Lähisuhdeväkivallan puheeksi ottaminen
Koulutus maahanmuuttajien kanssa
tehtävään työhön

Koulutuksen sisältö:

Väkivallan puheeksi ottaminen

Palvelupolku Vantaalla

Mitä lähisuhdeväkivalta on?

Välineitä väkivallan käsittelyyn

Lähisuhdeväkivallan ehkäisytyö muodostuu kolmesta vaiheesta:
• Ilmiön tunnistaminen

• Väkivallan puheeksi ottaminen
• Turvallisuudesta huolehtiminen

Tämän koulutuksen rakenne noudattelee edellä esitettyä jakoa.
Turvallisuudesta huolehtiminen pitää sisällään myös palveluntarpeen arvioinnin ja tarvittavan palveluohjauksen.

Kuka tahansa voi joutua tilanteeseen,
jossa hänet voidaan määritellä haavoittuvaisessa asemassa olevaksi.

Kuormitustekijät
Haavoittuvuus

Suojaavat tekijät
Resilienssi

Orientaatio aiheeseen:
Kaksi näkökulmaa puutarhanhoitoon – ja väkivaltatyöhön
”Kastellaan istutuksia."
• Turvallisuutta edistävä työ
➢ Vahvistetaan suojaavia tekijöitä ja lisätään turvallisuutta
”Kitketään rikkaruohoja.”
•

Väkivaltaa ehkäisevä työ
tapahtuu kolmella tasolla:

➢ Tunnistetaan kuormitustekijöitä ja vähennetään väkivallan ilmaantumisen riskiä
➢ Tunnistetaan väkivalta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa ja ehkäistään sen pahentuminen
➢ Ehkäistään väkivallan jatkumista ja tuetaan väkivallan osapuolia selviytymisessä

Jokaisella työntekijällä on tärkeä osa väkivallan ehkäisyn palveluketjussa.

Mitkä ovat oman työsi kosketuspintoja väkivallan ehkäisytyöhön?
Tuki väkivaltakokemuksista selviytymiseen
Tuki väkivaltaisesta käyttäytymisestä luopumiseen
Korjaava työ

Korjaavan työn
palvelut

Väkivallan jatkumisen ehkäiseminen

Akuutti apu

Kriisityö

Varhaisen tuen palvelut
Tunnistaminen ja puheeksi ottaminen

Ennalta ehkäisevä työ

Väkivallan tunnistaminen, tilanteen
selvittäminen ja tuen tarjoaminen

Riskitekijöiden tunnistaminen, riskien vähentäminen
Suojaavien tekijöiden vahvistaminen, turvallisuuden lisääminen

Ennalta ehkäisevät
palvelut

Tunnistaminen: Mitä lähisuhdeväkivalta on?

• Onko väkivalta
➢ sosiaalinen ongelma
➢ patologinen tila
➢ luonnollinen käyttäytymismuoto, jota kulttuuriset moraalikoodit säätelevät
➢ Vai onko väkivalta yksilöllinen sekoitus kaikkea edellä mainittua?
• Miten käsityksemme väkivallasta vaikuttaa siihen, miten me suhtaudumme ilmiöön?

➢ Tässä koulutuksessa väkivalta ymmärretään sosiaalisena ilmiönä, jonka taustalla vaikuttaa
erilaisia kulttuurisia ja yhteiskunnallisia syitä.
➢ Väkivaltaisella käyttäytymisellä on biologista pohjaa, mutta väkivaltaa ei voi selittää esimerkiksi
pelkällä sukupuolella tai geeniperimällä.

Mitä on lähisuhdeväkivalta?
• Väkivaltaan liittyy yleensä tarkoitus vahingoittaa toista ihmistä.
• Väkivaltaa voi kuitenkin olla myös teko, jota tekijä ei syystä tai toisesta itse
miellä vahingoittavaksi.
• Lähisuhdeväkivalta on laajempi käsite kuin parisuhde- tai perheväkivalta.
• Lähisuhdeväkivalta perustuu ihmissuhteeseen, johon liittyy aina tunne (esim.
rakkaus, riippuvuus) ja se on ilmiö, johon liittyy hyvin usein ja hyvin
oleellisesti pelko.
• Lähisuhdeväkivallassa tyypillisiä piirteitä ovat hyvien ja huonojen jaksojen
vuorottelu sekä se, että väkivallalla on taipumus asteittain raaistua.
• Erotilanteessa vakavan väkivallan riski on erityisen korkea.
• Väkivalta haavoittaa aivan erityisellä tavalla, kun se toteutuu läheisissä
ihmissuhteissa.

Mikä tarve tai puute on väkivallan taustalla?
• Instrumentaalinen väkivalta tarkoittaa, että väkivalta on keino saavuttaa jotain. Väkivaltaa
käytetään tietoisesti ja välineellisesti. Väkivallan avulla pyritään esimerkiksi johonkin
tiettyyn asemaan ryhmässä tai yhteisössä.
• Performatiivisella väkivallalla halutaan näyttää muille esimerkiksi omaa valtaa ja voimaa.
Väkivallasta tulee ”esitys” eli se tarvitsee aina yleisön. (Vrt. kouluväkivalta, kunniaan liittyvä
väkivalta)
• Ekspressiivinen väkivalta on väkivaltaa, joka ilmaisee tunnetta, esimerkiksi raivoa, pelkoa
ja häpeää. Se on harkitsematon teko, äkkipikainen reaktio esimerkiksi väärinkohdelluksi ja
nöyryytetyksi tulemisen tunteeseen. Ekspressiivisen väkivallan tarkoitus ei aina ole
vahingoittaa toista ihmistä. On myös huomattavaa, että ”räjähtävä väkivalta” voi myös olla
reaktio väkivallan kohteeksi joutumiseen.
➢ On hyvä selvittää, minkä tyyppisestä väkivallasta on kyse, koska se voi vaikuttaa siihen,
miten tilannetta lähdetään purkamaan.

Miksi lähisuhdeväkivaltaan tulee puuttua? (1/3)
• Lähisuhdeväkivalta on yleistä: tutkimusten mukaan 20-30% suomalaisista naisista on
kokenut väkivaltaa entisen tai nykyisen kumppanin taholta.
• Tutkimusten mukaan lapsuudessa koettu väkivalta periytyy usein seuraavalle
sukupolvelle, ellei kokemusta ole käsitelty.
• Väkivalta ei yleensä näy ulospäin, ja jos näkyy, se on usein jo pitkään jatkunutta ja/tai
vakava-asteista.
• Avun piiriin hakeutumisen syyksi nimetään yleensä joku muu asia kuin väkivalta. Jos
väkivalta jää tunnistamatta, päädytään hoitamaan oireita, eikä niiden aiheuttajaa.
➢ Eli jos asiakkaalla/potilaalla on toistuvia vaivoja, joihin ei löydy lääketieteellistä selitystä, kannattaa
muistaa väkivaltakokemuksen mahdollisuus.

