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Ohjeet työntekijälle
Turva10 puheeksioton väline leikki- ja 

kouluikäisten lasten kanssa

Turva10 on tarkoitettu keskustelun tueksi, silloin kun työn-
tekijä ja lapsi puhuvat turvallisuuden ja turvattomuuden 
kokemuksista. Kokemukset otetaan puheeksi niin, että se 
lapsen näkökulmasta tukee hänen hyvinvointiaan, voima-
uttaa häntä ja lisää hänen turvallisuuttaan. Turva10 ei ole 
kaltoinkohtelun tai väkivallan arviointiseula.  

Turva10 keskustelussa työntekijä ottaa puheeksi turvalli-
suuteen liittyviä kysymyksiä ja lapsi saa kertoa omista aja-
tuksistaan ja tunteistaan. Sen avulla lapsi voi myös kertoa 
peloistaan ja mahdollisesti kokemastaan väkivallasta. Tur-
va10 on sovellettavissa kaikkien lasten kanssa eikä edellytä 
työntekijän huolta lapsen turvattomuudesta tai kaltoinkoh-
telusta. Kuvallinen versio antaa mahdollisuuden siihen, että 
lapsi voi aktiivisesti osallistua keskusteluun (piirtää, valita 
kuvia ja värittää niitä tai laittaa niihin rasteja).   

Ohjeet                          

Turva10:ä voi käyttää turvallisuuden ja turvattomuuden pu-
heeksioton tukena kaikkien leikki- ja kouluikäisten lasten 
kanssa. Työntekijä vastaa keskustelun etenemisestä lapsen 
kehitystason mukaisesti, johdattelematta, tulkitsematta ja pa-
kottamatta lasta mihinkään. Tekemällä avoimia lisäkysymyk-
siä työntekijä saa paremman käsityksen lapsen ajatuksista.  

On tärkeää, että pidät yllä turvallista tunnelmaa ja annat lap-
selle myönteistä palautetta hänen turvallisuuskokemuksis-
taan. Ole läsnä ja pysy herkkänä. Huomaa, miten toimintasi 
vaikuttaa lapseen. Osoita lapselle, että välität.   

Jos lapsi kertoo kokeneensa väkivaltaa tai sinulla herää 
huoli, keskustele lapsen kanssa huolen eteenpäin viemi-
sestä: esimerkiksi että otat yhteyttä lapsen vanhempiin tai 
oman alueesi lapsiperhepalveluiden sosiaalityöntekijään. 
On tärkeää, että kerrot lapselle kaikesta, mitä teet. Turva10:n 
käyttö voi herättää lapsessa erilaisia ajatuksia tai tunteita.  
Varmistathan, että lapsella on tarvittaessa mahdollisuus 
jatkaa keskustelua turvallisuudesta joko sinun tai muiden 
auttavien tahojen kanssa.  

Olethan tietoinen työpaikkasi ohjeista lastensuojeluilmoi-
tuksen ja rikosilmoituksen tekemisessä sekä alueesi lapsi-
perheille suunnatuista palveluista sekä lähimmästä turva-
kodista, jotta voit ohjata  perheen tarvittaessa eteenpäin.  

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

kysymys voi herättää keskustelun
– Ei käytetä, jos lapsella on 

oikeuspsykologinen tutkinta käynnissä

+ Tue toimijuutta
+ Vahvista lapsen minäkuvaa
+ Varmista turvallisuus


