18,9
 j. Kaikki syylliset
    (ei vain päärikos)

42 14 5 8 2 71 34 18 9 8 3 72

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista

Taulukon selitykset:
a. = b + c + d = Syytetyt = asia sillensä + syyte hylätty + syylliset
d. = e + f = Syylliset = rangaistukseen tuomitsematta jätetyt + rangaistukseen tuomitut
f. = g + h = Rangaistukseen tuomitut = ehdolliseen + ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitut



Liitetaulukko 6c Raiskauksista syytetyt päärikoksen, rangaistusseuraamuksen ja valittamisen mukaan vuosina 2001–2002
2001 2002

RL 20:1 RL 20:1
yritys

RL 20:2 RL 20:2
yritys

RL 20:3 RL 20:3
yritys

Yht. RL 20:1 RL 20:1
yritys

RL 20:2 RL 20:3 RL 20:3
yritys

Yht.

 a. Syytetyt: 44 25 12 2 14 4 101 64 11 4 9 5 93
 b. Asia sillensä 0 2 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 2
 c. Syyte hylätty 11 6 2 0 4 0 23 15 0 0 1 0 16
 d. Syylliset: 33 17 10 2 10 4 76 49 10 4 7 5 75
 e. Rangaistukseen tuomitsematta 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0
 f. Rangaistukseen tuomitut: 33 17 10 2 10 3 75 49 10 4 7 5 75
 g. Ehdollinen vankeusrangaistus
     (joista valitettu)

16
(8)

13
(6)

0
(0)

0
(0)

10
(3)

3 
(1)

42
(18

15
(10)

5 
(2)

0 
(0)

6
(3)

5
(2)

31
(17)

 h. Ehdoton vankeusrangaistus
     (joista valitettu)

17
(17)

4
(2)

10
(9)

2
(2)

0
(0)

0 
(0)

33
(30)

34
(33)

5
(4)

4
(4)

1
(1)

0
(0)

44
(42)

 i. Syytteen hylkäysprosentti 25,0 24,0 16,7 0.0 28,6 0,0 22,8 23,4 0,0 0,0 11,1 0,0 17,2
 j. Kaikki syylliset
    (ei vain päärikos)

44 24 10 2 15 5 100 60 13 4 7 5 89

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista

Taulukon selitykset:
a. = b + c + d = Syytetyt = asia sillensä + syyte hylätty + syylliset
d. = e + f = Syylliset = rangaistukseen tuomitsematta jätetyt + rangaistukseen tuomitut
f. = g + h = Rangaistukseen tuomitut = ehdolliseen + ehdottomaan vankeusrangaistukseen tuomitut



Liitetaulukko 7 Raiskauksista ja niiden yrityksistä annetut seuraamukset päärikoksen mukaan vuosina 1992–2002
RL 20:1 RL 20:1

yritys
Yhteensä

E e t:tta E e t:tta E e t:tta E e t:tta E e t:tta E e t:tta
N N N % % % N N N % % % N N N % % %

1992 27 14 1 64,3 33,3 2,4 9 5 0 64,3 35,7 0,0 36 19 1 64,3 33,9 1,8
1993 31 20 0 60,8 39,2 0,0 8 8 0 50,0 50,0 0,0 39 28 0 58,2 41,8 0,0
1994 32 14 0 69,6 30,4 0,0 10 8 0 55,6 44,4 0,0 42 22 0 65,6 34,4 0,0
1995 27 14 0 65,9 34,1 0,0 5 5 1 45,5 45,5 9,1 32 19 1 61,5 36,5 1,9
1996 23 16 1 57,5 40,0 2,5 4 5 1 40,0 50,0 10,0 27 21 2 54,0 42,0 4,0
1997 22 13 1 61,1 36,1 2,8 5 5 0 50,0 50,0 0,0 27 18 1 58,7 39,1 2,2
1998 16 7 0 69,6 30,4 0,0 13 7 0 65,0 35,0 0,0 29 14 0 67,4 32,6 0,0