Miksi lähisuhdeväkivaltaan tulee puuttua? 2/3
• Tutkimukset osoittavat, että väkivaltaa kokeneet olisivat toivoneet, että
joku olisi kysynyt heiltä asiasta.
• Tilanne saattaa aiheuttaa niin suurta häpeää, että sen purkamiseen
tarvitaan ulkopuolista apua.
• On myös tilanteita, joissa väkivaltaa ei osata nimetä tai tunnistaa.
• Ihminen tottuu vähitellen väkivaltaan ja siitä tulee osa normaalia elämää
• Kulttuuriset syyt vaikuttavat siihen, mitä väkivallalla tarkoitetaan

• Väkivallan todistaminen läheisissä ihmissuhteissa on lapselle vähintään
yhtä haitallista kuin kohteena oleminen.
Väkivalta on tunteita herättävä ilmiö myös ammattilaisille.

Miksi lähisuhdeväkivaltaan tulee puuttua? 3/3
• Kun turvallisuudesta ja väkivallasta kysymisestä tehdään omaan työhön
sopiva ja luonteva käytäntö, ja sitä kysytään kaikilta, kysyminen ei tunnu
leimaavalta tai loukkaavalta.
• Vain harva asiakas myöntää väkivallan ensimmäisellä kerralla, kun asiasta
kysytään. Kysyminen on kuitenkin tärkeää, koska asia jää ihmisen
mieleen, ja voi olla, että hän uskaltaa kertoa asiasta myöhemmin.
• Jos väkivalta ei ole asiakkaan elämässä ongelma, asia on nopeasti hoidettu
ja keskustelussa voidaan siirtyä muihin aiheisiin.
• Pitkässä asiakassuhteessa turvallisuudesta ja väkivallasta kannattaa kysyä
myös myöhemmin, koska elämäntilanteet saattava muuttua.

Väkivallan riskitekijöitä esim.:

➢ Vanhempien väsymys ja uupumus vauva- tai pikkulapsiperheessä
➢ Haasteet murrosikäisten lasten kanssa

➢ Erityislasten tarpeet ja haasteet
➢ Parisuhdekriisi, erityisesti erotilanne

➢ Päihde- ja mielenterveysongelmat
➢ Vakava sairaus perheessä
➢ Työhön ja toimeentuloon liittyvä stressi
➢ Vaikeus tunnistaa ja käsitellä tunteita
➢ Omat lapsuudenaikaiset kokemukset
➢ Opittu käyttäytymis- ja toimintamalli
➢ Oma hoitamaton väkivaltatrauma
➢ Taloudellinen tai muu riippuvuus ihmissuhteissa
➢ Sosiaalisen tukiverkoston puute

➢ Puutteelliset tiedot ja taidot kasvatuksesta
➢ Kunniaan liittyvät käsitykset

Yhteiskunnallinen asema, varallisuus, korkea
koulutus, ”auttaja-ammatti” tms. ei ole tae siitä,
ettei ihminen voisi käyttäytyä väkivaltaisesti tai
kokea väkivaltaa lähisuhteissaan.

Erityisen haavoittuvassa asemassa olevat ryhmät:
➢ Raskaana olevat
➢ Pienten lasten äidit
➢ Erityislapset
➢ Kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset/nuoret
➢ Vammaiset ja pitkäaikaissairaat
➢ Ikäihmiset
➢ Romaninaiset
➢ Maahanmuuttajataustaiset tytöt ja naiset

Väkivallan epäily
Epäily saattaa herätä kertomuksen, käytöksen tai havaittujen jälkien perusteella.
Kun epäilet väkivaltaa PYSÄHDY aiheeseen.
Jos kyseessä on aikuinen, järjestä aikaa kahdenkeskiseen keskusteluun.
Jos kyseessä on lapsi, voit kysyä neuvoa lastensuojelun ammattilaisista.

Tunnistaminen: Väkivallan kulttuurisia kysymyksiä

Maahanmuuttajat Vantaan turvakodissa
• Maahanmuuttajien määrä Vantaalla riippuu käsitteen määrittelystä
➢ Maahanmuuttajataustaisten osuus väestöstä Vantaalla 20,6% (v.2019)
”Maahanmuuttajataustaisia ovat ne henkilöt, joiden molemmat vanhemmat
tai ainoa tiedossa oleva vanhempi on syntynyt ulkomailla”
• Vantaan turvakodin asiakkaista 60% on ollut maahanmuuttajia (01/21-05/21).

• Avopalveluyksikkö Koivulan asiakkaista 16% on ollut maahanmuuttajia (v.2020)
• Yleisimmät äidinkielet (suomi poisluettuna): venäjä, viro, arabia, farsi ja dari
• Yleisin maahanmuuton syy turvakodin asiakkailla ovat perhesyyt

Eeva Myllys, Vantaan turvakoti ry

Lähisuhdeväkivalta on samanlaista riippumatta kansalaisuudesta

MUTTA maahanmuuttajataustaisilla voi olla erityisiä haasteita tilanteessa
• Asema yhteiskunnassa: heikko kielitaito, sosiaalisen turvaverkon vähyys, viranomaispelko (huonot kokemukset
tai esim. oleskeluluvan puute), tietämättömyys omista oikeuksista, tietämättömyys palvelujärjestelmästä, rasismi
ja syrjintä, eristyneisyys
• Kokemus kahden kulttuurin välissä olemisesta: uuteen maahan muuttaminen haastaa totuttuja malleja ja lisää
kuormitustekijöitä – voi lisätä riskiä väkivaltaan
• Kulttuuriset eroavaisuudet: erilaiset näkemykset sukupuolten tasa-arvosta, naisen ja lapsen asemasta, perheestä
ja perhesuhteista, kasvatuksesta, väkivallasta, asiakkaan ja työntekijän välisestä suhteesta, käsitys väkivallasta
perheen sisäisenä asiana, uskonnon vaikutus

• Aiemmat kokemukset – väkivalta muodostunut normaaliksi osaksi elämää
• Ristiriitaiset vaatimukset puoliso – yhteisö – ympäröivä yhteiskunta – palvelujärjestelmä. Yhteisön ulkopuolinen
apu voi olla erittäin tärkeää, jos läheisiin ei voi tukeutua.
• Kunniaan liittyvä väkivalta – yhteisölliset väkivallan muodot (esim. väkivalta jatkuvana kontrollina enemmän kuin
yksittäisinä tekoina)
Eeva Myllys, Vantaan turvakoti ry

• Maahanmuutto aiheuttaa suuria muutoksia ihmisen elämässä. Tuttu kulttuurinen ympäristö tarjoaa
ihmisille turvallisuutta.

