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Lähisuhdeväkivalta

Väkivallalla tarkoitetaan tekoa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa teon 
kohteelle ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai 
kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaamisen, pakottamisen tai 
mielivaltaisen vapaudenriiston (THL 2020).

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan niitä tapahtumia, jossa henkilö on 
väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan tai puolisonsa 
lasta, vanhempaansa, muuta lähisukulaistaan tai muuta läheistään 
kohtaan  (Laki turvakotipalveluista 1354/2014).

(THL Väkivaltakäsitteiden sanasto, Työpaperi 1/2020) (Laki 
turvakotipalveluista 1354/2014)



➢ Henkinen väkivalta

➢ Välineellinen tai välillinen väkivalta

➢ Vaino

➢ Kulttuuriin liittyvä väkivalta

➢ Uskontoon liittyvä väkivalta

➢ Kunniaan liittyvä väkivalta

➢ Fyysinen väkivalta

➢ Seksuaalinen väkivalta, seksuaaliväkivalta

➢ Lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö

➢ Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti

➢ Kemiallinen väkivalta

➢ Taloudellinen väkivalta

(THL Väkivaltakäsitteiden sanasto, 
Työpaperi 1/2020)

Lähisuhdeväkivallan muotoja
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Henkistä väkivaltaa on 

esimerkiksi alistaminen, arvostelu, 

nimittely, halveksunta, 

kontrollointi, sosiaalisen 

kanssakäymisen rajoittaminen, 

voimakas mustasukkaisuus, 

eristäminen, tavaroiden 

hajottaminen, kotieläinten 

vahingoittaminen (= välineellinen 

väkivalta) tai jollakin näistä tai 

esimerkiksi itsemurhalla 

uhkaaminen

Vaino voi olla toisen uhkailua, 

seuraamista, tarkkailua, 

häiritsevää viestittelyä, 

mustamaalaamista

Kunniaan liittyvää väkivaltaa 
ovat esimerkiksi yhteisön 
normeihin pakottavaa 
kontrollointia, pakkoavioliitto, 
yhteisön ulkopuolelle sulkeminen, 
tyttöjen/naisten sukuelinten 
silpominen 

Uskontoon liittyvää 
väkivaltaa ovat esimerkiksi 
uskonnolliseen vakaumukseen 
pakottaminen, uskontoon 
liittyvillä asioilla uhkailu, 
pelottelu, käännyttäminen, 
syyllistäminen, eristäminen tai 
kontrollointi
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Seksuaalista väkivaltaa on esimerkiksi 

raiskaus, raiskauksen yritys tai 

seksuaalisen kanssakäymisen eri 

muotoihin painostaminen tai seksiin 

pakottaminen, seksuaalisella 

väkivallalla uhkailu, seksuaalinen 

halventaminen, pornografiaan 

pakottaminen, ehkäisyn käytön 

kieltäminen, aborttiin pakottaminen, 

seksuaalisen itsemääräämisoikeuden 

rajoittaminen

Fyysinen väkivalta on 

esimerkiksi  töniminen, lyöminen, 

potkiminen, tukistaminen, pään 

hakkaaminen, raapiminen, 

repiminen, ravistelu,

ampuma- tai teräaseen käyttö, 

fyysisellä väkivallalla uhkailu

Kaltoinkohtelu tai laiminlyönti on 

esim. lapsen, vanhuksen tai 

vammaisen jättäminen vaille hoitoa, 

apua tai huolenpitoa tilanteissa, 

joissa hän on ollut niistä 

riippuvainen

Kemiallista väkivaltaa on esim. 

toisen ihmisen vahingoittaminen 

lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla 

tai liuottimilla

Taloudellista väkivaltaa on esim. 

itsenäisen rahankäytön estäminen, 

taloudelliseen päätöksentekoon 

osallistumisen estäminen tai 

pakottaminen omien rahojen 

antamiseen toisen käyttöön, 

taloudellisella väkivallalla uhkailu tai 

kiristäminen



Seurusteluväkivalta 
puheeksi

Nuoren kokema seurusteluväkivalta on rikos, johon aikuisella on 
velvollisuus puuttua

Seurusteluväkivalta on tyypillisesti vakavampaa kuin muu nuoriin 
kohdistunut väkivalta

Väkivallan uhka voi jatkua myös seurustelun loputtua vainoamisena

Pelkkä rikosoikeudellinen välienselvittäminen ei riitä nuoren hyvinvoinnin 
kannalta

Väkivallan kokemukset nuoren seurustelusuhteissa lisäävät riskiä joutua 
kokemaan väkivaltaa myös nuoren tulevissa parisuhteissa

Nuoret kokevat seurusteluväkivallan asiaksi, josta on vaikea puhua ja johon 
on vaikea saada apua

Nuoren itsetunto voi vahingoittua, varsinkin jos nuori uhri hakee syytä 
väkivaltaan itsestään

Turvataitoja Nuorille Niemi 2010 THL









Tutkittua tietoa 1
THL 2019:

➢ 47 prosenttia yli 15-vuotiaista naisista ja tytöistä on kokenut fyysistä tai 

seksuaalista väkivaltaa.

