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Saatesanat 

Sosiaalialan omista tarpeista lähtenyt asiakastietojärjestelmien kansallinen kehittä-
minen käynnistyi vuonna 2004, kun sosiaali- ja terveysministeriö (STM) perusti 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen (josta jatkossa käytetään myös nimeä Tikesos-
hanke). Hankkeen tärkein tehtävä on määritellä yhtenäisellä tavalla sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmissä käytettävät tietosisällöt ja -rakenteet vuoden 2011 loppuun 
mennessä. Visioksi on asetettu, että sosiaalihuollon asiakkaasta tallennettavat mer-
kinnät tehtäisiin vähimmäistiedoiltaan yhtenäisessä muodossa asiakkaan asuinpai-
kasta riippumatta. Tähän pyritään kansallisesti yhtenäiseksi sovituilla tietosisällöillä 
ja tietorakenteilla, jotka ohjeistavat kuntien käytössä olevien tietojärjestelmien sisäl-
töjä.  

Kansallisen sosiaalialan tieto- ja tietojärjestelmäarkkitehtuurin sekä niitä koske-
vien standardointien uskotaan selkiyttävän sekä sosiaalialan sähköistä tiedonhallin-
taa yleensä että sosiaalipalveluissa tehtävää kirjaamista erityisesti. Yhtenäiset käy-
tännöt auttavat kuntia ja muita palveluntuottajia kehittämään toimintaprosessejaan ja 
dokumentointiaan. Dokumentoinnin yhtenäistäminen edistää samalla tehokkaampaa 
sähköistä tiedonsiirtoa tietojärjestelmien välillä sekä helpottaa vertailtavan tilasto-
tiedon tuottamista. Edelleen kansallisesti yhtenäisen sähköisen asiakasasiakirjojen 
arkistoinnin järjestäminen edellyttää tallennettavien tietojen säilyttämistä tietyssä 
yleisesti sovitussa muodossa. Myös asiakkaat hyötyvät dokumentoinnin yhtenäistä-
misestä palveluiden kirjaamiskäytäntöjen pysyessä samanlaisina asiakkuuden vaih-
tuessa toiseen kuntaan.   

Yhtenäisten tietosisältöjen ja -rakenteiden määrittely edellyttää sitä, että kaikilla 
sosiaalihuollon lakisääteisillä tehtäväalueilla tarvittavat asiakastiedot ensin kartoite-
taan ja kuvataan. Tästä sosiaalihuollon dokumentaatioon kuuluvasta tietosisältöjen 
määrittelytyöstä on vastannut vuoden 2008 loppuun asti Stakesin Sosiaali- ja terve-
ysalan tietoyhteiskuntayksikkö ja vuoden 2009 alusta alkaen Terveyden ja hyvin-
voinnin laitoksen Tieto-osaston Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö (TILU). 
Asiakastietojen määritteleminen aloitettiin vuoden 2006 alussa ja sen ensimmäinen 
vaihe saatiin valmiiksi vuonna 2009. Tietoja kartoitettiin palvelutehtävittäin, kuten 
ensi- ja turvakotipalvelujen, lasten päivähoidon tai toimeentulotuen osalta, tai palve-
lu- ja aihekokonaisuuksittain, kuten vammaispalvelujen, ikäihmisten sosiaalipalvelu-
jen tai lähisuhdeväkivaltatapausten osalta.  

Palvelukohtaiset asiakastietokartoitukset ovat lähtökohta yhtenäisten asiakastie-
tojärjestelmien kehittämiselle sosiaalihuollossa. Niissä määritellään ne tietosisällöt 
ja tietokokonaisuudet, joita yksittäisten sosiaalipalveluiden asiakasdokumentaatiossa 
erityisesti tarvitaan. Yhdessä sosiaalihuollossa yleisesti käytettävien tietojen kanssa 
ne muodostavat eriytyneitä tietokokonaisuuksia, joita ehdotetaan käytettäväksi yksit-
täisten sosiaalipalvelujen sisällön kirjaamisessa tulevaisuudessa. Yleisesti käytettä-
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villä tiedoilla tarkoitetaan kaikkien sosiaalihuollon palveluiden tai tehtävien kirjaa-
misessa yhteisesti käytettäviä tietoja, kuten esimerkiksi asiakkaan henkilö- ja yh-
teystietoja sekä asiakirjallisia metatietoja. Nämä tiedot kuvataan Tikesos-hankkeessa 
erikseen. Kaikki hankkeen raportit ja selvitykset julkaistaan hankkeen verkkosivus-
tolla osoitteessa www.tikesos.fi.  

Tässä julkaisussa esitellään sosiaalihuollon asiakkaasta kerättävät, kirjattavat ja 
tallennettavat palvelukohtaiset asiakastiedot seuraavien sosiaalihuoltoon kuuluvien 
tehtävien tai palvelujen osalta: (1) ensi- ja turvakotipalvelut sekä (2) sosiaalipalve-
luissa kohdattavat väkivaltatapaukset. Julkaisu etenee siten, että johdanto-osassa 
esitellään yleisesti sosiaalihuollon asiakastietojen määrittelyä, minkä yhteydessä 
kuvataan tietosisältöjen kartoittamisessa ja kuvaamisessa käytetyt menetelmät. Sen 
jälkeen raportti jakautuu kahteen osaan, joista kukin muodostaa itsenäisen kokonai-
suuden. Kussakin osassa käytetyt kirjallisuusviitteet löytyvät osan lopusta. 

Tämä julkaisu on temaattisesti jatkoa seuraaville, aiemmin palvelukohtaisista 
asiakastiedoista julkaistuille, raporteille: 

- vuonna 2008 Stakesin raportteja sarjassa julkaistulle selvitykselle palvelukoh-
taisista asiakastiedoista lasten päivähoidossa, lastenvalvojan tehtävissä, adop-
tioneuvonnassa ja sosiaalipäivystyksessä, 

- vuonna 2009 THL:n raportteja sarjassa julkaistulle selvitykselle palvelukoh-
taisista asiakastiedoista aikuissosiaalityön, toimeentulotuen ja sosiaalisen luo-
totuksen tehtävissä, 

- vuonna 2010 THL:n raportteja sarjassa julkaistulle selvitykselle palvelukoh-
taisista asiakastiedoista lastensuojelun, kasvatus- ja perheneuvonnan ja kou-
lun sosiaalityön tehtävissä, 

- vuonna 2010 THL:n raportteja sarjassa julkaistulle selvitykselle palvelukoh-
taisista asiakastiedoista vammaisten, ikäihmisten ja päihteiden ongelmakäyt-
täjien sosiaalipalveluissa. 

Tämän takia julkaisujen johdantotekstit ja rakenteet ovat keskenään lähes identti-
siä. 

Kaikki tässä julkaisussa esitetyt tiedot ja materiaalit perustuvat Tikesos-hankkeen 
yhteydessä tuotettuihin raportteihin ao. palvelualojen asiakastiedoista. Lukijan on 
hyvä huomata, että tietosisällöt esitetään sellaisina kuin ne ilmenivät palvelualoilla 
silloin, kun niitä kartoitettiin ja määriteltiin. Toimintaympäristön, lainsäädännön ja 
toiminnan kehityksen vuoksi on todennäköistä, että muutamia tietokuvausten sisäl-
tämiä yksittäisiä tietoja tulisi päivittää ennen käyttöönottoa. Toinen huomio koskee 
julkaisun tekstiä ja kirjoittajia. Tämän julkaisun pohjana olevat alkuperäiset raportit 
tuotettiin työryhmissä, joiden jäsenet on esitetty kunkin tehtäväkohtaisen asiakastie-
tokuvauksen yhteydessä. Kaikki ryhmien jäsenet osallistuivat raporttien tekemiseen. 
Kuitenkin jokaisella raportilla oli myös nimetty vastuukirjoittaja, joka tuotti pääosan 
raportin sisällöistä ja muotoiluista. Väkivaltatapaustietojen raportin osalta vastuukir-
joittajia olivat Riikka Väyrynen, Jarmo Kärki, Helena Ewalds ja Minna Piispa. Ensi- 
ja turvakotipalvelujen asiakastietoraportin kirjoittamisesta vastasi Jarmo Kärki. Al-
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kuperäisten raporttien tekstin muokkauksesta ja tämän julkaisun toimittamisesta 
sekä johdanto-osan kirjoittamisesta vastasivat Riikka Väyrynen ja Jarmo Kärki.  

Julkaisu tarjoaa hyödyllistä tietoa kaikille sosiaalialan tiedonhallinnan suunnitte-
lijoille ja kehittäjille sekä asiakastietojen käsittelijöille. 

 
 
Helsingissä toukokuussa 2011 
Jarmo Kärki  Riikka Väyrynen 
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Julkaisun kirjoittajat 

§ VTM Jarmo Kärki toimii projektipäällikkönä Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksessa. Vuoden 2009 loppuun asti hän 
vastasi sosiaali- ja terveysministeriön rahoittaman Sosi-
aalialan tietoteknologiahankkeen dokumentaatio-osiosta, 
jossa määriteltiin asiakastietoja sosiaalihuollon eri palve-
luille. 

§ VTM Riikka Väyrynen toimii kehittämispäällikkönä Ter-
veyden ja hyvinvoinnin laitoksessa. Hän työskenteli Sosi-
aalialan tietoteknologiahankkeen dokumentaatio-osion 
tietomäärittelytyössä vuoden 2009 loppuun asti. 

§ ThM Helena Ewalds toimii kehittämispäällikkönä Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksessa. Hän työskentelee lä-
hisuhde- ja perheväkivallan ehkäisytyön kehittämisen ja 
koordinoinnin kansallisissa ja kansainvälisissä asiantunti-
jatehtävissä. 

§ VTT Minna Piispa toimii kehittämispäällikkönä Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksessa. Hän työskentelee lähisuhde- 
ja perheväkivallan ehkäisytyön kehittämisen ja tutkimuk-
sen tehtävissä ja on naisiin kohdistuvan väkivallan vähen-
tämisen ohjelman vastuuhenkilö. 
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Tiivistelmä 

Jarmo Kärki, Riikka Väyrynen, Helena Ewalds, Minna Piispa (toim.). Selvitys pal-
velukohtaisista asiakastiedoista ensi- ja turvakotipalveluissa sekä väkivaltatapauk-
sissa. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL), Raportti 24/2010, 120 sivua, Helsin-
ki 2010, ISSN 1798-0070 (painettu), ISSN 1798-0089 (pdf). 

 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa (2004–2011) määritellään sosiaalihuollon 
asiakastietojärjestelmissä käytettävät tietosisällöt ja asiakirjarakenteet yhtenäisellä 
tavalla. Määritykset mahdollistavat sosiaalihuollon asiakkaasta tehtävien merkintö-
jen tallentamisen yhtenäisessä muodossa asiakkaan asuinpaikasta riippumatta. 

Yhtenäisten asiakastietojen käyttö parantaa erityisesti sosiaalialan sähköistä tie-
donhallintaa, kuten tietojen kirjaamista, käyttöä, säilyttämistä ja saatavuutta sekä 
tiedon jalostamista tilastoiksi ja indikaattoreiksi. Näin yhdenmukaisesti käytetty 
tieto edistää niin asiakkaan saamaa palvelua kuin alan ammattilaisten työtä, mutta 
myös suunnittelua, johtamista ja päätöksentekoa kaikilla hallinnon tasoilla. 

Yhtenäisten tietosisältöjen ja -rakenteiden määrittelyn tärkeimpänä lähtökohtana 
on, että kaikilla sosiaalihuollon lakisääteisillä tehtäväalueilla tarvittavat asiakastiedot 
ensin kartoitetaan ja kuvataan. Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen dokumentaatio-
osion palvelukohtaisissa asiakastietokartoituksissa määritellään ne tietosisällöt ja 
tietokokonaisuudet, joita yksittäisten sosiaalipalvelujen asiakasdokumentaatiossa 
erityisesti tarvitaan. Yhdessä sosiaalihuollossa yleisesti käytettävien tietojen, kuten 
henkilön yksilöintitietojen ja asiakirjan kuvailutietojen, kanssa ne muodostavat eriy-
tyneitä tietokokonaisuuksia, joita ehdotetaan käytettäväksi yksittäisten sosiaalipalve-
lujen sisällön sähköisessä kirjaamisessa tulevaisuudessa. 

Tässä julkaisussa esitellään hankkeen dokumentaatio-osiossa valmistellut sosiaa-
lihuollon asiakkaasta kerättävät, kirjattavat ja tallennettavat palvelukohtaiset asia-
kastiedot (1) ensi- ja turvakotien palveluissa sekä (2) väkivaltatapauksissa sosiaali-
huollossa. Asiakastietojen lisäksi selostetaan kunkin kuvattavan palvelun tai tehtä-
vän lainsäädännöllinen tausta ja palveluprosessien vaiheet yleisellä tasolla.  

Kaikki julkaisussa esitetyt tiedot ja materiaalit perustuvat hankkeen yhteydessä 
tuotettuihin raportteihin kyseisten palvelualojen asiakastiedoista. Kunkin palvelu-
alan asiakastietojen kuvaukset on tehty työryhmissä, joiden jäseninä toimi kyseisen 
aihealueen asiantuntijoita ja tehtävissä toimivia käytännön ammattilaisia. 
 
Avainsanat: sosiaalihuolto, sosiaalipalvelut, asiakastieto, tiedonhallinta, tietojärjes-
telmät, asiakirjat, tietosisältö, sosiaalityö, ensikoti, turvakoti, väkivalta, palvelupro-
sessi, tilastot, kirjaaminen, dokumentaatio
Van

he
ntu

nu
t



8 Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista 
ensi- ja turvakotipalveluissa sekä väkivaltatapauksissa

THL – Raportti 24 /2011

Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista 
ensi- ja turvakotipalveluissa sekä väkivaltatapauksissa 

      

 

 

Sammandrag 

Jarmo Kärki, Riikka Väyrynen, Helena Ewalds, Minna Piispa (red.). Utredning om 
servicespecifika klientuppgifter vid mödra- och skyddshem och i våldsfall. Institutet 
för hälsa och välfärd (THL), Rapport 24/2010, 120 sidor, Helsingfors 2010, ISSN 
1798-0070 (tryckt), ISSN 1798-0089 (pdf). 
 
Inom IT-projektet för det sociala området (2004!2011) definieras de datainnehåll 
och dokumentstrukturer som ska användas i klientdatasystemen inom socialvården 
så att det blir möjligt att lagra anteckningar om socialvårdsklienterna i enhetlig form 
oberoende av var klienterna bor. 

Användningen av enhetliga kunduppgifter förbättrar i synnerhet den elektroniska 
informationsförvaltningen inom det sociala området till exempel när det gäller att 
registrera, använda, förvara och ha tillgång till uppgifter samt förädla information 
till statistik och indikatorer. Denna samordnade användning av information främjar 
såväl klientservicen som den yrkesutbildade personalens arbete inom branschen, 
samt också planeringen, ledningen och beslutsfattandet på alla förvaltningsnivåer. 

Den viktigaste utgångspunkten i definitionen av enhetliga datainnehåll och data-
strukturer är att först kartlägga och beskriva de klientuppgifter som behövs på alla 
lagstadgade uppgiftsområden inom socialvården. I de servicespecifika kartläggning-
arna av klientuppgifter i dokumentationsdelen av IT-projektet för det sociala områ-
det fastställs de datainnehåll och informationshelheter som är särskilt viktiga i kli-
entdokumentationen inom de enskilda sociala tjänsterna. Tillsammans med de upp-
gifter som används allmänt inom socialvården, såsom identifieringsuppgifter om 
personer och referensinformation om dokument, bildar de separata informationshel-
heter som i framtiden förslagsvis ska användas i den elektroniska registreringen av 
enskilda sociala tjänsters innehåll. 

I denna publikation presenteras de servicespecifika klientuppgifter som beretts i 
dokumentationsdelen av projektet och som ska insamlas, registreras och lagras i 
fråga om socialvårdsklienterna inom (1) mödra- och skyddshemservice samt (2) i 
våldsfall inom socialvården. Förutom klientuppgifterna redogörs också för den lag-
stadgade bakgrunden för varje tjänst eller uppgift och serviceprocessernas olika 
skeden på allmän nivå.  

All information och allt material som presenteras i publikationen grundar sig på 
de rapporter om klientuppgifterna från ovan nämnda serviceområden som produce-
rats inom ramen för projektet. Beskrivningarna av klientuppgifterna för varje servi-
ceområde har sammanställts av arbetsgrupper bestående av experter och yrkesutbil-
dade personer som arbetar inom respektive område. 
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Summary 

Jarmo Kärki, Riikka Väyrynen, Helena Ewalds, Minna Piispa (eds.). Report on 
Service-specific Client Data Regarding Services of Mother and Child Homes and 
Shelters and on Situations Involving Violence. National Institute for Health and 
Welfare (THL), Report 24/2010, 120 pp, Helsinki 2010, ISSN 1798-0070 (printed), 
ISSN 1798-0089 (pdf). 
 
The purpose of the social sector information technology project (2004–2011) is to 
determine in a uniform way the data contents and document structures to be used in 
social care client information systems. This uniform scheme will enable entries on 
social welfare clients to be recorded in a compatible form wherever in the country 
they are located. 

The availability of uniform client data will improve information management in 
the social sector in particular, including the entering, use, storage and availability of 
data and the further processing of data into statistics and indicators. Uniform data 
will improve the service provided to the client and the quality of the work of profes-
sionals in the field, but will also contribute to planning, management and decision-
making at all levels of administration. 

The principal task in determining uniform data contents and structures is to sur-
vey and describe all the client data that are required in the statutory task areas of 
social welfare. The service-specific client data surveys in the documentation portion 
of the social sector information technology project will determine the data contents 
and data structures that are particularly needed in client documentation in social 
services. Together with the information generally used in social welfare, such as 
personal identification data and document description data, they will form unique 
datasets that, according to the proposal, should be used for the electronic entering of 
social services contents in the future. 

This publication presents the service-specific client data structures to be col-
lected, recorded and stored, as outlined in the documentation portion of the project, 
regarding (1) services of mother and child homes and shelters and (2) in situations in 
the social services where violence has occurred. In addition to the client data, the 
statutory basis and the stages of the service process are described on a general level 
for each service or task discussed.  

All the information and materials presented in this publication are based on re-
ports on client data in the services in question generated in the course of the project. 
The client data descriptions for each service were drawn up in working groups con-
sisting of experts in the subject at hand and professionals with practical experience 
in the field. 
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information systems, documents, data contents, social work, mother and child home, 
shelter, violence, service process, statistics, recording, documentation 
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JOHDANTO-OSA 
Jarmo Kärki ja Riikka Väyrynen 

 
 

1 Asiakastietojen määrittely 
sosiaalialan tietoteknologia-
hankkeessa 

 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen tavoitteena on määritellä ne tiedot, joita tule-
vaisuudessa käytetään yhtenäisesti eri sosiaalihuollon palvelujen järjestäjien ja tuot-
tajien tietojärjestelmissä. Tietojen määrittelyä on toteutettu vaiheittain siten, että 
ensin on määritelty peruskäsitteitä ja kartoitettu sosiaalihuollon asiakastiedot, sen 
jälkeen näistä on muodostettu sosiaalihuollon käyttöön yleiset asiakirjarakenteet ja 
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käytännön pilotointiin. Kuvassa 1 on esitetty Tikesos-hankkeen kehittämisalueet 
kokonaisarkkitehtuurinäkökulmasta. Kokonaisarkkitehtuurin nähdään koostuvan 
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JOHDANTO-OSA 
Jarmo Kärki ja Riikka Väyrynen 

 
 

1 Asiakastietojen määrittely 
sosiaalialan tietoteknologia-
hankkeessa 

 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen tavoitteena on määritellä ne tiedot, joita tule-
vaisuudessa käytetään yhtenäisesti eri sosiaalihuollon palvelujen järjestäjien ja tuot-
tajien tietojärjestelmissä. Tietojen määrittelyä on toteutettu vaiheittain siten, että 
ensin on määritelty peruskäsitteitä ja kartoitettu sosiaalihuollon asiakastiedot, sen 
jälkeen näistä on muodostettu sosiaalihuollon käyttöön yleiset asiakirjarakenteet ja 
viimein edetään tietojärjestelmää koskeviin teknisiin määrityksiin ja määritysten 
käytännön pilotointiin. Kuvassa 1 on esitetty Tikesos-hankkeen kehittämisalueet 
kokonaisarkkitehtuurinäkökulmasta. Kokonaisarkkitehtuurin nähdään koostuvan 
neljästä ulottuvuudesta: toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurista. 

    

 

 

JOHDANTO-OSA 
Jarmo Kärki ja Riikka Väyrynen 

 
 

1 Asiakastietojen määrittely 
sosiaalialan tietoteknologia-
hankkeessa 

 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen tavoitteena on määritellä ne tiedot, joita tule-
vaisuudessa käytetään yhtenäisesti eri sosiaalihuollon palvelujen järjestäjien ja tuot-
tajien tietojärjestelmissä. Tietojen määrittelyä on toteutettu vaiheittain siten, että 
ensin on määritelty peruskäsitteitä ja kartoitettu sosiaalihuollon asiakastiedot, sen 
jälkeen näistä on muodostettu sosiaalihuollon käyttöön yleiset asiakirjarakenteet ja 
viimein edetään tietojärjestelmää koskeviin teknisiin määrityksiin ja määritysten 
käytännön pilotointiin. Kuvassa 1 on esitetty Tikesos-hankkeen kehittämisalueet 
kokonaisarkkitehtuurinäkökulmasta. Kokonaisarkkitehtuurin nähdään koostuvan 
neljästä ulottuvuudesta: toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurista. 

    

 

 

JOHDANTO-OSA 
Jarmo Kärki ja Riikka Väyrynen 

 
 

1 Asiakastietojen määrittely 
sosiaalialan tietoteknologia-
hankkeessa 

 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen tavoitteena on määritellä ne tiedot, joita tule-
vaisuudessa käytetään yhtenäisesti eri sosiaalihuollon palvelujen järjestäjien ja tuot-
tajien tietojärjestelmissä. Tietojen määrittelyä on toteutettu vaiheittain siten, että 
ensin on määritelty peruskäsitteitä ja kartoitettu sosiaalihuollon asiakastiedot, sen 
jälkeen näistä on muodostettu sosiaalihuollon käyttöön yleiset asiakirjarakenteet ja 
viimein edetään tietojärjestelmää koskeviin teknisiin määrityksiin ja määritysten 
käytännön pilotointiin. Kuvassa 1 on esitetty Tikesos-hankkeen kehittämisalueet 
kokonaisarkkitehtuurinäkökulmasta. Kokonaisarkkitehtuurin nähdään koostuvan 
neljästä ulottuvuudesta: toiminta-, tieto-, järjestelmä- ja teknologia-arkkitehtuurista. 

Van
he

ntu
nu

t



19THL – Raportti 24 /2011Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista 
ensi- ja turvakotipalveluissa sekä väkivaltatapauksissa 

Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista 
ensi- ja turvakotipalveluissa sekä väkivaltatapauksissa

      

 

 

Kuva 1. Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen kehittämisen sisältöalueet kokonais-
arkkitehtuurinäkökulmasta lokakuussa 2010. (lähteenä Tikesos-hankkeen esittely-
kalvot 2010). 

Kehittämistyön ensimmäisessä vaiheessa tapahtuva sosiaalihuollon asiakastieto-
jen sisällön kuvaaminen on eriytetty sen mukaan, koskeeko ko. asiakastieto yleisesti 
kaikkia sosiaalihuollon tehtäviä vai erityisesti tiettyä sosiaalipalvelua tai tehtävää 
(ks. kuva 2). Kaikille sosiaalipalveluille yhteisiin tietoihin kuuluvat muun muassa 
asiakkaan perustiedot (Kortelainen 2006) ja palvelun antajaa koskevat perustiedot 
(Kortelainen 2007) sekä asiakirjalliset metatiedot (Paakkanen et al 2009). Perustie-
doista käytetään myös nimitystä ydintiedot. Metatiedoilla tarkoitetaan asiakirjojen 
kuvailuun ja hallintaan liittyviä tietoja, kuten asiakirjan yksilöity tunnus, muodosta-
mispäivämäärä tai säilytysaika. Sosiaalihuollossa tarvittavat yhteiset tiedot ovat 
luonteeltaan geneerisiä, sosiaalihuollon tehtävärajat ylittäviä tietoja. Pääsääntöisesti 
niiden kartoitusta ja kuvaamista on tehty Tikesos-hankkeessa Itä-Suomen sosiaa-
lialan osaamiskeskus ISO:n johdolla. 
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Kuva 2. Sosiaalipalveluille määritellyt yhteiset ja palvelukohtaiset tietokuvaukset 
Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa.  

 
Erityisesti tiettyä sosiaalipalvelua tai sosiaalihuollollista tehtävää koskevaa mää-

ritystyötä kutsutaan Tikesos-hankkeessa palvelukohtaisten asiakastietojen määritte-
lyksi. Sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuurissa tämä määrittelytyö sijoittuu toimin-
ta-arkkitehtuurin ja tietoarkkitehtuurin käsitteelliselle tasolle (ks. kuva 1). Sen yh-
teydessä kartoitetaan ja kuvataan asiakastiedot kunkin sosiaalihuollon lakisääteisen 
palvelutehtävän osalta. Sosiaalihuollon lakisääteisillä palvelutehtävillä tarkoitetaan 
tässä niitä yhteiskunnallisia palvelumuotoja tai tehtäviä, jotka sosiaalihuoltoa koske-
vassa lainsäädännössä on määritelty kunnan järjestämisvelvollisuuden piiriin. Sosi-
aalihuollon palvelutehtävistä säädetään sosiaalihuollon yleis- ja erityislaeilla. Sosi-
aalihuollon yleislakeja ovat sosiaalihuoltolaki (710/1982) ja laki sosiaalihuollon 
asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000). Esimerkiksi sosiaalityö ja ikäihmisten 
palvelut perustuvat sosiaalihuoltolakiin. Sosiaalihuollon erityislakeja ovat muut 
sosiaalihuollon palvelutehtävistä säätävät lait, joilla säädellään esimerkiksi vam-
maispalveluja, kehitysvammaisten erityishuoltoa ja päihdehuoltoa. Sosiaalihuollon 
palvelutehtävä voi perustua myös muuhun normiin kuin säädökseen. Yksittäisiä 
tehtäviä voidaan sosiaalihuollossa erottaa 20–26 laskentatavasta ja määritelmästä 
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riippuen. Tikesos-hankkeen Sosiaalipalvelujen luokitusta laadittaessa eroteltiin 26 
sosiaalihuollon palvelutehtävää (Laaksonen ym. 2010, 44). Palvelukohtaiset tieto-
määritykset on tehty Tikesos-hankkeessa THL:n johdolla. Tässä julkaisussa esitetyt 
tietokuvaukset kuuluvat palvelukohtaisiin määrityksiin. 

Kehittämistyön toisessa vaiheessa tietokuvausten pohjalta muodostetaan asiakas-
asiakirjojen harmonisoidut tietokokonaisuudet ja tietorakenteet, joiden mukaisesti 
tietoja tulevaisuudessa käytetään ja tallennetaan sosiaalihuollon asiakastietojärjes-
telmissä. Sosiaalihuollossa käytettävät asiakasasiakirjat voidaan erottaa sen mukaan, 
sisältääkö asiakirja tiettyä tehtävää varten määriteltyä tietosisältöä vai ei. Nämä 
piirteet tunnistetaan ja rakennetaan yhteisiä tietokokonaisuuksia, joita voidaan hyö-
dyntää elementteinä useissa asiakirjoissa. Asiakirjarakenteet ja asiakirjojen tietosi-
sällöt luodaan sekä yleisesti sosiaalihuollon eri tehtävissä käytettäviksi että erikseen 
kunkin tehtävän tarpeisiin. Asiakasasiakirjojen tietosisältöjen ja tietorakenteiden 
määritystyö alkoi Tikesos-hankkeessa vuoden 2008 alussa ja sen on suunniteltu 
jatkuvan ainakin vuoteen 2011 asti. 

Kolmannessa kehittämisvaiheessa asiakasasiakirjarakenteille ja vakioiduille tie-
tosisällöille määritellään tekninen valmius tietojärjestelmäkäyttöä varten. Tähän 
liittyen on selvitetty sosiaalihuollon asiakasasiakirjoihin ja niiden siirtämiseen liitty-
viä teknisiä standardeja vuodesta 2007 alkaen. Sosiaalihuollon asiakirjojen tarpeisiin 
määritellään oma XML-standardin mukainen toteutus, joka mahdollistaa asiakirjan 
teknisen rakenteen luomisen sekä asiakirjan hallintaan tarvittavien metatietojen liit-
tämisen dokumenttiin. Vuoden 2008 alussa alettiin kuvata sosiaalihuollon kansallis-
ta tietoarkkitehtuuria ja sen yhteydessä kuvataan aiempaa tarkemmin sosiaalihuollon 
tehtävien palveluprosessit. Vuosina 2008–2009 selvitettiin myös asiakasasiakirjojen 
sähköisen säilyttämisen vaatimuksia sosiaalihuollon osalta ja näiden perusteella 
tullaan ratkaisemaan kysymys keskitetystä sosiaalihuollon sähköisestä arkistosta 
(Suhonen ym. 2009). Vuonna 2010 on aloitettu sosiaalihuollon kokonaisarkkitehtuu-
rin kuvaus kansallisesta näkökulmasta. Siihen liittyvät muun muassa selvitystyöt 
tietojärjestelmäpalveluista (Paakkanen ym. 2010), vastuista sekä lainsäädännöllisistä 
muutostarpeista. Määritysten käytännön testit ja käyttöönoton pilotoinnit on suunni-
teltu aloitettavan vaiheittain, kun tekniset määritykset valmistuvat ja pilotoinnin 
rahoitus varmistuu. 

Tikesos-hankkeen tietojen määrittelyvaiheistus on esitetty myös kuvassa 3. To-
dellisuudessa määritysten tekeminen ei etene näin suoraviivaisesti, vaan vaiheiden 
välillä on paljon keskinäistä vuorovaikutusta, jossa määritykset tarkentuvat ja jopa 
muuttuvat. 
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Kuva 3. Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa kehitettävien käsitteiden ja tietojen 
määrittelyvaiheet . (Lähteenä Tikesos-hankkeen esittelykalvot vuodelta 2009). 

 
Edellä mainittujen toimien lisäksi vuonna 2006 käynnistyi Suomen Kuntaliiton 

johdolla asiakirjahallinnon kehittämiskokonaisuus, jossa määritellään asiakirjojen ja 
dokumenttien säilytysaikoja sekä niiden muodostamista asian käsittelyprosessissa. 
Tämän työn tuloksena valmistui raportti sosiaalihuollon asiakasasiakirjojen käsitte-
lystä ja säilytyksestä vuonna 2010. Raportti on luovutettu sosiaali- ja terveysministe-
riöön asiakirja-asetuksen jatkovalmistelun tueksi. 

Tikesos-hankkeen toteuttamiseksi STM on solminut vuosittain yhteistyösopi-
mukset Suomen Kuntaliiton, THL:n (ennen vuotta 2009 Stakesin) ja ISO:n kanssa. 

1.1 Palvelukohtaisten asiakastietojen määrittelyn tarkoitus ja 
menetelmät 

Palvelukohtaisia asiakastietoja on kartoitettu ja kuvattu Tikesos-hankkeen dokumen-
taatio-osiossa Stakesin Sosiaali- ja terveysalan tietoyhteiskuntayksikön johtamana 
vuodesta 2005 alkaen. Toteutuksen suunnittelu- ja valmistelujakson jälkeen varsi-
nainen määrittelytyö käynnistettiin vuoden 2006 alusta lähtien. Vuodesta 2009 alka-
en dokumentaatiotyöstä on vastannut Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen Tieto-
osaston Tietorakenteet ja luokitukset -yksikkö (TILU). 