• Jokainen kulttuuri jatkaa kehittymistään omassa ympäristössään, mutta muualle muuttanut ihminen
ei näe sitä.
➢ Ulkomailla asuvat maahanmuuttajat korostavat usein alkuperäisen kulttuurin piirteitä.
➢ ”Törmäyskurssille” voidaan joutua esim. kun suomalaiseen yhteiskuntaan kasvaneet lapset
alkavat haastaa kulttuurisia traditioita -> mihin kulttuuriin lasten identiteetti kiinnittyy ja kuka
siitä päättää?

Naisen asema nousee - miehen asema pysyy muuttumattomana.
Miehen kokemus voi olla kuitenkin se, että hänen arvonsa laskee.

Miehen asema

Naisen asema

Mies kokee naisen suhtautuminen tasa-arvoisempaan elämään uhkana.

Kostas Tassopoulos, Lyömätön Linja, Espoo

Kunniaan liittyvä väkivalta
- Kunniaväkivallan kohteena erityisesti tytöt, naimattomat sekä eronneet naiset.

- Eri kielisiä käsitteitä esim. izzat (hindi), namus (farsi, kurdi, arabia) ja sharaf (arabia):
näkemys naisen tehtävästä yhteisöllisen kunnian kantajana ja miehen tehtävästä
tämän kunnian suojelijana – eli naisen ruumiin ja käyttäytymisen valvojana.
- Kyseessä voi olla perheen, suvun tai yhteisön kunnia.
➢Yhteisö saa erilaisia merkityksiä henkilöstä ja tilanteesta riippuen. Yhteisön jäseniä
voivat olla esimerkiksi ”kaikki ne, jotka kiinnostuneet ko. perheen asioista” tai
toisaalta ”ihmiset, jotka ovat samasta maasta kotoisin”.
- Kunnia liitetään naisen seksuaalisuuteen, neitsyyden säilyttämiseen avioitumiseen
saakka ja laajemmin naisen käyttäytymiseen vastakkaista sukupuolta olevien
henkilöiden kanssa.

Kunniaan liittyvä väkivalta

- Erityispiirre: väkivallan tekoja ei pyritä salaamaan tai peittelemään yhteisön sisällä.
Koska kunnian menettäminen koskettaa uhrin lisäksi muita perheenjäseniä tai
yhteisöön kuuluvia henkilöitä, on kunnian ”palauttamisen” väkivallan avulla oltava
julkista, ja sitä pidetään oikeutettuna. (vrt. performatiivinen väkivalta)
➢Tekoihin osallistuu usein enemmän kuin yksi perheeseen tai yhteisöön kuuluva
henkilö, voi osallistua myös Suomen ulkopuolelta.

- Veljen, isän tai miehen rooli erityinen; vartija, valvoja, väkivallan toteuttaja

Väkivaltatyö maahanmuuttajien kanssa
- toisaalta samanlaista toisaalta erilaista

Ennaltaehkäisyä

• Tiedon jakaminen
• Oikeuksista kertominen
• Asenteisiin vaikuttaminen

Tukea

• Välitöntä apua väkivallan
kohteeksi joutuneelle.

• Tilanteesta poispääsyssä
auttaminen ja pitkäaikainen tuki
poispääsyn jälkeen
• Kokonaisvaltaista tukea ja
ohjausta
Eeva Myllys, Vantaan turvakoti ry

Väkivallan puheeksi ottaminen

Kenelle väkivaltaan puuttuminen kuuluu?

Väkivallan ehkäisy on oleellinen osa terveyden- ja hyvinvoinnin
edistämistä eli se kuuluu kaikille sosiaali-, terveys-, ja kasvatusalan
ammattilaisille.

Väkivaltaan puuttuminen kuuluu myös kaikille niille, jotka kohtaavat
työssään eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä.

”Nykyisessä työssäni kysyn usein asiakkaalta, että ”onko sulla kaikki hyvin?” tai ”kuinka sä
jaksat?” Joskus saatan myös sanoa, että ”epäilen, että sinua kohdellaan huonosti….” ja
todeta, että ”ymmärrän että siitä on vaikea puhua…” Mielestäni asiaan liittyvä häpeä ja
syyllisyys kannattaa sanoittaa uhrille ja herätellä heitä pohtimaan omaa tilannettaan.”

- Kokemusasiantuntija-

Miksi väkivallasta voi olla vaikea kertoa?
Ei tunnista
olevansa
väkivallan
kohde

Heikko
kielitaito

Ei tietoa
auttamistahoista

Pelko
viranomaisia
kohtaan

Kulttuuriset
tekijät

Väkivallan
pahentumisen
pelko

Valta- ja
riippuvuus
suhteet

Eeva Myllys, Vantaan turvakoti ry

Miten voin auttaa?

Omat
asenteet

Kohtaaminen

Asiakas

Luottamus

Tieto ja
ymmärrys
Eeva Myllys, Vantaan turvakoti ry

• Tunnista omat arvot, asenteet ja
ennakkoluulot
• Ole tietoinen omasta
kulttuurisidonnaisuudestasi
• Älä leimaa mitään kulttuuria/ryhmää
• Muista, että ymmärtäminen ja
hyväksyminen eivät ole sama asia
• Omaksu herkkyys monenlaisten
erojen mahdollisuudelle
• ”Kenen tapa on oikea tapa?”

Omat asenteet

Luottamus
• Rakenna (molemminpuolista)
luottamusta
• Anna aikaa – hyväksy, että usein
tarvitaan enemmän ohjausta ja
pitkäaikaista suunnitelmallista
tukea

Luottamus

• Älä perustele väkivaltaa kulttuurilla äläkä
myöskään perustele auttamistyön esteitä
sillä että et tunne kulttuuria
• Tietoisuus maahanmuuttajien kohtaamista
ongelmista
• Hyväksy erilaisuus – tavat, tarpeet ja
oletukset voivat olla erilaisia ja vaatia
palveluiden yksilöllistämistä. Ymmärrä, että
väkivaltatyö ei yksin riitä – tarvitaan
kokonaisvaltaista tukea
• Ymmärrä yhteisön merkitys – laaja
perhekäsitys mutta myös muu yhteisö.
Ymmärrä miten yhteisö toimii
• Kulttuurista erityisyyttä tulee saada ylläpitää
– mutta Suomen lainsäädäntöä noudattaen

