
Työntekijänä omalla työpisteelläsi olet avainasemassa, kun on kyseessä 
lähisuhde- ja perheväkivallan ehkäiseminen ja siihen puuttuminen: 
olet väkivallan katkaisuprosessin ensimmäinen linkki. Tämä muistilista 
on työväline, joka auttaa sinua lähestymään vaikeitakin tilanteita ja 
ottamaan väkivallan puheeksi asiakkaan kanssa. Asiakkaan kohtaami-
nen ei välttämättä aina mene listassa esitetyssä järjestyksessä. 
Käytä sitä silloin siten, että keskustelu on luontevaa.

O T A   V Ä K I V A L T A   P U H E E K S I
O TA   VÄ K I VA LTA   P U H E E K S I

OTA  VÄKIVALTA  PUHEEKSI

Ole aina avoin, rehellinen ja myötätuntoinen asiakasta 
kohtaan. Sinulla on lupa kertoa mikä on oikein ja mikä 
väärin. Huolehdi, että asiakas ymmärtää mitä puhut ja 
että ymmärrät mitä hän kertoo. Ota tulkki tarvittaessa 
mukaan. Älä koskaan tyydy asiakkaan mukana olevan 
sukulaisen tai tuttavan tulkkausapuun. Kohtaa asiakas 
niin, että hänen on mahdollista puhua sinulle ja 
työtoverillesi yksin. 

Tilanteet ovat aina erilaisia. Voi olla, että asiakas ei ole 
halukas kertomaan väkivallasta epäilyksistäsi huolimatta. 
Tällöin tulee sopia uusi aika. Muista myös, että sinulla 
voi olla rikoksesta ilmoitusvelvollisuus (esim. lasten-
suojelulaki, asiakaslaki). 

Dokumentoi asiakastilanne ja kerro asiakkaalle aina mitä 
kirjaat. Tämä on tärkeää, sillä esimerkiksi lasten huolto- 
ja tapaamiskiistoissa aineisto voi olla yksi tärkeimmistä 
asiakirjoista.

Ole tietoinen alueesi palveluista. Älä koskaan jätä asiakasta 
yksin, jos sopivaa palvelua ei löydy. Tapaa asiakas 
uudelleen.

Muistilistan tueksi voit löytää lisää tietoa: 
Parisuhdeväkivalta puheeksi – opas terveydenhuollon 
ammattihenkilöstölle äitiyshuollossa ja lasten terveys-
palveluissa http://www.hyvan.helsinki.fi /daphne/
vakivalta.pdf sekä internetsivuja www.nettiturvakoti.fi . 
Käytä sivujen tietoutta hyväksesi ennen ja jälkeen kun 
kohtaat mahdollisen väkivallan kokijan tai tekijän.  



Kun keskustelet mahdollisesti väkivallan kohteeksi 
joutuneen kanssa…

• Kysy väkivallasta suoraan. 
• Kuuntele myötätuntoisesti ja avoimesti.
• Varmista, että mahdollinen väkivallan tekijä ei ole paikalla.
• Kerro miten monimuotoista väkivalta on. 
• Ota väkivaltaan kantaa: kerro, että se on rikos ja että 

sinulla on tietynlaisista rikoksista ilmoitusvelvollisuus. 
• Kerro, että väkivalta ja riita ovat eri asioita ja että väkivalta 

useimmiten jatkuu, ellei siihen puututa.
• Kartoita asiakkaan omia kokemuksia ja käsityksiä 

väkivallasta.
• Kerro, että asiakas saa apua ja saata hänet tarjolla oleviin 

palveluihin. Tarvittaessa sovi uusi tapaaminen.
• Arvioi väkivallan kokijan ja perheen välitön turvallisuuden 

tarve.  Selvitä onko asiakkaan turvallista palata kotiin. 
• Tee asiakkaan kanssa hänelle turvasuunnitelma.

Kun keskustelet mahdollisesti väkivaltaisesti 
käyttäytyneen kanssa…

• Kysy väkivallasta suoraan (työparin käyttö on suositeltavaa).
• Kuuntele myötätuntoisesti ja avoimesti.
• Kerro miten monimuotoista väkivalta on.
• Ota väkivaltaan kantaa: kerro, että se on rikos ja että 

sinulla on tietynlaisista rikoksista ilmoitusvelvollisuus. 
Kerro, että väkivalta aiheuttaa seuraamuksia, jotka ovat 
väkivallan kokijalle, muille perheen jäsenille ja asiakkaalle 
itselleen tuhoisia.

• Kerro, että väkivalta ja riita ovat eri asioita ja että väkivalta 
useimmiten jatkuu, ellei siihen puututa.

• Ole kiinnostunut ja kartoita asiakkaan omia kokemuksia 
ja käsityksiä väkivallasta.

• Kerro, että asiakas saa apua ja saata hänet tarjolla oleviin 
palveluihin. Tarvittaessa sovi uusi tapaaminen.

• Arvioi perheenjäsenten turvallisuus ja avun tarve. 
Toimi arvion mukaisesti ja kysy asiakkaan ymmärrystä 
muiden perheenjäsenten tämänhetkisestä turvallisuudesta.


