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Tunnistamisen ja puheeksioton haasteet
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PILARI tarjoaa lähisuhteessaan 

väkivaltaa tai sen uhkaa

18.2.20192

Käyttäneille apua väkivallan 
lopettamiseen tukemalla 
asiakasta löytämään 
väkivallattomia 
ongelmanratkaisukeinoja

Yhteydenotto voi olla ainutkertainen, tärkeää on työskentelyn nopea aloitus ja 
palveluun pääsy matalalla kynnyksellä

Kokeneille tukea 
kokemuksen käsittelyyn ja 
keinoja turvallisuuden 
lisääntymiseen.

Vanhempiensa väliselle 
väkivallalle altistuneille 
kokemuksen käsittelyä 
ikätasoisin menetelmin ja omia 
rakentavia selviytymiskeinoja
vahvistaen.
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Nuorten kanssa tehtävä työ

Kouluissa seurusteluväkivalta –luennot:

• turvalliset ihmissuhteet 

• väkivallan ja riitelyn ero

• väkivallan tunnistaminen

Tapahtumissa ja keskustelun herättelijänä:

• https://nettiturvakoti.fi/rakkausmaisteri/

• https://nettiturvakoti.fi/seksimaisteri/

3 18.2.2019

https://nettiturvakoti.fi/rakkausmaisteri/
https://nettiturvakoti.fi/seksimaisteri/
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Työskentelyn avulla erinomaisesti 

tai hyvin arvioi…
(148 aikuisen vastaukset v.2017-18)

4 18.2.2019

• …saaneensa väkivallan käytön loppumaan 63% 

• …päässeensä irrottautumaan väkivallasta 54% 

• …saaneensa apua vaikeaan elämäntilanteeseen 73% 

• …saaneensa apua ja tukea vanhemmuuteen 56% 

• …saaneensa aikalisän eri vaihtoehtojen pohdintaan 38%

• …saaneensa apua käytännön asioiden hoitamiseen 38%
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Väkivallan muoto ja asiakkaan 

rooli tilanteessa (aikuiset)
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2017 30% 33% 2% 22% 3% 1% 1% 1% 4% 3%

2018 29% 30% 3% 21% 4% 3% 0,5% 3% 5% 3%

5 18.2.2019

Kokija Tekijä Lähein
en

2017 42% 53% 5%

2018 50% 45% 3%



6

Mitä seksuaalisuutta loukkaava 

väkivalta voi olla?
THL:n lähisuhdeväkivallan suodatin- ja 

kartoituslomake:

• esim. raiskaus, raiskauksen yritys tai seksuaalisen 

kanssakäymisen eri muotoihin painostaminen tai 

seksiin pakottaminen, seksuaalisella väkivallalla 

uhkailu, seksuaalinen halventaminen, pornografiaan 

pakottaminen, ehkäisyn käytön kieltäminen, 

aborttiin pakottaminen, seksuaalisen 

itsemääräämisoikeuden rajoittaminen

6 18.2.2019

https://thl.fi/documents/732587/741077/THL_suodatin_kartoituslomake_A4.pdf
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Mitä seksuaalisuutta loukkaava 

väkivalta voi olla?
Naisten linja:

• seksiin painostaminen uhkailemalla, manipuloimalla tai 
kiristämällä

• painostaminen sellaiseen seksiin, jota et halua

• ahdistava koskettelu tai epätoivottu seksuaalinen huomio

• seksin kuvaaminen tai kuvien julkaisu ilman lupaa

• sammuneeseen tai nukkuvaan kajoaminen

• seksuaalinen väkivalta pelkotilaa hyväksikäyttämällä

• raiskaus

”Seksuaalisuutta loukkaavaa väkivaltaa ei ole aina helppo 
tunnistaa. Yksi keino on miettiä, mitä tapahtuu, jos kieltäydyt? 
Oliko sinulla tilaisuutta kieltäytyä? Tuntuiko sinusta, että tilanne ei 
ollut sinun hallittavissasi? Pelottiko sinua?”

7 18.2.2019

https://www.naistenlinja.fi/tietoa-vakivallasta/vakivallan-muodot/seksuaalisuutta-loukkaava-vakivalta/
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Seksuaaliväkivalta Pilarissa

Lähisuhdeväkivaltaa voi olla itse vaikea tunnistaa

• Väkivallan eri muotojen kartoitus osana työskentelyä (fyysinen, 

psyykkinen, seksuaaliväkivalta…)

• Väkivallan muodot tulevat ilmi joko alkukartoituksessa, jossain 

muussa kohti asiakkuuden aikana, tai eivät tule

• Asiakas saa tilaa asian esille tuomisessa, hänet otetaan vakavasti

• Käsitellään seksuaaliväkivallan muotoja tarkemmin 

• Tarvittaessa ohjataan työskentelyn aikana tai sen jälkeen 

hakeutumaan terapiaan

• Työntekijältä saatu kannanotto koettu tärkeänä ”En tajunnut, 

että se voi olla seksuaaliväkivaltaa”

• Ylisukupolvisuus tekijätyössä näkyy erityisesti seksuaaliväkivallan 

osalta

8 18.2.2019
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Seksuaaliväkivalta Pilarissa

Kohti omien ja toisen rajojen tunnistamista ja kunnioittamista

• Aikuisena pysähtymistä oman lapsuuden äärelle ”Mikä oli liikaa? Mitä 
olisin tarvinnut?”