➢ joka kolmannessa tapauksessa tekijä on uhrin nykyinen tai entinen 

kumppani

➢ Turvakoteihin tulevista yli 15-vuotiaista asiakkaista joka viides on 

kärsinyt väkivallasta useita vuosia

Tilastokeskus/ Rikos- ja pakkokeinotilasto 2019:

➢ Aikuisista, viranomaisten tietoon tulleista lähisuhdeväkivaltarikosten 

uhreista 76% oli naisia

➢ epäillyistä tekijöistä 82% miehiä

➢ kuudesosa  perhe- ja lähisuhdeväkivallasta tapahtui entisten avio- tai 

avopuolisoiden välillä

➢ 24% uhreista oli lapsia

➢ aikuisia toistuvan väkivallan uhreja oli 1 500, joista 90% oli naisia 



Rikosuhritutkimus 2017:
➢ naisista 4,8 prosenttia ja miehistä 2,5 prosenttia on joutunut väkivallan 

ja uhkailun kohteeksi entisen tai nykyisen puolison tai 
seurustelukumppanin toimesta (Danielsson & Näsi 2018)

➢ Tämä tarkoittaa vuosittain noin 130 000 suomalaista (THL 2018)

Tilastokeskus: poliisin tietoon tullut lähisuhdeväkivalta 2017:

➢ uhreista 76,5 prosenttia oli naisia

➢ hieman yli puolet oli 25–44-vuotiaita. 
➢ uhreista 15 % joutui uhriksi useammin kuin kerran 
➢ aikuisiin naisiin kohdistuvista teoista 75% oli pahoinpitelyitä, 20% 

laittomia uhkauksia

➢ miesuhreilla pahoinpitelyiden osuus oli hieman suurempi ja 

laittomien uhkauksien hieman pienempi

Tutkittua tietoa 2



Vanhempien lapsiinsa kohdistama tilastoitu perhe- ja 

lähisuhdeväkivalta on lisääntynyt

➢ Vuonna 2018 vanhempien lapsiinsa kohdistamaa väkivaltaa tuli 

tietoon 2 400 tapausta, mikä on 24% kaikesta tietoon tulleesta 

perhe- ja lähisuhdeväkivallasta

Lapsen altistuminen väkivallalle vahingoittaa lapsen kehitystä ja 
terveyttä

➢ lisää riskiä esim. keskittymis- ja oppimisvaikeuksiin, 
käytösongelmiin ja väkivaltaiseen käyttäytymiseen

Väkivalta ”periytyy”; sen ylisukupolvisuudesta on näyttöä

Tutkittua tietoa 3



Pandemian vaikutus Suomessa?
▪ Lähisuhdeväkivaltatapaukset kasvussa
▪ Vuoden 2020 tammi-kesäkuussa poliisin tietoon tullut 4 450 

perheväkivaltatapausta, vuonna 2019 vastaavana aikana 3 980,
kasvua 12 prosenttia. 

▪ Avopuolisoiden tekemä väkivalta kasvussa
▪ Avopuolisoiden tekemää väkivaltaa tuli poliisin tietoon alkuvuonna 1 

140 tapausta, 67% enemmän kuin vuoden 2019 tammi-kesäkuussa. 

▪ Lapsiin kohdistuva väkivalta kasvussa
▪ Tammi-kesäkuussa 2020 tuli ilmi 21% enemmän vanhemman lapsiin 

kohdistamaa väkivaltaa kuin edellisvuonna

Lähde: Tilastokeskuksen rikos- ja pakkokeino¬tilasto



Kuka tahansa meistä
Lähisuhdeväkivaltaa voivat kokea kaikki sukupuolesta tai iästä 
riippumatta

➢ Lähisuhdeväkivaltaa kokeneita on kaikissa ihmisryhmissä

Sosioekonominen asema ei suojaa lähisuhdeväkivallalta 

Lähisuhdeväkivalta ei välttämättä näy ulospäin

Erityisen haavoittuvat ryhmät:

Lapset ja nuoret, ikäihmiset, ulkomaalaistaustaiset henkilöt, sukupuoli-
ja seksuaalivähemmistöihin kuuluvat, eri vammaisryhmät



Omat kokemuksemme 
väkivallasta?

Avaa nettiselaimella (puhelimella tai tietokoneella)

• linkki https://www.menti.com/d26dod3rtx

•TAI

•mene osoitteeseen www.menti.com
ja syötä avautuvaan kenttään
koodi 5478 7905
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Lähisuhdeväkivallan riskiä 
lisääviä asioita
Päihteet ja 
mielenterveysongelmat:
➢ Tunteiden ja tilanteiden 

hallinnan haasteet
➢ Elämänhallinnan haasteet

Parisuhdeongelmat:
➢ Mustasukkaisuus
➢ Väsymys
➢ Erilaiset päivärytmit
➢ Erilaiset arvot
➢ Asioiden salailu
➢ Korostunut hallinnantarve

Taloudelliset haasteet:

➢ Velkaongelmat

Kulttuuriset erot:
➢Erilaiset tavat ajatella ja toimia
➢Erilaiset normit, käsitys säännöistä ja arvoista
➢Kielivaikeudet, Väärinkäsitykset
➢Lastenkasvatus

Elämänvaihekriisit:
➢Masennus, Avioero
➢Raskaus ja lapsen syntymä
➢Vakava sairaus
➢Työttömäksi jääminen, työuupumus

