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Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta 
jos lapsi on vanhemman mukana 

 
• pyritään kysymään ilman lasta; lapsen läsnäolo saattaa olla este kertoa, voi 

olla vaara turvallisuudelle 
• Toisaalta: yleensä lapset ovat tietoisia kotona tapahtuvasta väkivallasta 
• Jos ei ole mahdollista kysyä ilman lasta:  

- Aloita johdannolla kuten ”olemme alkaneet kysyä neuvolassa perhe-elämän 
asioista, jotka vaikuttavat perheen hyvinvointiin ja turvallisuuteen. Sopiiko että 
esitän sinulle joitakin kysymyksiä nyt?” 

- tee ensin epäsuoria kysymyksiä kuten ”mitä tapahtuu, jos teillä on 
erimielisyyttä tai riitaa kotona?” tai ”tunnetko olosi turvalliseksi kotona ja 
parisuhteessasi?” 

• Jos havaitset, että vanhemmalle tulee epämukava olo kysymyksistä, pyri 
sopimaan uusi neuvolakäynti ilman lasta 

 
Lähde: McAlister Groves B, Augustyn M, Lee D, Sawires P (2002, updated 2004). Identifying and Responding to Domestic Violence: 
Consensus Recommendations for Child and Adolescent Health. Family Violence Prevention Fund. San Francisco, CA. 
www.endabuse.org 
 

 

24.9.2013 RutiiNiksi -koulutus 2013, Sirkka Perttu 2 

http://www.endabuse.org/


Systemaattinen kysyminen parisuhdeväkivallasta 
jos lapsi on vanhemman mukana 

 

• Jos parisuhdeväkivalta tulee esille lapsen ollessa läsnä:  
- Lapsen kanssa voi vanhemman luvalla keskustella (riippuen lapsen iästä), esim: 
  

• ”Millaisia huolia sinulla on liittyen riitelyyn kotona?” 
• ”Olen huolissani kotinne turvallisuudesta, siksi olen iloinen että äitisi kertoi minulle 

asiasta” 
• ”Se mitä kotona tapahtuu ei ole sinun syysi” 
• ”Sinun ei tarvitse huolehtia näiden vaikeuksien ratkaisemisesta, työskentelen äitisi 

(isäsi) kanssa jotta asiat korjaantuisivat”  
• Riippuen lapsen iästä, esim: ”olen iloinen että äitisi/isäsi kertoi kotitilanteestanne”, 

”ei ole sinun syysi mitä kotona tapahtuu”, ”ei ole sinun vastuullasi ratkaista 
kotitilannetta, työskentelen äitisi/isäsi kanssa että teillä olisi turvallista kotona”. 

 

• Jos lapsi on pieni (esim. 3-4 v) voit yksinkertaisesti sanoa, että huolehditte äidin 
(isän) kanssa että kotona olisi turvallista 

 
Lähde: : McAlister Groves B, Augustyn M, Lee D, Sawires P (2002, updated 2004). Identifying and Responding to 
Domestic Violence: Consensus Recommendations for Child and Adolescent Health. Family Violence Prevention 
Fund. San Francisco, CA. www.endabuse.org 
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Lapsista kysyminen ja keskustelu 

• Jos perheessä on parisuhdeväkivaltaa myös lasten riski joutua pahoinpitelyn 
kohteeksi kasvaa 

• Uhrissa väkivallan aiheuttama stressi ja traumatisoituminen voi johtaa 
kärsimättömyyteen lapsia kohtaan ja nostaa lapsiin kohdistuvan väkivallan riskiä 

• Väkivalta voi heikentää molempien vanhempien kykyä toimia vastuullisina 
vanhempina, mikä puolestaan voi johtaa lasten laiminlyöntiin ja huonoon 
kohteluun 

• Vaikka lapset eivät olisi joutuneet suoran fyysisen vakivallan kohteiksi, väkivaltaisen 
käyttäytymisen kuuleminen ja näkeminen tai eläminen väkivallan uhan ilmapiirissä 
on lapsiin kohdistuvaa henkistä väkivaltaa 

• On tärkeää pyrkiä vähentämään vanhemman mahdollisesti tuntemaa pelkoa lasten 
menetyksestä 

• Vanhempi/vanhemmat pyritään saattamaan yhteistyöhön lastensuojelun 
sosiaalityöntekijän kanssa 

• Uhrille on tärkeää kertoa, että suojelemalla ja auttamalla itseään hän suojelee ja 
auttaa myös lapsiaan 

 
• Lähde: Perttu S & Kaselitz V 2006. Parisuhdeväkivalta puheeksi – opas terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 

äitiyshuollossa ja lasten terveyspalveluissa. http://www.hyvan.helsinki.fi/daphne/vakivalta.pdf 
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Lapsista kysyminen ja keskustelu 

• Vanhemmalta voi kysyä pelkääkö hän käyttävänsä väkivaltaa lapsiaan 
kohtaan, huomioi kuritusväkivalta 

• Kerro väkivallan vaikutuksista lapsiin 
• Kerro tosiasiat asiallisesti siten, ettet tuomitse vanhempaa siitä, ettei hän 

ole kyennyt suojelemaan lapsiaan 
• Keskustele vanhemman kanssa hänen lastensa auttamiseen liittyvistä 

peloista 
• Keskustele vanhemman kanssa siitä, kuinka hän voi suojella itseään ja 

lapsiaan (väkivaltatilanteen ennakoiminen, pakoreitit, kotoa lähteminen) 
• Keskustele vanhemman kanssa väkivaltaa kokeneille lapsille tarjolla 

olevista palveluista 
• Kerro, että lasten on tärkeää saada kertoa kokemuksistaan myös ilman 

vanhemman läsnäoloa 
 
• Lähde: Perttu S & Kaselitz V 2006. Parisuhdeväkivalta puheeksi – opas terveydenhuollon ammattihenkilöstölle 

äitiyshuollossa ja lasten terveyspalveluissa. http://www.hyvan.helsinki.fi/daphne/vakivalta.pdf 
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Jos lapsi kertoo perheväkivallasta 

• Jos vanhemmat eivät ole tietoisia lapsen 
kertomuksesta, puhutaan vanhempien kanssa 
vaarantamatta lapsen turvallisuutta 

• Yritä saada tietoa väkivallasta ja sen uusiutumisen 
riskistä mahdollisimman paljon 

• Kerro, että olet iloinen että hän kertoi asiasta 
• Kerro lapselle, että keskustelet kodin turvallisuudesta 

äidin/isän kanssa (ei väkivaltaisen osapuolen kanssa)  
• Muista lastensuojelulain velvoitteet 
 
Lähde: : McAlister Groves B, Augustyn M, Lee D, Sawires P (2002, updated 2004). Identifying and Responding to 
Domestic Violence: Consensus Recommendations for Child and Adolescent Health. Family Violence Prevention 
Fund. San Francisco, CA. www.endabuse.org 
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