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<Lähisuhdeväkivalta erotilanteissa



Erotilanteessa se väkivalta vasta alkaa?

 Kaikkiin riitaisiin eroihin ei välttämättä liity väkivaltaa, mutta tutkimusten mukaan 
eroamiseen liittyy tilastollisesti selvästi kohonnut väkivallan riski. Esimerkiksi naisen riski 
joutua surmatuksi puolisonsa toimesta on eron yhteydessä kymmenkertainen 
verrattuna parisuhteen aikana tapahtuviin tappoihin. Myös vainoamisrikoksissa uhkailu 
ja fyysinen väkivalta ovat eron yhteydessä yleisempiä kuin muulloin. ( Lape, 
valtakunnallinen eroraportti, 2018)

 Vaino-asiat nousivat erityisesti esille Pirkanmaan LAPE-työssä, myös väkivallan uhka 
tapaamistilanteissa sekä henkisen väkivallan tunnistaminen

 Sovinnollisen eron työskentelytavat eivät sovi suoraan perheille, joissa on ollut 
väkivaltaa – tunnistamisen vahvistaminen, rohkeus kysyä!!!

 Vanhemmat kaipaavat enemmän apua ristiriita ja väkivalta tilanteisiin
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Erotilanteessa se väkivalta vasta alkaa

 Valmisteilla oleva lakimuutos vahvistaa edelleen lapsen edun huomioonottamista 
erotilanteessa

 Prosessi kestää liian kauan tunnistamisesta työskentelyyn

 Pirkanmaan eropiloteista nousi tarve jatkaa teeman parissa ammattilaisten kanssa niin 
peruspalveluissa työskentelevien kuin eroasiakkaiden kanssa tekevien kanssa 

Lasten, nuorten ja aikuisten kokemuksia väkivallasta ( THL, Toim. Martta October)

http://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/137106/URN_ISBN_978-952-343-160-
7.pdf?sequence=1&isAllowed=y
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Eropalvelut - palvelupolku

Tähän palvelulinkit
Kuntien omat  ja 

Kaikille yhteiset 

järjestöjen ja 

seurakuntien 

palvelut



Kohtaa, kuule, tunnista lapsiperheen tarpeet 
vanhempien erotilanteessa - lähisuhdeväkivalta

 VÄKIVALLAN MUODOT:

Fyysinen, henkinen, seksuaalinen, taloudellinen ja hengellinen väkivalta sekä hoidon ja

huolenpidon laiminlyönti

 MITEN TUNNISTAN?

kokijan tai jonkun ulkopuolisen kertomus, näkyvät vammat, elämänpiirin kaventuminen,

pelokkuus, jatkuva puolison kontrollointi

Huomaa, että väkivalta ei ole pääteltävissä mistään yksittäisestä seikasta, joten varmin

tapa on kysyä asiasta.

 PUHEEKSIOTTAMINEN:

Varmista turvallinen ja luottamuksellinen ilmapiiri niin ettei mahdollinen väkivallan tekijä

ole paikalla, ole avoin, myötätuntoinen ja rehellinen. Ole rohkea!

Kysy suoraan! Apuna voi käyttää esimerkiksi THL:n suodatin ja kartoituslomaketta.

https://www.thl.fi/documents/732587/741077/

THL_suodatin_kartoituslomake_A4.pdf4.12.20185 Etunimi Sukunimi
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MITEN TOIMIN?

 Kuuntele, usko ja anna tunnustusta siitä 
että on uskaltanut kertoa. Ota selkeä 
kanta: väkivalta on aina väärin.

 Kerro tukipalveluista, oikeuksista, 
lähestymiskiellosta ja varmista jatkoapu.

 Tarkista lasten tilanne ja muista 
ilmoitusvelvollisuudet ja oikeudet 
lastensuojeluun,

• sosiaalihuoltoon ja poliisille 
(lastensuojelulaki 25§, Sosiaalihuoltolaki 
35§)

 Varmista akuutti turvallisuus ja tee 
tarvittaessa turvasuunnitelma.



LAPSI VÄKIVALLAN KOKIJANA

 17% alle 18-vuotiaista on kohdannut kotona väkivaltaa. Näistä noin 190000 lapsesta

 yli 10 % on joutunut itse väkivallan kohteeksi.

 Väkivalta aiheuttaa traumaa kiintymyssuhteeseen jolloin traumaa tarkastellaan myös

Kehityksellisenä traumana (neuro/biologinen-, seksuaalinen-, kognitiivinen- ja

sosiaalinen kehityshäiriö)

 Trauma ilmenee mm. pelkotiloina (unihäiriöt, ahdistus) muistihäiriöinä, tunteiden

säätelyhäiriöinä ja eristäytymisenä.

 Tärkeää lapselle on tulla nähdyksi ja kuulluksi luottamuksellisessa suhteessa sekä

 auttaa lasta jäsentämään kokemustaan ikätasoisesti. Ei niinkään mitä vaan miten
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Kun lähisuhdeväkivallasta 

puhuu siitä tulee totta

https://www.avi.fi/documents/10191/1

506638/Ty%C3%B6v%C3%A4line+T

HL+Tampere.pdf/c2e8f7e1-dddb-

4e2b-b21a-42a9067c5d79

https://www.avi.fi/documents/10191/1506638/Ty%C3%B6v%C3%A4line+THL+Tampere.pdf/c2e8f7e1-dddb-4e2b-b21a-42a9067c5d79


Pirkanmaalla

• Tampereen ensi ja turvakoti ry – turvakoti, lapsityö, valvotut tapaamiset

• Setlementti Tampere – mm. Perheväkivalta klinikka, Riku, Välitä-työ, 
Nollalinja 

• Väkivalta koulutukset – Non stoppina väkivaltaverkoston toteuttamana

• Tampereen kaupunki 

https://www.tampere.fi/sosiaali-ja-terveyspalvelut/sosiaalinen-tuki-ja-
toimeentulo/perhevakivalta.html#

• Perehdy oman kuntasi palveluihin, puutu jos niitä pitää kehittää

Yhdessä töitä – ei ainoastaan eteenpäin lähettämistä – Perhekeskusverkoston 
palvelut ja periaatteet
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Kiitos