• Altistuminen seksille, pornografialle

• Miehiä, jotka ovat kokeneet seksuaaliväkivaltaa joko nuorena tai 
aikuisena

• Otetaan Pilarissa ensimmäistä kertaa puheeksi

• Kun kokemus on kaukana ei halukkuutta esim. ryhmään ole ollut

• Väkivalta on ollut häirintää, hyväksikäyttöä ja pakottamista

• Naisia, jotka ovat kokeneet seksuaaliväkivaltaa lapsuudessa, nuoruudessa 
tai aikuisuudessa

• Monilla on jo ennen Pilaria kokemus terapiasta tai alussaan

• Väkivalta on ollut häirintää, hyväksikäyttöä, pakottamista, raiskausta

• Trauma-näkökulma työotteessa mukana, toivon ja toimijuuden löytämistä

9 18.2.2019
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TEKIJÄN HAASTEET 

SEKSUAALIVÄKIVALLAN 

PUHEEKSIOTTAMISESSA
• Tekijä ei tunnista tekojaan väkivaltaisiksi ja 

loukkaaviksi

Kun tunnistaa:

• Häpeä

• Sanktioiden pelko (rikosrekisteri)

• Pedofiili pelkää sanktioita, vaikka ei olisi 

toteuttanutkaan fantasioitaan

• Työpaikan menettämisen pelko

• Suhde läheisiin kärsii tai hajoaa kokonaan 

• Sopivan palvelun löytäminen, ”Kenelle voin puhua?”

10 18.2.2019
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KOKIJAN HAASTEET 

SEKSUAALIVÄKIVALLAN 

PUHEEKSIOTTAMISESSA 
”En oikein tiedä, oliko se väkivaltaa”

• Koenko puhumisen ja tilanteen turvalliseksi (oma turvattomuuden 
tila)

• Luotanko kuulijaan (oma perusluottamuksen tila)

• Osaanko ilmaista (tulenko ymmärretyksi)

• Uskotaanko minua

• Häpeän ja syyllisyyden tunteet (väkivaltakokemus eristää yhteydestä, 
rikkoo rajat)

• Ristiriitaiset ajatukset ja tunteet (olinko osallinen vai uhri)

 Ristiriitaisuus syyllisyyden ja häpeän vahvistajana

• Oma jaksaminen vähissä (trauma)

• Tapahtumasta niin pitkä aika, että ei tunnista tarvetta

• Päihteet itsehoitona => ensisijaiseksi ongelmaksi, jolloin vie tilan 
tunnistaa ja muistaa, piilottaa trauma

11 18.2.2019
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KOKIJAN HAASTEET 

SEKSUAALIVÄKIVALLAN 

PUHEEKSIOTTAMISESSA

Puheeksioton seuraukset
• Rikosprosessi on pitkä ja vaativa

• Joudunko tekijän vainoamaksi

• Lääkärillä käynti

• Asian julkinen ilmitulo 

• Läheiset saavat tiedon

• Jos tekijä läheinen, niin hän joutuu kärsimään ja ehkä vankilaan

• Työpaikalla tapahtunut häirintä: pidetäänkö sitä vähäpätöisenä, 
leimaudunko hankalaksi, saanko potkut? 

• Ryhmien ja yhteisöjen suhtautuminen (esim. katolisen kirkon jäsenet 
paheksuivat, kun heidän ”pedofiili-Isää” syytetään)

• Harrasteen piirissä tapahtunut väkivalta tai häirintä aiheuttaa toisen 
ammatin menettämisen(syyllisyys)

• Seksuaali- ja sukupuolivähemmistön edustaja haluaa ehkä salata 
identiteetin

12 18.2.2019
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KOKIJAN HAASTEET 

SEKSUAALIVÄKIVALLAN 

PUHEEKSIOTTAMISESSA

Jos tekijä puoliso 

• Puolison tai perheen suojeleminen

• Puolison ollessa varaton voi uhri joutua maksajaksi, esim. 

sakkorangaistus

• Huoli perheen toimeentulosta mahdollisen vankeusrangaistuksen 

ajalta

• Seksiä ollut ennenkin: oliko tämä raiskaus, pakottaminen, ylilyönti 

vai mitä?

