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1 Alkusanat
Väkivalta on käyttäytymistä, jonka avulla tavoitellaan valtaa ja kontrollia toisesta ihmisestä herättämällä pelkoa ja uhan tunnetta. Väkivalta voi olla monentyyppistä, kuten
fyysistä, henkistä tai puheen tasolla halventamista. Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelmassa lähestytään väkivallan teemaa läheltä, uhrin, lapsen ja
väkivallan tekijän tasolta.
Näkökulma perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelmassa on poikkihallinnollinen ja monitieteinen. Ohjelman rakentamiseen on osallistunut useita toimijoita kaupungin eri hallintokunnista ja työyksiköistä. Ohjelman tavoitteena on ollut luoda mahdollisimman selkeä ja konkreettinen työkalu ammattilaisille tilanteisiin, joissa
herää epäily tai huoli väkivallasta. Toimenpideohjelmassa esitellään mm. kyselylomakkeita, jotka helpottavat asian puheeksi ottamista sekä ohjeistetaan luottamuksellisen ja turvallisen alkutilanteen luomisessa. Vuokaavioiden avulla kuvataan eri toimijoiden tehtäviä alkuarvioinnin tekemisessä, verkoston koollekutsumisessa ja jatkotyöskentelyssä.
Perhe- ja lähisuhdeväkivallan ehkäisyn toimenpideohjelma on jatkoa vuonna 2002
julkaistulle perheväkivaltaraportille. Perheväkivaltaraportissa kuvattiin yleiset toimintalinjat työskentelylle strategisella tasolla. Toimenpideohjelmassa on luotu perheväkivaltaan puuttumisen konkreettinen toimintamalli.
Työskentelyn alkuvaiheessa Oulun kaupungin toimijoille tehtiin kysely, jossa kysyttiin
yksikön vahvuuksista ja kriittisistä kohdista, kehittämistarpeista ja odotuksista toimenpideohjelmalle. Lisäksi kartoitettiin ehkäisevän työn osuutta yksiköissä. Kyselyyn vastasi 16 toimijatahoa. Kaikissa vastauksissa nousi esille tarve saada koulutusta ja tietoa väkivallasta ja väkivaltatyöskentelystä. Muina tarpeina nousi esille yhteisen toimintamallin rakentaminen - selkeä hoitoketjumalli - sekä vastuun ja tehtävien jakaminen eri toimijoiden kesken. Lisäksi kaivattiin kyselylomakkeita väkivallan puheeksi
ottamisen tueksi, ohjeistusta dokumentointiin sekä konsultaatiota.
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön ehkäisyn toimenpideohjelman laatimista varten asetettiin työryhmää 18.5.2005. Työryhmä laati perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön ehkäisyn
toimenpideohjelman, joka luovutettiin kaupunginhallitukselle 31.5.2006. Vuoden 2009
alusta perheväkivaltatiimin tehtävät laajenivat käsittämään kaupungin turvallisuussuunnitelmaan sisältyvän perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön koordinoinnin.
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmän tehtävänä on vuosittain päivittää Perhe- ja
lähisuhdeväkivallan toimenpideohjelma. Tämä on vuoden 2012 versio.
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2 Perhe- ja lähisuhdeväkivalta
2.1 Perhe- ja lähisuhdeväkivalta ilmiönä
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta tarkoittaa perheessä ja lähisuhteissa ilmenevää väkivaltaa. Väkivalta voi kohdistua lapsiin, aikuisiin, vanhuksiin ja kotieläimiin. Väkivallan
tekijä voi olla mies, nainen tai lapsi. Mitä vakavammasta fyysisestä väkivallasta puhutaan, sitä useammin se on miesten väkivaltaa naisia kohtaan. Lapset kohtaavat väkivaltaa molempien vanhempiensa taholta. Parisuhteessa ilmenevä väkivalta lisää
myös lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiä.
Väkivalta perheessä on ilmiö, jonka vaikutukset väkivallan uhriin, väkivallan käyttäjään ja väkivallan todistajaan ovat haitallisia ja pitkäkestoisia. Perhe- ja lähisuhdeväkivallalla on taipumus toistua ja usein myös pahentua. Toistuessaan väkivalta alkaa
tuntua normaalilta. Väkivallasta voi tulla käyttäytymismalli, joka siirtyy sukupolvelta
toiselle.
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta voi olla
• fyysistä väkivaltaa (esimerkiksi raapiminen, töniminen, lyöminen, potkiminen,
hiuksista repiminen, kuristaminen, ihon polttaminen, viiltely, puukottaminen,
ampuminen),
• henkistä väkivaltaa (esimerkiksi halveksiminen, nimittely, eristäminen, kontrollointi, uhkailu, pelottelu),
• hengellistä väkivaltaa (uskoon pakottamista, hengellisyyteen alistamista),
• seksuaalista väkivaltaa (esimerkiksi seksiin tai vastenmieliseen seksuaaliseen
toimintaan pakottamista),
• omaisuuteen kohdistuvaa tai taloudellista väkivaltaa tai sillä uhkaamista (kohde tehdään taloudellisesti riippuvaiseksi väkivallan käyttäjästä ja tekijä käyttää
tätä riippuvuutta hyväkseen).
Perhe- ja lähisuhdeväkivalta herättää usein myös työntekijässä voimakkaita ja ristiriitaisia tunteita. Monelle auttajalle väkivalta on tuttua myös omasta elämästä. Väkivallan kohtaaminen, tunnistaminen ja auttamistyö edellyttää työntekijältä rohkeutta puuttua ja ottaa asia puheeksi. Se edellyttää tietoa väkivaltailmiön moniulotteisuudesta.
Lisäksi tarvitaan toimintaohjeita puuttumisen tueksi.
2.2 Väkivallan uhri asiakkaana
Väkivallan uhriksi joutumisesta seuraa pelkoa sekä syyllisyyden ja häpeän tunteita.
Uhri syyllistää usein itseään, salaa tapahtuneen ja uskoo väkivallan loppuvan, kuten
tekijä vakuuttelee. Tämä vaikeuttaa tapahtuneesta kertomista ja avun hakemista.
Fyysisten vammojen osalta hälyttävää on, jos uhri ei halua kertoa vammojen synnystä tai kuvaus vammojen synnystä ei vastaa vammojen laatua. Erityisesti on kiinnitettävä huomiota tilanteisiin, joissa uhrilla on toistuvia ja eri paranemisvaiheessa olevia
vammoja tai uhri hakeutuu hoitoon viiveellä. Hän voi myös kieltäytyä jatkohoidosta tai
perua varattuja aikoja.
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Henkisen väkivallan tunnistaminen on usein vaikeaa eikä uhri aina itsekään tunnista
sitä. Henkiseen väkivaltaan liittyy usein fyysisen väkivallan uhkaa. Kontrollin ja alistamisen seurauksena uhri voi olla ahdistunut ja arka puhumaan asioistaan.
Toistuva ja vakava väkivalta traumatisoi uhrin, minkä seurauksia ovat mm. minäkäsityksen muuttuminen, itsetunnon mureneminen, toivottomuuden tunteet ja heikentynyt
aloitekyky. Traumatisoituminen voi ilmetä tunnekontaktin puuttumisena omiin kokemuksiin, muistikuvien hajanaisuutena tapahtumista ja pyrkimyksenä pitää mieleen
tunkeutuvat muistot pois mielestä.
Kun havaitset väkivallan merkkejä tai epäilet uhrin käyttäytymisen johtuvan väkivallasta, ota asia puheeksi. Tarvittaessa keskustele ensin asiasta työyhteisössäsi tai
konsultoi erityisasiantuntijaa. (Katso kappale 4.2 Konsultaatio.)

Väkivallan puheeksi ottaminen uhrin kanssa
Ota väkivalta puheeksi kahden kesken. Järjestä keskustelutilanne turvalliseksi, ei perhe- tai paritapaamista.
Kysy suoraan väkivallasta: Pelkäätkö jotakuta? Lyökö joku sinua? Kenelle
olet voinut kertoa?
Kysy lasten tilanteesta. Kerro väkivallalle altistumisen vahingoittavan lapsia.
Kerro lastensuojelun roolista ja ilmoitusvelvollisuudestasi, mikäli perheessä
on lapsia.
Anna tietoa väkivallasta. Kerro, että vastuu väkivallasta on väkivallan tekijällä.
Lisää tietoa: www.turvakoti.net
Arvioi vaara. Arvioi uhrin riski joutua uudelleen pahoinpitelyn kohteeksi väkivallan yleisyyttä kartoittaen (kuinka usein kumppani on ollut väkivaltainen),
väkivallan muuttumista kartoittaen (onko väkivalta raaistunut), kumppanin
yleistä tilannetta kartoittaen (minkälaista päihteiden käyttöä, onko kotona
aseita).
(Katso liite 1. Väkivallan kartoituslomake.)
Sovi jatkotyöskentelystä. Järjestä seurantatapaaminen. Sovi uhrin kanssa
tarvittaessa verkostoneuvottelu omaan työpisteeseesi tai sovi, että otatte
yhdessä yhteyttä auttajatahoon.
Anna tietoa palveluista, joista voi saada apua. Anna tieto mieluummin kirjallisena.
(Katso liite 2. Esite asiakkaalle.)
Kirjaa uhrin kertomus.
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Ohjaa asiakas tarvittaessa turvakotiin. Ohjaa asiakas tarvittaessa lääkärin vastaanotolle. Kerro aina, että väkivalta on rikos ja ohjaa asiakasta rikosilmoituksen tekemiseen. Huomioi asiakkaan oikeus saada palveluja omalla äidinkielellään. (Katso liite
3. Ohjeita viranomaisille tulkkipalvelujen käytöstä.)
Sovi yhdessä asiakkaan kanssa verkostoneuvottelu avun saamiseksi omaan työpisteeseen tai sovi tarvittaessa, että teette yhteydenoton auttajatahoon yhdessä asiakkaan kanssa.
Tee asiakkaan kanssa turvasuunnitelma. Turvasuunnitelmaan kuuluu
• hälytysvalmius: kenen luokse asiakas voi mennä uhkaavassa
tilanteessa
• hätävarustus: kehota uhria varustamaan laukku tärkeillä tavaroilla pakenemisen varalta
• hätänumerot: pyydä uhria tallentamaan puhelimeen tärkeät hätänumerot
• hätäreitit: käy läpi uhrin kanssa pakoreitit ja ennakoikaa vaaratilanteet.

Akuutissa tilanteessa
Ohjaa uhri lääkäriin myös silloin, kun vammat eivät välttämättä vaadi hoitoa. Lääkärintodistus voi olla myöhemmin tarpeen esimerkiksi lähestymiskieltoa haettaessa. Ohjaa uhri tarvittaessa turvakotiin. Kriisitilanteessa saatu apu on usein mahdollisuus
muutokseen. ( Katso tarkemmin www.oulunensijaturvakoti.fi)
Väkivalta on rikos myös perheessä tapahtuessaan. Ohjaa uhria rikosilmoituksen
tekemiseen. Uhri voi hakea väkivallan tekijälle lähestymiskieltoa käräjäoikeudesta.
Akuutissa tilanteessa poliisi voi määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon. Lähestymiskieltoa voi hakea uhrin lisäksi sosiaaliviranomainen tai poliisi. (Katso liite 4. Lähestymiskielto-opas).(Tarkempaa tietoa saat myös poliisin kotisivuilta: www.poliisi.fi )
Väkivalta ja maahanmuuttajat
Maahanmuuttajien usein heikko palvelujärjestelmän ja omien oikeuksien tuntemus
viivästyttää aktiivista avun hakemista. Kaikissa keskeisissä peruspalveluissa tulee
olla valmiudet perhe- ja lähisuhdeväkivallan tunnistamiseen, puheeksi ottamiseen ja
uhrin jatko-ohjaukseen. Kiinnitä perustyössä huomiota siihen, että tulette molemmin
puolin ymmärretyksi. Maahanmuuttajanaisiin ja -tyttöihin kohdistuvaan väkivaltaan voi
liittyä kulttuurisia erityispiirteitä, joita ammattilaisten tulisi herkistyä nykyistä enemmän
havaitsemaan.
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Maahanmuuttajanaisiin kohdistuvaan väkivaltaan liittyen saat tarkempaa tietoa sosiaali- ja terveysministeriön oppaista 2005:15, Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta, opas
sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön. Julkaisu löytyy pdf-tiedostona osoitteessa
www.thl.fi
(Katso liite 5. Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. )

2.3 Lapsi asiakkaana
Lapsi voi olla perheessä väkivallan todistaja, väkivallan kohde tai molempia. Väkivallalle altistuminen on lapselle vakava kehityksellinen riskitekijä, josta lapsi saattaa
saada pysyviä läpi elämän kestäviä psyykkisiä ja/tai fyysisiä vammoja.
Lapseen kohdistuva väkivalta voi ilmetä fyysisenä, psyykkisenä tai seksuaalisena
väkivaltana. Myös lapsen hoidon ja avun laiminlyönti on väkivaltaa. Lapseen kohdistuva laiminlyönti voidaan luokitella neljään eri ryhmään, jotka voivat tapahtua samanaikaisesti.
•
•

•
•

Lapsen fyysinen laiminlyönti: lapsi ei saa kasvunsa edellyttämää riittävää tai
oikeaa ravitsemusta, lapsen kasvuolosuhteet ovat epähygieeniset tai siivottomat, lapsi altistetaan puutteellisen valvonnan vuoksi vaaroille.
Lapsen emotionaalinen laiminlyönti: emotionaalisessa puutteessa elävällä
lapsella on vain niukasti tai ei lainkaan kokemuksia rakastetuksi tulemisesta,
hyväksynnästä tai arvostuksesta. Vanhempi ei reagoi lapsen emotionaalisiin
tarpeisiin, vanhempi kohdistaa lapseen vihamielisyyttä, halveksuntaa tai torjuntaa tai vanhemman vuorovaikutus on epäjohdonmukaista ja lapsen ikään nähden epäasiallista. Vanhemmat ovat kyvyttömiä tunnistamaan lapsen yksilöllisyyttä tai psykologisia rajoja ja lasta käytetään vanhemman tarvitsevuuden tukijana. Vanhemmat ovat kyvyttömiä turvaamaan lapsen sosiaalisia tarpeita ja
sopeutumista. Jatkuva emotionaalinen laiminlyönti voi johtaa lapsen kaikkien
toiminta-alueiden häiriintymiseen.
Lapsen lääketieteellinen laiminlyönti: lapsen huoltaja suhtautuu välinpitämättömästi lapselle määrättyyn lääkitykseen ja muuhun hoitoon, kuten kuntoutukseen, terapiaan ja suunniteltuihin tutkimuksiin tai toimenpiteisiin.
Lapsen koulutuksellinen laiminlyönti: lasta ei toimiteta kouluun tai lapsi itse
kieltäytyy eri syistä menemästä kouluun. Huoltajat saattavat suhtautua negatiivisesti koulun ehdottamiin tukiratkaisuihin lapsen koulunkäynnin tukemiseksi.
Koulutukselliseen laiminlyöntiin luetaan myös kouluviranomaisten ja lapsen
kannalta muiden merkityksellisten aikuisten riittämätön puuttuminen koulukiusaamiseen (esimerkiksi netti- ja kännykkäkiusaaminen ovat nykyajan ilmiöitä koulukiusaamisesta).

Varhainen puuttuminen lieventää lapselle perheväkivallasta tai laiminlyönnistä aiheutuvia seurauksia. Lapsen selviytymistä tukevat erilaiset suojaavat tekijät. Turvallinen
aikuissuhde voi olla lapsen pelastus. Selviytymisen kannalta on tärkeää, että lapsi voi
luottaa johonkin aikuiseen, esim. opettajaan, isovanhempaan tai naapuriin ja saa tältä
myönteistä huomiota.
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Jos työntekijällä herää huoli siitä, että lapsi näkee tai kokee perheväkivaltaa tai lapsen hoito laiminlyödään, lastensuojelulakiin perustuva ilmoitusvelvollisuus menee
aina salassapitovelvollisuuden edelle. Työntekijän puuttumattomuus tai vaikeneminen merkitsee perhesalaisuuden ylläpitämistä ja väkivallan hiljaista hyväksyntää.
Ilmoitusvelvollisuuden laiminlyöminen voi ääritapauksissa johtaa rikos- tai työoikeudellisiin sanktioihin. (Katso liite 6. Lastensuojeluilmoitus -lomake.)
Huolen tulee herätä aina, jos
•
•
•
•
•

lapsi on toistuvasti vetäytyvä, väsynyt, poissaoleva, keskittymiskyvytön
lapsella on kehitysviivästymiä erityisesti puheen alueella
lapsen leikki on mekaanista, väkivaltaista tai lapsi ei leiki lainkaan,
lapsi tietää kehitystasoonsa nähden liikaa fyysisestä, henkisestä tai seksuaalisesta väkivallasta,
lapsi käyttäytyy väkivaltaisesti muita lapsia kohtaan, sisaruksiaan kohtaan tai
vanhempiaan kohtaan.