Tieto ja ymmärrys

• Asiakkaan toimijuuden korostaminen ja kunnioittaminen;
eettinen valppaus asiakastyössä
• Ole kiinnostunut – kysy asiakkaan kulttuurista ja sen
huomioimisesta
• Käytä ammatti-tulkkeja (muista kielilaki 423/2003), ethän
käytä lasta tai puolisoa tulkkina. Huomioi tulkin sukupuoli
• Kysy väkivallasta – käytä konkreettisia käsitteitä - puhu
teoista (väkivallan käsitteet kulttuurisesti erilaisia)
• Älä pidä luku- tai kirjoitustaitoa itsestäänselvyytenä.
Kirjallinen tai suullinen ohje ei välttämättä tule
ymmärretyksi. Saata asiakas palveluihin, älä jää
odottamaan asiakkaan yhteydenottoa
• Älä oleta, että asiakas tietää oikeuksistaan tai suomalaisen
yhteiskunnan tavoista – ole avoin, kerro asiakkaalle tämän
oikeuksista, kysy kotitilanteesta, jatka keskustelua myös
uudelleen – älä oleta tilanteen muuttuvan hetkessä

Kohtaaminen

Väkivallan puheeksiottaminen aikuisen kanssa 1/2

• Kysyessäsi väkivallasta huolehdi aina omasta ja asiakkaasi turvallisuudesta.
➢ Kysy väkivallasta aina kahden kesken, tarvittaessa tulkin välityksellä. Pyri
luomaan kiireettömyyden tuntu.
• Puheeksiottoon ei ole yhtä oikeaa tapaa. Keskustelun voi usein avata esimerkiksi
kysymällä perheestä ja parisuhteesta tai voinnista ja jaksamisesta.
➢ Peloista kysymisen kautta pääsee usein kiinni väkivalta-teemaan.
• Koska väkivalta ymmärretään eri kulttuureissa eri tavoin, kannattaa kysyä
konkreettisista asioista, teoista ja tunteista kuten esim. satuttamisesta, lyömisestä,
kontrolloimisesta, peloista jne.
• Ystävällisellä ja ymmärtäväisellä asenteella vähennetään toisen tarvetta
puolustautua. Asiakkaan voi olla helpompi ottaa vastaan puhetta työntekijän
havainnoista kuin työntekijän huolesta.

Väkivallan puheeksiottaminen aikuisen kanssa 2/2
• Pyri avoimiin kysymyksiin ja syvennä keskustelua sen mukaan, millaisia vastauksia
saat. Sano tarvittaessa ääneen mitä havaitset.
➢ Huomaathan, että ”miksi?”-kysymykset ovat vaikeita ja voivat lukkiuttaa
keskustelun.
• Kysy mahdollisuuksien mukaan väkivallasta parisuhteen molemmilta osapuolilta,
tarvittaessa myös lapsilta.
➢ Puhu epäillyn tekijän kanssa kuitenkin vasta kun olet varmistanut kertojan /
kokijan turvallisuuden!
• Jos epäily väkivallasta on herännyt, mutta et pysty kyseisessä tilanteessa kysymään
asiasta kahden kesken, soita asiakkaalle jälkikäteen ja/tai järjestä uusi,
kahdenkeskinen keskusteluaika.
• Vaikka asiakas ei olisi valmis kertomaan väkivallasta, kysyminen ei ole turhaa.
Tutkimusten mukaan väkivaltaa kokeneet muistavat henkilön, joka kysyi heiltä
asiasta ensimmäisen kerran. Voidaan tarvita useita kysyjiä ennen kuin ihminen on
valmis puhumaan.

Väkivallan puheeksi ottaminen lapsen ja nuoren kanssa
•

Kaikki, jotka kohtaavat työssään lapsia ja nuoria, ovat velvollisia havainnoimaan lapsen hyvinvointia. Koska
lapsi/nuori ei yleensä omatoimisesti kerro väkivallasta, siitä täytyy kysyä.

•

Keskustelun voi avata kyselemällä yleisesti kuulumisia. Nuoria voi pyytää kuvailemaan suhdetta vanhempiin,
muihin perheenjäseniin ja kavereihin sekä kysellä riitelystä. Lapsilta voi myös kysyä, tunteeko hän olonsa
turvalliseksi vai pelottaako häntä joskus jossain.

•

Esitä avoimia kysymyksiä, vältä johdattelua. Älä tee olettamuksia tai tulkintoja. Esitä tarvittaessa tarkentavia
kysymyksiä lapsen tuottaman kertomuksen mukaisesti. Pysy kuitenkin lapsen omassa kertomuksessa eli älä tuo
mukaan uusia näkökulmia.

•

Jos lapsi kertoo väkivallasta, pyydä mahdollisuuksien mukaan työpari (kaksi kuulijaa kertomukselle). Voit myös
konsultoida lastensuojelua siitä, mitä/miten asiasta kannattaa lapsen kanssa keskustella.

•

Turva10 on Ensi- ja turvakotien liiton maksuton apuväline puheeksi ottoon, jonka voi ladata netistä. Koska
väkivaltakokemuksen sanallistaminen voi olla vaikeaa joko trauman luonteesta tai lapsen ikä- ja kehitystahosta
johtuen, tarjolla on esim. kuvakortteja turvallisuuden sekä turvattomuuden ja väkivallan puheeksi ottoon eri
ikäisten lasten ja nuorten kanssa. Myös Toivon ja Turvan työkalu on käyttökelpoinen apuvälinen

väkivallam puheeksi ottamiseen lasten kanssa.

Välineitä väkivallan käsittelyyn lapsen ja nuoren kanssa

•
•
•
•
•
•
•

Turva10 (Ensi- ja turvakotien liitto)
Toivon & Turvan työkalu (Pelastakaa Lapset ry)
Aggression portaat (Väestöliitto)
Theraplay (Suomen Theraplay-yhdistys ry)
Taitoja mielen toipumiseen (THL)
Muksuoppi, Kids Skills (Ben Furman)
Huolena nuoren radikalisoituminen? Opas nuorten kanssa
työskenteleville (Dialogikasvatus)
• Lapsen arki eron jälkeen 1 ja 2 (Vanhemmuussuunnitelma) (STM/LAPE)

Väkivallan puheeksi ottaminen

AIHEESEEN JOHDATTELEVAT KYSYMYKSET

”Olen huomannut, että tällaiset
elämäntilanteet ovat monille
haastavia… Miten teidän
perheessänne on koettu…”

VÄKIVALTAERITYISET KYSYMYKSET

”Onko elämässäsi joku, jonka käytös
pelottaa sinua?”

SYVENTÄVÄT JA TARKENTAVAT KYSYMYKSET

"Mitä tarkoitit sillä, kun sanoit että..."

