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RIKOSUHRIPÄIVYSTYS (RIKU)
• Yleishyödyllistä toimintaa, jonka päärahoittaja on valtio (oikeusministeriö).  STEA 

rahoittaa kehittämistoimintaa. RIKU on perustettu vuonna 1994.

• Toteuttajana
 Ensi- ja turvakotien liitto
 Kirkkohallitus
 Mannerheimin Lastensuojeluliitto
 MIELI Suomen mielenterveys ry (valtakunnallinen koordinaatiojärjestö)
 Suomen Punainen Risti 
 Suomen Setlementtiliitto 

• Palvelut suunnattu rikoksen uhreille, heidän läheisilleen ja rikosasiassa todistaville
 31 palvelupistettä eri puolilla Suomea palvelee kaikki kuntia
 Lounais-suomen aluetoimisto sijaitsee Turussa, palvelupisteet Raumalla, Salossa ja 

Porissa
• Verkkosivut: www.riku.fi
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Rikoksen uhri, läheiset ja todistajat

• RIKUn palvelut on tarkoitettu kaikkien erilaisten rikosten uhreille, 
heidän läheisilleen sekä rikosasioissa todistaville

• Kun epäilee joutuneensa rikoksen uhriksi, eikä ole varma miten 
toimia, voi maksutta saada tietoa, tukea ja apua

• Kuka tahansa meistä voi joutua rikoksen uhriksi. Yli 61 vuotiaiden 
kohdalla kiinnitetty enemmän huomiota erityisesti rahan ja 
omaisuuden anastamiskeinoihin

• Vuonna 2019 tuli Suomessa poliisin tietoon 21 614 yli 61-vuotiaisiin 
kohdistunutta omaisuusrikosta 

• Rikos voi kohdistua omaisuuteen, tai itseen tai läheisiin 
• Aina voi kysyä neuvoa, myös anonyymisti
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Rikoksen uhrin polku

 Mitä pitäisi tietää?
 Mihin tehdään rikosilmoitus?
 Mikä on esitutkinta, syyteharkinta, 

sovittelu?
 Mitkä ovat lainmukaiset oikeuteni?
 Rangaistus- ja 

vahingonkorvausvaatimukset?
 Mitä seuraavaksi tapahtuu?
 Oikeudenkäyntikulut?
 Oikeusavustaja?
 Mitä oikeudenkäynnissä tapahtuu?
 Miten suhtautua tiedotusvälineisiin?
 Kuka voi auttaa?

 Turvattomuuden tunteet
 Pelko ja ahdistus
 Syyllisyys ja häpeä
 Muisti- ja keskittymisvaikeudet
 Uniongelmat
 Ongelmia ihmissuhteissa
 Muut psyykkiset reaktiot
 Fyysiset vammat ja oireet
 Taloudelliset menetykset
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RIKUn tukimuodot
 Henkilökohtaista tukea puhelimessa, verkossa ja tapaamisissa
 Maksuton luottamuksellinen palvelu
 Ammattihenkilöstöä ja tukihenkilöitä

 Henkistä tukea 
 Pohdintaa rikosilmoituksen tekemisen tueksi
 Keskusteluapua mahdollisen rikosprosessin alkaessa ja edetessä
 Ohjausta tarpeenmukaisiin lisäpalveluihin

 Tukea ja neuvontaa rikosprosessissa
 Ajantasaista neuvontaa rikosprosessiin liittyvissä käytännön asioissa
 Opastusta esim. lähestymiskielto- ja vahingonkorvausasioissa
 Tukea oikeusavustajan hankinnassa – kustannusvaikutukset / mistä sopiva avustaja ym.
 Tukihenkilö mukana rikosilmoituksen teossa, esitutkinnassa, oikeudenkäynneissä, 

asianajotoimistoissa tai muissa rikosasiaan liittyvissä viranomaistapaamisissa
 Oikeudenkäyntiin valmistautuminen: käsittelyjärjestys, odotustila- ja istuntosalijärjestelyt 

yms.
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RIKUn tuki rikosprosessissa
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Rikosilmoitus Esitutkinta Syyteharkinta Käräjäoikeus
/ Hovioikeus

Tuomio

Sovittelu

Kokonaistilan-
teen arviointi ja 

neuvonta

Mukaan rikos-
ilmoituksen 

tekoon

Mahdollisen 
lähestymis-

kiellon 
hakeminen

Mukaan 
kuulusteluun

Avustajan 
hankinta ja 

kustannusten 
selvittäminen

Mukana
avustajan 

tapaamisessa

Oikeuden-
käyntiin 

valmistautu-
minen

Mukana 
oikeuden-
käynnissä

Apu 
vahingon-
korvausten 

hakemisessa

Tukisuhteen 
päättäminen

Jatkotoimista 
sopiminen

Mahdolliseen 
sovitteluun 

valmistautu-
minen

ja 
mukana 

oleminen



Auttavia tahoja
 RIKUn Auttava puhelin 116 006, ma-ti 13-21, ke-pe 17-21 
 RIKUn Juristin puhelinneuvonta 0800 161 177, ma-to 17-19
 Yleinen hätänumero 112
 Kuluttajaneuvonta 029 505 3050, arkisin 9-15
 Suvanto-linja 0800 06776 (auttava linja ti 13-15 ja lakineuvonta pjoka kuukauden 

ensimmäisenä keskiviikkona 16-18)
 Poliisin valtakunnallinen neuvontapalvelu (yleisneuvontaa kiireettömissä asioissa) 

0295 419 800 klo 8-16.15
 Valtakunnallinen kriisipuhelin päivystää 24 tuntia vuorokaudessa numerossa 09 2525 

0111.
 Nollalinja lähisuhdeväkivaltakysymyksille päivystää 24 tuntia numerossa 080 005 

005.
 Oppaita ja ohjeita maksuttomasti https://www.riku.fi/oppaat-ja-ohjeet/
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RIKU Lounais-Suomessa 
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lounaissuomi@riku.fi 24/7

Verkkosivut: www.riku.fi

Turun palvelupiste

sirkku.opacic@riku.fi
050 440 8126
leila.taipale@riku.fi
050 340 3580

Rikosuhripäivystys 
Yliopistokatu 24C 46, 2 krs.
20100 TURKU
lounaissuomi@riku.fi