RL 20:1–3 RL 20:1–3
yritys

Yhteensä

E e t:tta E e t:tta E e t:tta E e t:tta E e t:tta E e t:tta
N N N % % % N N N % % % N N N % % %

1999 21 21 0 50,0 50,0 0,0 5 3 0 62,5 37,5 0,0 26 24 0 52,0 48,0 0,0
2000 22 21 0 51,2 48,8 0,0 5 11 1 29,4 64,7 5,9 27 32 1 45,0 53,3 1,7
2001 27 26 0 50,9 49,1 0,0 6 16 1 26,1 69,6 4,3 33 42 1 43,4 55,3 1,3
2002 39 21 0 65,0 35,0 0,0 5 10 0 33,3 66,7 0,0 44 31 0 58,7 41,3 0,0

Lähde: Laskettu Tilastokeskuksen luvuista

Taulukon selitykset:
E = ehdoton vankeusrangaistus
e = ehdollinen vankeusrangaistus
t:tta = jätetty rangaistukseen tuomitsematta
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Liitetaulukko 8 Kyselytutkimus naisille sukupuoliyhteyteen painostamisesta,
pakottamisesta tai sen yrityksestä

Joskus elämänsä aikana 
15 vuotta täytettyään

Viimeisen vuoden aikana 
15 vuotta täytettyään

Tekijänä N % N %
1. Nykyinen avio- tai avopuoliso   76 526   5,9 32 971 2,5
2. Entinen avio- tai avopuoliso   96 260 18,7 - -
3. Tuttu tai tuntematon mies 
    (yhteensä)

271 261 14,8 22 606 1,2

3a. pakottanut   78 930   4,3   4 044 0,2
3b. yrittänyt pakottaa 192.331 10,5 18 562 1,0
Lähde: Heiskanen & Piispa 1998

Tutkimuksessa käytetyt kysymykset:

1. Kysymys (nro 62.9.): ”Onko nykyinen avio- tai avomiehesi käyttäytynyt joskus
väkivaltaisesti sinua kohtaan, kuten painostanut, pakottanut tai yrittänyt pakottaa
seksuaaliseen kanssakäymiseen?” 

2. Kysymys (nro 68.9): ”Onko entinen avio- tai avomiehesi ollut koskaan väkivaltainen
sinua kohtaan, kuten painostanut, pakottanut tai yrittänyt pakottaa seksuaaliseen
kanssakäymiseen?”

3a. Kysymys (nro 26.5): ”Onko joku tuttu tai tuntematon mies 15 vuotta täytettyäsi (ei
kuitenkaan nykyinen tai entinen avio- tai avomies) yrittänyt pakottaa sinut seksuaali-
seen kanssakäymiseen?” 

3b. Kysymys (nro 26.6.): ”Onko joku tuttu tai tuntematon mies 15 vuotta täytettyäsi (ei
kuitenkaan nykyinen tai entinen avio- tai avomies) pakottanut sinut seksuaaliseen
kanssakäymiseen?”

Taulukon selitys: 
% on laskettu ryhmään kuuluvista. Esimerkiksi avio- tai avoliitossa olevista naisista

5,9 % on kertonut joutuneensa joskus elämänsä aikana (15 vuotta täytettyään) nykyi-
sen puolisonsa tekemän seksuaalisen väkivallan tai ahdistelun kohteeksi. Vastaavasti
avio- tai avoliitossa olleista 18,7 prosenttia on joutunut seksuaalisen väkivallan
kohteeksi. Tutkimustulokset on painotettu vastaamaan kaikkia Suomessa asuvia
18–74-vuotiaita naisia.