Jaa huoli työyhteisössä, konsultoi, ota puheeksi vanhempien kanssa, ohjaa tarvittaessa tarkemman selvittelyn piiriin. Yksittäisestä oireesta ei voi yleensä tehdä suoria
johtopäätöksiä väkivallan olemassaoloon. Huolehdi, että huolen syy tulee selvitetyksi.
Epäilyn tulee herätä aina, jos
•
•
•

lapsi puheessaan tai tarinoissaan vihjailee tai puhuu suoraan joko perheen jäsenten välisestä tai itseensä kohdistuvasta väkivallasta
lapsen kehossa on mustelmia tai muita väkivallan merkkejä, joiden kerrottu
syntymekanismi ei vastaa vamman laatua.
alle yksivuotiaalla on luunmurtumia.

Lapsi puhuu väkivallasta yleensä ohimennen leikin, tekemisen tai piirustusten kautta.
Kun lapsen käytös, ulkoinen olemus tai huolen selvittely synnyttää epäilyn perheväkivallasta, kerro huoltajille, että lapsen tilanteen arviointiin kuuluu ottaa mukaan lastensuojelu. Huomioi perheenjäsenten turvallisuus.
Kun perheväkivalta tulee tietoon perheenjäsenen, toisen viranomaisen tai hoitavan tahon kautta
•
•
•
•
•

Tee lastensuojeluilmoitus.
Toimi verkostossa aktiivisesti lapsen turvaamiseksi ja tarvittavan
avun saamiseksi.
Seuraa tilannetta ja reagoi herkästi lapsen voinnin muutoksiin.
Pidä aktiivisesti yhteyttä lastensuojeluun.
Huolehdi omalta osaltasi, että epäily selvitetään loppuun.
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Väkivallan puheeksi ottaminen lapsen kanssa:
Tee alkuarviointi omassa työpisteessäsi. Puhu avoimesti tilanteesta lapsen kanssa, lapsi ei vaurioidu asian puheeksi ottamisesta.
Luo keskustelutilanteesta turvallinen. Työntekijän on hyvä olla lapselle tuttu henkilö, mikäli mahdollista. Kerro, että lapsi toimii oikein kertoessaan perheväkivallasta.
Anna lapselle häntä auttavaa tietoa. Selvitä lapselle, miksi on tärkeä puhua väkivallasta aikuisille, jotka auttavat lasta ja hänen perhettään
Lapsen kanssa puhutaan lapsen kehitystason mukaisesti konkreettisilla käsitteillä ja
lapsen omilla sanoilla. Pienten lasten kanssa voit puhua ”pahoista riidoista” tai ”toisen
satuttamisesta tai lyömisestä”. Rohkaise lasta kertomaan kaikki, mitä hän tietää tai
muistaa. Keskustelun tukena voit käyttää seuraavia kysymysmalleja: ”mitä sitten tapahtui”, ”muistatko vielä lisää?”. Kuuntele aktiivisesti lapsen puhetta, älä keskeytä
lasta. Kysy lapselta avoimia kysymyksiä, käytä ”mikä”, ”mitä”, ”kuka” ja ”missä” kysymyksiä. Vältä kysymyksiä, joihin voi vastata ”kyllä” tai ”ei”.
Kerro lapselle, että perheväkivalta on asiana sellainen, johon täytyy hakea apua ja
että siihen on puututtava. Älä aseta itseäsi tilanteeseen, jossa joutuisit pettämään
lapsen luottamuksen, koska asian hoitaminen vaatii puuttumista ja moniammatillista
yhteistyötä.
Älä työntekijänä tuomitse lapsen vanhempia, mutta kerro, että vanhemman teot ovat
vääriä. Kerro lapselle, että väkivalta ei ole lapsen syy, eikä lapsi ole vastuussa vanhemman teoista.
Selvitä yhdessä lapsen kanssa, mikä lasta on auttanut, kenelle lapsi on voinut puhua
ja mihin lapsi on voinut mennä turvaan. (Katso liite 7. Lapsen haastattelulomake.)

Kun lapsi kertoo sinulle väkivallasta,
• usko lapsen kertomus,
• kerro että pidät tärkeänä, että lapsi uskalsi kertoa asian sinulle,
• kerro olevasi pahoillasi lapsen kokemuksesta,
• kerro lapselle, että lapsi ei ole syyllinen väkivaltaan,
• kerro, että perhettä voidaan auttaa ja jokainen on oikeutettu
saamaan apua,
• kerro, että on olemassa muitakin samanlaisessa tilanteessa olevia lapsia,
• kirjaa lapsen kertomus.

Mikäli huolesi lapsen tilanteesta jää epämääräiseksi, keskustele lapsen tilanteesta
työyhteisössäsi/esimiehesi kanssa. Arvioikaa huolenne astetta. Voit konsultoida anonyymisti lapsen tilanteesta esimerkiksi perheneuvolan työntekijää tai lastensuojelun
sosiaalityöntekijää.
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Selvitä asiaa lapsen vanhempien ja/tai huoltajien kanssa huomioiden perheenjäsenten turvallisuus. Kerro vanhemmille ja/tai huoltajille lastensuojeluilmoituksen tekemisestä.
Akuutissa tilanteessa
Jos lapsi joutuu vanhemman käyttämän väkivallan kohteeksi, tee asiasta viipymättä
lastensuojeluilmoitus. Lastensuojeluviranomaisten tehtävänä on selvittää välittömän
puuttumisen tarve ja arvioida lapsen turvallisuus kotona.

MUISTILISTA
• TUNNISTAMINEN
• TARKKA KIRJAAMINEN
• TUKI
• TURVALLISUUS
• TARVITTAVAT KONSULTAATIOT
• LASTENSUOJELUILMOITUS

2.4 Väkivallan tekijä asiakkaana
Väkivallan tekijä voi olla mies, nainen tai lapsi. Mitä vakavammasta fyysisestä väkivallasta puhutaan, sitä useammin se on miesten väkivaltaa naisia kohtaan. Lapset kohtaavat väkivaltaa molempien vanhempiensa taholta. Parisuhteen väkivalta lisää myös
lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiä.
Väkivaltaan eivät oikeuta ristiriidat, mustasukkaisuus, hylätyksi tulemisen pelko, avioeron tuska, uskottomuus tai seksuaalinen torjunta. Myöskään väkivallan käyttö kasvatuskeinona ei ole oikeutettu missään tilanteessa.
Väkivallan käyttämisestä seuraa usein voimakas häpeä ja syyllisyyden tunne. Tekijä
pyrkii selviytymään tilanteesta vähättelemällä ja kieltämällä vastuunsa ja syyllistämällä muita. Väkivallan tekijän ja uhrin kokemukset ja kertomukset tapahtumista ovat
usein erilaisia ja ristiriitaisia keskenään.
Päihteiden vaikutuksen alaisena oleminen madaltaa väkivallan käyttämisen kynnystä,
mutta se ei ole väkivallan syy. Vastuu väkivallasta on aina väkivallan käyttäjällä.
Ota väkivalta puheeksi väkivallan tekijän kanssa. Väkivallan julkiseksi tuleminen
on yleensä väkivaltaa ehkäisevä ja hillitsevä tekijä. Ota perhetilanne puheeksi myös
väkivallan käyttäjän kanssa. Painota, että puuttumisen tarkoitus on auttaa perhettä.
Huomioi puheeksi ottamisen mahdolliset riskit perheen turvallisuudelle. Varmista, että muut perheenjäsenet ovat tietoisia väkivallan käyttäjän kanssa käytävän kes-
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kustelun ajankohdasta. Kuule tekijää ja uhria erikseen ja järjestä paritapaamisia erittäin harkiten ja huomioiden turvallisuus.
Myöntämisen ja vastuunottamisen edellytys on yleensä turvallinen kontakti väkivallan
tekijän ja auttajan välillä. Hyväksy väkivaltatilanteisiin liittyvät tunteet, mutta kyseenalaista niihin liittyvät vääristyneet ajatukset ja reaktiot. Terapeuttinen asenne ei riitä.
Pahoinpitely on rikos. Lapseen kohdistuvana lieväkin pahoinpitely on yleisen syytteen alainen rikos.
Älä mene ”toiveikkuuden ansaan”. Ei riitä, että väkivallan käyttäjä lupaa, ettei käytä
enää väkivaltaa. Muutos edellyttää asian tunnistamista, tunnustamista ja uusien toimintatapojen opettelua.
Anna tietoa väkivallasta ja sen seurauksista väkivallan käyttäjälle. Kerro, että lasta
vahingoittaa pelon ja uhan ilmapiirissä eläminen, väkivallan näkeminen ja kohteeksi
joutuminen. Kerro lastensuojelun roolista ja työntekijän ilmoitusvelvollisuudesta. (Katso liite 8. Väkivallan puheeksi ottaminen väkivallan käyttäjän kanssa.)
Huomioi perheen turvallisuus
Osa väkivallan tekijöistä on vaarallisia läheisilleen. He kieltävät tapahtuneen väkivallan tai ovat kyvyttömiä näkemään tekojensa seuraukset muille ihmisille. He jatkavat
uhkailua ja väkivaltaista käytöstään. Silloin täytyy keskittyä väkivallan uhrien turvaamiseen. (Katso kappaleet 3.2 Väkivallan uhri asiakkaana ja 3.3 Lapsi asiakkaana.)

KATSO LIITTEENÄ OLEVAT LOMAKKEET JA OHJEET
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

väkivallan kartoituslomake (liite 1)
asiakkaille jaettava esite (liite 2)
ohje viranomaisille tulkkipalvelujen käytöstä (liite 3)
lähestymiskielto (liite 4)
maahanmuuttajanaiset ja väkivalta (liite 5)
lastensuojeluilmoitus (liite 6)
lapsen haastattelulomake (liite 7)
väkivallan puheeksi ottaminen väkivallan käyttäjän kanssa (liite 8)
potilaan suostumus salassa pidettävien potilastietojen luovuttamisesta (liite
9)
asiakkaan suostumus salassa pidettävien asiakastietojen luovuttamisesta
(liite 10)
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3 Alkuarviointi ja moniammatillinen työskentely
3.1 Perheväkivallan alkuarviointi ja toimenpiteet
Työpisteessä, missä perheväkivaltaan liittyvä huoli syntyy, tehdään alkuarviointi ja määritellään esille tulleen perheväkivaltatilanteen hoitamiseksi jatkotoimenpiteet.
Kaavio 1. Perheväkivaltatilanteen alkuarviointi ja jatkotoimenpiteet

KONSULTOINTI
- voit konsultoida
huolestasi tarvittaessa perheen nimeä paljastamatta
esim. perheneuvolan työntekijää, lastensuojelun sosiaalityöntekijää.

HAVAINTO
VÄKIVALLASTA
Keskustele huolesta
työyhteisössä

ALKUARVIOINTI
LÄHITYÖYHTEISÖSSÄ
-

puheeksi ottaminen
osapuolten kuuleminen
arvio jatkotoimenpiteiden tarpeesta

LAPSEN KUULEMINEN
-

lapselle tuttu työntekijä
kirjaa tarkasti mitä lapsi
kertoo

HUOLTAJIEN KUULEMINEN
JA INFORMOINTI

Lastensuojeluilmoitus
LsL 25 § perusteella

-

TOIMENPITEET, TUKI
LASTENSUOJELUN
ROOLI
- perheväkivallan
selvittely
- tukitoimenpiteiden
tarjoaminen ja
koordinointi
- lapsen turvallisuuden arviointi
- rikosilmoituksen
tekeminen lapseen
kohdistuneissa pahoinpitelyepäilyissä

-

perustehtävän mukaisesti
työyksikön erityisosaamisen hyödyntäminen (esim. kelto,
koulukuraattori, psykologi)

-

VERKOSTON ROOLI
-

-

SUUNNITELMAN SEURANTA /
TARKISTUS
PERHETILANNE RAUHALLINEN
LAPSI TURVASSA

yhdessä työparin kanssa
kerrotaan esim. lastensuojelun ilmoitusvelvollisuudesta
kirjaa tarkasti huoltajien
kertomus

kaikkien toimijatahojen
vastuuttaminen
sovitaan tukitoimet
työnjako
aikataulut
tärkeää, että huolen havaitsijat ja auttajat kohtaavat asiakkuuden siirtotilanteissa
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Kaaviossa on kuvattu peruspalveluiden tehtävät ja yhteistyö perheväkivallan selvittämisessä. Lastensuojelu liittyy verkostoon oman perustehtävänsä kautta. Verkostoon
kootaan kaikki tarpeelliset toimijat.
Kaavion keskellä on kuvattu suunnitelmallisen selvitystyön perusprosessi ja prosessin
eteneminen havainnoista toimenpiteisiin. Työskentelyssä halutaan painottaa peruspalveluiden merkitystä perheväkivaltatyössä, koska peruspalveluissa ja lähityöyhteisössä lapsi ja perhe tavataan säännöllisesti.
Tärkeää on, että alkuarviointi tilanteesta tehdään toimipisteessä, missä huoli
perheväkivallasta on syntynyt. Alkuarviointitilanteessa huoli otetaan puheeksi perheen huoltajien/vanhempien ja lasten kanssa. Tieto perheväkivallasta voi tulla työntekijän tietoon myös suoraan lapsen kertomana. Tarkemmin lapsen haastattelua ja kuulemista on kuvattu tämän oppaan kappaleessa 3.3.
Peruspalveluissa toimenpiteet ja tuki perheelle toteutetaan perustehtävän mukaisesti
ja työyhteisön erityisosaamista hyödyntäen. Esimerkiksi sovitaan kiertävän erityislastentarhanopettajan (kelto) tuesta ja yhteistyöstä yhdessä perheen kanssa tai koulupsykologin työskentelystä lapsen tuen tarpeen arvioimiseksi.
Peruspalveluissa toteutetun työskentelyn lisäksi kaaviossa on kuvattu yhteistyö lastensuojelun ja muun verkoston kanssa. Lastensuojelun keskeisenä tehtävänä yhteistyössä muun verkoston kanssa on perhetilanteen selvittely ja tarvittavien tukitoimien
järjestäminen. Lapsen turvallisuuden arviointi ja lapsen tilanteen turvaaminen kuuluvat lastensuojelun tehtäviin. Lapseen kohdistuneissa pahoinpitelyepäilyissä rikosilmoituksen tekeminen poliisille on lastensuojelun tehtävä.
Väkivallan hoitaminen edellyttää verkostossa useiden toimijoiden yhteistyötä perheen
kanssa. Edellytykset toimivalle verkostolle syntyvät kun huolen havaitsijat ja auttajat
kohtaavat asiakkuuden siirtotilanteissa. Puuttumista helpottaa, kun työ nähdään jatkumona peruspalveluiden ja tarvittavien erityispalvelujen välillä perheen tukemiseksi.
Osittainen tai vajaa puuttuminen voi olla turvallisuusriski perheenjäsenille.
3.2 Konsultaatio
Konsultaatiolla tarkoitetaan tukea, jota annetaan peruspalveluissa toimiville työntekijöille perheväkivaltatyöskentelyyn liittyen. Konsultaatiota Oulun kaupungissa antavat
erityispalvelujen toimipisteet: perheneuvola, päihdehuolto, lastensuojelu ja mielenterveyskeskus sekä lasten ja nuorisopsykiatrinen työryhmä. Lisäksi turvakotiin voi soittaa 24 h/vrk kaikkina viikonpäivinä.
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Lastensuojelu
Sosiaalipäivystys (ma-su klo 8.00-24.00.) puh. 044-7036 235 ja
muina aikoina puh. 112.
Päihdepäivystys
Aikuisten ja nuorten yhteinen päihdepäivystys arkisin klo 8.00 11.30 puh. 044-7036 160.
Perheneuvola
Ma, ti, to, pe 10 -12.00, ajanvaraus ja konsultaatio puh: 044-7036
120 (vaihde, mistä puhelu siirretään psykologille tai sosiaalityöntekijälle). Muina aikoina soittopyyntö jätetään vaihteen numeroon
044-7036 120, mistä vapaana oleva työntekijä ottaa myöhemmin
yhteyttä.
Lasten ja nuorisopsykiatrinen työryhmä
Päivystys puh. 044–7035 919
Mielenterveyskeskus/aikuiset
Päivystys puh. 044–7035 940, ma-to klo 8.00-16.00 ja pe klo 8.00 15.00.
Oulun ensi- ja turvakoti
Päivystävä puhelin 24 h puh. (08) 561 5500
Tulkkipalvelut
Tulkinvälitys (08) 55841856 (arkisin klo 8.30 -15.30)
Päivystys 044–7031860 (palvelee ainoastaan kiireellisissä tapauksissa arkisin klo 16.00 -22.00 ja viikonloppuisin klo 9.00 -22.00)
Pohjois-Suomen tulkkipalvelu on Oulun kaupungin yksikkö, joka tarjoaa
tulkkaus- ja käännöspalveluita viranomaisille useilla eri kielillä maahanmuuttajien kanssa tapahtuvaan asiointiin. Palvelee ensisijaisesti PohjoisSuomen alueen viranomaisia ja yrityksiä.

