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Henkisen väkivallan tunnistaminen 
ja puheeksiotto

• Siitä voi puhua!

•Aikuisen ammattilaisen vastuu olla rohkea ja 
aloitteellinen

• Lapsi tai nuori voi puhua tapahtumasta, 
tunteesta tai seurauksista 



www.lskl.fi

Henkisen väkivallan tunnistaminen 
ja puheeksiotto

• Lapsen ja nuoren näkeminen kokonaisena

• Murheet, huolet ja pelot

• Ilot, vahvuudet ja voimavarat

• Esimerkki hyvästä keskustelunavauksesta:

✓ ”Miten teillä riidellään? Entä miten teillä pidetään mukavaa?”



Turva10 työkalu keskustelun tueksi

Lapsen, nuoren tai vanhemman kanssa otetaan 
puheeksi

• Turvallisuus
• Puhutaan hyvistä ja turvaa tuovista asioista

• Turvattomuus
• Kysytään turvattomuutta aiheuttavista asioista 

ja annetaan mahdollisuus kertoa kokemuksista

• Mahdollinen väkivalta ja kaltoinkohtelu 
(henkinen ja fyysinen)

• Jos lapsi tai nuori kertoo 
väkivaltakokemuksistaan, niistä keskustellaan 
hänen kanssaan.

Turva10 tukee lapsen toimijuutta, vahvistaa 
lapsen minäkuvaa ja varmistaa turvallisuutta.

Sen käyttö ei edellytä huolta lapsesta eikä se 
ole arviointiväline.



Kaikille avoin Turva10 -verkkoperehdytys

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.”
”Perehdytys oli käytännönläheinen ja selkeä.”

• Verkkoperehdytys (n. 2h) sisältää:

• tietoa turvallisuudesta osana hyvinvointia 

• tietoa lähisuhdeväkivallasta ilmiönä

• käytännön harjoitteita 

• pohdintatehtäviä Turva10-välineet
suomeksi
ruotsiksi

englanniksi
arabiaksi
venäjäksi
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Apua henkistä väkivaltaa vastaan

• Lisää myötätuntoa lasta ja itseä kohtaan

• Lapsen näkeminen myönteisesti

•Tunnistaminen ja puheeksiotto eri tilanteissa

•Tunnistamisen jälkeen toisin toimiminen
• mm. suuttumisen hallintataidot

•Avun tai tuen hakeminen          
https://ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/apua-lahellasi/

https://ensijaturvakotienliitto.fi/apua-sinulle/apua-lahellasi/


Haastavien hetkien H-A-T-T-U
Hattu-menetelmä ohjaa tunnistamaan ja 
säätelemään oman kehon tuntemuksia ja 
omia ajatuksia ennen toimintaa.

1. H - HENGITÄ

2. A - AJATTELE 

3. T - TUNNE

4. T - TOIMI

5. U - USKALLA

Hatun voi laittaa mielikuvissaan päähän 
tiukan paikan tullen ja sitä voi käyttää 
isoimmissa pulmissa ajan kanssa.

Kasvata kannustaen verkkokäsikirja

https://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/


Uskalla nähdä! Työkalupakki ammattilaisille lapseen kohdistuvan 
henkisen väkivallan kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen

Tiiviisti tietoa lapseen kohdistuvasta 
henkisestä väkivallasta sekä apua 
tunnistaa ja ottaa puheeksi lapsiin 
kohdistuva henkinen väkivalta

Sivusto sisältää osiot:
• Mitä henkinen väkivalta on?
• Henkisen väkivallan vaikutukset lapseen
• Millaista apua lapset ja perheet tarvitsevat
• Henkistä väkivaltaa kokeneen lapsen 

kohtaaminen
• Työkaluja henkisen väkivallan 

tunnistamiseen
• Lisätietoa ja lähteitä

www.ensijaturvakotienliitto.fi/henkinen-vakivalta

http://www.ensijaturvakotienliitto.fi/henkinen-vakivalta


Uskalla nähdä! Työkalupakki ammattilaisille lapseen kohdistuvan 
henkisen väkivallan kohtaamiseen ja siihen puuttumiseen

Koska henkisen väkivallan tunnistaminen voi 
olla vaikeaa, voivat erilaiset työkalut auttaa 
tunnistamaan ja ottamaan puheeksi 
henkinen väkivalta.

Tiedätkö hyvän työkalun? Lähetä vinkki: 
katri.kyllonen@etkl.fi ja lisäämme sen 
listaan!

mailto:katri.kyllonen@etkl.fi


Kiitos!
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