Lähde: Heiskanen & Piispa 1998
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Liitetaulukko 9a Tilastotietoja Rikosuhripäivystyksen toiminnasta vuosilta
1998–2002

1998 1999 2000 2001 2002
Puhelut auttavaan puhelimeen 799 816 1 069 1 135 1 150
Juristin puhelinneuvonta 304 262    313    426    497
Tukisuhteet 245 431    516    547    658
Lähde: Rikosuhri 1/2003, 6

Liitetaulukko 9b Raiskauskriisikeskus Tukinaiseen ensimmäistä kertaa kriisi- tai
juristilinjalle yhteyttä ottaneiden lukumäärä vuosina 1993–2002

1993    230
1994    416
1995    554
1996    606
1997    670
1998    719
1999    699
2000    773
2001 1 072
2002 1 031

Lähde: Raiskauskriisikeskus Tukinainen
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Liite 10  Esimerkkejä tukipalveluista raiskauksen uhreille

Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Kriisipuhelin 0800-97899
Juristipäivystys 0800-97895
www.tukinainen.fi

Tukinainen:
- Antaa tukea ja ohjausta seksuaalisen väkivallan ja/tai hyväksikäytön kohteik-
si joutuneille aikuisille ja lapsille sekä heidän läheisilleen kriisipuhelimen,
henkilökohtaisten tapaamisten sekä erilaisten ryhmien muodossa.
- Juristi antaa oikeudellista neuvontaa rikosilmoituksen tekemistä, esitutkintaa
ja oikeudenkäyntiä varten.

Rikosuhripäivystys
Auttava puhelin 0203-16116
Juristin puhelinneuvonta 0203-16117
www.rikosuhripaivystys.fi

Rikosuhripäivystys:
- Neuvoo puhelimessa, antaa henkistä tukea ja neuvoja uhreille ja heidän
omaisilleen.
- Antaa oikeudellista neuvontaa.
- Järjestää ilmaiseksi tukihenkilöitä. Tukihenkilöt auttavat ja tukevat rikosten
uhreja käytännön asioissa. Tukihenkilö voi olla mukana mm. rikosilmoitusta
tehtäessä, poliisikuulusteluissa ja oikeudenkäynnissä. Tukihenkilö auttaa uhria
voittamaan rikoksen aiheuttamat psyykkiset, fyysiset ja taloudelliset seurauk-
set. 

Huom. Tukihenkilöksi rikosprosessiin voi ottaa myös esimerkiksi ystävän tai
omaisen.

Naisten Linja
Auttava puhelin 01080 2200
www.naistenlinja.com

Naisten Linja
- Antaa puhelimitse neuvontaa ja tukea väkivallan tai sen uhan kohteiksi
joutuneille naisille ja tytöille.

Lasten ja nuorten puhelin 
Auttava puhelin 0800-120400
www.mll.fi

Suomen Mielenterveysseura
Kriisipuhelin 0203-445566



Heini Kainulainen SUMMARY

National Research Institute Publication no. 212
of Legal Policy Helsinki 2004

RAPED? 
A Study of Rape in Criminal Proceedings

This study examines what kinds of rape cases have been reported to the
police, as well as how many of them have led to a prosecution. Another
research task has been to analyse how the new legislation on sexual
offences (563/1998) has influenced the activities of the authorities. The
criminal proceedings and their effectiveness have been assessed from the
rape victims’ point of view. 

The study is based on all reported rape offences during the years
1998–1999. Further, the data consists of pre-trial investigation material
gathered from some police units, as well as police interviews conducted by
the author. A total of 12 police officers were interviewed, four of them
heads of investigations, whereas eight were criminal investigators. Half of
them were men, half women. They all worked in the unit for violent
offences. The aim was to obtain a deepened insight into police officers’
activities, approaches and attitudes toward investigating sexual offences. 

In addition to the police, three attorneys, three support persons, one
crisis counsellor and one forensic doctor were interviewed. All of them
were women. Through their work with rape victims, they were able to
convey information about the experiences rape victims have had of the
criminal proceedings.

A central focus in this study is to seek an answer to the question why so
few rapes reported to the police have led to a prosecution. By way of
illustration, statistics in 1997 show that 468 rapes or attempted rapes were
reported to the police, whereas only 47 rape charges were made during that
same year. This means that merely 10 per cent of the rapes reported to the
police lead to a prosecution.
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Figure 1 Rapes reported by the police, and persons prosecuted and convicted for rape
in Finnish district courts 1983–2002. (The Finnish population is some five
million).