Oulun seudun yhteispäivystys
Terveysneuvonta (08) 315 2655

Yhteispäivystyksessä hoidetaan virka-ajan jälkeen klo 16 -08 sellaisia
äkillisiä sairauksia ja tapaturmia, joiden vuoksi potilas ei voi odottaa seuraavaa arkiaamua ja omalääkärin vastaanottoa. Yhteispäivystyksessä
toimii myös yliopistosairaalan erikoissairaanhoidon päivystys. Sairaanhoitaja ohjaa yhteispäivystykseen tulleen potilaan joko perusterveydenhuollon päivystykseen tai erikoissairaanhoidon päivystykseen sairauden vaikeusasteen mukaan. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.
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4 Viranomaisten toimintaa ohjaavat keskeiset periaatteet
4.1 Salassapitosäännökset
Yksityiselämän suoja on perustuslailla suojattu arvo. Salassapitosäännösten tavoitteena on turvata arkaluonteisten tietojen luottamuksellisuus. Asiakkaan on voitava
luottaa siihen, että hänen viranomaiselle antamat yksityiselämää koskevat tiedot eivät mene ulkopuolisten tietoon. Yksityisyyden suojaan kuuluu henkilön itsemääräämisoikeus ja osana itsemääräämisoikeutta kuuluu muun muassa oikeus päättää, haluaako hakea julkisia palveluja.
Perheväkivallan ilmitulon kannalta keskeinen ongelma on, mihin saakka henkilön tiedollinen itsemääräämisoikeus ulottuu; onko perheväkivalta uhrin yksityisasia, johon ei
hänen suostumuksettaan salassapitovelvollinen viranomainen voi puuttua. Vaikka
itsemääräämisoikeutta on lähtökohtaisesti kunnioitettava, liittyy perheväkivaltaan
sellaisia erityispiirteitä, että uhrin kyky vakaaseen harkintaan ja tahdonmuodostukseen on alentunut. Lainsäädännössä ei myöskään tunneta ehdotonta
salassapitovelvollisuutta, vaan se voi tiettyjen edellytysten täyttyessä väistyä.
Lainsäädäntö ei määrittele aste-eroja salassa pidettävien tietojen suhteen. Käytännössä kuitenkin jotkut tiedot koetaan enemmän arkaluonteisiksi kuin toiset. Luottamuksellisuuden kannalta on myös keskeistä, luovutetaanko tietoa toisen viranomaisen lakiin perustuvan pyynnön perusteella vai luovutetaanko tietoa oma-aloitteisesti.
Käytännössä kynnys luovuttaa tietoa oma-aloitteisesti on korkeampi kuin pyynnöstä,
vaikka säädöstasolla asiaa ei ole määritelty.
Salassapitosäännösten tarkoituksena on suojata asiakassuhteen luottamuksellisuutta
ja oikeutta yksityiseen. Salassapitoa koskevat säännökset ja omaksuttu tulkintakäytäntö lähtevät periaatteesta, että jo pelkkä tieto asiakkuudesta on salainen. Pääsääntöisesti asiakassuhteen perusteella tietoon tulleen asian ilmoittaminen toiselle
viranomaiselle, edellyttää laissa säädettyä perustetta.
Laissa viranomaisten toiminnan julkisuudesta (21.5.1999/621) on säännökset kaikkia
viranomaisia koskevista salassapitomääräyksistä. Julkisuuslaki on ns. yleislaki ja siinä säädetään muun muassa.
• viranomaisessa toimivan vaitiolovelvollisuudesta
• asiakirjojen salassapidosta ja muista tietojen saantia koskevista yleisten ja yksityisten etujen suojaamiseksi välttämättömistä rajoituksista
• salassapidon väistymisestä.
Julkisuuslain ohella ja sitä täydentävästi joudutaan soveltamaan useita toimialakohtaisia salassapitosäännöksiä. Esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollossa on omat
säädöksensä salassapitovelvoitteista (laki potilaan asemasta ja oikeuksista,
17.8.1992/785, laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista
22.9.2000/812). Kouluviranomaisia sitoo perusopetuslaissa (21.8.1998/628) säädetty
salassapitovelvollisuus. Viranomaisyhteistyössä ongelmia aiheuttaa se, että viranomaisia sitovat omaa alaa koskevat säännökset ja toisaalta tietotoisten viranomais-
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ten säännöksistä on puutteellista. Lisäksi oikeudet antaa tai saada tietoa eivät ole
kaikilla viranomaisilla yhtä "laajoja".
Salassapitovelvollisuuden väistyminen
Tietojen luovuttaminen edellyttää pääsääntöisesti joko asianomaisen henkilön suostumusta tai laissa säädettyä oikeutta tietojen saantiin. Salassapidon väistymistä koskevia säännöksiä on useissa laeissa, esimerkiksi poliisilla ja sosiaaliviranomaisilla
on laaja oikeus saada salassa pidettävää tietoa.
Ensisijainen salassapitovelvollisuuden poistava peruste on asianosaisen suostumus. Tämä tarkoittaa sitä, että aina kun tulee tarve luovuttaa tietoa ulkopuoliselle,
tulee asiasta ensin keskustella asianosaisen kanssa ja pyytää tältä suostumusta menettelyyn.
Lainsäädäntö edellyttää, että salassa pidettävien tietojen luovuttaminen on aina ensisijaisesti perustuttava henkilön suostumukseen. Niissäkin tilanteissa, joissa salassapito velvollisuus voi väistyä ilman suostumusta, tulee aina ensisijaisesti pyytää
suostumus ja samalla informoida mahdollisuudesta, että tietoja voidaan luovuttaa
muulle viranomaiselle. Käytännön työssä suostumukseen perustuva tietojen luovuttaminen usein unohtuu. Suostumusta pyydettäessä on muistettava, että yleisluonteinen suostumus tietojen luovuttamiseen ei ole riittävä. Suostumuksen täytyy olla ns.
informoitu suostumus, eli suostumuksen tulee olla vapaaehtoinen ja yksilöity.
Henkilön tulee tietää mitä, missä tilanteissa ja mihin tarkoitukseen hänen tietojaan
voidaan luovuttaa. Hyvään viranomaistoimintaan kuuluu, että suostumuksen pyytäminen otetaan osaksi normaalia työkäytäntöä. (Liite 9. Potilaan suostumuslomake
asiakastietojen luovuttamisesta terveydenhuollossa ja liite 10. Asiakkaan suostumuslomake asiakastietojen luovuttamisesta sosiaalihuollossa.)
Ellei suostumusta saada, tulee arvioitavaksi löytyykö laista perustetta tietojen luovuttamiseen ilman suostumusta. Vaikka useilla viranomaisilla on lakiin perustuva korostettu salassapitovelvollisuus, tulee muistaa, että kysymyksessä ei ole salassapitooikeus. Lainsäädäntö mahdollistaa sekä myös velvoittaa viranomaisen tietyissä
tilanteissa luovuttamaan ja saamaan salassa pidettäviä tietoja toiselta viranomaiselta. Erityisesti tämä koskee lapsen asemaa koskevia tietoja. Yleisenä edellytyksenä tietojen luovuttamiselle on se, että tiedot ovat saajalle tarpeellisia ja välttämättömiä lakisääteisen asian hoitamista varten. Lapsen etu syrjäyttää yleensä salassapitovelvollisuuden ja mahdollistaa yhteistyön viranomaisten välillä.
4.2 Dokumentointi
Perheväkivallan ehkäisyssä ja hoitamisessa on asioiden dokumentoinnilla tärkeä
merkitys. Tietoja kerättäessä ja asiakkaan tietoihin merkittäessä tulee huolehtia siitä,
että tiedot ovat asianmukaisia ja ne on kirjattu totuudenmukaisesti. Tietoihin on tärkeä merkitä keneltä tiedot on saatu, esimerkiksi ”lapsi kertoo seuraavasti: ” Asiakkaan arvostelmatyyppisiä luonnehdintoja ei asiakastietoihin kirjata. Esimerkiksi sen
sijaan, että sanotaan jonkun henkilön olevan yhteistyökyvytön, on parempi kertoa
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konkreettisesti, miten mahdollinen yhteistyökyvyttömyys on ilmennyt. Sosiaalihuollon
asiakkaan tietojen osalta niiden ajantasaisuus on myös aina varmistettava.
Kaikkien viranomaisten tulisi kirjata tietojärjestelmiinsä objektiivisesti ja riittävällä
tarkkuudella havainnot epäillystä perheväkivallasta, vaikka tapahtumat eivät aiheuttaisikaan välittömiä toimenpiteitä. Erityisen tärkeää tarkka dokumentointi on terveydenhuollossa. Pahoinpitelyepäilyn seurauksena syntyneet vammat on tärkeä kuvata
riittävän yksityiskohtaisesti mahdollista myöhempää tutkintaa tai muuta viranomaiskäsittelyä varten.
Asiakkaan oikeus omiin tietoihinsa
Asiakkaalla on oikeus pyynnöstä saada tarkastaa kaikki häntä itseään koskevat tiedot. Hänellä on oikeus nähdä sekä tietokoneelle talletetut tiedot että muutoin esimerkiksi asiakaskortissa tai -kansiossa olevat tietonsa. Hänellä on myös oikeus pyynnöstä saada jäljennökset näistä tiedoista. Tarkastusoikeuden toteuttaminen on maksutonta kerran vuodessa. Siten pyydetyistä jäljennöksistäkään ei saa periä maksua. Jos
tietoja pyydetään useammin, saadaan periä kohtuullinen korvaus. Jos asiakkaan tiedoissa on käytetty esimerkiksi sellaisia koodeja tai lyhenteitä, joita asiakas ei ymmärrä, tulee niiden merkitys selvittää hänelle. Toimintayksikön on hyvä laatia ohjeet henkilöstölleen tarkastusoikeuden käyttöä koskevista menettelyistä.
Huoltajalla on pääsääntöisesti oikeus tarkastaa alaikäisen lapsensa tiedot, ellei henkilötietolaissa säädetty kieltäytymisperuste tule kyseeseen. Jos alaikäisellä on sosiaalihuollon asiakaslain 11 §:n säädetyn itsemääräämisoikeuden perusteella oikeus
kieltää itseään koskevien tietojen antamisen lailliselle edustajalleen, ei laillisella edustajalla ole myöskään henkilötieto- tai julkisuuslain mukaista tarkastusoikeutta kyseisiin tietoihin. Lapsella ei ole ehdotonta oikeutta kieltää tietojen luovuttamisesta vanhemmalle/huoltajalleen, vaan ammattihenkilö joutuu arvioimaan tilannetta. Potilastietojen osalta tarkastusoikeutta ei liioin ole silloin, jos lapsi on potilaan asemaa ja oikeuksia koskevan lain mukaisesti kieltänyt tietojensa antamisen huoltajalleen. Myös
lapsella itsellään voi olla huoltajan ohella tarkastusoikeus omiin tietoihinsa, jos hänellä on puhevalta asiassa.
Pääsääntöisesti asiakkaalle tulee antaa nähtäväksi hänen pyytämänsä tiedot ja/tai
jäljennökset niistä. Poikkeuksellisesti tietojen antamisesta voidaan kieltäytyä, jos tiedon antamisesta saattaisi aiheutua vakavaa vaaraa asiakkaan terveydelle tai hoidolle
taikka jonkun muun oikeuksille. Jos tietojen antamisesta kieltäydytään, viranomaisen
tulee antaa päätös ettei tietoja anneta (perusteet löytyvät julkisuuslain 14 §:stä ja 12
§:stä). Todistuksessa on mainittava myös kieltäytymisen syy. Esimerkiksi perheväkivaltatilanteessa lapsen suojaaminen vanhemman väkivallalta tai väkivallan uhkalta
voi olla peruste olla luovuttamatta tietoja vanhemmalle. Asiakkaalla on oikeus saattaa
asia tietosuojavaltuutetun käsiteltäväksi. Hyvän tietojenkäsittelytavan mukaista on
ilmoittaa asiakkaalle tästä oikeudesta.
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4.3 Lastensuojeluilmoitus
Lastensuojelulain 25 § määrittelee ilmoitusvelvollisuuden, joka koskee mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, koulun, nuorisotoimen, poliisin, ja seurakunnan palveluksessa
tai luottamustehtävässä olevia henkilöitä sekä yksityisten palvelujen tuottajia. Jos he
virkaa tai tointa hoitaessaan saavat tietää lapsesta, joka on lastensuojelun tarpeessa,
heidän on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle. Kuka tahansa muu
henkilö voi tehdä lastensuojeluilmoituksen, mutta hänellä ei ole siihen velvollisuutta.
Lastensuojelun tarve tarkoittaa, että vakavaakin vähäisempi huoli lapsen kehityksen tai terveyden vaarantumisesta edellyttää yhteydenottoa lastensuojeluun. Sosiaalityöntekijän tehtävänä on arvioida tuen tarve ja selvittää lapsen olosuhteet.
On syytä muistaa, että kysymys on nimenomaan lainkohdassa mainituissa viranomaisissa työskentelevien velvollisuudesta tehdä ilmoitus, jonka laiminlyöminen
ääritapauksissa voi johtaa rikos- ja työoikeudellisiin sanktioihin. Lastensuojelutarve ei edellytä ilmoittajan varmaa tietämystä siitä, että ilmoituksen johdosta ryhdytään lastensuojelutoimenpiteisiin. Riittävää on, että ilmoittajalla on perusteltu epäilys lapsen terveyden ja kehityksen olevan uhattuna. Lapseen kohdistuva väkivalta on
aina peruste tehdä ilmoitus. Erityisesti silloin kun lapsi itse kertoo väkivallasta tai hänessä havaitaan todennäköisesti väkivallan aiheuttamia vammoja, asia on syytä käsitellä kiireellisenä.
Perheessä tapahtuva aikuisten välinen väkivalta voi olla ilmoitusperuste myös silloin,
kun väkivalta ei kohdistu suoraan lapseen. Lastensuojeluilmoitus tehdään kunnan
lastensuojeluviranomaiselle, joka voi tehdä edelleen tutkintapyynnön poliisille lapsen
pahoinpitelyepäilyistä. (Liite 6. Lastensuojeluilmoitus –lomake.)
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Lastensuojelulaki 417/2007
25 §. Ilmoitusvelvollisuus.
Jos sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, poliisitoimen tai sosiaali- ja terveydenhuollon, opetustoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen ja seurakunnan tai muun
uskonnollisen yhdyskunnan palveluksessa tai luottamustoimessa olevat henkilöt
sekä muun sosiaalipalvelujen tai terveydenhuollon palvelujen tuottajan, opetuksen tai koulutuksen järjestäjän tai turvapaikan hakijoiden vastaanottotoimintaa tai
hätäkeskustoimintaa taikka koululaisten aamu- ja iltapäivätoimintaa harjoittavan
yksikön palveluksessa olevat henkilöt ja terveydenhuollon ammattihenkilöt ovat
velvollisia viipymättä ilmoittamaan salassapitosäännösten estämättä kunnan sosiaalihuollosta vastaavalle toimielimelle, jos he tehtävässään ovat saaneet tietää
lapsesta, jonka hoidon ja huolenpidon tarve, kehitystä vaarantavat olosuhteet tai
oma käyttäytyminen edellyttää lastensuojelun tarpeen selvittämistä.

Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen
häntä mahdollisesti koskevien salassapitosäännösten estämättä.
Sen estämättä, mitä 1 momentissa säädetään, on voimassa, mitä rippiin tai muuhun sielunhoitoon liittyvästä salassapitovelvollisuudesta erikseen säädetään tai
määrätään.
Sosiaalihuollosta vastaavan toimielimen on pidettävä rekisteriä lastensuojeluilmoituksista ja niiden sisällöstä.
Jos lapsi muuttaa pois kunnasta 27 §:ssä tarkoitetun lastensuojelutarpeen selvityksen aikana tai ollessaan muutoin lastensuojelun asiakkaana, sosiaalihuollosta
vastaavan toimielimen on salassapitosäännösten estämättä viipymättä ilmoitettava muutosta lapsen uudelle asuinkunnalle. Uudelle asuinkunnalle on tarvittaessa
toimitettava viipymättä myös ne asiaan liittyvät asiakirjat, jotka ovat välttämättömiä lastensuojelutarpeen arvioimiseksi tai lastensuojelutoimenpiteiden järjestämiseksi. Lapsen uuden asuinkunnan on jatkettava selvityksen tekemistä tai
muita lastensuojelutoimenpiteitä.
Sen lisäksi, mitä sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista annetun lain
(812/2000) 18 §:n 3 momentissa säädetään oikeudesta antaa oma-aloitteisesti
tietoja poliisille, lastensuojeluviranomaisen on salassapitoa koskevien säännösten
estämättä ilmoitettava poliisille, jos on perusteltua syytä epäillä, että lapseen on
kasvuympäristössään kohdistettu rikoslain (39/1889) 20 tai 21 luvussa rangaistavaksi säädetty teko, josta säädetty enimmäisrangaistus on vähintään kaksi vuotta
vankeutta.

22
Mitä tarkoittaa lastensuojelun tarve?
•
•
•

liityttävä nimenomaan seikkoihin, jotka todennäköisesti uhkaavat
lapsen hyvinvointia.
ilmoituksen tulisi perustua ilmoittajan omiin havaintoihin.
epäilys riittää, ei tarvitse olla varmuutta ilmoituksen johtavan lastensuojelutoimenpiteisiin.

Syitä huolestua lapsen hyvinvoinnista ovat esimerkiksi:
•
•
•
•
•

lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina tai hänen vaatetuksensa ei usein ole säiden mukainen
lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista
vanhemmat lyövät lasta
vanhemmat ovat lapsen seurassa vahvassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
lapsi on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.

Mitä tietoja voin ilmoituksen yhteydessä antaa?
•
•

jotka ovat tarpeellisia ja välttämättömiä lastensuojeluviranomaisten
arviointia ja jatkotoimenpiteitä varten. Yleensä riittää nimi ja välittömät tapahtumatiedot. Ei ole tarpeen selvittää aiempaa historiaa.
muu kuin ilmoitusvelvollinen viranomainen voi tehdä ilmoituksen
nimettömänä.
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5 Turvallisuus, hoito ja rikokseen puuttuminen - lastensuojelun, turvakodin ja poliisin tehtävät
5.1. Lastensuojeluviranomaisten tehtävät
Lastensuojelun tehtävät voidaan jakaa lastensuojelun tilannearviointiin, suunnitelmalliseen muutostyöhön ja kriisityöhön. Esimerkiksi lastensuojeluilmoitus johtaa lastensuojelun tilannearvion tekemiseen. Lastensuojelun tilannearviossa selvitetään kokonaisvaltaisesti lapsen arki ja elämäntilanne, kartoitetaan lasta suojaavat tekijät ja
mahdolliset riskitekijät sekä arvioidaan vanhemmuutta ja vanhempien kykyä vastata
lapsen tarpeisiin. Tilannearviossa selvitetään myös lapsen ja perheen tarve lastensuojelun tukitoimiin ja arvioidaan, mitkä palvelut tukevat parhaiten lasta ja perhettä.
Tilannearvioissa kartoitetaan tarpeen mukaan myös lapsen ympärillä olevan verkoston mahdollinen huoli lapsen tilanteesta.
Suunnitelmallinen muutostyö tarkoittaa perheen kanssa yhteistyössä sovittujen
tukitoimenpiteiden toteuttamista ja seurantaa. Lastensuojelun avohuollon tukitoimenpiteet edellyttävät asianomaisten, ts. huoltajan ja 12 vuotta täyttäneen lapsen omaa
suostumusta ja sitoutumista työskentelyyn. Tukitoimenpiteet voivat olla esimerkiksi
sovittua ohjausta ja työskentelyä sosiaalityöntekijän kanssa, verkostotyötä, perhetyötä, tukihenkilön tai tukiperheen järjestämistä lapselle, taloudellista tukea, ryhmätoimintaa, tukiasunnon järjestämistä, perhekuntoutusta tai laitoshoitoa. Suunnitelmallinen
muutostyö perustuu yhteistyössä kirjattuun huoltosuunnitelmaan.
Lastensuojelun kriisityö tarkoittaa työskentelyä tilanteessa, missä lapsen hoito ja
huolenpito vaarantuvat vakavasti perhettä tai lasta äkillisesti kohdanneen kriisin
vuoksi. Kriisivaiheen työskentelyssä on toimittava välittömästi lapsen suojaamiseksi ja
tarvittaessa tehtävä lapsen kiireellinen huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle.
Lapsen sijoittaminen kodin ulkopuolelle on aina viimesijainen vaihtoehto ja tätä ennen
tilanteessa on selvitettävä muut mahdolliset lapsen hoidon ja huolenpidon turvaavat
vaihtoehdot. Esimerkiksi akuutti väkivallan uhka tai perheväkivalta voi johtaa lastensuojelun välittömään puuttumiseen ja lapsen tilanteen turvaamiseen kiireellisellä
huostaanotolla. Yleensä lapsi sijoitetaan kiireellisen huostaanoton ajaksi sijaishuoltoon Oulun kaupungin omaan lastenkotiin.
Lastensuojeluviranomaisen tehtävänä on rikosilmoituksen tekeminen poliisille lapsen
pahoinpitely- ja hyväksikäyttöepäilyissä. Oulun kaupungin lastensuojelun palveluyksikössä on selkeä toimintaohje tutkintapyynnön tekemiseksi. Kynnys tutkintapyynnön
tekemiseen pidetään matalalla. Alkuarvio tilanteesta tehdään mahdollisimman pian ja
sosiaalityöntekijätyöpari kuulee lasta ja vanhempaa/vanhempia. Jos rikoksesta on
tutkimuksellista näyttöä, lastensuojeluviranomaiset voivat tehdä rikosilmoituksen ilman asianosaisten kuulemista. Sosiaalityöntekijät tekevät poliisille kirjallisen ilmoituksen, missä kerrotaan riittävät perusteet salassapitosäännösten estämättä ja ilmoitetaan ne henkilöt, joita voidaan kuulustella. Tutkinta- ja oikeusprosessia varten lastensuojeluviranomaiset tekevät tarvittaessa hakemuksen käräjäoikeudelle ja ilmoituksen
maistraattiin edunvalvojan määräämiseksi lapselle.
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5.2. Poliisin tehtävät
Perheväkivaltarikos tulee poliisin tietoon kotihälytyksen yhteydessä tai uhrin tekemänä rikosilmoituksena rikostapahtuman jälkeen. Jo tapahtuneesta rikoksesta voi tehdä
tutkintapyynnön tai rikosilmoituksen poliisille myös esimerkiksi lastensuojeluviranomainen epäillessään rikosta tapahtuneeksi.
Pahoinpitely jaetaan laissa vakavuudeltaan kolmeen asteeseen: lievään pahoinpitelyyn, pahoinpitelyyn ja törkeään pahoinpitelyyn. Poliisin tehtävä on suorittaa rikoksen
esitutkinta. Esitutkinnan jälkeen poliisi vie asian syyttäjälle syyteharkintaa varten. Pahoinpitely lähisuhteissa on aina yleisen syytteen alainen rikos.
Akuutissa tilanteessa poliisin tehtävä on rauhoittaa tilanne, dokumentoida tapahtumat
ja tehdä tarvittaessa rikosilmoitus. Jos väkivallan uhka jatkuu, on poliisilla oikeus poistaa uhkaavasti käyttäytyvä henkilö paikalta ja tarvittaessa toimittaa hänet kiinniotettuna poliisin säilöön. Mikäli uhrin kertomuksesta tai muuten voidaan havaita häiriön aiheuttaneen syyllistyneen pahoinpitelyyn, joka on virallisen syytteen alainen rikos, hänet voidaan ottaa kiinni ja tarvittaessa pidättää.
Poliisi voi määrätä väliaikaisen lähestymiskiellon esimerkiksi viikonloppuna, kun asia
on kiireellinen. Normaalisti lähestymiskiellon määrää Oulussa käräjäoikeus. Lähestymiskieltoa voidaan hakea myös saman perheen jäsenelle. Se voidaan määrätä, jos
henkilön, jota vastaan kieltoa pyydetään, uhkauksista, aiemmista rikoksista tai muusta käyttäytymisestä voidaan päätellä, että hän todennäköisesti tulisi tekemään itsensä
uhatuksi tuntevan henkilön henkeen, terveyteen tai vapauteen kohdistuvan rikoksen.
Kiellon määrääminen ei saa olla kohtuutonta ottaen huomioon uhkaavan rikoksen
vakavuus, samassa asunnossa asuvien henkilöiden olosuhteet ja muut asiassa ilmenneet seikat. Perheen sisäistä lähestymiskieltoa ei voi hakea, jos kyseessä on
rauhaan kohdistuva rikos tai häirintä. Lähestymiskiellon rikkominen on rikos, josta voi
seurata sakkoa tai vankeutta.
Poliisilla on velvollisuus tehdä väkivaltarikoksesta lastensuojeluilmoitus, jos lapsi on
ollut osallisena väkivaltatilanteessa. Lastensuojeluilmoitus tehdään myös muulloin,
mikäli ilmoittaminen on tarpeellista lapsen edun kannalta. Poliisin tehtävänä on ohjata
ja neuvoa väkivaltatilanteen osapuolia käytettävissä olevien tukitoimintojen piiriin.
Näitä toimintoja ovat esimerkiksi terveydenhuollon palvelut, sovittelu, rikosuhripäivystys, ensi- ja turvakodin palvelut ja lähestymiskiellon hakeminen.
Lähisuhdeväkivalta ilmiönä on moniulotteinen ja vaikeasti lähestyttävä asia. Eri tehtävissä toimiville työntekijöille väkivalta näyttäytyy eri tavalla. Valitettavasti vieläkin tapahtuu liian usein, että väkivalta jää tunnistamatta ja se piiloutuu muiden ongelmien
taakse. Näin tapahtuu myös poliisin toiminnassa. Oulun poliisin painopistealueena
ovat väkivaltarikokset; niiden tunnistaminen, tutkinta ja ennalta ehkäisy. Tutkinnassa
keskitytään erityisesti perheväkivaltarikoksiin, jotka on keskitetty tietyille tutkijoille.
Tutkinnassa pyritään kehittämään yhteistyötä etenkin sosiaaliviranomaisten kanssa.
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5.3. Väkivaltatyöskentely turvakodissa
Turvakotiin tullaan väkivallan uhan tai tapahtuneen väkivallan vuoksi. Turvakoti päivystää 24 tuntia vuorokaudessa ja turvakotiin voi tulla suoraan, ennakkoon soittaen
tai muiden viranomaisten tai läheisten ohjaamana. Turvakodilta saa myös puhelinneuvontaa liittyen väkivaltakysymyksiin ja muihin perheen kriiseihin. Turvakotiin tulee
yleensä nainen lasten kanssa, mutta turvakotiin voi tulla myös mies sekä lapsettomia
naisia. Turvakodissa tarjotaan ruoka ja asuminen, tehdään kriisityötä, arvioidaan perheen tilannetta ja jatkohoidon tarvetta sekä tuetaan käytännön asioiden järjestämisessä.
Tulotilanne ja arvio
Tulohaastattelussa on mukana vanhempi lasten kanssa. Tulotilanteessa keskustelu
rajataan akuuttiin tilanteeseen ja myös lapsia kuullaan. Tärkeätä on rauhoittuminen ja
tieto siitä, missä ollaan ja miten asiat etenevät lähimpinä päivinä. Perheen aiempaa
väkivallan historiaa käsitellään rajatusti turvallisuuden arvioinnin näkökulmasta. Samalla arvioidaan sitä, missä vaiheessa yhteydenotto kotiin jääneeseen väkivallan
käyttäjään on turvallista ja tarkoituksenmukaista.
Akuutista väkivaltatilanteesta ollaan yhteydessä sosiaalipäivystykseen. Yhteydenotto
lastensuojeluun tai lapsettomien asiakkaiden osalta yleisen sosiaalityön sosiaalityöntekijään tehdään ensimmäisenä arkipäivänä. Yhteydenotto on samalla lastensuojeluilmoitus ja siinä sovitaan maksusitoumuksesta turvakotiin ja yhteistyöstä.
Kriisityö uhrin, tekijän ja lasten kanssa
Turvakodissa tehdään kriisityötä yksilöllisesti eri osapuolten kanssa. Keskeistä työskentelyssä on turvallisuuden arviointi eri osapuolten näkökulmasta ja sisäisen ja ulkoisen turvallisuuden tunteen luominen ja vahvistaminen. Työskentely kohdistuu kunkin osapuolen - uhrin, lapsen ja väkivallan tekijän - omaan prosessiin ja kriisityöskentelyyn. Työskentelyssä pyritään antamaan tilaa kriisin käsittelylle ja turvallisuuden
löytymiselle. Osapuolten omat työntekijät tekevät tiivistä yhteistyötä työskentelyprosessin aikana.
Uhria tuetaan käytännön asioiden hoitamisessa, kuten lääkärikäynneissä, asuntoasioiden hoitamisessa, rikosilmoituksen tekemisessä ja arjen asioissa, jotka täytyy hoitaa kriisitilanteessakin. Väkivallan kokemuksia ja selviytymiskeinoja jäsennetään,
käydään läpi väkivallan historiaa, sykliä, ylisukupolvisuutta ja otetaan kantaa väkivaltaan rikoksena sekä annetaan tietoa väkivallasta ilmiönä ja keinosta muutoksen saavuttamiseksi.
Lapsella täytyy olla lupa työstää asioista ja tieto siitä, että myös vanhemmat saavat
apua. Lasten kanssa käydään ikätason mukaisesti läpi tilannetta, siihen liittyviä tunteita, ajatuksia ja vahvistetaan voimavaroja. Lasten kanssa työskentelyssä välineitä voivat olla esimerkiksi leikki, piirtäminen, muovailu, lomakkeet ja korttityöskentely. Kes-
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kustelu ja sanojen etsiminen kokemuksille on oleellista lastenkin kanssa työskentelyssä.
Myös väkivallan tekijälle perheen lähtö turvakotiin on yleensä kriisi. Väkivallan tekijään ollaan yhteydessä ja hänelle tarjotaan omaa työskentelyä ja kuulluksi tulemista
Varikolla, miestyön yksikössä. Yhteydenpito väkivallan tekijään turvakotijakson aikana
rauhoittaa tilannetta, vaikka tekijä ei olisi valmis ottaman vastuuta omasta väkivallan
käytöstään.
Turvakotijakson aikana tehdään tiivistä verkostotyötä lastensuojelun ja sosiaalitoimen kanssa. Työskentelyssä kartoitetaan voimavaroja ja verkostoa ja arvioidaan jatkotuen ja hoidon tarvetta perheenjäsenten osalta. Asioiden hoitamiseksi järjestetään
verkostoneuvotteluja ja harkiten pari- ja perhetapaamisia. Turvakotijakson aikana voidaan järjestää väkivallan tekijän ja lasten valvottuja tapaamisia.
Turvakodin avopalvelukeskus tarjoaa avopalveluna tukea väkivallan katkaisuun,
arviointia ja hoitoa perhe- ja lähisuhdeväkivallan seurauksista kärsiville naisille, lapsille, miehille ja perheille. Avopalvelukeskuksen neuvonta- ja ohjauskäynnit ovat maksuttomia, mutta pitempiin työskentelyihin haetaan maksusitoumus Oulun kaupungin
mielenterveystyön ostopalveluista.
Turvakoti järjestää erilaisia ryhmiä, joista tiedotetaan nettisivuilla.
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6 Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön koordinointi ja kehittäminen
Oulun kaupungissa
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöryhmä
Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyötä koordinoi ja kehittää Oulun kaupungissa perhe- ja
lähisuhdeväkivaltatyöryhmä. Työryhmä koostuu perus- ja erityistason asiantuntijoista
ja vastaa kokonaisvaltaisesta perheväkivaltatyön kehittämisestä sekä perhe- ja
lähisuhdeväkivallan ehkäisystä. (Vrt. STM: oppaita 2008:9 ”Lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäisyn suositukset: Tunnista, turvaa ja toimi”. )
Työryhmän tehtävänä on koulutussuunnitelman laatiminen ja toteuttaminen. Koulutuksen sisältöjä ovat mm. :
• varhainen tunnistaminen ja puuttuminen: alkukartoitus -lomakkeet
ja -seulat
• lastensuojeluilmoitus
• väkivaltatyön menetelmät perus- ja erityispalveluissa
• kriisitilanteeseen puuttuminen
• moniammatillinen yhteistyö ja eri toimijoiden tehtävät perheväkivaltatyössä (neuvola, koulu, päivähoito, vanhustyö, poliisi, lastensuojelu, perheneuvola, turvakoti)
Työryhmän vastuulla on perhe- ja lähisuhdeväkivallan toimenpideohjelman päivittäminen ja kehittämistyö sekä toimenpideohjelman vaikuttavuuden seuranta ja
arviointi. Toimenpideohjelman vaikuttavuutta arvioidaan esimerkiksi henkilökunnalle
suunnatuilla kyselyillä. Toimenpideohjelma on saatavilla netissä osoitteessa:
http://www.ouka.fi/sote/lomakkeet/index.html
Perheväkivaltafoorumi
Perheväkivaltafoorumilla tarkoitetaan kaikkien toimijoiden yhteistä kokoontumis- ja
keskustelutilaisuutta perheväkivaltatyön tilanteesta Oulun kaupungissa. Perheväkivaltafoorumi kutsutaan koolle kerran vuodessa.
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7 Eri toimijatahojen palveluketjut Oulussa
Tähän kappaleeseen on koottu eri toimijatahojen vuokaaviot liittyen puheeksi ottamiseen ja puuttumiseen perhe- ja lähisuhdeväkivaltatilanteissa. Vuokaavioissa on kuvattu suunnitelmallisen selvitystyön prosessi alkuarviosta toimenpiteisiin.
Peruspalveluissa toimenpiteet ja tuki perheelle toteutetaan perustehtävän mukaisesti
ja työyhteisön erityisosaamista hyödyntäen. Vuokaavioissa on kuvattu ohjaus ja verkostotyön osuus väkivaltatyössä kunkin toimijan näkökulmasta.
A-klinikka
Lähtötilanne:
- asiakas tulee vapaaehtoisesti A-klinikalle oman tai
läheisensä päihdeongelman vuoksi
- yhteistyötaho on ohjannut asiakkaan A-klinikalle
oman tai hänen läheisensä päihdeongelman vuoksi

