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Perheväkivaltaklinikka
• Väkivalta- ja kriisityön yksikön akuutteihin

perheväkivaltatilanteisiin erikoistunut työryhmä

• Toiminut vuodesta 2001

• Henkilöstö:

• 3 kriisityöntekijää ja yksikönjohtaja



Työskentely
Yksilö

Pariskunnat 

Ryhmät

Työskentelyssä etsitään 
selviytymiskeinoja, joiden avulla 
asiakkaat kykenevät elämään ilman 
väkivaltaa ja sen vaikutuksia.



Riski kohoaa 

• Naisten riski joutua perheväkivallan uhriksi kohoaa jo 2–3 vuotta ennen avioeroa ja on suurimmillaan eroa edeltävänä 
vuonna. 

• Aiemmin perheväkivaltaa kokeneille naisille olisi hyvä tarjota tukea eroprosessin alussa, todetaan Helsingin yliopiston 
tuoreessa tutkimuksessa. 

• Tutkimuksessa seurattiin rekisteriaineistojen avulla yli 350 000 suomalaista avioparia, joista yli 22 000 erosi.

• Perheväkivaltaa mitattiin käyttämällä tietoja rikosilmoituksista ja sairaalahoitoa vaatineista vammoista. Kummallakin 
tavalla mitattuna väkivallan riski oli suurimmillaan avioeroa edeltävänä vuonna, jolloin avioerohakemus tyypillisesti 
jätetään

Elina Einiö ym.: Partner violence surrounding divorce: A record-linkage study of wives and their husbands. Journal of 
Marriage and Family 2022.

https://eur01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fdoi.org%2F10.1111%2Fjomf.12881&data=05%7C01%7C%7Cec6b57edd4b7440a3a1308daa07b894a%7Ce383513966d648e482a1a7c47769aab8%7C1%7C0%7C637998749704718041%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=W0D2SAUOJv4a5atDydGL9yroSm7Nmlg53ebYFFptpSw%3D&reserved=0


Lähisuhdeväkivalta

Väkivallalla tarkoitetaan tekoa, joka aiheuttaa tai voi aiheuttaa teon 
kohteelle ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai 
kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaamisen, pakottamisen 
tai mielivaltaisen vapaudenriiston (THL 2020).

Lähisuhdeväkivallalla tarkoitetaan niitä tapahtumia, jossa henkilö on 
väkivaltainen nykyistä tai entistä kumppaniaan, lastaan tai puolisonsa 
lasta, vanhempaansa, muuta lähisukulaistaan tai muuta läheistään 
kohtaan  (Laki turvakotipalveluista 1354/2014).

(THL Väkivaltakäsitteiden sanasto, Työpaperi 1/2020) (Laki 
turvakotipalveluista 1354/2014)



Lähisuhdeväkivalta

Väkivaltamuotojen hybridi, 
sillä siinä yhdistyvät kaikki 
kaltoinkohtelujen lajit: 
henkinen, fyysinen, 
seksuaalinen väkivalta 
sekä laiminlyönti. 



”Yksikään väkivaltainen suhde ei ala 
väkivaltaisena.” (Metso 2018)



Väkivallan muotoja

Henkinen Fyysinen Seksuaalinen Vaino

Taloudellinen Kunnia Kemiallinen Hengellinen



“Pahinta ja julminta 
on henkinen 
väkivalta” 



Väkivaltaisesta suhteesta

• Olosuhteet muulle väkivallalle 
luodaan henkisellä väkivallalla

• Väkivaltaisessa suhteessa hyvä ja 
huono vaihtelevat

• Osa toiminnasta on täysin 
normaalia

• Anteeksi pyytely asioista joita ei 
ole tehnyt

• Näkee tekijän erilaisena kuin muut

• Kokija kadottaa itsensä pala 
palalta



Lähisuhdeväkivaltaa ei ole helppo tunnistaa

Kokija ei 
välttämättä tunnista 
elävänsä väkivallan 

keskellä

Tapahtunutta 
vähätellään (kokija, 

tekijä ja läheiset)