In a study published in 2001, Päivi Honkatukia has shown that a major part
of the rape cases reported to the police has not proceeded beyond the pre-
trial investigation. The reason for this may either be that the police has
been unable to solve the offence or else that the victim has withdrawn from
the investigation. (Ibid. 66.) Focus is in this study placed on matters
pertaining to the pre-trial investigation, as the police are one of the most
central agents in criminal proceedings. The consideration whether to bring
a charge, and possible proceedings, depend on what has been revealed in
the pre-trial investigation. From the rape victim’s point of view, again, how
she is treated in the criminal proceedings, is a vital matter. The police may
be the first person to whom a woman tells about a rape. The police may
also be the last legal authority to deal with the case, as the criminal
proceedings may end already at the stage of the pre-trial investigation.

In this study, an attempt has been made to assess whether the new
legislation concerning sexual offences has been successful in improving the
activities of the authorities, making them more effective. As part of a
comprehensive reform of the penal code, a reform of the rules concerning
penalties for sexual offences was introduced, that took effect on January 1st,
1999. Through this reform rape was classified into three categories
according to the severity of the offence: rape, aggravated rape and coercion
into sexual intercourse. 
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Through the reform, also the right to bring a charge was changed.
Previously, it was up to the injured party to decide whether she wanted to
bring a charge for rape against the offender. This made the victim
vulnerable to pressure from the offender, and the police was not always
motivated to investigate the case, as it was assumed that the victim might
sooner or later withdraw the charge. With the reform of the legislation on
sexual offences, the need for society to react against severe offences was
emphasised, and an attempt was made to support the rape victim, by
enlarging the right of the public prosecutor to bring charges. Rape and
aggravated rape are now offences that fall under the jurisdiction of the
public prosecutor, whereas coercion into a sexual act was left for the
injured party to react upon. 

Central Findings of the Study

1 Rapes Reported to the Police

According to the material assembled for the years 1998–1999, some 1,000
cases concerning rape or attempted rape were reported to the police. The
rape victims were almost exclusively women. There were only four cases
where the victim was a man. In almost every case the suspected offender
was a man.

In most cases the rape victim and the offender knew each other, and the
scene of the offence was the home of the victim or the offender. Only in
every fourth case was the woman attacked by a stranger. Close to half the
rape cases reported to the police, occurred among acquaintances or at the
time when the persons involved were acquainted (meaning situations
corresponding to date rapes). Intimate or family relations were involved in
13 per cent of the cases. In these cases the offender was typically the
present or ex-spouse, cohabitant or dating partner.

Table 1 The relationship between the offender and the victim in rape cases reported to
the police during 1998–1999

N %
Intimate relationships    134 13.2
Acquaintances    487 47.8
Strangers    270 26.5
Other      27   2.7
Total 1,018 100.0
Source: Reports of offences gathered by Statistics Finland 
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The legal definition of rape involves the use of violence or the threat of it
for the purpose of sexual intercourse. Reports on the offences reveal that
the offender seldom needed to resort to physical violence to break the
resistance of the victim. According to reports in 1999 somewhat more than
one fifth of the cases involved physical violence, such as hitting, kicking,
tying up or strangling. The offender had a gun in every tenth case.

The reports on the offences revealed that the women often relied on a
variety of coping strategies to get out of the situation. They tried to escape,
cry for help, struggle against the offender or they tried to calmly talk the
man out of his intention to rape. Sometimes women used violence like
scratching, biting, kicking or hitting the perpetrator.

Earlier studies have indicated that women are more prone to use
violence against strangers than against those they know and those who are
close to them. This was confirmed in the present study. In partner violence
the woman might tell that she submitted to the man’s violence because she
knew that doing otherwise was useless, or she feared that the man would
only ’get carried away’, if she tried to resort to violence. Also other women
told that they sometimes feared that a stronger resistance might incite the
man to even more violence.