Lastensuojeluilmoitus LsL 25 §
perusteella

Asiakas tulee A-klinikan päivystykseen
(arkisin klo 8 –11.30)
- ilman ajanvarausta
- ilman lähetettä
Asiakkaalta tieto perhe- tai lähisuhdeväkivallan kohteeksi joutumisesta

Asiakas ohjataan
- tarvittaessa lääkärintarkastukseen (oma lääkäri)
- tekemään rikosilmoitus poliisille
- ottamaan yhteyttä joko Ensi- ja turvakotiin
(ryhmät), perheneuvolaan tai
perheasianneuvottelukeskukseen (parisuhdeongelmat)
- ottamaan yhteyttä rikosuhripäivystykseen

Asiakkaalle varataan oma työntekijä
A-klinikalta.
Harkinnan mukaan puoliso kutsutaan mukaan
tapaamisiin.

Verkostotyö
- seuranta ja jatkotyöskentelystä sopiminen
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Oulun mielenterveystoimisto

Asiakas ottaa yhteyttä
tulee ilman ajanvarausta tai yhteydenotto tulee yhteistyökumppanilta

Asiakas jo hoitosuhteessa ja esille tulee
tieto väkivallasta

Puhelinarvio tai päivystysvastaanotto
- kartoitetaan tilanne
- vastuutetaan uhri, läheinen, väkivallan käyttäjä

Lastensuojeluilmoitus
LsL 25 § perusteella

Ei psyykkistä sairautta

Ohjaus:
-lastensuojelu / -ilmoitus
-poliisi
-rikosuhripäivystys
-kriisikeskus
-perheasianneuvottelukeskus/
perheneuvola/ A-klinikka, Redi
-terveyskeskuslääkäri

On psyykkistä sairautta

Arvio vastaanotolla / kotona tms.
-hoito (yksilö/ perhe/ verkosto)
-yhteistyö:
*lastensuojelu (jos alaikäisiä lapsia)
*ensi- ja turvakoti
*poliisi

Verkostotyö

Hoito jatkuu mielenterveystoimistossa

- kutsutaan tarvittavat
yhteistyökumppanit
- lastensuojelu
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Aikuissosiaalityö

Alkutilanne

Perheväkivalta tulee sosiaalityöntekijän tietoon uhrin paettua
akuuttia tilannetta turvakotiin.

Kriisivaiheen työskentely
-

-

Avotyön vaihtoehdot
-

-

Turvakodin väkivaltatyöskentely eri osa-alueilla:
turvallisuus, väkivallan käsittely, ihmissuhteet ja
verkosto sekä käytännön asiat.
Verkostopalaveri 2-3 päivän kuluttua, jossa on
läsnä turvakodin työntekijät, yleisen sosiaalityön
päivystävä sosiaalityöntekijä ja asiakas. Tarpeen
mukaan myös muut tahot mukana.

Kartoitetaan asiakkaan tarpeet ja tarjolla
olevat avotyön mahdollisuudet sekä keskustellaan asiakkaan kanssa hänen valmiudestaan sitoutua väkivaltatyöhön.
Yleisen sosiaalityön puolella määritellään
asiakkaalle oma sosiaalityöntekijä, joka jatkaa suunnitelman mukaisesti asiakkaan
auttamista.

Turvakotityöskentely jatkuu

Sovitaan uusi verkostoneuvottelu

Yhteinen suunnitelma jatkotukitoimista
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Lastenneuvola ja kouluterveydenhuolto

Lähtötilanne epäily:
-

-

-

Lähtötilanne huoli:
- huoli syntyy lapsella olevista
vammoista
- huoli lapsen kotitilanteesta

Isovanhempien tai naapurin ilmoitus
terveydenhoitajalle lapsen pahoinpitelyepäilystä tai perheväkivallasta
Opettaja kertoo terveydenhoitajalle
huolestaan lapsen mahdollisen pahoinpitelyepäilyn vuoksi
Lapsi itse kertoo terveydenhoitajalle
pahoinpitelystä tai perheväkivallasta

Terveydenhoitaja haastattelee lapsen ja tutkii vammat.
Syytä epäillä lapsen pahoinpitelyä tai perheväkivaltaa

Konsultointi
- lastensuojelu
- perheneuvola
- erityispalvelut

Terveydenhoitaja tekee alkuarvioinnin:
- lapsen kuuleminen
- vanhempien kuuleminen

LASTENSUOJELU
ILMOITUS
LsL 25 § perusteella.
Tarvittaessa lääkärin
tai terveydenhoitajan
lausunto.

Lapsi kertoo uskottavan syyn
vammoille, huoli aiheeton.
Harkinnan mukaan yhteys
vanhempiin.

Seuranta huolen jatkuessa
-

Lääkärintarkastus
(omalääkäri tai
koululääkäri)

-

vammat uusiutuvat
huomioidaan lapsen poissaolot esim. koulusta tai
päiväkodista yhteistyössä
päiväkodin ja koulun henkilökunnan kanssa
keskustelu vanhempien
kanssa, perheväkivallan
puheeksi ottaminen

Lähete tarvittaessa lasten poliklinikalle, lasten psykiatriselle poliklinikalle

Verkosto tueksi:
-

-

jatkoseuranta ja tuki terveydenhoitajan
luona
terveydenhoitaja kokoaa tarvittavan tukiverkoston
kouluterveydenhoidossa mm. oppilashuoltotyöryhmä tukena
tarvittavat erityispalvelut

Huoli poistuu.
Ei jatkotoimenpiteitä.
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Päivähoito

Konsultointi

- kiertävä erityislastentarhan opettaja
(kelto)
- lastensuojelu
- perheneuvola
- turvakoti
- terveydenhoitaja

Havainto
- perheväkivallasta
- lapseen kohdistuneesta
väkivallasta

Lapsen kertomus:
Työntekijä ottaa asian puheeksi lapsen
kanssa

Työpari ottaa asian puheeksi vanhempien
kanssa, kuuleminen tarvittaessa erikseen.

Perhetilanteen kartoitus verkostossa
- mukana perhe, päivähoidon
henkilökunta, kelto
- lastensuojelun sos.tt, perheneuvolan työntekijä
- ohjaus lääkäriin, tarvittaessa
lapsen käyttäminen terveyskeskuksessa

Sovitaan päivähoidon tukitoimista
- suunnitelma lapsen hoidon tueksi
päivähoidossa

Päivähoidon tukitoimet eivät riitä

Ohjaus erityispalveluihin.
Päivähoito mukana verkostotyössä.
- Perheneuvola
- MTT, päihdehuolto
ym.
- turvakodin väkivaltatyö
- lastenpsykiatrian palvelut
- lastensuojelun tukitoimet

Päivähoidon tukitoimet riittäviä:
sovitaan seurannasta

Lapsen tilanne turvallinen
Lapsi saa tarvitsemaansa eritystukea ja turvallisen hoidon
päiväkodissa.

Lastensuojeluilmoitus
LsL 25 § perusteella
- huoli lapsen tilanteesta
- akuutti tilanne, lasta ei
voi luovuttaa huoltajalle,
välitön vaara
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Koulu ja oppilashuolto

Väkivalta tulee ilmi oppilaan tai jonkun muun
kertomana

Työntekijän havainto
väkivallasta

Työntekijä ottaa asian puheeksi oppilaan kanssa:
koulukuraattori, rehtori, opettaja ja kouluterveydenhoitaja mukaan työskentelyyn: tilanteen tarkempi selvittely
- tarvittaessa ohjaus terveyskeskukseen

OPPILASHUOLTORYHMAN TOIMINTA
- tuki opettajalle
- konsultaatio
- työskentelyn etenemisestä sopiminen

Koulun tukitoimet oppilaan tueksi
- koulukuraattorin tai koulupsykologin työskentely
- tukitoimet oppimisen tueksi

Kootaan tarvittava verkosto oppilaan
perhetilanteen selvittämiseksi ja tueksi
- perheneuvola
- lastensuojelu
- lastenpsykiatria
- turvakodin väkivaltatyö
- nuorisopsykiatrinen työryhmä

Oppilaan tilanne turvallinen kotona
ja koulussa

Keskusteluyhteys huoltajiin. Kerrotaan lastensuojelun ilmoitusvelvollisuudesta

Lastensuojeluilmoitus LsL
25 § perusteella
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Lastensuojelu
Lastensuojeluilmoitus
perheväkivaltatilanteesta
tai lapseen kohdistuneesta
pahoinpitelyepäilystä

Perheväkivalta tai lastensuojeluilmoitus
tulee ilmi asiakassuhteen aikana

Tilannearvio: sosiaalityöntekijä on yhteydessä asianosaisiin

Epäily lapseen kohdistuneesta pahoinpitelystä, esimerkiksi lapsi kertoo itse
Lapsen kuuleminen

Rikosilmoitus poliisille, mikäli
epäily lapseen kohdistuvasta
pahoinpitelystä vahva (lapsi
itse kertoo pahoinpitelystä)
- tehdään kirjallisena salassapitosäännösten estämättä

Tarvittaessa ohjaus terveyskeskukseen

Vanhempien, huoltajien tai
perheessä elävien aikuisten
kuuleminen erikseen

Sovitaan avohuollon
tukitoimista ja työskentelystä
- laaditaan huoltosuunnitelma

Seuranta sovitusti.
Lapsen tilanne vaatii välitöntä
puuttumista:
- lapsen kiireellinen huostaanotto ja sijoitus kodin ulkopuolelle,
jos lapsen tilanne ei ole muuten
turvattavissa

Lapsen kasvuolosuhteet turvalliset, perhetilanne rauhallinen

Verkostotyö ja konsultaatio
- perheneuvola
- turvakodin väkivaltatyö
- lastenpsykiatria
- päiväkoti
- koulu
- A-klinikka
- mielenterveyskeskus
-neuvola (terveydenhoitaja,
lääkäri)
- lasten ja nuorisopsykiatrinen työryhmä
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Oulun Kriisikeskus
Lähtötilanne:

Väkivallan kohteeksi joutunut
hakeutuu Kriisikeskukseen

Joku läheinen ottaa yhteyttä
väkivaltaa kokeneen puolesta

Arvio tilanteesta

Kriisityöntekijä keskustelee ja
kartoittaa tilannetta puhelimessa
tai tapaamisella

Tarvittaessa ohjataan
omalääkärin tarkastukseen

Kriisiapu Kriisikeskuksessa
(1-5 tapaamista)

LAPSET
AIKUISET
kriisiavun jälkeen
ohjataan tai saatellaan

Ensi- ja
turvakoti
lapsille,
uhrille ja
tekijälle
oma tuki

Rikosuhripäivystys
oikeudellinen tieto ja
tuki

ohjataan/varataan aika
tilanteen mukaan kouluterveydenhoitaja/
kuraattori/ perheneuvola/
nuortenneuvola

Lastensuojeluilmoitus
LsL 25 § perusteella

Mielenterveystoimisto

Traumaterapiakeskus

psyykkinen sairastuminen

vaikea traumatisoituminen

Poliisi
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Perheneuvola

Yhteydenotto perheneuvolaan:
- perhe itse ottaa yhteyttä joko väkivaltaan liittyvän tai muun syyn vuoksi
- yhteys toisesta yksiköstä perheväkivaltaepäilyn vuoksi

Verkosto

- perheelle / asiakkaalle aika: väkivaltaan liittyvä huoli
kartoitetaan perheen / asiakkaan kanssa
- jos perheväkivaltaepäily muun tulosyyn yhteydessä,
otetaan aina puheeksi
- jos huoli toisesta yksiköstä, suunnitellaan toiminta
tapauskohtaisesti
Tarvittaessa lastensuojeluilmoitus LsL 25 §
perusteella

-

Verkosto, jossa tarvittavat toimijatahot

Tutkimus- ja/tai hoito perheneuvolassa

Ohjaus Ensi- ja turvakodin palveluihin

- suunnitellaan jatko
yhdessä perheen
kanssa

- lapsen tutkimus ja hoito
- perheen tutkimus ja
perheterapia
- parisuhdeväkivalta-asioissa
kartoitetaan tilanne:
tavataanko puolisoita
yhdessä vai erikseen

Tarvittaessa mukaan
työntekijä
- mielenterveystoimistosta
- A-klinikalta
- lastensuojelusta

tapauskohtainen työskentelyn eteneminen
jatkuva dokumentointi Pene-Efficaan asianosaisten asiakastietoihin
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Vanhustenhuolto
HAVAINTO
VÄKIVALLASTA
Keskustele huolesta
tiimissä

ASIAKKAAN KUULEMINEN
-

-

ALKUARVIOINTI
LÄHITYÖYHTEISÖSSÄ
-

puheeksi ottaminen
osapuolten kuuleminen
arvio jatkotoimenpiteiden tarpeesta

OMAISTEN JA MUIDEN
HOITOTIIMISSÄ OLEVIEN
KUULEMINEN JA INFORMOINTI
-

Rikosilmoitus tarvittaessa

asiakkaalle tuttu työntekijä ja sosiaalityöntekijä
kirjaa tarkasti mitä asiakas kertoo

yhdessä työparin kanssa
kirjaa tarkasti kertomukset

TOIMENPITEET, TUKI
-

perustehtävän mukaisesti yhteistyössä sosiaalityöntekijän
kanssa

SUUNNITELMAN SEURANTA
/ TARKISTUS sekä omaisilla
että viranhaltijoilla yhteistyössä

PERHETILANNE RAUHALLINEN

VERKOSTON ROOLI
-

-

kaikkien toimijatahojen
vastuuttaminen
sovitaan tukitoimet
työnjako
aikataulut
tärkeää, että huolen havaitsijat ja auttajat kohtaavat asiakkuuden siirtotilanteissa
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Nuorisotoimi
Väkivalta tulee ilmi lapsen/nuoren tai jonkun
muun kertomana

Työntekijän havainto
väkivallasta

Työntekijä ottaa asian puheeksi lapsen
/ nuoren kanssa.
Tilanteen tarkempi selvittely: yhteys
ensisijaisesti alueelliseen lastensuojeluun jos huoli jatkuu, ja tarvittaessa
konsultointi muiden tahojen kanssa.