Tapahtunutta 
hävetään ja 

väkivaltaa on totuttu 
salailemaan

Tapahtuneelle ei ole 
sanoja tai siitä ei 
uskalleta kertoa

Väkivallan tekijällä 
ja kokijalla voi olla 
riippuvuussuhde



Häpeä ja syyllisyys

Syyllisyys = ajatus siitä että 
tein jotain pahaa, josta olen 
pahoillani ja jonka haluan 
korjata

Häpeä = kokemus siitä, että 
olen paha, perustavalla 
tavalla vääränlainen. 





Väkivalta erotilanteessa

Eron puheeksi 
ottaminen

Erosta 
keskusteleminen

Eron 
valmisteleminen

Lasten asioista 
keskusteleminen

Eron vireille 
pano

Asumisjärjestelyt
Yhteisestä 
asunnosta 

muuttaminen

Eron jälkeinen 
aika

Erokriisi



Varoittavat merkit erotilanteessa

Jos sinua pelottaa, ota 
etäisyyttä. Tunnetta 
kannattaa kuunnella.

Peloistaan kannattaa 
puhua läheisilleen tai 

viranomaisille. 

Parisuhteen päättymiseen 
liittyy usein vihan tunteita.

Aiempi väkivalta nostaa 
riskiä, että entinen puoliso 
käyttää väkivaltaa myös 

erotilanteessa. 

Väkivaltaa ennakoi myös, 
jos entinen puoliso on 

käyttäytynyt parisuhteen 
aikana 

alistavasti/kontrolloivasti.

On tilanteita joissa ei ole 
ollut aiempaa väkivaltaa, 

etenkään fyysistä.
Uhkailu ennakoi vaaraa

Psykoterapeutti Riitta Hannus: Aamulehti 18.1.2016



Varoittavat merkit erotilanteessa

Vakavissa eron 
jälkeisissä 

väkivaltatapauksissa niitä 
on edeltänyt aiempi 
uhkailu väkivallalla. 

Tarpeeton ja sinnikäs 
yhteydenpito kielloista 
huolimatta voi olla merkki 
vaarasta. 

• Minimoi yhteydenpito

Vainoaminen

Väkivalta voi puhjeta 
tilanteissa, joissa 

eroaminen konkretisoituu 
sille osapuolelle joka ei 

haluaisi erota.

Päihteiden käyttö lisää 
väkivallan riskiä.

Pahin ongelma 
vaikeneminen

Psykoterapeutti Riitta Hannus: Aamulehti 18.1.2016



Psyykkisiä seurauksia

Akuutti 
stressireaktio > 
traumaperäinen 

stressihäiriö (PTSD)

Pelot
Syyllisyys, häpeä > 

salailu
Avuttomuuden 

tunne
Riippuvuus tekijästä

Ahdistuneisuus Univaikeudet Paniikkikohtaukset
Keskittymis – ja 

aloitekyvyn 
heikkeneminen

Mielialahäiriöt, 
erityisesti 
masennus

Itsetuhoinen käytös, 
itsemurha-ajatukset 

ja –yritykset
Päihdeongelmat



Fyysisiä seurauksia

Kivut, säryt Vammat Pysyvät vammat
Suurentunut 
somaattisten 

sairauksien riski

Kehonkuvan 
muutokset

Tulkinnat 
ruumiillisista ja 

psyykkisistä 
tuntemuksista voivat 
vääristyä/sekoittua

Traumaperäiset 
neurofysiologiset 

muutokset

elimistön 
kortisolitaso



Sosiaalisia seurauksia

Läheisyyden 
välttäminen

Vaikeus luottaa, 
epäluuloisuus

Pelot
Huonommuuden 

tunteet

Vaikeus pitää 
puoliaan vs. 

vaikeus hallita 
aggressioita

Varautuneisuus Eristäytyminen
Vaikeudet 

vanhemmuudessa



Miksi kokija ei lähde suhteesta?