The rape reports conveyed the panic and fear felt by the women during
the rape, which might at times paralyse them. The following observations
are found in the rape reports. ”I though I was going to die there and then,
because I though the man would kill me” and ”I tried to calm the man, but
I felt I had to give in to him, because I was afraid that he would become
ever more violent”. Sometimes women are raped while at sleep or
otherwise in a vulnerable position. Somewhat more than 14 per cent of the
reports on the offences involved group raping, where the suspected
perpetrators were two or more.

2 The Pre-trial Investigation

It was normally the victim who reported the rape to the police. The report
was often made soon after the rape. Sometimes the raped woman felt that
she had to assemble strength for some days or a week before she dared to
approach the police. Some women turned first to a doctor for treatment.

In bigger cities, rape cases are investigated in the unit for violent
offences. Preliminary measures may, though, be taken by patrol police
officers, who also write the report on the offence. The reports often
described the complainant, paying particular attention to external injuries,
but also to the complainant’s behaviour, the way the woman was dressed
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and her state of mind. In their reports, the police often accounted other
observations made at the scene of the offence, and they might also take
photographs. The unit in charge of technical investigations might be
convened to the place, to collect different pieces of evidence for analysis.

The police attempt to obtain preliminary information about what
happened from the complainant. After that the woman is directed to a
medical examination. According to the rape reports, the woman went to see
a doctor in more than half the cases. In some reports there is a mere
mention that the woman had been advised to see a doctor, but there were no
notes indicating if she had done so. For this reason consulting a doctor
might be more frequent than the rape reports reveal. 

The questioning of the rape victim constitutes an important part of the
pre-trial investigation, because the information she can provide is essential
for solving the case. The police must be able to create an atmosphere of
confidence between him/herself and the victim. Special skills are necessary
to treat rape victims in a sensitive way. As an effect of the rape, the woman
might suffer from a trauma that can hamper the questioning. From an
investigatory point of view the police officer might be placed in a difficult
situation if the woman is unable to recall what happened or she is unable to
tell it in a concise manner. The police officer can influence the atmosphere
of the hearing in a decisive way through his/her own behaviour.

To meet the rape victim in an understanding and tactful manner caters
for a safe atmosphere for the hearing, making it easier for the woman to
recall the painful memories, and to start talking about them. One
interviewed police officer observed that in order to gain the confidence of a
rape victim, the police officer must convince her that she is not guilty of
anything, and that the police is content that the woman has reported the
rape. The interviewed police officers stressed the importance of a polite
behaviour. In one police officer’s words: ”One does not need to be too
empathic or so. I have observed that the victims may even shun too much
emotional involvement. Over the years, I have heard them say that for them
it is enough that the police officer is kind, correct and to the point… (then)
they are able to ask really intimate questions without fearing that the victim
experiences them as distressing or make them feel guilty.” 

During the hearing the police officer may have to see to it that the rape
victim does not get a mental breakdown. The woman’s distress can be
alleviated by small considerations such as taking breaks or offering coffee.
The police officer may also show his/her sympathy with the victim.
However, many of the interviewed police officers pointed out that it is not
their task to cater for the mental wellbeing of the rape victim. Some of the
police officers feared that if they took too empathic an approach toward the
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complainant, the impartiality of the pre-trial investigation might be
jeopardised. The rape victim can, however, be informed about different
support services for victims of crime and rape.

Support persons or crisis counsellors who have worked with rape
victims noted that the women seldom commented on the activities of the
police, but that in general, they considered that women were treated in a
decent way. Nonetheless, they had also heard critical comments about the
police. Women were not always taken seriously when they reported a rape.
A reason for this might be a state of chock or messed-up state of mind, her
savouring of alcohol, disordered explanations about what happened, or the
lack of visible external injuries. Sometimes a police officer might also have
blamed the woman for what happened. According the women the police
officers might also be in too big a hurry and they did not make sufficient
efforts to investigate the allegations. The rape victim also had to be active
and inquire how the police investigation proceeded. 