Kaikille ihmisille ja kaikkiin tilanteisiin sopivia valmiita ”kysymyspattereita” väkivallan puheeksi ottamiseen on lähes mahdotonta luoda,
mutta jokainen ammattilainen pystyy luomaan itselleen ja omaan työhönsä sopivan tavan ottaa turvallisuus ja väkivalta puheeksi.

”Jos kysytään, että ”onko suhteessanne väkivaltaa” niin 99% vastaa että ”ei ole”.
Kun huoli herää, on parempi aloittaa kysymällä voinnista ja jaksamisesta ja kertoa
sitten mahdollisista omista havainnoistaan.”
- Kokemusasiantuntija

Jos asiakas kertoo väkivallasta,
ensimmäinen ja tärkein tehtävä on pysähtyä kuuntelemaan.

Turvallisuudesta huolehtiminen
Välineitä väkivallan käsittelyyn
Palvelupolku Vantaalla

Tilannekartoitus pähkinänkuoressa
1. Onko vaara välitön ja vakava?

2. Koskeeko väkivalta lasta
tai perhettä, jossa on lapsia?

• Kyllä

• Ei

• Kyllä

• Ei

Jos vaara on vakava ja
välitön, ota yhteyttä
hätäkeskukseen (112) ja
toimi annettujen
ohjeiden mukaisesti.

Siirry kysymykseen
nro 2

Ota viipymättä yhteyttä
lastensuojeluun tai
sosiaali- ja
kriisipäivystykseen.

Tee tarkempi
tilannekartoitus ja
turvasuunnitelma,
MARAK-riskinarvio ja
palveluohjaus.

Konsultoi poliisia ennen
mahdollisen
tutkintapyynnön
tekemistä.

SHL:n mukainen huoliilmoitus mahdollinen.

Toimi ohjeiden mukaisesti.

Muista ilmoitusvelvollisuutesi: Lastensuojelulaki, sosiaalihuolto- ja vanhuspalvelulaki ja poliisi.
Muista tehdä ilmoitus, jos kohtaat väkivaltaa tai sen uhkaa asiakkaan taholta.

Kun turvallisuudesta
ja väkivallasta kysyy
kaikilta, se ei ole
leimaavaa eikä
loukkaavaa.

Tee turvallisuuden
puheeksi ottamisesta
omaan työhösi sopiva
ja itsellesi luonteva
käytäntö.

VÄ K I VA L L A N T U N N I S TA M I S E N J A T U E N TA R J O A M I S E N VA I H E E T

Seksuaalirikosepäily:

Pahoinpitelyepäily:
OHJAA ASIAKAS
SAATTAEN VAIHTAEN
TILANTEESEEN PARHAITEN SOVELTUVIEN
PALVELUIDEN PARIIN.

Lastensuojelu saattaa lapsen kiireellisissä
tapauksissa erikoissairaanhoidon päivystykseen
(Jorvi / ULS).

Lapsen ohjaaminen lääkärin tutkittavaksi
tapahtuu lastensuojelun toimesta tai
lastensuojelun erikseen antamien ohjeiden
mukaisesti. Pidä lapsi ajan tasalla siitä mitä
tapahtuu, älä jätä yksin.

Kiireettömissä tapauksissa tutkiminen tapahtuu
vain poliisin tekemän virka-apu apupyynnön
perusteella.
SERI-keskus palvelee yli 16-vuotiaita
seksuaalirikosten uhreja.

Dokumentoi huolellisesti asiakkaan
kertomus, fyysiset vammat ja
tekemäsi havainnot. Kirjaa myös
konsultoinnit ja saadut ohjeet.
Kirjaa lapselle esitetyt kysymykset
sekä tilanne, jossa väkivalta tuli
ilmi.
Muista tietojen salaaminen, mikäli
asiakkaan turvallisuus tai tutkinnan
turvaaminen sitä edellyttää.

Lastensuojelu saattaa lapsen tarvittaessa
virka-aikaan (ma-pe klo 8-16) omalle
terveysasemalle, muuna ajankohtana
sairaalan yhteispäivystykseen (alle 16vuotiaat Jorvin sairaalaan). Terveydenhuolto
konsultoi erikoissairaanhoitoa (ULS)
mahdollisesta päivystyslähetteen tarpeesta.
Mikäli lääkärin tutkimus perustuu poliisin
virka-apupyyntöön, tapahtuu tutkiminen aina
erikoissairaanhoidossa erillisen ohjeen
mukaisesti.

PARISUHDEVÄKIVALTATILANTEISSA ARVIOI MARAK-PROSESSIN
TARPEELLISUUTTA
*Apuna voi käyttää Marak-riskinarviolomaketta

D
O
K
U
M
E
N
T
O
I

Kun epäilet väkivaltaa lapsiperheessä
tai lapseen kohdistuvaa väkivaltaa,
ota aina ensin yhteyttä lastensuojeluun
ja toimi annettujen ohjeiden mukaisesti.
Virka-ajan ulkopuolella yhteydenotto sosiaali- ja
kriisipäivystykseen.
Konsultoi poliisia ennen tutkintapyynnön tekemistä.
PYYDÄ ITSELLESI TYÖPARI KUN KESKUSTELET LAPSEN KANSSA
Ota yhteyttä huoltajiin vasta kun se on arvioitu turvalliseksi

TEE TILANNEKARTOITUS
JA ARVIOI RISKIÄ
.
*Onko vaara välitön ja vakava?
*Koskeeko väkivalta lasta tai lapsiperhettä?
*Aikuisen kanssa apuna voi käyttää THL:n suodatin- ja
kartoituslomaketta

K
O
N
S
U
L
T
O
I

Konsultoi väkivaltatyön
avainhenkilöä, kollegaa tai esimiestä
matalalla kynnyksellä.
Jos koet väkivallan uhkaa asiakkaan
taholta, ota välittömästi yhteyttä
esimieheesi. Muista tehdä ilmoitus.

TEE TURVASUUNNITELMA YHDESSÄ ASIAKKAAN KANSSA

Ota turvallisuus ja väkivalta puheeksi. Lapsen/nuoren kanssa voi käyttää esim. Turva10-välinettä*.
Esitä avoimia kysymyksiä, tee havaintoja. Kysy tarkentavia kysymyksiä mahdollisuuksien mukaan.

Tilannekartoitus
• Tilannekartoituksen avulla arvioidaan asiakkaan elämäntilannetta ja väkivallan
riskiä.

• Kartoituksen apuna voi käyttää THL:n suodatin- ja kartoituslomaketta tai
tilannetta voi arvioida vapaamuotoisesti keskustellen.
• Jos käytät apuna lomaketta, käy asiat kuitenkin asiakkaan kanssa suullisesti läpi,
jotta ne tulevat ymmärretyiksi. Käytä tarvittaessa tulkkia.