Tavoitteena oli kartoittaa, kuvata ja määritellä valtakunnallisesti yhtenäisiä tieto- 
ja asiakirjatarpeita sosiaalihuollon eri palveluille. Vuoden 2009 loppuun mennessä 
selvitettiin ja kuvattiin kansallisesti yhtenäiset, riittävät ja tarpeelliset asiakastiedot 
yhteensä 21:ssä sosiaalihuollon palvelutehtävässä, joita ehdotetaan käytettäviksi 
sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä. Määrittelytyötä koordinoi STM:n asetta-
ma sosiaalihuollon dokumentaation asiantuntijatyöryhmä. Vuonna 2010 kartoitettiin 
ja tarkennettiin vielä muutamia sosiaalipalveluissa käytettäviä asiakastietoja muun 
muassa pitkäaikaistyöttömien työllistymispalvelujen, maahanmuuttajien kotouttami-
sen ja puolison elatusturvan vahvistamisen osalta. 

Määrittelytyössä keskityttiin asiakastietojärjestelmissä palvelualakohtaisesti käy-
tettäviin tietoihin ja tietojen joukkoihin, kuten dokumentteihin tai asiakirjoihin. So-
siaalihuollon palvelukohtaisista tietosisällöistä kuvattiin kaikki ne palvelualan tiedot, 
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joiden halutaan olevan valtakunnallisesti yhtenäisesti tallennettavissa, siirrettävissä 
ja käytettävissä. Tavoitteena on, että kunnat ja yksityiset palveluntarjoajat käyttävät 
samoja tietomäärittelyjä tallentaessaan tietoja omiin asiakastietojärjestelmiinsä.  

Tietosisältöjä kartoitettiin palveluittain. Dokumentaatio-osion työsuunnitelmassa 
sosiaalihuollon palvelukenttä jaettiin 16 palvelukokonaisuuteen. Kutakin palvelua 
tai tehtävää varten perustettiin työryhmä, jonka jäseninä toimi aihealueen asiantunti-
joita. Pyrkimyksenä oli hyödyntää määrittelytyössä kunkin palvelualan parhaita 
asiantuntijoita. Työryhmien rinnalla hyödynnettiin asiantuntijakuulemisia tai vastaa-
via tiedonkeruutapoja. Palvelukohtaisten työryhmien tehtävänä oli kuvata palvelu-
prosessit yleisellä tasolla ja kartoittaa dokumentaatiossa käytettävät asiakastiedot 
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Sosiaalihuollon palvelukohtaisten dokumentaatiotietojen määrittelytyö toteutet-
tiin vaiheittain ja portaittain. Seuraavan palvelun tietomäärittely aloitettiin vasta, kun 
edellinen oli saatu hyvin käyntiin.  Palvelukohtaisten tietomääritysten etenemistä on 
kuvattu taulukossa 1. Kaikki palvelukohtaiset asiakastiedot on raportoitu 16 rapor-
tissa, jotka on ollut julkisesti saatavilla hankkeen kotisivuilla heti niiden hyväksy-
misen jälkeen. Tässä julkaisussa esitetään työryhmissä määritetyt asiakastiedot, joita 
on kartoitettu väkivaltatapauksien kirjaamisen (Väyrynen, Kärki, Ewalds ja Piispa 
2010) ja ensi- ja turvakotien palvelujen osalta (Kärki 2010). Aikaisemmin on jul-
kaistu selvitykset palvelukohtaisista asiakastiedoista aikuissosiaalityössä, toimeentu-
lotuessa ja sosiaalisessa luototuksessa (Kärki et al 2009), lastensuojelussa, kasvatus- 
ja perheneuvonnassa ja koulun sosiaalityössä (Väinälä et al 2010), lasten päivähoi-
dossa, lastenvalvojan tehtävissä, adoptioneuvonnassa ja sosiaalipäivystystehtävässä 
(Kärki et al 2008) sekä vammaisten ikäihmisten ja päihteiden ongelmakäyttäjien 
sosiaalipalveluissa (Väyrynen et al 2010). Van
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Taulukko 1. Asiakastietojen määritykset palvelualoittain Tikesos-hankkeen doku-
mentaatio-osiossa vuosina 2006-2009. 

Sosiaalihuollon palveluala tai tehtävä Tietomäärittelyn  
ajankohta (vuosina) 
 

Lasten päivähoito 2006–2007 

Toimeentulotuki 2006–2007 

Sosiaalinen luototus 2006–2007 

Isyyden selvittäminen, lapsen huolto-, asumis- ja tapaamisoikeusso-

pimus sekä elatussopimus  

2006–2007 

Adoptioneuvonta 2006–2007 

Sosiaalipäivystys  2006–2007 

Aikuissosiaalityö 2007–2008 

Ensi- ja turvakotien palvelut  2007–2008 

Lastensuojelun avohuolto sekä perhetyö  2007–2008 

Lasten sijaishuolto & jälkihuolto 2007–2008 

Kasvatus- ja perheneuvonta 2006–2009 

Vammaispalvelut ja kehitysvammahuolto 2007–2009 

Ikäihmisten sosiaalipalvelut 2008–2009 

Päihdetyö 2008–2009 

Perhe- ja lähisuhdeväkivaltatapaus 2008–2009 

Koulun sosiaalityö 2009 

 
Määrittelytyön yksi tärkeä periaate oli kartoitus- ja kuvausprosessin avoimuus 

aina valmistelusta viimeistelyyn asti. Tätä periaatetta toteutettiin julkaisemalla pal-
velualakohtaisia määritelmiä hankkeen kotisivuilla jo niiden luonnosvaiheissa. Asi-
antuntijakommentteja pyydettiin työryhmien ulkopuolisilta tahoilta erikseen myös 
sähköpostitse. Palvelukohtaisen asiantuntijatyöryhmän rinnalla toimi usein ns. 
kommentoijaryhmä, joka kommentoi määritysluonnoksia työn alusta alkaen. Saadut 
kommentit valottivat hyvin palveluiden alueellisia toimintatapoja ja käytetyn ter-
minologian eroavuuksia, joita pyrittiin työryhmässä tulkitsemaan mahdollisimman 
yleisellä tasolla.  

Kun kaikkien palveluiden asiakastiedot saatiin kuvattua, selvitettiin vielä sosiaa-
litoimen johtamisen, hallinnon ja tilastoinnin tietotarpeet sosiaalipalvelujen osalta 
(Jormalainen 2010). 

Palvelutehtävittäin tarkasteltuna hankkeessa jäivät selvittämättä asiakastiedot 
nuorten rikoksentekijöiden henkilötutkinnassa, sosiaaliasiamiehen toiminnassa ja 
perhehoidossa. Näistä kansallisesti yhtenäistä sosiaaliasiamiehen asiakastilastointia 
on kehitetty erikseen sosiaali- ja terveysministeriön rahoittamassa Sosiaali- ja poti-
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lasasiamiestoiminnan asiakastilastoinnin valtakunnallisessa kehittämishankkeessa v. 
2007–2009. Lisäksi laki nuoren rikoksesta epäillyn tilanteen selvittämisestä 
(633/2010) astuu voimaan vuoden 2011 alussa, joka kumoaa lain nuorista rikoksen-
tekijöistä ja tutkintatehtävä siirretään sosiaalitoimelta rikosseuraamuslaitokselle. 

1.2 Asiakastietomäärittelyn reunaehtoja sosiaalihuollossa 
 
Asiakastietojen käsittelyllä on sosiaalihuollossa omat erityispiirteensä. Sosiaalihuol-
to muodostuu useista, toisistaan poikkeavista lakisääteisistä tehtäväkokonaisuuksis-
ta. Laaja-alaisessa sosiaalihuoltoa koskevassa lainsäädännössä säädetään kansalais-
ten oikeuksista saada erilaisia palveluja ja etuuksia sekä kuntien tai kuntayhtymien 
velvollisuudesta järjestää sosiaalihuoltoa. Sosiaalihuoltolaki (710/1982) on yleislaki, 
joka sääntelee sosiaalihuollon hallintoa ja esimerkiksi muutoksenhakua sosiaalihuol-
lon viranomaisten tekemiin päätöksiin. Lakia täsmentää sosiaalihuoltoasetus 
(1983/607). Muita sosiaalihuollon säädöksiä ovat muun muassa laki lasten päivähoi-
dosta (1973/36), asetus lasten päivähoidosta (1973/239), laki lasten kotihoidon ja 
yksityisen hoidon tuesta (1996/1128), laki kehitysvammaisten erityishuollosta 
(1977/519), asetus kehitysvammaisten erityishuollosta (1977/988), laki vammaisuu-
den perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/380), asetus vam-
maisuuden perusteella järjestettävistä palveluista ja tukitoimista (1987/759), laki 
omaishoidon tuesta (2005/937), laki toimeentulotuesta (1997/1412) ja lastensuojelu-
laki (2007/417). 

Sosiaalipalvelujen järjestämisvastuu on siis kunnilla, joiden palveluiden järjes-
tämistavat ja voimavarat eroavat huomattavasti toisistaan. Sosiaalihuollolle on myös 
ominaista, että palveluita järjestävät ja tuottavat viranomaisten lisäksi useat yksityi-
set ammatinharjoittajat ja palveluntuottajat.  

Henkilötietolain (523/1999) mukaan palvelun tuottajalla on oikeus kerätä asiak-
kaistaan toiminnan kannalta tarpeelliset tiedot. Henkilötietolain 9 §:n 1 momentin 
mukaan käsiteltävien henkilötietojen tulee olla määritellyn henkilötietojen käsittelyn 
tarkoituksen kannalta tarpeellisia (tarpeellisuusvaatimus). Saman pykälän 2 momen-
tin mukaan rekisterinpitäjän on huolehdittava siitä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä 
tai vanhentuneita henkilötietoja käsitellä (virheettömyysvaatimus). Rekisterinpitäjän 
velvollisuutta arvioitaessa on otettava huomioon henkilötietojen käsittelyn tarkoitus 
sekä käsittelyn merkitys rekisteröidyn yksityisyyden suojalle.  

Asiakkaista laaditut ja heitä koskevat asiakirjarekisteriin talletetut asiakirjat ja 
tiedot muodostavat henkilörekisterin. Tiettyä tehtävää varten kerätyt henkilötiedot 
kuuluvat rekisterinpitäjän pitämään samaan loogiseen henkilörekisteriin. Tämä tar-
koittaa sitä, että yksittäistä sosiaalihuollon tehtävää, kuten lasten päivähoitoa tai 
adoptioneuvontaa, varten kerätyistä tiedoista muodostuu henkilörekisteri, johon 
kuuluvat kaikki tätä tarkoitusta varten kerätyt ja talletetut tiedot. Osa tiedoista voi-
daan käsitellä automaattisen tietojenkäsittelyn avulla ja osa voi olla paperimuotoise-
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na. Tiedot voivat fyysisesti olla eri henkilöiden hallussa, esimerkiksi palvelua tuot-
tavassa yksikössä tai taloushallinnossa.  

Sosiaalihuollossa muodostuu eri palvelukokonaisuuksissa useita eri rekistereitä, 
jotka saattavat olla samassa tietojärjestelmässä. Tämän vuoksi on välttämätöntä, että 
tehtävään kuuluvien tietojen yhteydessä on tieto siitä, että ne kuuluvat tiettyyn rekis-
teriin. Tietojen yhteydessä on oltava myös tieto siitä, kuka on niiden rekisterinpitäjä, 
sillä rekisterinpitäjä vastaa henkilötietojen lainmukaisesta käsittelystä, päättää tieto-
jen luovuttamisesta, korjaamisesta ja säilyttämisestä.        

Sosiaalihuollon eri palvelualoilla tuotetaan runsaasti salassa pidettävää ja arka-
luontoista asiakastietoa, mutta toimialaspesifi kirjaamista koskeva sääntely, standar-
dointi ja ohjeistus on vähäistä. Asiakasasiat kirjataan usein käytössä olevan asiakas-
tietojärjestelmän ehdoilla ja kuntakohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. Näin ollen on 
luonnollista, että samaa sosiaalipalvelua koskevat kirjaamistavat ja tietotarpeet vaih-
televat suuresti kunnasta ja palvelun tuottajasta toiseen. Äärimmäisessä tapauksessa 
kirjaamisohjeistuksen puuttuessa työntekijä määrittää itse mitä ja miten hän asiakas-
ta koskevat tiedot kirjaa.  

Paperille tehdyt muistiinpanot ja asiakastietojen manuaalinen kirjaaminen säh-
köisen järjestelmän rinnalla ovat vielä arkipäivää monessa sosiaalihuollon palvelus-
sa. Sähköisten asiakastietojärjestelmien käyttöön on sosiaalihuollossa siirrytty vähi-
tellen ja osatoiminnoittain, mikä on johtanut järjestelmien kirjavuuteen ja epäyhte-
näisyyteen. Käytössä olevat järjestelmät ja ohjelmistot ovat pääosin muutaman yri-
tyksen tarjoamia valmistuotteita. Eri organisaatioiden toimintakulttuureissa ja osaa-
misessa on sosiaalihuollon kentällä suuria eroja muun muassa tiedonhallinnan, tek-
nologian ja tietosuojan suhteen. 

On huomattava, että asiakasta koskevat tiedonsaantioikeus ja -tarpeet ovat sosi-
aalihuollossa laajemmat kuin esimerkiksi terveydenhuollossa. Sosiaalihuoltoa anne-
taan pääsääntöisesti asiakkaan suostumuksella, ja pääsääntöisesti asiakkaan tulee 
itse toimittaa ne selvitykset ja antaa ne tiedot, jotka ovat tarpeen asian käsittelyssä 
tai palvelun toteuttamisessa. Kuitenkin sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) antaa 
sosiaalihuollon työntekijälle tietyin edellytyksin oikeuden saada ja luovuttaa toimi-
alan sisällä ja ulkopuolelle asiakasta koskevia tietoja myös ilman hänen suotumus-
taan. Tietojen hankinnasta tai antamisesta ulkopuoliselle on tehtävä asiakirjoihin 
merkintä. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat tiedot. 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) määritellään käsittelyn yleiset vaatimukset ja aiheeseen liittyviä keskei-
siä käsitteitä, kuten asiakas, asiakasasiakirja ja asiakastieto. Laki koskee pääasiassa 
terveydenhuoltoa ja kansallista potilastietojen arkistointia. Sosiaalihuoltoa sitovaa 
sääntelyä ovat muun muassa asiakastietojen käytettävyyden ja säilymisen, käytön ja 
luovutuksen seurannan, suunnittelu-, tutkimus- ja tilastotietojen, tunnistamisen sekä 
asiakirjan sähköisen allekirjoittamisen vaatimukset.  

Sosiaalihuoltoa ja asiakastietojen käsittelyä ohjaavat keskeisesti seuraavat sää-
dökset ja ohjeet: 
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• Perustuslaki (731/1999) 10§ 
• Sosiaalihuoltolaki ja -asetus (710/1982 ja 607/1983) 
• Laki sosiaalihuollon asiakkaan asemasta ja oikeuksista (812/2000) 
• Hallintolaki (434/2003) 
• Hallintolain käyttölaki (586/1996) 
• Laki sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista 

(272/2005) 
• Laki (734/1992) ja asetus (912/1992) sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmak-

suista  
• Kotikuntalaki (201/1994)  
• Laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta (621/1999) 
• Asetus viranomaisten toiminnan julkisuudesta ja hyvästä tiedonhallintatavasta 

(1030/1999)  
• Henkilötietolaki (523/1999). Henkilötietolain soveltamisesta löytyy ohjeita ja 

esitteitä Tietosuojavaltuutetun sivuilta www.tietosuoja.fi. Erityisesti sosiaalihuol-
toa koskevat seuraavat: 
• Henkilötietolain soveltaminen kunnallisessa sosiaalihuollossa, Tietosuoja-

valtuutetun esite: http://www.tietosuoja.fi/4753.htm  
• Asiakirjahallinto ja asiakkaan yksityisyyden suoja yksityisessä sosiaalihuol-

lon yksikössä, Tietosuojavaltuutetun esite:  
http://www.tietosuoja.fi/4289.htm 

• Malli sosiaalihuollon asiakkaiden informoinnista, Tietosuojavaltuutetun esi-
te: http://www.tietosuoja.fi/7398.htm 

• Sähköpostin käytöstä sosiaalihuollossa, Tietosuojavaltuutetun esite: 
http://www.tietosuoja.fi/38335.htm, 

• Arkistolaki (831/1994) 
• Asetus arkistolaitoksesta (832/1994)  
• Arkistolaitoksen kotisivut osoitteessa: www.narc.fi/ 
• Laki sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) 
• Laki sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 

(159/2007) 
• Sähköisen viestinnän tietosuojalaki (516/2004) 

1.3 Palvelukohtaisten asiakastietojen esitystapa ja käytetyt 
viittaukset 

 
Tikesos-hankkeen dokumentaatio-osiossa on sosiaalihuollon eri palveluiden asiakas-
tietojen määrittely ja tietojen esittäminen toteutettu yhdenmukaisesti. Tässä luvussa 
esitellään käytettyä tietojen määrittelytapaa ja määrittelyissä käytettyjä lyhenteitä 
sekä viittauksia. 
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Sosiaalihuollon eri palvelualoilla tuotetaan runsaasti salassa pidettävää ja arka-
luontoista asiakastietoa, mutta toimialaspesifi kirjaamista koskeva sääntely, standar-
dointi ja ohjeistus on vähäistä. Asiakasasiat kirjataan usein käytössä olevan asiakas-
tietojärjestelmän ehdoilla ja kuntakohtaisen ohjeistuksen mukaisesti. Näin ollen on 
luonnollista, että samaa sosiaalipalvelua koskevat kirjaamistavat ja tietotarpeet vaih-
televat suuresti kunnasta ja palvelun tuottajasta toiseen. Äärimmäisessä tapauksessa 
kirjaamisohjeistuksen puuttuessa työntekijä määrittää itse mitä ja miten hän asiakas-
ta koskevat tiedot kirjaa.  

Paperille tehdyt muistiinpanot ja asiakastietojen manuaalinen kirjaaminen säh-
köisen järjestelmän rinnalla ovat vielä arkipäivää monessa sosiaalihuollon palvelus-
sa. Sähköisten asiakastietojärjestelmien käyttöön on sosiaalihuollossa siirrytty vähi-
tellen ja osatoiminnoittain, mikä on johtanut järjestelmien kirjavuuteen ja epäyhte-
näisyyteen. Käytössä olevat järjestelmät ja ohjelmistot ovat pääosin muutaman yri-
tyksen tarjoamia valmistuotteita. Eri organisaatioiden toimintakulttuureissa ja osaa-
misessa on sosiaalihuollon kentällä suuria eroja muun muassa tiedonhallinnan, tek-
nologian ja tietosuojan suhteen. 

On huomattava, että asiakasta koskevat tiedonsaantioikeus ja -tarpeet ovat sosi-
aalihuollossa laajemmat kuin esimerkiksi terveydenhuollossa. Sosiaalihuoltoa anne-
taan pääsääntöisesti asiakkaan suostumuksella, ja pääsääntöisesti asiakkaan tulee 
itse toimittaa ne selvitykset ja antaa ne tiedot, jotka ovat tarpeen asian käsittelyssä 
tai palvelun toteuttamisessa. Kuitenkin sosiaalihuollon asiakaslaki (812/2000) antaa 
sosiaalihuollon työntekijälle tietyin edellytyksin oikeuden saada ja luovuttaa toimi-
alan sisällä ja ulkopuolelle asiakasta koskevia tietoja myös ilman hänen suotumus-
taan. Tietojen hankinnasta tai antamisesta ulkopuoliselle on tehtävä asiakirjoihin 
merkintä. Lain mukaan asiakkaalla on oikeus saada itseään koskevat tiedot. 

Laissa sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastietojen sähköisestä käsittelystä 
(159/2007) määritellään käsittelyn yleiset vaatimukset ja aiheeseen liittyviä keskei-
siä käsitteitä, kuten asiakas, asiakasasiakirja ja asiakastieto. Laki koskee pääasiassa 
terveydenhuoltoa ja kansallista potilastietojen arkistointia. Sosiaalihuoltoa sitovaa 
sääntelyä ovat muun muassa asiakastietojen käytettävyyden ja säilymisen, käytön ja 
luovutuksen seurannan, suunnittelu-, tutkimus- ja tilastotietojen, tunnistamisen sekä 
asiakirjan sähköisen allekirjoittamisen vaatimukset.  

Sosiaalihuoltoa ja asiakastietojen käsittelyä ohjaavat keskeisesti seuraavat sää-
dökset ja ohjeet: 
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1.3.1 Asiakastietojen esitystapa 
Kunkin palvelun asiakastiedot esitetään tässä julkaisussa tietokokonaisuuksittain tai 
asiakirjoittain. Tietokokonaisuudet on jaettu tietoryhmiin. Tietoryhmät koostuvat 
yksittäisistä tiedoista. Tietojen esittämishierarkia on kuvan 4 mukainen. 
 

 

Kuva 4. Palvelukohtaisten asiakastietojen esittämisessä käytetyt hierarkiatasot. 

 
Tietokokonaisuus kokoaa saman otsikon alle joukon tietoryhmiä ja yksittäisiä 

tietoja. Yksittäiset tiedot saavat merkityksensä sen mukaan, mihin tietokokonaisuu-
teen ne kuuluvat. Eri tietokokonaisuuksiin saattaa näin ollen kuulua joitakin keske-
nään samoja tietoryhmiä, kuten asiakkaan perustiedot, tai yksittäisiä tietoja, kuten 
henkilön nimi. Kukin tietokokonaisuus on määritelty lyhyesti ja tietokokonaisuuden 
käyttötarkoitus on avattu esimerkiksi lainsäädännön avulla. Esimerkkejä tietokoko-
naisuuksista ovat aikuissosiaalityön tapahtumatiedot, palvelusuunnitelma, toimeen-
tulotukipäätös ja sosiaalisen luoton hakemus. Tietokokonaisuus vastaa rakenteeltaan 
usein asiakasasiakirjaa, kuten asiakaskertomusta, suunnitelmaa, päätöstä tai hake-
musta. 

Asiayhteyden vuoksi yhteenkuuluvien yksittäisten tietojen joukko muodostaa tie-
toryhmän. Esimerkiksi aikuissosiaalityön tapahtumatiedot -tietokokonaisuuden tieto-
ryhmät ovat tapahtuman päivämäärä, kirjaajan nimi ja virkanimike, tapahtuma, ta-
pahtumalaji, tapahtuman aihe ja tehty asiakastyö sekä tapahtumaan liittyvät asiakir-
jat ja niiden tila.  

Yksittäinen tieto on pienin määritelty yksikkö. Se on vähintään nimetty. Muuta-
milla tiedoilla on myös vaihtoehtoisia nimiä. Tiedolla voi tarvittaessa olla myös oma 
määritelmänsä, jossa sen sisältöä on kuvattu tai siitä on esitetty esimerkki. Sen lisäk-
si tiedon esitysmuoto on pyritty kuvaamaan. Esitysmuoto voi olla vapaa tekstikenttä, 

Tieto 

Tietoryhmä 

Tietokokonaisuus 
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luokittelu tai kooditussuositus. Jos esitysmuoto on määritelty erikseen esimerkiksi 
kaikille sosiaalihuollon palveluille yhteisissä tiedoissa, viitataan siihen etumerkin-
nällä AP (sosiaalihuollon asiakkaan perustiedot) tai PA (palvelun antajan perustie-
dot). Esimerkiksi toimeentulotukihakemus -tietokokonaisuuteen kuuluvan tietoryh-
män "tulot" yksittäisiä tietoja ovat tulolaji, tulon suuruus ja tulon päiväys. 

Lisäksi tiedon tai tietoryhmän osalta voi olla esitetty erityisiä huomioita esimer-
kiksi organisaatiorajat ylittävistä tiedonsiirtotarpeista ja tietojen lähteistä. 

Näissä määrityksissä ei ole kuvattu dokumenteissa tarvittavia arkistointiin liitty-
viä tietoja, joita ovat arkistointitarve, arkistoija, arkistopaikka ja -muoto. Arkistoin-
tiin liittyvät määritykset tehdään Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen asiakirjahal-
lintoryhmässä, jonka tehtävänä on tarkastella sosiaalihuollon eri palveluissa syntyvi-
en asiakirjojen kokonaisuutta. 

1.3.2 Määrittelyissä käytetyt lyhenteet ja viittaukset 
Tietokuvauksissa ja niiden määritelmien yhteydessä on käytetty seuraavia lyhenteitä 
ja viittauksia: 
 
AP Sosiaalihuollon asiakkaan perustiedot (Kortelainen 2007); viittaus 
 dokumenttiin "Asiakkaan perustiedot sosiaalihuollon 
 tietojärjestelmissä versio 1.0" ja siinä oleviin määrityksiin. 
 
PA Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollossa (Kortelainen 2006); 
 viittaus "Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon   
 asiakastietojärjestelmissä versio 1.0" -dokumenttiin ja siinä oleviin 
 määrityksiin. 
 
ppkkvvvv päivämäärän esitysmuoto, jossa pp=päivä, kk=kuukausi ja 
 vvvv=vuosi. Esitysmuoto poikkeaa Väestörekisterikeskuksen 
 käyttämästä siirtomuodosta (vuosi, kuukausi  ja päivä, esimerkiksi 
 20060830).  
 
vvvv vuosi 
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OSA I 

Riikka Väyrynen, Jarmo Kärki, Helena Ewalds ja Minna Piispa 
 

Väkivaltatapauksen asiakastiedot 

Tässä osassa julkaisua kuvataan tietoja, joita kirjataan sosiaalipalvelujen asiakkaana 
olevan henkilön väkivaltakokemuksista. Väkivalta on piilossa oleva ilmiö suomalai-
sessa yhteiskunnassa. Erityisesti ihmisten lähisuhteessa tapahtuva väkivalta piilou-
tuu auttamis- ja palvelujärjestelmältä. Asiakkaat eivät kovin herkästi ota väkivaltaa 
oma-aloitteisesti puheeksi ja pyydä siihen apua. Työntekijöillä ei myöskään aina ole 
valmiuksia ja osaamista tunnistaa, ottaa puheeksi tai puuttua asiakkaan kokemaan 
väkivaltaan. Väkivaltaongelma jää siksi usein muiden ongelmien taustalle ja käsitte-
lemättä. Tästä johtuen väkivalta jää myös näkymättömäksi tiedoissa ja tilastoissa, 
joita viranomaiset keräävät asiakkaistaan. 

Vastuu pari- ja lähisuhteissa tapahtuvan väkivallan ehkäisystä ja hoidosta kuuluu 
kuitenkin kunnille. Niiden on tarjottava riittäviä palveluja yhteistyössä muiden tar-
koituksenmukaisten toimijoiden kesken. Palveluja on tarjottava väkivallan eri osa-
puolille, niin väkivallan kohteeksi ja todistajiksi joutuneille kuin myös väkivallan 
tekijöille. Valmius avun tarjoamiseen on oltava perusterveydenhuollon ja erikoissai-
raanhoidon lisäksi sosiaalityössä, lastensuojelussa, päihdehuollossa, perheneuvon-
nassa, vanhus- ja vammaistyössä, päivähoidossa, koulussa, nuorisotyössä sekä seu-
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uhreille, väkivaltaa kokeville ja näkeville lapsille sekä väkivallan tekijöille. Väkival-
taa koskevassa palvelutarjonnassa ei saa unohtaa myöskään erityisryhmien, kuten 
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Nykyisin väkivaltatapausten kirjaamissisällöt ja dokumentoinnin tavat vaihtele-
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kerätä yhtenäistä tietoa väkivaltatapauksista, sillä nykyisin käytettävissä asiakastie-
tojärjestelmissä ei ole rakenteita väkivaltatiedolle tai jos onkin, tieto ei ole yhtenäis-
tä. Kunnilla on itsenäinen asema sosiaalihuollon järjestämisessä, mikä näkyy myös 
siinä, että niiden asiakastietojärjestelmät vaihtelevat.  

Kattavan ja luotettavan tiedonkeruun edellytyksenä on, että asiakastietojärjestel-
mään saadaan yhtenäiset tavat, joilla väkivaltatapauksia merkitään ja luokitellaan. 
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Tiedon vertailukelpoisuuden varmistamiseksi väkivaltatapauksia kuvaavien muuttu-
jien ja luokitusten on oltava yhteneväisiä eri viranomaisten välillä. Yhdenmukaiset 
asiakastiedot ja määritykset edesauttavat niin kuntien sisäisen kuin niiden välisen, 
alueellisen ja valtakunnallisen, vertailu- ja tilastotiedon tuottamista, sosiaalipalve-
luiden laadun parantumista sekä sähköisten asiakaspalveluiden kehittämistä. Laadu-
kas tieto väkivallan ilmiöstä parantaa ennen kaikkea niiden ihmisten asemaa, jotka 
nykyisin joutuvat kärsimään väkivallasta - kenenkään tietämättä.  

Julkaisun ensimmäinen osa käsittelee tietoja, joita sosiaalihuollon palveluiden 
asiakkaiden väkivaltatapahtumista kirjataan asiakastietojärjestelmiin. Osassa kuva-
taan vähimmäistietotarpeet väkivaltatapauksien kirjaamisen osalta. Väkivaltatapah-
tumaa koskevia tietoja käytetään sosiaalihuollon eri palveluissa tehtävässä asiakas-
työssä, kun asiakas on kohdannut väkivaltaa. Väkivaltatapausta koskevia tietoja 
kerätään, koska palvelutarpeen selvittäminen ja erityisesti akuutin väkivaltatapahtu-
man selvittäminen edellyttävät systemaattista tietoa tilanteesta. Väkivaltatietoa suo-
sitellaan kirjattavaksi sosiaalihuollossa erityisesti seuraavien palvelutehtävien yh-
teydessä: 
• Lastensuojelun avohuolto ja sosiaalityö   
• Sosiaalipäivystys 
• Kasvatus- ja perheneuvonta 
• Koulun sosiaalityö 
• Aikuissosiaalityö ja toimeentulotukityö 
• Lastenvalvojan tehtävät 

 
Tässä osassa esitetyt asiakastietokuvaukset valmisteltiin ensisijaisesti Sosiaa-

lialan tietoteknologiahankkeen kehittämistyön käyttöön, mutta niitä voidaan hyvin 
hyödyntää myös muutoin sähköisen tiedonhallinnan kehittämisessä väkivaltatiedon 
osalta. Osan aluksi esitellään väkivaltatietojen määrittelytyön etenemistä. Tämän 
jälkeen käydään läpi lähisuhde- ja perheväkivaltailmiötä ja siihen liittyviä kansalli-
sia ohjelmia ja yleisiä tiedontarpeita. Lopuksi käydään läpi kehittämiskohteita väki-
valtatietojen dokumentoinnin ja laajemmin tilastoinnin osalta.  
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3 Väkivaltatietojen määrittelytyö 

Sosiaalialan tietoteknologiahankkeessa sosiaalihuollon yhteisistä ja palvelukohtai-
sista tietosisällöistä kuvataan kaikki ne palvelualan tiedot, jotka halutaan olevan 
valtakunnallisesti yhtenäisesti tallennettavissa, siirrettävissä ja käytettävissä. Väki-
valtatapahtumaa koskevien tietosisältöjen kartoittamista varten perustettiin asiantun-
tijatyöryhmä, jonka tehtäväksi tuli väkivaltaa kartoittavan tietosisällön kehittäminen. 
Poikkihallinnollinen virkamiestyöryhmä on yhteistyössä Stakesin (1.1.2009 lähtien 
nimellä THL) kanssa kehittänyt väkivallan dokumentoinnin ja tilastoinnin paranta-
mista osana sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmää.   