Muu haavoittuvuus:
➢Pitkäaikainen sairaus tai vamma
➢Seksuaali- ja sukupuolivähemmistöön kuuluminen
➢Aiempi altistuminen väkivallalle
➢Koulukiusaaminen



Lähisuhdeväkivaltaa ei ole 
helppo tunnistaa
Kokija ei välttämättä tunnista elävänsä väkivallan keskellä

➢ väkivalta normalisoituu osaksi tavallista elämää ja sen voi mieltää 
normaaliksi riitelyksi

Tapahtunutta vähätellään (kokija, tekijä ja läheiset)

➢ vähättely luo valheellista turvallisuuden tunnetta

➢ kokija voi uskoa, että toimimalla tietyllä tavalla väkivalta
loppuu tai hän saa estettyä uudet väkivaltatilanteet

Tapahtunutta hävetään ja väkivaltaa on totuttu salailemaan

Tapahtuneelle ei ole sanoja tai siitä ei uskalleta kertoa

Väkivallan tekijällä ja kokijalla voi olla riippuvuussuhde

(Ensi- ja turvakotien liitto)

Väkivaltaan 
puuttuminen 
edellyttää 
siitä kysymistä 
ja sen 
tunnistamista!



Parisuhdeväkivalta syklinä

Parisuhdeväkivallan keskellä 
elämiseen liittyy usein samanlainen 
etenemiskaava:
1) Ilmapiiri on kireä, jännittynyt. Tekijä 
osoittaa tyytymättömyyttään, kokija 
yrittää olla mieliksi ja esim. välttää 
vaikeita keskustelunaiheita
2) Varsinainen akuutti väkivaltatilanne.
3) Kuherrusvaihe, jolloin tekijä osoittaa 
katumusta, lupaa ettei sama toistu, on 
rakastava ja hellä.

Lähde: THL- luo luottamusta puutu väkivaltaan



Psyykkiset oireet: ahdistuneisuus, pelot, mielialahäiriöt, 
univaikeudet
Sosiaaliset seuraukset: läheisyyden välttäminen, vaikeus 
luottaa, vaikeus pitää puoliaan ja hallita aggressioitaan
Muutokset elämän olosuhteissa: sosiaalisen verkoston 
muuttuminen, vaikutukset työ-/opiskelukykyyn, asuinpaikan 
vaihto
Taloudelliset seuraukset: taloudellinen riippuvuus, omaisuus 
puolison nimissä

Väkivallan seurauksia (kokijalle)

(THL, Puutu väkivaltaan-koulutus 2020)

Nämä merkit voivat 
auttaa myös 
tunnistamisessa!



Väkivalta on traumatisoivaa

➢ Trauma = psyykkinen kapasiteetti käsitellä tilannetta ylittyy 
tilanteen voimakkaan stressaavuuden vuoksi 
> elimistön hälytystila

➢ Tapahtumaan liittyvän tiedon käsittely (havainnot, aistimukset, 
tunteet, ajatukset) ei onnistu normaalilla tavalla, koska eri 
aivoalueiden toiminta ja niiden välinen yhteistyö häiriintyy

➢ Tapahtuneesta ei muodostu yhtenäistä, loogista, sanallista 
kertomusta ja muistikuvaa, vaan tapahtumaan liittyvät 
havainnot, ajatukset ja tunteet jäävät sirpaleisiksi ja toisistaan 
irralleen  (dissosiaatio)

(THL, Puutu väkivaltaan-koulutus 2020.)

Väkivallan seurauksia 



Miksi se ei vaan lähde?
➢ Suhteesta lähteminen ei välttämättä lopeta väkivaltaa, voi jopa pahentua

➢ Pelko, häpeä; väkivaltaa salaillaan ja peitellään, se voi  olla piilevää

➢ Kynnys hakea apua voi olla korkea

➢ Väkivallan ”normalisoituminen”

➢ Rakastaa edelleen, toivoo muutosta

➢ On sitoutunut suhteeseen, uskoo muutoksen mahdollisuuteen

➢ Uskoo jäämisen olevan lasten etu

➢ Uskoo olevansa itse syyllinen

➢ Ei riittävää itseluottamusta, eristynyt ja yksinäinen

➢ Ulkopuolisten painostus jäämään

➢ Ei usko eron olevan mahdollista

➢ Epävarmuus tulevaisuudesta (asuminen, talous, lapset, pärjääminen jne.)

➢ Pelkää puolison reaktioita tai ettei saa lasten huoltajuutta

➢ Ei voimavaroja asioiden hoitamiseen ja muuttamiseen

(THL, Puutu väkivaltaan-koulutus 2020.)



Kokija on valmis lähtemään vasta, kun hän…

➢ havahtuu väkivaltaan ja sen raaistumiseen

➢ uskaltaa puhua tilanteestaan

➢ vakuuttuu, että puoliso ei muutu

➢ uskoo, että ero on parempi ratkaisu

➢ saa rohkeutta, itseluottamusta, uskoo selviytyvänsä

➢ pääsee yli omasta (usein vaiheettomasta) syyllisyydentunteestaan

➢ ymmärtää oman historiansa ”taakan”

➢ saa riittävästi voimia ja tukea sekä konkreettista apua

Kaikki eivät koskaan lähde 

väkivaltaisesta suhteesta!

(THL, Puutu väkivaltaan-koulutus 2020.)