• Selvitä kuka teki, mitä teki, kenelle teki ja milloin teki. Onko vaara välitön ja
vakava? Koskeeko tilanne lasta tai lapsiperhettä?
• Älä anna lomakkeita asiakkaan mukaan kotiin.

Turvasuunnitelma on väkivaltatilanteiden ennakointia
eli se on oman toiminnan etukäteissuunnittelua vaaratilanteiden välttämiseksi.
• Turvasuunnitelman voi käydä läpi vapaasti keskustellen.
➢ Mistä merkeistä aavistan väkivallan uhan? Miten toimin tilanteessa?
➢ Minne voin hätätilanteessa paeta? Miten saan lapset mukaani?
➢ Mihin voin soittaa saadakseni apua tai millä muulla tavoin voin välittää viestin avuntarpeestani? Voinko
esim. sopia jostakin ”merkistä”, josta naapurini, ystäväni tai joku muu tuttu ihminen tietää soittaa apua
paikalle?
• Turvallisuutta voi suunnitella väkivaltaa kokeneen mutta myös väkivaltaisesti käyttäytyneen henkilön tai
lapsen kanssa.
• Älä oleta, että maahanmuuttajataustainen asiakas tietää oikeuksistaan, suomalaisen yhteiskunnan tavoista
tai käytettävissä olevista palveluista.
➢ Kielitaiton lisäksi myös luku- ja kirjoitustaito saattaa olla puutteellista. Puhu selkeästi ja konkreettisin
käsittein.
➢ Keskity hätätilanteissa toimimisen ja turvallisuuden varmistamisen kannalta oleellisiin asioihin:
- varmista että asiakas osaa tavata nimensä ja muistaa henkilötunnuksensa
- varmista että asiakas tietää turvakotipalveluista ja muistaa hätänumeron

Ilmoitusvelvollisuus - Lastensuojeluilmoitus
• Lastensuojeluilmoitus on tehtävä aina kun lapsen tilanne on syytä selvittää viipymättä. (LS25)
• Kaikilla lastensuojeluilmoituksen tekemiseen velvoitetuilla on velvollisuus ilmoittaa poliisille, jos heillä on syytä
epäillä lapseen kohdistunutta seksuaalirikosta (RL20) tai lapseen kohdistunutta pahoinpitelyä (RL21).
➢ Ilmoittajan ei tarvitse tietää, täyttyvätkö rikoksen tunnusmerkit, perusteltu huoli riittää.
• Poliisi toivoo konsultaatiota ennen mahdollisen tutkintapyynnön tekemistä.
• Ilmoitusvelvollisuutta ei voi siirtää toiselle henkilölle. Salassapitovelvollisuus ei estä ilmoituksen tekemistä
(poikkeuksena rippisalaisuus).
• Ennakollinen lastensuojeluilmoitus on tehtävä, jos on perusteltua syytä epäillä, että syntyvä lapsi tulee tarvitsemaan
lastensuojelun tukitoimia välittömästi syntymänsä jälkeen.

Lievätkin pahoinpitelyt ovat virallisen syytteen alaisia kohdistuessaan alaikäiseen, läheisessä
ihmissuhteessa olevaan tai työtehtäviään suorittavaan eli rikosilmoitukseen, esitutkintaan ja syytteen
nostamiseen ei tarvita uhrin suostumusta.

Ilmoitusvelvollisuus - Lastensuojeluilmoitus
• Jos sinulla on ammattisi puolesta ilmoitusvelvollisuus, et voi tehdä ilmoitusta anonyymisti. Huoltajalla ja
lapsella on oikeus tietää, kuka ilmoituksen on tehnyt.
• Jos sinulla ei ole työn puolesta velvollisuutta tehdä lastensuojeluilmoitusta, voit tehdä sen nimettömänä.
HUOM. Jos lastensuojelun työntekijä kuitenkin tietää henkilöllisyytesi, hän ei voi luvata, että tieto salataan
lapselta ja hänen huoltajaltaan.
• On kuitenkin tilanteita, joissa henkilöllisyyden paljastaminen voisi vaarantaa lapsen edun tai ilmoittajan
turvallisuuden. Jos ilmoituksen tekijän henkilöllisyys salataan, lastensuojelun työntekijän täytyy merkitä muistiin
salaamisen perusteet. Julkisuuslaki 11 § 2 momentti (Finlex)
• Lapsen ja huoltajien kanssa on hyvä keskustella lastensuojeluilmoituksesta ja ilmoituksen syystä mahdollisuuksien
mukaan jo etukäteen. Kiireellisessä tilanteessa ilmoitus on aina tehtävä välittömästi, vaikkei asiasta ole ollut
mahdollista keskustella etukäteen.

• On myös erityistilanteita, joissa ilmoituksen tekemisestä ei pidä keskustella etukäteen. Jos epäilet, että lapsi on
joutunut pahoinpitelyn tai seksuaalisen hyväksikäytön kohteeksi huoltajansa taholta, ota yhteyttä
lastensuojeluun ilman, että keskustelet lapsen tai hänen huoltajansa kanssa.

➢Voit myös ensin kysyä neuvoa lastensuojelusta kertomatta lapsen henkilöllisyyttä.

Ilmoitusvelvollisuus – Sosiaalihuoltolain ja Vanhuspalvelulain
mukainen ilmoitus eli ns. ”huoli-ilmoitus”
• Aikuisesta parisuhdeväkivallan uhrista on myös mahdollista tehdä sosiaalihuoltolain mukainen huoliilmoitus (SHL 35). Ilmoitus sosiaalihuollon tarpeesta tehdään yleensä yhdessä asiakkaan kanssa.
➢ Ilmoitus on kuitenkin tehtävä ilman asiakkaan suostumusta viipymättä, jos henkilö on ilmeisen
kykenemätön vastaamaan omasta huolenpidostaan, terveydestään tai turvallisuudestaan tai henkilön etu
sitä välttämättä vaatii. Tähän luetaan mm. lähisuhde- ja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja
kaltoinkohtelusta aiheutuva tuen tarve. (SHL11).
• Myös vanhuspalvelulain mukaisen ilmoituksen iäkkään henkilön palvelutarpeesta voi tehdä kuka tahansa
iäkkään henkilön tilanteesta huolestunut henkilö.
• Yksityishenkilöllä on oikeus tehdä ilmoitus aikuisen tai iäkkään henkilön palvelutarpeesta, kun taas
viranomaisilla on Sosiaalihuoltolain 35§:n ja Vanhuspalvelulain 25§:n mukainen ilmoitusvelvollisuus.
• Yksityishenkilönä voit tehdä ilmoituksen nimettömänä. Mikäli ilmoitat nimesi, on asianosaisella
halutessaan oikeus saada se tietoonsa.