Työryhmässä työskentelivät Helena Ewalds Terveyden ja hyvinvoinnin laitok-
sesta (v. 2008 asti sosiaali- ja terveysministeriöstä), Sari Kauppinen Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitoksesta, Johan Pawli sisäasiainministeriöstä, Minna Piispa Tervey-
den ja hyvinvoinnin laitoksesta (v. 2009 asti oikeusministeriöstä), Anne Lounamaa 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta sekä Jarmo Kärki ja Riikka Väyrynen Sosiaa-
lialan tietoteknologiahankkeesta. Työryhmä kokoontui työkokouksiin erilaisin ko-
koonpanoin. Työryhmän jäsenet kävivät myös keskusteluja useiden sosiaalihuollon 
palvelukohtaisten dokumentaatiotyöryhmien kanssa vuosien 2007 ja 2008 aikana. 
Työryhmän jäsenistöä osallistui muun muassa aikuissosiaalityön, kasvatus- ja per-
heneuvonnan ja lastensuojelun dokumentaation asiantuntijaryhmien kokouksiin. 
Työryhmän työskentelyn tuloksena syntyi ehdotus väkivaltatapahtumista kirjattavis-
ta asiakastiedoista. Väkivaltatapahtumien asiakastiedot on esitetty ja määritelty lu-
vussa 5.  

Työryhmän määrittelemää tietosisältöä pilotoitiin kahdessa kunnassa, Järven-
päässä ja Porvoossa marraskuussa 2007. Kuntien erilaisista palvelurakenteista johtu-
en pilotissa mukana olleet palveluyksiköt vaihtelivat jonkin verran paikkakunnittain, 
mutta väkivaltatietolomaketta kokeiltiin kaiken kaikkeaan seuraavissa palvelutehtä-
vissä: 

• Lastensuojelun sosiaalityö   
• Sosiaalipäivystys 
• Kasvatus- ja perheneuvonta ja perheasiainneuvottelukeskus 
• Aikuissosiaalityö (ml toimeentulotuki ja lastenvalvoja) 
• Turvakotipalvelut 
• Päihdehuolto (ml. nuorisosasema)  
• Vanhustyön avohuolto 
• Vammaistyö 
• Perhekeskus tai perhetukikeskus 
• Neuvola ja perhevalmentajat 
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• Terveyskeskus 
• Ulkomaalaistoimisto ja poliisi 
• Koulukuraattorit ja kouluterveydenhoitajat  
Pilotointi toteutettiin kuukauden ajan marraskuussa 2007. Testaajina toimineet 

työntekijät koulutettiin tietojen kirjaamiseen. Tiedot kerättiin kuukauden aikana 
tehdyistä kaikista asiakaskäynneistä. Tiedot kerättiin Webropol-lomakkeella ano-
nyymeinä, ilman tunnistetietoja. Tietosisältö ei siis ollut pilotointivaiheessa osana 
asiakastietojärjestelmää. Stakes kokosi tiedot ja muodosti niistä yhteenvetotiedoston 
analysointia varten. Pilotoinnin aikana kirjattiin yhteensä 197 väkivaltatapausta. 
Valtaosa tapauksista oli fyysisen väkivallan uhreja ja sukupuoleltaan naisia. Merkit-
tävimmiksi apua tarjonneiksi tahoiksi väkivaltaa kokeneet asiakkaat mainitsivat 
ystävät, terveyskeskuksen, poliisin ja perheneuvolan. Eniten väkivaltatapauksia 
raportoitiin päihdehuollossa, perheneuvolassa tai perheasiainkeskuksessa, koulussa 
sekä neuvolassa. Kuitenkin väkivaltatapauksia kohdattiin kaikissa palveluissa. Vä-
kivaltatapausten hajontaa eri palveluihin selittää muun muassa se, että kunnassa ei 
ole sovittu tiettyä väkivaltatapauksista vastaavaa palveluyksikköä. Pilotissa havait-
tiin myös koulutuksen vaikutus tietojen laadukkaaseen kirjaamiseen: ammattilaiset, 
jotka olivat saaneet erityistä perheväkivaltakoulutusta, osasivat myös kirjata ilmiöstä 
muita paremmin. Työryhmä muokkasi väkivaltaa koskevia asiakastietoja testauspa-
lautteen perusteella. 

Työryhmä kuuli erikseen myös Tietosuojavaltuutettua koskien väkivaltatapahtu-
matietojen keräämistä asiakastietojärjestelmiin. Tietosuojavaltuutettu ei nähnyt es-
tettä tietojen keräämiselle tai niiden tilastoinnille henkilötietolain näkökulmasta. 

Väkivaltatapahtumista kerättävät tiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä 
raporttia käsiteltiin Dokumentaation asiantuntijatyöryhmässä 6.10.2009. Työryhmä 
esitti raporttiin korjausvaateita ja päätti, että raportti palautetaan valmisteluun. Ra-
portin tietosisältöjä muokattiin ja määrityksiä tarkennettiin, jonka jälkeen se käsitel-
tiin uudelleen dokumentaatiotyöryhmässä 8.12.2009. Sosiaalialan tietoteknolo-
giahankkeen johtoryhmä hyväksyi raportin hankkeen jatkotyössä käytettäväksi 
9.2.2010.  

Väkivaltatapausten yhtenäisestä kirjaamisesta sosiaali- ja terveydenhuollossa on 
myös tehty aloite THL:n sisällä, jossa keskustelu asiasta jatkuu. Tavoitteena on tut-
kia mahdollisuus yhdenmukaisten tietojen käyttöön väkivaltatapausta kirjattaessa. 

Pelkkä luokitusten kehittäminen ja tietojärjestelmien sisältöjen yhtenäistäminen 
ei kuitenkaan riitä, jos tietoja ei tallenneta järjestelmiin. Siksi kaikkein tärkeimmät 
väkivaltaa koskevat tiedot tulisi olla järjestelmissä pakollisina. Lisäksi tarvitaan 
koulutusta, jotta luokitukset ja määritelmät ymmärretään joka paikassa samalla ta-
valla.  
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4 Taustaa väkivaltaa koskevan    
tiedon keräämiseksi 

Väkivalta koskettaa useita suomalaisia vuosittain. Lähes puolet yläkouluikäisistä 
kertoo kohdanneensa väkivaltaa. Siitä merkittävä osa tapahtuu lasten kotona. Väki-
valta aiheuttaa pelkoa ja vammoja, mutta myös tappaa: yli 150 suomalaista kuolee 
väkivaltaisesti vuosittain. Väkivallasta on arvioitu koituvan suomalaiselle yhteis-
kunnalle vuosittain 0.85 mrd:n euron kustannukset. Väkivallasta ei koidu uhreille ja 
kokijoille ainoastaan juridisia ja terveydellisiä seurauksia, vaan sillä on myös laaja-
alaisia ja pitkäaikaisia sosiaalisia, psykologisia ja taloudellisia seurannaisvaikutuk-
sia. Siksipä väkivaltatapaukset työllistävät erityisesti sosiaali- ja terveyshuollon 
ammattilaisia.  

4.1 Väkivallan määrittely ja muotojen luokitteleminen 
Väkivaltaa voidaan määritellä monin tavoin. Väkivallan kattavan erittelyn tulee 
lähteä väkivallan eri muotojen määrittelystä. WHO:n määritelmän mukaan väkivalta 
on fyysisen voiman tai vallan tahallista käyttöä tai sillä uhkaamista, joka kohdistuu 
ihmiseen itseensä, toiseen ihmiseen tai ihmisryhmään tai yhteisöön ja joka johtaa tai 
joka voi hyvin todennäköisesti johtaa kuolemaan, fyysiseen tai psyykkiseen vamman 
syntymisen, kehityksen häiriintymiseen tai perustarpeiden tyydyttämättä jättämi-
seen. (Väkivalta ja terveys maailmassa -WHO:n raportti 2005, 21) 

Maailman terveysjärjestön 1996 yleiskokouksen päätöslauselman mukaan väki-
valta on keskeinen kansanterveysongelma. Järjestö sai tuolloin tehtäväkseen kehittää 
väkivallan luokittelun, joka luonnehtisi väkivallan tyyppejä ja niiden välisiä yhteyk-
siä. Toistaiseksi on olemassa vain harvoja tyyppijärjestelmiä, eikä niistä mikään ole 
kovin kattava.  

WHO:n typologia jakaa väkivallan kolmeen laajaa luokkaan teon suorittajan 
ominaisuuksien mukaan: 

1. ihmisen itseensä kohdistama väkivalta 
2. ihmisten välinen väkivalta 
3. kollektiivinen väkivalta 

Jaottelussa halutaan erottaa ihmisten itselleen aiheuttama väkivalta, toisen yksi-
lön tai pienen ihmisryhmän aiheuttama väkivalta sekä suurten ryhmien kuten valti-
oiden tuottama väkivalta. Tässä raportissa käsiteltävien, sosiaalihuollon asiakkaiden 
väkivaltatapauksista kerättävien, asiakastietojen osalta keskeistä on ihmisten välinen 
väkivalta. Asiakastiedot kerätään määrittelyjen mukaisesti ihmisten välisistä väki-
valtatapahtumista.  

Ihmisten välinen väkivalta jaetaan kahteen pääryhmään:  
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1. Perhe- ja parisuhdeväkivalta, jolla tarkoitetaan perheen jäsenten ja lähisuh-
teessa elävien välistä väkivaltaa, joka tapahtuu yleensä, joskaan ei yksin-
omaan, kodeissa. Perhe- ja parisuhdeväkivaltaa ovat esimerkiksi parisuhde-
väkivalta, lasten hyväksikäyttö ja vanhusten kaltoinkohtelu. 

2. Yhteisöllinen väkivalta, jolla tarkoitetaan yleensä kodin ulkopuolella tapahtu-
vaa väkivaltaa ihmisten välillä. Yhteisöllisen väkivallan osapuolet eivät ole 
sukua toisilleen. He saattavat tuntea toisensa tai olla tuntematta toisiaan. Täl-
laista väkivaltaa ovat esimerkiksi umpimähkäiset väkivallan teot ja instituuti-
oiden piirissä esiintyvä väkivalta. 

Väkivaltaisten tekojen luonnetta kuvataan WHO:n typologiassa neljän väkival-
taisen teon tyypin kautta: 

1. fyysinen 
2. seksuaalinen 
3. psyykkinen 
4. perustarpeiden tyydyttämisen estäminen tai laiminlyönti 
 
WHO:n tyypittely tarjoaa hyödyllisen viitekehyksen yksilöiden, perheiden ja yh-

teisöjen kaikkialla maailmassa esiintyvän väkivallan monimutkaisten mallien ym-
märtämiselle. Typologiassa otetaan huomioon väkivaltaisen teon luonne, tekijän ja 
uhrin välinen suhde sekä kulloinenkin tilanne.  

WHO:n typologiassa on kuitenkin puutteensa. Kuvaustasoltaan typologia ei riitä 
kaikkiin väkivaltatiedonkeruun käyttötarkoituksiin. WHO:n luokitukset eivät erittele 
uhrin ja tekijän välistä suhdetta kovinkaan tarkasti. Esimerkiksi perhe- ja lähisuhde-
väkivaltaa kuvataan kolmen tekijän kautta: lapsi, kumppani tai vanhempi. Jaottelu ei 
erottele esimerkiksi ex-puolisoita väkivallan tekijöinä. Myöskään väkivaltaisten 
tekojen luonteen kuvaaminen neljän ulottuvuuden kautta ei ole riittävä kuvaamaan 
esimerkiksi taloudellista väkivaltaa. 

4.2 Väkivaltaa koskevat tutkimukset nykyisin 
Väkivallan yleisyydestä saadaan nykyisin tietoa uhritutkimusten perusteella. Uhri-
tutkimuksia ovat esimerkiksi naisuhritutkimukset, lapsiuhritutkimukset ja yleiset 
uhritutkimukset. Yleiset uhritutkimukset kartoittavat erilaisten väkivallan tekotapo-
jen ja väkivallan uhkailun kohteeksi joutumista, Niissä väkivallan tekijää ei lähtö-
kohtaisesti identifioida. Yleisten uhritutkimusten ongelmana on pidetty sitä, että 
niillä ei saada luotettavaa tietoa läheisten tekemästä väkivallasta, koska uhri haluaa 
salata väkivallan. Väkivaltatekojen nimeäminen parisuhteessa olevalle uhrille ei ole 
ei aina itsestään selvää. Siksi parisuhteessa tapahtuva väkivalta ja seksuaalinen vä-
kivalta jäävät usein ilmoittamatta näissä tutkimuksissa. 

Oikeuspoliittisen tutkimuslaitoksen tutkimusten mukaan katuväkivalta on vähen-
tynyt vuosien 1980 ja 2009 välillä. Työpaikkaväkivalta, etenkin naisiin kohdistunut, 
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lisääntyi 1990-luvun alkupuolelta lähtien vuoteen 2003 asti. Vuonna 2009 naisten 
kokema työpaikkaväkivalta taas yleistyi. Perheväkivaltaa kokeneiden yleisyydessä 
ei ole tapahtunut merkittävää muutosta viimeisten kymmenen vuoden aikana. Vuon-
na 2009 naisista 1,7 prosenttia ja miehistä 0,7 prosenttia oli kokenut perheväkival-
taa. (Sirén ym. 2010.) 

Naisten ja miesten väkivallan kokemukset eroavat toisistaan, sillä tutkimusten 
mukaan naiset kokevat enemmän väkivaltaa intiimeissä suhteissa ja työpaikoilla, 
miehet taas tuntemattomien tai puolituttujen tekemää väkivaltaa julkisissa tiloissa 
(Sirén ja Honkatukia 2005). Intiimeissä suhteissa tapahtuvan, toistuvan väkivallan 
on todettu haavoittavan uhria enemmän kuin satunnaisten tuntemattomien tekemän 
väkivallan, sillä intiimeissä suhteissa tapahtuvaan väkivaltaa liittyy häpeän ja syylli-
syyden tunteita ja väkivalta määrittää osapuolten seksuaali- ja sukupuolisuhteita.  

Naisuhritutkimuksen avulla selvitetään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa nimen-
omaan tähän tarkoitukseen suunnitellulla kyselyllä. Vuonna 2005 tehdyn naisuhri-
tutkimuksen mukaan oli 79 000 naista joutunut parisuhteessa miehensä fyysisen 
väkivallan kohteeksi viimeisen vuoden aikana. Se tarkoittaa, että 6.3 prosenttia pa-
risuhteessa olevista 1 259 000 naisesta on kokenut fyysistä väkivaltaa parisuhtees-
saan.  Saman tutkimuksen mukaan entisen miehensä fyysisen väkivallan kohteeksi 
joutui 31 000 naista kyselyä edeltäneen viimeisen vuoden aikana. Tämä vastaa 4,7 
prosenttia kaikista eronneista 666 000 naisesta. Kaikkiaan siis yli 110 000 naista oli 
joutunut parisuhteessa entisen tai nykyisen miehen fyysisen väkivallan kohteeksi 
edeltäneen vuoden aikana. Väkivaltaa kokeneiden naisten määrä kasvaa 330 000 
naiseen, kun mukaan lasketaan naiset, jotka joutuvat väkivallan uhan kohteeksi vuo-
sittain. (Piispa ym. 2006) 

Väkivalta on myös hengenvaarallista. WHO:n tilastojen mukaan Euroopan unio-
nin alueella henkirikollisuuden keskitaso on tällä hetkellä 1,2 surmattua 100 000 
asukasta kohden vuodessa (vuosien 2002–2006 keskiarvo). Suomen rikollisuustaso 
on kaksinkertainen ja kuudenneksi korkein unionin jäsenmaista. Kuluvalla vuosi-
kymmenellä henkirikosten määrä on laskenut selvästi. Vuonna 2007 rikosten määrä 
kääntyi kuitenkin uudelleen kasvuun, joka jatkui myös vuonna 2008. Poliisin ennak-
kotietojen mukaan kuolemaan johtaneita henkirikoksia kirjattiin poliisitilastoon 
viime vuonna 159. Luku oli kuusi enemmän kuin vuotta aikaisemmin.  

Naisten väkivaltakuolemat ovat hieman laskeneet aikaisemmasta viisivuotiskau-
desta. Vuosien 1999–2003 välisenä aikana väkivaltaan kuoli kuolemansyytilaston 
mukaan vuosittain keskimäärin 39 naista eli 1,4 kuollutta 100 000 naista kohden. 
Vuosina 2004–2007 naisuhreja oli vuosittain keskimäärin 33. Naisen surmaaja oli 
useimmiten puoliso, entinen puoliso tai seurustelukumppani. Parisuhteessa tapahtu-
vien tappojen osuus naisten väkivaltakuolemista on pysynyt vakaana. Euroopan 
unionin alueen keskiarvo on tällä hetkellä 0,79 tahalliseen väkivaltaan kuollutta 
naista vuodessa 100 000 naista kohden, Suomessa kuolleisuus on 1,22 ja 11. korkein 
unionin jäsenmaista (WHO 2009). 
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Lapsiin kohdistuvan väkivallan yleisyydestä on vasta viime vuonna tehty en-
simmäinen valtakunnallinen kyselytutkimus peruskoulun kuudennen ja yhdeksännen 
luokan oppilaille (Ellonen ym. 2008). Kyselyssä viidennes vastaajista ilmoitti joutu-
neensa viimeisten 12 kuukauden aikana pahoinpitelyn kohteeksi. Yhdeksännen luo-
kan oppilaista lähes puolet ja kuudennen luokan oppilaista 40 prosenttia ilmoitti 
joutuneensa pahoinpitelyn, pahoinpitelyn yrityksen tai uhkauksen kohteeksi. Pojat 
kohtasivat väkivaltaa tyttöjä enemmän. Viimeisen vuoden aikana väkivaltaa tai sen 
uhkaa kokeneita poikia oli molemmissa ikäluokissa lähes 40 prosenttia. Tyttöjen 
väkivaltakokemukset lisääntyivät iän myötä: kuudennen luokan tytöistä väkivaltaa 
tai sen uhkaa oli kokenut 23 prosenttia ja yhdeksännen luokan tytöistä 29 prosenttia. 

Vastaajilta kysyttiin tietoja myös väkivallan tekijän sukupuolesta ja iästä. Pa-
hoinpitelyn uhriksi viimeisten 12 kuukauden aikana joutuneista pojista noin 90 pro-
senttia ilmoitti tekijän olleen mies tai poika. Uhreiksi joutuneiden tyttöjen kohdalla 
tekijöiden sukupuolijakauma oli melko tasainen. Valtaosassa tapauksista tekijä oli 
lähes saman ikäinen kuin uhri. Poikien ja tyttöjen kohdalla oli tässä suhteessa eroa: 
tekijän ja uhrin samanikäisyys korostui erityisesti pojilla, kun taas tytöillä ikähajon-
taa oli enemmän. Tytöt kohtasivat enemmän väkivaltaa aikuisten taholta kuin pojat. 
(em.) 

Väkivallan tapahtumapaikkoina olivat koti ja koulu selvästi yleisimmät. Suku-
puolella oli tässä selkeä vaikutus siten, että tytöt kohtasivat väkivaltaa erityisesti 
kotona ja pojat koulussa. (em.) 

4.3 Väkivaltatieto ja kansalliset ohjelmat 
Väkivaltaa koskevan tiedon keräämisen ja tilastoinnin ongelmat on valtakunnallises-
ti tiedostettu ja parantamisehdotuksia on esitetty eri kansallisissa ohjelmissa. En-
simmäisen sisäisen turvallisuuden ohjelman toteutuksessa ja ohjelman poikkihallin-
nollisessa seurannassa vuosina 2004–2007 havaittiin tarve kehittää valtion sisäisen 
turvallisuuden tilaa kuvaavia mittareita. Vuonna 2006 poikkihallinnollinen työryhmä 
sai tehtäväkseen laatia arvioinnin siitä, mitä tilastotietoa tietyistä väkivallan muo-
doista ja uhreista on tällä hetkellä saatavilla, miten usein tietoa kerätään ja miten 
vakiintunutta tiedon keruu on. Työssä otettiin huomioon kansainvälinen, ja erityises-
ti eurooppalainen, kehitys väkivaltaan liittyvän tiedon keräämisessä. Työryhmä 
selvitti myös kansallisen tason tarvetta kehittää väkivaltaa kuvaavia osoittimia sekä 
kansainvälisillä foorumeilla esitettyjä kehitysnäkemyksiä väkivaltaan liittyvissä 
tiedonhankinnassa. Kansainvälisen kehityksen trendit vaikuttivat myös arvioinnin 
kohteeksi nostettujen väkivallan muotojen valitsemisessa.  

Loppuraportissa työryhmä toteaa, että viranomaisten keräämä tieto väkivaltaon-
gelmista eri palvelujärjestelmissä, kuten sosiaali- ja terveydenhuollossa, puuttuu 
kokonaan tai on hyvin puutteellista. Valtakunnan tasolla on tällä hetkellä saatavissa 
säännöllistä tilastotietoa ainoastaan väkivallan seurauksena sairaaloiden tai terveys-
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keskusten vuodeosastoille joutuneista potilaista (THL:n hoitoilmoitusrekisteri) ja 
väkivallan aiheuttamista kuolemista (Tilastokeskuksen kuolemansyy-rekisteri).  

Sosiaali- ja terveydenhuollossa on tehty viime vuosina muutamia erillisselvityk-
siä, joissa on kerätty tietoa väkivaltaa kokeneista sosiaali- ja terveydenhuollon asi-
akkaista. Esimerkiksi kasvatus- ja perheneuvoloiden erillisselvityksessä tilastoitiin 
sellaisten asiakkaiden määrä, joiden tulosyy on perheväkivalta ja sosiaali- ja tervey-
denhuollon viranomaisille tehty selvitys, jossa tiedusteltiin viranomaisten tietoon 
tulleiden lasten seksuaalisen hyväksikäytön epäilyjen määrää. Tällaisilla erillisselvi-
tyksillä on tärkeä paikkansa myös tulevaisuudessa erityisesti siksi, että kaikkiin 
väkivaltaa koskeviin kysymyksiin ei saada vastauksia asiakastietojärjestelmien kaut-
ta niiden prosessinomaisuuden takia. 

Työryhmä piti kriittisen tärkeänä, että sosiaali- ja terveydenhuollon asiakastieto-
järjestelmiin saadaan yhtenäiset muuttujat ja luokitukset väkivaltaa koskeville tie-
doille. Työryhmä ehdottaa, että seuraavat tiedot pitäisi jatkossa löytyä kaikista sosi-
aali- ja terveydenhuollon asiakastietojärjestelmistä: 
• Pitää vähintään olla mahdollisuus merkitä tieto siitä, että asiakkaan avun tarpee-

seen tai tapaukseen liittyy väkivaltaa. Asiakaskirjaamiseen käytettävissä tietojär-
jestelmissä on yleensä tulosyy- tai käynnin tyyppi-luokituksia (ml. esimerkiksi 
ICD-tautiluokitus), joihin olisi tulevaisuudessa saatava mukaan yhtenäiset vaih-
toehdot, joilla merkitään erilaiset väkivalta-tapaukset.  

• Väkivallan muoto, kuten fyysinen, psyykkinen, seksuaalinen, taloudellinen tai 
kulttuuriin liittyvä väkivalta. 

• Uhrin ikä, sukupuoli ja kotikunta 
• Tekijän ikä ja sukupuoli 
• Uhrin ja tekijän välinen suhde 
• Palvelujärjestelmän toimintaa kuvaavat tiedot, kuten mistä henkilö tuli, mihin 

ohjattiin jatkohoitoon, onko lastensuojeluilmoitus tapauksesta tehty ja onko ri-
kosilmoitus tehty. 
 
Kansallisen Väkivallan vähentämisohjelman (v. 2007–2008) toimeenpanon seu-

rantaraportissa todetaan, että seuranta- ja tilastointijärjestelmien kehittäminen väki-
valtaa kuvaavien tietojen osalta on monelta osin vielä kesken tai sitä ei ole aloitettu. 
Raportissa todetaan, että on tärkeätä seurata ja varmistaa, että meneillään olevat 
hankkeet toteutuvat esimerkiksi sosiaali- ja terveydenhuollon tietoteknologiahank-
keen yhteydessä.  

Parhaillaan on käynnissä myös sisäisen turvallisuuden ohjelma (v. 2008–2011), 
jossa tavoitteena on varmistaa riittävä tieto väkivallan vähentämistyön pohjaksi 
kehittämällä väkivallan osoitinjärjestelmät ja parantamalla väkivaltaan liittyvän 
tutkimuksen koordinointia.  

Kuntia on myös ohjeistettu väkivaltatapausten kirjaamisessa. STM:n ja Kuntalii-
ton julkaisemassa suosituksessa vuonna 2008 sosiaali- ja terveystoimelle lähisuhde- 
ja perheväkivallan ehkäisyn paikallisen ja alueellisen toiminnan ohjaamiseen ja 
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johtamiseen kehotetaan kuntia parantamaan lähisuhde- ja perheväkivallan dokumen-
tointia ja tilastointia (http://www.stm.fi). 

4.4 Kansainväliset suositukset 
Kansainvälisesti sekä YK:n että Euroopan neuvoston antamissa suosituksissa keho-
tetaan parantamaan ja kehittämään naisiin kohdistuvan väkivallan ja perheväkivallan 
dokumentointia ja tiedon keruuta. Vuonna 2007 Suomi sai erityisen huomautuksen 
YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia käsittelevältä komitealta 
siitä, että tietoja perheväkivaltaongelman laajuudesta ei ollut saatavissa. Euroopan 
neuvoston suosituksissa esitetään myös vähimmäistiedot (minimidata) perheväkival-
lasta sosiaalihuollon osalta (Ruuskanen ym. 2008). Neuvoston mukaan sosiaalihuol-
lossa olisi kerättävä tieto vähintäänkin uhrin ja tekijän sukupuolesta, iästä ja heidän 
välisestä suhteestaan sekä tieto väkivallan muodosta. valtakunnallista tiedonkeruuta 
sosiaalitoimen asiakkaiden väkivaltakokemuksista on viime vuosina kehitetty esi-
merkiksi Ruotsissa (Socialstyrelsen 2009). 

Asiakastietojärjestelmien rakenteistettu tieto on edellytys sille, että voidaan kerä-
tä myös yleisemmän tason tietoa, esimerkiksi tilastotietoja. Tietoa sosiaalihuollon 
asiakkaiden kokemasta väkivallasta tarvitaan, jotta saataisiin tilastotietoa väkivallan 
kohteeksi joutuneiden asiakkaiden määristä kunnan ja valtakunnan tasolla. Tietoa 
asiakkaiden kokemasta väkivallasta tarvitaan myös palvelujärjestelmän kehittämi-
seksi. Väkivallan yleisyyden mittaamiseksi asiakastietoihin perustuvat rekisterit 
eivät ole kovin kattava järjestelmä, sillä niistä saadaan tietoa vain asiakkaiksi vali-
koituneiden kokemasta väkivallasta eikä tätä tietoa voida laajentaa väestöä koske-
vaksi. Sen sijaan sisällyttämällä asiakastietojärjestelmiin väkivaltaa koskevaa tietoa, 
saamme tietoa asiakkuuden syistä, väkivallan kohteeksi joutuneiden asiakkaiden 
määristä ja siitä, mistä väkivaltaa kokeneet hakevat apua. Tiedot voivat antaa myös 
suuntaviivoja siihen, tarvitaanko joissakin yksiköissä tai toimipisteissä esimerkiksi 
lisää koulutusta asioiden puheeksi ottamiseen ja tunnistamiseen. 
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5 Väkivaltatapauksista  
tallennettavat asiakastiedot 

Tässä luvussa esitetään väkivaltatapauksista kirjattavat tiedot sosiaalihuollon palve-
luissa. Väkivaltatapahtumaa koskevia henkilötietoja kirjataan sosiaalihuollon tehtä-
vien yhteydessä silloin, kun se on työn kohteena tai annettavan palvelun kannalta 
muutoin tarpeellista. Väkivalta saattaa olla asiakkaan palvelun tai avun tarpeen syy 
esimerkiksi turvakodeissa, kasvatus- ja perheneuvonnassa, lastensuojelussa, sosiaa-
lipäivystyksessä tai aikuissosiaalityössä. Väkivalta ja sen seuraukset eivät kuiten-
kaan aina ilmene ensimmäisissä asiakastapaamisissa, joten väkivaltaa koskevaa 
tietoa voidaan kirjata missä tahansa palveluprosessin vaiheessa. 

Väkivaltatapahtumaa koskevat tiedot kerätään väkivaltaa kokeneelta henkilöltä ja 
väkivallan tekijältä itseltään. Väkivaltatiedot kirjaa asiakastietojärjestelmään sosiaa-
lihuollon tehtävässä toimiva työntekijä, jolla on asiakas- ja palveluvastuu kyseisestä 
henkilöstä. Tiedot kirjataan siis sekä väkivallan uhrina olleesta että väkivaltaa teh-
neestä henkilöstä, joka on sosiaalihuollon asiakas. Ehdotetaan, että väkivaltatapah-
tumaa koskevat henkilötiedot muodostaisivat itsenäisen henkilörekisterin, joka olisi 
yhteinen kaikille sosiaalihuollon palvelutehtäville. Itsenäistä rekisterinmuodostusta 
perustellaan sillä, että väkivaltatapahtumaa koskevat tiedot muodostavat eheän, yh-
tenäisen ja tiettyyn rajattuun asiaan kohdistuvan tietokokonaisuuden. Lisäksi on 
tärkeää välttää päällekkäistä kirjaamista: sosiaalihuollon asiakkaan väkivaltatapaus 
voidaan kirjata missä tahansa palvelutehtävässä ja muiden palvelutehtävien työnteki-
jät näkevät kirjaukset tarvittaessa eikä heidän tarvitse kirjata tietoja erikseen omiin 
rekistereihinsä. Näin väkivaltaan liittyviä asiakastietoja ei tarvittaisi kirjata ollen-
kaan osaksi sen sosiaalihuollon tehtävän henkilörekisteriä, jonka yhteydessä tiedot 
kirjataan. Organisaatio voi tarvittaessa rajata rekisteriin pääsyä työntekijöittäin pro-
filoiduilla käyttöoikeuksilla, jolloin asiakkaan väkivaltatiedot olisivat vain niiden 
työntekijöiden nähtävissä, joiden tehtäviin asian hoitaminen kuuluu. 

Keskustelun avaaminen asiakkaan väkivaltakokemuksesta ei välttämättä ole 
ammattilaiselle helppoa - etenkään kun suoranaista näyttöä väkivallasta harvoin on 
käsillä. Väkivaltaa koskevan tiedonkeruun pilotoinneissa havaittiin hyväksi tavaksi 
lähestyä asiaa eräänlaisen suodatinkysymyksen avulla. Asiakkaalta tiedustellaan, 
onko hän joutunut väkivallan uhriksi viimeisen vuoden aikana. Vastaavasti voidaan 
myös kysyä, onko asiakas itse käyttänyt väkivaltaa jotain toista henkilöä kohtaan. 
Lisäksi asiakkaalla saattaa olla varhaisia väkivaltakokemuksia, joiden käsittelyssä 
hän tarvitsee apua. Asiakkaalle esitettävä väkivaltatapahtumaa kartoittava suodatin-
kysymys voi kokonaisuudessaan olla esimerkiksi: "Onko sinulla akuutteja väkival-
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takokemuksia joko uhrina tai tekijänä viimeisen vuoden ajalta tai sellaisia aikaisem-
pia kokemuksia, joita koet, että pitäisi käsitellä?" Työntekijän tulisi esittää väkival-
taa kartoittavat kysymykset erityisesti silloin, kun hänellä on vahva epäilys väkival-
lasta tai hän on saanut tietoonsa epäilyksen asiakkaaseen kohdistuneesta väkivallas-
ta, esimerkiksi poliisin kotihälytystilanteen yhteydessä. On otettava huomioon, että 
tässä esitetyt väkivaltaa kuvaavat tiedot on tarkoitettu asiakastietojen dokumentoi-
miseen, joten asiakastilanteessa on noudatettava yleisiä, esimerkiksi kunnan anta-
mia, ohjeita siitä, miten väkivallasta kysytään asiakkailta tai miten lapsia haastatel-
laan näissä tapauksissa. 

