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• Lähisuhdeväkivaltatyö Sosiaalipäivystyksessä

• Lähisuhdeväkivaltatyön tausta Tampereella ja 
valtakunnallisesti

• Lähisuhdeväkivallasta

• Asiakasohjaukset
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Tänään



• Toiminta alkoi pilottina vuonna 2016 

• Vakituista toimintaa vuodesta 2017 alkaen

• Työpari osa Sosiaalipäivystyksen moniammatillista 
tiimiä

• Moniammatillinen työpari 

o Osa Sisä-Suomen poliisilaitoksen Ankkuri-tiimiä, tiivis 
yhteistyö etenkin tiedustelun ja ennalta estävän toiminnan 
kanssa
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Lähisuhdeväkivaltatyö Sosiaalipäivystyksessä



• Konsultaatiot

• Tampereen kaupungin hyvinvointipalveluiden henkilökunnan 
kouluttaminen

• Avainhenkilötoiminta

• Neuvontapiste lähisuhdeväkivaltaa kohdanneille 1x kk Perheiden talolla

• Verkostoyhteistyö

• MARAK – moniammatillinen riskinarviointikokous

• Uhka-arviot poliisin kanssa

• Asiakastyö kriisitilanteessa, arviointi
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Lähisuhdeväkivaltatyön työparin 
työtehtävät



• Sosiaalihuoltolain uudistus 2014
o Huomio tässä etenkin erityisen tuen tarpeessa olevat asiakkaat

o Ammattilaisilla velvoite kysyä lähisuhdeväkivallasta ja ohjata 
palveluiden piiriin

• Suomi ratifioi Istanbulin sopimuksen 2015
o Naisiin ja lapsiin kohdistuvan väkivallan ehkäiseminen ja torjuminen

o Sisäministeriön linjaus – osana kuntien hyvinvointistrategiaa ja 
turvallisuussuunnitelmaa

o Sosiaali- ja terveysministeriön suositukset väkivaltatyön 
kuntakohtaisista koordinaattoreista

• Uhridirektiivi
o Rikoksen uhrille on tarjottava tukea heti, kun hän on toimivaltaisen 

tiedossa, kaikissa rikosoikeudellisen menettelyn vaiheissa ja riittävän 
pitkään uhrin tarpeiden mukaan
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Lähisuhdeväkivaltatyön taustalla



• Tulee työssään kysyä perhe- ja lähisuhdeväkivallasta

• Tulee osata antaa tukea, neuvontaa ja ohjausta 

• Tulee kirjata asia asiakkaan tietoihin

• Tulee ylläpitää osaamistaan 
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Jokaisen työntekijän



• Väkivaltaa tai pakottamista, jossa tekijänä on uhrin 
nykyinen tai entinen kumppani, perheenjäsen tai muu 
läheinen ihminen.

• Fyysinen, henkinen, seksuaalinen tai taloudellinen 
väkivalta, kaltoinkohtelu tai laiminlyönti, kulttuurinen 
tai uskonnollinen väkivalta.

Huomioitavaa

• Väkivallalle on tyypillistä syklisyys 

• Väkivalta raaistuu ajan myötä

• Tunneside, erilaiset riippuvuussuhteet
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Lähisuhdeväkivallan muodot



Parisuhdeväkivallan keskellä elämiseen tunnistetaan 
liittyvän usein sama etenemiskaava:

1) Välit kiristyvät, jännitys kasvaa

2) Kontrollointia, pelkoa, ahdistusta, varomista

3) Varsinainen akuutti väkivaltatilanne

4) Selittely, syyllisyys, vähättely

5) Anteeksipyytely, lupaukset, avuttomuus

6) ”kuherruskuukausi” = tekijä osoittaa katumusta, lupaa 
ettei toistu, on rakastava ja hellä

-> kohta 1
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Parisuhdeväkivallan syklisyys



• Väkivalta parisuhteessa

• Väkivalta sukupolvien (vanhemmat, lapset, 
lapsenlapset) välillä

• Väkivalta laajemmissa perhesuhteissa (miniät, anopit, 
vävyt, langot) tai suhteessa henkilöön/hoitajaan, joka 
on ikääntyneeseen nähden luottamuksellisessa 
asemassa
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Lähisuhdeväkivallan ilmiöt 
ikääntyneiden parissa



• Vuotuisen henkirikosseurannan mukaan yhteensä 131 
suomalaista kuoli parisuhdekumppaninsa surmaamana vuosina 
2011-2017 (naisia 78% ja miehiä 22%)

• Pelkästään vuonna 2017 parisuhdekumppaninsa tekemään 
väkivaltaan kuoli 17 naista ja kolme miestä

• Vuosina 2010-2016 surmatuista parisuhdeväkivallan 
naisuhreista 22% ja miesuhreista 3% oli ennen kuolemaansa 
ollut yhteydessä poliisiin tekijän väkivaltaisen käytöksen 
johdosta

