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Kehittämispäällikkö perhe- ja lähisuhdeväkivaltatyö



Väkivaltatyön avopalvelut 
lasten ja nuorten kanssa

• Väkivallan puheeksiottaminen ja katkaisu
• Yksilötyö

• 5 krt
• Jatkotyö (esim. kunnan maksusitoutumuksella)
• Vanhempien auttamisen rinnalla tai ilman
• Trappan-työskentely

• Ryhmien kanssa työskentely
• Vanhemmuustyö
• Lapsen kaltoinkohtelun katkaisu –malli
• Lasten ja nuorten chat
• Turvassa –hankkeen lapsityö (vaativat ero- ja huoltoriidat)
• Nuorten väkivaltatyön foorumi (5. kerta tänä vuonna!)
• HYTE-työ: mm. kouluvierailut
• Väkivaltaa kokeneiden lasten kehittäjäryhmä –mallinnus
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Idea: Väkivaltatyön kehittäminen 
lähisuhdeväkivaltaa kokeneiden 7-12 
vuotiaiden lasten kanssa.

- Työskentely ryhmässä, mutta kaikilla 
yksiötyöskentelyjakso taustalla
- Hyvinvointia lisäten tässä ja nyt
- Malli väkivaltaa kokeneiden lasten 
kehittäjäryhmälle
- Tietoa aikuisille
 lapset opettavat aikuisia 
lapsiystävälliseen työskentelyyn

https://issuu.com/ensi-
jaturvakotienliitto/docs/perhevakivaltaa_k
okeneet_lapset_toiminnan_kehittaj
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https://issuu.com/ensi-jaturvakotienliitto/docs/perhevakivaltaa_kokeneet_lapset_toiminnan_kehittaj


Tarkoitus oli oppia yhdessä lasten kanssa 
lisää kolmesta asiasta:

1. Mitkä asiat tuovat lapsen elämään turvaa ja toivoa?
2. Millainen on lapsen ja aikuisen onnistunut 
tapaaminen?
3. Miten lapset voidaan ottaa mukaan palveluiden
kehittämiseen? 
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Ryhmätapaamiset 7 krt
1. Tutustuminen – väkivallasta puhuminen tehtävien kautta

• Polkutehtävä
2. Toivon ja turvan maalaustehtävä
3. Taidenäyttely kutsuvieraille (vanhemmat ja sisarukset) sekä 

• Unelmia elämään –taideteosten teko sisarusten ja vanhempien kanssa
4. Toivoa ja turvaa tuovat asiat 

• Toivon ja turvan puut
• Lapsen oikeuksien laastarit

5. Ystävyys
• Ystävyyskorujen teko + keskustelu auttaako aikuisten apu – vaikuttavuus

6. Retki – palautteet vertaisille ja aikuisille, herkut ja eläimet
7. Vielä kerran yhteen - kuulumiset
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Millaisia oikeuksia lapsilla pitää olla? 
Kehittäjäryhmän lapset vastaamassa:
”Et ne voi puhua kaikesta.”
”Niiden ei tarvitse pelätä.”
”Sulla on oikeus olla oma ittensä.”
”Oikeus leikkiä.”
”Sulla on oikeus saada kavereita.”
”Kokea olevansa hyvä ja kaunis.” ”Lapset ei tiedä tarpeeks niistä 
oikeuksista tai mitä tehdä, jos ne ei meekään niin omassa elämässä.”
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Onnistunut tapaaminen eli väkivaltaa 
kokeneen lapsen kanssa työskentely
• Valmistaudu tapaamiseen
• Tutustu lapseen
• Tavoita lapsen kokemuksia
• Kysy – palaute ja arvioi yhdessä
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Hmm, eikö näytä 
tutulle? Samat asiat 

toimivat lasten kanssa 
teemasta riippumatta. 



Lapsilta ja lasten kanssa opittua
MIKÄ LUO TOIVOA JA TURVAA?

1. Ihmiset ja eläimet, jotka kannustavat ja lohduttavat ja joille voi 
kertoa kaiken 

”Jokaisella on joku vahvuus. Se ei aina
ole sama, mutta jokaisella on joku!”