Tieto kirjataan tarkastelun kohteena olevasta väkivaltatapahtumasta asiakkaan 
kertomana. Kukin järjestelmään kirjattu väkivaltatapahtuma tallentuu tietokantaan 
omana tietokokonaisuutenaan ("asiakirjanaan"). Jos asiakas siis hakeutuu palvelun 
piiriin uuden väkivaltakokemuksen vuoksi, tallennetaan tapahtumasta uudet tiedot. 
Uudesta merkinnästä syntyy uusi tietokokonaisuus, jolloin myös aikaisemmasta 
väkivaltatilanteesta kirjatut tiedot jäävät asiakkaan tietoihin erikseen määritetyn 
säilytysajan puitteissa. 

Tavoitteena ei kuitenkaan ole kirjata tietoa sellaisista väkivaltakokemuksista, 
jotka eivät aiheuta avuntarvetta tai toimenpiteitä sosiaali- ja terveydenhuollossa. Ei 
myöskään ole tarkoitus kerätä tietoa kaikista asiakkaan aikaisemmista väkivaltako-
kemuksista, vaan ainoastaan vain niistä tapauksista, jotka ovat yhä ajankohtaisia 
avuntarpeen takia. Sosiaalihuollossa voidaan kirjata ainoastaan palvelun kannalta 
välttämättömiä tietoja asiakkaasta. Näin ollen väkivaltatietoja voidaan kirjata tilan-
teissa, joissa asiakkaan palvelutarpeeseen liittyy väkivaltaa.  

Väkivallalla tarkoitetaan paitsi fyysistä, myös henkistä tai kulttuurista väkivaltaa. 
Väkivallan tekijä voi olla saman perheen jäsen, oppilastoveri tai väkivaltaisuus voi 
tapahtua esimerkiksi työssä tai harrastuksissa. 

Sosiaalihuollon palvelukohtainen tietomäärittely kuvataan kaikkien palveluiden 
kohdalla yhtenäisesti. Väkivaltatapauksiin liittyvät asiakastiedot esitetään tässä lu-
vussa tietokokonaisuuksittain. Tietokokonaisuudet on jaettu tietoryhmiin, jotka 
koostuvat edelleen yksittäisistä tiedoista. Tietokokonaisuus kokoaa saman otsikon 
alle joukon tietoryhmiä ja yksittäisiä tietoja. Yksittäiset tiedot saavat merkityksensä 
sen mukaan, mihin tietokokonaisuuteen ne kuuluvat. Tietokokonaisuuksien käyttö-
tarkoitus on kuvattu tarvittaessa. Asiayhteyden sisällä yhteenkuuluvien yksittäisten 
tietojen joukko muodostaa tietoryhmän. Sen tehtävänä on muodostaa väliotsikko 
yhteenkuuluville tiedoille. Yksittäinen tieto on pienin määritelty yksikkö. Se on 
vähintään nimetty ja sillä voi tarvittaessa olla määritelmä (sisällön kuvaus, esimerk-
ki tai tiedon käyttötarkoituksen perustelu), luokittelu (koodaus), esitysmuoto tai 
vaihtoehtoisia nimiä. Tiedon yhteydessä oleva viittaus AP tarkoittaa, että ko. tieto on 
määritelty sosiaalihuollon asiakkaan perustiedoissa. Viittaus PA tarkoittaa, että ko. 
tieto on määritelty sosiaalihuollon palvelun antajan perustiedoissa.  

Näissä määrityksissä ei ole huomioitu dokumenteissa tarvittavia arkistointiin liit-
tyviä tietoja, joita ovat arkistointitarve, arkistoija, arkistopaikka ja -muoto. Arkis-
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tointiin liittyvät määritykset tehdään Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen asiakirja-
hallintoryhmässä, jonka tehtävänä on tarkastella sosiaalihuollon eri palveluissa syn-
tyvien asiakirjojen kokonaisuutta. 

5.1 Asiakkaan perustiedot 
Tiedot asiakkaan perustiedoista.  
Sosiaalihuollon asiakkaan perustiedot asiakastietojärjestelmissä (AP) ovat myös 
väkivaltatapahtumista kirjavan asiakkaan perustietoja. Käytetään seuraavia asiak-
kaan perustiedoissa (AP) määriteltyjä tietoryhmiä ja niiden sisältämiä tietoja:  
– asiakkaan yksilöintitiedot  
– asiakkaan yhteystiedot  
– muu asiakkaan ilmoittama yhteystieto  
– asiakkaan lailliset edustajat  
– erityistiedot  

5.2 Väkivaltatapauksen selvittäminen 
Tieto siitä, onko henkilöltä tiedusteltu väkivaltatapaustietoja, esimerkiksi onko suo-
datinkysymys esitetty vai ei.  
Esitysmuoto: luokitus 
01=ei 
02=kyllä 
99=ei tietoa 

5.3 Väkivaltatapausta selvittäneen työntekijän tiedot 
Esitystapa: PA, Palvelun antajan perustiedot sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmis-
sä -määrityksen mukaisesti 

5.3.1 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön nimi 

5.3.2 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön virka / tehtävänimike 

5.3.3 Sosiaalihuollon ammatillisen henkilön yhteystiedot 

5.4 Väkivaltatapauksen selvittämisen ajankohta 
Tieto siitä, milloin väkivaltatapaustiedot kyseisestä väkivaltatapahtumasta on mer-
kitty järjestelmään. Järjestelmä tuottaa päivämäärän automaattisesti. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv Van
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5.5 Käsiteltävänä oleva väkivalta tapahtuma 
Tieto siitä, milloin käsiteltävä (eli nyt asiakkaan ja työntekijän käsiteltävänä oleva) 
väkivaltatilanne tapahtui. On huomattava, että kaikki muut väkivaltatapahtumaa 
kuvaavat tiedot koskevat nimenomaan sitä väkivaltatapahtumaa, joka on tapahtunut 
tähän merkityllä hetkellä. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv tai kkvvvv 
Jos asiakas ei osaa nimetä tarkkaa ajankohtaa, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti seu-
raavaa luokittelua: 
Esitysmuoto: Luokittelu 
01=viimeisen vuorokauden aikana 
02=viimeisen viikon aikana 
03=viimeisen kuukauden aikana 
04=viimeisen vuoden aikana 
05= aiemmin aikuisiällä 
06=aiemmin lapsuudessa 

5.6 Asiakkaan status 
Tieto siitä, onko henkilö ollut käsiteltävänä olevassa (eli nyt asiakkaan ja työntekijän 
käsiteltävänä olevassa) väkivaltatilanteessa väkivallan uhri vai tekijä.  
Esitysmuoto: luokitus 
01=asiakas on väkivallan uhri 
02=asiakas on tekijä 
03=asiakas on sekä väkivallan uhri että tekijä (samassa väkivaltatapauksessa) 

5.7 Uhrin ja tekijän välinen suhde 
Tiedot käsiteltävänä olevan (eli nyt asiakkaan ja työntekijän käsiteltävänä olevan) 
väkivaltatilanteen tekijän ja uhrin välisestä suhteesta sekä sukupuolesta. Tämän 
tietoryhmän tulee olla monistettavissa, koska tekijöitä voi olla useita. Sukupuoli-
tietoa ei tässä merkitä asiakkaasta, sillä se sisältyy asiakkaan perustietoihin. 
Tekijän ja uhrin suhde-tietoja kuvaavissa luokituksissa on huomioitu ICD10-
tautiluokituksen X85-Y09 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely-luokissa 
käytettävä tekijäluokitus. 

5.7.1 Uhrin suhde tekijään 
Tieto uhrin suhteesta tekijään.  
Esitysmuoto: luokittelu 
Uhri on tekijän: 
01=puoliso 
02=ex-puoliso 
03=seurustelukumppani 
04=vanhempi tai isä- tai äitipuoli 

      

 

5.5 Käsiteltävänä oleva väkivalta tapahtuma 
Tieto siitä, milloin käsiteltävä (eli nyt asiakkaan ja työntekijän käsiteltävänä oleva) 
väkivaltatilanne tapahtui. On huomattava, että kaikki muut väkivaltatapahtumaa 
kuvaavat tiedot koskevat nimenomaan sitä väkivaltatapahtumaa, joka on tapahtunut 
tähän merkityllä hetkellä. 
Esitysmuoto: ppkkvvvv tai kkvvvv 
Jos asiakas ei osaa nimetä tarkkaa ajankohtaa, voidaan käyttää vaihtoehtoisesti seu-
raavaa luokittelua: 
Esitysmuoto: Luokittelu 
01=viimeisen vuorokauden aikana 
02=viimeisen viikon aikana 
03=viimeisen kuukauden aikana 
04=viimeisen vuoden aikana 
05= aiemmin aikuisiällä 
06=aiemmin lapsuudessa 

5.6 Asiakkaan status 
Tieto siitä, onko henkilö ollut käsiteltävänä olevassa (eli nyt asiakkaan ja työntekijän 
käsiteltävänä olevassa) väkivaltatilanteessa väkivallan uhri vai tekijä.  
Esitysmuoto: luokitus 
01=asiakas on väkivallan uhri 
02=asiakas on tekijä 
03=asiakas on sekä väkivallan uhri että tekijä (samassa väkivaltatapauksessa) 

5.7 Uhrin ja tekijän välinen suhde 
Tiedot käsiteltävänä olevan (eli nyt asiakkaan ja työntekijän käsiteltävänä olevan) 
väkivaltatilanteen tekijän ja uhrin välisestä suhteesta sekä sukupuolesta. Tämän 
tietoryhmän tulee olla monistettavissa, koska tekijöitä voi olla useita. Sukupuoli-
tietoa ei tässä merkitä asiakkaasta, sillä se sisältyy asiakkaan perustietoihin. 
Tekijän ja uhrin suhde-tietoja kuvaavissa luokituksissa on huomioitu ICD10-
tautiluokituksen X85-Y09 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely-luokissa 
käytettävä tekijäluokitus. 

5.7.1 Uhrin suhde tekijään 
Tieto uhrin suhteesta tekijään.  
Esitysmuoto: luokittelu 
Uhri on tekijän: 
01=puoliso 
02=ex-puoliso 
03=seurustelukumppani 
04=vanhempi tai isä- tai äitipuoli 
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05=lapsi tai lapsipuoli 
06=sisarus tai sisar- tai velipuoli 
07=muu sukulainen, muu tuttava 
08=asiakas tai potilas 
09= oppilas 
10=esimies 
11= työtoveri tai oppilastoveri 
12=viranomainen 
99=määrittelemätön 

5.7.2 Tekijän sukupuoli 
Esitysmuoto: luokittelu AP:n sukupuoli-tiedon mukaisesti. Tässä riittävät vaihtoeh-
dot ovat: 
01=mies 
02=nainen 
03=ei tietoa 

5.7.3 Uhrin sukupuoli 
Esitysmuoto: luokittelu AP:n sukupuoli-tiedon mukaisesti. Tässä riittävät vaihtoeh-
dot ovat: 
01=mies 
02=nainen 
03=ei tietoa 

5.8 Väkivallan muoto 
Tieto käsiteltävänä olevan väkivaltatilanteen (eli nyt asiakkaan ja työntekijän käsi-
teltävänä olevan) väkivallan muodo(i)sta tai  laj(e)ista. 

5.8.1 Ensisijainen väkivallan muoto 
Tieto ensisijaisesta väkivallan muodosta (valitaan vain yksi muoto) 
Esitysmuoto: luokitus 
01=fyysinen väkivalta (esim. töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään 
hakkaaminen, fyysisen väkivallan uhka tai fyysisellä väkivallalla uhkailu) 
02=seksuaalinen väkivalta (esim. raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kans-
sakäymisen eri muotoihin pakottaminen) 
03=henkinen väkivalta (esim. ahdistava mustasukkaisuus, alistaminen, sosiaalisen 
kanssakäymisen rajoittaminen, eristäminen, tavaroiden hajottaminen, kotieläinten 
vahingoittaminen tai jollakin näistä tai esimerkiksi itsemurhalla uhkaaminen) 
04=taloudellinen väkivalta (esim. itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen 
päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai toisen rahojen ottaminen omaan käyt-
töön) 
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05=laiminlyönti (esim. riippuvuussuhteessa olevan henkilön hoidon tai huolenpidon 
antamatta jättäminen) 
 
Mikäli valitaan luokka 01=fyysinen väkivalta, täytetään lisäkysymys: 
Liittyikö fyysiseen väkivaltaan kulttuurista tai uskonnollista väkivaltaa (esim. kun-
niaväkivalta, sukuelinten silpominen tai pakkoavioliitto) 
Luokitus: 
01=kyllä 
02=ei 
03=ei tietoa 

5.8.2 Muut väkivallan muodot 
Tieto käsiteltävänä olevan väkivaltatapauksen muista mahdollisista väkivallan muo-
doista. Luokituksesta on mahdollista valita useita vaihtoehtoja. 
Esitysmuoto: luokitus 
01=fyysinen väkivalta (esim. töniminen, lyöminen, potkiminen, tukistaminen, pään 
hakkaaminen, fyysisen väkivallan uhka tai fyysisellä väkivallalla uhkailu) 
02=seksuaalinen väkivalta (esim. raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen kans-
sakäymisen eri muotoihin pakottaminen) 
03=henkinen väkivalta (esim. ahdistava mustasukkaisuus, alistaminen, sosiaalisen 
kanssakäymisen rajoittaminen, eristäminen, tavaroiden hajottaminen, kotieläinten 
vahingoittaminen tai jollakin näistä tai esimerkiksi itsemurhalla uhkaaminen) 
04=taloudellinen väkivalta (esim. itsenäisen rahankäytön estäminen, taloudelliseen 
päätöksentekoon osallistumisen estäminen tai toisen rahojen ottaminen omaan käyt-
töön) 
05=laiminlyönti (esim. riippuvuussuhteessa olevan henkilön hoidon tai huolenpidon 
antamatta jättäminen) 
 
Mikäli valitaan luokka 01=fyysinen väkivalta, täytetään lisäkysymys: 
Liittyikö fyysiseen väkivaltaan kulttuurista tai uskonnollista väkivaltaa (esim. kun-
niaväkivalta, sukuelinten silpominen tai pakkoavioliitto) 
Luokitus: 
01=kyllä 
02=ei 
03=ei tietoa 

5.9 Lapsena tapahtunut seksuaalinen hyväksikäyttö 
Tiedot alkamis- ja loppumisvuodesta, jos asiakas kertoo lapsena tapahtuneesta sek-
suaalisesta hyväksikäytöstä. Mikäli alkamis- ja loppumisvuotta ei voida tarkasti 
sanoa, voi niistä kirjoittaa vapaamuotoisesti tekstikenttään.  
Esitysmuoto: alkamisvuosi vvvv - loppumisvuosi vvvv sekä vapaa teksti  
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5.10 Lasten altistuminen väkivallalle 
Tieto siitä, altistuiko kuvattavassa väkivaltatilanteessa lapsia väkivallalle. 
Altistumisella tarkoitetaan sitä, että lapsi on nähnyt tai kuullut väkivaltaa tai elänyt 
väkivaltaisessa ilmapiirissä ko. väkivaltatilanteessa. 
Huom. Tämä tieto merkitään vain aikuisiin kohdistuneissa väkivaltatapauksissa. 
Esitysmuoto: Luokitus 
01=Kyllä 
02=Ei 

5.11 Väkivallan  toistuminen 
Tieto käsiteltävänä olevan väkivaltatapahtuman (eli nyt asiakkaan ja työntekijän 
käsiteltävänä olevan) väkivallan luonteesta: onko väkivalta toistuvaa vai yksittäinen 
tilanne? 
Esitysmuoto: Luokitus 
01=yksi kerta 
02=toistuva 

5.12 Fyysiset vammat 
Tieto käsiteltävänä olevan (eli nyt asiakkaan ja työntekijän käsiteltävänä olevan) 
väkivaltatilanteen aiheuttamista fyysisistä vammoista.  
Tiedot merkitään vain, jos asiakkaana on uhri.  
Esitysmuoto: Luokitus ja vapaa teksti (muu, mikä -kohdan täydennystä varten) 
01=ei fyysisiä vammoja 
02=mustelma, ruhje 
03=haava 
04=venähdys, revähdys tai sijoiltaanmeno 
05=luunmurtuma 
06=hammasvamma 
07=keskenmeno 
08=sisäinen vamma 
09=palovamma 
10=aivotärähdys 
11=muu, mikä? (tarkennetaan vapaa tekstillä, mikä vamma) 
12=ei tietoa 

5.13 Psyykkiset vammat ja sosiaaliset haitat  
Tieto käsiteltävänä olevan (eli nyt asiakkaan ja työntekijän käsiteltävänä olevan) 
väkivaltatilanteen aiheuttamista fyysistä vammoista ja sosiaalisista haitoista vam-
moista.  
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Tiedot merkitään vain, jos asiakkaana on uhri.  
Esitysmuoto: Luokitus ja vapaa teksti (jokin muu seuraus mikä -kohdan täydennystä 
varten) 
01=ei psyykkisiä vammoja 
02=häpeää tai syyllisyyttä 
03=hermostuneisuutta tai ärtyneisyyttä 
04=vihaa 
05=masennusta 
06=itsetuhoajatuksia 
07=univaikeuksia tai painajaisia 
08=vaikeuksia työssä tai opiskelussa 
09=vaikeuksia ihmissuhteissa 
10=taloudellisia vaikeuksia 
11=itsetunnon lasku 
12=eristäytyminen 
13=alkoholin käyttö lisääntynyt 
14=alkanut käyttää huumeita 
15=alkanut tupakoida tai tupakointi lisääntynyt 
16=alkanut käyttää rauhoittavia lääkkeitä tai muita vastaavia lääkkeitä 
17=jokin muu seuraus, mikä? (tarkennetaan vapaa tekstillä, mikä vamma tai haitta) 
18=ei tietoa 

5.14 Väkivallan seurausten hoitamiseen saatu apu 
Tiedot tahosta tai tahoista, joista asiakas on saanut apua nyt asiakkaan ja työntekijän 
käsiteltävänä olevan väkivaltatilanteen hoitamiseen. Voidaan valita yksi tai useampi 
taho. 
Esitysmuoto: Luokitus ja vapaa teksti (muu, mikä -kohdan täydennystä varten) 
01=päihdehoitoa antava organisaatio, kuten a-klinikka 
02=koulu tai oppilaitos 
03=akuuttia apua tarjoava organisaatio, kuten kriisikeskus 
04=kriisipuhelin 
05=lakiasiain- tai oikeusaputoimisto 
06=lastensuojelun organisaatio 
07=mielenterveyspalveluja tarjoava organisaatio 
08=lasten neuvola 
09=perheneuvola tai perheasiainkeskus 
10=poliisi 
11=poliisin sosiaalityöntekijä 
12=lasten päivähoidon organisaatio 
13=seurakunta tai kirkollinen organisaatio 
14=sosiaalipäivystys 
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15=terveyskeskus 
16=sosiaalitoimen aikuissosiaalityön tai toimeentuloturvan organisaatio 
17=turvakoti 
18=keskustelu- ja tukiryhmät 
19=sukulaiset 
20=ystävät tai tuttavat 
21=muu, mikä? (tarkennetaan vapaa tekstillä taho) 
 
Huom! Tämän kohdan luokituksena voidaan testata myös kansallisia palveluluoki-
tuksia (esimerkiksi terveydenhuollon ja sosiaalihuollon palveluluokitukset). 

5.15 Rikosilmoituksen tekeminen 
Tieto siitä, onko uhri tehnyt kuvattavasta väkivaltatapahtumasta rikosilmoituksen.  
Esitysmuoto: Luokitus 
01=kyllä 
02=ei 
03=ei tietoa 

5.16 Lastensuojeluilmoituksen tekeminen 
Tieto onko kuvattavasta tapahtumasta tehty lastensuojeluilmoitus. 
Luokitus: 
01=kyllä 
02=ei  
03=ei tietoa 

5.17 Väkivaltatapaukseen liittyvät toimenpiteet 
Tieto toimenpiteistä, joihin kuvattavan väkivaltatapauksen ilmettyä on ryhdytty.  
Esitysmuoto: Luokitus ja vapaa teksti 
01=väkivaltatapauksen hoidosta vastaa palveluyksikkö, jossa tiedot kirjataan 
02=asiakas on ohjattu muualle 
03=ei toimenpiteitä 
04=ei tietoa 
 
Vapaa teksti -kentässä voidaan täsmentää seurauksia tai toimenpiteitä. 
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6 Väkivaltatiedonkeruuta 
 koskevat kehittämisehdotukset 

Tässä luvussa esitetään muutamia kehittämisehdotuksia väkivallan tiedontuotantoon 
liittyen. 

6.1 Väkivaltatietojen keruu systemaattiseksi osaksi asiakas-
kirjaamista 

Pelkkä luokitusten kehittäminen ja tietojärjestelmien sisältöjen yhtenäistäminen ei 
riitä, jos tietoja ei tallenneta järjestelmiin siellä, missä väkivaltailmiötä esiintyy ja 
hoidetaan. Tästä syystä väkivaltaa koskevien tietojen kirjaaminen järjestelmiin tulisi 
olla järjestelmällistä sosiaalialan palvelutuotannossa. Järjestelmällinen tiedontuotan-
to edellyttää työntekijöiden koulutusta, jotta luokitukset ja määritelmät ymmärretään 
joka paikassa samalla tavalla.  

Työntekijöiden on usein vaikea ottaa väkivaltaa puheeksi asiakkaan kanssa, 
vaikka merkkejä väkivallasta olisi havaittavissakin. Erityisen vaikeaksi koetaan 
puheeksi ottaminen parisuhteessa tapahtuneen väkivallan kohdalla, vaikka työnteki-
jällä olisi syntynyt epäilys väkivallasta (Kääriäinen 2006; Heiskanen & Piispa 
2002). Naisiin kohdistuvaa väkivaltaa käsittelevässä tutkimuksessa (Heiskanen & 
Piispa 2002) on havaittu, että työntekijän puheeksi ottamista saattaa helpottaa se, 
että asiasta voi tiedustella asiakkaalta asiakastilastoinnin yhteydessä. Väkivalta-
tietojen tallentaminen asiakastietojärjestelmään osaksi asiakasrekisteriä onkin yksi 
keino kehittää väkivallasta puheeksi ottamista. Tämän rinnalla tarvitaan myös muita 
puheeksi ottamisen menetelmiä. Esimerkiksi Sosiaali- ja terveysministeriön lähisuh-
de- ja perheväkivallan ehkäisyhankkeessa on kehitetty Etelä-Suomen läänin asian-
tuntijatyöryhmän toimesta Puheeksi ottamisen -taskumuistikortti, joka auttaa käsitte-
lemään väkivaltaa, tunnistamaan sitä ja kysymään siitä sekä ohjaamaan auttajien 
piiriin (Väkivallan vähentäminen Suomessa 2009, 48).   

Ammattilaisilla tulee olla myös mahdollisuus perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa kos-
keviin koulutuksiin sekä mahdollisuus jakaa keskenään työhön liittyviä hyviä käy-
täntöjä. Pilotoinnin aikana huomattiin, että väkivaltakoulutuksella on yhteys siihen, 
kuinka ja millaista tietoa väkivaltatapauksista tuotettiin. Perheväkivaltakoulutusta 
saaneet työntekijät ovat todennäköisesti koulutusta vailla olevia kollegojaan tietoi-
sempia väkivaltatapauksiin liittyvistä ongelmista. Koulutuksen saaneet myös kyke-
nevät havaitsemaan väkivallan merkit asiakastilanteissa, uskaltavat ottaa asian esille 
ja tuntevat ratkaisuvaihtoehtoja tilanteisiin. 
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6.2 Yhtenäiset väkivaltatiedot sosiaali- ja terveydenhuoltoon 
 

Sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä ja terveydenhuollon potilastietojärjestel-
missä tulisi ottaa käyttöön yhtenäiset muuttujat ja luokitukset väkivaltaa koskeville 
tiedoille.  

Työryhmä ehdottaa, että perhe- ja lähisuhdeväkivaltaa koskevat tiedot pitäisi jat-
kossa olla käytettävissä sosiaalihuollon tietojärjestelmien lisäksi kaikista terveyden-
huollon potilastietojärjestelmissä. Työryhmän saamien tietojen mukaan terveyden-
huollossa väkivaltatapauksia kirjaa lääkäri käyttäen ICD10-tautiluokitusta (lähinnä 
koodit X85-Y09 Murha, tappo tai muu tahallinen pahoinpitely). Kirjaamiskäytän-
nöissä on kuitenkin vaihtelevuutta. Työryhmä ehdottaa, että tautiluokituksen tekijää 
koskevaa tarkennetta kehitetään tässä julkaisussa esitetyn uhrin ja tekijän suhdetta 
kuvaavien luokitusten (ks. luku 4.6) mukaisesti. Tautiluokituksen lisäksi terveyden-
huollossa on käytössä PAKE-lomake (pahoinpitely- ja kehokarttalomake), johon 
potilaan vammat ja muut pahoinpitelytiedot kirjataan poliklinikalla. Lomake toimii 
pahoinpitelyn dokumentoinnin ja erityisesti parisuhdeväkivaltatapauksissa puheeksi 
ottamisen välineenä. Lomake toimii hyvin esimerkiksi rikosilmoituksen ja lääkärin-
lausunnon kirjoittamisen pohjana. (Noponen 2007) 

 

6.3 Väkivaltatietojen tilastointi ja tutkimus on valtakunnallis-
tettava 

Mikäli sosiaali- ja terveysviranomaisten rekistereihin saadaan yhtenäiset tavat mer-
kitä ja luokitella väkivaltaa, luo se edellytykset sille, että asiasta voidaan niin halut-
taessa kerätä myös valtakunnan tason tilasto- ja rekisteritietoa. Kuten muutakin sosi-
aali- ja terveydenhuollon tilastointia, myös väkivallan tilastointia on kehitettävä alan 
tilastoviranomaisten (THL ja Tilastokeskus), sosiaali- ja terveysministeriön, Suomen 
Kuntaliiton ja palveluntuottajien yhteistyönä.  

Jatkuvan tilastoinnin lisäksi tarvitaan myös tietyin väliajoin tehtäviä erillis-
kyselyitä, koska kaikkiin väkivaltailmiöön liittyviin kysymyksiin ei saada vastauksia 
asiakastietojärjestelmiin kirjattavista tiedoista.  
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OSA II 
Jarmo Kärki 

Ensi- ja turvakotipalvelujen  
asiakastiedot 

 
Vielä muutama vuosi sitten monissa ensi- ja turvakodeissa työntekijät kirjasivat 
asiakastiedot paperilomakkeille. Omia kirjaamisperinteitään vaalivat palveluyksiköt 
havahtuivat kuitenkin yhtenäisen kirjaamisen tarpeeseen ryhtyen valtakunnallisen 
liiton tuella kehittämään asiakaskirjaamiseen laatua. Kirjaaminen merkittiin yhdeksi 
turvakodeissa tehtävän väkivaltatyön laatukriteeriksi Ensi- ja turvakotien liiton laa-
tuhankkeessa, joka päättyi vuonna 2007. Samaan aikaan päihdeongelmien hoitoon 
erikoistuneissa ensikodeissa (Pidä kiinni –projekti) kehitettiin lomakkeistoa, joka 
toimi projektiin osallistuneiden yksiköiden kirjaamisen apuna. Näiden lomakkeiden 
pohjalta ryhdyttiin määrittelemään yhteistä kirjaamismallia kaikille ensikodeille. 
Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksillä on yhteensä yksitoista ensikotia ja seit-
semän päihdeongelmien hoitoon erikoistunutta ensikotia.  

Yhtenäisen dokumentaation edistäminen sosiaalihuollossa otettiin myös vuonna 
2005 käynnistetyn Sosiaalialan tietoteknologiahankkeen tavoitteeksi. Yksi hankkeen 
tärkeimpiä tehtäviä on yhtenäistää sosiaalihuollon asiakastietojärjestelmissä käytet-
tävät minimitietosisällöt ja -rakenteet. Tämä toteutetaan kartoittamalla ja kuvaamalla 
kaikkien sosiaalihuollon lakisääteisten tehtäväalueiden omat tietotarpeet.  

Sosiaalialan tietoteknologiahanke ja Ensi- ja turvakotien liitto käynnistivät vuon-
na 2007 kaksi työryhmää kartoittamaan ja määrittelemään (1) ensikotien ja päihde-
ongelmien hoitoon erikoistuneiden ensikotien ja (2) turvakotien asiakastiedot ja 
tietorakenteet. Tietomäärittely valmistui keväällä 2008, jonka jälkeen niitä käytettiin 
Ensi- ja turvakotien liiton tietojärjestelmähankinnan vaatimusmäärittelyinä. Tässä 
julkaisussa kuvataan ja määritellään työryhmien aikaansaamat tuotokset: ensi- ja 
turvakotien asiakasrekistereissä käytettävät asiakastiedot. Nämä tiedot muodostavat 
vähimmäistietojen kokonaisuuden, jota työryhmän ehdottavat käytettäväksi ensi- tai 
turvakotien palvelutapahtumien kirjaamisessa.  
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Asiakastietojen määrittelyjen aikana harvalla ensi- tai turvakodilla oli käytössään 
sähköinen asiakastietojärjestelmä ja dokumentaatio perustui paikallisiin ohjeisiin. 
Tietojen määrittelytyön tavoitteena oli edistää tiedonhallinnan kehitystä siten, että 
ensi- ja turvakotien asiakaskirjaaminen tapahtuisi yhtenäisin ja ennalta sovituin tie-
doin. Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2009, jolloin Ensi- ja turvakotien liittoon 
kuuluvissa yksiköissä otettiin käyttöön yhteinen asiakastietojärjestelmä. Tietojen 
yhtenäistäminen on edellytys tehokkaalle asiakastietojen käsittelylle ja sähköiselle 
tiedonsiirrolle tietojärjestelmien välillä sekä vertailtavan tilastotiedon tuottamiselle. 
Käyttämällä yhteisesti sovittuja määrityksiä ensi- tai turvakodin asiakkaan tiedot 
voidaan tallentaa yhtenäisessä muodossa asuinpaikasta, palvelun tarjoajasta tai oh-
jelmistosovelluksesta riippumatta. Näin mahdollistuu sähköinen tietojen siirto tieto-
järjestelmien välillä ja tehokas tilastotietojen keruu. Myös kansallisesti yhtenäisen 
sähköisen arkistoinnin järjestäminen edellyttää tallennettavien tietojen säilyttämistä 
tietyssä yleisesti sovitussa muodossa. 

Ensikotien palveluun kuuluvien tietotarpeiden määrittelyn toteuttivat yhteistyös-
sä Ensi- ja turvakotien liitto ry ja Sosiaali- ja terveysalan tutkimus- ja kehittämiskes-
kus Stakes (nykyinen Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL). Määrittelytyö käyn-
nistyi vuonna 2007 kahdessa asiantuntijatyöryhmässä, joiden jäsenet ovat aihealuei-
den ammattilaisia ja asiantuntijoita. Tiedot saatiin määritellyksi kevään 2008 aikana. 
Asiakastiedot määritellään tässä julkaisussa tietokuvausten tasolla. Julkaisussa ei 
oteta kantaa tietojen sähköiseen siirto- tai tallennusmuotoon tai järjestelmien toi-
minnallisuuksiin. 
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8 Ensi- ja turvakotipalveluissa 

käytettävien asiakastietojen 
määrittely 

Julkaisun toisessa osassa esitetyt ensi- ja turvakotipalveluiden asiakastietotarpeet 
kuuluvat sosiaalihuollon palvelukohtaisiin tietokartoituksiin. Sosiaalihuollon laki-
sääteisistä palveluista ensikotien asiakastiedoilla on selkeä yhteys kuntien lastensuo-
jelun avohuollon ja perhetyön sekä lastensuojelun sijaishuollon asiakastietoihin, 
joista on Tikesos-hankkeessa tehty omat selvityksensä. Turvakotien asiakastiedoilla 
on yhteys kunnallisen lastensuojelun asiakastietojen lisäksi usein myös muun sosiaa-
lipalvelukentän asiakastietoihin, kuten (aikuis)sosiaalityön tai päihdehuollon asia-
kastietoihin.  