Lähestymis- ja turvakielto

• Asiakasta voi myös ohjata rikosilmoituksen ja lähestymis- tai turvakiellon tekoon.
• Lähestymiskieltoa haetaan poliisilta tai käräjäoikeudelta kirjallisesti tai suullisesti ja turvakieltoa digi- ja
väestötietovirastosta kirjallisesti.
• Turvakielto on poikkeuksellinen turvaamistoimi, jolla rajoitetaan henkilön osoite-, asuinpaikka-, kotikuntatietojen
luovuttamista.

Kirjaaminen ja dokumentointi on viranomaisten velvollisuus

• Useissa tutkimuksissa on havaittu, että lähisuhdeväkivallan kirjaaminen on usein hyvin
yleisluonteista esim. ”perheessä esiintyy väkivaltaa” tai ”parisuhde on ollut riitaisa”.
➢ Puutteellinen kirjaaminen vaikeuttaa asiakkaan hoito- ja palveluprosessia

➢ Epätarkka kirjaaminen hankaloittaa mahdollista myöhempää oikeusprosessia
➢ Tiedolla johtamisen edellytys on, että asiat kirjataan tietojärjestelmiin
• Tarkka kirjaaminen on sekä asiakkaan että työntekijän etu.
• Huolellisen kirjaamisen ja dokumentoinnin velvollisuus koskee viranomaistoimijoita.

Kirjaaminen ja dokumentointi
•

KUKA, MITÄ, KENELLE, MILLOIN JA KENELTÄ TIETO ON PERÄISIN.

•

Kirjaa lapsen kertomus mahdollisimman tarkasti lapsen kertomuksen mukaisesti. Kirjaa myös, millaisia
kysymyksiä lapselle/nuorelle on esitetty, millaisessa tilanteessa väkivalta on tullut ilmi sekä keitä on ollut
paikalla kuulemassa lapsen kertomus.

•

Kirjaa (viralliset) konsultaatiot, nimi sekä saatu ohjeistus.

•

Väkivallan kirjaaminen ei vaadi todisteita, asiakkaan kertomus riittää.

•

Mikäli kyseessä on väkivaltaepäily tilanteessa, jossa asiakas ei pysty ilmaisemaan itseään esim. kehitysvamman tai
muistisairauden takia, muista sosiaalihuoltolain mukainen huoli-ilmoitus jatkoselvitysten turvaamiseksi. Kirjaa
tällöin kuitenkin epäilyäsi tukevat objektiivisesti todennettavissa olevat havainnot asiakkaasta tai hänen
ympäristöstään.

•

Huomio tietojen salaaminen asiakastietojärjestelmässä, mikäli se on tarpeen asiakkaan turvallisuuden
suojelemiseksi tai rikostutkinnan turvaamiseksi.

•

Mikäli alaikäisen huoltajaa epäillään väkivallan tekijäksi, odota tilanteen selvittämistä ennen kuin luovutat
tietoja eteenpäin.

•

Informoi tarpeellisia palvelutahoja asiakkaan luvalla.

Lisätietoa ja apuvälineitä
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen www-sivuilta (thl.fi) löytyy apuvälineitä väkivallan
puheeksiottoon, tilannekartoitukseen ja riskiarvioon, turvasuunnitelmaan ja dokumentointiin.
Henkilökohtainen turvasuunnitelma
Lomake häirinnän ja vainon kartoittamiseen

Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake
Pahoinpitely- ja kehokarttalomake (PAKE)
Raiskatun akuuttiapua -kansio (RAP-kansio)
Riskinarviointilomake (MARAK)

Suostumuslomakkeet (MARAK)

MARAK eli moniammatillinen riskinarvio
MARAK (moniammatillinen riskinarviointikokous) on työskentelymuoto,
jolla pyritään auttamaan aikuisia vakavan parisuhdeväkivallan uhreja.
MARAK- työskentelyyn sisältyy:
1.
2.
3.

Asiakkaan kanssa tehtävä riskinarviointi (lomake)
MARAK-kokous, jossa asiakas on halutessaan mukana
MARAK- työryhmän laatima toimenpidesuunnitelma,
täytäntöönpano ja seuranta

Marak on asiakkaalle vapaaehtoinen ja suostumukseen perustuva.

MARAK VANTAALLA
• Marak-työryhmä on toiminut Vantaalla vuodesta 2012

Hyödyt:

• Kokous kerran kuukaudessa
• 1-3 asiakastapausta per kokous

➢ Väkivallan vakavuus selkeytyy kaikille osapuolille

• Työntekijä voi tuoda asiakkaan asian MARAK-työryhmän
käsittelyyn

➢ Jaettu vastuu tilanteesta mahdollistuu

➢ Tiedonvaihto ammattilaisten välillä helpottuu
➢ Töiden päällekkäisyys ja työmäärä vähenee

• Yhteydenotot MARAK-työryhmään sihteerin tai yhteyshenkilön
kautta

➢ Avun saanti helpottuu, apua saatavissa myös lapsille

• Selvitä, kuka on MARAK-työryhmän sihteeri tai kuka on oman
yksikkösi MARAK-yhteyshenkilö.

MARAK-työryhmän sihteeri on poliisin sosiaalityöntekijä Minna Larvio,
jonka sijaisena toimii tällä hetkellä sosiaalityöntekijä Johanna Vaisman.

Minne ohjaan aikuisen asiakkaan?
•

Kerro asiakkaalle saatavilla olevista palveluista ja kysy mitä hän haluaa.
➢
➢
➢
➢

•

"Haluaisitko käydä juttelemassa tilanteestasi enemmän?"
"Oletko harkinnut rikosilmoituksen tekoa?"
"Tarvitsetko välitöntä suojaa esimerkiksi erotilanteeseen?”
”Olisiko laajemmasta palveluntarpeen arvioinnista apua?”

Nollalinja palvelee 24/7 numerossa 080 005 005 (maksuton, anonyymi).
➢ Nollalinjaan voivat soittaa kaikki väkivaltakysymyksissä apua tarvitsevat, myös ammattilaiset/viranomaiset
➢ Näkevät mm. turvakotien paikkatilanteen
➢ Tulkkauspalvelu yhdeksällä Suomessa yleisimmällä vieraalla kielellä

•

Suositellaan ns. ”saattaen vaihtoa” tai asiakkaan yhteystietojen välittämistä asiakkaan luvalla.

•

Lastensuojelu vastaa lasten/lapsiperheiden tilanteen selvittelystä.

