
Väkivaltatyön 
kokonaisuus 

Jokaisella on oikeus 
väkivallattomaan 

elämään

Turvakotityö: 
Kriisityö

Verkko- ja 
puhelinauttaminen

Etsivä ja jalkautuva 
väkivaltatyö

Avotyö: 
Kriisityö ja 

selviytymisen tukeminen

Edunvalvonta ja 
vaikuttamistyö



Turvakotityö
Kriisityö
• tukea ja apua väkivallan tunnistamiseen 

ja turvallisen elämän rakentamiseen
• lapsierityinen auttaminen
• tekijöiden kanssa työskentely



Laki turvakotipalveluiden 

rahoituksesta 

• Kriisiajaksi

• Kaikille

• Maksuttomuus

• Nimettömyys

• Vapaus valita

• Thl koordinoi

• 19 turvakotia, 

joista 11 ETKLn

jäsenyhdistyksissä

• Rahoituksen 

riittämättömyys

Istanbulin sopimus taustalla 



Turvakoti työnä –selvitys
Auli Ojuri ja Merja Laitinen 2015

Avun myötä muutoksia

• Tunteen tasolla: 

kokemus arvokkuudesta

• Tiedon tasolla: 

ymmärrys väkivallasta

• Toiminnallisella tasolla: 

ei hyväksy alistavaa, 

väkivaltaista käytöstä 

Joiden syntymiseen 

keskeisesti vaikuttavat

• Läsnäolo

• Työntekijöiden 

ammattitaito

• Kokonaisvaltainen 

työote

• Vertaistuki



Avotyö
Sekä kriisityö että pitkäkestoinen 
selviytymisen tukeminen
• Lapsille, kokijoille ja tekijöille

- yksilöapua
- vertaistukea
- ryhmäapua 



Kannusta minut vahvaksi! –hanke 
vahvistaa lapsen turvallisia kasvuolosuhteita

Tuodaan esille arjen kasvatuksessa tapahtuvan väkivallan ja 

laiminlyönnin eri muotoja ja niiden haitallisuutta lapsen kehitykseen

→ kannustava kasvatus/vuorovaikutus on ”rokote väkivaltaa vastaan”

Kehitetään osaamista, menetelmiä ja välineitä tunnistaa ja puuttua 

lasten kohtaamaan väkivaltaan ja laiminlyöntiin sekä auttaa lapsia ja 

vanhempia Turun, Oulun ja Lahden Ensi- ja turvakotiyhdistyksissä

→ Tulossa kesään 2016 mennessä ”työkalupakki”; materiaali lapsia ja 

perheitä kohtaavien ammattilaisten työn tueksi, esimerkiksi

• Mikä on väkivaltaa / laiminlyöntiä kasvatuksessa tänä päivänä? Miten 

työskentelen vanhempien kanssa?

• Miten tuen ja vahvistan kannustavaa kasvatusta?

• Miten kohtaan lapsen haastavien teemojen äärellä?

• http://www.e-

julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/kannusta_minut_vahvaksi/

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/kannusta_minut_vahvaksi/


Avotyössä ajankohtaista

• Sosiaalihuoltolaki

- THL:n seminaari uusista laeista 29.10.
https://www.webropolsurveys.com/S/0B729CF7CE63A6D2.par

• Yhteistyö eri toimijoiden kesken

• Erityisryhmät

- ikääntyneet: Juuri-hanke http://www.juurihanke.fi/

- vaino: Varjo-hanke http://www.varjohanke.fi/

- seksuaalinen väkivalta: Viola, Right to choose
http://righttochoose.fi/

https://www.webropolsurveys.com/S/0B729CF7CE63A6D2.par
http://www.juurihanke.fi/
http://www.varjohanke.fi/
http://righttochoose.fi/


Verkko- ja puhelinauttaminen 
Ajasta ja paikasta riippumatonta 
tietoa ja apua

www.turvakoti.net
Yksilöapu: kahdenkeskinen chat
Ryhmäapu mm. ryhmächat
Vertaistuki: keskustelupalstat,ryhmächat

24/7 auttava puhelin

http://www.turvakoti.net/


Nettiturvakoti

www.turvakoti.net

• Ensi- ja turvakotien liiton verkkopalvelu, 

joka toimii RAY:n rahoituksella

• Apua, tietoa ja vertaistukea väkivallan 

kaikille osapuolille: 

• Lapset, nuoret, kokijat, tekijät, huolestuneet läheiset

• Verkkoauttamista

• Keskustelupalsta

• Reaaliaikainen kahdenkeskinen chat

• Ryhmächatit eri kohderyhmille



Tulossa lokakuussa

Ensi- ja turvakotien liiton asiantuntijat päivystävät 

chatissa 5.-7.10. klo 13-16.