Ilmoitusvelvollisuudet 
poliisille ja lastensuojeluun

Ammattilaisilla on velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoitus jos lapsen tilanne 
edellyttää mahdollista lastensuojelutarpeen selvittämistä.

Ammattilaisilla on velvollisuus tehdä aina ilmoitus
sekä poliisille että lastensuojeluun, jos heillä herää epäily lapsen kaltoin 
kohtelusta 

➢ Poliisi tutkii, onko kyseessä henkeen tai terveyteen kohdistuva rikos

➢ Lastensuojelu selvittää lapsen tuen tarpeen

➢ Tampereella käytössä oma toimintamalli:

”Kaltoin kohdeltu lapsi – käsikirja kaltoin kohdellun lapsen kanssa 
työskenteleville”

https://www.tampere.fi/tiedostot/k/unnamed_7426/kaltoinkohdeltu_lapsi_kasikirja.pdf


Ilmoitusvelvollisuudet 
poliisille ja sosiaalihuoltoon

Sosiaalihuoltolaki 35§

➢ Ilmoitusvelvollinen saanut tietää henkilöstä, jonka sosiaalihuollon tarve 
on ilmeinen. Ohjattava tai asiakkaan suostumuksella otettava yhteys 
sosiaalihuollosta vastaavaan viranomaiseen.

➢ Mikäli suostumusta ei saada ja henkilön arvioidaan olevan kykenemätön 
vastaamaan turvallisuudestaan, tulee ilmoitus tehdä 
salassapitosäännösten estämättä.

➢ Vanhuspalvelulaki 25§

➢ HUOM! Ilmoitusvelvollisuus poliisille ennalta estettävissä olevista 
törkeistä rikoksista. Ilmoitusoikeuden kynnys matalampi ja voidaan tehdä 
silloin kun on syytä epäillä jonkun olevan vaarassa, vaikka tekoa ei ole 
luokiteltu törkeäksi.



Video:

https://www.youtube.com/watch?v=abLf6AIrUp8&feature=yout
u.be

Miten lähisuhdeväkivallasta voi kysyä? 

https://www.youtube.com/watch?v=abLf6AIrUp8&feature=youtu.be


Lähisuhdeväkivalta on rikos

▪ Väkivallan käyttäminen lähisuhteessa on virallisen 
syytteen alainen rikos
•myös lievä pahoinpitely, kun tapahtuu 

lähisuhteessa
• tarkoittaa, että tutkinta voidaan aloittaa ilman 

asianomistajan (uhrin) suostumusta

▪ Vainoaminen on kriminalisoitu 1.1.2014

▪ Seksuaalirikosnimikkeet koskevat myös parisuhteita
•mm. raiskaus avioliitossa on kriminalisoitu vuonna 

1994



Lähisuhdeväkivalta rikoksena

▪Lähisuhdeväkivallalle ei ole omaa erillistä rikosnimikettä
▪ Rikosnimikkeet valitaan yksittäisten tekojen mukaan

▪ Mahdollisia rikosnimikkeitä lähisuhdeväkivallalle ovat mm.
▪ Lievä pahoinpitely, pahoinpitely tai törkeä pahoinpitely

▪ Laiton uhkaus, kunnianloukkaus

▪ Kotirauhan häirintä, vapaudenriisto

▪ Vainoaminen

▪ Seksuaalirikokset: 

• Seksuaalinen ahdistelu, seksuaalinen hyväksikäyttö tai pakottaminen 
seksuaaliseen tekoon, raiskaus, lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, lapsen 
houkuttelu seksuaalisiin tarkoituksiin, sukupuolisiveellisyyttä loukkaavan lasta 
koskevan esityksen seuraaminen

▪ Tappo, murha



Kokijan (uhrin) oikeuksia 1
▪ Lähisuhdeväkivallan uhrilla on mahdollisuus saada maksuton 
asianajaja ja tukihenkilö valtion varoista varallisuudesta riippumatta, 
kun
• kyseessä on henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuva rikos (esim. 

pahoinpitely, kunnianloukkaus, vapaudenriisto) tai seksuaalirikos ja

• uhrilla on rangaistus- tai korvausvaatimuksia ja

• syyttäjä ajaa asiaa

▪ Avustajamääräys haetaan käräjäoikeudelta - eri asia kuin Oikeusapu!
• ei tarvita tuloselvityksiä

• ei omavastuuta

• avustajan voi saada jo esitutkintavaiheessa (esim. kuulusteluun mukaan)

• uhri voi kääntyä kenen tahansa asianajajan puoleen, joka hakee 
maksumääräyksen käräjäoikeudelta

▪ Koulutettuja, vapaaehtoisia tukihenkilöitä voi kysyä esim. 
Rikosuhripäivystyksestä



Kokijan (uhrin) oikeuksia 2
▪Uhkaa kokevalla on oikeus hakea lähestymiskieltoa 
väkivallan tekijää kohtaan
▪ Perusmuotoinen, laajennettu ja perheen sisäinen lähestymiskielto

▪ Rikoksen uhrilla on oikeus henkilökohtaiseen suojelun 
tarpeen arviointiin esitutkinnan ja oikeudenkäynnin aikana 
(EU:n Uhridirektiivi) 
▪ Esitutkintaviranomaisen tulee tiedustella asianomistajalta suostuuko 

hän yhteystietojensa välittämiseen esim. RIKUun

▪ kuulustelutila ja kuulustelijan sukupuoli, kuulustelun videointi

▪ oikeudenkäynnissä mm. kuuleminen näkösuojan takaa, 
videoyhteyden avulla tai ilman syytetyn tai yleisön läsnäoloa

▪Alaikäisillä lapsilla on oikeus edunvalvojan sijaiseen
▪ Vanhemmat/ huoltajat eivät välttämättä kykene näkemään lapsen 

etua



Tapausesimerkkejä

https://www.haeapua.info/suomi

- Katso lisää esimerkkejä täältä
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Miten luoda hyvä kohtaaminen?

