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Hemliknande, gratis plats för 
personer som mött våld eller 
hot om våld i nära relationer 
oberoende av ålder och kön  

thl.fi/skyddshemstjanster

Skyddshemstjänster – som stöd för 
offer för våld i nära relationer
VAD? Hjälp för personer som mött våld eller hot om våld i nära relationer     

Våld i nära relationer är våld som utövas av en nuvarande eller tidigare make, maka eller partner, ett barn 
eller en partners barn, en förälder, nära släkting eller någonannan närstående person. 

Ett skyddshem är en hemliknande plats där personer som blivit utsatta för våld eller hot om våld får skydd 
mot våldet och hjälp för att få ett slut på våldet. Skyddshemmet erbjuder professionellt stöd, rådgivning och 
vägledning i akuta situationer.

På skyddshemmet finns personal dygnet runt, och en person kan söka sig dit på eget initiativ eller på 
anvisning av en aktör, vid behov även anonymt.  Längden av skyddshemvistelsen är alltid individuellt. 
Vistelsen på skyddshemmet är gratis för klienten.

VARFÖR? Hjälp för att få ett slut på våld i nära relationer
Den utbildade personalen erbjuder krishjälp omgående, skyddat boende dygnet runt och psykosocialt stöd 
för människor som upplevt våld eller hot av våld i nära relationer. 

Orsaken till att en person söker sig till skyddshem behöver inte vara fysiskt våld. Våld kan även exempelvis 
vara psykiskt, ekonomiskt, sexuellt, vara förföljelse eller gälla kulturen eller religionen.

Våld i nära relationer påverkar alla parters välbefinnande och hälsa. Våldet kan ge upphov till fysiska eller 
psykiska skador, störa utvecklingen, vara orsaken till att de grundläggande behoven inte tillgodoses eller till 
och med leda till döden. 

HUR? Stöd, hjälp och rådgivning 
•  Skyddshemmets personal är utbildad till att möta vuxna och barn som blivit utsatta för våld i nära 

relationer. Av personalen får klienten krishjälp och stöd för att bearbeta erfarenheterna av våld.

•  På skyddshemmet får klienten också hjälp i rättsliga frågor och med praktiska arrangemang, 
till exempel boende.

• Klienten eller familjen får ett eget rum för tiden på skyddshemmet.

• Skyddshemmens lokaler är planerade så att de är säkra för kunderna.
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Skyddshemmen 
betjänar personer 
som mött våld 
eller hot om våld 
i nära relationer 
oberoende av ålder 
och kön.

Yrkesutbildad: när du i ditt arbete möter en klient som upplevt våld
Gör en bedömning av hur farlig klientens situation är genom en riskbedömning, och utarbeta en säkerhets-
plan. Riskbedömningen och säkerhetsplanen hjälper både klienten och den anställda att förstå hur farligt 
det våld som klienten upplevt är.

Om det inte är säkert för klienten att återvända hem ska du berätta om skyddshemstjänsterna och vid 
behov stöda klienten till att kontakta skyddshemmet. Ta också hand om de övriga familjemedlemmarnas, 
särskilt barnens, akuta säkerhet och behov av hjälp. Sköt din anmälningsskyldighet enligt barnskyddslagen 
(417/2007), socialvårdslagen (1301/2014) och äldreservicelagen (980/2012). Anvisningar för förebyggande  
av våld samt för hur du gör riskbedömningen och säkerhetsplanen finns på THL:s webbplats (se Mer infor-
mation). 

Kompletterande uppgifter   
Vad händer efter skyddshemmet?   
Skyddshemmets personal och klienten klarlägger tillsammans klientens fortsatta stödbehov. Vid behov 
samarbetar man också med kommunen och andra serviceleverantörer. Kommunerna bär ansvaret för den 
öppenvård som behövs vid familjevåld och våld i nära relationer och det stöd och den hjälp som behövs 
efter vistelsen på ett skyddshem. Enligt socialvårdslagen (1301/2014) ska kommunen ordna socialservice för 
stödbehov på grund av närstående- och familjevåld samt annat våld eller annan illabehandling.

Statsfinansiering till producenter av skyddshemstjänster
Staten har finansieringsansvaret för skyddshemsverksamheten. THL ansvarar för den styrning, utvärdering, 
utveckling och nationella samordning av skyddshemstjänster.

Det nationella skyddshemsnätverkets alla skyddshem finns på adressen www.thl.fi/skyddshemstjanster  