Y H T E I S T Y Ö K U M P PA N I S I L Ä H I S U H D E VÄ K I VA LTAT I L A N T E I S S A
Väkivaltainen
parisuhde ja
väkivallan uhka
Poliisi
MARAK
Nollalinja (24/7) p. 080 005 005
Valtakunnallinen kriisipuhelin p. 09 2525 0111
Rikosuhripäivystys p. 116 006
Vantaan turvakoti
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula
Monika-naisten kriisikeskus Mona
Miessakit ry / Lyömätön Linja
Maria Akatamia
Päihde- ja mielenterveyspalvelut
SOPU-työ (Kunniaväkivalta)
Tukikeskus Varjo (vaino)
Suvanto ry (Ikäihmiset)
nettiturvakoti.fi
tukinet.net

Väkivallan
kulttuuriset
kysymykset
Turvakoti Mona (Naiset)
Kriisikeskus Monika (Naiset)
Nicehearts (Naiset)
SOPU-työ (Kunniaväkivalta)
Lyömätön Linja / Espoo (Miehet)
haeapua.info (Setlementti)

Huoli omasta
väkivaltaisesta
käytöksestä

TURVAKODIT
Asiakas voi itse valita
mihin turvakotiin
haluaa mennä
Vantaan turvakoti ry
Pääkaupunkiseudun turvakoti ry:n turvakodit
Keski-Uudenmaan turvakoti
Turvakoti Mona
Sophie Mannerheimin turvakoti
SPR:n Nuorten turvatalo
nettiturvakoti.fi

Nollalinja (24/7) p. 080 005 005
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula
Päihde- ja mielenterveyspalvelut
Miessakit ry / Lyömätön Linja (miehille)
Maria Akatamia (naisille)

Apua tytöille ja
naisille
Apua pojille ja
miehille

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula
Miessakit ry / Lyömätön Linja
Nuortenkeskus Nuppi
Poikien Talo
Nuorten Kriisipiste
Tukikeskus Varjo
Turvaverkko Helsinki
SERI-keskus

Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula
Maria-Akatemia
Nuortenkeskus Nuppi
Tyttöjen talo
Nuorten Kriisipiste
Kriisikeskus Monika
Tukikeskus Varjo
Turvaverkko Helsinki
SERI-keskus
Raiskauskriisikeskus Tukinainen

Väkivaltaa kokenut
tai nähnyt
lapsi/nuori

Lastensuojelun konsultaatio (ark. 8-16)
Poliisin konsultaatio / Ankkuritoiminta
Sosiaali- ja kriisipäivystys
Nuorten psykososiaaliset palvelut (Nuppi)
SPR:n Nuorten turvatalo
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula
Sekaisin Chat
Nuorten Kriisipiste
Poikien talo / Tyttöjen talo
Turvaverkko Helsinki (MLL /Helsingin yhdistys)

Väkivaltaisella
käytöksellä oireileva
lapsi/nuori
Varhaiskasvatus
Terveysasemapalvelut
Psykologipalvelut 0-6v
Kasvatus- ja perheneuvonta 0-12v
Opiskeluhuolto
Nuorten psykososiaaliset palvelut (Nuppi) 13v+
Lapsiperheiden sosiaalityö
Lastensuojelu
Poliisin konsultaatio / Ankkuritoiminta
SPR:n Nuorten turvatalo
Lasten ja nuorten eroryhmät

Palvelut maahanmuuttajille
Jos epäilet lapsen tai nuoren tarvitsevan lastensuojelullista tukea, ota
yhteyttä sosiaalityöntekijään.
➢Virka-aikana (arkipäivin klo 8-16)
Lapsiperheiden ja lastensuojelun päivystys p. 09 839 33337
➢Virka-ajan ulkopuolella (24/7)
Sosiaali- ja kriisipäivystys p. 09 8392 4005

Palvelut maahanmuuttajille
Vantaan turvakoti ry (palvelut kaikille)
Turvakotipalvelut (24/7)
Koivukylän puistotie 27, p. 040 4555 543
Lähisuhdeväkivaltatyön yksikkö Koivula
p. 040 773 1063 arkisin klo 8-16
www.vantaanturvakoti.fi

www.haeapua.info
Tietoa lähisuhdeväkivallasta useilla kielillä.

Monika-Naiset liitto ry (maahanmuuttajataustaisille naisille)
www.monikanaiset.fi

Monik Vantaa ry (erityistä tukea tarvitsevat
maahanmuuttajataustaiset aikuiset ja lapset)
info@yhteistyolla.fi

Paperittomille ohjausta ja neuvontaa maanantaisin
klo 13 - 18, Vehkapolku 10, Tikkurila
Espoon Lyömätön linja (maahanmuuttajataustaisille miehille)
www.lyomatonlinja.fi
Nicehearts (maahanmuuttajataustaisille naisille)
Ryhmiä, kursseja, apua käytännön asiointiin, vertaistukea.
www.nicehearts.com

Vantaan kaupungin Perheneuvolan

Perhekoutsit

tarjoavat matalalla kynnyksellä apua ja tukea
esim. kasvatuskysymyksiin

Miten sinä toimisit tässä tilanteessa?
Huolesi on herännyt työsi kautta tapaamastasi nuoresta naisesta, joka
vaikuttaa mielestäsi poikkeuksellisen hiljaiselta, aralta ja pelokkaalta.
Naiseen on vaikea tutustua, koska hänen kielitaitonsa on heikko, eikä
hän muutenkaan juurikaan puhu.
Olet tavannut naisen tuoreen aviomiehen muutamia kertoja. Mies
vaikuttaa kohteliaalta, mutta tapa, jolla hän katsoo ja puhuttelee
vaimoaan, häiritsee sinua, etkä pääse eroon tunteesta, että jotakin on
vialla.

Miten sinä toimisit tässä tilanteessa?
Olet tulossa ulos myöhään illalla kotiin, kun kuulet naapuriasunnostasi
voimakasta riitelyä ja lapsen itkua.
Näet avonaisen parvekkeen oven kautta vilauksen tilanteesta, jossa
pariskunnan toinen osapuoli käyttäytyy aggressiivisesti toista kohtaan,
huutaa ja tyrkkii ja tarttuu kiinni hiuksista.

Pariskunnan alle kouluikäinen lapsi roikkuu äitinsä jalassa ja itkee.

”Ei väkivalta oikeastaan näy meidän työssä.”

”Ei sitä kovin paljon tule ilmi.”

”Ei tää ilmiö oikeestaan tässä meidän työssä kovin usein tuu esiin.”

Vantaan kaupungin työntekijöiden haastattelut 2020

Tiedosta. Tunnista. Tartu tilanteeseen.
Kysy väkivallasta.