Ensi- ja turvakotipalveluiden asiakastietojen määrittely toteutettiin yhteistyössä 
Ensi- ja turvakotien liitto ry:n kanssa vuosien 2007–2008 aikana. Tietomäärittely 
ajoittui ensi- ja turvakotien dokumentaation kannalta mielenkiintoiseen ja haasta-
vaan kohtaan, sillä palvelualueella oli suunnitelmissa käynnistää valtakunnallinen 
asiakastietojärjestelmän hankinta. Siihen saakka ensi- ja turvakodeissa kirjattiin 
pääsääntöisesti paperille ja paikallisesti laadituille lomakepohjille. Kirjaamisen kent-
tä on ollut hyvin hajanainen riippuen tehtävä-, organisointi-, resursointi- ja doku-
mentointiohjeistuseroista. Tässä määrittelytyössä ei oteta kantaa ensi- tai turvakotien 
työn organisointitapaan, vaan kuvataan näissä palveluissa kirjattavat tiedot.  

Ensikotien asiakastyön ja turvakodeissa tehtävän väkivaltatyön asiakastietojen 
määrittelyt päätettiin toteuttaa kahdessa erillisessä työryhmässä, koska näiden palve-
luiden työn sisällöt, kohteet ja luonteet eroavat toisistaan. 

8.1 Ensikotien dokumentaatiotyöryhmä 
Ensikotien asiakastietojen määrittelyyn koottiin työryhmä, joka aloitti toimintansa 
vuoden 2007 alussa. Työryhmän kokoonkutsujina toimivat Tanja Henttonen ja Ma-
rianne Kuorelahti Ensi- ja turvakotien liitosta. Seitsenhenkisen ensikotien dokumen-
taation työryhmän jäseninä toimivat: 
• Tanja Henttonen, projektisuunnittelija, Ensi- ja turvakotien liitto (pj) 
• Marianne Kuorelahti, projektisuunnittelija, Ensi- ja turvakotien liitto  
• Anu Holtari, sosiaalityöntekijä, Helsingin Ensikoti ry 
• Kaija Mikkola, sosiaalityöntekijä, Helsingin Ensikoti ry 
• Sinikka Suorsa / Riitta Pistokoski, johtaja, Lapin ensi- ja turvakoti ry 
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• Sinikka Taipale, lastensuojelun johtaja, Tampereen ensi- ja turvakoti ry 
• Jarmo Kärki, projektipäällikkö, Sosiaalialan tietoteknologiahanke, Stakes (nyk. 

THL)  
 
Tavoitteena oli koota mahdollisimman laaja ensikotiasiantuntijaedustus koko 

Suomen alueelta siten, että ryhmän koko mahdollistaa asian tehokkaan valmistelun. 
Työryhmä kokoontui työkokouksiin kuusi kertaa vuoden 2007 aikana. Työryhmä 

kuvasi ensimmäiseksi ensikotien palveluprosessin yleisen kulun ja sen eri vaiheet. 
Prosessikuvaus oli kommentoitavana Ensi- ja turvakotien liiton sisäisessä verkossa 
ja kuvausta täydennettiin saatujen palautteiden pohjalta. Prosessikuvauksen valmis-
tuttua työryhmä kokosi yhteen kaikki ensikodeissa käytössä olevat paperilomakkeet 
sekä Pidä kiinni-hankkeessa kehitetyt lomakkeet. Lomakkeista valittiin työn kannal-
ta olennaisimmat ja niiden tietosisällöt määriteltiin. Lomakkeisiin pyydettiin niin 
ikään kommentteja Ensi- ja turvakotien liiton extranetin välityksellä. Vuoden 2007 
lopussa laadittiin palautteiden pohjalta tietomääritykset, jotka työryhmä päätti lähet-
tää laajemmalle kommenttikierrokselle.  

8.2 Turvakotien väkivaltatyön työryhmä 
Vuoden 2007 alussa perustettiin turvakotien asiakastietoja määrittelevä väkivalta-
työn dokumentaatiotyöryhmä. Työryhmän kokoonkutsujana ja puheenjohtajana 
toimi Jussi Pulli Ensi- ja turvakotien liitosta. Työryhmä koostui kahdeksasta asian-
tuntijasta: edustettuna oli sekä turvakotien laitos- että avopalvelut. Työryhmän jäse-
ninä olivat: 
• Jussi Pulli, kehittämispäällikkö, Ensi- ja turvakotien liitto (pj) 
• Sari Laaksonen, toiminnanjohtaja, Pääkaupungin turvakoti ry 
• Eija Keränen, psykologi, Pääkaupungin turvakoti ry 
• Markku Merivirta, jussi-työntekijä, Vantaan turvakoti ry 
• Maija Pietiläinen, hankekoordinaattori, Miesasema, Viola ry 
• Tuija Sojakka, sosiaalityöntekijä, Keski-Suomen ensi- ja turvakoti ry 
• Kirsi Jääskeläinen, toimistosihteeri, Ensi- ja turvakotien liitto (siht.) 
• Jarmo Kärki, projektipäällikkö, Sosiaalialan tietoteknologiahanke, Stakes (nyk. 

THL) 
 
Väkivaltatyön dokumentaatioryhmä kokoontui yhteensä kuuteen työkokoukseen 

vuoden 2007 aikana. Määritystyön pohjana käytettiin turvakodeissa tehtävän väki-
valtatyön prosessikuvausta, joka oli tehty aiemmin erillisessä laatutyön hankkeessa. 
Näin päästiin tietomäärittelyissä nojautumaan valmiille ja jo Ensi- ja turvakotien 
liitossa hyväksytylle prosessimallille. Tämän jälkeen valittiin kirjaamisessa käytet-
tävät tietokokonaisuudet, joiden tietosisältöjä ryhdyttiin kuvaamaan. Työryhmä 
kokosi turvakotien kirjaamisessa käytettävät lomakkeet ja määritteli tiedot niihin 
tukeutuen. työryhmän valmistelemat lomakkeet olivat turvakotien työntekijöiden 
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kommentoitavina Ensi- ja turvakotien sisäisessä verkossa. Saatu palaute huomioitiin 
tietomäärityksissä. Työryhmä totesi vuoden 2007 lopulla tietomääritysten olevan 
siinä vaiheessa, että voidaan lähettää laajemmalle kommenttikierrokselle. 

8.3 Määritysten eteneminen ja käyttöönotto  
Tammi- ja helmikuussa vuonna 2008 tapahtuneen kommenttikierroksen jälkeen 
ensi- ja turvakotien palveluiden asiakastietomäärityksiin saadut palautteet käsiteltiin 
vielä ensi- ja turvakotien dokumentaatiotyöryhmissä, jotka päättivät niihin tehtävistä 
muutoksista. Työryhmät valmistelivat myös lopullisen esityksen ensi- ja turvako-
deissa käytettävistä asiakastiedoista sosiaali- ja terveysministeriön asettamalle Sosi-
aalialan tietoteknologiahankkeen dokumentaation asiantuntijatyöryhmälle, jossa se 
käsiteltiin maaliskuussa vuonna 2008. Dokumentaation asiantuntijatyöryhmä hyväk-
syi työryhmien ehdotukset sillä edellytyksellä, että ne katselmoidaan vielä Ensi- ja 
turvakotien tilaaman tietojärjestelmän tietosisältöratkaisuihin ja lastensuojelun tie-
tomäärityksiin. Ensi- ja turvakotien liitossa käynnistyi vuoden 2008 aikana yhteisen 
asiakastietojärjestelmän hankkimishanke. Hanke hyödynsi työryhmissä laadittuja 
tietomäärityksiä.  

Tietomäärittelyjä suositellaan aina testattavaksi ja pilotoitavaksi ennen niiden ot-
tamista tuotantokäyttöön. Pilotointivaiheessa esiin tulleet virheet, täydennys- tai 
muutostarpeet pyydetään saattamaan välittömästi Sosiaalialan tietoteknologiahank-
keen tietoon. Valmistuneita asiakastietoja päivitetään pilottikokemusten sekä saatu-
jen muutos- ja korjausehdotusten perusteella. 
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9 Ensi- ja turvakoteja koskevien 

asiakastietojen soveltamisala 

Tässä julkaisussa kuvattuja asiakastietoja ehdotetaan käytettäväksi soveltuvin osin 
ensi- ja turvakotien tehtävissä ja näiden palveluiden tuottamisessa. Asiakastietoja 
ehdotetaan käytettäväksi lisäksi aina kun sosiaalihuollon tehtävät liittyvät ensikoti-
tehtävien tai turvakotitehtävien hoitamiseen. Määritykset koskevat sekä yksityisesti 
että julkisesti tuotettuja sosiaalipalveluita. 

Asiakastietojen soveltamisalaa esitellään kuvaamalla ensin ensikotien tehtäviä ja 
palveluprosessia. Tämän jälkeen kuvataan turvakotien tehtäviä ja turvakodeissa 
tehtävän väkivaltatyön prosessia. Lopuksi esitetään muutama huomio asiakastietojen 
käytöstä.  

9.1 Ensikotien tehtävät ja palveluprosessi 
Ensikotitoiminta on ehkäisevää ja korjaavaa lastensuojelutyötä. Ensi- ja turvakotien 
liiton jäsenyhdistyksillä on yksitoista ensikotia ja seitsemän päihdeongelmien hoi-
toon erikoistunutta ensikotia. 

Ensikoti on tarkoitettu yksilöllistä ja vahvaa tukea tarvitseville vauvaperheille. 
Apua voi tarvita perhe, jolla on puutteita arjen taidoissa ja vauvan ja vanhemman 
välisessä vuorovaikutussuhteessa sekä vauvan hoidossa. Perheellä voi olla mielen-
terveys ja/tai päihdeongelmia. Vanhempien nuori ikä tai eläminen vieraassa kulttuu-
rissa voi aiheuttaa tuen tarvetta.  

Perhe voi tulla ensikotiin joko odotusaikana tai vauvan kanssa. Ensikodissa vau-
va ja vanhemmat saavat ympärivuorokautista tukea. Hoito perustuu aina yksilölli-
seen suunnitelmaan, joka laaditaan yhdessä perheen ja perheen hoidosta vastaavan 
verkoston kanssa. 

Toiminnan tarkoituksena on vahvistaa vauvan ja vanhemman välistä suhdetta se-
kä tukea äitiä ja isää kasvussa vanhemmuuteen. Ensikodissa opetellaan hoitamaan 
vauvaa ja eletään yhdessä vauvaperheen arkea. Päihdeongelmien hoitoon erikoistu-
neissa ensikodeissa yhdistyy erityisesti vauvaperheiden tarpeisiin yhdistetty päihde-
kuntoutus ja varhaisen vuorovaikutussuhteen tukeminen ja hoito. 

Ensikotiin ohjataan perheet pääsääntöisesti kotikunnan sosiaali- ja terveystoimen 
kautta ja hoitojaksolle tarvitaan sosiaalitoimen maksusitoumus. Päihdeongelmien 
hoitoon erikoistuneessa ensikodissa raskausaikana aloitettu kuntoutus on kunnalle 
maksutonta kolmen kuukauden ajalta RAY:n täyssubventiolla. Van
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Ensikotien toiminnasta ei ole säädetty erillislainsäädäntöä. Kunnat ostavat yleen-
sä ensikotipalvelut yhdistyksiltä. Ensikotipalveluiden keskeisin yhteistyökumppani 
on yleensä kunnan sosiaalitoimen lastensuojelu. 

Vuonna 2005 ensikotien palvelua sai yhteensä 172 vauvaa, 174 äitiä ja 49 isää. 
Vajaa kolmannes (30 %) asiakkaana olleista äideistä saapui ensikotiin jo raskausai-
kanaan. Reilu kolmannes (39 %) kaikista äitiasiakkaista kärsi päihdeongelmista ja 
väkivallasta vajaa puolet (43 %). Alaikäisiä oli kaikista ensikotien äiti- ja isäasiak-
kaista oli 13 %. (Ensi- ja kotien liiton Internet-sivut, Haetko tietoa). 

Ensikotien palvelun kulku voidaan yleisesti kuvata nelivaiheisesti. Ensikotien 
prosessivaiheet on kuvattu kaavioina liitteessä 1. Seuraavaksi esitetään näiden pro-
sessivaiheiden sisällöt lyhyesti. 

9.1.1 Vireilletulo 
Ensikotien palveluprosessi alkaa yleensä paikkatiedustelusta ja ensimmäisestä tutus-
tumiskäynnistä. 

9.1.1.1 Paikkatiedustelu  
Yhteydenotto ensikotihoitoa tai -kuntoutusta varten tulee useimmiten lastensuojelus-
ta, äitiys- tai lastenneuvolasta ja synnytyssairaalasta. Muita mahdollisia yhteydenot-
totahoja ovat mielenterveys- ja päihdepalvelut. Asiakas voi myös itse ottaa yhteyttä 
ensikotiin. Puhelinkeskustelussa kartoitetaan asiakkaan tilannetta. Ensikotijakso 
edellyttää lastensuojelun asiakkuutta ja kotikunnan maksusitoumusta. Hoi-
to/kuntoutus suunnitellaan ja arvioidaan yhdessä asiakkaan, lastensuojelun sosiaali-
työntekijän sekä ensikodin työntekijöiden kanssa.  

9.1.1.2 Tutustumiskäynti 
Ennen ensikotiin tuloa tulisi olla vähintään yksi tutustumiskäynti. Tästä voidaan 
poiketa, jos asiakas siirtyy suoraan esimerkiksi synnytyssairaalasta ensikotiin. Tu-
tustumiskäynnillä on usein mukana perhe, sosiaalityöntekijä sekä ensikodin työnte-
kijä. Tutustumiskäynnin tavoitteena on motivoida asiakasta ensikotihoitoon ja arvi-
oida vastaako ensikodin tarjoama palvelu perheen tarvetta. 

9.1.2 Hoidon ja kuntoutuksen aloitus 
Ensikotiin tulosta sovitaan yhteisesti perheen, sosiaalityöntekijän ja ensikodin henki-
lökunnan kanssa. Asiakkaalle nimetään omaohjaaja tai lähiohjaaja. 

9.1.2.1 Hoito- ja kuntoutussuunnitelman tekeminen 
Ensikodissa laaditaan yhteistyössä asiakkaan kanssa kirjallinen hoito- tai kuntoutus-
suunnitelma äidille/isälle ja hoitosuunnitelma vauvalle/lapselle. Suunnitelmaan kir-Van
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jataan hoidon tavoitteet ja käytettävät menetelmät sekä verkostot ja sovitaan väliar-
vioinnista.  

9.1.3 Työskentely 
Varsinainen työskentelyvaihe koostuu asiakkaan mukaan räätälöidystä hoito- tai 
kuntoutuskokonaisuudesta, jonka vaihtoehtoisia osia kuvataan seuraavaksi lyhyesti. 

9.1.3.1 Hoito ja kuntoutus 
Hoito ja kuntoutus ovat ympärivuorokautista ja pyritään aloittamaan jo raskausaika-
na, jolloin äidin myönteisiä mielikuvia tulevasta vauvasta voidaan vahvistaa ja näin 
valmistaa äitiä vanhemmuuteen. Ensikotijakson tulisi olla kestoltaan riittävän pitkä-
aikaista, mielellään vähintään puoli vuotta.  

Hoito ja kuntoutus sisältävät yksilötyötä vauvan ja vanhemman kanssa sekä ryh-
mätyöskentelyä kuntouttavassa yhteisössä. Työn sisältö ja menetelmät perustuvat 
hoito- ja kuntoutussuunnitelmassa sovittuihin tavoitteisiin. Ensikotijakso sisältää 
vauvan perushoidon, arjessa tarvittavien taitojen ja oman talouden hallinnan opette-
lemista, vanhemman ja vauvan välisen vuorovaikutussuhteen tukemista ja hoitamis-
ta sekä vanhemmuuden tukemista ottaen huomioon vauvan tarpeet ja kehitysvaiheet. 
Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa ensikodeissa vanhemman ja vauvan näkö-
kulman ymmärtäminen nähdään tärkeänä vanhemman päihdekuntoutusta tukevana 
ja sitä motivoivana tekijänä. Kaikkea toimintaa ohjaa vanhemman tukeminen päih-
teettömyyteen. 

9.1.3.2 Omaohjaajuus 
Kuntoutuksen ja hoidon yhtenä menetelmänä käytetään perheen omaohjaajuutta. 
Yksiköissä käytetään myös nimikkeitä lähityöntekijä, lähiohjaaja tai omahoitaja.  

Omaohjaaja perehtyy asiakkaan tilanteeseen muita perusteellisemmin, hän on 
perheen tukena erilaisissa käytännön asioihin liittyvissä järjestelyissä ja osallistuu 
perheen kuntoutussuunnitelma- ja verkostoneuvotteluihin.  

9.1.3.3 Yhteisöllisyys tai vertaistuki 
Yhteisön toiminta koostuu arjen tehtävistä kuten ruuanlaitto ja siivous sekä muusta 
yhteisestä toiminnasta. Yhteisössä on mahdollisuus oppia uusia rakentavia tapoja 
olla vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa 
ensikodeissa kuntoutuksen perustana on yhteisökuntoutus ja koko yhteisöä käytetään 
tietoisesti kuntoutuksen tukena. Yhteisökokoukset, ryhmät ja vastuu yhteisön arjes-
ta, vertaistuki, vastuu omasta ja toisen kuntoutuksesta, yhteinen päätöksenteko, kes-
kinäinen arviointi ja palaute tukevat päihteettömään elämään.  Van
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9.1.3.4 Työmenetelmät 
Ensikodeissa käytetään muun muassa seuraavia menetelmiä vaihdellen eri yksiköis-
sä: 

1. Pikku-Portaat –kasvamaan: Varhaiskasvatus ja -kuntoutusmalli syntymästä 
kolmevuotiaaksi. Pikku-Portaiden tavoitteena on auttaa sekä työntekijöitä että van-
hempia löytämään menetelmiä, jotka herättävät ja vahvistavat lapsen ja vanhemman 
välisiä myönteisiä vuorovaikutustilanteita sekä auttavat muuttamaan perheelle haas-
tavia vuorovaikutustapoja toimivaksi. Nämä menetelmät myös edistävät lapsen kehi-
tystä ja ne toteutetaan perheen totuttujen tapojen ja perinteiden puitteissa. Menetel-
mää voidaan käyttää joko yksin tai yhdessä videotyöskentelyn kanssa. 

2. Video-ohjaus. Video-ohjauksen avulla vanhempaa kannustetaan näkemään 
omat vahvuutensa ja onnistumisen hetkensä vuorovaikutuksessa vauvan kanssa. 
Videoilta katsotaan yhdessä niitä hetkiä, joissa yhdessä olo tuo iloa ja nautintoa 
molemmille. Videolta opetellaan myös ymmärtämään niitä asioita, jotka vuorovai-
kutuksessa voivat olla hankalia ja vaativat vanhemmalta itseltään uusien asioiden 
opettelua. Videointi pyritään toteuttamaan säännöllisesti ja nauhoitus katsotaan yh-
dessä.  

3. Ryhmät. Ensikotien ryhmätoiminta on tavoitteellista ja suunnitelmallista toi-
mintaa. Ryhmissä käytetään eri toimintamalleja, osa ryhmistä on keskusteluun pe-
rustuvia ja osa toiminnallisia. Ryhmät ovat sisällöltään strukturoituja. Ryhmiä on 
monenlaisia, kuten vauvaryhmät, vanhempien ryhmät ja päihderyhmät. 

Ryhmässä vanhempi voi saada palautetta omasta vuorovaikutustyylistään ja tur-
vallisessa ympäristössä opetella uudenlaisia tapoja olla yhteydessä muihin. Ryhmäs-
sä voi tasavertaisesti jakaa monenlaisia tunteita ja kokemuksia.  

4. Retket. Retket ovat asiakkaille järjestettyä tavoitteellista virkistys- ja yhteis-
toimintaa, joka tapahtuu yhdessä työntekijöiden ja asiakkaiden kanssa. 

5. Perhekuntoutusleirit. Perhekuntoutusleirit ovat yhteisöllinen tapahtuma, jossa 
asiakkaat ja työntekijät tekevät asioita yhdessä. Leireillä vanhemmat opettelevat 
vauvan kanssa toimimaan uudessa, erilaisessa ympäristössä. Leirit kestävät yhdestä 
viiteen päivään. 

9.1.3.5 Seuranta ja väliarviointi 
Kuntoutus/hoitojakson aikana pidetään perheen, sosiaalityöntekijän ja ensikodin 
työntekijöiden sekä verkoston kanssa sovitusti neuvottelut, joissa arvioidaan tavoit-
teiden toteutumista. Tavoitteita voidaan tarkentaa ja muuttaa. Tarvittaessa hoitojak-
soa pidennetään.  

9.1.4 Lopetus 
Ensikotijakson lopetusvaiheeseen kuuluvat asiakkaan kotiharjoittelu, jakson arvioin-
ti, asiakkaan jatkon suunnittelu, jakson päättäminen sekä asiakkaan tilanteen jälki-
seuranta. Kutakin näistä kuvataan seuraavaksi lyhyesti. 
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9.1.4.1 Suunnitelmallinen kotiharjoittelu 
Ensikotijakson aikana on tärkeää vähitellen harjoitella ja totuttautua elämään ensi-
kodin ulkopuolella. Se tapahtuu suunnitelmallisten kotiharjoittelujen avulla. Koti-
harjoittelut ovat osa kuntoutusta/hoitoa. 

9.1.4.2 Hoidon/ kuntoutuksen arviointi 
Hoidosta ja kuntoutuksesta laaditaan yhteenveto/selvitys, joka annetaan lähettävälle 
taholle. Pyydettäessä laaditaan erillinen lausunto sosiaaliviranomaiselle esim. van-
hemmuuden arviointi. Asiakas saa hoitojakson päättyessä palautteen ensikodin hen-
kilökunnalta. Asiakasperheeltä pyydetään kirjallista palautetta hoito- ja kuntoutus-
jaksosta. 

9.1.4.3 Jatkosuunnitelman tekeminen 
Hoito- ja kuntoutussuunnitelmaan kirjataan perheen jatkohoitosuunnitelma. Suunni-
telmassa tulee ilmetä se, mihin perhe siirtyy ensikodista. Erityisen tärkeää on kirjata 
mihin vauva siirtyy ensikodista ja millaisia jatkotukitoimenpiteitä vauvalle ja per-
heelle tarjotaan. Osa perheistä siirtyy ensikodin avopalveluiden piiriin. 

9.1.4.4 Hoidon/kuntoutuksen päättäminen 
Hoito päättyy suunnitelmallisesti yhteistyössä perheen, sosiaalityöntekijän, verkos-
ton ja ensikodin työntekijöiden kanssa. Hoidon päättyessä arvioidaan myös tarvitta-
vat avohuollon tukitoimet jatkoa varten. Asiakasperhettä tuetaan itsenäiseen asumi-
seen siirtymisessä.  

9.1.4.5 Jälkiseuranta 
Perhe kutsutaan jatkossa ensikodin perinteisiin juhliin, esimerkiksi äitienpäivät, 
joulujuhlat ja kesäjuhlat. Päihdeongelmien hoitoon erikoistuneissa ensikodeissa 
perheeseen otetaan yhteyttä viimeistään puolen vuoden kuluttua kuntoutuksen päät-
tymisestä.  

9.2 Turvakotien väkivaltatyö ja palvelut 
Turvakodit tarjoavat lyhytaikaista turvaa ja ammatillista kriisiapua perheväkivallan 
ja sen uhan alla eläville.  

Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistyksen turvakotien ja monien avopalveluyk-
siköiden tuottamaa palvelua kutsutaan väkivaltatyöksi, joka on väkivaltaongelman 
hoito- ja ehkäisytyötä. 

Turvakotien tavoitteena on väkivaltakierteen katkaiseminen, väkivallan aiheut-
tamien kriisien hoitaminen sekä perheväkivallan ja siitä johtuvien haittojen syvene-
misen ehkäiseminen. Lähtökohtana on lapsen edun turvaaminen kaikissa olosuhteis-
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sa. Erityistä huomiota kiinnitetään väkivallan todistajina tai kohteina olleiden lasten 
auttamiseen. Suomessa toimii 21 turvakotia. 

Avopalvelutyötä tehdään Ensi- ja turvakotien liiton jäsenyhdistysten avopalvelu-
yksiköissä. Avopalvelut tarjoavat pitkäaikaista ammatillista tukea väkivallan aiheut-
taman tilanteen ratkaisemiseksi ja kriisistä selviytymisen tukemiseksi. Työskentely-
tapoina ovat yksilötyö, ryhmätoiminta, viranomaisyhteistyö sekä pari- ja perheta-
paamiset, mikäli ne arvioidaan turvallisiksi. Väkivallasta selviytymisen lisäksi tue-
taan vanhemmuutta. Lapsityössä huomio kiinnitetään lasten kokemuksiin ja heidän 
näkökulmansa esiin nostamiseen. Jussi-työ on suunnattu perhe- ja lähisuhde väkival-
taa käyttäville ja kokeneille miehille. 

Ensi- ja turvakotien liitto ry:n vuosikertomuksen (2009) mukaan vuonna 2009 
turvakodeissa oli asiakkaina 1133 naista, 66 miestä ja 1179 alle 18-vuotiasta lasta. 
Yhteensä turvakotiasiakkaita oli 2378. Edellisvuoteen verrattuna asiakkaita oli vuo-
sikertomuksen mukaan kahdeksan (8) prosenttia vähemmän.  

Perheväkivallan laajuutta ei tarkalleen tiedetä. Parisuhdeväkivallan pitäminen 
pitkään yksityisasiana on vaikeuttanut käsityksen saamista ongelman todellisuudesta 
ja laajuudesta. Viranomaisten toimintaa kuvaavat tilastot kertovat vain tietoon tul-
leista tapauksista, mikä on ainoastaan osa totuutta. Esimerkiksi vuonna 2005 poliisin 
tietoon tuli yli 30 000 pahoinpitelyrikosta, joista yli 20 000 liittyi perheväkivaltaan. 
Parisuhteessa tapahtuvat raiskaukset tulevat harvoin poliisin tietoon. Suomessa arvi-
oidaan tapahtuvan vuosittain noin 6 000–10 000 raiskausta, joista poliisille ilmoite-
taan vain noin 600. Valtaosa tästä seksuaalisesta väkivallasta tapahtuu pari- ja lä-
hisuhteissa. Oikeuspoliittisen laitoksen tekemän kyselytutkimuksen mukaan 20 pro-
senttia suomalaisista naisista oli joutunut nykyisessä parisuhteessaan fyysisen tai 
seksuaalisen väkivallan tai sillä uhkaamisen kohteeksi (Piispa ym. 2006). Vuonna 
2005 nainen oli uhrina 90 prosentissa parisuhdeväkivaltatapauksissa (em.). (Ensi- ja 
kotien liiton internet-sivut, Haetko tietoa). 

Turvakotien avo- ja laitospalvelujen prosessivaiheet on kuvattu kaavioina liit-
teessä 2. 

9.3 Asiakasrekisterit ensi- ja turvakotien palveluissa 
Henkilöllä, joka on sosiaalihuollon asiakkaana, on velvollisuus antaa sosiaalihuollon 
järjestämisessä ja toteuttamisessa tarpeelliset tiedot. Tiedot kerätään ensisijaisesti 
henkilöltä itseltään. Muilta tahoilta saatavat tiedot, esimerkiksi väestörekisterikes-
kuksen tiedot, ovat tarkistus- ja tietolähdetietoja, joiden paikkansapitävyys ja ajan-
tasaisuus tarkistetaan yhteistyössä asiakkaan kanssa.  

Henkilötietojen keruu ja käyttö on sidottu tehtäväkohtaiseen käyttötarkoitukseen. 
Vain kussakin käyttötarkoituksessa tarpeellisia asiakastietoja saa kerätä ja tallettaa. 
On myös huolehdittava siitä, ettei virheellisiä, epätäydellisiä tai vanhentuneita hen-
kilötietoja käsitellä. Sosiaalihuollon tiedot ovat arkaluontoisia ja salassa pidettäviä.  Van
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Sosiaalihuollossa kirjataan ja tallennetaan asiakkaana olevan henkilön tai per-
heen tietoja tehtäväkohtaisesti asiakasrekistereihin ja niitä ylläpitäviin tietojärjestel-
miin. Henkilötietoja ovat kaikki tiedot henkilöstä, hänen ominaisuuksistaan ja elin-
olosuhteistaan sekä muista seikoista, jotka voidaan tunnistaa häntä tai hänen perhet-
tään tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa koskeviksi.  

Tässä julkaisussa esitettyjä ensi- ja turvakotipalveluissa käytettäviä asiakastietoja 
tallennetaan kulloinkin tarkoituksenmukaisen sosiaalihuollollisen palvelun asiakas-
rekisteriin. Sosiaalihuollossa muodostuu eri palvelukokonaisuuksissa useita eri re-
kistereitä, jotka saattavat olla samassa tietojärjestelmässä. Ensi- tai turvakotien ke-
räämistä tiedoista ei välttämättä muodostu itsenäisiä henkilörekistereitä. Esimerkiksi 
ensikotien tiedot saatetaan sisällyttää kunnan lastensuojelurekisteriin. Rekisterikäy-
tännöt ja sosiaalitoimen rekisterien määrät vaihtelevat jonkin verran kunnittain.  

Ensi- ja turvakodeissa kerättävistä tiedoista pitää rekisterinpitäjän laatimassa re-
kisteriselosteessa ilmetä se, kenen rekisterinpitäjän ja minkä rekisterin tiedoista on 
kyse. Kunnan ja palveluntuottajan välisestä sopimuksesta riippuen rekisterinpitäjänä 
voi ensi- ja/tai turvakotipalvelussa olla joko kunnan toimielin tai palveluntuottaja 
(ks. Tietosuojavaltuutetun esitteet Asiakirjahallinto ja asiakkaan yksityisyyden suoja 
yksityisessä sosiaalihuollon toimintayksikössä, Henkilötietolain merkitys kunnalli-
sessa sosiaalihuollossa ja Henkilötietojen käsittelyn ulkoistaminen, yhteiset tietojär-
jestelmät, verkottuminen ja niihin liittyvät sopimukset). Silloin kun kyse on kunnan 
omasta palvelusta, rekisterinpitäjä on se lautakunta (esimerkiksi sosiaalilautakunta), 
jonka alaista toiminta on. Näin on myös siinä tapauksessa, kun kunta on sopinut 
palveluiden toteuttamisesta toimeksiantosopimuksen perusteella tai muuten kunnan 
lukuun. Muunlaisessa sopimussuhteessa palveluntuottaja on rekisterinpitäjä. 

Tiettyyn asiakasrekisteriin talletettuja asiakastietoja ei saa käyttää muuhun käyt-
tötarkoitukseen. Tietoja ei saa siten siirtää eikä katsoa rekisterirajojen yli ilman lail-
lista oikeutta. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely on lainmu-
kaista ja päättää tietojen luovuttamisesta, korjaamisesta ja säilyttämisestä.  

