
1. Miten sinulla menee?

2. Missä asioissa sinulla on mennyt erityisen hyvin?

3. Onko elämässäsi ihmisiä, joihin luotat? 
Onko joukossa aikuisia?

4. Harvassa perheessä ei ole koskaan riitoja. Miten 
teillä kotona riidellään? Entä kavereiden kanssa? 
Riitoja voidaan selvittää monella tapaa esim. 
keskustelemalla, mököttämällä, huutamalla, heittä-
mällä tavaroita tai paiskomalla ovia. Joskus voidaan 
myös satuttaa muita ja voi käydä näin, että poliisit 
tarvitaan paikalle.

5. Miten teillä sovitaan riidat? 
Miten ne yleensä päättyvät?

6. Minkälaiset asiat tai tilanteet pelottavat sinua? 
Jotkut nuoret ovat kokeneet uhkaavia tilanteita, 
joissa on ollut esimerkiksi fyysistä tai henkistä 
väkivaltaa tai heidän yksityisyyttään on loukattu 
(esimerkiksi luettu henkilökohtaista päiväkirjaa). 

Nuoren turvallisuus puheeksi
Keneen sinä voit turvautua silloin? Mitä pitäisi 
muuttua, että sinua ei enää pelottaisi?

7. Mitkä keinot auttavat sinua, kun pelottaa? 
Useat nuoret pitävät musiikista ja toiset taas 
luonnosta tai urheilusta. Useille nuorille voi olla 
tärkeä saada keskustella jonkun toisen henkilön 
kanssa. Mikä auttaa sinua, ettei tilanne muuttuisi 
huonommaksi?

8. Jotkut nuoret ovat kertoneet, että yksinäisyyttä 
on joskus niin vaikea kestää, että voi tulla halu 
satuttaa itseään tai käyttää päihteitä. 
Mitä sinä teet silloin, kun koet yksinäisyyttä? 
Onko sinulla sellaista paikkapaikkaa tai tekemistä, 
joka helpottaa oloasi?

9. Mitkä asiat tuovat sinulle iloa ja hyvän olon? 
Voisiko minä tehdä jotakin?

10. Onko jotain sellaista, mistä olisit vielä halunnut 
puhua, mutta en ole huomannut kysyä? 
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Ohjeet työntekijälle
Turva10 puheeksioton väline 

13–17-vuotiaiden nuorten kanssa                                                                                    

Turva10 on tarkoitettu tueksi keskustelun aloittamiseen, 
kun nuoren kanssa puhutaan turvallisuuden ja turvatto-
muuden kokemuksista. Kokemukset otetaan puheeksi niin, 
että se nuoren näkökulmasta tukee hänen hyvinvointiaan, 
voimauttaa häntä ja lisää hänen turvallisuuttaan. Turva10 
ei ole kaltoinkohtelun tai väkivallan arviointiseula. 

Keskustelussa työntekijä ottaa puheeksi turvallisuuteen 
liittyviä kysymyksiä ja nuori saa tilaisuuden kertoa omista 
ajatuksistaan ja tunteistaan, peloistaan ja mahdollisesti ko-
kemastaan väkivallasta. Turva10 on sovellettavissa kaikkien 
nuorten kanssa eikä se edellytä työntekijän huolta nuoren 
turvattomuudesta tai kaltoinkohtelusta. Nuoren Turva10 so-
pii turvallisuuden puheeksiottoon 13–17-vuotiaiden nuorten 
kanssa. 

  

Ohjeet

Nuorten kokemusasiantuntijoiden suosituksesta kysymyk-
set sisältävät valmiita vastausvaihtoehtoja, jotka helpottavat 
vastaamista. 

On tärkeää, että et johdattele nuorta vastauksissa, vaan yl-
läpidät turvallista tunnelmaa ja annat nuorelle myönteistä 
palautetta hänen turvallisuuskokemuksistaan.  Ole läsnä ja 
pysy herkkänä. Tee avoimia lisäkysymyksiä. Huomaa, miten 
toimintasi vaikuttaa nuoreen. Osoita nuorelle, että välität.  

Jos nuori kertoo kokeneensa väkivaltaa tai sinulla herää 
huoli, keskustele nuoren kanssa asian eteenpäin viemises-
tä: esimerkiksi että otat yhteyttä alueesi nuorten ohjaus- ja 
neuvontapalveluun tai lapsiperhepalveluiden sosiaalityön-
tekijään. On tärkeää, että kerrot nuorelle kaikesta, mitä teet.  
Olethan tietoinen oman organisaatiosi toimintamallista 
lastensuojeluilmoituksen ja rikosilmoituksen tekemisessä.

Turva10 voi herättää nuoressa erilaisia ajatuksia tai tunteita.  
Varmista, että nuorella on tarvittaessa mahdollisuus jatkaa 
keskustelua turvallisuudesta joko sinun tai muiden auttavien 
tahojen kanssa. Olethan tietoinen oman alueesi nuoriso- ja 
perhepalveluista, nuorten turvataloista sekä lähimmästä 
turvakodista, jotta voit ohjata nuoren tarvittaessa eteenpäin. 
Lisäksi on nuorille suunnattuja nettipalveluita:

  
• nettiturvakoti.fi • nuortenexit.fi • nuoret.riku.fi
• keijunvarjo.fi • sekasin247.fi • violary.fi/myspace 

+ Tue toimijuutta
+ Vahvista lapsen minäkuvaa
+ Varmista turvallisuus

– Turva10 ei ole arviointiväline
– Kaikkea ei tarvitse käydä läpi, yksikin 

kysymys voi herättää keskustelun
– Ei käytetä, jos lapsella on 

oikeuspsykologinen tutkinta käynnissä