▪Keskustelun ilmapiiri
• Kunnioittava ja tuomitsematon

• Ystävällinen, luottamuksellinen, kiireetön

▪Omat kokemuksesi väkivallasta
• Tiedosta miten vaikuttavat

▪Omat asenteesi väkivaltaan
• Tiedosta omat ennakko-oletuksesi väkivallasta ja sen kokijoista/ tekijöistä

▪Kehonkielen merkitys: miten hallitset
• ilmeesi

• eleesi

• äänensävysi



Kokijan kanssa keskustelu 1 
▪Varmista, että olet tilanteessa kokijan kanssa kahden

▪Kuuntele myötätuntoisesti ja avoimesti
▪ Voit olla ensimmäinen, jolle kokija asiasta kertoo

▪Kysy väkivallasta suoraan
▪ Käytä lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomaketta (THL)

▪ Kerro konkreettisesti, mitä henkinen, fyysinen, seksuaalinen tms. väkivalta 
tarkoittavat

▪Kerro yleisellä tasolla, miten monimuotoista ja yleistä väkivalta on ja 
millaisia vaikutuksia sillä on

▪ Muista, että kokijan kummallinen tai haasteellinen 
käyttäytyminen saattaa johtua esim.
▪ häpeästä, pelosta, sokkireaktiosta, traumatisoitumisesta tai aikaisemmista 

huonoista kokemuksista asiasta puhuttaessa



Kokijan kanssa keskustelu 2 
▪Kerro, että väkivalta useimmiten jatkuu, ellei siihen puututa

▪Kerro, että väkivalta ja riita ovat eri asioita.
▪ Väkivallassa mukana on pelko

▪Kerro että lähisuhdeväkivalta on rikos, kannusta rikosilmoitukseen 
tekemiseen tai pyydä suostumus sen tekemiseen. 

▪Ota vahvasti kielteinen kanta väkivaltaan, mutta älä tuomitse tekijää

▪Huolehdi aina akuutissa väkivaltatilanteessa kokijan 
turvallisuudesta!
▪ selvitä, onko hänen turvallista palata kotiin, ja järjestä tarvittaessa 

turvakotipaikka

▪ laadi turvasuunnitelma ja huolehdi myös muiden perheenjäsenten, erityisesti 
alaikäisten lasten, akuutista turvallisuudesta ja avun tarpeesta

https://thl.fi/documents/605877/1663634/THL+Henkilökohtainen+turvasuunnitelma/dd164008-e3cd-4e8f-900a-3ebc235538b4


Kokijan kanssa keskustelu 3
▪Kirjaa keskustelu huolellisesti
▪ kirjausta voi tarvita myöhemmin esimerkiksi rikosprosessia tai lapsen 

aseman turvaamista varten

▪ Ohjaa kokija lääkärin vastaanotolle
▪ tärkeää vammojen hoidon ja dokumentoinnin takia
▪ tärkeää myös oikeusturvan kannalta: tapahtunut ja sen vaikutukset 

kirjataan
▪ huolehdi, että raskaana oleva kokija käy tarvittaessa äitiyspoliklinikalla

▪Anna kannustavaa palautetta väkivallasta kertomisesta ja rohkaise 
ottamaan vastaan apua
▪Mikäli avun vastaan ottaminen on kokijalle vaikeaa juuri nyt, madalla 

kynnystä hakea apua uudestaan
▪ Anna hänelle mukaan eri auttajatahojen yhteystietoja ja lisätietoa 

lähisuhdeväkivallasta



Väkivaltaa kokeneelle ei ole 
hyötyä:

▪Syyttelystä tai syyllistämisestä eikä syiden 
selvittelystä

▪Vähättelystä, lohduttelusta, väkivallan mitätöinnistä

▪Arvostelusta, vaikka ei pystyisikään irtautumaan

▪Painostamisesta tekemään ratkaisuja tai toimimaan

• esim. eroamaan 

▪Väkivallan tekijän kritisoinnista (vaan väkivallan)

▪Suorista neuvoista ja ohjeista (vaan tiedosta)

▪Nopeista ratkaisuista (vaan vaihtoehdoista)



Kysy aina lapsista, 
keskustele lasten kanssa (jos mahd.)

▪ Lapsen vanhempia tulee muistuttaa siitä, miten väkivalta vahingoittaa 
lasta ja nuorta

▪ Perhe- ja lähisuhdeväkivallasta on tärkeää keskustella myös lasten kanssa

▪ Lapsi ja nuori tarvitsee perhe- ja väkivaltatilanteen kohdatessaan 
lähelleen turvallisia aikuisia

▪ Anna lapselle ja nuorelle lupa puhua kokemuksistaan

▪ Anna lapselle ja nuorelle aikaa kertoa tapahtumista omin sanoin

▪ Vakavissa perheväkivaltatilanteissa ulkopuolinen apu on usein tarpeen
▪ Hae lapselle ja nuorelle apua hyvin matalalla kynnykselle

▪ Tee tarvittaessa lastensuojeluilmoitus

▪ Ohjaa lapsi/nuori ja vanhempi/vanhemmat avun piiriin.

