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Lähisuhdeväkivalta puheeksi
sosiaali- ja terveyspalveluissa
Lähisuhdeväkivaltaan puuttuminen on jokaisen sosiaali- ja
terveydenhuollon ammattilaisen velvollisuus. Terveyden ja
hyvinvoinnin laitos suosittelee lähisuhdeväkivallan suodatin- ja
kartoituslomakkeen käyttöä kaikissa sosiaali- ja terveyspalveluissa
osana jokaisen asiakkaan perustilanteen kartoittamista.
?

Reetta Siukola

Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan?
Esimerkkinä päihde- ja mielenterveystyö

Sosiaali- ja terveyspalveluissa kohdataan päivittäin lähisuhdeväkivaltaa kokeneita naisia, miehiä, lapsia ja perheitä sekä
väkivallan tekijöitä. Osa hakee apua väkivallan fyysisiin vammoihin, osa puolestaan välillisiin seurauksiin, kuten masennukseen,
ahdistukseen, unettomuuteen tai päihteiden käyttöön. Vain
harva osaa tai haluaa hakea apua itse väkivaltaan.
Lähisuhdeväkivallan kartoittaminen on tärkeää etenkin päihdeja mielenterveyspalveluissa, joita käyttävät ovat tutkimusten
mukaan kokeneet lähisuhdeväkivaltaa muuta väestöä useammin. Heidän joukossaan on myös enemmän lähisuhdeväkivaltaa
käyttäneitä henkilöitä. Uhrin oikea-aikaisen avun saaminen
riippuu usein siitä, ottaako sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilainen asian puheeksi vai ei.
Tämä opas käsittelee lähisuhdeväkivaltaan puuttumista osana
jokaisen asiakkaan kohtaamista. Kirja sisältää monipuolisesti
tietoa lähisuhdeväkivallan teemoista sekä konkreettisia välineitä varsinaiseen asiakastyöhön. Julkaisu ohjaa ammattilaisia
kysymään väkivallasta kaikilta asiakkailta.
Oppaan esimerkit ovat päihde- ja mielenterveystyöstä, mutta se
soveltuu hyvin kaikkien sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten käyttöön.

ISBN 978-952-302-177-8

Julkaisujen myynti
www.thl.fi/kirjakauppa
Puhelin: 029 524 7190
Faksi: 029 524 7450

Asiakkaalle on tärkeää, että häneltä kysytään väkivallasta silloinkin, kun se
ei ole kyseisen palvelun pääasiallinen tehtävä tai käynnin varsinainen syy.
Tehokkainta työ on silloin, kun väkivalta otetaan puheeksi kaikkien kanssa.

Lähisuhdeväkivallan systemaattinen
kartoitus
Lähisuhdeväkivallan systemaattinen kartoitus on väline väkivallan tunnistamiseen silloinkin, kun sen merkit eivät ole selvästi nähtävillä eikä asiakas
itse osaa pyytää apua.
Kysyminen ei välttämättä tuota heti tietoa väkivallasta, mutta se avaa
oven väkivalta-aiheesta puhumiseen, tiedon jakamiseen ja tarjolla olevien palvelujen esittelyyn. Se on ammatillinen väliintulo väkivaltakierteen
katkaisemiseksi.
Kaikissa sosiaali- ja terveydenhuollon palveluissa on huolehdittava siitä,
että lähisuhdeväkivaltaa kokeneet asiakkaat tunnistetaan ja he saavat
nopeasti avun ja hoidon väkivallan aiheuttamaan kriisiin. Väkivallan uhrin,
tekijän, lasten ja koko perheen auttamiseksi tulee laatia kokonaissuunnitelma sekä seurata sen toteutumista.
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Lähisuhdeväkivalta vaikuttaa monella tavoin ihmisten terveyteen, hyvinvointiin, turvallisuuteen ja toimintakykyyn. Väkivallan tunnistamatta jää.!7BC5<3"DFEKKL!
minen on riski hoidon onnistumisen ja uhrin turvallisuuden
kannalta.

Miten puutun lähisuhdeväkivaltaan?

