Kodinomainen, maksuton
paikka lähisuhdeväkivaltaa tai
sen uhkaa kokeneille iästä ja
sukupuolesta riippumatta
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Turvakotipalvelut –
lähisuhdeväkivallan uhrin tukena
MITÄ?

Apua lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille
Lähisuhdeväkivalta on väkivaltaa, jonka tekijänä on nykyinen tai entinen puoliso tai kumppani, lapsi tai
puoliso lapsi, vanhempi, muu lähisukulainen tai muu läheinen.
Turvakoti on kodinomainen paikka, jossa väkivaltaa tai sen uhkaa kokenut saa suojan väkivallalta ja apua
väkivallan loppumiseksi. Se tarjoaa akuuttiin tilanteeseen ammatillista tukea, neuvontaa ja ohjausta.
Kriisiavun lisäksi turvakodista saa tukea ja tietoa myös käytännön asioiden järjestämiseen.
Turvakodissa on henkilöstöä ympäri vuorokauden, ja sinne voi mennä oma-aloitteisesti tai jonkin tahon
ohjaamana. Sinne voi mennä tarvittaessa myös nimettömänä. Turvakotijakson kesto on aina yksilöllinen.
Turvakodissa oleminen on aina asiakkaalle maksutonta.

MIKSI?

Apua lähisuhdeväkivallan loppumiseen
Koulutettu henkilökunta tarjoaa välitöntä kriisiapua, ympärivuorokautista turvattua asumista ja
psykososiaalista tukea lähisuhdeväkivaltaa tai sen uhkaa kokeneille.
Turvakotiin hakeutumisen syynä ei tarvitse olla fyysinen väkivalta. Väkivalta voi olla esimerkiksi myös
henkistä, taloudellista, seksuaalista, vainoa tai kulttuuriin tai uskontoon liittyvää.
Lähisuhdeväkivalta vaikuttaa kaikkien osapuolten hyvinvointiin ja terveyteen. Se voi johtaa fyysisen tai
psyykkisen vamman syntymiseen, kehityksen häiriytymiseen, perustarpeiden tyydyttämättä jättämiseen
tai jopa kuolemaan.

MITEN?

Tukea, apua ja neuvontaa
•

Turvakodin henkilökunta on koulutettu kohtaamaan lähisuhdeväkivaltaa kohdanneita aikuisia ja lapsia.
Heiltä saa kriisiapua ja tukea väkivallan kokemusten käsittelemiseen.

•

Turvakodissa saa myös neuvontaa oikeudellisiin kysymyksiin ja käytännön asioiden järjestämiseen,
esimerkiksi asumiseen liittyvissä kysymyksissä.

•

Asiakkaalle tai perheelle annetaan käyttöön oma huone turvakotiasumisen ajaksi.

•

Turvakotien tilat ovat suunniteltu asiakkaille turvallisiksi.

Syventävää tietoa
Mitä tapahtuu turvakodin jälkeen?
Turvakodin henkilöstö selvittää asiakkaan kanssa hänen tuen tarpeensa väkivallasta selviytymisen
vaiheessa. Tarvittaessa yhteistyötä tehdään myös kunnan ja muiden palveluntarjoajien kanssa. Kuntien
vastuulla on lähisuhde- ja perheväkivallan kohdanneiden asukkaidensa avohuolto sekä turvakodissa olon
jälkeinen hoito. Sosiaalihuoltolain (1301/2014) mukaan kunnan on järjestettävä sosiaalipalveluja lähisuhdeja perheväkivallasta sekä muusta väkivallasta ja kaltoinkohtelusta aiheutuvaan tuen tarpeeseen.

Valtion rahoitus turvakotipalvelun tuottajalle
Valtiolla on rahoitusvastuu turvakotipalveluista. Turvakotipalvelujen ohjaus, arviointi, kehittäminen ja
valtakunnallinen yhteensovittaminen kuuluvat THL:lle.
Valtakunnallisen turvakotiverkoston kaikki turvakodit löydät osoitteesta www.thl.fi/turvakotipalvelut

Turvakodit
palvelevat
lähisuhdeväkivaltaa
tai sen uhkaa
kokeneita iästä
ja sukupuolesta
riippumatta.

Ammattilainen: kun kohtaat työssäsi väkivaltaa kokeneen asiakkaan
Asiakkaan tilanteen vaarallisuus on arvioitava tekemällä väkivallan riskinarviointi, jonka lisäksi laaditaan
turvasuunnitelma. Riskinarvioinnin ja turvasuunnitelman tekeminen auttaa sekä asiakasta että työntekijää
ymmärtämään koetun väkivallan vaarallisuutta.
Jos asiakkaan ei ole turvallista palata kotiin, kerro turvakotipalveluista ja tue asiakasta tarvittaessa ottamaan yhteyttä turvakotiin. Huolehdi myös muiden perheenjäsenten, erityisesti lasten akuutista turvallisuudesta ja avun tarpeesta. Huolehdi lastensuojelulain (417/2007), sosiaalihuoltolain (1301/2014) ja vanhuspalvelulain (980/2012) mukaisista ilmoitusvelvollisuuksistasi. Ohjeita väkivallan ehkäisyyn sekä riskinarvioinnin ja turvasuunnitelman tekemiseen löydät THL:n verkkosivuilta (ks. Lisätietoja).
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