Ensi- ja turvakotien liitto 2020 www.etk.fi



Miten olen ottanut puheeksi?
2) Avaa linkki https://www.menti.com/d26dod3rtx

(tai mene www.menti.com koodilla 5478 7905 )

▪ Oletko ottanut väkivallan jossain 
tilanteessa puheeksi?
• Miten kysyit/ mitä sanoja käytit?

https://www.menti.com/d26dod3rtx
http://www.menti.com/


Rohkeutta puuttua väkivaltaan

▪Mitä aiemmin väkivaltaan puututaan, sitä enemmän 
saavutetaan ja vähemmän menetetään

▪Kaikkeen ei ole valmista ratkaisua

▪Kuunteleminen ja keskusteleminen ovat ensiarvoisen tärkeitä

▪Parempi puuttua kuin vaieta ja jättää huomiotta

▪Myös väkivaltaa käyttävä tarvitsee apua



Puheeksi ottamisen haasteet

▪Kiire ja resurssit: Ehdinkö ottamaan kriisin vastaan? 
Kestänkö asiakkaan kertomuksen? Tiedänkö mihin ohjata 
asiakkaan jos en osaa itse auttaa?

▪Oma ammatillinen kehys: Ei kuulu minun työnkuvaani

▪Väkivalta on yksityisasia: Aikuinen on itse vastuussa 
tilanteestaan. Sopiiko minun kysyä? Loukkaanko 
kysymykselläni? Häpeä? Asenne!

▪Psykologinen: Mitä puheeksi otto voi aiheuttaa?

▪Vuorovaikutus: Pitkät asiakassuhteet ja luottamus



Väkivallan tekijäkin 
tarvitsee apua

▪ Konsultoi ja ohjaa myös tekijä saattaen eteenpäin

▪Ota selvää alueesi palveluista 
▪Konsultoi itse ja ohjaa saattaen seuraavalle auttajalle

▪Älä ohjaa asiakasta hätäisesti tai ”sokkona” eteenpäin

▪Älä koskaan jätä asiakasta yksin, jos sopivaa 
palvelua ei löydy 

▪Tapaa asiakas uudelleen



Välineitä kohtaamiseen ja 
keskustelun tueksi

▪Lomakkeiden käyttö edellyttää, että on perustietoa lähisuhde- ja 
perheväkivallasta 

▪Käyttäessäsi lomakkeita huomioi, että lomakkeen täyttäminen 
liittyy aina vuorovaikutustilanteeseen 

▪Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake
▪ https://thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_kartoituslomake_A4.

pdf

▪Lomake häirinnän ja vainon kartoittamiseen
▪ https://thl.fi/documents/605877/1663634/Lomake+h%C3%A4irinn%C3%A4n

+ja+vainon+kartoittamiseen.pdf/5a5b69ad-a692-47af-947c-081ca707671f

https://thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_kartoituslomake_A4.pdf
https://thl.fi/documents/605877/1663634/Lomake+h%C3%A4irinn%C3%A4n+ja+vainon+kartoittamiseen.pdf/5a5b69ad-a692-47af-947c-081ca707671f


Lähisuhdeväkivallan 
työmenetelmiä ja -välineitä
▪ Väkivallan puheeksi ottamisen muistilista *

▪ Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake  *

▪ MARAK riskinarviointi ja MARAK-kokous *

▪ Lomake häirinnän ja vainon kartoittamiseen *

▪ Henkilökohtainen turvasuunnitelma *

▪ Lapsen kaltoinkohtelun tunnistaminen

▪ Laajat terveystarkastukset ja LASTA-malli

▪ Seksuaaliväkivallan uhrien hoitopolut (sairaanhoitopiirit) ja RAP –ohjeet (raiskatun 
akuuttiapu) *

▪ PAKE (pahoinpitelyn kehokartta) ja vammojen dokumentointi *

▪ Uhrin suojelutarpeen arviointi

▪ Katkaise väkivalta –toimintamalli 

▪ Poliisin vakavan ja kohdennetun väkivallan riskinarviointi

▪ Väkivallan katkaisuohjelmat ja tekijätyö

* Löytyvät täältä:
https://thl.fi/fi/web/lapset-
nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/lomakkee
t/lomakkeet_vakivallan_puhee
ksi_ottamiseen

Katso lisää: Luo luottamusta – puutu väkivaltaan -verkkokoulutus  www.verkkokoulut.thl.fi

https://www.hotus.fi/wp-content/uploads/2019/03/kaltoinkohtelu-hs.pdf
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/vakivallan-ehkaisy/lapsiin-kohdistuva-vakivalta/lasta-malli
https://julkaisut.valtioneuvosto.fi/handle/10024/75016
https://thl.fi/fi/web/hyvinvoinnin-ja-terveyden-edistamisen-johtaminen/turvallisuuden-edistaminen/vakivallan-ehkaisy/lahisuhdevakivallan-ehkaisy
https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/lomakkeet/lomakkeet_vakivallan_puheeksi_ottamiseen
http://www.verkkokoulut.thl.fi/


