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Väkivaltaan on monta näkökulmaa 

Perheväkivalta 

Naisiin kohdistuva väkivalta 

Kotiväkivalta 

Lähisuhdeväkivalta 

Kuritusväkivalta 

Vainoaminen 

Kiusaaminen 

Kaltoinkohtelu 

FYYSINEN / 

HENKINEN 

VÄKIVALTA 



Väkivaltaa voi selittää monesta näkökulmasta 

FYYSINEN / 

HENKINEN 

VÄKIVALTA 

• Yhteiskunnan 

rakenteet ja 

yleinen ilmapiiri 

   (arvopohja) 

 

• Yhteiskunnan 

kaikkia tasoja 

läpäisevät 

sukupuolittuneet 

tavat ja asenteet 

toimia 

 

• Kulttuurilliset ja 

opitut tavat 

 
 

• Yksilön 

psykofyysiset 

tekijät 

 

• Alakulttuurin/yhtei

söjen 

arvomaailma ja 

kulttuurilliset tavat 

 

• Biologiset 

selitysteoriat  

 

• Ylisukupolviset 

mallit toimia 

lähisuhteissa 
 





MIKÄ 

MOTIVOI? 
Elävistä ihmisistä ei saa 
tehdä kuolleita kuvauksia. 
  
Kuolleissa kuvauksissa ei 
ole läsnä ihmisen 
arvokkuus eivätkä tunteet.  
 
Ne eivät myöskään tuo 
toivoa ja mahdollisuuksia 
ongelmatilanteisiin.  

                                    (Tom Andersen) 



UHRI 

VÄKIVALLAN
TEKIJÄ 

KIUSAAJA 

KIUSATTU 

VAINOTTU 

VAINOOJA 

MIES NAINEN 

NUORI 

ÄITI 

ISÄ 
LAPSI 

ALISTAJA 

ALISTETTU 

TURVALLISUUDEN MAISEMA 

MITEN   SAADA    KAIKKI     KATSOMAAN  SAMAA   MAISEMAA?  

VAPAUS 
VASTUULLISUUS 
KUNNIOITUS 

VASTAVUOROISUUS 
MOLEMMINPUOLISUUS 
MUKAUTUVUUS 

HOIVA JA HUOMIO 
KIINNITTYMINEN 
EMPATIA 

TASA-ARVO REILUUS HUOLENPITO 



 

TAVOITTEENA 

TURVALLISUUS 

- eri väkivallan muotoja 

ja tasoja yhdistävä 

näkemys 



• Mikä tuo sinulle turvallisuutta 

lähisuhteissasi, parisuhteessasi, 

perheessäsi? 

• Miten olet oppinut olemaan 

turvassa? 

• Mikä on kaikkein tärkeintä 

turvallisuutesi kannalta? 

• Miten huolehdit itsesi ja läheistesi 

turvallisuudesta? 

LÄHDE KYSYMÄÄN 
TURVALLISUUDESTA: 

TURVALLINEN 

PERHE-ELÄMÄ 

EI SYNNY 

SATTUMALTA 

 



• ”eteinen”, joka johdattaa ihmistä puhumaan 
kokonaisvaltaisemmin elämästään ja 
helpottaa mahdollisten väkivallan 
kokemusten tarkempaa tutkimista 

TURVALLISUUDEST
A PUHUMINEN 

 

• kääntää lähisuhteissa katsetta myös 
ennaltaehkäisevään suuntaan  

TURVALLISUUS-
NÄKÖKULMA 

• se on aina herätettävä puhuttaessa 
väkivallasta, se piirtää rajaa sallitun ja ei 
sallitun välille. 

• TOIVON NÄKÖKULMA 

• LUO TAVOITTEET, MIHIN PYRKIÄ 

TURVALLISUUS  

-  vastavoimana 
väkivallalle 



 Väkivaltatilanteet koetaan usein 

vaihtoehdottomina tilanteina.  

 

 Ainoina vaihtoehtoina näyttäytyvät 

väkivalta, siihen alistuminen ja 

tilanteen pysyminen ennallaan tai jopa 

paheneminen.  