  

10 Ensikodeissa käytettävät 
asiakastiedot 

Tässä luvussa esitetään välttämättömimmät tiedot, joita ensikotien dokumentaatio-
työryhmän mielestä asiakastapahtumista on tietojärjestelmään ensikotien asiakkuu-
den osalta kirjattava. Työryhmän tekemät tietomääritelmät olivat myöhemmin ta-
pahtuneen Ensi- ja turvakotien liiton tietojärjestelmähankinnan vaatimusmäärittelyn 
perustana ensikotien asiakastietojen osalta. Tässä esitetään asiakastiedot, jotka on 
katselmoitu suhteessa Ensi- ja turvakotien liiton käyttöönottaman tietojärjestelmän 
sisältämiin tietoihin. Suurin osa tietomäärityksistä on sisällytetty tilattuun tietojärjes-
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telmään. Kaikki alkuperäisen työryhmämäärityksen ja käytössä olevan tietojärjes-
telmän tietojen erot on raportoitu tekstissä vertailun helpottamiseksi. 

Työryhmä pitää lähtökohtana, että ensikodeissa annettavien palveluiden, kuten 
hoito- tai kuntoutusjakson asiakastapahtumien tai avopalvelukäyntien, kirjaaminen 
tulee tapahtua palveluyksikön käyttämällä asiakastietojärjestelmällä. Kirjaamiskäy-
tännöt vaihtelevat muun muassa palvelumuodosta ja käytettävistä tietojärjestelmistä 
riippuen. Kirjaaminen tulee kuitenkin kohdistaa ensikodissa annetun palvelun tai 
toteutetun tehtävän kannalta tarkoituksenmukaiseen henkilörekisteriin. Henkilöre-
kisteristä vastaava rekisterinpitäjä määräytyy henkilötietolain mukaisesti.  

Ensikotien asiakastietoihin sisällytetään tässä julkaisussa seuraavat tietokokonai-
suudet: 
• paikkatiedustelu 
• perustiedot 
• hoito- ja kuntoutussuunnitelma 
• lapsen hoitosuunnitelma 
• yhteenveto 

 
Määriteltyjä asiakastietorakenteita ja tietosisältöjä käytetään kaikissa ensikotipalve-
luissa, myös päihdeongelmien hoitoon erikoistuneiden ensikotien palveluissa. Tässä 
esitettyjen lisäksi ensikotijaksoista kerätään anonyymiä asiakaspalautetta "asiakkaan 
arvio kuntoutusjaksosta" -lomakkeella, jota ei kuitenkaan tallenneta henkilörekiste-
riin. 

10.1 Ensikotien paikkatiedustelun sisältämät tiedot 
Ensikotien paikkatiedustelulomakkeessa on olennaiset tiedot henkilöstä tai henki-
löistä, jo(i)lle haetaan ensikotipaikkaa. 

Tiedot kerätään kaikista ensikotipaikkaa hakevista henkilöistä ja tiedot kirjaa en-
sikodin työntekijä. Jokaisesta kirjaamisesta tallentuu päivämäärä, paikka ja tietojen 
tallentaja. 

Seuraavassa esitetään paikkatiedustelutilanteissa kirjattavat tiedot. 

10.1.1 Henkilöä koskevat tiedot 
Kaikista henkilöistä, joille haetaan ensikotipaikkaa, kirjataan työryhmän ehdotuksen 
mukaan seuraavat asiakastiedot:  

- etu- ja sukunimi 
- osoite (lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka) 
- puhelinnumero 

10.1.2 Yhteydenottajan tiedot 
Ensikotiin yhteyttä ottavan tahon nimi, puhelinnumero ja tyyppi. 
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tötarkoitukseen. Tietoja ei saa siten siirtää eikä katsoa rekisterirajojen yli ilman lail-
lista oikeutta. Rekisterinpitäjä vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely on lainmu-
kaista ja päättää tietojen luovuttamisesta, korjaamisesta ja säilyttämisestä.  

  

10 Ensikodeissa käytettävät 
asiakastiedot 

Tässä luvussa esitetään välttämättömimmät tiedot, joita ensikotien dokumentaatio-
työryhmän mielestä asiakastapahtumista on tietojärjestelmään ensikotien asiakkuu-
den osalta kirjattava. Työryhmän tekemät tietomääritelmät olivat myöhemmin ta-
pahtuneen Ensi- ja turvakotien liiton tietojärjestelmähankinnan vaatimusmäärittelyn 
perustana ensikotien asiakastietojen osalta. Tässä esitetään asiakastiedot, jotka on 
katselmoitu suhteessa Ensi- ja turvakotien liiton käyttöönottaman tietojärjestelmän 
sisältämiin tietoihin. Suurin osa tietomäärityksistä on sisällytetty tilattuun tietojärjes-
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ensikotien tiedot saatetaan sisällyttää kunnan lastensuojelurekisteriin. Rekisterikäy-
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10.1.2.1 Yhteydenottajan nimi 

10.1.2.2 Yhteydenottajan puhelin 

10.1.2.3 Yhteydenottajan tyyppi 
Tämä tieto sisältyy Ensi- ja turvakotien liiton käyttämään tietojärjestelmään, mutta 
tarvetta sen kirjaamiseen ei tunnistettu määrittelytyöryhmässä. Järjestelmässä tieto 
kirjataan vapaatekstikenttään. 

10.1.3 Syy hoitoon hakeutumiseen 
Tieto siitä, miksi henkilö hakee ensikotipaikkaa. Työryhmässä esitettiin syy-
luokitukseksi seuraavia luokkia:  

- puutteita arjen taidoissa  
- puutteita varhaisessa vuorovaikutussuhteessa 
- mielenterveysongelmia  
- puutteita vauvan hoidossa 
- päihteiden käyttö   
- perheessä väkivaltaa 
- nuori ikä    
- muu, mikä? 
 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä hoitoon hakeutumisen 
syistä käytetään seuraavaa jaottelua: 

- tuen tarve arjen taidoissa 
- mielenterveysongelmia 
- päihteiden käyttö  
- nuori ikä  
- tuen tarve varhaisessa vuorovaikutussuhteessa  
- tuen tarve vauvan/lapsen hoidossa  
- perheessä väkivaltaa  
- parisuhteen ongelmat  
- lapsen kasvatukseen liittyvät ongelmat  
- vanhemmuuteen liittyvät vaikeudet  

10.1.4 Laskettu syntymäaika 
Tieto päivämäärästä, jolloin ensikotiin tulevan äidin odottaman lapsen oletetaan 
syntyvän. 

  
 

 

telmään. Kaikki alkuperäisen työryhmämäärityksen ja käytössä olevan tietojärjes-
telmän tietojen erot on raportoitu tekstissä vertailun helpottamiseksi. 

Työryhmä pitää lähtökohtana, että ensikodeissa annettavien palveluiden, kuten 
hoito- tai kuntoutusjakson asiakastapahtumien tai avopalvelukäyntien, kirjaaminen 
tulee tapahtua palveluyksikön käyttämällä asiakastietojärjestelmällä. Kirjaamiskäy-
tännöt vaihtelevat muun muassa palvelumuodosta ja käytettävistä tietojärjestelmistä 
riippuen. Kirjaaminen tulee kuitenkin kohdistaa ensikodissa annetun palvelun tai 
toteutetun tehtävän kannalta tarkoituksenmukaiseen henkilörekisteriin. Henkilöre-
kisteristä vastaava rekisterinpitäjä määräytyy henkilötietolain mukaisesti.  

Ensikotien asiakastietoihin sisällytetään tässä julkaisussa seuraavat tietokokonai-
suudet: 
• paikkatiedustelu 
• perustiedot 
• hoito- ja kuntoutussuunnitelma 
• lapsen hoitosuunnitelma 
• yhteenveto 

 
Määriteltyjä asiakastietorakenteita ja tietosisältöjä käytetään kaikissa ensikotipalve-
luissa, myös päihdeongelmien hoitoon erikoistuneiden ensikotien palveluissa. Tässä 
esitettyjen lisäksi ensikotijaksoista kerätään anonyymiä asiakaspalautetta "asiakkaan 
arvio kuntoutusjaksosta" -lomakkeella, jota ei kuitenkaan tallenneta henkilörekiste-
riin. 

10.1 Ensikotien paikkatiedustelun sisältämät tiedot 
Ensikotien paikkatiedustelulomakkeessa on olennaiset tiedot henkilöstä tai henki-
löistä, jo(i)lle haetaan ensikotipaikkaa. 

Tiedot kerätään kaikista ensikotipaikkaa hakevista henkilöistä ja tiedot kirjaa en-
sikodin työntekijä. Jokaisesta kirjaamisesta tallentuu päivämäärä, paikka ja tietojen 
tallentaja. 

Seuraavassa esitetään paikkatiedustelutilanteissa kirjattavat tiedot. 

10.1.1 Henkilöä koskevat tiedot 
Kaikista henkilöistä, joille haetaan ensikotipaikkaa, kirjataan työryhmän ehdotuksen 
mukaan seuraavat asiakastiedot:  

- etu- ja sukunimi 
- osoite (lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka) 
- puhelinnumero 

10.1.2 Yhteydenottajan tiedot 
Ensikotiin yhteyttä ottavan tahon nimi, puhelinnumero ja tyyppi. 
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10.1.5 Äidin mukana tulevat muut henkilöt 

10.1.5.1 Puoliso tulee mukaan 
Tieto siitä, tuleeko äidin puoliso mukaan ensikotiin. Vaihtoehdot kyllä tai ei. 

10.1.5.2 Mukaan tulevien sisarusten määrä 
Lukumäärä ensikotiin tulevista vauvan sisaruksista. 

10.1.6 Terveydentilatiedot 
Vapaatekstimuotoinen tieto ensikotiin tulevien henkilöiden terveydentilasta. Työ-
ryhmässä esitettiin terveydentilatieto ainoastaan vanhemman ja vauvan tai lapsen 
osalta. Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä on mahdollisuus 
kirjata myös mukaan tulevan puolison terveydentila. 

10.1.6.1 Vanhemman terveydentila 

10.1.6.2 Mukaan tulevan puolison terveydentila 

10.1.6.3 Vauvan tai lapsen terveydentila 

10.1.7 Muuta huomioitavaa 
Vapaatekstikenttä muille tarpeellisille kirjauksille. 

10.1.8 Sopimukset 
Vapaatekstimuotoinen tieto siitä, mitä on sovittu paikkaa hakevan henkilön ja ensi-
kotiyksikön välillä, esimerkiksi tutustumiskäynnistä, toivotusta aloitusajankohdasta 
ja siitä, kuka ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. 

10.1.9 Päätös 
Tämä tieto sisältyy Ensi- ja turvakotien liiton käyttämään tietojärjestelmään, mutta 
tarvetta sen kirjaamiseen ei tunnistettu työryhmässä. Järjestelmässä tieto kirjataan 
vapaatekstikenttään. 

10.2 Ensikotien perustietolomakkeen tiedot 
Perustietolomake sisältää perustiedot lapsen vanhemmista, jotka saavat ensikotien 
palvelua. 

Tiedot kerätään kaikista ensikotien asiakkaina olevista henkilöistä. Tiedot kirjaa 
ensikodin työntekijä. Tiedot päivämäärästä, paikasta ja tallentajasta tallennetaan 
jokaisen kirjauksen yhteydessä. Erikseen tallennetaan myös asiakasnumero, asiak-
kaan omaohjaaja ja vauvan omaohjaaja.  
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Seuraavassa esitetään perustietolomakkeen tiedot. 

10.2.1 Asiakkaan henkilötiedot 
Ensikodissa olevista asiakkaista, vanhemmista, vauvasta ja lapsista, tallennetaan 
seuraavat henkilötiedot: 

- Asiakkaan etu- ja sukunimi 
- Henkilötunnus 
- Puhelinnumero 
- Osoite (lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka) 
- Sähköposti 
- Sukupuoli 
- Äidinkieli  
- Kotikunta 

10.2.2 Tulosyy 
Tieto ensikotiin tulosyystä kirjataan samalla luokituksella kuten kohdassa Syy hoi-
toon hakeutumiseen sekä lisäksi voidaan käyttää luokkaa "muu, mikä?".  

10.2.3 Perheen tilanne lyhyesti 
Vapaatekstimuotoinen tieto perheen tilanteesta. 

10.2.4 Mitä lastensuojelutoimenpiteitä on jo käytetty? 
Vapaatekstimuotoinen tieto perheen saamista lastensuojelullisista tukipalveluista ja 
muista lastensuojelutoimenpiteistä. Työryhmässä esitettiin kirjattavaksi myös tieto, 
jos vanhemmilla on itsellään ollut lastensuojeluasiakkuus heidän ollessaan lapsia 
(ns. ylisukupolvinen lastensuojeluasiakkuus). 

10.2.5 Parisuhde 
Tieto siitä, mikä on ensikodissa asiakkaana olevan henkilön parisuhdetilanne. 

Työryhmässä katsottiin, että parisuhdetta kuvaava jaottelu sisältäisi seuraavat 
vaihtoehdot: (1) naimaton (2) naimisissa (3) avoliitossa (4) eronnut (5) leski. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä parisuhde valitaan seu-
raavista vaihtoehdoista: 

- naimaton 
- parisuhteessa 
- avoliitossa 
- avioliitossa 
- rekisteröidyssä parisuhteessa 
- asumuserossa 
- ero vireillä 

  
 

 

10.1.5 Äidin mukana tulevat muut henkilöt 

10.1.5.1 Puoliso tulee mukaan 
Tieto siitä, tuleeko äidin puoliso mukaan ensikotiin. Vaihtoehdot kyllä tai ei. 

10.1.5.2 Mukaan tulevien sisarusten määrä 
Lukumäärä ensikotiin tulevista vauvan sisaruksista. 

10.1.6 Terveydentilatiedot 
Vapaatekstimuotoinen tieto ensikotiin tulevien henkilöiden terveydentilasta. Työ-
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10.1.7 Muuta huomioitavaa 
Vapaatekstikenttä muille tarpeellisille kirjauksille. 

10.1.8 Sopimukset 
Vapaatekstimuotoinen tieto siitä, mitä on sovittu paikkaa hakevan henkilön ja ensi-
kotiyksikön välillä, esimerkiksi tutustumiskäynnistä, toivotusta aloitusajankohdasta 
ja siitä, kuka ottaa yhteyttä sosiaalityöntekijään. 

10.1.9 Päätös 
Tämä tieto sisältyy Ensi- ja turvakotien liiton käyttämään tietojärjestelmään, mutta 
tarvetta sen kirjaamiseen ei tunnistettu työryhmässä. Järjestelmässä tieto kirjataan 
vapaatekstikenttään. 

10.2 Ensikotien perustietolomakkeen tiedot 
Perustietolomake sisältää perustiedot lapsen vanhemmista, jotka saavat ensikotien 
palvelua. 

Tiedot kerätään kaikista ensikotien asiakkaina olevista henkilöistä. Tiedot kirjaa 
ensikodin työntekijä. Tiedot päivämäärästä, paikasta ja tallentajasta tallennetaan 
jokaisen kirjauksen yhteydessä. Erikseen tallennetaan myös asiakasnumero, asiak-
kaan omaohjaaja ja vauvan omaohjaaja.  
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- eronnut 
- leski 
- ei tietoa 

10.2.6 Koulutus 
Työryhmässä todettiin, että henkilön koulutusta kuvaavaksi tiedoksi riittää seuraava 
jaottelu: peruskoulu, lukio, ammattikoulu, opistotutkinto, alempi korkeakoulututkin-
to ja ylempi korkeakoulututkinto sekä ei koulutusta tai opinnot kesken. Koulutusta 
voisi täsmentää vapaasti kirjattavilla lisätiedoilla tarpeen mukaan. 

Sosiaalipalveluissa käytettävien asiakastietojen yhdenmukaistamisen näkökul-
masta työryhmän esittämä jaottelu olisi yhdistettävä yleiseen koulutusta kuvaavaan 
luokitukseen. Tietosisällöllisesti työryhmän esitystä tarkempi, mutta helposti yhdis-
tettävä yleinen luokitus on Tilastokeskuksen käyttämä koulutusastejaottelu, joka 
löytyy määritelmineen Internetistä osoitteesta 
http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/_linkki/koulastem.html: 

0   Esiaste 
Koulutus annetaan päiväkodissa tai peruskoulussa pääsääntöisesti 3-6-vuotiaille 

lapsille. 3-6-vuotiaat päiväkotilapset luetaan esiopetuksen piiriin sillä perusteella, 
että päiväkodit ovat laitoksia, joiden henkilöstöön kuuluu ammattikoulutuksen saa-
nut opettajisto. 

1    Alempi perusaste 
Alemman perusasteen koulutus käsittää kansakoulun suoritukset. 
2    Ylempi perusaste 
Ylemmän perusasteen koulutukseen sisältyvät peruskoulun suoritus sekä aikai-

sempi keskikoulun suoritus. Ylemmän perusasteen oppimäärän suoritus antaa jatko-
opintokelpoisuuden lukio-opintoihin tai ammatilliseen koulutukseen. 

3    Keskiaste 
Keskiasteen pohjakoulutusvaatimuksena on ylemmän perusasteen oppimäärän 

suorittaminen. Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta eli yhteensä 11-12 vuotta 
peruskoulun alusta. Se antaa ammattipätevyyden ja mahdollistaa opintojen jatkami-
sen ammattikorkeakouluissa ja tietyin ehdoin yliopistoissa. 

Keskiasteen koulutuksiksi luetaan mm. ylioppilastutkinnot, 1-3-vuotiset amma-
tilliset tutkinnot, ammatilliset perustutkinnot, ammattitutkinnot ja erikoisammattitut-
kinnot (esim. lähihoitaja, sähköasentaja). 

5    Alin korkea-aste 
Koulutus kestää pääsääntöisesti 2-3 vuotta keskiasteen jälkeen eli yhteensä 13-14 

vuotta peruskoulun aloittamisesta lukien. 
Alimman korkea-asteen koulutuksiksi luetaan mm. teknikon, agrologin, hor-

tonomin, artenomin ja sairaanhoitajan tutkinnot, jotka eivät ole ammattikorkeakou-
lututkintoja. 

6    Alempi korkeakouluaste 
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Koulutuksen suorittaminen vaatii 3-4 vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen 
jälkeen. Alemman korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen antaa kelpoisuuden 
siirtyä ylemmälle korkeakouluasteelle, mutta ei tieteelliseen jatkokoulutukseen. 

Alempaan korkeakouluasteeseen luetaan ammattikorkeakoulututkinnot ja yli-
opistojen alemmat korkeakoulututkinnot sekä mm. insinööri, metsätalousinsinööri ja 
merikapteeni. 

7    Ylempi korkeakouluaste 
Ylemmän korkeakouluasteen tutkinnon suorittaminen vaatii pääsääntöisesti 5-6 

vuotta päätoimista opiskelua keskiasteen jälkeen. Tutkinnon suorittaminen antaa 
valmiudet tieteelliseen jatkokoulutukseen tutkijakoulutusasteella tai valmistaa kor-
kean vaatimustason ammatteihin. 

Ylempään korkeakouluasteeseen luetaan ylemmät ammattikorkeakoulututkinnot 
ja yliopistojen ylemmät korkeakoulututkinnot (maisteritutkinnot) sekä lääkäreiden 
erikoistumistutkinnot. 

8    Tutkijakoulutusaste 
Koulutuksen suorittaminen edellyttää itsenäisen ja julkaisukelpoisen tutkimus-

työn tai väitöskirjan tekemistä. Tutkinnot ovat tieteellisiä lisensiaatin ja tohtorin 
tutkintoja. 

9    Koulutusaste tuntematon  

10.2.7 Asumismuoto 
Työryhmässä todettiin, että henkilön asumisesta riittää eriteltynä tietona se, asuuko 
hän pysyvässä asunnossa, onko hän asunnoton vai mikä muu asumismuoto hänellä 
on. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä asumismuodosta käy-
tetään seuraavaa jaottelua: 

- alivuokra-asunto   
- vanhempien / sukulaisten luona    
- vuokra-asunto    
- hallintaoikeusasunto 
- omistusasunto 
- asunnoton 
- tuettu asuminen 
- muu, mikä?    

10.2.8 Toimeentulo tai työvoimaan kuuluminen 
Työryhmässä tutustuttiin valtakunnallisessa toimeentulotukitilastoinnissa käytettä-
vään henkilön toimintaa kuvaavaan jaotteluun, jossa henkilö joko on työvoimaan 
kuuluva tai ei kuulu työvoimaan. Työvoimaan kuuluva henkilö on joko (1) työssä tai 
(2) työtön tai lomautettu. Työvoimaan kuulumattomana henkilö voi olla (3) koulu-
lainen tai opiskelija, (4) varusmies- tai siviilipalveluksessa, (5) työkyvytön ja eläk-
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keellä, (6) pitkäaikaisesti sairas ja sairauspäivärahalla, (7) eläkkeellä iän tai vanhuu-
den perusteella, (8) eläkkeellä työttömyyden perusteella, (9) osa-aikaeläkkeellä, (10) 
äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla, (11) hoitovapaalla ja saada kodinhoitotukea, 
(12) hoitaa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä ja saada omaishoidontukea. Jos 
mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei kuvaa henkilön toimintaa, on vaihtoeh-
toinen vielä (13) muu ja (99) ei tietoa. THL:n tilastotiedotteessa todetaan, että em. 
jaottelua käytetään Tilastokeskuksen työvoimatilastoissa (ks. 
http://www.stakes.fi/tilastot/tilastotiedotteet/toitu/ tiedonkeruu_toitu.pdf, sivu 10).     

Työryhmä katsoi, että henkilön pääasiallista toimeentulotilannetta ja työvoimaan 
kuulumista kuvaisi ensikotityön kannalta parhaiten ja riittävästi seuraava jaottelu, 
joka on myös otettu Ensi- ja turvakotien liiton käyttämään tietojärjestelmään: 

- työssä - osa-aikainen 
- työssä - kokoaikainen 
- työtön 
- opiskelija 
- eläkeläinen 
- äitiys- tai isyyslomalla 
- hoitovapaalla 
- yrittäjä, 
- muu, mikä? 
Jos valitaan kohta "muu", täsmennetään vapaalla tekstillä, mikä toimeentulotuki-

tilanne on henkilön kohdalla kysymyksessä. Näin ollen kaikki muut luokat paitsi 
"yrittäjä" on yhdistettävissä toimeentulotukitilastoinnissa käytettävään toiminta-
jaotteluun. 

10.2.9 Raskaustiedot hoitoon tullessa 

10.2.9.1 Raskaus 
Tieto siitä, onko vauva syntynyt ensikotiin tullessa. Hoitoon tulon vaihtoehdot ovat 
(1) raskaana tai (2) vauvan kanssa. 

10.2.9.2 Raskausviikot 
Jos äiti on hoitoon tullessa raskaana, merkitään vapaatekstimuotoisesti myös tieto 
siitä, kuinka monta raskausviikkoa on takana hoidon tai kuntoutuksen alkaessa.  

10.2.9.3 Laskettu syntymäaika 
Tieto päivämäärästä, jolloin ensikotiin tulevan äidin odottaman lapsen oletetaan 
syntyvän. Van
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10.2.10 Muiden lasten asuinpaikka 
Tieto siitä, missä ensikodissa olevan vanhemman muut lapset asuvat, jos he eivät ole 
mukana ensikodissa. Työryhmässä tieto ehdotettiin kirjattavaksi vapaatekstimuotoi-
sena. Sen sijaan Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä "ei muka-
na olevien lasten asuinpaikasta" käytetään seuraavaa jaottelua:  

- asuu isovanhempien kanssa 
- asuu muun sukulaisen kanssa  
- asuu toisen vanhemman kanssa  
- lastensuojelun sijaishuollossa  
- muualla, missä?    

10.2.11 Terveyteen liittyvät tiedot 

10.2.11.1 Diagnosoitu psyykkinen sairaus 
Tieto, onko ensikodissa olevalla henkilöllä diagnosoitu psyykkinen sairaus, joka 
vaikuttaa hoitoon tai kuntoutukseen. Työryhmässä ehdotettiin, että tieto merkitään 
vapaatekstimuotoisesti. Sen sijaan Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjes-
telmässä sairausmerkinnässä käytetään seuraavaa jaottelua: 

- masennus 
- ahdistushäiriö 
- paniikkihäiriö 
- kaksisuuntainen mielialahäiriö 
- skitsofrenia 
- muu, mikä?    
Jos psyykkinen sairaus on diagnosoitu voidaan vielä erikseen kirjata vapaateks-

timuotoisesti lisätietoa asiasta. 

10.2.11.2 Lääkitys 
Tieto siitä, onko henkilöllä lääkitystä. Vaihtoehdot kyllä ja ei. 

10.2.11.3 Korvaushoito 
Tieto, onko henkilö korvaushoidossa. Työryhmässä ei ehdotettu tämän tiedon kir-
jaamista. Sen sijaan Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä kor-
vaushoitomerkinnässä käytetään seuraavaa jaottelua: 

- ei 
- kyllä, kokoajan 
- kyllä, raskauden aikana    
- kyllä, raskauden jälkeen Van
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10.2.12 Päihteisiin liittyvät tiedot 

10.2.12.1 Käytetyt päihteet 
Tieto henkilön käyttämistä päihteistä. Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tieto-
järjestelmässä päihdemerkinnässä käytetään seuraavaa jaottelua: 

- tupakka 
- alkoholi 
- huumeet 
- lääkkeet päihteenä 
Jos käytetyissä päihteissä valitaan huumeet, tarkennetaan vielä, mitä huumeita 

seuraavista: 
- kannabis  
- opiaatit (heroiini, buprenorfiini)  
- stimulantit (amfetamiini, ekstaasi)  
- muut, mitkä?    

10.2.12.2 Kuvaus päihteiden käytöstä lyhyesti 
Vapaatekstimuotoinen ja ensikotihoidon kannalta olennainen tieto henkilön päih-
teidenkäytöstä.  

10.2.13 Väkivaltatiedot 
Väkivaltatiedot henkilön ja vauvan kokemasta väkivallasta. Työryhmässä ehdotettiin 
henkilön kohtaamaa väkivaltaa kuvaavissa luokituksissa käytettäväksi lisäksi luok-
kaa "väkivallan uhka". 

10.2.13.1 Parisuhdeväkivalta 
Tieto henkilön kokemasta parisuhdeväkivallasta luokituksella: 

- henkinen 
- fyysinen 
- seksuaalinen 

10.2.13.2 Väkivalta lapsuudessa 
Tieto henkilön itse omassa lapsuudessaan kokemasta väkivallasta luokituksella: 

- henkinen 
- fyysinen 
- seksuaalinen 

10.2.13.3 Vauvaan kohdistuva väkivalta 
Tieto väkivallan muodosta, joka on kohdistunut vauvaan luokituksella: 

- henkinen 
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- fyysinen 
- seksuaalinen 
- laiminlyönti 

10.2.14 Ohjaava taho 
Tieto tahosta, joka on ohjannut tai lähettänyt henkilön ensikotiin. Ensi- ja turvako-
tien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tietoa merkittäessä käytetään seuraavaa 
jaottelua: 

- hal-poliklinikka  
- äitiyspoliklinikka 
- lastensuojelu 
- neuvola 
- synnytyssairaala 
- päihdehuolto 
- psykiatria 
- koulu / päiväkoti 
- perheneuvola 
- muu, mikä?    

10.2.15 Yhteistyötaho 
Ensikodissa olevan asiakkaan asioihin liittyvät muut tahot ja niiden yhteystiedot. 
Tieto tarvitaan erityisesti lastensuojelusta, neuvolasta tai lähiomaisesta. Seuraavat 
tiedot tallennetaan: 

- Nimi 
- Nimike, kuten sosiaalityöntekijä, terveydenhoitaja tai äiti. 
- Puhelinnumero 
- Sähköpostiosoite 
- Tietojen luovutusoikeus (kyllä/ei) 
- Muuta 

10.2.16 Ensikotijakson tiedot 
Asiakkaan ensikotijaksoon liittyvät aika- ja maksatustiedot: 

- Tulo- ja lähtöpäiväys (jakson alku- ja loppupäivä) 
- Laskutustietoina maksusitoumuksen alku- ja loppupäivä sekä maksaja 

10.3 Vauvan tai lapsen perustietolomakkeen tiedot 
Vauvan tai lapsen perustietolomake sisältää perustiedot lapsesta, joka saa ensikodin 
palvelua. 

Tiedot kerätään kaikista ensikotien asiakkaina olevista vauvoista tai lapsista. 
Tiedot kirjaa ensikodin työntekijä. Yleensä tiedot saadaan asiakkaan kertomana. 
Van
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Jokaisesta merkinnästä tallennetaan päivämäärä, paikka ja tallentaja. Lapsesta tai 
vauvasta tallennetaan myös yksilöivä asiakasnumero. 

Seuraavassa esitetään vauvan tai lapsen perustietolomakkeen tiedot. 

10.3.1 Asiakkaan henkilötiedot 
Ensikodissa olevasta vauvasta ja lapsesta tallennetaan seuraavat henkilötiedot: 

- Asiakkaan etu- ja sukunimi 
- Henkilötunnus 
- Sukupuoli 
- Perhestatus (äiti, isä, tyttö, poika) 
- Perheenjäsenet (jotka asiakkaaseen on liitetty) 
- isän nimi 
- äidin nimi 

10.3.2 Isyys vahvistettu 
Tieto siitä, onko lapsen isyys vahvistettu (kyllä/ei). 

10.3.3 Huoltajuussopimus 
Tieto siitä, onko lapsen huoltajuudesta laadittu vanhempien kesken sopimus. Vaih-
toehtoina: 

(1) kyllä (2) ei (3) vireillä. 

10.3.4 Huoltajuus 
Tieto lapsen huoltajuudesta seuraavin vaihtoehdoin: 

- yhteishuoltajuus  
- yksinhuoltajuus - isä 
- yksinhuoltajuus - äiti 
- oheishuoltajuus  
Jos oheishuoltajuus, niin kuka?    

10.3.5 Lastensuojeluasiakkuus 
Tieto siitä, onko lapsi lastensuojelun avo- tai sijaishuollon asiakas. Työryhmässä ei 
esitetty tällaista tietotarvetta. Sen sijaan Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tieto-
järjestelmässä lastensuojeluasiakkuusmerkinnässä käytetään jaottelua: (1) avohuolto 
(2) sijaishuolto (huostaanotto) 

10.3.6 Lastensuojelussa tehdyt toimenpiteet 
Tieto siitä, mitä toimenpiteitä lastensuojelussa on lapsen suojelemiseksi tehty. Työ-
ryhmässä ei esitetty tällaista tietotarvetta. Sen sijaan Ensi- ja turvakotien liiton käyt-
tämässä tietojärjestelmässä lastensuojelutoimenpiteet kirjataan vapaamuotoisesti.  
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10.3.7 Kenen luona lapsi asuu? 
Vapaatekstimuotoinen tieto lapsen asuinpaikasta. 

10.3.8 Lapsen tilannetiedot 
Tiivis, ensikodin kannalta olennainen kuvaus lapsen tilanteesta. Työryhmän ehdo-
tuksena oli vapaatekstimuotoinen tilannetietojen kuvaus, joka sisältäisi hoidon kan-
nalta oleelliset lapsen terveydentilatiedot sekä lääkitystiedon. alakohdissa olevat 
luokitukset on käytössä Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä.  

10.3.8.1 Lääkitys 
Tieto siitä, onko lapsella lääkitystä. Vaihtoehdot kyllä ja ei. 

10.3.8.2 Onko altistunut päihteille sikiöaikana? 
Tieto siitä, onko sikiö altistunut äidin käyttämille päihteille. Vaihtoehdot kyllä ja ei. 

10.3.8.3 Elääkö lapsi perheessä, jossa on päihdeongelmia? 
Tieto siitä, onko lapsen tai vauvan välittömässä elinympäristössä päihteiden ongel-
makäyttöä. Vaihtoehdot kyllä ja ei. 