Ota 
väkivalta 
puheeksi 
- kortti

https://thl.fi/documents/
605877/1663634/ota_vak
ivalta_puheeksi_kortti_fi.
pdf/7876f6ad-0796-48df-
81f3-268c48410e38

https://thl.fi/documents/605877/1663634/ota_vakivalta_puheeksi_kortti_fi.pdf/7876f6ad-0796-48df-81f3-268c48410e38


MARAK -riskinarviointi
▪MARAK – vakavan lähisuhdeväkivallan 
riskinarviointi
▪Alueelliset moniammatilliset työryhmät
• säännölliset riskinarviointikokoukset

▪MARAK-lomake tarkoitettu koulutettujen ammattilaisten 
käyttöön

▪ Lomakkeella kartoitetaan, onko asiakkaalla kohonnut riski 
joutua vakavan parisuhdeväkivallan uhriksi. 

https://thl.fi/documents/605877/1663634/marak_riskinar
viointilomake_suomi.pdf/c3714af4-9d8a-4591-a0ab-
222d525fa551

▪MARAK-koulutuksia on vuosittain Tampereella

https://thl.fi/documents/605877/1663634/marak_riskinarviointilomake_suomi.pdf/c3714af4-9d8a-4591-a0ab-222d525fa551


Miten voit auttaa?

➢ Kysy, kuuntele, usko ja osoita ymmärtämystä

➢ Anna tunnustusta, että on uskaltanut kertoa

➢ Ota selkeä kanta: väkivaltainen käytös on aina väärin

➢ Kerro tukipalveluista, oikeuksista, lähestymiskiellosta

➢ Tarkista lasten tilanne ja tee tarvittaessa 
lastensuojeluilmoitus

➢ Varmista jatkoapu, älä jätä asiakasta yksin

➢ Tehkää yhdessä turvasuunnitelma

(THL, Puutu väkivaltaan-koulutus 2020.)



▪ "Jos työntekijä on liikaa muutoksen puolella, silloin hän on 
asiakasta vastaan" Taiju Eerikäinen



MISTÄ APUA?

▪Akuutti apu:

▪ Soita kiireellisessä tilanteessa hätänumeroon 112 ( 24h)

▪ Pirkanmaa: TAYS Ensiapu Acuta (24h)  puh. 03 311 611 www.pshp.fi/acuta

▪ TAYS Seri-tukikeskus on seksuaaliväkivaltaa kohdanneiden tutkimus- ja auttamisyksikkö. 
Puhelimitse mahdollista konsultoida p.044 472 8002

▪Nollalinja lähisuhdeväkivallalle ja naisiin kohdistuvalle väkivallalle

▪ Puh. 080 005 005 – maksuton (24/7)

▪ Palvelee suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi sekä puhelintulkkauksella myös muilla kielillä

▪Auttavat tahot Tampereella:

www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-
toimeentulo/perhevakivalta.html

http://www.pshp.fi/acuta
http://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-toimeentulo/perhevakivalta.html


Apua ja konsultaatiota 
▪Tampereen ensi- ja turvakoti  www.tetuko.fi

▪ ympärivuorokautista turvaa ja ammatillista apua lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille ja sen uhan alla eläville naisille, 
miehille ja lapsille. Kaukajärven turvakoti Puh. 050 309 9313 (24 h), Hämeenkadun turvakoti Puh. 050 337 3205 
(24h)

▪Sosiaalipäivystys www.tampere.fi 

▪ Tampereen kaupungin päivystävä sosiaaliasema, antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja perhekriisitilanteissa.  
Puh. 0500 625 990 (24h)

▪ Lähisuhdeväkivaltatyön työpari p. 050 306 2314 tai 040 369 7899 lahisuhdevakivaltatyo@tampere.fi
tampere.fi/lahisuhdevakivalta facebookissa: @lahisuhdevakivaltatyo

▪ Setlementti Tampere ry  www.setlementtitampere.fi

▪ Perheväkivaltaklinikka: keskusteluapua lähisuhdeväkivallan kokijoille ja/tai tekijöille yksin tai pariskuntina sekä 
tukiryhmiä. www.perhevakivalta.fi

▪ Välitä! –seksuaaliväkivaltatyö:  kriisiapua ja tukiryhmiä seksuaalisen väkivallan kokijoille, tekijöille ja heidän 
läheisilleen. www.seksuaalivakivalta.fi 

▪ Didar –kunniaväkivaltatyö: keskusteluapua kunniakonflikteihin ja ennaltaehkäisevää työtä 
maahanmuuttajayhteisöissä. www.didar.fi

▪ Kiusatut-hanke: tuki- ja neuvontapiste yli 15-vuotiaille kiusaamista kokeneille. www.kiusatut.fi

▪ Tampereen Tyttöjen Talo: toimintaa 13-28v. tytöille ja tytöiksi itsensä kokeville, seksuaalineuvontaa ja 
seksuaaliväkivaltatyöntekijä. www.tytto.fi

▪ Kun lapsi satuttaa –hanke (yhteistyössä KVPS): tukea perheille, joissa alle 25v. erityislapsi käyttäytyy väkivaltaisesti

http://www.tetuko.fi/
https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/hatatilanteet-ja-paivystys/sosiaalipaivystys.html
mailto:lahisuhdevakivaltatyo@tampere.fi
http://www.setlementtitampere.fi/
http://www.perhevakivalta.fi/
http://www.didar.fi/
http://www.kiusatut.fi/
http://www.tytto.fi/


Apua ja konsultaatiota
▪ Rikosuhripäivystys www.riku.fi  
▪ käytännön neuvoa ja tukea rikoksen uhreille, heidän läheisilleen  ja rikosasioissa todistaville.