 

 Turvallisuudesta keskusteleminen 

mahdollistaa toisenlaisten 

vaihtoehtojen näkemisen.  

 

 Tie ulos väkivaltatilanteesta ei ole 

mahdollinen, jos osapuolet eivät pysty 

näkemään näitä vaihtoehtoja.                                                                         
( Tapani Ahola) 



KYSYMÄLLÄ 

TURVALLISUUDESTA 

 Avaa se välittömästi ikkunan 
toivetilaan, milloin kokee asioiden 
olevan hyvin = subjektiivinen 
turvallisuuden kokemus/tunne 

 Arki näyttäytyy kokonaisvaltaisena 

 Elävöittää muistot, kehollisen 
kokemuksen  

 Luo ihmisen voimavaroja aktivoivia 
mielikuvia: luo turvallisuuden 
tunnetta turvattomuuden tunteiden 
rinnalle.  

 Haastaa omaa toimijuutta omien 
tärkeiksi kokemien asioiden 
pohjalta 

voin luottaa 

läheisten 

tukeen  

saan apua 

tarvittaessa 

Minusta 

välitetään 

Ja 

Minua 

arvostetaan 



KYSYMÄLLÄ 

TURVALLISUUDESTA 

 Avaa myös oven turvattomuuden 
kokemuksiin 

 Siihen mitä pelkää tapahtuvaksi tai joka 
tällä hetkellä tuottaa turvattomuutta 

 Turvattomuutta tuottavia tapahtumia ei 
määritellä ulkoapäin tuotettujen tulkintojen 
avulla, vaan oman subjektiivisen 
kokemuksen kautta 

 Kyse on perusturvallisuuden tunteesta, 
jonka kokee jollain tavoin järkkyneen 

 Turvallisuuden tunne on myös voimavara, 
jota tarvitaan haastavissa tilanteissa 
toimintakykyä lisäämään  
 

 

 

       VOINKO SAIRASTAA TURVALLISESTI? 

PELKOA 

 

EPÄTOIVOA 

 

VARUILLAAN OLOA 

 

JÄNNITTYNEISYYTTÄ 

 

LAMAANTUMISTA 

 

VAURIOITTAVIA 

TILANTEITA 

 

MUSTASUKKAISUUTTA 

 

KONTROLLOINTIA 



TURVALLISUUTTA 

AVAAVAT 

TURVATTOMUUTTA 

AVAAVAT 

 TURVALLISUUSKYSYMYKSI

Ä 


Mitkä asiat liittyvät mielestäsi lähisuhteen 
turvallisuuteen? 

 


Mikä/Mitkä asiat toivat sinulle omassa 
lapsuudessasi/nuoruudessasi turvallisuutta? 

 


Mikä tuo sinulle nykyään turvallisuutta 
lähisuhteissa, kun ajattelet: 


          a) puolisoasi/kumppaniasi b) lapsiasi  c) 
lähipiiriäsi (suku,ystävät jne.) 

 


Mitkä tapahtumat/hetket  ovat tuoneet ja 
tuovat sinulle erityisesti turvallisuutta 
lähisuhteissasi? 

 


Minkä ajattelet tuovan 
puolisollesi/kumppanillesi, lapsillesi, 
lähipiirillesi (suku, ystävät) turvallisuutta? 

 


Kuka ihminen on sinulle ( tai on ollut) tärkeä 
turvallisuuden tuojana? 

 


Miten ylläpidät, vaalit ja huolehdit omasta ja 

läheistesi turvallisuudesta? 
 

 ( KUUNTELE  JA  KYSY     

      TARKENNUKSIA) 

 
 miten turvattomuuden kokemukset ovat 

suhteessa turvallisuuden kokemuksiisi? 

 

 jos turvattomuuden kokemuksilla on joku 
viesti sinulle, mikä tuo viesti olisi? 

 

 mitä sinulle  tärkeitä elämää ohjaavia 
arvoja ja periaatteita  turvattomuuden 
kokemukset rikkovat? 

 

 miksi sinulle on ollut tärkeää pitää kiinni 
noista arvoista ja periaatteista? 