Kysy mieltäsi painavista ilmiöistä.

Keskustele uusista työmenetelmistä.

Pääset mukaan omalta koneeltasi helposti ja ilmaiseksi!

Nettiturvakodissa www.turvakoti.net

Maanantai 5.10. klo 13-16 Millaista apua vauvaperhe voi saada?

Tiistai 6.10. klo 13-16 Miten otan väkivallan puheeksi?

Keskiviikko 7.10. klo 13-16

Mitä tehdä, jotta lapsi kärsisi erosta mahdollisimman vähän?

http://www.turvakoti.net/


24/7 auttava puhelin 
naisiin kohdistuvan väkivallan 

ja perheväkivallan kysymyksiin

• vastaa kaikkiin Istanbulin sopimuksen soveltamisalan 

teemoihin, huomioiden myös erityisryhmien tarpeet

• yhdessä numerossa ympäri vuorokauden

• valtakunnallinen

• maksuton ja anonyymi

• palvelee monella kielellä

• tehtävään koulutetut vastaajat; sekä ammattilaisia että 

vapaaehtoisia

• tukea, kriisineuvontaa ja palveluohjausta



• Etsivä ja jalkautuva 
väkivaltatyö

• Etsivä verkkotyö
• Jalkautuminen tapahtumiin ja 

festareille, Rakkausmaisteritutkinnot
• Jalkautuva naistyö -hanke



Maistereita festareilla ja tapahtumissa



Jalkautuva naistyö

Naisen hyvinvoinnin vahvistaminen väkivaltaa

ennaltaehkäisevänä tekijänä -hanke (2015-2017)

• Projektipäällikkö ja kaksi projektityöntekijää

 Pilotteina Porin ensi- ja turvakotiyhdistys ry ja Etelä-Pohjanmaan

Ensi- ja turvakotiyhdistys ry Kauhajoelta

• Hankkeessa ehkäistään naisiin kohdistuvaa väkivaltaa niissä

toimintaympäristöissä, joissa naiset arjessaan ovat ja toimivat

• Hanke kehittää etsivän ja jalkautuvan väkivaltatyön mallia

• Perusajatuksena on vahvistaa naisten hyvinvointia ja siten 

ennaltaehkäistä lähisuhdeväkivaltaa                                                

 Autetaan naisia tunnistamaan ja sanoittamaan lähisuhdeväkivaltaa 

tai sen uhkaa sekä rohkaistaan hakemaan apua väkivaltaan. 

• Muita tavoitteita ovat kansalaistoiminnan ja osallisuuden 

kehittäminen ja väkivaltailmiön ymmärryksen lisääminen. 

• Toimintamuotoja: jalkautuminen arjen toimintaympäristöihin, 

asiakkaiden ohjaaminen palveluihin, vertaisryhmätoiminta, 

verkkoauttaminen, yhteistyökumppanien kanssa toimiminen ja 

erilaiset kampanjatilaisuudet. 



Edunvalvonta ja vaikuttamistyö
• tietoa väkivallan tunnistamiseen 

• oikeus saada apua toteutuu
• lainsäädäntöön vaikuttaminen

• julkiseen keskusteluun osallistuminen



Kokemusasiantuntijuus

Väkivaltaa kokenut 

tai tehnyt asiakas

• Auttajana

• Toiminnan 

kehittäjänä

• Vaikuttajana

• Tukee selviytymistä

• Kokemus-

asiantuntijaksi kasvu 

on prosessi

• Edellyttää vallan 

jakamista

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/osallisuus_kasikirja/

http://www.e-julkaisu.fi/ensi_ja_turvakotien_liitto/osallisuus_kasikirja/