10.3.8.4 Väkivaltakokemus 
Tieto väkivallan lapsen kokeman väkivallan muodosta luokituksella: 

- altistunut (vanhempien väliselle väkivallalle) 
- ei tietoa 
- fyysinen 
- henkinen 
- laiminlyönti 
- seksuaalinen 

10.3.8.5 Väkivallan tekijä 
Tieto siitä, kuka on tehnyt lapselle väkivaltaa luokituksella: 

- äiti 
- isä 
- äitipuoli / isän kumppani 
- isäpuoli / äidin kumppani 
- sisko / siskopuoli 
- veli / velipuoli 
- muu, kuka? 

  
 

 

10.3.7 Kenen luona lapsi asuu? 
Vapaatekstimuotoinen tieto lapsen asuinpaikasta. 
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10.3.9 Muuta huomioitavaa 
Vapaatekstimuotoinen tieto muusta hoidon tai kuntoutuksen kannalta oleellisista 
asioista lasta koskien. 

10.4 Hoito- ja kuntoutussuunnitelma ensikotijaksolle 
Hoito- ja kuntoutussuunnitelma sisältää tiedot lapsen vanhemmille laaditusta palve-
lusta, tavoitteista ja toimenpiteistä ensikotijakson aikana. Ensi- ja turvakotien liiton 
käyttämässä tietojärjestelmässä suunnitelma on nimeltään asiakastyön suunnitelma.  

Tiedot kirjataan kaikista ensikotien asiakkaina olevista lapsen vanhemmista. Tie-
dot kirjaa ensikodin työntekijä. Jokaisesta kirjauksesta tallentuvat myös päivämäärä, 
paikka ja tallentaja. Tallennetaan myös suunnitelman laatimispäivä, asiakkaan nimi 
ja kuntoutusjakson pituus. 

Seuraavassa esitetään hoito- ja kuntoutussuunnitelmalomakkeen tiedot. 

10.4.1 Neuvotteluun osallistujat 
Vapaatekstimuotoisesti tieto henkilöistä, jotka ovat suunnitelman laadinnassa läsnä. 

10.4.2 Nykytilanteen kuvaus 
Vapaatekstimuotoisesti tiedot esimerkiksi henkilön ja perheen elämäntilanteesta ja 
päihteiden käytöstä. 

10.4.3 Tavoitteet 
Vapaatekstimuotoisesti tiedot esimerkiksi asiakkaan, lähettävän tahon ja ensikodin 
asettamista tavoitteista ensikotijaksolle tai asiakastyöhön. 

10.4.4 Kuntoutusmenetelmät 
Vapaatekstimuotoisesti tiedot esimerkiksi asiakkaalle tarjottavasta yksilötyöstä, 
ryhmistä, perhe- ja verkostotapaamisista ja vertaistuesta. Ensi- ja turvakotien liiton 
käyttämässä tietojärjestelmässä "kuntoutusmenetelmistä" käytetään nimeä "asiakas-
työn menetelmät". 

10.4.5 Muut sovitut asiat 
Vapaatekstimuotoisesti tiedot esimerkiksi sovittavista kotiharjoitteluista, vierailuis-
ta, erilaisten asioiden hoidosta tai suunnitelluista seuloista. 

10.4.6 Tavoitteita arvioidaan ja tarkennetaan seuraavan kerran 
Vapaatekstimuotoisesti päivämäärä, jolloin suunnitelman toteutumista seuraavan 
kerran arvioidaan. Van
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10.4.7 Tiedoksi 
Vapaatekstimuotoisesti tiedot tahoista, joille suunnitelma lähetetään tiedoksi. 

10.5 Vauva- tai lapsityön suunnitelma ensikotijaksolla 
Vauvan tai lapsen hoitosuunnitelmalomake sisältää tiedot vauvalle tai lapselle laadi-
tusta palvelusta, tavoitteista ja toimenpiteistä ensikotijakson aikana.  

Tiedot kirjataan kaikista ensikotien asiakkaina olevista vauvoista tai lapsista. 
Tiedot kirjaa ensikodin työntekijä. Jokaisesta kirjauksesta tallentuvat myös päivä-
määrä, paikka ja tallentaja. Lisäksi tallennetaan suunnitelman laatimispäivä, asiak-
kaan nimi ja kuntoutusjakson pituus. 

Seuraavassa esitetään vauva- tai lapsityön suunnitelman tiedot. 

10.5.1 Neuvotteluun osallistujat 
Vapaatekstimuotoisesti tieto henkilöistä, jotka ovat suunnitelman laadinnassa läsnä. 

10.5.2 Vanhemman kuvaus lapsesta ja lapsen tarpeista 
Vapaatekstimuotoisesti tiedot esimerkiksi lapsen tarpeista. 

10.5.3 Nykytilanteen kuvaus lapsen näkökulmasta 
Vapaatekstimuotoisesti kuvaus lapsen ja perheen nykytilanteesta, kuten ruokailusta, 
vuorokausirytmistä, ulkoilusta, kehityksestä, vuorovaikutuksesta, vanhempien päih-
teiden käytöstä, läheisverkostoista, yhteydenpidosta vanhempiin, asumisesta ja ta-
loudellisista olosuhteista. 

10.5.4 Tavoitteet hoitojaksolle 
Vapaatekstimuotoisesti kirjoitettuna kuvaus vanhempien, lastensuojelun ja ensiko-
din asettamista tavoitteista hoitojaksolle. 

10.5.5 Jakson aikana käytettävät menetelmät 
Vapaatekstimuotoinen tieto menetelmistä, joilla tavoitteita pyritään saavuttamaan, 
kuten yksilötyö, video-ohjaus ym. 

10.5.6 Muut sovitut asiat 
Vapaatekstimuotoisesti muista huomioon otettavista asioista. 

10.5.7 Tavoitteita arvioidaan ja tarkennetaan seuraavan kerran 
Vapaatekstimuotoisesti päivämäärä, jolloin suunnitelman toteutumista seuraavan 
kerran arvioidaan. Van
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10.6 Yhteenveto perheen hoito- ja kuntoutusjaksosta ensiko-
dissa 

Yhteenvetolomake perheen kuntoutus- tai hoitojaksosta sisältää tiedot lapsen, van-
hemman ja tämän puolison saamasta hoidosta tai kuntoutuksesta sekä jatkosuunni-
telmasta jakson päätyttyä. Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä 
yhteenvetotiedot kerätään vain lapsen tai vauvan osalta. Määrittelytyöryhmä ehdotti 
sen sijaan, että yhteenvetotiedot tallennetaan myös ensikodissa olleen vanhemman 
osalta.  

Tiedot kirjataan kaikista ensikotien asiakkaina olevista henkilöistä. Tiedot kirjaa 
ensikodin työntekijä. Jokaisesta kirjauksesta tallentuvat myös asiakkaan nimi, päi-
vämäärä, paikka ja tallentaja. 

Seuraavassa esitetään yhteenvetolomakkeen tiedot. 

10.6.1 Yhteenveto lapsen hoitojaksosta 
Vapaatekstimuotoinen kuvaus hoidon kulusta, hoitojakson aikana käytetyistä mene-
telmistä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia.  

10.6.2 Lapsen jatkohoitosuunnitelma 
Vapaatekstimuotoinen kuvaus suunnitelmista lapsen jatkohoidosta ensikodin jäl-
keen. 

10.6.3 Lapsi menee hoitojakson jälkeen 
Tieto siitä, minne lapsi siirtyy ensikotihoitojakson jälkeen seuraavalla erittelyllä: 

- kotiin vanhemman/vanhempien kanssa  
- vanhemman kanssa toiseen kuntoutukseen 
- siirtyy asumaan toisen vanhemman kanssa 
- isovanhempien tai sukulaisten luo 
- lastensuojelun sijaishuoltoon 
- lapsi ei syntynyt hoitojakson aikana 
- muualle, minne? 

10.6.4 Lapsen jatkohoitotahot 
Tieto siitä, mitkä tahot vastaavat lapsen kuntoutuksesta tai hoidosta ensikotihoito-
jakson jälkeen seuraavalla erittelyllä: 

- lastensuojelun sosiaalityö 
- lastensuojelun perhetyö 
- lastensuojelun tukiperhe 
- neuvola 
- lastenpsykiatria 
- sosiaalipediatrinen yksikkö 
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- päivähoito  
- ei jatkohoidon tarvetta  
- perheneuvola 
- muu, mikä? 

10.6.5 Yhteenveto vanhemman hoitojaksosta 
Vapaatekstimuotoinen kuvaus hoidon kulusta, hoitojakson aikana käytetyistä mene-
telmistä ja tavoitteiden toteutumisen arviointia.  

10.6.6 Vanhemman jatkosuunnitelma 
Vapaatekstimuotoinen kuvaus suunnitelmista lapsen jatkohoidosta ensikodin jäl-
keen. 

10.6.7 Vanhempi menee hoitojakson jälkeen 
Tieto siitä, minne vanhempi siirtyy ensikotihoitojakson jälkeen seuraavalla erittelyl-
lä: 

- kotiin 
- toiseen kuntoutukseen 
- tukiasuntoon 
- muualle, minne?     

10.6.8 Vanhemman jatkohoitotahot 
Tieto siitä, mitkä tahot vastaavat vanhemman kuntoutuksesta tai hoidosta ensikoti-
hoitojakson jälkeen seuraavalla erittelyllä: 

- lastensuojelun sosiaalityö 
- lastensuojelun perhetyö 
- psykiatria 
- päihdehuolto  
- ei jatkohoidon tarvetta  
- muu, mikä? 
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11 Turvakodeissa käytettävät 

asiakastiedot 

Tässä luvussa esitetään turvakotien toiminnan tietotarveselvityksen perusteella vält-
tämättömimmät tiedot, jotka asiakastapahtumista on tietojärjestelmään turvakotien 
asiakkuuden osalta kirjattava. Tiedot määriteltiin tehtävää varten perustetussa työ-
ryhmässä. Työryhmän tietomäärityksiä käytettiin myöhemmin Ensi- ja turvakotien 
liiton tietojärjestelmähankinnan vaatimusmäärittelyn perustana turvakotien asiakas-
tietojen osalta. Tässä esitetään asiakastiedot, jotka on katselmoitu suhteessa Ensi- ja 
turvakotien liiton käyttöönottaman tietojärjestelmän sisältämiin tietoihin. Suurin osa 
tietomäärityksistä on sisällytetty liiton tilaamaan tietojärjestelmään. Kaikki alkupe-
räisen työryhmän tekemien määritysehdotusten ja tuotannossa olevan tietojärjestel-
män tietojen erot on raportoitu tekstissä vertailun helpottamiseksi. 

Työryhmän lähtökohtana oli, että turvakodeissa annettavien palveluiden, kuten 
väkivaltatyön asiakastapahtumien tai avopalvelukäyntien, kirjaaminen tulee tapahtua 
palveluyksikön käyttämällä asiakastietojärjestelmällä. Kirjaamiskäytännöt vaihtele-
vat muun muassa palvelumuodosta ja käytettävistä tietojärjestelmistä riippuen. Kir-
jaaminen tulee kuitenkin kohdistaa turvakodissa annetun palvelun tai toteutetun 
tehtävän kannalta tarkoituksenmukaiseen henkilörekisteriin. Henkilörekisteristä 
vastaava rekisterinpitäjä määräytyy henkilötietolain mukaisesti.  

Turvakotien väkivaltatyön kirjaamiseen esitetään tässä julkaisussa seuraavat tie-
tokokonaisuudet: 

- turvakodin asiakastiedot 
- turvakodissa olevan lapsen asiakastiedot 
- turvakotien avopalvelussa kerättävät asiakastiedot 
Määriteltyjä asiakastietorakenteita ja tietosisältöjä käytetään kaikissa turvakoti-

palveluissa. 

11.1 Turvakotien asiakastietolomakkeen tiedot 
Työryhmän ehdotuksena oli, että turvakotien asiakastietolomake sisältää turvakotiin 
tulevan asiakkaan perustiedot, asiakkaan sosiaalityöntekijän tiedot, mukana olevien 
lasten perustiedot, työn kannalta oleelliset terveystiedot, tilannetiedot turvakotiin 
tullessa ja jatkosuunnitelmatiedot turvakodin jälkeen. Ensi- ja turvakotien liiton 
tietojärjestelmässä lomaketietoihin on sisällytetty pelkästään turvakotiin tulleen 
henkilön taustatiedot, väkivallan tekijää koskevat tiedot ja tiedot asiakkaan tilantees-
ta turvakotiin tullessa.   
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Jokaisesta turvakodin asiakkaasta täytetään perustietolomake. Tiedot kirjaa tur-
vakodin työntekijä. Tallentamispäivämäärä, kirjaamispaikka ja tallentajan nimi tal-
lentuvat jokaisen kirjaamisen yhteydessä. Tärkeitä yleistietoja ovat myös asiakkaan 
yksilöivä asiakasnumero, hänen huoneensa numero ja asiakkaalle nimetty omahoita-
ja. 

Seuraavassa esitetään asiakkaasta kerättävät tiedot. 

11.1.1 Asiakkaan henkilötiedot 
Turvakodissa olevista asiakkaista tallennetaan seuraavat henkilötiedot: 

- Asiakkaan etu- ja sukunimi 
- Henkilötunnus 
- Puhelinnumero 
- Osoite (lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka) 
- Sähköposti 
- Sukupuoli 
- Äidinkieli 
- Kansalaisuus  
- Kotikunta 
Maahanmuuttajan osalta kirjataan myös tieto, minä vuonna hän on muuttanut 

Suomeen ja oleskeluluvan voimassaolo. 

11.1.2 Turvakotiin tulleen henkilön taustatiedot 

11.1.2.1 Tieto henkilön koulutuksesta 
Tieto henkilön koulutuksesta merkitään kuten kohdassa 10.2.6 Koulutus. 

11.1.2.2 Tieto henkilön toimeentulotilanteesta 
Työryhmässä tutustuttiin valtakunnallisessa toimeentulotukitilastoinnissa käytettä-
vään henkilön toimintaa kuvaavaan jaotteluun, jossa henkilö joko on työvoimaan 
kuuluva tai ei kuulu työvoimaan. Työvoimaan kuuluva henkilö on joko (1) työssä tai 
(2) työtön tai lomautettu. Työvoimaan kuulumattomana henkilö voi olla (3) koulu-
lainen tai opiskelija, (4) varusmies- tai siviilipalveluksessa, (5) työkyvytön ja eläk-
keellä, (6) pitkäaikaisesti sairas ja sairauspäivärahalla, (7) eläkkeellä iän tai vanhuu-
den perusteella, (8) eläkkeellä työttömyyden perusteella, (9) osa-aikaeläkkeellä, (10) 
äitiys-, isyys- tai vanhempainlomalla, (11) hoitovapaalla ja saada kodinhoitotukea, 
(12) hoitaa omaa kotitaloutta tai perheenjäseniä ja saada omaishoidontukea. Jos 
mikään edellä mainituista vaihtoehdoista ei kuvaa henkilön toimintaa, on vaihtoeh-
toinen vielä (13) muu ja (99) ei tietoa. THL:n tilastotiedotteessa todetaan, että em. 
jaottelua käytetään Tilastokeskuksen työvoimatilastoissa (ks. 
http://www.stakes.fi/tilastot/tilastotiedotteet/toitu/ tiedonkeruu_toitu.pdf, sivu 10).     
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Työryhmä katsoi, että henkilön pääasiallista toimeentulotilannetta ja työvoimaan 
kuulumista kuvaisi turvakotityön kannalta parhaiten ja riittävästi seuraava jaottelu: 
työssä (osa- tai kokoaikainen työ), työtön, yrittäjä, opiskelija, eläkkeellä, perheva-
paalla (äitiys-, isyys- tai vanhempainvapaa tai hoitovapaa) ja muu. Jos valitaan kohta 
"muu", täsmennetään vapaalla tekstillä, mikä toimeentulotukitilanne on henkilön 
kohdalla kysymyksessä. Näin ollen kaikki muut luokat paitsi "yrittäjä" on yhdistet-
tävissä toimeentulotukitilastoinnissa käytettävään toiminta-jaotteluun. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä henkilön taustatietoi-
hin voidaan toimeentulotilannetiedon lisäksi tallentaa erikseen henkilön "tulot, etuu-
det ja velat", joka merkitään vapaatekstillä. 

11.1.2.3 Tieto henkilön ammatista 
Tilastokeskus ylläpitää ammattiluokitusta 2001 
(http://www.stat.fi/meta/luokitukset/ammatti/001-2001/index.html), jonka pääluokat 
ovat seuraavat: 
 1 Johtajat ja ylimmät virkamiehet 

2 Erityisasiantuntijat 
3 Asiantuntijat 
4 Toimisto- ja asiakaspalvelutyöntekijät 
5 Palvelu-, myynti- ja hoitotyöntekijät 
6 Maanviljelijät, metsätyöntekijät ym. 
7 Rakennus-, korjaus- ja valmistustyöntekijät 
8 Prosessi- ja kuljetustyöntekijät 
9 Muut työntekijät 
0 Sotilaat 

Työryhmän mielestä turvakotityössä riittää henkilön ilmoittaman ammatin kir-
joittaminen vapaamuotoisesti tekstikenttään. Luokituksen käyttö asiakkaana olevan 
henkilön ammatin kuvaamiseen nähtiin liian rasittavaksi työntekijöille. 

11.1.2.4 Tieto henkilön asumisesta 
Työryhmässä todettiin, että henkilön asumisesta riittää eriteltynä tietona se, asuuko 
hän omistamassaan asunnossa, vuokralla, hallintaoikeusasunnossa, tukiasunnossa 
vai onko hän vailla vakinaista asuntoa (asunnoton tai asuu vanhempien tai sukulais-
ten luona). Tämän lisäksi työntekijä voi kirjata vapaamuotoisesti lisätietoja henkilön 
asumistilanteeseen liittyen, jos se on palvelun kannalta tarpeen. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä asumismuodosta käy-
tetään seuraavaa jaottelua: 

-  Alivuokra-asunto    
 - Vanhempien / sukulaisten luona    
 - Vuokra-asunto    
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 - Hallintaoikeusasunto    
 - Omistusasunto    
 - Asunnoton    
 - Tuettu asuminen    
- Muu, mikä?    

11.1.2.5 Henkilön käyttämät päihteet 
Työryhmän mielestä turvakodin asiakkaan päihteiden käytöstä tarvitaan tietoa erityi-
sesti alkoholin ja huumeiden käytön osalta: käyttääkö henkilö niitä ja kuinka paljon 
hän niitä käyttää päivän tai viikon aikana. Lisäksi sama tieto tulisi merkitä, jos hen-
kilö käyttää muita päihteitä ja nimetä päihde. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä päihteiden käyttö mer-
kataan seuraavalla jaottelulla: 

   
Ei 
tie-
toa  

Ei  Päivittäin  

Useita 
kerto-
ja vii-
kossa  

Viikoittain  Kuukausittain  

Tupakka        

Alkoholi        

Huumeet        

Lääkkeet 
päihtee-
nä 

       

11.1.3  Väkivallan tekijää koskevat tiedot 
Turvakodissa väkivallan tekijää koskevat tiedot ovat tavallisesti turvakodissa asiak-
kaana olevan henkilön tai perheen kertomia. 

11.1.3.1 Saako asiakkaan turvakodissa olosta kertoa 
Tieto turvakodissa olevan asiakkaan tahdonilmaisusta siihen, saako hänen turvako-
tiolostaan kertoa väkivallan tekijälle, jos tämä kysyy sitä turvakodin henkilökunnal-
ta. Tieto merkitään vaihtoehtoina (1) kyllä tai (2) ei. 

11.1.3.2 Väkivallan tekijän nimi 
Etu- ja sukunimitieto väkivallan tekijästä. 

11.1.3.3 Väkivallan tekijän syntymävuosi 
Tieto siitä, minä vuonna väkivallan tekijä on syntynyt. 
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11.1.3.4 Väkivallan tekijän sukupuoli 
Tieto siitä, onko väkivallan tekijä nainen vai mies. 

11.1.3.5 Väkivallan tekijän asuinpaikan osoitetieto 
Tieto väkivallan tekijän asunnon katuosoitteesta ja postitoimipaikasta. 

11.1.3.6 Väkivallan tekijän puhelinnumero 
Puhelinnumeroita voi olla useita. 

11.1.3.7 Väkivallan tekijän kansalaisuus 

11.1.3.8 Väkivallan tekijän asiointikieli 
Asiointikieliä voi olla useita. 

11.1.3.9 Asiakkaan suhde väkivallan tekijään 
Tieto siitä, mikä on turvakodissa asiakkaana olevan henkilön suhde häntä kohtaan 
väkivaltaisesti käyttäytyneeseen henkilöön.  

Työryhmässä katsottiin, että väkivallan tekijän ollessa henkilön kumppani, suh-
detta kuvaava jaottelu sisältäisi seuraavat vaihtoehdot: (1) avo- tai avioliitto, (2) 
eronnut, (3) ero vireillä, (4) rekisteröity parisuhde ja (5) seurustelusuhde. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä suhde valitaan seuraa-
vista vaihtoehdoista: 

- avoliitto 
- avioliitto 
- eronnut 
- ero vireillä 
- rekisteröity parisuhde 
- seurustelusuhde 
- päättynyt seurustelusuhde 
- lapsi 
- vanhempi 
- muu lähisukulainen 
- muu, kuka?  

11.1.3.10 Asiakkaan ja väkivallan tekijän suhteen kesto 
Tieto siitä, kuinka pitkään parisuhteessa olevan asiakkaan ja väkivallan tekijän suh-
de on kestänyt. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä suhteen kesto valitaan 
seuraavista vaihtoehdoista: 

- alle 6 kuukautta 
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- 6 kuukaudesta - 1vuoteen 
- 1 - 2 vuotta 
- 3 - 4 vuotta 
- 5 - 7 vuotta 
- 8 - 10 vuotta 
- yli 10 vuotta    

11.1.3.11 Muuta oleellista väkivallan tekijää koskevaa tietoa 
Työryhmä katsoi, että edellä esitetyn lisäksi väkivallan tekijää koskevalle tiedolla on 
varattava tekstikenttä, jota työntekijä voi tarvittaessa käyttää. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan tekijää kos-
kevan tiedon merkitsemiseen on edellä esitettyjen tietojen lisäksi seuraavia tallen-
nuskohtia: 

- Oleskelulupa, jonka vaihtoehtovalikkoina on kyllä ja ei. 
- Väkivallan tekijän käyttämät päihteet, jossa vaihtoehtovalikko on sama kuin 

asiakkaana olevan henkilön käyttämiä päihteitä kuvattaessa (ks. 11.1.2.5 Henkilön 
käyttämät päihteet). 

- Liittyykö päihteiden käyttö väkivaltatilanteeseen, jossa vaihtoehtoja neljä: Ei, ei 
tietoa, kyllä harvoin ja kyllä usein. 

11.1.4 Asiakkaan tilanne turvakotiin tultaessa 

11.1.4.1 Tieto turvakotiin ohjanneesta tahosta 
Tieto siitä, kuka, ketkä tai mikä taho on ohjannut henkilön turvakotiin. Valitaan 
henkilön turvakotiin ohjannut taho seuraavista vaihtoehdoista: 

- tullut oma-aloitteisesti 
- sukulaiset 
- ystävät 
- poliisi 
- sosiaaliviranomainen 
- terveysviranomainen 
- muu, kuka? 

11.1.4.2 Väkivallan muoto ja toistuvuus 
Tieto väkivallan muodosta, jolle henkilö on altistunut, sekä väkivallan kertaluontei-
suudesta tai toistuvuudesta. Voidaan valita useita väkivallan muotoja. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan muoto ja 
toistuvuus valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

 
   Ei tietoa  Ei  Yksittäin  Toistuva  
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Fyysinen      

Henkinen      

Seksuaalinen      

Taloudellinen      

Kulttuurinen      

Uskonnollinen      

Materiaalinen      

Uhka      

Hoidon tai avun lai-
minlyönti      

Eristäminen      

11.1.4.3 Väkivallan kesto 
Tieto henkilön kokeman väkivallan ajallisesta kestosta. 

Työryhmä katsoi, että väkivallan kesto voidaan kuvata tekstinä. Ensi- ja turvako-
tien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan kesto valitaan seuraavista vaih-
toehdoista: 

- alle 6 kuukautta 
- 6 kk - 1 v 
- 1-2 v 
- 3-4 v 
- 5-7 v 
- 8-10 v 
- yli 10 vuotta 

11.1.4.4 Vammat fyysisestä väkivallasta 
Tieto siitä, onko fyysinen väkivalta aiheuttanut henkilölle vammoja. Tieto koskee 
koko henkilön väkivaltahistoriaa, ei pelkästään turvakotiin tuloaikaa. Vammojen 
osalta on mahdollisuus valita useampia vaihtoehtoluokkia. 

Tätä tietoa ei määritelty Tikesos-hankkeen dokumentaatiotyöryhmässä. Ensi- ja 
turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä fyysisestä väkivallasta syntyneet 
vammat valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

- ei tietoa 
- ei vammaa 
- aivotärähdys 
- haava 
- hammasvamma 

  
 

 

- 6 kuukaudesta - 1vuoteen 
- 1 - 2 vuotta 
- 3 - 4 vuotta 
- 5 - 7 vuotta 
- 8 - 10 vuotta 
- yli 10 vuotta    

11.1.3.11 Muuta oleellista väkivallan tekijää koskevaa tietoa 
Työryhmä katsoi, että edellä esitetyn lisäksi väkivallan tekijää koskevalle tiedolla on 
varattava tekstikenttä, jota työntekijä voi tarvittaessa käyttää. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan tekijää kos-
kevan tiedon merkitsemiseen on edellä esitettyjen tietojen lisäksi seuraavia tallen-
nuskohtia: 

- Oleskelulupa, jonka vaihtoehtovalikkoina on kyllä ja ei. 
- Väkivallan tekijän käyttämät päihteet, jossa vaihtoehtovalikko on sama kuin 

asiakkaana olevan henkilön käyttämiä päihteitä kuvattaessa (ks. 11.1.2.5 Henkilön 
käyttämät päihteet). 

- Liittyykö päihteiden käyttö väkivaltatilanteeseen, jossa vaihtoehtoja neljä: Ei, ei 
tietoa, kyllä harvoin ja kyllä usein. 

11.1.4 Asiakkaan tilanne turvakotiin tultaessa 

11.1.4.1 Tieto turvakotiin ohjanneesta tahosta 
Tieto siitä, kuka, ketkä tai mikä taho on ohjannut henkilön turvakotiin. Valitaan 
henkilön turvakotiin ohjannut taho seuraavista vaihtoehdoista: 

- tullut oma-aloitteisesti 
- sukulaiset 
- ystävät 
- poliisi 
- sosiaaliviranomainen 
- terveysviranomainen 
- muu, kuka? 

11.1.4.2 Väkivallan muoto ja toistuvuus 
Tieto väkivallan muodosta, jolle henkilö on altistunut, sekä väkivallan kertaluontei-
suudesta tai toistuvuudesta. Voidaan valita useita väkivallan muotoja. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan muoto ja 
toistuvuus valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

 
   Ei tietoa  Ei  Yksittäin  Toistuva  

  
 

 

- 6 kuukaudesta - 1vuoteen 
- 1 - 2 vuotta 
- 3 - 4 vuotta 
- 5 - 7 vuotta 
- 8 - 10 vuotta 
- yli 10 vuotta    

11.1.3.11 Muuta oleellista väkivallan tekijää koskevaa tietoa 
Työryhmä katsoi, että edellä esitetyn lisäksi väkivallan tekijää koskevalle tiedolla on 
varattava tekstikenttä, jota työntekijä voi tarvittaessa käyttää. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan tekijää kos-
kevan tiedon merkitsemiseen on edellä esitettyjen tietojen lisäksi seuraavia tallen-
nuskohtia: 

- Oleskelulupa, jonka vaihtoehtovalikkoina on kyllä ja ei. 
- Väkivallan tekijän käyttämät päihteet, jossa vaihtoehtovalikko on sama kuin 

asiakkaana olevan henkilön käyttämiä päihteitä kuvattaessa (ks. 11.1.2.5 Henkilön 
käyttämät päihteet). 

- Liittyykö päihteiden käyttö väkivaltatilanteeseen, jossa vaihtoehtoja neljä: Ei, ei 
tietoa, kyllä harvoin ja kyllä usein. 

11.1.4 Asiakkaan tilanne turvakotiin tultaessa 

11.1.4.1 Tieto turvakotiin ohjanneesta tahosta 
Tieto siitä, kuka, ketkä tai mikä taho on ohjannut henkilön turvakotiin. Valitaan 
henkilön turvakotiin ohjannut taho seuraavista vaihtoehdoista: 

- tullut oma-aloitteisesti 
- sukulaiset 
- ystävät 
- poliisi 
- sosiaaliviranomainen 
- terveysviranomainen 
- muu, kuka? 

11.1.4.2 Väkivallan muoto ja toistuvuus 
Tieto väkivallan muodosta, jolle henkilö on altistunut, sekä väkivallan kertaluontei-
suudesta tai toistuvuudesta. Voidaan valita useita väkivallan muotoja. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan muoto ja 
toistuvuus valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

 
   Ei tietoa  Ei  Yksittäin  Toistuva  

  
 

 

- 6 kuukaudesta - 1vuoteen 
- 1 - 2 vuotta 
- 3 - 4 vuotta 
- 5 - 7 vuotta 
- 8 - 10 vuotta 
- yli 10 vuotta    

11.1.3.11 Muuta oleellista väkivallan tekijää koskevaa tietoa 
Työryhmä katsoi, että edellä esitetyn lisäksi väkivallan tekijää koskevalle tiedolla on 
varattava tekstikenttä, jota työntekijä voi tarvittaessa käyttää. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan tekijää kos-
kevan tiedon merkitsemiseen on edellä esitettyjen tietojen lisäksi seuraavia tallen-
nuskohtia: 

- Oleskelulupa, jonka vaihtoehtovalikkoina on kyllä ja ei. 
- Väkivallan tekijän käyttämät päihteet, jossa vaihtoehtovalikko on sama kuin 

asiakkaana olevan henkilön käyttämiä päihteitä kuvattaessa (ks. 11.1.2.5 Henkilön 
käyttämät päihteet). 

- Liittyykö päihteiden käyttö väkivaltatilanteeseen, jossa vaihtoehtoja neljä: Ei, ei 
tietoa, kyllä harvoin ja kyllä usein. 

11.1.4 Asiakkaan tilanne turvakotiin tultaessa 

11.1.4.1 Tieto turvakotiin ohjanneesta tahosta 
Tieto siitä, kuka, ketkä tai mikä taho on ohjannut henkilön turvakotiin. Valitaan 
henkilön turvakotiin ohjannut taho seuraavista vaihtoehdoista: 

- tullut oma-aloitteisesti 
- sukulaiset 
- ystävät 
- poliisi 
- sosiaaliviranomainen 
- terveysviranomainen 
- muu, kuka? 

11.1.4.2 Väkivallan muoto ja toistuvuus 
Tieto väkivallan muodosta, jolle henkilö on altistunut, sekä väkivallan kertaluontei-
suudesta tai toistuvuudesta. Voidaan valita useita väkivallan muotoja. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan muoto ja 
toistuvuus valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

 
   Ei tietoa  Ei  Yksittäin  Toistuva  
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- keskenmeno 
- luunmurtuma 
- mustelma 
- sisäinen vamma 
- venähdys tai muu vastaava vamma 
- muu vamma, mikä? 

11.1.4.5 Käynyt lääkärissä viimeisimmän teon jälkeen  
Tieto siitä, onko lääkäri tutkinut henkilön vammat viimeisimmän väkivaltatapahtu-
man jälkeen. Tätä tietoa ei määritelty dokumentaatiotyöryhmässä. Ensi- ja turvako-
tien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä lääkärissä käyntitieto valitaan seuraavista 
vaihtoehdoista: (1) kyllä, (2) ei tietoa ja (3) ei. 