- VERKOSTO KOOLLE
(LASTENSUOJELUN TOIMESTA)
- NUORISOTOIMEN EDUSTUS
VERKOSTOSSA

Nuorisoasiainkeskuksen tukitoimet
lapsen/nuoren tueksi:
-lapsen/nuoren tilanteen seuranta ja
raportointi sovitusti (ls:uun)
-muut tukitoimet (sos.nuorisotyö jne)

Verkostotyö ja konsultointi
- Lastensuojelu
- Turvakodin väkivaltatyö
- Sosiaalinen nuorisotyö
- Koulu
- Perheneuvola
- MTT

Nuori turvallisessa tilanteessa ja
väkivalta loppunut
- ohjaaminen väkivaltaa kokeneiden nuorten vertaisryhmään, jos tarvetta.

Lastensuojeluilmoitus LsL
25 § perusteella

Akuutissa tilanteessa yhteys sosiaalipäivystykseen

Oulun seudun yhteispäivystys

Aikuinen väkivallan kohteena

Lapsi väkivallan kohteena

Sairaanhoitaja tekee tulohaastattelun ja arvioi hoidon tarpeen.
Tämän jälkeen suullinen informointi hoitavalle lääkärille ja kirjaaminen potilasasiakirjoihin.

Lääkäri tutkii potilaan vammat. Onko vammoilla ja vammamekanismilla ristiriitaa ?
- Suora kysymys potilaalle, onko
kyse väkivallasta?
- Onko ollut aikaisemmin ?
- Onko potilasasiakirjoissa merkintöjä ?

Tarvittaessa lastensuojeluilmoitus LsL
25 § perusteella, jos
perheessä alaikäisiä
lapsia

Lääkäri tutkii potilaan vammat.
- Onko vammoilla ja vammamekanismilla ristiriitaa ? - Lapsen saattajan (yleensä vanhemman) tiedot
tapahtuneesta.
- Onko aikaisempia vastaavia tilanteita ollut ?
- Onko potilasasiakirjoissa merkintöjä ?

HUOLELLINEN KIRJAAMINEN
POTILASASIAKIRJOIHIN

Potilaan informoiminen mahdollisista jatkotoimenpiteistä
esim.
- rikosilmoitus
- psyykkistä tukea antavat tahot

Lastensuojeluilmoitus
LsL 25 § perusteella

MAHDOLLINEN HUOLI HERÄÄ
Jos herää epäily lapseen
kohdistuvasta väkivallasta, lapsi siirtyy
lasten osastolle mahdollisia
jatkoselvittelyjä varten.
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Turvakoti
Asiakas tulee turvakotiin
- itse
- poliisin
- sosiaalityöntekijän
- läheisen
ohjaamana tai on puhelimitse yhteydessä turvakotiin.

Arvio turvakotitarpeesta

Akuutti tarve turvakotisijoitukseen
Tulohaastattelu
- väkivallan uhri ja lapsi yhdessä
- akuutin tilanteen läpikäyminen
- tilanteen rauhoittaminen
- lasten kuuleminen
- käytännön asiat

Kriisityö
- yksilöllisesti uhrin, lapsen ja
tekijän kanssa
- työntekijöiden yhteistyö prosessin aikana

Ei akuuttia tarvetta

Ohjaus ja neuvonta

Yhteys sosiaalityöntekijään
- lastensuojeluilmoitus
- maksusitoumus
- yhteistyöstä sopiminen

Palaute lasten tilanteesta vanhemmille ja lastensuojeluun
Paritapaamiset sovitaan harkitusti
käytännön asioista sopimiseksi.

Arvio jatkohoidon tarpeesta
- suunnitelma jatkohoidon
toteuttamiseksi

Verkostotyö
- yhteistyöneuvottelut lastensuojelun ja muiden tarpeellisten tahojen kanssa
- kontaktit verkostoon jatkotuen luomiseksi
- päivähoito
- koulu
- perheneuvola/mtt
- oikeusneuvonta

Valvotut tapaamiset toteutetaan
sovitusti.

Dokumentointi
Tulotilanteessa kirjataan kotoa lähdön tilanne sekä
lasten läsnäolo tilanteessa aikuisen ja lasten kertomana. Kriisityö kirjataan asiakasrekisteriin yksilöllisesti jokaisen perheenjäsenen osalta.
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Poliisi ja oikeuslaitos

Hälytys väkivallasta
Rikosilmoitus

- Uhri tekee
- Tulee poliisin tietoon
- Tutkintapyyntö esim.
viranomaiselta

Paikalle meno

- Tilanteen rauhoittaminen
- Rikospaikkatutkinta
- Ohjaaminen muihin tukitoimiin
- Pakkokeinojen käytön
harkinta
- Rikosilmoituksen kirjaus

Lievä pahoinpitely

- asianomistajan suostumuksella rangaistusvaatimusmenettely (sakko)

Tutkinnanjohtaja

Tekee
poliisipäätöksen

Tutkija suorittaa esitutkinnan

- Kuulustelut
- Todistusaineiston
hankinta (esim. lääkärinlausunto)
- Muihin tukitoimiin
ohjaaminen
- Tutkija kokoaa
pöytäkirjan ja
toimittaa sen tutkinnanjohtajalle

Tutkinnanjohtaja
tekee syyttäjälle
esityksen tutkinnan keskeytyksestä

Sovittelu

Sovittelutoimisto
hoitaa

Syyttäjän
syyteharkinta

- asianomistaja peruu rangaistusvaatimuksen
- tutkinnan keskeytys
- ei rikosta

Nostaa syytteen
Tekee
syyttämättäjättämispäätöksen

Perheväkivalta/ lapsi asianosaisena
Lastensuojeluilmoitus

Tuomioistuinkäsittely

Tukitoimet mm.

- Terveydenhuollon palvelut
- Lähestymiskielto
- Ensi- ja turvakoti
- Rikosuhripäivystys

Tuomion
täytäntöönpano
Tuomio hylätään
tai epäilty jätetään
tuomitsematta
Alle 15-vuotiaaseen kohdistunut pahoinpitely on aina
virallisen syytteen alainen
(lieväkin)
15-vuotta täyttäneeseen
kohdistunut lievä pahoinpitely on asianomistaja-rikos
-Uhrin on vaadittava rangaistusta, jotta poliisi suorittaa
esitutkinnan
- Asianomistaja voi perua
rangaistusvaatimuksen milloin vain
Pahoinpitely ja törkeä pahoinpitely ovat aina virallisen
syytteen alaisia rikoksia.
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LIITTEET
LIITE 1. Väkivallan kartoituslomake

Kuinka vakavasti sinua on pahoinpidelty?

Nimi _________________________________
Valitse seuraavista väittämistä se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa sinun nykyistä tai
jo päättynyttä ihmissuhdettasi. Kaavakkeessa väkivallan muodot on jäsennelty neljään
eri luokkaan: Henkiseen, fyysiseen, seksuaaliseen ja lapsiin kohdistuvaan väkivaltaan.
Lisäksi siinä on kysymyksiä väkivallan käyttäjän ominaisuuksista ja väkivallan seurauksista.
Henkinen väkivalta
1) Kutsuuko hän sinua halventavilla nimillä? Väittääkö hän sinun olevan esimerkiksi tyhmä,
laiska, ruma, surkea kokki, epäonnistunut vaimo tai äiti tai surkea sängyssä? Sanooko hän,
ettei kukaan muu voisi rakastaa sinua? Syyttääkö hän sinua omasta väkivallastaan? Kerskaileeko hän syrjähypyillään? (nolaaminen, loukkaaminen, vähättely, nimittely)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

2) Tekeekö hän sinut naurunalaiseksi tai pilkkaako hän sinua muiden ihmisten silmien edessä?
(nolaaminen, loukkaaminen, vähättely, nimittely)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

3) Pitääkö hän sinua silmällä ja haluaako hän aina tietää, missä olet milloinkin ollut? (kontrollointi)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

4) Onko hän mustasukkainen ja syyttääkö hän sinua irtosuhteista muiden miesten tai naisten
kanssa? Epäileekö hän aiheetta, että ei ole lapsenne isä? (kontrollointi)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0
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5) Yrittääkö hän estää sinua tapaamasta ystäviäsi tai sukulaisiasi? Yrittääkö hän esimerkiksi
estää sinulta auton ajamisen piilottamalla auton avaimet tai jollain muulla tavoin? (kontrollointi)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

6) Kontrolloiko hän sinun rahankäyttöäsi? Pitääkö hän esimerkiksi hallussaan kaikkia perheen
rahoja niin, että sinun täytyy pitää tiliä jokaisesta eurosta tai pyytää häneltä lisää rahaa? (taloudellinen alistaminen)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

7) Kontrolloiko hän sinun työssäkäyntiäsi? Esimerkiksi kieltääkö tai vaatiiko hän sinua käymään
töissä? Jos haluat käydä töissä, tekeekö hän siitä sinulle vaikeaa? Väittääkö hän esimerkiksi,
että kukaan ei halua palkata sinua töihin? (taloudellinen alistaminen)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

8) Käyttääkö hän lapsia kontrolloidakseen sinua? Haukkuuko hän sinua lapsille? Käyttääkö hän
lapsia sinun kiristämiseesi, kuten kieltäytymällä hoitamasta lapsia, jotta et voisi esimerkiksi
käydä harrastuksissasi? Jättääkö hän esimerkiksi noudattamatta lasten tapaamissopimuksia
ja hankaloittaa siten sinun omia menojasi? Laiminlyökö hän sinua tai lapsia, kun olette sairaana tai tarvitsette lääkärin apua? Uhkaako hän hyljätä lapset kokonaan, jos eroatte, tai että
et saa heitä, jos eroatte (lasten käyttö alistamisen välineenä)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

9) Pelkäätkö kotona hänen läsnä ollessaan? Onko kotona uhan ilmapiiri? Huomaatko olosi
muuttuvan jännittyneeksi, kun hän saapuu kotiin? (uhan ilmapiiri)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

10) Ottaako hän aseen esille pelotellakseen sinua? Tietääkö hän, että pelkäät jo pelkästään sitä,
että ase on esillä? (aseen esille ottaminen)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

11) Uhkaako hän tekevänsä itsemurhan tai väkivallalla sinua, lapsia tai kotieläimiä kohtaan?
Onko hän uhannut sinua tai muita perheenjäseniä jollain esineellä tai aseella? (itsemurhalla,
väkivallalla tai tappamiselle uhkaaminen)
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Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

12) Särkeekö hän huonekaluja tai esineitä suuttuessaan? Onko hän esimerkiksi tahallaan
sotkenut kotiasi? (esineiden/huonekalujen särkeminen)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

13) Onko hän koskaan vahingoittanut tai tappanut lemmikkiä tarkoituksena pelottaa tai rangaista
sinua? (kotieläimen vahingoittaminen)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

Fyysinen väkivalta
14) Onko hän estänyt, pakottanut tai töninyt sinua? Onko hän esimerkiksi lukinnut sinut huoneeseen tai talon ulkopuolelle? Onko hän esimerkiksi paiskannut sinut seinää vasten tai pitänyt
otteessaan niin että et voi liikkua tai lähteä pois? Onko hän esimerkiksi pakottanut sinut pysymään hereillä vastoin tahtoasi? (estäminen, töniminen, pakottaminen, repiminen)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

15) Onko hän lyönyt tai muuten pahoinpidellyt sinua? Onko hän esimerkiksi lyönyt sinua nyrkillä
tai kämmenellä tai potkinut, purrut tai kuristanut sinua? (lyöminen nyrkillä, potkiminen, pureminen, kuristaminen)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

16) Onko hän vahingoittanut sinua jollain esineellä? Onko hän esimerkiksi heittänyt sinua astialla
tai huonekalulla tai onko hän lyönyt sinua jollain esineellä? (esineellä heittäminen tai lyöminen)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

17) Onko hän vahingoittanut sinua aseella? Onko hän esimerkiksi lyönyt sinua puukolla tai
veitsellä tai ampunut sinua kohti? (aseen käyttäminen)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0
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Seksuaalinen väkivalta
18) Onko hän painostanut sinua seksiin vastoin tahtoasi? Onko hän esimerkiksi painostanut
sinua tekemään sängyssä sellaisia asioita, joita sinä et halua tehdä ja jotka ovat sinun mielestäsi luonnottomia? (painostaminen seksiin tai vastenmieliseen seksuaaliseen tekoon)
Päivittäin tai viikoittain

Kuukausittain

3

2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

19) Onko hän raiskannut sinut? Onko hän esimerkiksi pakottanut sinut fyysistä ylivoimaansa
käyttäen yhdyntään tai muuhun seksuaaliseen tekoon? (raiskaaminen)
Päivittäin tai viikoittain

Kuukausittain

3

2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

Lapseen kohdistuva väkivalta
20) Pahoinpiteleekö hän lapsia? Esimerkiksi kurittaako hän lapsia liian kovakouraisesti tai
menettääkö hän malttinsa lapsille ja rankaisee väkivaltaisesti? (lapsen fyysinen pahoinpitely)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

21) Onko hän riistänyt lapsia seksuaalisesti? Onko hän esimerkiksi pakottanut lasta hyväilemään itseään sukupuolielimistä tai pakottanut yhdyntään? Onko hän käyttäytynyt viettelevästi lapsia tai murrosikäisiä perheenjäseniä kohtaan? (lapsen seksuaalinen riisto)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

Väkivallan käyttäjän ominaisuuksia
22) Onko hänellä huomattavia tunnevaihteluja? Saattaako hän suuttua tai raivostua pienestäkin
asiasta? Onko hän arvaamaton? (tunnelabiili)
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

23) Onko hän koskaan ollut väkivaltainen muita kuin perheenjäseniä kohtaan? Onko hän ollut
esimerkiksi tappelussa kodin ulkopuolella?
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0
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Väkivallan seuraukset
24) Oletko koskaan soittanut tai halunnut soittaa poliisin paikalle koska olet pelännyt häntä?
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

25) Onko häntä koskaan pidätetty väkivaltaisen käytöksen takia?
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

26) Oletko koskaan joutunut käymään lääkärissä hänen aiheuttamiensa vammojen takia?
Päivittäin tai viikoittain
3