3 More Efficient Criminal Procedures?

Based on statistical data, an attempt has been made in this study to examine
whether the reform of sexual offences has been successful in making the
activities of public authorities more efficient. The table below reveals that,
after the reform, there has been more rapes reported to the police, they have
been solved to a higher degree than before, and they have also been
reported to the public prosecutor in greater numbers than before. For this
reason, the number of rapes handled by the prosecutor has increased. The
prosecutors have brought more charges for rape or attempted rape than
during previous years and more offenders have been sentenced. This would
indicate that the rape cases have advanced more efficiently in criminal
proceedings. On the other hand, the police have more often than before
labelled rapes as no-crimes, the prosecutors have waived charges due to
lack of evidence, and there has been an increase in decisions to dismiss a
charge in trials. In view of this, closer attention should be paid to the
consideration of charges and matters pertaining to the legal proceedings in
future studies. 
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Table 2  The treatment of rape in criminal proceedings 1994–1998 and 1999–2002 
1994–1998

(mean)
1999–2002

(mean)
Rapes reported to the police 443 523
Rapes investigated by the police 241 314
Percentage of solved cases 54.3 59.7
Rapes reported by the police to the prosecutor 171 281
Rapes classified by the police as non-criminal
offences   19   55
Waived charges   56 116
Charges brought   52   82
Dismissed charges     3   15
Percentage of dismissed charges 5.8 18.3
Rape sentences   48   65
Source: Statistics Finland 

4 The Progress of Rape Cases in Criminal Proceedings

For a closer analysis of why so few rapes reported to the police have led to
charges, it is in place to differentiate the various contexts in which a rape
occurs. In the research material three different types of rape could be
distinguished: 1) rape by an unknown man, 2) rapes between acquaintances
or at the first meeting, and 3) rapes in intimate relationships. The study
revealed that different problems were associated with the investigation of
these different kinds. Also the police held different attitudes toward
investigating these different categories of rape. 

0 5 10 15 20 25 30

Strangers  (N=22)
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(N=91)

Intimate
relationships

(N=38)

Figure 2 Rapes reported to the police for which charges were brought 1998–1999 (%)
(Number of charges in brackets)

Rape by a stranger seldom led to charges (8 % of the cases). The
interviewed police officers told that they generally were motivated to solve
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the case, but they faced problems in identifying the perpetrator. In future,
finding the offender may be facilitated by the development of DNA
registers. One of the interviewed police officers considered it particularly
important that the criminal investigations were technically well performed,
in order to maintain the possibility of identifying the offender. Generally, it
is also important to pay attention to rape victims in forensic medical
research.

In cases where the rape occurred between acquaintances or at the first
meeting, a charge was brought in every fifth case (19 %). The cases were
dropped either because the police was unable to solve the case, the case
was classified as not being an offence, the prosecutor did not bring charges,
or the complainant was unwilling to attend court. 

Particularly in the case of a rape at the first meeting police officers
displayed a suspicious attitude toward the women. They did not necessarily
believe the woman’s story about the rape, or she was at least held partly
responsible for the fact that the situation got out of hand. There are also
instances where the women were guided on how to behave to avoid being
raped. One police officer noted: ”I’m of the opinion that a Finnish women
may wear whatever mini-skirt, but one should not go with an unknown
man, not walk alone, and not be drunk.”

Among rapes that took place in an intimate relationship just short of
one third (28 %) lead to charges. The title of the charge was, however, not
necessarily rape or any other sexual offence. A charge might be brought
merely for physical abuse. Also these cases were dropped for a variety of
reasons.

Three different categories could be distinguished among rapes in an
intimate relationship. According to the police investigations the first
involved a singular occurrence were the couple wanted to continue living
together, and consequently they did not want the case to be examined by
the court. The two other categories involved an outdrawn spiral of violence,
where the man over time had become increasingly violent. In the last
category a report of a rape was made in connection with a divorce.