11.1.4.6 Lasten asema väkivaltatilanteessa 
Tieto siitä, miten lapset ovat altistuneet väkivallalle. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä lasten väkivalta-asema 
valitaan seuraavista vaihtoehdoista:  

- kohde 
- altistunut 
- kuritusväkivalta 
- laiminlyönti 
- ei väkivaltakokemusta 
- ei tietoa 

11.1.4.7 Oma väkivaltaisuus 
Tieto siitä, onko henkilö kohdistanut väkivaltaa toista väkivallan tekijää ja/tai lapsi-
aan kohtaan. 

Työryhmässä ei määritelty tällaista tietoa. Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä 
tietojärjestelmässä oma väkivaltaisuus valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

- väkivallan tekijää kohtaan 
- lapsia kohtaan 
- ei omaa väkivaltaisuutta 
- ei tietoa 

11.1.4.8 Sanottavaa omasta väkivaltaisuudesta 
Vapaa tekstikenttä sille, jos henkilö haluaa täsmentää tietoja omasta väkivaltaisuu-
destaan. 

Työryhmässä ei määritelty erikseen tällaista tietoa. Van
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11.1.4.9 Onko henkilö ollut aiemmin turvakodissa? 
Tieto siitä, onko henkilö käyttänyt turvakotipalveluja ennen nykyistä turvakodissa 
oloa. Merkitään myös tieto siitä, kuinka monta turvakotikäyntiä henkilöllä on aiem-
min ollut. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä aiemmat turvakoti-
käynnit valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

- ei 
- yhden kerran 
- kaksi kertaa 
- kolme kertaa 
- neljä kertaa tai useammin 
Jos henkilö on käynyt aiemmin turvakodissa, niin merkitään vapaaseen teksti-

kenttään, missä turvakodissa tai -kodeissa hän on ollut? 

11.1.4.10 Lähestymiskielto 
Tieto siitä, onko jollakin henkilöllä lähestymiskielto asiakkaana olevaan henkilöön. 
Jos on, niin yksilöidään vapaa tekstillä henkilön nimi. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tiedot lähestymiskiel-
losta valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

- on, kenellä? 
- ei 
- väliaikainen, kenellä? 
- vireillä, kenellä? 

11.1.4.11 Sisäinen lähestymiskielto 
Tieto siitä, onko jollakin henkilöllä sisäinen lähestymiskielto asiakkaana olevaan 
henkilöön. Jos on, niin yksilöidään vapaa tekstillä henkilön nimi. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tiedot sisäisestä lähes-
tymiskiellosta valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

- on, kenellä? 
- ei 
- väliaikainen, kenellä? 
- vireillä, kenellä? 

11.1.4.12 Rikosilmoitus tehty 
Tieto siitä, onko henkilö tehnyt rikosilmoituksen väkivallan tekijästä ja mihin rikok-
seen epäily kohdistuu. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto rikosilmoituksesta 
valitaan seuraavista vaihtoehdoista: 

- ei rikosilmoitusta 
- ei tiedossa 
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- kotirauhan rikkominen 
- laiton uhkaus 
- pahoinpitely 
- seksuaalirikos 
- vapaudenriisto 
- muu, mikä? 

11.1.4.13 Oikeudenkäynti 
Tieto siitä, mihin asiaan tai väkivallan tekijän henkilöön kohdistaman rikokseen 
liittyen on tiedossa oikeudenkäynti. 

Työryhmä ehdotti ainoastaan tietoa oikeudenkäynnistä ilman asiaerittelyä. Ensi- 
ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto oikeudenkäynnistä valitaan 
seuraavista vaihtoehdoista: 

- lapsen huolto ja tapaamiset 
- lähestymiskielto 
- pahoinpitely 
- seksuaalirikos 
- muu, mikä? 

11.1.4.14 Sovittelu 
Tieto siitä, onko henkilöllä vireillä rikos- tai riita-asioiden sovitteluprosessi. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto sovittelu valitaan 
seuraavista vaihtoehdoista: (1) kyllä tai (2) ei. 

11.1.4.15 Tulosyy 
Tieto siitä, miksi henkilö tuli turvakotiin. Tiedonlähteenä voi olla sekä asiakkaaksi 
hakeutunut henkilö itse tai hänet turvakotiin ohjannut taho. 

Kirjoitetaan vapaamuotoisesti tekstikenttään. 
Tämä tieto puuttuu Ensi- ja turvakotien liiton tietojärjestelmästä kohdasta Väki-

valtatyön laitoslomake. 

11.1.5 Väkivaltatyön ja turvakotiasumisen kannalta oleelliset terveys-
tiedot 

Vapaatekstimuotoinen kuvaus asiakkaan sairauksista, lääkityksestä, allergioista sekä 
hoitokontakteista, jotka ovat turvakotijakson kannalta välttämätöntä tietää. Tätä 
tietokokonaisuutta ei ole otettu käyttöön Ensi- ja turvakotien liiton tietojärjestelmäs-
sä. Van

he
ntu

nu
t



92 Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista 
ensi- ja turvakotipalveluissa sekä väkivaltatapauksissa

THL – Raportti 24 /2011

Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista 
ensi- ja turvakotipalveluissa sekä väkivaltatapauksissa 

  
 

 

11.1.6 Suunnitelma turvakodissa oloajalle 
Vapaatekstimuotoisesti kuvaus keskeisistä asioista, joihin turvakotijaksolla pyritään 
vaikuttamaan. Tätä tietokokonaisuutta ei ole otettu käyttöön Ensi- ja turvakotien 
liiton tietojärjestelmässä. 

11.1.7 Jatkosuunnitelma 
Tämä tietojoukko on työryhmän ehdotus jatkosuunnitelmaksi. Sitä ei ole otettu käyt-
töön Ensi- ja turvakotien liiton tietojärjestelmässä. 

11.1.7.1 Tilanne lähtöhetkellä 
Vapaatekstimuotoinen kuvaus asiakkaan tilanteesta hänen siirtyessä pois turvakodis-
ta. 

11.1.7.2 Suunnitelma perheen tukemiseksi 
Vapaatekstimuotoinen kuvaus asiakkaan ja työntekijän laatimasta suunnitelmasta 
perheen tukemiseksi asiakkaan siirtyessä pois turvakodista. 

11.1.7.3 Jatko-ohjaus 
Tieto siitä, saiko asiakas turvakodista lähtiessään jatko-ohjausta, ja jos sai, niin mi-
hin hänet ohjattiin. Vaihtoehdot ei ja kyllä. 

11.1.7.4 Kirjallinen jatkosuunnitelma tehty 
Tieto siitä, tehtiinkö asiakkaan kanssa jatkosuunnitelma hänen poistuessaan turva-
kodista Vaihtoehdot ei ja kyllä. 

11.1.7.5 Kirjallinen turvasuunnitelma tehty 
Tieto siitä, tehtiinkö asiakkaan kanssa turvasuunnitelma hänen poistuessaan turva-
kodista Vaihtoehdot ei ja kyllä. 

11.1.7.6 Kotiutumisosoite 
Tieto siitä, mihin asiakas palasi poistuttuaan turvakodista. Vaihtoehtoina: (1) Takai-
sin kotiin (2) uuteen asuntoon tai (3) muualle, minne? 

11.1.8 Yhteistyötahot 
Turvakodissa olevan asiakkaan asioihin liittyvät muut tahot ja niiden yhteystiedot. 
Tieto tarvitaan erityisesti sosiaalityöntekijästä tai lähiomaisesta. Seuraavat tiedot 
tallennetaan: 

- Nimi 
- Nimike, kuten sosiaalityöntekijä. 
- Puhelinnumero 
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- Sähköpostiosoite 
- Tietojen luovutusoikeus (kyllä/ei) 
- Muuta 

11.1.9 Turvakotijakson tiedot 
Asiakkaan turvakotijaksoon liittyvät aika- ja maksatustiedot: 

- Tulo- ja lähtöpäiväys sekä kellonaika (jakson alku- ja loppupäivä) 
- Laskutustietoina maksusitoumuksen alku- ja loppupäivä sekä maksaja 

11.2 Turvakodissa olevan lapsen asiakaslomakkeen tiedot 
Turvakodissa olevan lapsen asiakaslomake sisältää työryhmän ehdotuksessa perus-
tietojen lisäksi muun muassa tietoja työskentelystä lapsen kanssa, lapsen kokemasta 
väkivallasta ja jatkosuunnitelmista. Ensi- ja turvakotien liiton tietojärjestelmässä 
lomaketietoihin on sisällytetty näistä ainoastaan huoltajuustieto, tieto tapaamisesta 
etävanhemman kanssa, tietoa aikaisemmista käynneistä turvakodissa sekä väkival-
taa, lähestymiskieltoa, rikosilmoitusta, sovittelua ja huoltajan mukanaoloa koskevat 
tiedot.   

Tiedot kerätään turvakotiin tulevista lapsista ja tiedot kirjaa turvakodin työnteki-
jä. Tallentamispäivämäärä, kirjaamispaikka ja tallentajan nimi tallentuvat jokaisen 
kirjaamisen yhteydessä. Tärkeitä yleistietoja ovat myös asiakkaan yksilöivä asiakas-
numero, hänen huoneensa numero ja asiakkaalle nimetty omahoitaja. 

Seuraavassa esitetään lapsen asiakastietolomakkeen tiedot. 

11.2.1 Asiakkaan henkilötiedot 
Turvakodissa olevista lapsista tallennetaan seuraavat henkilötiedot: 

- Asiakkaan etu- ja sukunimi 
- Henkilötunnus 
- Osoite (lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka) 
- Puhelin 
- Sukupuoli 
- Äidinkieli 
- Kansalaisuus  
- Kotikunta 
- Päiväkoti 
- Koulu 
- Isän nimi 
- Äidin nimi 
- Lähiomainen  

11.2.2 Huoltajuus 
Tieto lapsen huoltajuudesta. 
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Työryhmä esitti huoltajuustietoa jaottelulla isä, äiti tai joku muu. Valittaessa "jo-
ku muu", ehdotettiin täsmennettäväksi huoltajan nimi.  

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä huoltajuus-tieto vali-
taan seuraavista vaihtoehdoista: 

- yhteishuoltajuus  
- yhteishuoltajuus, työnjakomääräys 
- yksinhuoltajuus - äiti  
- yksinhuoltajuus - isä    
- sijoitettu 
- muu, kuka?    

11.2.3 Tapaamiset etävanhemman kanssa 
Tieto lapsen tapaamissopimuksista etävanhempansa kanssa, kun sillä on vaikutusta 
laitoshoidon järjestämiseen. Tätä tietoa ei määritelty työryhmässä lainkaan. Ensi- ja 
turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto kirjataan vapaatekstimuotoi-
sena. 

11.2.4 Aikaisemmat käynnit turvakodissa 
Tieto siitä, onko lapsi ollut aiemmin turvakodissa ja kuinka monta kertaa. Työryh-
mässä esitettiin, että riittävä tieto on merkitä ne päivämäärät, jolloin lapsi on oleskel-
lut aiemmin turvakodissa.   

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto valitaan seuraa-
vista vaihtoehdoista: 

- ei 
- 1 kerran 
- 2 kertaa 
- 3 kertaa 
- 4 kertaa tai useammin 

11.2.5 Väkivaltaa koskevat tiedot 

11.2.5.1 Väkivaltakokemus 
Tieto siitä, minkä tyyppistä väkivaltaa lapsi on kokenut. Työryhmä esitti tyyppivaih-
toehdoiksi neljää vaihtoehtoa: (1) kohde (2) altistunut (3) fyysinen rangaistus (4) ei 
väkivaltakokemusta. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivaltakokemus-tieto 
valitaan seuraavasta kuudesta vaihtoehdosta: 

- kohde 
- altistunut  
- kuritusväkivalta 
- laiminlyönti 
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- ei väkivaltakokemusta 
- ei tietoa 

11.2.5.2 Väkivallan tekijä 
Tieto siitä, kuka on tehnyt lapselle väkivaltaa. Työryhmässä tätä tietoa ei esitetty 
kirjattavaksi. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan tekijä -tieto 
valitaan seuraavasta seitsemästä vaihtoehdosta: 

- äiti 
- isä 
- äitipuoli / isän kumppani  
- isäpuoli / äidin kumppani  
- sisko / siskopuoli  
- veli / velipuoli  
- muu, kuka?    

11.2.5.3 Väkivallan muoto 
Tieto lapsen kokemasta väkivallan muodosta. Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä 
tietojärjestelmässä väkivallan muoto -tieto valitaan seuraavasta kymmenkohtaisesta 
vaihtoehtolistasta: 

- fyysinen  
- henkinen  
- seksuaalinen  
- taloudellinen  
- kulttuurinen  
- uskonnollinen  
- materiaalinen  
- uhka 
- hoidon tai avun laiminlyönti 
- eristäminen 
Työryhmän esittämästä väkivaltamuoto-listasta puuttui kaksi viimeistä vaihtoeh-

toa: hoidon tai avun laiminlyönti ja eristäminen. 

11.2.5.4 Fyysisen väkivallan vakavuusaste 
Tieto siitä, kuinka vakavaksi lapsen kokema fyysinen väkivalta arvioidaan. Ensi- ja 
turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä väkivallan tekijä -tieto valitaan 
viisiportaisesta asteikosta, jonka ääripäät ovat lievä (- vakava) - erittäin vakava. 
Työryhmässä väkivallan vakavuusastetta ei esitetty käytettäväksi. 

11.2.5.5 Kuvaus väkivaltakokemuksesta 
Vapaatekstimuotoinen kuvaus lapsen väkivaltakokemuksesta. 
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11.2.6 Tiedot lähestymiskiellosta 
Tiedot lapseen liittyvistä lähestymiskielloista seuraavasti: 

- tieto lähestymiskiellosta kuten kohdassa 11.1.4.10 Lähestymiskielto 
- tieto perheen sisäisestä lähestymiskiellosta kuten kohdassa 11.1.4.11 Sisäinen 

lähestymiskielto 

11.2.7 Tiedot rikosilmoituksesta, oikeudenkäynnistä ja sovittelusta 
Tiedot lapseen tai hänen väkivaltakokemukseensa liittyvistä oikeudenkäynnistä ja 
sovittelusta seuraavasti: 

- tieto oikeudenkäynnistä kuten kohdassa 11.1.4.13 Oikeudenkäynti 
- tieto sovittelusta kuten kohdassa 11.1.4.14 Sovittelu 
Työryhmän työskentelyaikana näiden tiedon kirjaamisen tarve ei noussut esille. 

11.2.7.1 Rikosilmoitus tehty 
Tieto lapseen kohdistuvan pahoinpitelyn tai seksuaalirikoksen rikosilmoituksesta ja 
sen tekijästä. Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto valitaan 
seuraavan matriisin avulla: 

   Ei tar-
vetta  Lastensuojeluviranomainen  Vanhempi  Joku 

muu  

Pahoinpitely     
Seksuaalirikos     

 
Jaottelu eroaa kohdassa 11.1.4.12 Rikosilmoitus tehty esitetystä tietojoukosta. 

Työryhmässä rikosilmoituksen teko tiedon kirjaamistarvetta ei esitetty. 

11.2.8 Huoltaja mukana 
Tieto siitä, onko lapsen huoltaja turvakodissa lapsen kanssa vai ei. Tätä tietotarvetta 
ei esitetty työryhmässä. Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä 
tieto valitaan kahdesta vaihtoehdosta: (1) Ilman huoltajaa tai (2) huoltajan kanssa. 

11.2.9 Lastensuojelulliset toimenpiteet 
Tiedot lapsen väkivaltatapaukseen liittyvistä lastensuojelutoimenpiteistä, mikäli 
sellaisille olisi ilmeistä tarvetta. 

11.2.9.1 Lastensuojelukontakti 
Tieto, onko henkilön väkivaltatapauksesta otettu yhteyttä lastensuojeluun. Tieto 
valitaan kahdesta vaihtoehdosta: (1) kyllä (2) Ei. Van
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11.2.9.2 Lastensuojeluilmoituksen tekopäivämäärä 
Tieto siitä, milloin lastensuojeluilmoitus on tehty. Jos lastensuojeluilmoitus on tehty, 
merkitään päivämäärä.  

11.2.9.3 Lastensuojelun tehdyt toimenpiteet 
Tieto siitä, mitä lastensuojelullisia toimenpiteitä lapsen asiassa on tehty. Tämän 
tiedontarvetta ei esitetty työryhmässä. Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tieto-
järjestelmässä tieto on luokiteltu viiteen ryhmään:  

- ei lastensuojelun toimenpiteitä  
- lapsi huostaanotettu ja sijoitettu turvakotiin  
- lapsi sijoitettu turvakotiin avohuollon tukitoimena  
- lapsi sijoitettu turvakotiin kiireellisenä sijoituksena  
- lastensuojelutarpeen selvitys käynnistetty tai käynnissä  

11.2.10 Työskentelytavoitteet turvakodissa oloajalle 
Vapaatekstimuotoisesti kuvaus keskeisistä asioista, joihin turvakotijaksolla lapsen 
osalta pyritään vaikuttamaan. Tätä tietokokonaisuutta ei ole otettu käyttöön Ensi- ja 
turvakotien liiton tietojärjestelmässä. 

11.2.11 Keskustelut ja tapaamiset 
Tiedot työntekijöiden käymistä keskusteluista lapsen ja hänen vanhempiensa kanssa 
sekä lapsen osallistumisista turvakodin järjestämään toimintaan. Kustakin tapaami-
sesta tai osallistumisesta kirjataan päivämäärä, aihe (tai toiminnan nimi) ja työnteki-
jän nimi. 

11.2.12 Jatkosuunnitelma 
Vapaatekstimuotoinen kuvaus lapsen jatkosuunnitelmasta turvakodin jälkeen. Työ-
ryhmä ehdotti tällaista tietoa. Sitä ei ole otettu käyttöön Ensi- ja turvakotien liiton 
tietojärjestelmässä. 

11.2.13 Yhteistyötahot 
Turvakodissa olevan lapsen asioihin liittyvät muut tahot ja niiden yhteystiedot. Tieto 
tarvitaan erityisesti sosiaalityöntekijästä, lapsen kanssa asuvista henkilöistä tai lä-
hiomaisesta. Seuraavat tiedot tallennetaan: 

- Nimi 
- Nimike, kuten sosiaalityöntekijä. 
- Puhelinnumero 
- Sähköpostiosoite 
- Tietojen luovutusoikeus (kyllä/ei) 
- Muuta 
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11.2.14 Turvakotijakson tiedot 
Asiakkaan turvakotijaksoon liittyvät aika- ja maksatustiedot: 

- Tulo- ja lähtöpäiväys (jakson alku- ja loppupäivä) 
- Laskutustietoina maksusitoumuksen alku- ja loppupäivä sekä maksaja 

11.3 Turvakotien avopalvelulomakkeen tiedot 
Turvakotien avopalvelulomake sisältää väkivaltatyön avopalvelua saavan asiakkaan 
tiedot ja tiedot asiakkaan saamasta palvelusta. 

Tiedot kerätään kaikista avopalveluasiakkaista kysymällä heiltä itseltään ja ne 
kirjaa turvakodin työntekijä. Tallentamispäivämäärä, kirjaamispaikka ja tallentajan 
nimi tallentuvat jokaisen kirjaamisen yhteydessä.  

Seuraavat tiedot kerätään avopalvelussa samalla tavalla kuin laitospalvelussa: 
- koulutustiedot kuten kohdassa 10.2.6 Koulutus 
- toimeentulo tai työvoimaan kuuluminen -tiedot kuten kohdassa 11.1.2.2 Tieto 

henkilön toimeentulotilanteesta 
- ammattitieto kuten kohdassa 11.1.2.3 Tieto henkilön ammatista 
- suhde väkivallan toiseen osapuoleen -tieto kuten kohdassa 11.1.3.9 Asiakkaan 

suhde väkivallan tekijään 
- jos parisuhdeväkivaltaa, tieto suhteen kestosta kuten kohdassa 11.1.4.3 Väki-

vallan kesto 
- tieto väkivallan muodosta kuten kohdassa 11.1.4.2 Väkivallan muoto ja toistu-

vuus 
- väkivallan ajallinen kesto -tieto kuten kohdassa 11.1.4.3 Väkivallan kesto 
- fyysisestä väkivallasta johtuneet vammat -tieto kuten kohdassa 11.1.4.4 Vam-

mat fyysisestä väkivallasta 
- lapsen asema väkivaltatilanteessa -tieto kuten kohdassa 11.1.4.6 Lasten asema 

väkivaltatilanteessa 
- tieto lähestymiskiellosta kuten kohdassa 11.1.4.10 Lähestymiskielto 
- tieto perheen sisäisestä lähestymiskiellosta kuten kohdassa 11.1.4.11 Sisäinen 

lähestymiskielto 
- tieto rikosilmoituksesta kuten kohdassa 11.1.4.12 Rikosilmoitus tehty 
- tieto oikeudenkäynnistä kuten kohdassa 11.1.4.13 Oikeudenkäynti 
- tieto sovittelusta kuten kohdassa 11.1.4.14 Sovittelu 
- tieto väkivallan tekijän ja kokijan päihteidenkäytöstä kuten kohdassa 11.1.2.5 

Henkilön käyttämät päihteet 
Edellä lueteltujen tietojen lisäksi avopalvelulomakkeelle merkitään seuraavaksi 

esitetyt tiedot. 

11.3.1 Asiakkaan henkilötiedot 
Turvakodissa avopalveluasiakkaasta tallennetaan työryhmän ehdottamana seuraavat 
henkilötiedot: 
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- Asiakkaan etu- ja sukunimi 
- Henkilötunnus 
- Osoite (lähiosoite, postinumero ja postitoimipaikka) 
- Puhelin 
- Sukupuoli 
- Äidinkieli 
- Kansalaisuus  
- Kotikunta 
- Perhestatus (äiti, isä, tyttö, poika) 
- Perheenjäsenet (jotka asiakkaaseen on liitetty) 
- Lasten lukumäärä 
- Kotona asuvat perheenjäsenet (joita ei erikseen lisätä kohtaan perheenjäsenet) 
- Lähiomainen  

11.3.2 Henkilön kuvaus tilanteesta 
Tieto asiakkaana olevan henkilön elämäntilanteesta palvelun kannalta. Tarkoitukse-
na on saada ymmärrystä palveluun tulotarpeista ja palveluun hakeutumisen syistä. 
Tieto kirjataan vapaamuotoisesti tekstinä. 

11.3.3 Mistä henkilö on saanut tietoa palvelusta? 
Tieto siitä, miltä taholta henkilö on saanut tietoa väkivaltatyön avopalvelusta. 

Työryhmä ehdotti ainoastaan tietoa ilman valmista luokittelua tai asiaerittelyä. 
Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto valitaan seuraavista 
vaihtoehdoista: 

- itse löytänyt, esimerkiksi netistä 
- mielenterveyspalvelut 
- poliisi 
- päihdehuolto 
- sosiaaliviranomainen 
- terveydenhuollon viranomainen 
- turvakoti 
- työntekijä otti yhteyttä 
- muu, mikä? 

11.3.4 Mistä henkilö on hakenut apua? 
Tieto niistä tahoista tai palveluista, joihin henkilö on hakeutunut väkivalta-asian 
takia. Tieto kirjataan vapaatekstikenttään. 

11.3.5 Rooli väkivaltatilanteessa 
Tieto siitä, onko henkilö itse väkivallan kokija vai tekijä. Van
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Työryhmä ei esittänyt väkivaltaroolia koskevaa tietoa. Ensi- ja turvakotien liiton 
käyttämässä tietojärjestelmässä tieto valitaan kahdesta vaihtoehdosta: (1) kokija tai 
(2) tekijä. 

11.3.6 Asuuko nyt väkivallan kokijan tai tekijän kanssa? 
Tieto siitä, asuvatko henkilö ja väkivallan tekijä tai kokija yhteisessä asunnossa. 

Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto valitaan kyllä/ei -
vaihtoehdoista. 

11.3.7 Liittyykö päihteidenkäyttöön väkivaltaa? 
Tieto päihteiden käytön ja väkivaltaisuuden keskinäisestä suhteesta.  

Työryhmässä esitettiin, että tieto merkitään kyllä/ei -vaihtoehdoilla. Ensi- ja tur-
vakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto valitaan neljästä vaihtoehdosta: 
(1) Ei (2) Ei tietoa (3) kyllä -harvoin (4) Kyllä - usein. 

11.3.8 Väkivaltatyön kannalta oleelliset tiedot väkivallan tekijästä tai 
kokijasta 

Työn kannalta oleellisia taustatietoja henkilöstä, kuten työttömyydestä tai kulttuuri-
taustoista. Tieto kirjataan vapaatekstikenttään. 

11.3.9 Lastensuojelulliset toimenpiteet 
Tiedot henkilön väkivaltatapaukseen liittyvistä lastensuojelutoimenpiteistä, mikäli 
sellaisille olisi ilmeistä tarvetta. 

11.3.9.1 Lastensuojelukontakti 
Tieto, onko henkilön väkivaltatapauksesta otettu yhteyttä lastensuojeluun. Tieto 
valitaan kahdesta vaihtoehdosta: (1) kyllä (2) Ei. 

11.3.9.2 Lastensuojeluilmoituksen tekopäivämäärä 
Tieto siitä, milloin lastensuojeluilmoitus on tehty. Jos lastensuojeluilmoitus on tehty, 
merkitään päivämäärä. Lisätietona merkitään asiaa hoitavan lastensuojelun sosiaali-
työntekijän nimi ja tarpeelliset yhteystiedot, mikäli henkilö haluaa ne kertoa. 

11.3.10 Väkivallan toisen osapuolen yhteystiedot 
Työryhmä ei esittänyt toisen osapuolen yhteystietoja koskevaa tietoa. Ensi- ja turva-
kotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tieto kirjataan vapaatekstikenttään eikä 
määritellä tarkemmin, mitä yhteystietoja pyydetään kirjaamaan. Van
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11.3.11 Työskentelyä koskevat tiedot 
Asiakkaan ja työntekijän välistä avopalvelutyöskentelyä koskevat tiedot. Avopalve-
lulomake ei sisällä Ensi- ja turvakotien liiton käyttämässä tietojärjestelmässä tätä 
tietojoukkoa. 

11.3.11.1 Aikaisemmat asiakkuudet tässä palvelussa 
Vapaatekstimuotoinen tieto aiemmista turvakotikontakteista. 

11.3.11.2 Työskentelytavoitteet 
Vapaatekstimuotoinen kuvaus palvelulle asetetuista tavoitteista. 

11.3.11.3  Työskentelymuodot 
Tiedot yksilötapaamisista, paritapaamisista ja ryhmätapaamisista sekä tapaamisista 
muiden yhteistyötahojen kanssa sekä tapaamisten päivämäärät. 

11.3.11.4 Työskentelyn arviointi 
Työntekijän ja asiakkaan arviot palvelusta ja työskentelystä. Vapaateksti. 

11.3.11.5 Muut tämänhetkiset työskentelykontaktit 

11.3.12 Jatkosuunnitelma 
Tämä tietojoukko on työryhmän ehdotus jatkosuunnitelmaksi. Sitä ei ole otettu käyt-
töön Ensi- ja turvakotien liiton tietojärjestelmässä. 

11.3.12.1 Jatko-ohjaus 
Tieto siitä, saiko asiakas turvakodin avopalvelusta lähtiessään jatko-ohjausta, ja jos 
sai, niin mihin hänet ohjattiin. Vaihtoehdot ei ja kyllä. 

11.3.12.2 Kirjallinen jatkosuunnitelma tehty 
Tieto siitä, tehtiinkö asiakkaan kanssa jatkosuunnitelma hänen poistuessaan turva-
kodin avopalveluista. Vaihtoehdot ei ja kyllä. 

11.3.12.3 Kirjallinen turvasuunnitelma tehty 
Tieto siitä, tehtiinkö asiakkaan kanssa turvasuunnitelma hänen poistuessaan turva-
kodin avopalveluista. Vaihtoehdot ei ja kyllä. 

11.3.12.4 Asiakkuus päättynyt  
Tieto siitä, päättyikö asiakkuus sovitusti vai jäikö se kesken. Vaihtoehdot (1) sovi-
tusti (2) jäi kesken. Van
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11.3.13 Turvakodin avojakson tiedot 
Asiakkaan turvakodin avojaksoon liittyvät aika- ja maksatustiedot: 

- Tulo- ja lähtöpäiväys sekä kellonaika (jakson alku- ja loppupäivä) 
- Laskutustietoina maksusitoumuksen alku- ja loppupäivä sekä maksaja 
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Liite 1. Ensikodin palveluproses-
sikuvaus  

Liite 1 koostuu viidestä kuviosta, joissa esitetään ensikodin palveluprosessikulun 
askeleita. Kuviot ovat Ensi- ja turvakotien liitto ry:n ensikotityön prosessivaiheku-
vauksia vuodelta 2007. 
 
 

 

Kuvio 1. Ensikodin asiakastyöprosessin yleiskuva. Prosessi jakautuu kuvan mu-
kaisesti neljään vaiheeseen: vireilletuloon (ks. kuvio 2), aloitukseen (ks. kuvio 3), 
työskentelyyn (ks. kuvio 4) ja lopetukseen (ks. kuvio 5). Van
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Kuvio 2. Ensikodin asiakastyöprosessin vireilletulovaiheen kulku. 
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Kuvio 3. Ensikodin asiakastyöprosessin aloitusvaiheen kulku. 
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Kuvio 4. Ensikodin asiakastyöprosessin työskentelyvaiheen kulku. 
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Kuvio 5. Ensikodin asiakastyöprosessin lopetusvaiheen kulku. 
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Liite 2. Turvakodin palvelupro-
sessikuvaus  

Liitteeseen 2 sisältyy yhteensä 11 kuviota, joissa kuvataan turvakodin avo- ja laitos-
hoidon prosessin vaiheita ja sanastoa. Prosessikuvaukset ovat Ensi- ja turvakotien 
liitto ry:n väkivaltatyön laatuhankkeessa laadittuja vuodelta 2007. 
 
 

 

Kuvio 6. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessin yleiskuvaus. Avo- ja 
laitosprosessit jakautuvat kuvan mukaisesti neljään vaiheeseen: vireilletuloon, 
aloitukseen, työskentelyyn ja lopetukseen. Vireilletuloa eritellään kuviossa 7. Lai-
toshoidon kulkua eritellään kuvioissa 8-11. Avohoidon kulkua kuvataan tarkemmin 
kuvioissa 12-15. Kuvioissa 16 ja 17 esitetään tarkennuksia prosessimalleissa ole-
ville huomioille ja käsitteistöä. Van
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Kuvio 7. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessin vireilletulovaiheen 
kulku. 
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Kuvio 8. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessin aloitusvaiheen kulku 
laitoksessa. 
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Kuvio 9. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessin työskentelyvaiheen 
kulku laitoksessa. 
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Kuvio 10. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessin lopetusvaiheen 
kulku laitoksessa. 
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Kuvio 11. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessiin sisältyviä tehtävä 
laitostyössä. 
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Kuvio 12. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessin aloitusvaiheen 
kulku avohoidossa. 
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Kuvio 13. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessin työskentelyvaiheen 
kulku avohoidossa. 

Van
he

ntu
nu

t



117THL – Raportti 24 /2011Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista 
ensi- ja turvakotipalveluissa sekä väkivaltatapauksissa 

Selvitys palvelukohtaisista asiakastiedoista 
ensi- ja turvakotipalveluissa sekä väkivaltatapauksissa

  
 

 

Kuvio 14. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessin lopetusvaiheen 
kulku avohoidossa. 
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Kuvio 15. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosessiin sisältyviä tehtäviä 
avotyössä. 
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Kuvio 16. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyöprosesseihin liittyvät huo-
mautukset.  
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Kuvio 17. Turvakodin perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyön käsitemäärityksiä.  
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