Kuukausittain
2

Harvemmin kuin kuukausittain
1

Ei koskaan
0

TULOKSET
Jotta voisit arvioida miten vakavaa kokemasi pahoinpitely on ollut, laske yhteen ympyröimäsi pistemäärät.
0-11
12-29
30-76
77 tai enemmän

ei pahoinpitelyä
kohtalainen pahoinpitely
vakava pahoinpitely
HYVIN VAARALLINEN PAHOINPITELY

Lähde:
Mukailtu haastattelukaavakkeesta: Goodman M.S. & Fallon B.C.: Supplement to Pattern Changing for Abused Women, An Educational Program, Sage, 1995.
Oulun ensi- ja turvakoti.
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LIITE 2. Esite asiakkaalle

Oletko väkivallan tai se uhan kohteena perheessäsi?
Onko lähipiirissäsi joku, joka pelkää, mutta ei uskalla hakea apua?
Käyttäydytkö itse väkivaltaisesti läheisiäsi kohtaan?
MITÄ PERHE- JA LÄHISUHDEVÄKIVALTA ON?
•

fyysistä: esimerkiksi töniminen, läpsiminen, lyöminen, kuristaminen, hiuksista
tai vaatteista repiminen, esineiden heitteleminen, teräaseella uhkaaminen, rajoittaminen tai liikkumis-vapauden estäminen, pakottaminen seksuaaliseen
kanssakäymiseen

•

henkistä: esimerkiksi nimittely, vähättely, nöyryyttäminen, pelottelu, uhkaaminen, painostus, kiristäminen, kontrollointi ja muista ihmisistä eristäminen

•

taloudellista: esimerkiksi pakottaminen taloudelliseen riippuvuuteen, toisen
oman rahan käytön kontrollointi tai toisen rahojen tai omaisuuden luvaton käyttö

•

lapsen kaltoinkohtelua: esimerkiksi hoidon ja huolenpidon laiminlyönti, yksin
jättäminen ikätasoon nähden liian pitkäksi ajaksi, tunnetasolla lapsen hylkääminen

Väkivalta voi kohdistua lapsiin, aikuisiin, vanhuksiin, myös kotieläimiin. Väkivallan
tekijä voi olla mies, nainen tai lapsi. Mitä vakavammasta fyysisestä väkivallasta puhutaan, sitä useammin se on miesten väkivaltaa naisia kohtaan.
Lapset kohtaavat väkivaltaa molempien vanhempiensa taholta. Parisuhteen väkivalta perheessä lisää myös lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiä. Lasta vahingoittaa
pelon ja uhan ilmapiirissä eläminen, väkivallan näkeminen ja kohteena oleminen. Väkivallan käyttö kasvatuskeinona ei ole oikeutettua missään tilanteessa. Väkivallasta
voi tulla käyttäytymismalli, joka siirtyy sukupolvelta toiselle.
Kun perheessä on toistuvasti väkivaltaa, se alkaa tuntua normaalilta. Väkivalta
herättää syyllisyyttä ja häpeää usein sekä tekijässä että väkivallan uhrissa. Jatkuessaan väkivalta usein raaistuu. Uhri syyllistää itseään, salaa tapahtuneen ja uskoo
väkivallan loppuvan, kuten tekijä vakuuttelee. Hyvien ja huonojen kausien vaihtelu on
tavanomaista, mutta pelko on usein jatkuvaa. Väkivallan tekijällä on vastuu käyttämästään väkivallasta.
Vastuu on meillä jokaisella. Perhe- ja lähisuhdeväkivalta on vaiettu ilmiö. Perheessä, jossa on väkivaltaa, ei usein jakseta hakea apua. Se ei ole perheen sisäinen asia,
vaan väkivaltaan pitää ulkopuolisten puuttua. Jos epäilet tai havaitset väkivaltaa läheisesi, tuttavasi perheessä, ota asia puheeksi ja kannusta avun hakemiseen.
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KATKAISE VÄKIVALLAN KIERRE!
Älä jää yksin.
Kerro kokemuksestasi ystävälle, sukulaiselle, jollekin luotettavalle ihmiselle tai ammattiauttajalle.
Etsi tietoa.
Tietoa väkivallasta ja avun saannin mahdollisuuksista löytyy sekä väkivallan uhrille, tekijälle että lapsille mm. kirjoista, internetistä (katso esite),
auttavista puhelimista (katso esite), ammattiauttajilta ja viranomaisilta.
Hae apua.
Pyydä ohjausta, neuvontaa ja tukea oman kunnan ja alueen palveluista.
Lähde liikkeelle, ota yhteyttä. Myöskään väkivaltainen käyttäytyminen ei
lopu pelkillä lupauksilla.
Apua on saatavilla. Et ole yksin kokemuksesi kanssa
PAIKALLISET JA ALUEELLISET PALVELUT
Yleinen hätänumero/
Poliisi

112

Oulun kaupungin sosiaalipäivystys

044-7036 235 tai 112

Oulun ensi- ja turvakoti, Kangastie 9
Avopalvelut miehille, naisille ja lapsille

08-5615500

Raahen ensi- ja turvakoti, Fellmanninpuistonkatu

08-221202

Perheneuvola
Ma, ti, to, pe 10-12 ajanvaraus ja konsultaatio
(08) 55846120
Vaihteesta puhelu siirretään psykologille tai sosiaalityöntekijälle
Muina aikoina soittopyyntö jätetään vaihteen numeroon (08) 55846120 ja vapaana
oleva työntekijä ottaa myöhemmin yhteyttä.
Lasten - ja nuorisopsykiatrinen työryhmä

044- 7035 919

Mielenterveyskeskus

044 -7035 940

Tulkkipalvelut
Tulkinvälitys arkisin klo 8:30-15:30
(08) 5841856
Päivystys arkisin klo 16:00-22:00 ja vl klo 9:00-22:00)
044-7031860
(palvelee ainoastaan kiireellisissä tapauksissa)
Pohjois-Suomen tulkkipalvelu on Oulun kaupungin yksikkö, joka tarjoaa tulkkaus- ja
käännöspalveluita viranomaisille useilla eri kielillä maahanmuuttajien kanssa tapahtuvaan asiointiin. Palvelee ensisijaisesti Pohjois-Suomen alueen viranomaisia ja yrityksiä.
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Oulun seudun yhteispäivystys
Terveysneuvonta
(08)3152655
Yhteispäivystyksessä hoidetaan virka-ajan jälkeen klo 16-08 sellaisia äkillisiä sairauksia ja tapaturmia, joiden vuoksi potilas ei voi odottaa seuraavaa arkiaamua ja omalääkärin vastaanottoa. Yhteispäivystyksessä toimii myös yliopistosairaalan erikoissairaanhoidon päivystys. Sairaanhoitaja ohjaa yhteispäivystykseen tulleen potilaan joko
perusterveydenhuollon päivystykseen tai erikoissairaanhoidon päivystykseen sairauden vaikeusasteen mukaan. Potilaat hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.
Apua ja tukea saat myös kuntasi terveyskeskuksesta, äitiys- ja lastenneuvolasta,
seurakunnan diakoniatyöntekijältä, työterveyshuollosta.
TIETOA JA KESKUSTELUPALSTOJA NETISTÄ
Apua info, portti auttaviin verkkopalveluihin
www.apua.info
Ensi- ja turvakotien liitto
www.ensijaturvakotienliitto.fi
www.tukinet.fi
Kriisikeskus netissä (Mielenterveysseura)
www.lastenjanuortennetti.net
Lasten ja nuorten netti (MLL)
Love ry lapsen oikeus väkivallattomaan elämään www.yhdistyslovery.com
www.lyomatonlinja.fi
Lyömätön linja
www.miessakit.fi
Monia -naiset Liitto ry (monikulttuuriset naiset) www.monikanaiset.fi
Naisten Linja Suomessa ry
www.naistenlinja.com
Poliisi
www.poliisi.fi
Raiskauskriisikeskus Tukinainen
www.tukinainen.fi
www.riku.fi
Rikosuhripäivystys
Turvakoti netissä, nettiturvakoti
www.turvakoti.net
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VALTAKUNNALLISIA PALVELUNUMEROITA
Naisten Linja
suomeksi ma-pe klo 16-20
ruotsiksi
ke 16-20
englanniksi pe klo 16-20

0800-02400

Rikosuhripäivystys, auttava puhelin
ma-ti
13-21
ke-pe
17-21
Rikosuhripäivystyksen juristipuhelin
ma-to
17-19

0203-16116

Raiskauskriisikeskus Tukinainen
Keskusteluapua ja tietoa seksuaalisen väkivallan ja
hyväksikäytön kysymyksissä.
Maksuton kriisipäivystys
ma-to 9-15, pe-su sekä pyhinä ja niiden aattona 15-21
Maksuton juristipäivystys lähisuhdeväkivallan
uhreille ja ammattiauttajille pe 9-13

0203-16117
0800-97 899

0800-97895

Suomen Mielenterveysseuran valtakunnallinen
kriisipuhelin ma-pe 9-06, la 15-06, 15-22

01019 5202

Monikulttuurinen voimavarakeskus MONIKA
Väkivaltaa kokeneille maahanmuuttajanaisille
ma-su 24 h / vrk

09-6922 304

MLL lasten- ja nuorten puhelin ma-pe 14-20, la-su 17-20

116 111

OMA VÄKIVALTA
Voi testata www.turvakoti.net
Lyömätön Linja

276 62899

Maria-Instituutin avoin linja
Väkivaltaa käyttäville naisille
ti-to klo 16-18.
ti ja to klo 16-18, pe 12-14

09-7562 2260
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LIITE 3. Ohjeita viranomaisille Pohjois-Suomen tulkkipalvelujen käytöstä
Lähde: Pohjois-Suomen tulkkipalvelu (http://www.ouka.fi/tulkkipalvelu/)
Tulkki kannattaa tilata tulkinvälittäjältä hyvissä ajoin, mieluiten tehtäessä ajanvarausta asiakkaalle. Tilaa aina tulkki, jos et ole varma asiakkaan suomenkielen taidosta.
Jotta tulkkaus onnistuisi parhaalla mahdollisella tavalla, kerro tulkinvälittäjälle:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

tulkkauskieli
päivämäärä
kellonaika mistä mihin (Varaa noin kaksinkertainen aika yksikieliseen keskusteluun verrattuna.)
tulkkauspaikka ja käyntiosoite (rappu, kerros, huone)
tulkkia käyttävän viranomaisen nimi
tilaajan nimi ja puhelinnumero
asiakkaan nimi (esteellisyys, laskutus)
asiakkaan oleskeluluvan status (pakolainen, turvapaikanhakija, paluumuuttaja
jne.)
tulkkauksen aihe (Toimita tulkkipalveluun tarvittaessa etukäteismateriaalia, jotta tulkki voi valmistautua tulkkaukseen.)
tarvitaanko tulkiksi nimenomaan nais- tai miestulkki
laskutusosoite

Ota heti yhteyttä tulkinvälitykseen, mikäli varattu aika muuttuu tai peruuntuu. Samana
päivänä perutut tai käyttämättä jääneet tulkkaukset laskutetaan tilaajalta.
Tee kaikki tilaukset ja peruutukset tulkkipalveluun, ei suoraan tulkille!
Näin toimit tulkin kanssa:
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Tilaa aina tulkki, jos et ole varma, onko asiakkaasi suomenkielen taito riittävä
myös monimutkaisten asioiden, esimerkiksi lääkärissä käyntien, hoitamiseen.
Käytä tulkkina vain ammattitulkkia, älä asiakkaasi aviopuolisoa, sukulaista, tuttavaa äläkä koskaan lasta.
Tulkki ei osallistu keskusteluun vaan tekee osapuolten välisen keskustelun
mahdolliseksi. Hän ei esiinny puolestapuhujana tai ylimääräisenä virkamiehenä.
Tulkki tulkkaa kaiken viranomaisen ja asiakkaan välisen keskustelun. Tulkki ei
lisää mitään tai jätä mitään pois. Hän on täysin puolueeton ja ehdottomasti vaitiolovelvollinen.
Käänny asiakkaan puoleen puhuessasi aivan kuin tekisit ilman tulkkia.
Jaksota puheesi ja pidä taukoja, jotta tulkki ehtii tulkata sanomasi.
Vältä ammattislangia ja murteita.
Anna tulkin kysyä, jos hän ei ole kuullut tai ymmärtänyt jotakin.
Anna tulkin rauhassa tulkata loppuun asti.
Tulkki voi tehdä omia tulkkausta helpottavia muistiinpanoja, jotka hän hävittää
tulkkauksen jälkeen.
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•

•

Jos tulkki on tulkkaamassa useamman tunnin, pidä kerran tunnissa noin 10
minuutin tauko. Muista, että koko päivän kestävissä tulkkauksissa tulkkikin tarvitsee ruoka- ja kahvitauon.
Noudata sovittua tulkkausaikaa, koska tulkki ei voi yleensä viipyä varatun ajan
yli.