Lähisuhdeväkivaltatyö 2019
10

Henkirikoksista



Lähisuhdeväkivallalle ei omaa rikosnimikettä vaan 
kokonaisuus koostuu eri rikosnimikkeistä

• Vainoaminen, fyysinen väkivalta ja seksuaalinen 
väkivalta virallisen syytteen alaisia rikoksia
o Huom. Myös lievä pahoinpitely lähisuhteessa 

virallisen syytteen alainen rikos
o Seksuaalirikoksissa ainoastaan aikuisen kokema 

seksuaalinen ahdistelu on asianomistajarikos 
(syyttäjällä kuitenkin mahdollisuus nostaa syyte 
yleisen edun nimissä)

• Asianomistajarikoksia mm. kunnianloukkaus, kotirauhan 
rikkominen, viestintärauhan rikkominen, yksityisyyttä 
koskevan tiedon levittäminen ja laiton uhkaus
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Lähisuhdeväkivallasta laissa



• Oikeus ilmoittaa poliisille, mikäli epäilee jonkun olevan perustellusti 
vaarassa joutua väkivallan kohteeksi. Lakimuutokset viranomaisten 
tiedonkulun parantamiseksi 1.4.2015 (Laki sosiaalihuollon asiakkaan 
asemasta ja oikeuksista 3 luku 18§, Sosiaalihuoltolaki)

• Ilmoitusvelvollisuus poliisille, kun epäilee alaikäisen joutuneen 
väkivallan tai seksuaalisen hyväksikäytön uhriksi (Lastensuojelulaki 5 
luku 25§)

• Rikoslaissa (15 luku 10§) säädetään törkeän rikoksen ilmoittamatta 
jättämisestä: Laissa säädetty rangaistavaksi, mikäli jättää törkeän 
rikoksen ilmoittamatta kun rikos olisi vielä estettävissä (mm. raiskaus, 
törkeä raiskaus, törkeä lapsen seksuaalinen hyväksikäyttö, murha, 
tappo, törkeä pahoinpitely, ihmiskauppa, törkeä ihmiskauppa) 
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Ilmoitusvelvollisuudet poliisille



• Väkivallan suodatin – ja kartoituslomake

https://thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_k
artoituslomake_A4.pdf

• Henkilökohtainen turvasuunnitelma

https://www.thl.fi/documents/605877/747474/THL_henkil
okohtainen_turvasuunnitelma_A4.pdf

• MARAK, moniammatillinen työmuoto väkivaltaa 
kokeville tai uhan alla eläville

https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-
perheet/tyon_tueksi/menetelmat/marak
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Kartoitustyökaluja

https://thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_kartoituslomake_A4.pdf
https://www.thl.fi/documents/605877/747474/THL_henkilokohtainen_turvasuunnitelma_A4.pdf
https://www.thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/tyon_tueksi/menetelmat/marak


• Vakava henkeen ja terveyteen kohdistuva uhka

• Uhka vaikuttaa aina tavalla tai toisella uhan alla elävän 
toimintakykyyn ja arjen elämään

• Tekotavat törkeitä, aiemmin tapahtunut vakavia 
väkivaltarikoksia

• Uusiutumisen todennäköisyys on suuri

• Tampereella toimii moniammatillinen MARAK-
työryhmä, mihin asiakkaat ohjautuvat riskinarvioinnin 
kautta. 
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Mitä on vakava korkean riskin 
lähisuhdeväkivalta?



• Akuutit turvaamistoimenpiteet
o Asiakkaan ohjaaminen Turvakotiin/ muuhun turvalliseen paikkaan/ tekijän ohjaaminen 

muualle 

o Tarvittavat ilmoitukset poliisille, lastensuojeluilmoitus/ vanhusilmoitus/ huoli-ilmoitus 
aikuisesta

• Ohjaus lähisuhdeväkivaltatyöhön
o MARAK- ohjaukset (tai näiden pohdinta, suostumuslomakkeen täyttö)

o Asiakas, joka ei ole muiden palveluiden piirissä eikä tehdä ilmoituksia lastensuojeluun/ 
perhepalveluihin/ gerontologiseen avososiaalityöhön

o Konsultointi

• Suoraan muun tuen piiriin?
o Setlementti Tampere: Välitä-seksuaaliväkivaltayksikkö, Perheväkivaltaklinikka, 

Rikosuhripäivystys, Didar-kunniaväkivaltatyö

o Kriisikeskus Osviitta

Huomatkaa, että me emme voi  ”vain ohjailla” eteenpäin, perustason väkivaltatyö tehdään 
omissa yksiköissämme
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Mihin Tampereella voi uhrin/tekijän/kokijan-
altistujan ohjata?



Kiitos!

Noora Kannisto

noora.kannisto@tampere.fi

p.050 306 2314

lahisuhdevakivaltatyo@tampere.fi

facebook:@lahisuhdevakivaltatyo

www.tampere.fi/lahisuhdevakivalta