Lähisuhdeväkivallan uhri hakee apua useimmiten terveydenhuollosta. Osa
hakee apua väkivallan fyysisiin vammoihin, osa välillisiin seurauksiin, kuten
masennukseen, ahdistukseen, unettomuuteen tai päihteiden käyttöön.
Vain harva osaa tai haluaa hakea apua itse väkivaltaan.

Reetta Siukola

Lähisuhdeväkivalta hyvinvointiin
vaikuttavana tekijänä

Miten puutun
lähisuhdeväkivaltaan?

Esimerkkinä päihde- ja
mielenterveystyö

Reetta Siukola
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Reetta Siukola. Miten puutun
lähisuhdeväkivaltaan?
Esimerkkinä päihde- ja
mielenterveystyö.
THL Opas 35/2014.
OTA PUHEEKSI!
•

Sosiaali- ja
terveyspalveluissa
kohdataan sekä väkivallan
uhreja että tekijöitä.

•

Lähisuhdeväkivaltaan
puuttuminen on jokaisen
sosiaali- ja terveysalan
ammattilaisen vastuulla.

•

Malleja väkivallan
kartoittamiseen ja
puuttumiseen on olemassa.

•

Väkivaltatyön mallit
on otettava käyttöön
kaikissa sosiaali- ja
terveyspalveluissa.

•

Lähisuhdeväkivallasta saa
ja pitää puhua. Vain siten
väkivaltaa voidaan ehkäistä.

Lähisuhdeväkivallasta kysymisen työkaluna toimii lähisuhdeväkivallan
suodatin- ja kartoituslomake.

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos • Institutet för hälsa och välfärd • National Institute for Health and Welfare

Puutu lähisuhdeväkivaltaan
KYSY KAIKILTA LÄHISUHDEVÄKIVALLASTA
1. Onko joku läheinen ollut joskus sinua kohtaan väkivaltainen?
2. Onko sillä vaikutusta elämääsi nyt?
3. Onko läheisissä ihmissuhteissasi tällä hetkellä väkivaltaa?
Kysy ja kuuntele
A. Kysy väkivallasta suoraan ja kerro
miksi kysyt.
B. Kuuntele myötätuntoisesti
ja anna tietoa.

Työkalut
Lähisuhdeväkivallan suodatinja kartoituslomake

Lähisuhdeväkivallan
suodatin- ja
kartoituslomake
Väline asiakkaan lähisuhdeväkivaltakokemusten
kartoittamiseen ja toimenpiteiden suunnitteluun.
Lähisuhdeväkivallan suodatin- ja kartoituslomake (1)

Asiakkaan/potilaan nimi: __________________________________________ ( Hetu: ______________ - ___________ )
Toiminta-/hoitoyksikkö: ___________________________________________
Työntekijä: _____________________________________________________
Päivämäärä: ____________________________________________________

Suodatinkysymykset
1

Onko Sinuun kohdistunut lähisuhteissasi* jossakin elämänvaiheessa fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa tai
kaltoinkohtelua?
Kyllä

2

Ei

Vaikuttaako kokemasi väkivalta edelleen terveyteesi, hyvinvointiisi tai elämänhallintaasi?
Kyllä

3

Ei

Onko lähisuhteissasi tällä hetkellä fyysistä, henkistä tai seksuaalista väkivaltaa tai kaltoinkohtelua?
Kyllä

Ei

Jos kysymyksiin 2 tai 3 on vastattu KYLLÄ, kysy seuraavat kartoituskysymykset:

Kartoituskysymykset
1

Millaista lähisuhdeväkivaltaa olet kokenut?
fyysistä väkivaltaa (esim. töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään hakkaaminen, raapiminen, repiminen, ravistelu,
ampuma- tai teräaseen käyttö, fyysisellä väkivallalla uhkailu)
henkistä väkivaltaa (esim. alistaminen, arvostelu, nimittely, halveksunta, kontrollointi, sosiaalisen kanssakäymisen rajoittaminen,
voimakas mustasukkaisuus, eristäminen, tavaroiden hajottaminen, kotieläinten vahingoittaminen tai jollakin näistä tai esimerkiksi
itsemurhalla uhkaaminen)
seksuaalista väkivaltaa (esim. raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kanssakäymisen eri muotoihin painostaminen tai seksiin
pakottaminen, seksuaalisella väkivallalla uhkailu, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan pakottaminen, ehkäisyn käytön
kieltäminen, aborttiin pakottaminen, seksuaalisen itsemääräämisoikeuden rajoittaminen)
kaltoinkohtelua tai laiminlyöntiä (esim. lapsen, vanhuksen tai vammaisen jättäminen vaille hoitoa, apua tai huolenpitoa tilanteissa,
joissa hän on ollut niistä riippuvainen, toisen ihmisen vahingoittaminen lääkkeillä, päihteillä, kemikaaleilla tai liuottimilla)

TEE JATKOTOIMENPITEET

taloudellista väkivaltaa (esim. itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai
pakottaminen omien rahojen antamiseen toisen käyttöön, taloudellisella väkivallalla uhkailu tai kiristäminen)
kulttuurista tai uskonnollista väkivaltaa (esim. uskonnolliseen vakaumukseen pakottaminen, väkivallalla uhkaaminen tai sen
käyttö uskontoon tai kulttuuriin viittaamalla, kuten ns. kunniaväkivalta, uskontoon liittyvillä asioilla uhkailu)

Kun väkivalta on tunnistettu, ensimmäinen tehtävä on arvioida
tilanteen vaarallisuus väkivallan uhrin ja lasten kannalta.
Lisäksi tulee sopia palvelukokonaisuudesta vastaava taho.

2

Milloin olet viimeksi ollut kuvailemasi lähisuhdeväkivallan kohteena?
vuorokauden

3

viikon

kuukauden

vuoden sisällä

joskus aiemmin

Kuinka usein olet joutunut lähisuhdeväkivallan kohteeksi?
vain kerran

4

useita kertoja

toistuvasti

jatkuvasti

Kuka tai ketkä ovat olleet väkivaltaisia Sinua kohtaan?
______________________________________________________________________________________________________

5

Tämä kysymys kysytään vain, jos lähisuhdeväkivaltaa on tällä hetkellä.
Onko perheessäsi alaikäisiä lapsia, jotka ovat altistuneet väkivallalle?
Kyllä

6

Ei

Tämä kysymys kysytään vain, jos asiakas/potilas on raskaana.
Onko puolisosi kohdistanut Sinuun väkivaltaa raskauden aikana?
Kyllä

Ei

*) Lähisuhteella tarkoitetaan asiakkaan/potilaan perhe-, sukulaisuus- tai seurustelusuhteita tai muita näihin rinnastettavia riippuvuussuhteita tai erityisen läheisiä ja tunnepitoisia ihmissuhteita.

Tiedä ja toimi
C. Varmista turvallisuus ja tee
muut akuutit toimenpiteet.
D. Suunnittele jatkotoimenpiteet,
ohjaa ja seuraa.

Työkalut
Turvasuunnitelma
Vakavan väkivallan
riskinarviointi
Kirjaamisen työkalut

Lisätietoa
lähisuhdeväkivallasta
sosiaali- ja terveydenhuollon
ammattilaisille
www.thl.fi/kasvunkumppanit
> Työn tueksi > Ehkäisevä
työ > Lähisuhde- ja
perheväkivallan ehkäisytyö

Lähisuhdeväkivallan systemaattisen
kartoituksen käyttöönotto edellyttää
•

johdon päätöstä systemaattisen kartoituksen käyttöönotosta ja toimintakäytäntöjen luomisesta jokaiseen palveluorganisaatioon
henkilöstön säännöllistä kouluttamista lähisuhdeväkivallan kysymyksissä

•

palvelupolkujen koordinointia ja kehittämistä yhdessä alueen toimijoiden kanssa: miten toimitaan kun väkivaltaa ilmenee

•

yhtenäisiä lähisuhdeväkivallan kirjaamiskäytäntöjä.
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