Reports from the pre-trial investigations revealed that the police might
have made quite extensive efforts in investigating a violent behaviour that
had gone on for some time, and in obtaining evidence about this. In
assessing the activities of the police one should, however, be aware that
women do not easily bring charges for violent behaviour by their partners.
When a woman turns to the police the violent behaviour may have
continued for a long time and the offences might be quite severe. It might
be easier for police officers to identify violence when women are about to
divorce or have divorced from violent men. The findings of this study
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should, however, not be generalised regarding the way in which the police
generally deal with violence in intimate relationships. Different studies
have shown that the police may be reluctant to interfere in partnership
violence.

Rape victims withdraw from the criminal investigation. In reports on
rape offences there were frequent mentions that the rape victim did not
wish to proceed with the case. In 1999 there were a total of 60 such
mentions, equalling 11 per cent of all reports. Women more easily
withdraw cases involving rapes by men close to them, than by strangers.
This phenomenon was also revealed in the present study. Most withdrawals
where made in rape cases involving acquaintances and intimate
relationships.

A complainant may wish to withdraw from criminal proceedings for
many different reasons. The research material included mentions that the
rape victim blamed herself for what had happened. Particularly when a
woman had been raped at the first meeting, she might phone the police
after the hearing, saying that after reflecting on what happened, she had
come to the conclusion that the man had misunderstood the situation. Also
in cases involving violence in an intimate relationship a women might tell
the police that she had settled the matter with her spouse, or she was
unwilling to attend court. However, the closer the offender is, the easier it
is for him to put pressure on the woman to withdraw the charge. Also many
interviewed police officers pondered upon this question in the case of
violence in intimate relationships. According to some police officers, it
would be important to find out the reason why the woman wants to
withdraw from the investigation. Many officers considered that if the
woman had been subjected to threats from her partner, it would be justified
to continue the process.

5 Important to Support the Victim

International studies show that many police officers suspect that rape
victims make false allegations. The women were not trusted and they have
not always been treated in an appropriate manner. The criminal justice
system appears to have difficulties in recognising rapes, if there was some
degree of consensual contact between the complainant and the suspect prior
the to attack. In the case of rapes at the first meeting, again, suspicious
attitudes are revealed. There were also references to such attitudes among
Finnish police officers, men as well as women.
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The attitude police officers hold toward rape victims, influences the
degree of efficiency in investigating the offence. How a rape victim is
treated is important both for the victim herself and for the success of the
criminal proceedings. If the woman feels that her allegations are not taken
seriously, or that the police officer treats her inappropriately, she might
come to the conclusion that it is easier for her to just withdraw her case
from the criminal proceedings.

A problem might also reside in the wide difference between the
expectations of the rape victim and the notions of the police officer
concerning the working of the criminal proceedings. Notwithstanding,
these differing views can be accommodated. A respectful and sensitive
attitude toward the rape victim is important for the person in question, but
it equally enhances the investigation of the offence. A woman easily senses
an atmosphere where she is not taken seriously, where the rape is
underrated, or where she is blamed for what happened. A police officer
must be careful with his/her words and behaviour, and must try to
encourage the woman. The police loose nothing by being kind to the victim
– quite the contrary.

If the rape victim feels that she does not get enough support during the
preliminary investigation, she might feel it is better not to bring the case
any further. This leaves individual rape victims with frustrated
expectations, but also the entire criminal legal system takes a blow, because
it has failed in its task to bring persons guilty of offences to answer for their
deeds. 

One way of helping a rape victim through the criminal proceedings is to
rely on a support person. In 1997 the Finnish legislation was complemented
with a provision that a rape victim may make use of a support person or an
attorney, paid through public means. However, this study showed that,
during the police hearing, very few rape victims had been accompanied by
a support person or an attorney. The interviewed attorneys considered that
their task is to concentrate on matters pertaining to the court proceedings,
and that their presence during the police hearing is not really necessary.
Also the interviewed support persons had mainly been there for the victim
during the court proceedings. Previous studies have shown that crime
victims have been quite satisfied with the support they have received from
volunteers assigned to them by the Victim Support organisation. They did,
however, wish that they had been put in contact with them before the police
hearing. For this reason, it would be important that rape victims would
have the possibility of obtaining a support person already at the pre-trial
investigation.
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