• Seksiin suostuminen jonkun pelossa, esim. perhesopu 

=> sisäinen ristiriita!

13 18.2.2019
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TYÖNTEKIJÄN HAASTEET 

SEKSUAALIVÄKIVALLAN 

PUHEEKSIOTTAMISESSA

• Kokemattomuus, arkuus, osaanko auttaa?

• Tiedon ja työkalujen puute, miten kysyn?

• Yhteistyön puuttuminen tai vähyys

• Auttajatahojen riittävyys/riittämättömyys

• Miten tavoittaa esim. seksuaalista väkivaltaa kokeneet 

miehet

• Oma jaksaminen/sijaistraumatisoitumisen vaara

• Oma suhde seksuaalisuuteen 

• Oma suhtautuminen seksuaaliväkivaltaan (mikä on 

väkivaltaa, mihin pitää puuttua)

14 18.2.2019
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Mikä mahdollistaa 

seksuaaliväkivallan puheeksioton?
• Lisäsanoja ja herkkyyttä puheeksiottoon antavat 

koulutukset: työnantaja, täydennyskoulutukset

• Kaiken ikäisille tietoa ja koulutusta 
seksuaaliväkivallasta

• Riittävän pitkä aika tavata asiakasta

• Jokaisen työntekijän vastuulle kuuluvaa => 
ymmärrys => tunnistaa oma 
välttämiskäyttäytyminen 

• Omien valmiuksien ja kykyjen lisäksi tietoa siitä, 
mihin voi ohjata asiakkaan tarvittaessa ja kuinka 
nopeasti => saattaen vaihtaminen

• Selkeä lomake, kysely/työkalu puheeksiottoon

• Esim. armeijassa puheeksiotto! Peruskoulu!

15 18.2.2019
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Mikä mahdollistaa 

seksuaaliväkivallan puheeksioton?
• Riku:lla ladattavissa olevaa materiaalia 

puheeksiottoon

• Riittävä työnohjaus ja muut purkamisen 
mahdollisuudet omaan jaksamiseen

• Luottamus omaan ammattitaitoon! 

• Asiakas ei mene rikki kysymisestä, kysytään 
suoraan, annetaan lupa puhua

• Kohtaamisen merkitys, miten työntekijänä reagoin 
asian esille tullessa

• ”Kestän kuulla sen, mitä kerrot” –asenne/olemus

• ”Mistä itsessäni heräävä ahdistus voi kertoa?” 
Tutkiva asenne itseä kohtaan työntekijänä, 
ammattilaisena

16 18.2.2019
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Mikä mahdollistaa 

seksuaaliväkivallan puheeksioton?
• Selkeyttää/kertoo asiakkaalle, miten itse tulee 

olemaan häntä auttamassa ja antaa siten rohkeutta 

kertoa väkivallasta

• Kysytään monta kertaa, eri tavoin

• Ennaltaehkäisevästi turvataitoja lapsille

• Tutustua ihmiseen monipuolisesti, arvostaen, 

kiinnostuneena => helpottaa puheeksiottoa, alustaa

• Avoimuus ”onko tämä ensimmäinen tai ainoa 

kerta?”

17 18.2.2019
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THL:n suodatinkysymykset 

naistentautien potilaille 
(TYKS, Loimaan, Salon ja Vakka-Suomen aluesairaalat)

1. Onko sinuun kohdistunut lähisuhteessasi fyysistä, 
henkistä ja/tai seksuaalista väkivaltaa tai oletko itse 
käyttänyt väkivaltaa? EI KYLLÄ

Jos vastasit edelliseen kysymykseen ”kyllä”

2. Vaikuttaako väkivalta edelleen terveyteesi, hyvinvointiisi 
tai elämänhallintaasi? EI KYLLÄ

Haluaako asiakas, että Pilarista otetaan häneen yhteyttä 
väkivallan käsittelemiseksi? Jos kyllä, TYKS:n työntekijä 
toimittaa asiakkaan yhteystiedot Pilariin asiakkaan 
luvalla.

18 6.2.2019
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Yhden työntekijän aktivoituminen 

näkyy! Vastuu on meillä jokaisella

• Turvakoti, Pilari, RIKU, Koski-hanke, PRO-tukipiste

• NOLLALINJA/NOLLLINJEN lähisuhdeväkivallalle 080 005 005 

• Nettiturvakoti.fi, Apua väkivaltaan -chat

• Lähisuhde- ja seksuaaliväkivallan ehkäisytyöryhmät

• Marak, LASTA

• Naistenklinikan Seri-tukikeskus 040 701 8446 

• Tulossa myös Turkuun 2019

Verkostotyöote jatkuvuutta varmistamassa ja vastuuta 

jakamassa

Ole yhteydessä ja konsultoi, yksin ei tarvitse pärjätä

19 6.2.2019



20