 

 mikä estää sinua tällä hetkellä 
saavuttamasta turvallisuutta? 

 





TYÖNTEKIJÄN ASKELEITA EDETÄ KESKUSTELUSSA: 



TURVALLISUUSTYÖN PERIAATTEITA 

  TURVALLISUUTTA LUOVAT KULTUURILLISET JA 

YHTEISÖLLISET TOIMINTATAPAMME 

- miten huomioimme toisiamme ja ratkaisemme konflikteja  

 

• VUOROVAIKUTUKSELLISUUS JA OSALLISUUS 

- subjektiivinen kokemus esiin; ihmisiltä kysytään 

turvallisuudestaan 

- matala kynnys puhua ja ottaa puheeksi 

- ” emme tee jotain ihmisille, vaan JOTAKIN IHMISTEN 

KANSSA”  



TURVALLISUUDEN KAUTTA NÄEMME 
SAMANAIKAISESTI ENNALTAEHKÄISEVÄN JA 
KORJAAVAN TYÖN MAHDOLLISUUDET 

 

JOKAISELLA MEISTÄ ON OMA ROOLIMME 
TURVALLISUUDEN LUOJANA JA SEN 
YLLÄPITÄJÄNÄ 



 ON HUOLEHDITTAVA, ETTÄ VÄKIVALLAN TEKIJÄT JA KOKIJAT 

LIITETÄÄN TAKAISIN TURVALLISIIN SUHTEISIIN JA 

VERKOSTOIHIN 

- turvallisuus, kuten väkivaltakin, on aina samanaikaisesti niin 

yksilöllistä  kuin sosiaalistakin 

- väkivalta lakkaa olemasta vain, jos kaikki sen havainneet/kokeneet 

voivat todeta turvallisuuden palautuneen. 

 

 TURVALLISUUTTA EI TUOTETA MEILLE ULKOAPÄIN, VAAN 

SITÄ LUOMME JOKAINEN ITSE LÄHISUHTEISSAMME JA 

YHTEISÖISSÄMME 



LÄHDEAINEISTOA LÖYDETTÄVISSÄ: 

 

1) Maiju ja Tapani Ahola(2016): Väkivallasta turvallisuuteen.   Tässä kirjassa on 

ratkaisukeskeisiä keinoja käsitellä väkivaltaa niin väkivallan kohteiden kuin 

tekijöiden kanssa ja esitellään välineitä siihen, miten lähisuhdeväkivalta 

otetaan puheeksi eri työtilanteissa. 

2) Linkistä: turvakoti.net löytyy nettiturvakoti, joka on ensi- ja turvakotien liiton 

ylläpitämä sivusto. Sivuilta löytyy paljon tietoa niin työntekijöille kuin ihmisille, 

jotka ovat kokeneet väkivaltaa tai ovat huolissaan omasta 

väkivaltaisuudestaan. Kannattaa tutustua ja ohjata myös asiakkaitaan tälle 

sivustolle. 

3) Linkistä   http://virtuaalikirja.fi/ensijaturvakotienliitto/  löytyy virtuaalikirja ” 

väkivalta ja laiminlyönti kasvatuksessa”, joka käsittelee kuritusväkivaltaa ja 

laiminlyöntiä kasvatuksessa ja myönteisen kasvatuksen  (Kannusta minut 

vahvaksi) korostamista vaihtoehtona väkivallalle ja kuritukselle: Miten ottaa 

vanhempien kanssa asia puheeksi, miten auttaa lasta ja vanhempia 

kannustavaan vuorovaikutukseen jne. 

4) Lahden ensi- ja turvakoti ry:n nettisivuilta löytyy turvallisten perheiden Päijät-

Häme -toiminnan sivut, joissa käsitellään turvallisuusnäkökulmaa 

lähisuhdeväkivallan ehkäisemisessä.   

      Ks. linkit:  http://www.lahdenensijaturvakoti.fi/pdf/TURVASEULA_102011_A4.pd   

       http://www.lahdenensijaturvakoti.fi/pdf/miniturvallisuusseula.pdf 
 

 

 