Käyttämällä tulkkipalvelua varmistat, että asiat tulevat välitetyksi oikein. Muista, että
viranomainen voi tilata tulkin, vaikka maahanmuuttaja-asiakas ei katsoisikaan sitä
tarpeelliseksi.
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LIITE 4. Lähestymiskielto-opas
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LIITE 5. Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta
Otteista teoksesta: (Kyllönen-Saarnio ja Nurmi 2005): Maahanmuuttajanaiset ja väkivalta. Opas sosiaali- ja terveysalan auttamistyöhön. Oppaita 2005:15.
Ohjeita väkivallasta kysymiseen
Järjestä kysymiseen sopiva tilanne
Keskity kysymiseen ja kuuntelemiseen pyrkien katsekontaktiin. Vältä paperitöiden
tekemistä samanaikaisesti. Kiinnitä huomiota myös omaan ja asiakkaan nonverbaaliseen viestintään. Istu asiakkaan tasolla tai häntä alempana, vältä myös muuten uhkaavaksi tai pelottavaksi koettuja asentoja. Esitä väkivaltaan liittyviä kysymyksiä vain kahden kesken, rauhallisessa tilassa. Väkivallasta ei saa kysyä puolison tai
muun saattajan läsnä ollessa. Saattajan läsnäolo voi vaarantaa naisen tai lasten turvallisuuden.
Monikulttuurisissa perheissä ja maahanmuuttajaperheissä mies tai muu perheenjäsen on usein naisen seurana, saattajana tai tulkkina. Jos mies on paikalla, pyydä
häntä kohteliaasti poistumaan hetkeksi. Jos et voi kysyä väkivallasta, kirjaa kuitenkin
mahdollinen epäilysi. Silloin asiaan voidaan mahdollisesti puuttua nopeasti jossakin
toisessa yksikössä. Tarvittaessa sovi uusi tapaaminen naisen kanssa, kerro että
hankit seuraavalle kerralle ammattitulkin. Voit perustella sitä saattajan näkökulmasta:
’Silloin saattajan ei tarvitse vaivautua.’
Muista eri kulttuurien kommunikaatiotapojen erot.
Eri kulttuureihin kuuluvien kommunikaatioerojen vuoksi aihetta on hyvä lähestyä epäsuorasti. Keskustele aluksi muista asioista ja johdata keskustelu vähitellen väkivallasta kysymiseen.
- Esimerkiksi: ’Tiedän, että naisilla voi olla monenlaisia ongelmia kotona…’
Esitä konkreettisia kysymyksiä.
On tärkeää puhua väkivallasta konkreettisten tekojen kautta, lyömisestä, tönimisestä,
tukistamisesta, toistuvasta huutamisesta, halventavasta nimittelystä, seksiin pakottamisesta, kotiin telkeämisestä ja rahattomana pitämisestä. Tämä on tarpeen muun
muassa väkivalta-käsitteen kulttuurisidonnaisen määrittelyn takia. Erilaiset määrittelyt
tai sanat voivat johtaa väkivallan vähättelyyn.
Kysy oma-aloitteisesti, myötätuntoisella tavalla. Puhumalla väkivallasta suoraan osoitat, että väkivallasta saa puhua kuten muistakin asioista. Ymmärtävällä ja hyväksyvällä asenteellasi ilmaiset kunnioittavasi häntä.
Käytä tarvittaessa tulkkia.
Varaa mahdolliselle jatkokeskustelulle riittävästi aikaa.
Jos asiakas epäröi
Jos asiakas vaikuttaa haluttomalta vastaamaan tai epäröi vastaamista, pyri rohkaisemaan häntä esimerkiksi korostamalla asiakassuhteen luottamuksellisuutta.
Voit myös kysyä: ’Pelottaako sinua kertoa näistä asioista?’
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Vaikeudet vastaamisessa
Jos asiakkaan on vaikea vastata, käytä kysymyksiä, joihin voi vastata kyllä tai ei.
Naisen on aluksi helpompi vastata näihin.
Asiakastyöhön tarkoitettuja kysymyksiä eri väkivallan muodoista.
Vaihtoehtoisia tapoja johdattaa keskustelu väkivaltaan.
Kokemusteni mukaan monet naiset kokevat väkivaltaa parisuhteessa. Siksi kysymme kaikilta asiakkailta nykyisin väkivallasta. …
Kysymyksiä monenlaisesta väkivallasta
Tunnetko itsesi turvattomaksi tai pelottaako sinua kotona?
Joudutko tekemään kotona sellaisia asioita, joita et halua tehdä?
Estääkö kumppanisi sinua tekemästä asioita, joita sinun pitää tai haluaisit tehdä?
Henkinen väkivalta
Uhrin toiminnan kontrollointi, alistava kohtelu, pelottelu, pakottaminen, eristäminen ja estäminen, nimittely,
haukkuminen, verbaalinen uhkailu, vähättely, kiristäminen, tavaroiden hajottaminen, vapauden rajoittaminen.
Tunnetko itsesi turvattomaksi tai pelottaako sinua kotona?
Onko joku estänyt sinua liikkumasta?
Naisen kumppanin tilanne
herättää huolta
Miten kumppanisi (puolisosi) voi?
Miten hänen tilanteensa vaikuttaa sinuun ja lapsiin?
Tarkentavia kysymyksiä Pystytkö nukkumaan rauhassa?
Otatko illalla alkoholia ennen nukkumaan menoa, jotta rauhoittuisit?
Rajoittaako joku liikkumistasi kaupungilla / ulkona / sisällä kotona (ulos/sisään)?
Kuka? Miten?
Onko sinulla kotiavain?
Fyysinen väkivalta ja väkivallalla uhkaaminen
Lyöminen, tukistaminen, kuristaminen, töniminen, potkiminen, kiinnipitäminen, läimäyttely, ruumiinvamman
tuottaminen, väkivallalla uhkaaminen (myös puhelimitse tai tekstiviestein).
Onko joku joskus esimerkiksi tukistanut, töninyt tai lyönyt sinua?
Onko sinulla vaikeuksia kotona? Minkälaisia?
Riitelettekö miehesi kanssa?
Asiakkaalla on fyysisiä
merkkejä väkivallasta
Mitä sinulle on tapahtunut?
Onko joku aiheuttanut nämä vammat? Kuka?
Tarkentavia kysymyksiä
Jos riitelette, mitä silloin tapahtuu? Pystytkö lähtemään pois kotoa?
Milloin viimeksi jouduit väkivallan kohteeksi?
Kuinka usein väkivaltaa tapahtuu?
Miten väkivalta on muuttunut ajan mittaan? Onko se tullut pahemmaksi tai tapahtuuko
sitä useammin kuin ennen?
Onko kumppanisi pelotellut sinua ja miten?
Onko hän uhannut tappaa tai käyttää asetta?
Onko hän käyttänyt asetta?
Pelkäätkö kumppaniasi?
Pelkäätkö jotakin muuta henkilöä?
Pelkäätkö henkesi puolesta tai lastesi hengen puolesta?
Taloudellinen väkivalta ja kontrolli
Rahankäytön kontrollointi, ilman rahaa pitäminen, palkan, toimeentulotuen tai muun etuuden käyttö
omiin tarkoituksiin,
hyväksikäyttö sopimuksissa, omaisuuden ja velkojen siirtäminen naiselle/naiselta pois ilman naisen
lupaa, pakottaminen rahan hankkimiseen keinolla millä hyvänsä.
Käytkö ostoksilla itse?
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Onko sinulla omaa rahaa ja oma pankkitili?
Tarkentavia kysymyksiä Voitko ostaa itsellesi mitä tarvitset vai pitääkö sinun kysyä lupa mieheltäsi?
Pitääkö
sinun kertoa miehellesi ostoksistasi? Riitelettekö silloin?
Voitko nostaa rahaa ilman miehesi lupaa?
Onko kumppanisi (puolisosi) pyytänyt sinua allekirjoittamaan sopimuksia? Minkälaisia?
Seksuaalinen väkivalta ja seksuaalisiin tekoihin pakottaminen
Raiskaus, pakottaminen nöyryyttäviin tai epämiellyttäviin seksuaalisiin tekoihin, prostituutioon pakottaminen.
Pakotetaanko sinut johonkin, jota et halua?
Vaatiiko kumppanisi joskus seksiä, vaikka sinä et halua?
Tarkentavia kysymyksiä Mitä niissä tilanteissa tapahtuu?

Hyviä käytäntöjä tulkkien käytössä
• Varaa kaksinkertainen aika.
• Käytä ammattitulkkia (ei puolisoa, lapsia, sukulaisia tai tuttavia).
• Käytä naistulkkia.
• Hanki asiakkaalle luotettava tulkki. Voit kysyä mahdollisista kulttuurisista tai
poliittisista
• esteistä.
• Tee tulkin ajanvaraus ajoissa.
• Ilmoita ajasta kirjeitse asiakkaalle, jos se on hänestä turvallista ja hän ymmärtää viestin.
• Huolehdi myös kirjallisen informaation, varsinkin viranomaispäätösten kääntämisestä
• ja selittämisestä.
• Huolehdi terapiatulkkauksessa myös tulkin jaksamisesta ja hyvinvoinnista.
• Ota huomioon asiakkaan tulkkausta koskeva palaute, esimerkiksi ymmärtääkö
asiakas tulkin murretta, kirjakieltä tai ammattisanastoa.
• Käytä itse selkeää kieltä.
• Raskaiden kokemusten, kuten väkivallan, raiskauksen, seksuaalisen hyväksikäytön ja prostituutioon pakottamisen kohdalla tilanteen selvittely ja asiakkaan
hoitaminen edellyttävät mahdollisuutta oman äidinkielen käyttöön. Tämä on
tärkeää myös oikean tiedon saamisen näkökulmasta.

LIITE 6. Lastensuojeluilmoitus
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LASTENSUOJELUILMOITUS (tehdään kunnan lastensuojelu-/ sosiaaliviranomaiselle)
1. Lapsen nimi/lasten nimet
2. Huoltajan/vanhempien nimet
3. Perheen tai lapsen osoite/asuinpaikka
4. Ilmoituksen peruste (kuvaus tapahtumista, tapahtuma-aika ja -paikka)

5. Ilmoituksen tekijän yhteystiedot (kts. huomautus lomakkeen lopussa):
Nimi
Puhelin
En halua nimeäni ilmoituksen kohteen tietoon, koska…

Päiväys ja paikka
Huom! Lastensuojeluilmoituksen kohteella on yleensä oikeus saada tietoonsa ilmoituksen tekijän nimi.
Mikäli haluat, että nimeäsi ei kerrota ilmoituksen kohteelle, pyydämme merkitsemään tiedon kohtaan 5
ja esittämään lyhyet perustelut.
LASTENSUOJELULAKI
25 §. Ilmoitusvelvollisuus. Jos mm. sosiaali- ja terveydenhuollon, koulutoimen, nuorisotoimen, poliisitoimen tai seurakunnan palveluksessa taikka
luottamustoimessa oleva henkilö tai yksityisen palveluntuottajan palveluksessa oleva henkilö on virkaa tai tointa hoitaessaan saanut tietää perheja yksilökohtaisen lastensuojelun tarpeessa olevasta lapsesta, hänen on ilmoitettava asiasta viipymättä sosiaalilautakunnalle.
Myös muu kuin 1 momentissa tarkoitettu henkilö voi tehdä tällaisen ilmoituksen.
MITÄ TARKOITTAA ILMEINEN LASTENSUOJELUN TARVE?
-liityttävä nimenomaan seikkoihin, jotka todennäköisesti uhkaavat lapsen hyvinvointia.
-ilmoituksen tulisi perustua ilmoittajan omiin havaintoihin.
-perusteltu epäilys, ei tarvitse olla varmuutta ilmoituksen johtavan lastensuojelutoimenpiteisiin.
SYITÄ HUOLESTUA LAPSEN HYVINVOINNISTA OVAT ESIMERKIKSI:
-lapsi on usein ulkona epätavallisina aikoina tai hänen vaatetuksensa ei usein ole säiden mukainen
-lapsen käyttäytyminen on normaalista poikkeavaa, esimerkiksi hyvin vetäytyvää, apaattista tai yliaggressiivista
-vanhemmat lyövät lasta
-vanhemmat ovat lapsen seurassa vahvassa humalassa tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena
-lapsi on päihtynyt tai huumausaineiden vaikutuksen alaisena.
MITÄ TIETOJA VOIN ILMOITUKSEN YHTEYDESSÄ ANTAA?
- jotka ovat tarpeellisia ja välttämättömiä lastensuojeluviranomaisten arviointia ja jatkotoimenpiteitä varten. Yleensä riittää nimi ja välittömät
tapahtumatiedot. Ei ole tarpeen selvittää aiempaa historiaa.
- muu kuin ilmoitusvelvollinen viranomainen voi tehdä ilmoituksen nimettömänä.
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LIITE 7. Lapsen haastattelulomake
Päiväys _____________
Haastattelija ____________________________
Nimi __________________________________
Sisarukset ____________________________
Syntymäaika __________________ikä_______
Äiti ___________________________________
Isä ____________________________________
Päiväkoti / Koulu ______________________
Jos tunnet lapsen entuudestaan, lapsi voi keskustelun ohella piirtää perhekuvaa.
PERHE
Ketä kuuluu perheeseesi?
_________________________________________________________________________
Ketä kaikkia teillä kotona asuu?
_________________________________________________________________________
Kenen aikuisen kanssa sinusta on mukavin olla?
_________________________________________________________________________
Jos sinulla on paha mieli, pelottaa tai huolestuttaa, niin kenen kanssa siitä voi puhua?
_________________________________________________________________________
Onko joku aikuinen kenen kanssa et haluaisi olla?
_________________________________________________________________________
KAVERIT
Onko sinulla kavereita? __________
Minkä nimisiä?
_________________________________________________________________________
Mitä yleensä puuhaatte yhdessä?
_________________________________________________________________________
Keneen kavereistasi luotat eniten?
_________________________________________________________________________

61
PÄIVÄKOTI / KOULU
Mikä päiväkodissa / koulussa on mukavinta?
_________________________________________________________________________
Mikä päiväkodissa / koulussa on tylsää?
HARRASTUKSET
_________________________________________________________________________
RIITA JA VÄKIVALTATILANTEET
Kaikissa perheissä riidellään joskus. Minkälaisia riitoja teillä on?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mitä sinä teet silloin, kun teillä riidellään? Missä olet?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Miltä sinusta tuntuu, kun teillä riidellään?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mikä helpottaa oloasi / auttaa sinua silloin? (Mitä ajattelee/ tekee/ tuntee, josta on apua)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mistä luulet riitojen johtuvan?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Jotkut lapset ajattelevat, että riitely on heidän syytään: Oletko koskaan ajatellut niin?
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_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mistä voi tietää, että riita on alkamassa?
________________________________________________________________________
Lapseen kohdistuva väkivalta
Jos joskus teet kotona joitain kiellettyä tai jotakin menee rikki, niin mitä äiti / isä silloin tekevät?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Joskus aikuiset voivat satuttaa lapsia tai toisiaan. Onko teillä sattunut niin?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Joskus aikuiset koskettelevat lapsia niin, että se ei tunnu hyvältä. Onko sinulle koskaan
käynyt niin?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mikä on pelottavinta / surullisinta mitä sinulle on tapahtunut?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mikä auttoi silloin?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Kenelle olet kertonut / voisit kertoa, että sinulle on sattunut sellaista?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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Minäkäsitys
Jos________ (ihminen, josta lapsi pitää/ johon luottaa) olisi tässä niin, mitä hän mahtaisi
kertoa sinusta? Missä asioissa olet hyvä tai mikä sinussa on mukavaa?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Mikä on onnellisin aika, jonka muistat?
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
Nyt vaihdetaan rooleja. Nyt sinä voit kysyä minulta jotain.
_________________________________________________________________________
Leikitään, että sinulla on käytössä kolme toivomusta. Voit toivoa mitä vain. Minkä asioiden
sinä toivoisit muuttuvan? (Voit käyttää taikasauvaa tai taikakuulia)
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
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LIITE 8. Väkivallan puheeksi ottaminen väkivallan käyttäjän kanssa

Nimi ja yhteystiedot
________________________________________________________
(Kun väkivaltaa ei ole vielä voitu ottaa puheeksi, kysy väkivallan tekijältä):
Miten olet selittänyt itsellesi, että…
lastensuojeluilmoitus on tehty…
puolisosi on kertonut…
lapsesi on käyttäytynyt…
(Kun kaikki tapahtunut on muiden syytä, kysy väkivallan tekijältä):
Onko omassa toiminnassasi mitään, minkä suhteen toivot muutosta?
(Kun tekijän on vaikea nähdä tekojensa seurauksia muille, kysy väkivallan tekijältä):
Mikä omassa käytöksessäsi voi toisista olla pelottavaa?
(Kun väkivalta on tapahtunut ja todettu, kysy väkivallan tekijältä):
Kun ajattelet tapahtunutta, missä vaiheessa olisit voinut vaikuttaa tapahtumien
kulkuun omalla toiminnallasi?
Väkivallan vakavuutta kartoittavia kysymyksiä:
Joudutko usein umpikujatilanteisiin ihmisten kanssa?
Oletko käyttäytynyt väkivaltaisesti aikaisemmissa suhteissasi?
Onko poliisi käynyt kotonasi väkivaltatilanteiden vuoksi?
Oletko ollut pidätettynä?
Onko sinulla tuomioita pahoinpitelyistä?
Kuvaa viimeistä väkivaltatilannetta (milloin, missä ja mitä tapahtui?)
Kuvaa ensimmäistä väkivaltatilannetta (minä vuonna, missä ja mitä tapahtui?)
Kuvaa pahinta väkivaltatilannetta (milloin, missä ja mitä tapahtui?)
Ovatko väkivaltatilanteet muuttuneet?
Minkälaista apua odotat?
Onko puolisosi/lapsesi avun piirissä?

65

66
LIITE 9. Potilaan suostumus salassa pidettävien potilastietojen luovuttamisesta

Potilastietojani saa luovuttaa seuraavin ehdoin:
Kenelle:

Mitä tietoja:

Missä tilanteissa:

Minulle on kerrottu terveydenhuollon henkilöstön salassapitovelvollisuudesta ja tilanteista,
joissa salassapitovelvollisuus voi väistyä. Annan suostumukseni sille, että yllämainituissa
tilanteissa tietojani saa salassapitovelvoitteen estämättä luovuttaa pahoinpitelyepäilyn selvittämiseksi.
Minulle on kerrottu, että minulla on oikeus peruuttaa suostumukseni syytä ilmoittamatta.

Tätä sitoumusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta.
Oulussa ___ / ___ ________

_______________________________

_______________________________
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LIITE 10. Asiakkaan suostumus salassa pidettävien asiakastietojen luovuttamisesta
(L sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista 16, 17 ja 18 §:t)

Asiakastietojani saa luovuttaa seuraavin ehdoin:
Kenelle:

Mitä tietoja:

Missä tilanteissa:

Minulle on kerrottu sosiaalihuollon henkilöstön salassapitovelvollisuudesta ja tilanteista, joissa salassapitovelvollisuus voi väistyä. Annan suostumukseni sille, että yllämainituissa tilanteissa tietojani saa salassapitovelvoitteen estämättä luovuttaa sosiaalihuollon palveluiden
selvittämiseksi.
Minulle on kerrottu, että minulla on oikeus peruuttaa suostumukseni syytä ilmoittamatta.

Tätä sitoumusta on tehty kaksi samansisältöistä kappaletta.
Oulussa ___ / ___ ________

______________________________

______________________________