▪Maria Akatemian Demeter-työ http://www.maria-akatemia.fi/demeter-tyo
▪ naisille, jotka käyttävät tai pelkäävät käyttävänsä henkistä tai fyysistä väkivaltaa. 

▪ Kriisikeskus Osviitta www.mielenterveysseurat.fi /tampere/kriisikeskus
▪ matalan kynnyksen tukipaikka kenelle tahansa, joka tarvitsee ulkopuolista keskustelutukea. 

Puh. 0400 734 793.

▪Terveyspalvelujen neuvonta, Tampereen kaupunki www.tampere.fi/terveyspalvelut.html
▪ Puh. 03 10023, joka päivä klo 7 - 22: ajanvaraus omalääkärille ja sairaanhoitajalle

▪Akuuttipsykiatrian poliklinikka, Tampereen kaupunki
www.tampere.fi/terveyspalvelut/mielenterveys/hoitoon.html
▪ yhteydenotot vakavissa mielenterveyden kriisitilanteissa. 

Puh. 040 806 2606, päivystys arkisin ma - pe klo 8 – 15

▪Pirkanmaan sovittelutoimisto, Tampereen kaupunki www.tampere.fi/sovittelupalvelut
▪ Lähisuhteissa tapahtuneen lähisuhdeväkivaltarikoksen sovittelupalvelu. 

▪ Ohjaus palveluun poliisin tai syyttäjän toimesta.

http://www.riku.fi/
http://www.maria-akatemia.fi/demeter-tyo
https://www.mielenterveysseurat.fi/tampere/kriisikeskus/
http://www.tampere.fi/terveyspalvelut.html
http://www.tampere.fi/terveyspalvelut/mielenterveys/hoitoon.html
http://www.tampere.fi/sovittelupalvelut


Verkkokouluista lisätietoa

Luo luottamusta – puutu väkivaltaan –verkkokoulutus

Luo luottamusta – suojele lasta –verkkokoulutus

https://verkkokoulut.thl.fi/login/index.php

https://verkkokoulut.thl.fi/login/index.php


Kiitos mielenkiinnosta!
▪ Saat linkin tämän koulutuksen materiaaleihin, kun vastaat 
sähköiseen palautekyselyymme:

https://forms.gle/j6N7ihZzt3zLNM5YA

Lähetämme linkin palautekyselyyn myös sähköpostiisi

▪Koulutusinfot, verkoston muut koulutusmateriaalit ja tietoa 
auttavista tahoista löytyvät sivuilta 
www.tampere.fi/lahisuhdevakivalta

https://forms.gle/j6N7ihZzt3zLNM5YA
http://www.tampere.fi/lahisuhdevakivalta


Lähteitä

Ensi- ja turvakotien liitto, Ota väkivalta puheeksi. 
https://ensijaturvakotienliitto.fi/tukea-ammattilaiselle/perhe-ja-
lahisuhdevakivalta/ota-vakivalta-puheeksi/

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Puutu väkivaltaan-koulutus. https://thl.fi/fi/-
/thl-on-julkaissut-verkkokoulutuksen-ammattilaisille-lahisuhdevakivallasta-ja-
siihen-puuttumisesta

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Väkivaltakäsitteiden sanasto, Työpaperi       
1/2020. http://www.julkari.fi/handle/10024/139150

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos, Lähisuhdeväkivalta 2017, Tilastoraportti 
40/2018.

Barnahus-hankkeen webinaari 12.5.2020: Mitä tehdä, kun epäilee lapseen 
kohdistuvaa väkivaltaa? https://webcast.sst.fi/cast/12-5-webcast/public

https://ensijaturvakotienliitto.fi/tukea-ammattilaiselle/perhe-ja-lahisuhdevakivalta/ota-vakivalta-puheeksi/
https://thl.fi/fi/-/thl-on-julkaissut-verkkokoulutuksen-ammattilaisille-lahisuhdevakivallasta-ja-siihen-puuttumisesta
http://www.julkari.fi/handle/10024/139150
https://webcast.sst.fi/cast/12-5-webcast/public


Lähteitä ja lisätietoa

Lastensuojelulaki (417/2007), Rikoslaki (39/1889) ja Laki lähestymiskiellosta 
(898/1998)

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja 
terveyspalveluista (980/2012)

THL (2018) Kansallisen lasten ja nuorten turvallisuuden edistämisen ohjelman 
tavoite- ja toimenpidesuunnitelma vuosille 2018-2025 
http://www.julkari.fi/handle/10024/136205

Metso, Riina-Maria. Miksi se ei vaan lähde – väkivaltainen parisuhde ja miten 
siitä pääsee irti. Atena- kustannus 2018

Manninen, Laura. Kaikki anteeksi. WSOY 2018

Rostain, Jenny. Liian rikki kuolemaan, Bazar 2019

http://www.julkari.fi/handle/10024/136205