Väkivallan 
normaalius

Pelko, häpeä
Rakastaa 

edelleen, toivoo 
muutosta

On sitoutunut 
suhteeseen

Uskoo jäämisen 
olevan lapsen 

etu

Uskoo olevansa 
itse syyllinen

Ei riittävää 
itseluottamusta, 

eristynyt ja 
yksinäinen

Ulkopuolisen 
painostus

Ei usko eron 
olevan 

mahdollista

Epävarma 
tulevaisuus



Valmis lähtemään vasta kun…

Havahtunut väkivaltaan 
ja sen raaistumiseen

Vakuuttunut, että puoliso 
ei muutu

Uskoo, että ero on 
parempi ratkaisu

Uskaltanut puhua 
tilanteestaan

Saanut rohkeutta, 
itseluottamusta, uskoo 

selviytyvänsä

Päässyt omasta 
syyllisyydentunteestaan

Ymmärtänyt oman 
historiansa ”taakan”

Saanut riittävästi voimia 
ja tukea sekä 

konkreettista apua

Kaikki eivät koskaan 
lähden väkivaltaisesta 

suhteesta!



Turvasuunnitelma

Turvasuunnitelman tekemistä 
suositellaan kaikille 

väkivaltaisessa suhteessa tai 
vastaavissa tilanteissa eläville. 

Turvasuunnitelman tekeminen 
on tärkeää myös tilanteissa, 
joissa kumppani erosta tai 

erilleen muutosta huolimatta 
jatkaa ahdistelua ja uhkaavaa 

käyttäytymistä.

Turvasuunnitelma auttaa 
väkivallan uhreja ja lapsia 

ennakoimaan väkivaltatilanteita 
vahvistamaan hallinnan tunnetta 

väkivaltatilanteissa 
vähentämään ja lieventämään 

väkivallan seurauksia.



Turvasuunnitelma

Mistä tunnistaa 
vaaran, miten 

valmistautua siihen

Tietoa 
oikeusturvasta, 

auttavista tahoista

Arvioi väkivallan 
hengenvaarallisuutta

Missä lähin 
turvakoti, 

puhelinnumero

Voiko lähteä 
naapuriin, ystävien 
tai sukulaisten luo

Miten voi lähteä
Keskustelu lasten 

kanssa
Mitä/mistä mukaan 

kiireessä



Lapset ja väkivalta



Lapsi ja 
väkivalta

• Lapsi kiintyy vanhempaan, vaikka tämä vastaisi hänen 

tarpeisiinsa kylmästi tai kohtelisi julmasti. 

• Väkivaltaisessa perheessä lapsi oppii, että asiat ratkeavat 

ja purkautuvat väkivallalla. 

• Ollakseen traumaattista väkivallan ei tarvitse kohdistua 

lapseen itseensä, vaan pelkkä väkivallan läsnäolo riittää. 



Väkivalta 
ja lapset

• Kun perheessä on väkivaltaa, eivät vanhemmat voi tukea 

lapsensa tunteidensäätelyä, koska eivät hallitse sitä 

itsekään.

• Lapsi kokee syyllisyyttä vanhempiensa ristiriidoista.

• Lapsi on aikuisiin verrattuna heikossa asemassa, koska 

hän ei voi puolustaa itseään.



Väkivalta 
ja lapset

• Vaikka lapset eivät ole paikalla väkivaltatilanteissa, he 

usein kuulevat ja oppivat aavistamaan tapahtuneen.

• Lapsi on usein ahdistunut ja turvaton.

• Alttius käytösongelmiin, sopeutumattomuuteen ja 

aggressiivisuuteen kasvaa. Keskittymis- ja 

oppimisvaikeudet ovat tavallisia väkivallasta kärsivän 

lapsen oireita. 