2. Paikat, joissa ei tarvitse stressata ja joissa voi olla kevyt olo
3. Asiat ja tekemiset, jotka tuovat iloa ja lohtua 
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Väkivaltaa kokeneiden lasten kanssa 
kehittämisen ABC

• Lapset mukaan ideoimaan
• Tee aloitteita, mutta luovu niistä kun lapsilta tulee ehdotuksia
• Älä pakota lasta puhumaan, mutta anna siihen mahdollisuus luomalla 

turvallinen ja mukava ilmapiiri, toiminnallisuutta hyödyntäen
• Vastaa lapsen kysymyksiin, myös niihin, jotka ovat kuplina ilmassa
• Ilo, leikki ja hauskuus ovat tärkeitä, erityisesti väkivaltatyössä
• Tuttu paikka ja aikuinen on kehittäjäryhmässä etu
• Lapsen elämässä tapahtuu muutoksia, mukauta toiminta sen mukaan säilyttäen 

turvallinen kohtaaminen 
• Aikuiset ovat tärkeitä: tuvallisen tilan luominen, vakauttaminen, tiedon 

antaminen, koota tieto yhteen ja tehdä se näkyväksi, myös lapsille
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Tavoita lapsen ääni
Toiminnalliset menetelmät osana 
pienten lasten väkivaltatyötä

Tilaaja: Perhekulma Puhuri 
Tampereen ensi- ja turvakoti ry 
Puutarhakatu 11 C, 33210 Tampere 
Toteutus: Emilia Aro 
Tampereen ammattikorkeakoulu 
Sosionomikoulutus 2019 
© Emilia Aro & Perhekulma Puhuri

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/2626
02/Aro_Emilia_Tavoita_lapsen_aani.pdf?sequence=2
&isAllowed=y

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/262602/Aro_Emilia_Tavoita_lapsen_aani.pdf?sequence=2&isAllowed=y


Lapsen kaltoinkohtelun katkaisu -malli; Turvallisen vuorovaikutuksen 
rakentaminen ja uusien käyttäytymistapojen oppiminen, kun perheessä on 
riski tai lapseen kohdistunutta väkivaltaa
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• Sisältää 16 tapaamista, jotka 
tarjotaan 16-20 viikon aikana  
perhekohtaisesti (90 min/ 
istunto) 

• Tapaamiset alkavat 
vanhempien ja lasten 
tapaamisilla ja päättyvät 
yhteiseen toimintaan.

• Yhdessä käytetyn ajan määrä 
lisääntyy hoidon edetessä. 

Vanhempain ja 
lastenryhmät

16. krt

1 krt.

90-120 min./ krt

Yhteinen 
tekeminen

Ylisukupolvisen kaltoinkohtelun katkaisu -hanke
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Kaikille avoin Turva10-verkkoperehdys

Perehdytys on auki 24/7 ja Turva10-välineet saat käyttöösi 
perehdytyksen jälkeen.

Yli 700 sosiaali-, terveys- ja kasvatusalan ammattilaista on 
osallistunut Turva10-perehdytykseen:
”Konkreettisia neuvoja ja vinkkejä, miten kannattaa ottaa puheeksi ja yllä pitää 
puhetta.”
”Itselleni näistä on hyvin paljon hyötyä erilaisissa tilanteissa, joissa kohtaan 
perheitä, lapsia ja nuoria.” 
ensijaturvakotienliitto.fi/turva10-verkkoperehdytys-on-avoin-kaikille/

Turva10-välineet
suomeksi
ruotsiksi

englanniksi
arabiaksi
venäjäksi





Turvakamu 
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https://www.dropbox.com/s/49ca2nqfc5jj3s4/turvakamu_esittelyvideo_01.mp4?dl=0

Sovellus lapsille 
turvallisuustyöskentelyn tueksi
- Turvallisuuspäiväkirja
- Chat (live ja Kamu)
- Tietoa lapsille
- Turvallisuussuunnitelma
- Työntekijä, lataa appi ja 

esittele lapselle!

https://www.dropbox.com/s/49ca2nqfc5jj3s4/turvakamu_esittelyvideo_01.mp4?dl=0


LAPSEN ETU =
Haitallisten kokemusten vähentäminen lapsen 
elämässä! Hyvien kokemusten lisääminen! 
(Nadine Burke Harris 2018, 211)

- Otetaan lasten turvallisuus ja mahdollisesti koettu väkivalta puheeksi 
kaikkien lasten kanssa 

- Tarjotaan traumainformoitua hoivaa ja hoitoa
- Perustarpeet kuntoon: uni, toiminta, ruoka, mindfulness, henkinen 

hyvinvointi ja terveelliset ihmissuhteet 
- Tuetaan hoivaajia (vanhempia) olemaan turvallisia 
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Esityksen pointti:

Ne lapset, jotka ovat kokeneet väkivaltaa, tarvitsevat eniten suojelua ja 
apua selviytyäkseen kokemuksistaan. Niiden lasten suojelu on pettänyt 
ja he tarvitsevat yhteiskunnan, ammattilaisten ja vanhempiensa 
huomiota kaikista kipeimmin. 
Heidän puolestaan on pidettävä ääntä, jotta he saisivat sen avun, mitä 
hyvin voidakseen tarvitsevat. 

Hiljaisuus ei enää riitä!
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Kiitos!
Tiina.muukkonen@etkl.fi
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