Väkivalta 
ja lapset

• Koettu väkivalta heikentää lapsen ja nuoren itsetuntoa, 

vääristää minäkuvaa ja aiheuttaa vaikeuksia hallita omaa 

elämää.

• Väkivaltaa kokeneen lapsen tasapainoinen kehitys voi 

vaikeutua ja hän saattaa altistua psykosomaattisille ja 

psyykkisille sairauksille.

• Väkivaltaa perheessä kokenut voi joutua tulevaisuudessa 

toistuvasti väkivallan kokijaksi.



Väkivallan kohdistuminen muihin 
perheenjäseniin on 
vaikutuksiltaan yhtä vahingollista 
kuin lapsi itse olisi väkivallan 
kohteena.



• Suurelle osalle laiminlyödyistä lapsista muodostuu vakavasti 
häiriintynyt, turvaton ja hajanainen kiintymyssuhde jo ENSIMMÄISEN 
elinvuoden aikana. (Kuuskorpi 2021)



Akuutti apu:

Soita kiireellisessä tilanteessa hätänumeroon 112 ( 24h)

TAYS Ensiapu Acuta (24h)   puh. 03 311 611 www.pshp.fi/acuta

MISTÄ APUA?

http://www.pshp.fi/acuta


MISTÄ APUA? 

Perheväkivaltaklinikka/ Setlementti Tampere ry http://setlementtitampere.fi/

• Perheväkivaltaklinikka antaa apua miehille, naisille ja pareille, jotka ovat perheessä tapahtuvan väkivallan tekijänä ja/tai 
kohteena. Perheväkivaltayksikön palvelu on asiakkaille maksutonta. 

Rikosuhripäivystys RIKU  www.riku.fi 

• Auttaa rikoksen (esim. väkivallan) uhreja, läheisiä ja todistajia selviytymään  kokemuksestaan. Tukea ja neuvoja rikosasian etenemiseen. 
Mahdollisuus myös tukihenkilöön. 

Pirkanmaan sovittelutoimisto Lähisuhteissa tapahtuneen lähisuhdeväkivaltarikoksen sovittelupalvelu. 

Ohjaus palveluun poliisin tai syyttäjän toimesta.

http://setlementtitampere.fi/
http://www.riku.fi/


Tampereen ensi- ja turvakoti www.ensijaturvakotienliitto.fi/tampereenensijaturvakoti/

• Turvakoti tarjoaa ympärivuorokautista turvaa ja ammatillista kohdanneille ja sen uhan alla eläville perheille. puh. 050 309 

9313 (24 h) apua perheväkivaltaa 

Sosiaalipäivystys www.tampere.fi/sosiaalipaivystys

• toimii Tampereen kaupungin päivystävänä sosiaaliasemana ja antaa kiireellistä ensiapua lastensuojelu- ja 

perhekriisitilanteissa. puh. 0500 625 990 (24h)

Nollalinja lähisuhdeväkivallalle www.nollalinja.fi

• puh. 080 005 005 (24h)  Maksuton valtakunnallinen puhelinpäivystys lähisuhdeväkivaltaa ja naisiin kohdistuvaa väkivaltaa kokeneille. THL 

koordinoi, Setlementti Tampere ry toteuttaa.

Akuuttipsykiatrian poliklinikka Akuuttipsykiatrian poliklinikka AkuuttiEnsio puh. 040 806 2606 arkisin 8-

15. Terveyspalvelujen neuvonta 03 5657 0023 joka päivä klo 7 – 22.

MISTÄ APUA? 

http://www.tampere.fi/sosiaalipaivystys
http://www.nollalinja.fi/
tel:040%20806%202606


MISTÄ APUA? 

Maria Akatemia www.maria-akatemia.fi

Apua naisen väkivaltaisuuteen.

www.tampere.fi/lahisuhdevakivalta

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


Kiitokset
Pidetään huolta itsestämme ja toisistamme

Katkerana ei voi jatkaa matkaa


